
po
hoje tempo bom, com

jariável, predominando ainda
prsos ao amanhecer. Ligeira
/á ocorrer com a temperatura
fido e ventos de Este a

m fracos a moderados. Ontem,
e 29.9 graus, a mínima de

fgrados e a umidade relativa

Curitiba, sexta-feira. i> de julho de 1977 CORTESIA-
p¥oWd

EDIÇÃO DE HOJE: 22 PAGINAS E ANEXO - Cr$ 4,00DIAte^FARANA
¦ ¦ llllllll1!!" i u-|L1,f.—,„  

*¦

^^_MM_de>Comunicaçôes * Diretor-Presidente: Oscar Martinez * , Diretor-Superintendente: José Carlos Martinez * Ano XXIII * N' 6.630

Cassado Alencar Furtado
|_ " >• __ (Página 5/1' Caderno) /^S^X fè*U^\

aneamento: 746nSÜnoes
(Página 3/1? Caderno)

ote" do saneamento: o governador Canet
assina, com o BNH, os contratos para

s e projetos que vão beneficiar 44
5, inclusive Curitiba. Serão
los 746 milhões de cruzeiros.

Folo: Palácio Iguaçu Toletoto AJB Em seu sexto e último amistoso internacional
com vistas às eliminatórias de Cali, a

seleção brasileira de futebol empatou de
2 a 2 com a França e saiu do Maracanã vaiada

pelos 83.317 espectadores. (Pág. l*/2').
¦i—i—iiiiiniiiiii mi i ii

jtróleo, leite e
[tomóvel têm
vo preço hoje
neça com aumentos. A partir de
eco do litro de leite, nas Capitais
D-Sul, passa para 3 cruzeiros e
•/os. Os veículos nacionais tam-
io aumentados entre 6 e 12 por
o 1' de julho marca, também, a
)m vigor do novo preço do petró-
stado em mais 5 por cento pelos

i OPEP. O leite tipo C "In natura",
riuará sendo vendido com ape-

r cento de gordura nos grandes
a região, terá, para o produtor, o

B 3 cruzeiros e 70 centavos,
o subsídio de trinta centavos por

into aos automóveis, os preços
ps até ontem, à noite, eram os da
jen e da General Motors, uma vez
ornais indústrias informaram que
i as tabelas hoje pela manhã, o
ra influir na comercialização, em

j falta dos percentuais dessas
K- por outro lado, o CIP - Conse-
fjinisterlal de Preços, já autorizou
<'Ao de mais oito produtos, entre
[a cerveja, o papel 

"kraft", folhas
|s, soda cáustica e artigos produ-
p 

PVC rígido.

O confisco da soja caiu para 7%. A
informação foi dada. ontem, pelo

ministro da Fazenda, não aos
produtores, mas sim aos arenistas

gaúchos na Câmara Federal. Em parte
ele confirmou a promessa feita pelo
ministro da Agricultura. (Pág.7/1?).

A Cidade Industrial de Curitiba vai
ganhar mais 1.550 residências. Os
dois contratos para a construção,
no valor total de Cr$ 215 milhões,
serão assinados hoje, no gabinete

do prefeito, com a presença do
presidente do BNH. (Pág. 8/1?).

Retenção do café
para exportação

vai começar agora
O sistema de contingenciamento às
exportações de café — para cada duas
sacas exportadas uma outra deverá ficar
no mercado interno — adotado pelo IBC -
e que entrará em vigor a partir de hoje,
não funcionará. A afirmação é do secreta-
rio Paulo Carneiro, da Agricultura, acres-
centando que o preço de venda de dois
mil a saca de 60 quilos ao torrefator, não é
rentável e deveria ser de pelo menos três
mil cruzeiros. O secretário diz que são
dois os aspectos negativos: limitação do
preço interno, dando a entender que há
alguém subsidiando-o; o sistema força o
exportador a atuar no mercado interno,
sem conhecê-lo; "ó um problema de
oferta e procura, mas evidentemente
depende, também, das decisões dos ór-
gãos responsáveis pela política cafeeira
do país". Esta a explicação de Paulo Car-
neiro sobre as baixas de preço do café no
mercado externo, segundo informa a
agência ANDA, em Brasília. Disse que o
produtor brasileiro não pode mais supor-
tar a oscilação constante de preços, poisestá investindo maciçamente numa cafei-
cultura cara "diferente daquela de outros
tempos". O melhor seria o IBC comprar ô
café do produtor, concluiu.
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Distribuição de
carne congelada
será antecipada
AO 

QUE FOI informado quarta -
feira passada, técnicos do

Ministério da Fazenda, após reu-
nião com o presidente do Sindi-
cato da Indústria do Frio de São
Paulo, Geraldo Bordon, afirma-
ram que a distribuição de carne
congelada, prevista para o mês de
setembro, será antecipada para o
dia 11 do corrente mês de julho em
São Paulo, no Rio e em Porto Ale-
gre, para evitar pressões altistas
sobre o preço do produto. De ini-
cio, a Cobal irá destinar 30 mil
toneladas de carne de seu estoque
regulador que já atinge um total de
225 mil toneladas, para distribui-
çào em conjunto com a carne
fresca. Segundo os técnicos, será

;feito um grande esforço para
j impedir que, diante da oferta das!duas carnes, a fresca e a conge-
I lada, ocorra na prática a cobrança
de um sobrepreço na carne
fresca, preferida pelos consumido-
res.

Outra medida aprovada foi a
I da importação de 50 mil toneladas
! de carne no sistema de "draw-
| beck" (importação sem paga-
mento de direitos, pois o produto
será industrializado e exportado).

Os técnicos consideram que a
antecipação da distribuição da
carne congelada e a aorovação da
acima referida importação, se
constituirão em instrumentos efeti-
vos de redução da demanda para
compra de boi em pé, o que pode-rá diminuir o preço cobrado pelos
pecuaristas pela arroba do boi em
pé. Por seu lado, o presidente do
Sindicato paulista da Indústria do
Frio, informou que, com as medi-
das tomadas pelo governo, os pre-
ços da carne estipulados há vários
meses, deverão ser mantidos , a
Gr$ 15.85 para a venda da carne
de traseiro e Cr$ 10,10 para o
dianteiro (preços de venda ao
Varejista).

Ontem, porém, notícias oroce-
dentes do Rio informavam que os
preços da carne fresca deverão
sofrer uma alta de 15% para o con-
sumidor, segundo declarou o diri-
gente do Sindicato do Comércio
Varejista, Mário Robalo. A carne
fresca será comercializada apenas
nos açougues, que, afirmou, não
estão presos a nenhum compro-
misso de, rireços com o governo. O
preço $a carne congelada será
mantitííO, mas ela será destinada
exclusivamente aos supermerca-
dos

7

Passo Fundo
cultiva a
cevada
NA 

REGIÃO de Passo Fundo, no
Rio Grande do Sul, tradicional-

mente tritlcola, a cultura da cevada
está marchando para superar a do
trigo, ao que noticia a imprensa
gaúcha. Em 1976, 45 mil hectares
de terras na região foram planta-
dos com trigo, mas a estimativa
preliminar feita para o ano
corrente indica que o total de
lavouras tritícolas ficará em cerca
de 20 mil hectares.

Quem deu essa informação foi
o advoqado Lindolfo Kurtz. orien-
tador de Crédito Rural da Coope-
rativa Tritlcola de Passo Fundo.
Segundo ele afirmou, a cevada
estaria em 3' lugar na relação de
três motivos determinantes de
menor plantio do trigo este ano. O
primeiro motivo estaria na redu-
zida produtividade alcançada em
1976 pelas lavouras de trigo, em
razão, especialmente, das doen-
ças; a seguir, o efetivo crescimento
do plantio de cevada, uma planta
mais rústica, apresentando maior
resistência e contando, igual-
mente, com muitos incentivos ofi-
ciais; e em 3' lugar a maior reserva
de terras feita para as lavouras de
soja.

Acrescenta a notícia que, par-
tindo de um total de 30 mil hecta-
res plantados no RS em 1976, o
estudo "Mercado de Fertilizantes
Nitrogenados", preparado pela
Cia. Riograndense de Nitrogena-
dos", prevê um crescimento anual
de 10% na plantação de cevada,
até atingir, em 1980.uma área culti-
vada de 44 mil hectares no Estado.
Aduz ainda o documento da CRN
que a cultura da cevada é orien-
tada pelos departamentos técni-
cos das indústrias de cerveja e das
cooperativas, apresentando, por
isso, elevado nível tecnológico. Há
realmente previsões de cresci-
mento dessa cultura, em função do
Programa Governamental de
Auto-suficiência em Cevada e
Malte para o período 1976/84. A
meta física desse programa é de
uma área de plantio de 125 mil
hectares. A partir de 1973, quando
o Brasil gastou 3 milhões e 675 mil
dólares com a aquisição de cevada
no exterior, os gastos com sua
importação vêm se elevando. Essa
é uma das razões para ser mantida
a política de incremento à cultura
da cevada.

Inicia hoje o
Programa
de Imunizações
A 

PARTIR de hoje e até o 1' de
julho de 1978, todas as crian-

ças menores de um ano (cerca de
3,5 milhões em todo o Brasil)
deverão estar imunizadas com as
cinco vacinas obrigatórias estabe-
lecicias pelo Programa Nacional de
Imunizações elaborado pelo Minis-
tério da Saúde. As referidas vaci-
nas são as contra o sarampo, a
poliomielite, a tríplice (coqueluche,
tétano e aifteria), a varíola e a
tuberculose (BCG).

O cumpimento dessa exigên-
cia será indispensável para o rece-
bimento do salário-família desses
dependentes, comprovando o
cumprimento com a apresentação,
atualizada, da caderneta nacional
de imunizações.

O Programa acima citado pre-
tende vacinar, no prazo de 12
meses, 80% das crianças brasilei-
ras no seu primeiro ano de vida. O
programa visa a redução da alta
taxa de mortalidade infantil por
doenças transmissíveis e a com-
provaçãc de que os pais de fato
vacinaram seus filhos Dentro do
PNI, as Secretarias de Saúde de ca
da Estado deverão Dromover condi-
cões operacionais para se adapta-
rem à aplicação das vacinas
obrigatórias no primeiro ano de vida
dascrianças.Para esse fim o MS está
fazendo um levantamento nacional
da cadeia de frigoríficos paraarmazenamento de vacinas, um
dos principais problemas paraconservação dos imunizantes.

Todas as Secretarias de
Saúde, já receberam as primeirasremessas das cinco vacinas,
enviada pela Central de Medica-
mentos (Cerne) e até o final do
prazo do Proqrama deverão rece-
ber um total de 68 milhões e 822 mil
doses, o que custará ao governoCr$ 34.777.400,00. A maior quanti-dade de imunizantes é contra a
poliomielite (22 milhões e 500 mil
doses). Desse total, 12 milhões e
340 mil caberão a São Paulo.

Além dos 3,5 milhões de
crianças menores de um ano, tam-
bém deverão estar vacinadas as
crianças com até cinco anos com
doses de reforço da Sabin e da
vacina tríplice, para se ter certeza
do êxito do programa e da irnpos-
sibilidade de essas crianças con-
traírem doenças facilmente con-
troláveis por meio de imunização.

y.i

O fim da tróica soviética
Theophilo de Andrade

A noticia sensacional que nos chega do mundo
russo é do afastamento de Nikolai Podgorny do Comi-
tê Central do Partido Comunista, o que deverá trazer,
consequentemente, o seu afastamento também dá
Presidência do Soviet Supremo, cargo que corres-
ponde, nos países ocidentais, ao de chefe de Estado.

Nele encontrava-se hâ doze anos o ainda recen-
temente, esteve em andanças pelo exterior, n que
parecia uma demonstração de prestigio Mas os
especialistas em política russa estão a ligar a saída de
Podgorny a uma nova reforma da Constituição Sovié-
tica, que reuniria em uma só pessoa a presidência do
Estado e a Secretária Geral do PCUS (Partido Comu-
nista da U.iíão Soviética). Unificando-se os dois car-
gos. o beneficiário político seria, naturalmente, Leôni-
das Bre,nev. que dirige o partido e tem poderes dita-tonais, pois a burocracia partidária tem mais força, naUnião Soviética, do que a burocracia estatal.

Esta é pelo menos a quarta roforma constitucio-
nal levada a cabo pelo Estado soviético. Depois doestatuto provisório de 1918, eiaooraGo por Lenineveio a Constituição de 1923, que estabeleceu o comu-nismc de guerra. A seguinte foi a de 1936, que insistiu
m luta de classeó, Agora, porém, meio século depoisda revolução, já não há burguesia nem classe de pro-prietários a combater, de forma que o Estado nãodeve ser exclusivamente de trabalhadores e campo-nenses, mas de todo o povo.

Esta idéia já havia sido ensaiada por Nikita Krus-chev. Mas, vivamente combatida, serviu de argu-
mento contra ele quando se conspirou para sua
queda. Agora, ressurge, por iniciativa de Brejnev, umhomem em que muitos viram um estallnlzante mas
que, na verdade, era da linha anti-Stalin que conde-
nou o déspota, depois da sua morte, no 20.» Con-
gresso do Partido Comunista Russo.

Diferenças doutrinárias devem ter influído não
somente na mudança agora verificada, como nas
anteriores. Entretanto, no fundo mesmo de todas asmudanças políticas soviéticas - como, aliás, em qual-
quer regime ditatorial - o que existe é a luta pelo
poder.

Um líder assume o governo. Se é fraco ou inébil, é
deposto. Se domina os seus inimigos, faz-se tirano.
Quando o tirano desaparece, por qualquer motivo e
não preparou ou não pôde preparar um Herdeiro,
sijrqe a luta pelo poder dentro da camarilha domi-

nante. É entào que se concentram os triunviratos. quedesembocam, fatalmente, no poder unipessoal o quevale dizer, na tirania.
Foi assim na antigüidade. Foi assim nos temposmodernos (século XIX). Foi assim na Rússia, com aformação de tróicas que terminaram em um gover-nante único. Para comorová-los, basta folhear a His-tória.

Quem a conhece lembra-se dos dois triunviratosromanos, que puseram fim à República e abriram ocaminho ao Império. O primeiro foi constituído porCésar, Pompeu e Crasso, para terminar na ditadurade César Assasslnadooste, veio o segundo, com Otá-vio. Antônio e Lepidus. Acabou, depois de longa
guerra civil, no domínio pessoal de Otávio, que rece-Deu o nome de Augusto e que, a despeito das suasqualidades negativas, soube cobrar a herança de Cé-
par. seu tio, que o instituirá seu herdeiro. E deu aoImpério a paz que possibilitou o fechamento do tem-pio de Jano, fato verificado, no passado, só por duasvezes, em toda a história da República Romana.

O triunvirato ressurgiu, nos tempos modernos
quando a Revolução Francesa se esgotou e surgiu afigura de Bonaparte, general vitorioso em muitascampanhas. O triunvirato teve o nome de Consuladocom Napoleão como Primeiro Cônsul, secundado pordois mais: Cambaceres e Lebrun. Em pouco tempoera ele Cônsul vitalício o depois, imperador.

Tem as mesmas características históricas os
governos que se sucederam, na União Soviética,
depois da morte de Lenin, o líder inconteste do novo
regime, desde quando arrebatou o poder a Karenskl.

Quando Lenine morreu, foi o poder disputauuentre Trotsky que era o número dois da velha guardae Joseph Stalin que recebera este nome (homem de'aço) do próprio Lenine, embora o reputasse durodemais para seu sucessor. Instalado na SecretariaGeral do partido, liquidou Trostsky e, um a um emprocesso fantástico toda a velha guarda bolchevlqueestabelecendo uma das tiranias mais monstruosas dá
ni=Ó cr ,^a própna Rússia bárbara dos tempos antl-gos Stalin somente encontra paralelo em Ivan, o

Quando Stalin morreu, a 5 de março de 1953 opoder foi disputado pelos seus lugares tenentes mais-chegados, notadamente Laurenti Beria, que dispunhade forças de policia que valiam um exército pois

estava equipado até com aviões e tanques O noderfora entregue, então ao gordo Georgi Malenkov queBeria supunha poder superar. Este, porém prepa-rou-lhe uma cilada no Kremlin, prendendo-o fazen-do-o condenar à morte e executar a 12 daquelemesmo mes. Mas o grupo que cercava Stalin e em
que havia figuras tradicionais como Viacheslav eMolotov e Anastas Mikoyan, que sobraram dos expur-
yos ue aialin, ficaram de atalaia, obrigando a Malen-kov à renuncia, a 8 de fevereiro de 1955.

Para tal golpe, foi mister apelar para um soldado-o marechal Nikolai Bulqanin. Mas os lideres comunis-tas. a exemplo de Stalin, sempre tiveram receio deum militar no puoer. O tantasma do bonapartismo osatRrrr.r,zava Oai que logo foi ele substituído por NikitaKruschev, que era um ucranlano bonachão e simpáticomuno pupuiar entre os operários. Kruschev tinha'
porém, como secretário da Defesa a outro herói dá
guerra. Georgi Zukov, que logo passou a fazer decla-rações políticas. Por isso mesmo tratou Nikita de afãs-tâ-lo. Deu-lhe uma missão temporária no estrangeiro
Quando Zukov voltou, estava substituído e toda a má-
quina mudada, não lhe restando para sobreviversenão fazer a confissão pública dos seus erros Embreve era Kruschev, além de secretário geral do par-tido, também chefe do governo.-

Contra ele, porém, em breve, urdiram-se conspi-rações de serralho. Foram duas. Uma em julho de1957, promovida por Molotov, Malenkov, Shepilev eKaganovitch. O ucraniano foi então salvo pelo aoolo
SünJíS» 

c°ncgdeu Zu,kov- 0s consplradores foram eli-minados do Soviet Supremo, cutiio grupo antíparti-dano . Mas Zukov tão forte que sustentou o chefe dogoverno, pagou a sua fidelidade, pouco depôs com asua aumissao a 14 de oütuoro ae 1964.
A segunda conspiração foi do próprio grupo de

loiUdSeposto 
36m ° aP°'° d8 Zuk0V nà0 Poderesistir e

Se fosse nos tempos de Stalin, os derrotados
pagariam com a vida. Com o regime amaciado forammandados para casa.

A substituição de Kruschev, na falta de uma per-sonalidade dominante, fez-se por uma iróica com-
posta por Leônidas Breinev. que ficou com a secreta-
ria qeral do Partido, Alekssel Kossygin como primei-ro-mlnistro e Nikolai Podgorny como chete do Estaoona qualidade de presidente do Soviet Supremo

€NFOQU€ MUTILADO DEU

Apesar de ser funcionário da
Copei, ou bem por isso, o escritor
Pedro Ricardo Dória não abdica de
sua responsabilidade de apontar os
problemas que vô no aproveitamento
dos rios que banham o território para-
naense, mesmo que isso envolva
empreendimentos como o da usina
de Itaipu.

Assistente da presidência da
Copei, autor de um livro recente
sobre sua especialidade, energia elé-
trica, Dória acaba de publicar traba-
lho minucioso em que sustenta que o
Paraná já está sofrendo inegáveis e
profundos efeitos que colocam seu
desenvolvimento em situação desfa-
vorável em relação ao dós demais
Estados, principalmente aqueles, das
regiões Sudeste e Sul, que serão
clientes da energia aqui gerada.

Ao final do trabalho, exatamente
intitulado "Agravação do desnível
regional do Brasil", Pedro Dória pro-
põe políticas de correção para as
situações que apontou, e ainda
oferece proposições ligadas ao pro-
cesso de industrialização do Paraná.

Ê um alerta que merece conside-
ração.

SURPRESA NA VOLTA
O pai dos trigêmeos nascidos em

Londrina ganha salário mínimo e, por
estar viajando, não viu sua prole
aumentar de três (dois gêmeos) para
seis.

Espera-se que ainda tenha cora-
gem de voltar para casa.

QUEM DECIDE
Quando juiz substituto em Marin-

gá, o juiz Onésimo da Anunciação
estava em seu gabinete, despa-
chando, quando entrou o melhor
advogado da cidade, com uma peti-
cão na mão:

Doutor, mereço um despacho
seu: R.A. cite-se?

Resposta imediata do magis-
trado:

O despacho o senhor merece.
Mas, se é "R.A. cite-se", decido eu.

DANÇA NO GUAÍRA
Neste final de semana, no Teatro

Guaira, o Balet ArtDanse, de São
Paulo, fará apenas três apresenta-
ções - sábado, às 21 horas e
domingo, às 10 e às 17 horas.

A diretora do ArtDanse é a
conhecida coreógrafa Halina Bier-
nacka, que traz como assistentes
Karen Scwartz e Muni Carnewall.

SÓ AOS DE FORA
A entrevista que o presidente

Geisel deu à televisão francesa foi
bastante para lembrar que, de sua
posse até hoje, jamais concedeu Sua
Excelência a mesma deferência aos
jornalistas brasileiros, no Brasil.

No que, afinal, seriam os profis-sionais daqui inferiores aos estrangei-
ros?

FUJÕES DO PLENÁRIO
Um ultimato foi dado pelo líder da

bancada do MDB: pela vez derra-
deira, ontem, aguardaria a chamada
nominal dos arenistas, recurso querecentemente tem sido necessário a
toda ocasião em que se promove uma
votação em plenário, dada a repetida
volatilidade dos deputados situado-
nistas.

O presidente da Mesa, Ivo Tho-
mazzoni, que é arenista e quem mais
se esfalfa na monótona verificação de
quorum, concordou com o líder Tra-
jano Bastos.

Fica para o próximo período
porém.

APÓSTOLO DO POUPAR
O deputado Alfredo Gulinacha-se imbuído do mais veementefervor pela poupança, quem sabe por

Influêmcias dos bons resultados ar>
goados, para as cadernetas, no fim
mais um trimestre.

Deu-se ao trabalho, por is8o
distribuir a cada colega uma có
xerox de uma das multas céleb
citações de Abraham Lincoln, ]u<mente aquela encimada pela afirí «^
ção de que não se cria a proso
dade com o desestlmulo à poupar

Uma cruzada exemplar, essa! 'ei;

RECESSO OU EXTRA?
Ao final da sessão de ontenj

Assembléia ainda persistia dúi
sobre a convocação de um per|
extraordinário de sessões, segu
pretensão de alguns dos membro*
Casa.

Motivações para não entrar
recesso imediatamente eram vi
por esses interessados no extra
nário, em dois projetos governan
tais, um que cria a Mineropar e o
que substitui a Acarpa por t
Empresa Paranaense de Assiste
Técnica e Extensão Rural (Emate
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JOGOS EXÓTICOS
Corre de mão em mão na cid, íai

iai
hú

edital de anulação de casamento
que a mulher, com coragem df
sada, denuncia as práticas exót
pretendidas pelo marido nas relac,
por onde passa o casamento.

ati

ani
o
ay
os
jealeslGarrafas, velas e cenouras oj

prometem o machismo brasileiro!

Como disse o Pernalonga, inéjjntib
era o edital, só. jpe i

flda f

VISITAS ILUSTRES fcS
No relatório sinóptico dos \rWe} Çjlhos da Assembléia consta qüêlno 

'

período de 1.' de março a 3Císgo:
junho, a Casa recebeu 33 visitas poc
três. ía9en

Jença

Desconhece-se o critério do Sou:,
viço de Estatística para a catalogiíj, M
desse tipo de visitante. £ dol:

ÍTEM DISCUTÍVEL t°dí
Sendo centradas em despiilr0 i

médico-hospitalares grande p'|s er
das denunciadas irregularidade ]San
prefeitura de Medianeira, era sknot
que o debate trouxesse à luz >j*pre
insólita aquisição: uma padiola.>,antaDB CO

tltò d
Nem ambulância nem maca:«lba <

padiola, simplesmente. cruze

MUITA PROCURAÇÃO Kg
O professor Ruben de Oliviconta

presidente da Associação dos Prc?£s '
sores do Paraná, pede uma ret| fb™r
ção na matéria, intitulada "Asssastra
ção: estabilidade é um direito", pltlbam
cada dia 22 de junho último.

.oiagre

Onde se dizia "mais de cer|Lfar| g3
procurações", leia-se em verfiaym"mais de cem procurações". UJ qu«

lO ro<

A EXCEÇÃO VENCE fc
A propósito da perspectivado f

convocação dos deputados í$or
período extraordinário no reces?"i
julho, vale notar que, neste pri^ssini
semestre, a Assembléia teve ciijnpoi
tantas sessões ordinárias (74) qi-!«
extraordinárias (48). >i?re,si,1ífcnu|

Quer d'zer: mais um poucor,|prefe
rotina troca de lugar com a exceporqu

PESAR 86, ALEGRIA 7(fafj
A tristeza esteve presentdjbrai".vezes mais que a alegria no pleípoda Assembléia, no período que fiiSÍPA •

ontem. ESto'!
«enteDe fato, os deputados apresfe qUe

ram nesse tempo 86 votos de pj°s de
ao passo que só se manifestaram
regozijo e aplausos em 70 ocasif

Deve ser uma tendência genj
zada.

FIM DE MÊS
Bem feito. Quem foi que ma

acreditar que junho ia acabarimpunemente?
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Os convênios assinados ontem no Palácio Iguaçu entre o
Ministério do Interior com o governo do Estado, vão tornar

realidade o saneamento em Curitiba.

Ministro
idade

JPÍ O ministro do Interior, Rangel
3eis, e o presidente do Banco Nacional
Ta Habitação, Maurício Schulmann,

» Iram categóricos ao afirmar que, em
-Breve, Curitiba será a cidade melhor
ijjãneada do Brasil. O "pacote de
infiras", cujas ordens de serviço foram
juimitidas ontem, representa um invés-°fmento jamais feito por um governo

|e Estado em "fundo perdido'\ isto é,

Étn 

retorno de dividendos do capital
licado. São 746 milhões de cruzeiros,
3tade financiado pelo governo do
tado, que serão incorporados aoolatrimônio da Sanepar.

i

S Rangel Reis e Maurício Schul-
íann creditaram os elogios à Compa-
hia de Saneamento do Paraná, afir-

id. unido ser ela a empresa modelo deojanemaneto do Brasil. Para o ministro
ao descortmio social do governador
2 ayme Canet Júnior no tratamento

os problemas sociais, é a garantia da
eaiizaçào de um empreendimento

c esta envergadura".

garante:
melhor saneada

Curitiba será
do Brasil

rltlba vai ser em breve a
e brasileira mais bem

da por sistemas de abas-
ento de água e esgoto. A
nça ontem do ministro

ráel Reis, do Interior, serviu
d definir e tornar realidade

elèno de ampliação da rede
ICfsgoto a a construção da
5 fcão de tratamento além da

íagem de Piraquara. Na
iença do ministro o gover-
br Jayme Canet Júnior

' ifiou com o presidente do
jljj, Maurício Schulmann,

I dois contratos, uma para
|ear estudos e projetos
|i o sistema de abasteci-'fio de água em 44 cidades,

jjfflro para a perfuração de
r;gs em 17 localidades.
r I

ISanepar Companhia
Saneamento do Paraná ó
Uppresa responsável pela
ílántação dos sistemas,
09 contratos de financia-
tito das obras relativas a
«Iba é de 746 milhões 656
Cruzeiros. O diretor-presi-

¦t-i da Sanepar, enge-
ío Cláudio Oliveira Araújo
Sidera que "há de se levar

Vtconta não apenas o valor
-(Sés financiamentos, mas
.(bem o alcance e os gran-'5. Ibeneflclos que essas
lias trarão para a população-Itlbana".

,0 agradecer ao ministro do
.Irlor o apuio do Governo
ler ai ao Paraná, o governa-
rçBayme Canet Júnior afir-
u| que "os paranaenses
So recebendo toda essa
ajestrutura em retribuição
seu trabalho intenso em

pddo Pais, fazendo jús a um
|fgor padrão de vida".

übjrou ainda que os contra-
assinados ontem são deII importância para Curitiba.

ípresidente do BNH, Mauri-
Schulmann, disse que "o

'«¦nador Jayme Canet Jú-
¦prefere investir em esgo-Éflorque sabe dessa neces-
Bfe, "ao invés de procurar a:ação de obras de glóriafácil e de maior apeloirai". Disse também que a
«ção de tratamento de
igtos será a primeira daerica Latina, e seu fundo-
tento vai beneficiar princi-«ente a população mais
¦e que vive às margens dos
Tos de vale.

A REALIDADE
O secretário do Interior, Noel

Lobo Guimarães, afirmou quea presença do ministro Rangel
Reis no Paraná, serviu para"reiterar a permanente preo-
cupação que o nosso Estado
merece dos altos escalões
administrativos da União". E

acrescentou: "com a mesma
satisfação saudo ao doutor
Maurício Schulmann, que na
presidência do Banco Nacional
da Habitação, com sabedoria e
descortlnio vem igualmente
valorizando os programas
habitacional e de saneamento
do BNH, o ensinando aos bra-
sileiros que ó este o caminho
para retirar do rol dos proble-
mas urbanos a crônica insa-
lubridade Verificada na maioria
deles, resultado do abandono
a que, durante muito tempo, foi
relegada a política de sanea-
manto básico".

Noel Lobo Guimarães fez
questão de lembrar o depoi-
mento de um emérito profes-
sor e pesquisador universitá-
rio, o doutor Carlos da Silva
Lacaz que, em sua "Introdução
à Geografia Médica do Brasil"
afirma: o brasileiro está
doente. Sofre de carência de
instalações sanitárias e de
água encanada; suas condi-
ções de higiene são péssimas.
Por isso, o homem tropical ó
um enfermiço crônico.

Explicou que este diagnós-
tico foi feito em 1.972, e "feliz-
mente para nós o quadro vem
melhorando desde então". E
acentuou: "a firme atuação do
Ministério do Interior, através
do Banco Nacional da Habita-
ção, trouxe êxito ao Plano
Nacional de Saneamento.

Posto em prática de modo
energético e objetivo, ele deve
alcançar, em termos de Para-
ná, o objetivo de beneficiar 80
por cento da população, em 80
por cento dos centros urbanos
em 1.978".

A seqüência de seu pronun-
ciamento o secretário Noel
Lobo Guimarães esclareceu
que o crescimento econômico
pode se afigurar como hori-
zontal. Mas o desenvolvimento
social, isto e", o crescimento
voltado para o homem, tem um

No Palácio a assinatura dos convênios Palácio Iguaçu

sentido de verticalidade, por-
que amplia horizontes e favo-
rece a visão de novas metas.

"Dai acreditamos que, quantomaior e melhor o investimento
no homem, tanto maiores
serão os lucros para a comuni-
dade", disse o secretário.

As aplicações com educa-
ção e saúde - como é o caso
do saneamento básico — apre-
sentam rentabilidade econô-
mica muitas vezes multiplicada
e um rosultado social inestimá-
vel. "Este resultado - disse
Noel — nós o buscamos agora,
com a assinatura de quatro
contratos entre o Governo do
Paraná e o Ministério do Inte-
rior, através do Banco Nacio-
nal da Habitação".

Pelo primeiro, serão aplica-
dos em Curitiba 608 milhões
de cruzeiros na ampliação da
rede de esgotos, construção
de emissários e implantação
da estação de tratamento de
esgoto. Deste total, metade
será financiada pelo BNH e
metade constituirá participa-
ção do governo paranaense.

Contará ainda com a participa-
ção da comunidade para
ampliação de 635 quilômetros
da rede coletora, cujo convè-
nio com a Prefeitura Municipal,
através da Companhia de
Urbanização de Curitiba, tam-
bém ontem foi firmado.

As obras tém prazo de exe-
cução previsto em 18 meses e
elevarão para 55 por cento o
atendimento de lares curltlba-
nos com rode de esgoto.

"Esse ompreendlmento —
disse Noel - colocará Curltlba
como a Capital brasileira com

o maior índice de atendi-
mento de seus habitantes, no
setor".

ESTAÇÃO

A estação de tratamento de
esgotos Incorporará modernas
técnicas recentemente desen-
volvidas na Holanda. Trata-se
de um exclusivo processo que
representa substancial avanço
em termos de tecnologia sanl-
tária. O projeto original foi
adaptado ás condições pecu-
Mares de Curitiba pelos pró-
prlos técnicos da Sanepar -
numa demonstração de que,
ao lado dos benefícios para a
cidade, houve uma efetiva
transferência de "know how",
que será melhor sentida no
desenvolvimento de futuros
projetos em outras cidades do
Paraná.

Pelo segundo contrato,
recursos da ordem de 138
milhões de cruzeiros —
metade financiados pelo BNH
e metade resultante da partlci-
pação do governo estadual —
serão destinados â construção
da barragem de Piraquara,
que represará o rio Calguava e
controlará as Inundações nas
cabeceiras do rio Iguaçu.

"Com esta obra — disse o
secretário — fica assegurado o
abastecimento de água de
Curltlba por largo período de
tempo, com a atual vazão de
1.600 litros por segundo,
aumentada para 3.000 litros
por segundo, na captação do
rio Iguaçu. Como resultado do
represamento em barragem
conseguiremos regularizar a
vazão durante um período de
81 dias de estiagem - o quesignifica o afastamento do fan-
tasma do racionamento da
água nos anos vindouros".

Tendo em vista a importân-
cia e a prioridade da barra-
gem, o governo do Estado do
Paraná, destinou também ver-
bas estaduais para a desapro-
prlação de áreas que serão
inundadas, com o objetivo de
antecipar a conclusão das
obras. Além destes, outros

• dois contratos de financia-
mento no setor de abasteci-
mento de água estão sendo
firmados entre o BNH e a
Sanepar. Com isto, verlflca-se
que o valor global a ser apli-
cado nessas obras totaliza a
vultosa importância de 757
milhões de cruzeiros.

SOLUÇÃO
"Meus senhores — disse

Noel — temos um quadro que,
ainda marcado por dlflculda-
des que chegamos a Imaginar
crônicas, encamlnha-se de
maneira firme e segura para
uma solução definitiva - já
podemos antever o momento
em que o abastecimento de
água e a existência de esgotos
em todas as casas nas áreas
urbanas será uma rotina e não
uma exceção, para isso contri-
bul a mudança de mentali-
dade da administração
pública, que se reflete nas
prioridades de Investimento.

A decisão do governador
Jayme Canet Júnior de "enter-
rar" em forma de tubulações
uma substancial parcela dos
recursos públicos, mesmo
sabendo que o investimento
não terá retorno em termos
financeiros, incorporando-se
ao capital da Snnepar, significa
a posição madura e corajosa
de quem governa com visão de
homem de Estado.

Um jornal paranaense
comentou há dias que obras
subterrâneas não rendem dlvl-
dendos eleitorais. Eu concordo

e digo, pelo que conheço do
nosso governador, que ele não
procura esse resultado,
embora tendo sido, no ano
passado, o comandante da
maior vitória da Arena em todo
o Paraná, durante as eleições
municipais.

Sabe o governador, como
sabemos nós que nos honra-
mos em integrar sua equipe de
governo, que maior do que o
Interesse eleitoral ó o Estado, e
maior do que o Estado é o
homem. Vivemos um estágio
superior de dialogo entre o
Governo e a comunidade esta-
dual, e ai estão os resultados.

Alcançamos um ponto pró-ximo do ideal em matéria de
integração entre as admlnls-
tração federal, estadual e
munlciDal.

Aqui desejo destacar a atua-
ção do prefeito de Curltlba,
engenheiro Saul Raiz, que é
credor do agradecimento
público pela maneira decidida
com que se vem empenhando
na realização de obras básicas
como esta tendo Inclusive
destinado área municipal paraa construção da estação de
tratamento de esgotos.

Somos um Estado forte den-
tro de um Pais que consolida
sua condição de potênciainternacional emergente. Uma
grande Nação que nasce da
soma de nossa audácia, de
nossa coragem, e também de
nossa humildade. Somos um
povo que soube se unir em
torno da causa comum do pro-
gresso, e que vem conse-
guindo, pelo trabalho e peloespirito de fraternidade, fazer
do crescimento econômico um
instrumento para o desenvolvi-
mento social, e tornar o
homem o beneficiário final
desta grande empreitada".

fistema "carroussel", modelo para o Brasil
íjA firma Cesbe, vencedora da concor-•ia publica para a construção da esta-ae tratamento de esgoto de Curltlba,
|ueu, ontem, ordem de serviço door-presldente da Sanepar, CláudioJjo, para que Inicie Imediatamente as

fs. cujo prazo de entrega é de 18íes e está orçada em 121 milhões deGiros.

'lestação de tratamento - baseada em
pto de técnicos da Holanda é a maisaerna do Brasil e foi aperfeiçoada por

; Jcos da Sanepar, que adaptaram o
|tç> original às condições da capital
jnaensei Ela ó parte de um conjuntoiPDras que Inclui a execução do emls-

do Juvevô, a ampliação do emissário
jjflJ 

Belém em mais oito qujlômetros eJrnento da rede coletora de esgotos,
pm hoje 460 quilômetros e vai ganharÇs 635, aumentando para 1.095 quilo-
ps de extensão.

UMA LONGA ESPERA

curltlbano esperou setenta anos
ter sua estação de tratamento de

'08 e, assim, evita/ a poluição dos
elóm e Iguaçu. As primeiras tentatl-

e Implantar um sistema elementar de
ento de esgotos datam do Lnfclo do

°. quando criou-se uma estação
jiada a filtrar a matéria solida que

pela pequena malha de dutos cole-
W então existente. Mais tarde, foi cons-

um sistema de leitos percoladoresa Engenheiro Rebouças - então um"blo de Curltlba - no local onde hoje
sede da Sanepar. O sistema fundou
1908 e 1938, quando foi desativado'clpalmente 

por causa das reclama-

^^-'^J*^ r:^5^T—~i .; ^

A futura estação de tratamento de esgotos. Arquivo

ções de moradores da parte Sul da
cidade, vítimas do mau cheiro emanado
da lama retida pela percolação. O lança-
mento dos detritos era feito perto do atual
campo do Colorado - 16 quilômetros dls-
tante do local onde se constrói a atual
estação de tratamento - com séria
ameaça para a saúde pública.

O PRIMEIRO EMISSÁRIO
A situação melhorou em 1936,

quando o então Interventor Manoel Ribas
ordenou a construção de um emissário
para levar os detritos urbanos até o rio
Belém, no ponto em que cruza a BR-116.
Vinte anos depois, em 1958, o emissário
foi alargado para suportar a carga crês-

cente, passando a ter 80 centímetros de
diâmetro.

Mas o crescimento urbano fez com
que a cidade se ampliasse, passando a
ocupar áreas e juzante do ponto de des-
carga dos detritos. Ao mesmo tempo, o
sistema de esgotos passou a receber
uma carga cada vez maior de detritos
Industriais, o que tornou Imperativo esten-
der o emissário até um ponto ainda mais
ao Sul.

NOVO EMISSÁRIO

A Idéia de construir o novo emissário
surgiu em 1972, quando se inclaram os
estudos. O projeto Inicial foi alterado por-
que surgiram Inovações técnicas na partede tratamento de esgotos, que transfe-
riam a sede da tecnologia dos Estados
Unidos para a Europa, técnicos viajaram
para a Holanda, onde a firma Dwars,
Heerlk en,Vernhay, B. V., de Amsterdã,
desenvolveu um modelo de estação de
tratamento de água que utiliza o sistema
carroussel.

Os engenheiros Pedro Nelson Costa
Franco e Celso Savelle Gomes, da Gerôn-
cia de Obras de Esgotos da Sanepar,
regressaram da Holanda com os planos e
Iniciaram um trabalho de adaptação das
diretrizes técnicas às condições de Curl-
tlba, com resultados considerados excep-
clonals. Dentro de 18 meses, o processo
de aeraçâo prolongada pelo sistema
carroussel, que entrará em funciona-
mento em Curltlba, constituirá a maior
Inovação latino-americana no setor de
saneamento, devendo atrair para uurltlba
técnicos em saneamento de todo o Brasil,
que acompanham com Interesse o deeen-
voivlmenio das obras.

DIÁRIO DO PARANÁ Q1.' Caderno O

POLÍTICA
Curitiba, sexta-feira, 1» de julho de 1977

Um ato de
coragem do
governo do Paraná

O secretário do Interior, Noel Lobo Gulma-
rães, disse ontem, após a assinatura do convênio
com o Ministério do Interior, para a ampliação do
sistema de esgoto de Curltlba e construção da
barragem do Piraquara, que esta decisão refletiu
um ato de coragem do governador Jayme Canet
Júnior e seus benefícios serão sentidos pela
população de Curitiba Já no verão de 1979.

"De um lado - afirmou o secretário - ficamos
livres do fantasma da falta de água, pois a barra-
gem do Piraquara vai duplicar o abastecimento de
Curitiba para três metros cúbicos por segundo; e,
de oturo lado, vamos transformar a Capital para-naense na cidade mais bem servida de esgotos do
Pais".

NOVOS TEMPOS
Para o secretário do Interior, Isso é um Inicioda preocupação do governo paranaense com osaneamento básico - uma das duas metas prlorl-tárias fixadas pelo governador Jayme Canet Jú-nior para o atual período administrativo, juntocom os transportes.
"O Governo do Paraná acredita que não podehaver uma economia forte sem trabalhadores

saudáveis. E ninguém ignora a Intima relação
entre a existência de um sistema de saneamento
básico e a saúde pública. Acredito que este Invés-
timento será pago muitas vezes apenas com a
diminuição dos problemas de saúde da popula-
ção que vive em áreas atualmente não servidas de
esgotos e abastecida de água de maneira defl-
ciente".

OPÇÃO
No entender do secretário Noel Lobo Gulma-•rães, esta decisão corresponde a uma opção poli-tica de importância fundamental."Em lugar de investir em obras de fachada,

este governo aplica em setores que, comolembrou um dos jornais de Curitiba em recente
editorial, não dão rendimento polltlco-eleitoral.Mas possuem um profundo significado para odesenvolvimento social, isto ó, a aplicação dosresultados do crescimento econômico para o bem
estar do homem".

A barragem do Piraquara, cujas obras se Inl-
ciam imediatamen.te, vai trazer outros benefícios a
Curitiba, como a regularização do fluxo do Rio
Iguaçu, evitando que as áreas adjacentes sejam
inundadas nos períodos de chuva. E garantirá um
fluxo de 3 metros cúbicos de água por segundo
durante 81 dias, mesmo em períodos de estla-
gem, liquidando de uma vez por todas com o
perigo do racionamento. " -

ÁREA^DE ATENDIMENTO
Com as obras contratadas e já em Inicio de

execução, apenas a bacia do Barigüi deixa de ser
atendida. Ali está implantado um sistema próprio,destinado a atender a Cidade Industrial de Curl-
tiba. O fornecimento de água já está assegurado,
pela existência de dois reservatórios, um elevado,
outro subterrâneo. E os esgotos industriais são
tratados pelas próprias fábricas que ao se Instala-
rem, assim contratos obrigando-se a instalar
sistemas anti-poluentes, com dupla vantagem:
evitam a poluição dos rios e possibilitam o reapa-
recimento de matéria prima e dos insumos,

As unidades fabris têm vantagens econôml-
cas com isso. Os técnicos citam, por exemplo, o
caso de uma fábrica de papel como a Klabln quevai inaugurar em 1978 um sistema anti-poluente e
de recuperação que eqüivale a rede de esgotos de
uma cidade com 2,5 milhões de habitantes. O
custo do sistema será restituldo em prazo relativa-
mente curto graças à recuperação da soda cáus-
tica utilizada no processo de fabricação de papel e
das fibras que normalmente seriam perdidas nos
esgotos normais.

INVESTIMENTO
O investimento de 138 milhões de cruzeiros

na barragem do Piraquara representa uma aplica-
ção de 69 milhões de verbas estaduais sem
retorno, pois passarão a integrar o capital da
Sanepar. O restante terá que ser pago ao BNH,
pois trata-se de financiamento do Banco.

Curitiba tem
a água mais
barata do Brasil

Durante seu pronunciamento ontem, por oca-
sião da assinatura dos convênios com o Ministério
do interior, através do BNH, para a realização de
importantes obras de saneamento na Capital e no
Interior, o ministro Rangel Reis afirmou que 

"as
tarifas cobradas pela SANEPAR são as mais bai-
xas do Brasil. Representam apenas 2 por cento do
salário mínimo regional, menor do que as de São
Paulo, de 2,5 por cento, onde o salário mínimo é
maior".

E o fato mais importante foi destacado peloSecretário do Interior, Noel Lobo Guimarães, ao
afirmar que 

"durante este ano as tarifas da SANE-
PAR não serão aumentadas". Disse alrida que a
SANEPAR subsidia as tarifas das cldadesdo Inte-
rior, onde os sistemas são menores, e conseqllen-
temente o custo ó bem maior do que o da Capital.
O programa de expansão da Companhia de
Saneamento do .Paraná, na opinião de seu dlre-
tor-presidente, engenheiro Cláudio Araújo, repre-
senta o esforço da administração pública em favor
do homem, dando-lhe condições mala humanas,
com um sistema de rede de esgoto e de água
potável à altura do progresso e do desenvolvi-
mento atual.

Para Mefurfcio Schulmann, "o Governo do
Paraná, através da SANEPAR, decidiu se lançar a
esta obra de vulto e coragem, o que revela o graude importância que é dedicado aos problemas
sociais do Paraná". E acrescentou: "o cronograma
de obras, de 18 meses, ó extremamente apertado,
mas a eficiência já demonstrada pela SANEPAR
em outras ocasiões é um fator tranqüilizador".
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LOBÃO
Atravessado
na garganta

BRASÍLIA - Diz-se que o sistema e o governo
absorveram o Impacto causado pelo MDB na
segunda-feira. Não é o que demonstram as provi-
dências em curso, as consultas e as alternativas
postas. Infelizmente nâo absorveu, porque o Ideal
seria que tudo fosse tratado como um episódio
político natural ao processo democrático. E esta,
segundo as melhores fontes, seria a posição do
governo se não estivesse convencido de que daqui
por diante tudo se repetirá e com ênfase
redobrada, intrigando a revolução com o povo e
impedindo o curso do projeto político de retomada
da normalidade democrática.

As mesmas fontes Informaram que nas Forças
Armadas as colocações dos representantes oposi-
cionlstas foram recebidas com indignação, porque
consideradas injustas e improcedentes.

Contudo, não há cogitação em torno de puni-
cões revolucionárias como se chegou a comentar
nos corredores do Congresso. O governo, ouvidos
os lideres, decidiu-se pelo exame rápido de três
alternativas selecionadas entre as muitas que lhe
ocorreram. Uma delas será posta em prática.

- Representação do procurador-gerai aa
República, junto ao Tribunal Superior Eleitoral,
contra o presidente do MDB ou contra os quatro
parlamentares que falaram através de uma cadeia
nacional de televisão e de rádio.

— Marcar para a primeira quinzena de julho
um programa semelhante, no mesmo horário, com
a participação de deputados e senadores da
Arena;

- Envio de uma mensagem presidencial ao
Congresso, nos primeiros dias de agosto, revo-
gando o dispositivo da Lei Orgânica cios Partidos
que autoriza a transmissão de questões de natu-
reza política.

A primeira alternativa parece ser a preferida
do governo na medida em que possa produzir efei-

] tos práticos, mas não será adotada se não houver
possibilidade de êxito.

Entende o procurador-geral da República que
a oposição feriu a Lei e nesta hipótese deve haver a
punição. De outro modo teria sido licito ao governo
impedir a presença dos ernedebistas perante as
câmaras de televisão e microfones de rádio. Não

, se envolvendo, o governo cumpriu o que estabele-
cia o diploma leaal, cabendo ao partido proceder
de igual modo, o que não se deu.

No Congresso preiere-se a segunda alterna-
tiva, isto é, uma resposta cabal da Arena também
através da televisão e do rádio, embora isto signifi-
que igual descumprimento da Lei, pois o grêmio
oficial não se teria "o propaganda do programa
partidário" e extravasaria para o campo da diatribe
com o MDB

Finalmente a terceira hipótese importaria no
remédio heróico, pondo fim ao debate político
através da televisão e do rádio. As autoridades
inclinadas por essa solução consideram o debate
através desses meios de comunicação um ponto
de permanente ficção revolucionária capaz de
gera- 

"" uldades crescentes no plano polfti-
co-ii )nal. Recordam que o acesso à televi-
são não constituiu uma inovação da Lei Falcão,
mas um mandamento oriundo ainda das leis vota-
das à época do presidente Castello Branco. Outras
le's, como a do ano passado, cuidaram remissiva-
mente da matéria, oferecendo-lhe nova configura-
ção a partir de pressupostos (assim chamados)
atualizados.

Até o inicio da semana deverá o procurador—
geral da República emitir seu ponto de vista júri-
dico, a partir do qual as demais alternativas toma-
rão o lugar da primeira. Se a solução a adotar for a
da resposta arenista, então o sr. Francelino Pereira
pedirá ao TSE que convoque imediatamente uma
cadeia de rádio e televisão, sem prejuízo do outro
programa já requerido para dia 19.

Este é o ponto em que se encontram os episó-
dios de segunda-feira. Não foram absorvidos, assi-
milados ou sequer deglutinados pelo governo. Ao
contrário, permanecem como um nó incômodo na
garganta do poder.

ACORDO, FINAL

Jarbas Passarinho e Alacid Nunes, dois lídres
no Pará, não se falam há muito tempo. Ontem, o
deputado Alacid telefonou ao senador e logo
depois encontravam-se no gabinete deste, parauma conversa de duas horas e meia. Entende-
ram-se politicamente, ficando com Alacid a incum-
bência de levar ao Palácio do Planalto os resulta-
dos ali ansiosamente aguardados por mais de dois
anos.

A VEZ DO ANALFABETO
O deputado Ruy Bacelar ficou animado depois

da conversa com o ministro Golbery, ontem. Apre-
sentará hoje mesmo o seu projeto instituindo ovoto do analfabeto. Na mesma audiência propôstambém o adiamento das ções parlamentaresou a coincidência dos mandatos.

UNIVERSAL

Definição do deputado José Ribamar
Machado Maranhão, sobre Carlos Lace» da, em
discurso que pronunciou ontem: "Foi um homem
múltiplo, inimigo feroz, amigo imprevisível, homem
de rompantes, desprendido, audaz, corajoso,
vário, controverso, contraditório, tumultuado,
adorado, amaldiçoado, invejado e execrado,
amado ao fanatismo, odiado por outros, combatido
e sempre combatente, escritor, tradutor, empresa-
rio, mecenas, gastrônomo, viajante de surpreen-
dentes itinerários".

EDISON LOBÃO

Classe política surpresa
com cassação de Alencar

A classe política paranaense se dizia bastante
surpreendida com a cassação do deputado

federal Alencar Furtado, ontem à tarde.

A cassação do deputado
Alencar Furtado, do MDB para-
naense, foi recebida com total
supresa pela classe política do
Estado, especialmente por seus
companheiros de partido que, no
inicio da noite, se. diziam "com-

pletamente confusos" com as
informações que lhes chegavam
por meio da televisão ou através
de amigos.

A maioria dos ernedebistas
que comentaram o assunto disse-
ram ver na medida governamen-
tal um sintoma bastante significa-
tivo de um provável arrocho. Já o
presidente da Arena Regional,
Afonso Camargo Netto, entendeu
de uma forma diversa. Para ele,
ao contrário, a medida deverá tra-
zer atrás de si o desejado diálogo
interpartidário,"eliminando a radi-
calização, que é seu principal
empecilho". Furtado chegou a
Curitiba sexta-feira e na terça via-
iou para o interior do Estado. Ele
própriohaviaadmitidoapollticos e
jornalistas a sua intenção de can-
didatar-se ao Senado" se o par-
tido assim o desejar'.

SURPRESA
Affonso Camargo, dizen-

do-se surpreso com a suspensão
dos direitos políticos de Alencar
Furtado, atribuiu a medida ao seu
pronunciamento pela TV, trans-
rnitiao em rede nacional, na

i segunda-feira. Considerou con-
Itestatórias suas palavras, espe-
jcialmente por referir-se ao plano'institucional, enquanto Montoro e

A surpresa da cassação. |ar<Juivo>

Collares se prendiam 
"á aborda-

gem econômica dos problemas
nacionais".

No seu entender, o discurso
de Furtado trazia um desagravo a
todos aqueles que sofreram san-
çoes revolucionárias: "Portanto,
ele deveria ter consciência de que
poderia estar sujeito a essas mes-
mas sanções. Os atos da Revolu-
ção não admitem constestação. É
lamentável o que sucedeu, mas
traz um aspecto positivo", con-
cluiu o dirigente arenista. "É a
possibilidade de volta ao diálogo
através da eliminação dos radi-
cais".

Maurício Fruet, da bancada
emedebista na Assembléia e
amigo pessoal de Furtado disse
apenas: "Fala-se em violência
prepotência, abuso do poder, etc.
De nada adianta. Só nos resta
lamentar, quando faltam argu-
mentos para contradizer a verda-
de". Enéas Faria, também do
MDB, considerou o fato "muito
sério ": "Não se atingiu apenas a
figura do líder do MDB na Câmara
Federal mas sim a toda a agre-
miação. Acho que é hora do MDB
parar e pensar. Estamos todos
pasmados, pois se esperava tudo,
menos isso".

"Apesar de se falar tanto em
neo-distensão, diálogo, abertura,
acabamos ae chegar onde nunca
antes haviamos chegado, ou seja,
num ponto quase insuportável.
Creio que ai está um sintoma do
endurecimento, por meio dessa
agressão que o partido acaba de
sofrer". Outro emedebista que se
manifestou foi o deputado Fidel-
cino Tolentino: "Penso que o
governo, ao permitii' a realização
do programa pela TV, consentiu
em ouvir publicamente os ideais
do MDB e suas criticas. Essa ati-
tude agora ó estranhável em
todos os sentidos, sobretudo num
momento em que se diz buscar a
conciliação nacional. O MDB
sofreu uma agressão que deixa
entristecida toda a classe política."Não há como reagir a fato seme-
lhante", finalizou.

TGGRALe

A redução do confisco da soja
foi recebida sem entusiasmo

A decisão federal de
diminuir o confisco
fixado sobre a soja, de
12 por cento para 7 por
cento, taxa que fora
fixada anteriormente,
mereceu comentários
irônicos ou críticos de
vários deputados, tanto
da Arena quanto do

|MDB. ofMem, na
Assembléia. A notícia
foi dada aos parlamen-

'tares pelo presidente
da Casa, deputado Ivo
Thomazzoni, justa-
mente quando o oposi-
cionista Nilso Sguarezzi
ocupava a tribuna para
fazer uma analise
pouco favorável a poli-
tica do governo para a
comercialização do
cereal.

Apesar da comunica-
ção, Sguarezzi disse
que suas declarações

| permaneceriam, "pois
lessa nova medida
! pouco ou nada modifica
|a situação do agricul-
tor". Também o are-
nista José Lázaro
Dumont, presidente da
Federação dos Traba-
lhadores da Agricultura
do Estado do Paraná -
Fetaep -, não se mos-
trou muito satisfeito
com a nova determina-
ção: "O lavrador vai se
sentir enganado com
mais esse paliativo. E
talvez deva dizer obri-

pWRMfcf ¦ | M| n i_..J. HuHWf ""' '

Criticas ao confisco

gado ao governo por
reduzir em 5 por cento
a taxa do confisco",
comentou.

DESENCONTRO
Dumont acha que o

lavrador continua
sendo prejudicado,
apesar da taxa inci-
dente sobre a produção
haver diminuído: "Não
se sabe se é melhor
esperar que o preço
baixe para que perma-
neça os sete por cento,
ou que aumente e volte
a vigorar os 12 por
cento. Lamentável é o
desencontro de opi-
niões entre algumas
áreas dó governo que
tratam do setor. Isso é

quase pior que essas
medidas. Quando sur-
gir uma nova, visando
beneficiar a agricultura,
poderá esbarrar com a
incredibilidade do pro-
dutor"."A verdade é mate-
mática e estatística",
disse Sguarezzi antes
que o presidente da
Assembléia lhe comuni-
casse a informação que
recebera do governa-
dor Canet e este, por
sua vez, do Ministério
da Agricultura, sobre a
redução do confisco."Da euforia inicial,
nesta safra que produ-
zimos mais, não expor-
tamos, até o momento,

a metade do que havia-
mos exportado em
iaual período no ano
passado"."A expectativa dos
produtores continua",
prosseguiu o parlamen-
tar emedebista, "pois
não sabem em quem
acreditar: o governador
diz que o confisco
cairá; o ministro da
Agricultura garante que
haverá solução, e o"plenipotenciário" 

Si-
monsen pensa em
elevar a taxa do ICM
sobre o farelo da soja.
A expectativa no
entanto, é aparente. A
grande maioria dos
produtores está com
seus financiamentos
vencidos ou a vencer.
Faltam apenas dois
meses para entrar no
mercado internacional
as grandes produções
norte-americanas, o
que, fatalmente, pres-
sionará a queda dos
nossos estoques"."O desencontro de
informações é o maior
entrave à comercializa-
ção. Não se pode exigir
que ninguém deixe de
especular com o que
produziu, mas dar
informações que não se
concretizem é criar
confusão e levar o pro-dutor para situações
embaraçosas.

Thomazzoni defendeu prefeito
de Medianeira das acusações
O DrfiSirifinto ria AQcnmhlíiia "*O presidente da Assembléia

Legislativa, deputado Ivo Tho-
mazzoni, tomou a defesa do pre-feito Luiz Bonato, de Medianeira,
diante das denúncias apresenta-
das em dois pronunciamentos
pelo emedebista Ernesto Dall'0-
glio, sobre irregularidades que se
teriam verificado na prestação
das contas administrativas
daquele município do Sudoeste.

Com base em certidão ofere-
cida pelo Tribunal de Contas,
Dall'Oglio havia feito referência ao
parecer dessa Corte contrário aos
registros de receita e despesa
efetuados pela municipalidade,
pois que estes não estariam de'
acordo com as normas e regula-
mentos que regem a matéria.
Além disso o parlamentar citou o
projeto do vereador Orlando Kul-
kamp, já aprovado pela Câmara
Municipal, pelo qual o município
passa a pagar as despesas medi-
cp-hospitalares do prefeito a par-tir de 1975.

A RESPOSTA
vo Thomazzoni, depois de

informar que o Tribunal de Con-
tas não possui poderes para
aprovar ou rejeitar contas, mas

Defesa do prefeito (arquivo)

simplesmente emitir um "parecer
prévio" sobre aspectos de elabo-
ração orçamentária, disse que os
balanços orçamentários não "fe-
cha\/am" porque havia'um rema-
nescente das administrações de
1962 a 1968, cujas despesas
haviam sido realizadas sem
cobertura orçamentária.

Tais despesas, de acordo
com as afirmações do presidenteda Assembléia, referiam-se à

construção da BR-163, a cha-
mada "Estrada da Colônia", rei-
vindicada por vários municípios
do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. "Medianeira
arcou com tais despesas na admi-
nistração Dalla Páscoa", informou
o deputado.

NOVAS DENUNCIAS
Outra das despesas citadas

por Thomazzoni dizia respeito áaquisição de uma padiola peloex-prefeito Ângelo Darolt, já fale-
cido. "O Tribunal de Contas foi
contrário porque não havia empe-
nho prévio às despesas", decla-
rou o orador. Disse ainda quefalava em defesa do prefeito I uizBonato porque "ele restabeleceu
na. chefia da administração'
publica de Medianeira a con-fiança do povo".

Dall'Oglio não chegou acomentar a intervenção do depu-tado arenista em defesa do pre-feito Luiz Bonato, mas adiantou
que está recolhendo algunsdados "que 

poderão se configu-rar em novas denúncias contra oatual prefeito de Medianeira"
Conforme os resultados de suas
pesquisas, deverá apresentá-las
proximamente na Assembléia

NOTA DE MAURÍCIO FRUET Xí
O deputado Maurício Fruet, da bancada do MDB qq

Assembléia Legislativa, distribuiu nota a imprensa ontei
noite, expressando sua posição diante da cassação do lido 'ess'
partido oposicionista na Câmara dos Deputados, tis a tntr« irar i
do documento: ilona"Em cumprimento a disposições legais e sob a égide a SU
Justiça Eleitoral, o MDB se apresentou à nação através da r mrii
nacional de rádio e TV, para analisar com equilíbrio a corr
meza o quadro social, político e econômico que este asllxia e
todos nos. Não e preciso dizer que o programa reperc rna'
Intensamente. Inclusive nas Casas Legislativas, sem que r Ser
/esse Indicio de agravamento da crise tâo desejada por r SS6S
;als de extrema direita". i ^"Ao contrário, supunha-se que a normalidade estava :
marcha, tanto que elementos credenciados do sltuacloni: 7_
tentavam recompor o diálogo com o MDB em busca de s D0 e
ções oara a democratização. Num momento em que os 3 MC
silelros respiraram novamente esperançosos e as Casas Le 1 C0I
latlvad encerravam tranqüilamente os seus trabalhos pai ficar
recesso de iulho. eis aue o qoverno lança mão subrepciae ,m a
çoelramente, do famigerado AI-5, para cassar o mandato L
tlvo e suspender os direitos políticos do deputado tec '
Alencar Furtado, eminente líder do MDB na Câmara dos D( ueric
tados"."Ao mesmo tempo, este governo atrabiliário, Iniciou
processo criminal contra o presidente do partido, depui O I
Ulisses Guimarães, com o objetivo de também alijá-lo da t ,,'iblii
dade política. Em tace das violências que estão surpn
dendo e traumatizando a nação brasileira, venho de púl or ?'
eternar o meu repúdio e o meu protesto contra a cassaçà >eriO
Alencar Furtado, cujo nome o eleitorado do Paraná c(fpr6s
grou nas urnas vitoriosas de 1974, e contra o processoftjere
minai de que Ulisses Guimarães agora passa a ser réu. gsen"E um desrespeito à vontade soberana do povo. Êa p q qde que vivemos num regime de enganadose mentiras. Nàt . j
democracia, e multo menos liberdade, ü governo que ai l0
não gosta de ouvir as verdades que são do conheclmenti <m'r1
todo o povo. Quem atrever-se a exigir que sejam atendida cia l
legitimas aspirações libertárias da nação, comete aos o Io 6
dos que governam e que querem perpetuar-se a qualc Q n
custo no poder, o mesmo crime que levou Tlradentes à Io euoo
o crime de querer a independência e a felicidade do Bra *:

"Comungo da revolta do povo, mas espero ainda, apesa un"e
tudo melhores dias para a pátria comum. Conflo.no bom se )S dt
e no civismo desmedidos da nossa gente. Liberdade, quart 6 AÍ6
Democracia, talvez..." i jg fgj

VERBA DE REPRESENTAÇÃO
PARA OS VICE-PREFEITOS

O pagamento da verba de representação ao vice-prei
tem caráter facultativo: poderá ou não ser fixada pela Câr
Municipal, mediante decreto-legislativo. Esses entendim
tem sido transmitido pela assessoria técnica da Famepi
preleituras e câmaras que solicitarem esclarecimentos soü
assunto.

Dispõem a Lei Orgânic3-dos Municípios (Lei Compler jk,tar n 02 de 18 de iunhnrie 1973) que o vice-Drefeitosó exej
rá função ou executará serviços quando nassubstituiçõeft01-! c
prefeito.Subentende-se, pois, conforme pondera o p8»8mbc
exarado pela Famepar, que o cargo de vice-prefeito ô mjjjfr)ar3
mente (ormal. não existindo quaisquer atividades adminisíS
vas a ele inerentes. Desta forma inexiste percepção, por (Süens
do vice-prefeito. de subsídios pelo exercício de um manfças fi
eletivo. tftuiCC

Ocorre, porém, que a própria Lei Orgânica dos MunicW j, ,•lhe faculta o recebimento de verba de representação, é o'j a|ri£
dispõe, o parágrafo 4- do artigo 73. )S OU"O município poderá atribuir verba de representaçáfj
vice-prefeito, que não excederá de 50% da atribuída ao pri"to". Assim, de acordo com o artigo 49, parágrafo 1», Item l
mencionada lei. a Câmara de Vereadores, se o desejar, p
rá através de um Decreto-Legislativo fixar a verba de re
sentação do vice-prefeito municipal, desde que não exce>
aludido limite
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"È preciso a volta do diálogo e a confiança inter-partiüMÍtO qtSô através do diálogo e da aceitação mútua entre os partríerior
pode o Pais caminhar por caminhos seguros e evitar os ataFLj-,-
esconsos Devem os situacionistas que detêm o poder de'ífcluo
desse pedestal de leis institucionais e atos arbitrários iípam|
dialogar com a oposição, a qual já os convocou para a corfl
siçâo que representa urna Assembléia Constituinte, por rr
de rede nacional de rádio e televisão, perante todo o povo!sileiro". I

Este é um trecho do pronunciamento feito ontem na
buna da Assembléia Legislativa pelo deputado emebista JMuggiati Filho, abordando o que considera a necessidadeestabelcer um diálogo entre os partidos políticos e o govsfcMiggiati voltou a defender as vantagens de uma AssomaiConstituinte, argumentando que "urge institucionalizar a B
lução. colocá-la na letra morta da lei, no papel, pois estetem ouvidos, não fala e não vê..."

CONSTITUINTE
Cremos na Revolução", disse o parlamentar emedeb O pr>•mas na Revolução pela democracia, pela legalidade. ,„*_Urdem e pelo progresso, pelos direitos humanos, pelapele diálogo. Nao podemos crer numa revolução que regcflO, qide seu bojo um pérfido "pacote ", como de abril, que desc i inici

prometeu compromissos firmados solenemente pelo Gov ,«?« ccom a oposição e com o povo". . ' 
é"Não 

podemos crer numa revolução que rotula de sut teme
sivo e comunista tudo que lhe é antagônico. Não podemos O prnuma revolução que não coloca a Constituição comy^p esuprema lei, e que se perpetua num poder paternalista iij .. /,ponsáve. irresponsável porque a aliança intima da f^1",1'
armada lhe confere o terrível privilégio da impunidade". P 9. Naseguiu noRe

a seguir, o deputado passou a falar sobre o Constiti .
como a solução que se apresenta para o problema instili ua r
nal: npos"O poder constituinte é exclusivamente do povo. Sem iq0 a(eie se|a exercitado, nâo existe democracia. Por isso, lutf » fivpor esta causa, o MDB não mistiflea. Mistificam aqueles .n ''*
pretendem institucionalizar antes de constitucionallzar deCia dC
craticamente o País e dotar o Estado de um regime verdíí nacic
m^T ii nnpular- De que valem as instituições, para que ikcõfi<?

me onallzar, se não existe uma Constituição capaz de ampf v"oí>
as Instituições e a existência do contraditório na apllcaçãcljgramimais graves punições, nos mais severos julgamentos?"Para Pue institucionalizar, se se pretende dar at<
aireitp de contestar um uso que fere o próprio sentido do v _
bulo. notadamente em seu aspecto iurídlcnl" oom

ENFATIZOU MUGIATI TtO de
hi„ "P°slcao 6 contestação são sinônimos, e, no próprloB(jvanaigo de Processo Civil vigente, contestação é o meio de dCde que se socorre alguém para contrariar a pretensâ<fB«S I
outrom. Contestar é contrariar, direito assegurado ao hor pósioaesde o seu nascimento. Sem contestação não existe o coi sanisr
q Orlo, sem este. não há ambiente respirável para diálog t .
qualquer espécie, notadamente o que possa decidir sobr "* «
interesses de uma So- edade. Os problemas sociais 'Slcior
prooiemas do povo, muito mais do povo do que do Estado
Po.e=HeoC^ocam entao tais problemas unicamente à merc E
«i?i?r„ qu,e se ,em fe,t0 Pela educação política do povo I ="*
sileiro nos últimos trinta anos?" PUrad
^a^i k l?ni]° duvidas, como democrata consciente, qBment(
imSin?° nâ~ é insti'ucionalizar pela força. A Lei Falcão ai fla Sob
n^MH^3 ao ?on9resso. consagrada em toda sua inconstitJL£HVnaidade pela maioria governista, como instituição antidír1 ¦»-> l
c-ranca, atentatória ao Direito, a exemplificar que fora oa ffl
™ re9|me constitucional democrático, corre-se o risco grlsi mo de se institucionalizarem até os Interesses polltlco-íjoarios de que detenha o poder", disse ainda o deputadainstitucionalizar antes de constituclonalizar, no cofVi-"au<
pretender construir uma casa Iniclando-a pelo telhado. W)Sit!vcerce e o fundamento de estado de dlreltoestão na sua Ç|"os rwuiçao, elaborada oor uma Assemciêia Constituinte <(§_, ?~
pelo voto direto do povo. Em conclusão, há um aspectogciCIOmerece todo destaque, no pronunciamento que o MDB PIOS, sNação, segunda-feira última. E o que diz respeito á sua d|h|a (siçao de participar de uma comunhão de esforços em PrgLn' .„restauração da Democracia no Brasil", finalizou.
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A invocação pelo dep
punidos por ato

:esponsabilidade
Ulisses será

xaminada no TSE
BRASÍLIA - O procurador geral da República,

fessor Henrique Fonseca de Araújo, decidiu
Intí irar a responsabilidade criminal do presidente

;lonal do MDB, deputado Ulysses Qulmarfies,
igidi Q sua participação no programa apresentado
dariunda-felra, dia 27, pelo MDB, bem como por11 * ele o responsável pela preparação do pro-

Perc
"Xla 

ma" na qualidade de presidente do partido.
,„. J Sem mencionar qual o delito que o deputado
>or r sses Guimarães teria praticado, o procurador

ai da República pediu ontem ao presidente dolava: a requisição das fitas gravadas pela TV
n0ni: 

"bo 
e pela Rádio Globo no simpósio realizado

05s 3 MDB nos dias 17 e 18 de Junho, em Brasília,
s u n como as fitas apresentadas ao público, para
pa ficar se nas últimas fitas após o simpósio, ocor-

iae|m acréscimos ilegais. As fitas destinam à ins-afi°fão, "como corpo de delito, do Inquérito a ser
lerldo á autoridade competente", declarou

REQUERIMENTOS
O requerimento do procurador geral dada èública (ele fez o pedido na qualidade de procu-irprfor 

geral eleitoral, cargo que exerce no Tribunal
n^lerior Eleitoral) ó para ser anexado à notificação
a cjpresidente nacional do MDB, que ele mesmo
issJuereu segunda-feira, algumas horas antes da
eu tesentação do programa. Só pediu a fita, nadaa p|s. O requerimento deverá ser despachado no

[Io da próxima semana pelo ministro Rodrigues
enJkmin, vice-presidente e no exercício da presl-
iidalcia do TSE. O ministro encontra-se em São
ia oâlo e retornará a Brasília segunda-feira.
ualJO procurador geral mencionou a ocorrência
g,d|suas gravações dos discursos pronunciados
gjlunda-feira pelo senador Franco Montoro e
nsejbs deputados Ulysses Guimarães, Alceu Colla-
uartje Alencar Furtado. A primeira realizada no sim-

lio feito pelo MDB nos dias 17 e 18 de Junho; a
junda, posteriormente, para a montagem do
igrama. O procurador geral, citando "o noticia-
da imprensa", disse que na segunda gravação
jrreram acréscimos ilegais, Já que as instruções

SE permitem apenas a apresentação no hora-
ratuito do rádio e da televisão, de gravações
congressos ou de reuniões para propaganda
rograma partidário.

MENÇÕES
No corpo do requerimento, no entanto, men-

^rjou dois crimes eleitorais, num dos quais — ou
pa» ambos - tentará emquadrar o deputado Ulysses9 Tfjnarães: o uso de "expressões, declarações ou
o^gens que provoquem animosidade entre as
lanícas Armadas ou contra elas, ou delas contra as

. tituições civis"; e a "injúria, calúnia ou difama-
Éo>j dirigida a qualquer pessoa, bem como a ór-

>s ou entidades que exerçam autoridade públi-
nçâtj
ipri.1
mlf
', p:<f rena responderá
e|la da oposição

a nove de agosto
A ^BRASÍLIA - O presidente da Arena, Francelino~rèira, resolveu reformular os termos do requeri-
tiotrito que havia preparado anteontem ao Tribunal
arP!erior Eleitora|. solicitando que a gravação de
de°l ciclo de debates promovido pela fundação Mil-

¦s jHpampos, não fosse mais no dia 13, mas no diaorle agosto, .quando o seminário será iniciado.
Francelino Pereira não escolheu, ainda, os
es dos que vão participar da gravação e trans-'«ao do programa, a ser levado ao ar, em cadeia

u lonal, como o do MDB. O dia da transmissão-,vgã fixado pelo TSE, mas a lei estabelece que não
imaerá ocorrer antes de 24 horas depois da grava-
sleí

. DEBATES
ieb|0 presidente da Arena foi informado pelo pre-
ià pnte da Fundação Milton Campos, Rogério
,gjo, que o ciclo de debates daquela entidade
jsqi iniciado ás onze horas do próximo dia 9 deovl sto, embora ainda não tenha sido escolhida a
sut temática.
os O presidente da Arena fez novo requerimento°"}JTSE solicitando a gravação do programa, não

, i dia 13, como pensara, anteriormente, mas no
. p 9. Na próxima segunda-feira pela manhã. Fran-
tmno Pere'ra va' so reunir com a executiva nacio-',iti da Arena e a diretoria da Fundação Milton

npos para definir o modelo de programa a ser
^ido ao ar.
eS A fixação do dia da transmissão é da compe-
defcia do Tribunal Superior Eleitoral, mas a dlre-

rúí: nacional da Arena pretende fazer algumas arti-
^ções Junto aos ministros no sentido de que o
lãotarama seja transmitido até o dia 13 de agosto.

3av DENÚNCIACom base na providência Indicada no requeri-
pto do procurador-geral ao presidente do TSE,

^etivando apurar "responsabilidade criminal de
3à,sses Guimarães" no caso da transmissão do
íoipósio na cadela de emissoras, analistas do=o'canismo do sistema acreditam que Indepen-
K,)te dos pronunciamentos dos parlamentaresfsicionlstas, o caso chegará ao STF em denún-

Essa denúncia que poderá ser oferecida pelourador-geral da República, tem guarida no
mento Interno da suprema corte que a examl-
g sob a luz do artigo 32 da Constituição Fede-

elo regimento Interno, após ouvir em recomen
ls diligências o acusado e o órgão acusador, o
poderá acolher ou rejeitar a denúncia, que no' de membro do Congresso Nacional, como o¦ai episódio Ulysses, se enquadraria no seguinte

positivo constitucional (artigo 32):
; il Os deputados e senadores são Invioláveis, no
;t0|fcfcio do mandato, por suas opiniões, palavras9ôWoa< salvo nos casos de Injúria, difamação ou
oríPa. ou nos previstos na Lei de Segurança^onal". I

utado Alencar Furtado dos nomes dos parlamentaresrevolucionário foi um dos motivos apontados
como decisivo para sua cassação.

Alencar Furtado punido
com Ato Institucional

RIO - Alencar Furtado, um cearense
que tomou, por adoção, o Paraná, queconsidera "a terra do futuro", teve ontem,
por força do AI-5, cortados seus sonhos
políticos: deputado, vlce-llder do MDB,
estava, já a partir de agora, procurandoalçar-se a vãos mais altos, pois pretendiaser candidato ao Senado. Estava em Lon-
drlna, acompanhado do filho mais velho,
Heitor, um dos quatro que teve com Dona
Mlrlan, mulher e ex-colega de turma da
Faculdade de Direito da Universidade do
Ceará, fazendo campanha em torno de
sua candidatura.

Co-fundador, com Marcos Freire, do
grupo dos "autênticos", do MDB, Alencar
Furtado radlcou-se no município de
Paranaval, no Norte do Paraná, de cujo
desenvolvimento foi um dos pioneiros.Em 1962 concorreu pela primeira vez, na
legenda do então PSP, a uma cadeira na
Assembléia Legislativa. Perdeu. Após a
revolução de 1964, Ingressou no MDB,
tendo sido eleito duas vezes para a Cã-
mara Federal.

Tornou-se segundo o vice-presidente da
Câmara, presidente da comnlssão deinquérito sobre Influência e comporta-
mento das empresas multinacionais e do
capital estrangeiro no Brasil e, algumas
vezes, era considerado o mais importante
dos "autênticos" e também, tido como um"radical" mas, ao contrário, era adepto do
diálogo, "sempre 

que ele não Implicasse
em "concessões bastardas" ou "no ato fú-
nebre da tradição partidária".

PLATAFORMA
Como candidato à liderança do MDBna Câmara, sua plataforma era a "dlnaml-

zação da ação da bancada do partidobaseada na soma das diversas tendên-cias mas, também, na coerência como oideário democrático.

Hâ um mês, Alencar Furtado admitia,na Câmara, que poderia renunciar a seumandato, ao final dos quatro anos delegislatura para o qual foi eleito, caso osmandatos dos parlamentares fossem
prorrogados.

"A prorrogação será o enterro do
Parlamento brasileiro e acredito que não
poderia ficar insepulto", dizia, frisando
falar por si só, pois não podia responder
por seus companheiros de partido.

Alencar Frutado, na mesma oportuni-
dade, afirmava que "no MDB, nào existem
mais grupos autênticos ou moderados, o
MDB ô agora um partido unido."

PROPOSTA
Na mesma ocasião, Alencar Furtado

propunha a imediata dissolução do Con-
gresso e a convocação de eleições livres e
diretas dando, assim, "condições ao povode participar da elaboração de uma Cons-
tituição autenticamente democrática". A
proposta foi feita na sala de imprensa do
aeroporto de Congonhas, SP, quando o II-
der do MDB afirmava: "Se o governodeseja realmente restabelecer a normali-
dade democrática no pais, essa é uma
alternativa".

Dias antes, o líder emedebista não
escondia sua preocupação, ante as notl-
cias dando conta de que seriam cassados
quatro parlamentares da oposição. E afir-
mava: "É preciso colocar um fim no
ambiente de pessimismo que tomou
conta do Parlamento e anular o esforço
dos que pretendem criar um clima de
intranqüilidade nacional, com a tessiiura
de uma rede de boatos, que vão da cassa-
ção de mandatos à queda do governo,
passando pelo recesso ou fechamento do
Congresso".

As cassações, entretanto, foram
saindo, a última do deputado Marcos Tito.
A sua, segundo analistas políticos, estava
no terreno das probabilidades e surgiu
evidente quando o líder emedebista dls-
cursou no simpósio "A luta pela democra-
cia", promovido na semana passada pelo
MDB. Foi ele um dos quatro oradores cuja
fala foi transmitida pela televisão e pelo
rádio, para todo o pais. Ao contrário do
que muitos esperavam, foi de certo modo,
calmo e moderado. Mas incisivo, dentro
da filosofia partidária.

Na ocasião, afirmou" este é o instante
da libertação". Frisava, em seu discurso,
que "a nação está hunilhada porque não
pode participar". E em seguida: "É abomi-
nável quando a lei se torna Instrumento
de alguns para atender a caprichos subal-
terno". E, ainda, "as usurpações da força
violentam o direito e desservem o pais".

Alencar Furtado em Londrina com correligionários. tonorim-sucunai

PRONUNCIAMENTO
O pronunciamento foi feito ao anall-

sar a possibilidade de uma candidatura
civil á presidência da República, em 1979

e ao condenar a Intenção da Arena de
fazer campanha para defesa do AI-5.

Sobre o mesmo tema, Já este ano, em
maio passado, Alencar Furtado, ao reas-
sumir a liderança do MDB na Câmara,
defendia a tese da convocação de uma
Assembléia Constituinte, considerando a
Iniciativa como "da maior valia, não ape-
nas para o povo mas, também, para as
próprias áreas de sustentação do
governo, como as Forças Armadas, quetêm formação democrática".

O líder emedebista afirmava, Inclu-
slve, aceitar que o governo dissolvesse o
atual Congresso e convocasse novas e-
lelções, concordando que "o Estado neces
sita de Instrumentos de sustentação de
sua segurança" e que, em lugar do AI-5,
se adotasse um estado de sitio "mais
agll". Mais uma vez afirmava, em resposta
aos que o consideravam um "provoca-
dor" ou "esquerdista" ser um "democra-
ta" e "religioso".

CRENÇA

Em seu último pronunciamento
público, Alencar Furtado até parecia ante-
ver seu fim político, quando afirmava:
"Cremos no homem livre porque, livre,
traduz o ideal democrático, porque, livre,
revela a face do orador, emprestando
sentido à vida".

Em fins de janeiro, quando disputava
a liderança da oposição na Câmara, com
o catarinense Laerte Vieira, fez uma
entrevista consigo mesmo, cujo texto foi
distribuído a imprensa por sua assesso-
ria.

Deputado, se eleito, qual a linha de
atuação do novo líder?

Temos o propósito de valorizar ao
máximo a bancada do MDB. E ela quesustenta, ocasionalmente, as posições do
partido.

O senhor tem sido acusado de
radical de esquerda. Procede a acusa-
ção?

Não temos sido Intransigentes, porIsso mesmo não nos situamos como um
radical. Nestes 10 anos de vida parlamen-
tar, primamos, sempre, por uma coefl-
cência política em respeito ao programa
do MDB, do povo e a nós mesmos. Somos

duros ao criticar é verdade, mas nln-
guém, jamais, nos acusou de levianos. O
parlamentar tem o dever preclpuo de
defender o povo. E a oposição, além
deste dever, tem ainda, o de fiscalizar os
atos do governo. Agirmos ao contrário
seria uma traição ao povo e à nação, quenos vê com honra. Que Deus nos ajude
sempre a honrar os nossos compromls-
sos para sermos dignos da representa-

ção popular que possuímos. Não pro-cede, portanto, a acusação de radical.

ENCONTRO
Um ano antes dessa entrevista que

ele próprio Imaginou, Alencar Furtado
afirmava, apesar da contestação de José
Bonifácio e Nelson Marchezan, ser favo-
rável á possibilidade de um encontro dos
presidentes da Arena e do MDB, para
exame de questões politico-instltucionals.

O 2" vice-presidente da Câmara, em
outra entrevista, em Brasília, afirmava: "O
MDB não alimenta preconceitos contra os
militares".

PORTO ALEGRE - A invocação pelodeputado Alencar Furtado dos nomes dos
parlamentares punidos por ato revolucio-
nário durante a rede de rádio e televisão"foi, sem dúvida uma provocação que jáhavia sido punida anteriormente, quandoo deputado Lisaneas Maciel reproduziu
da Tribuna, fatos que haviam originado
punição". A opinião é do presdente em
exercício da Arena gaúcha. Otávio Car-
doso, ao saber ontem, da cassação do
parlamentar paranaense.

"As pessoas realmente preocupadas
com o exercício da democracia lamentam
os retrocessos ocasionados por aqueles
que. sequndo indicam seus procedimen-
tos, têm Interesse justamente em obsta-
cullzar esse exercício", completou.

OPINIÕES
BRASÍLIA - Enquanto os oposicio-

nistas ficavam perplexos como anúncio
da cassação do líder Alencar Furtado os j
arenlstas apontavam como razão determl-
nante do atogovermental, as afirmativas
do parlmentar cassado, sobre torturas e
direitos humanos, consideradas tabu pelosistema revolucionário.

- Eu não vou dizer nada - reagiu o
senador Agenor Maria. José Carlos Tei-
xeira, deputado pela oposição sergipana,
exclamou: "Eu estou perplexo. O que é
que vou dizer".

Depois de pensar um pouco, Teixeira
ditou a seguinte declaração. "Contra a
intolerância não há argumento. Cassarm
um patriota, democrata autêntico, um
homem que denunciou os que vendem o
destino do povo brasileiro". Pela segunda
vez, cassaram um líder de uma oposição
democrática. A história não perdorá e o
povo saberá julgá-los".

O vice-lider do MDB na Câmara,
deputado Odacir Klein, declarou: "A
repercussão do pronunciamento do
deputado Alencar Furtado, |unto à opi-
nião pública, foi a melhor possível. Como
sensibilizou a nação, falando em demo-
cracia, pagou por isso dentro da excep-
cionalidade viqente. Sua imagem será,
Junto ao povo para sempre afixada no vi-
deo da televisão".

O deputado César Nascimento, da
oposição catarinense, por sua vez, reagiu
assim: "O que esse governo quer é ver o
povo mudo e sem liderança e que uma
vez mais as afirmações democráticas da
revolução se desfizeram. Só isso.
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Deputados do MDB
lamentam cassação
do líder partidário

BRASÍLIA - Foi uma das cassações mais sentidas
no MDB, nos últimos anos. Ulisses Guimarães recebeu
um choque quando soube da punição do líder Alencar
Furtado, por Intermédio do senador Petrônlo Portela. Os
vice-llderes Marcondes Gadelha e Fernando Lyra nâo
conseguiram conter a revolta, a exemplo de Freitas
Nobre, Paes de Andrade, José Carlos Teixeira. Vários
choraram.

No gabinete do presidente do MDB, Ulysses ficou
atendendo aos jornalistas e às chamadas telefônicas. Oifdor do partido na Assembléia Legislativa de São Paulo,
Robson Marinho, ligou às 19 horas e Ulysses Guimarães
leu a nota do Ministério da Justiça. Em seguida, falou
com Tancredo Neves, pedindo que nâo viajasse, pois iria
reunir a Comissão Executiva Nacional do MDB.

COMENTÁRIO"Não ó possível" - é Isso o que todo mundo diz
quando fica sabendo da cassação do Alencar" - desa-
bafou o prosldontü emedebista.

Na ante-sala, cablsbalxos, Laerte Vieira, Jalro Brum,
Alceu Collares, Aldo Fagundes e outros não escondiam a
surpresa.

Marcondes Gadelha, vlce-llder deixou a sala do pre-sldente e foi para o gabinete ao lado, de Alencar Furtado,
que nestes últimos sete dias está sendo ocupado pelo II-
der em exercido, Freitas Nobre. Lá encontrou Paes de
Andrade dando declarações contundentes contra a cas-
sação. "A Nação está com a face traumatizada pelos gol-
pes de violência" - disso o parlamentar cearense.

Ao seu lado, sem conseguir conter as lágrimas,
Gadelha reclamou que "o caminho está aberto para a
Implantação da ditadura total. E acrescentou: "O MDB
deve fazer um reexame de sua própria validade".

No gabinete de Ulysses, que pouco falou, um Jorna-lista perguntou o que achava da coincidência de dois
atos: o da cassação do lider do MDB na Câmara e da Inl-
clatlva do procurador geral oleitoral, do requisitar as gra-vações transmitidas dia 27, para Instruir processo contra
o presidente do MDB. Elo nada comentou, pedindolicença para conversar reservadamente com Laerte
Vieira, Alceu Collares, Jalro Brumm e outros, na
pequena sala de reuniões da Executiva Nacional.

MILITARES
Vários emedeblstas lembraram, à noite, do aparte

do vlce-llder arenlsta Eduardo Galll, afirmando que o
MDB havia chamado os militares de assassinos. Poste-
rlormente, falando aos jornalistas, Galll disse que Alen-
car Furtado havia declarado pela TV, que o MDB
defende a inviolabilidade dos direitos da pessoa humana
para que não haja lares em prantos, filhos órfãos de paisvivos, quem sabe, mortos, talvez. Referia-se a um trecho
do pronunciamento do líder cassado, quando se referiu
a "órfãos do talvez e do quem sabe", para que não haja
esposas que enviuvem com maridos vivos, talvez, ou
mortos, quem sabe? Viúvas do quem sabe e do talvez.

O vlce-llder do governo comentou, então, que "ele
conhece viúvas da certeza, de maridos que fora assassl-
nados por terroristas e por subversivos".

Amparo à velhice,
próxima meta de
Nelson Carneiro

SALVADOR - O senador Nelson Carneiro (MDB-RJ) anun-
ciou ontem que. depois de concluir - luntamente com seu
colega Accloly Filho o projeto de regulamentação da emenda
constitucional que institui o divorcio no Brasil, vai se dedicar a
um projeto de amparo a velhice, cujo objetivo será o de retirar
os idosos da "situação de prd-mortos em que se encontram
desde o momento em que deixam de trabalhar".

Segundo o senador, que veio a Salvador para, na condição
de haiaiio, assistir aos festejos de dois de julho - data da Inde-
pendência da Bahia -, o seu projeto de amparo a velhice não
visa a multiplicação de asilos para velhos, mas sim trazer o
velho para a vida, pois ser idoso não significa estado de pré—
morte".

Denunciou o senador que no Brasil "a experiência dos mais
velhos é afastada", o que se revela a partir da não exigência de
votação - facultativa para os idosos. Segundo ele, ao contrário
do que ocorre em outros países civilizados, "no Brasil, quem se
aposenta está para morrer. Uma mulher torna-se avô para
morrer". Sem ter idéia de como vai elaborar seu projeto de
amparo a velhice, disse que ele deverá estar concluído em
novembro.

Nelson Carneiro disse que sua preocupação de momento ó
elaborar a regulamentação à emenda que institui o divórcio;
que ele sabe não ser a única apresentada ao Congresso Nacio-
nal. "O que importa ó se fazer uma lei boa, Justa, segura", afir-
mou. informando aue o seu oroieto a ser elaborado com o
senador Accloly Filho, deverá estar pronto nos primeiros dias de
agosto.

Com relação a aprovação do divórcio, disse o senador pelo
Estado do Rio que os próximos anos serão marcados "por
dezenas de milhares de separações através deste novo instru-
mento", uma vez que "não são poucas as pessoas que já se
desquitaram ou estão separadas de fato". Considerou, porém,
que num segundo estágio as separações via divórcio deverão
diminuir e citou como exemplo a Itália, onde nos primeiros anos
registraram-se 95 mil processos de divórcio, reduzidos agora a
média de 16 mil por grupos de 100 mil casais.

Geisel hoje no
Rio visita obras
do metrô carioca

BRASÍLIA - O presidente Ernesto Geisel estará, hoje, no Rio
de Janeiro, a fim de visitar as obras do metrô e Inaugurar o Cen-
tro de Processamento de Dados da Previdência Social - Data:
prev.

O presidente, acompanhado dos ministros Hugo Abreu,
chefe do Gabinete Militar; Nascimento e Silva, da Previdência e
Dyrceu Nogueira, dos Transportes, deixará Brasília às 7h30mln.
Sua chegada ao Rio está prevista para ás 9h05mln.

Na Base Aérea do Galeão, onde será recebido pelo gover-
nador Faria Lima e comandantes militares da área, o chefe dó
governo embarcará em um helicóptero que o levará até a lagoa
Rodrigo de Freitas. No percurso, o helicóptero sobrevoará o tre-
cho da linha Um do metrô, compreendido entre a Praça Saenz
Penha-E8táclo de Sá-Praca da Repúbllca-Urugualana-Clnolând
ia-Glórla e Mourlsco.

Da lagoa Rodrigo deFreltas, o presidente Geisel seguirá de
automóvel, para o Centrt de Processamento de Dados da Pre-
vldêncla, localizado em Coorno Velho. Ali será recebido pelo
ministro Nascimento e Silva e pela diretoria da Dataprov.
Depois de descerrar uma placa comemorativa da Inauguração,
o presidente ouvirá uma exposição sobre as atividades do ór-
gâo e visitará suas Instalações.

Concluída a visita, o chefe do Governo deslocar-se-á, de
helicóptero, para a Estação da Glória onde embarcará em um
trolley que o levará até a Estação da Clnelândla. Ali estará mon-
tada uma exposição de quadros e maquetes sobre as obras dó
metrô.

As 11h35mln, da Estaçôo da Clnelândla, de hllocóptero,, o
chefe do Governo dlrlgir-se-á para a estação central do metrô.
Ouvirá do presidente da companhia do metrô uma exposição
sobre o andamento das obras. Depois, na sede da Rede Ferro-
viária Federal ouvirá, também, uma exposição sobre as atlvlda-
des e obras da RFF e almoçará no local.

As 14h45mln, na plataforma da Estação Dom Pedro
Segundo, o presidente da República embarcará em um trem
com destino a Deodoro, a fim de visitar as oficinas da Rede
Ferroviária Federal.
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Comercialização
Aqui estão os preços dos principais produtos

comercializados em diversas praças do Paraná,
de acordo com o Sistema de Informação de Mer-
cado Agrícola, em convênio com o Ministério da
Agricultura e Secretaria da Agricultura do Paraná.

CAFÉ
APUlCARANA

«COCO O.40 lf PHbSt
BDIOTCIUX)  io:(OI| 111 B>r

CAMPO MOURAO
m coco  «o<orf príst
SBIZnCHDO  no ío tf

LONDRINA
IX COCO  ia 40 K»
HZUmClADO  ntO(|

MARINGÁ
01 COCO  ao 40 Zg
BHTDTCI1D0  io ÍO tf

PARANAVAI
Hf COCO  io 40 T4
BDnnCIUX)..,  no ÍO Zg

UMUARAMA
Dl COCO  io 40 Kf
BBBITCUIDO.,.  no CO Kc

600,00/600,00
2.300,00/2.300,00

500,00/600,00
wsnmcFR

PR ES?
PRBST

PR Kl
PR ESÍ

PREST
PR ESI

PB
PR

FR»
EST

700,00/600,00
2.100,00/2.300,00

620,00/640,00
2.100,00/2.300,00

600,00/650,00
2.000,00/2.300,00

600,00/660,0<
2.000,00/2.200,00

« CAROÇO.

Jt CAROÇO.

; W OR0Ç0.

BI CAROÇO.

ALGODÃO

APUCARANA
arroba PR 4DSHITE

CAMPO MOURAO
arroba PR EST

LONDRINA
arroba, PR B^T

MARINGÁ
arroba, PR ESI

PARANAVAI
arroba PR FRA

UMUARAMA
trrob» PR EST

EKDD5TKIAI..

SOJA
APUCARANA
 ao 60 te pr nH
CAMPO MOURAO

mOBTRUL  ni Co Kg PR BST

CASCAVEL
nniDSTRUL  ao 60 Kg PR FIR

LONDRINA
tRDtBTRXAL  ao 60 Kg PR ITR

MARINGÁ
UUWSTKUL  ao 60 tf PR nu

PARANAVAI
CUraSTRUL  oo CO Kg PR TO

PATO BRANCO
CBIXBTRIiL  ao 60 Kg PR pjj)

PONTA GROSSA
.... ao 60 Eg PR TO

UMUARAMA
..... ao 60 Eg m ;>:

ISiilüTHiAL.

DD03TRI1L.

78,00/68,00

76,00/80,00

78,00/83,00

75. OC

76.0C

155,ooA65,o

145,00/155,01

i66,ooA7o,oc

l6o,ooA66,oc

150,00/166,00

175,00

150,OOA55,00

170,00/175,00

140,00/160,OC

20,00

25,00/30,OC
25,00/30,OC

30,00/40,00/45,00

ALFACE
CURITIBA

1 CRESPA  d K 9/10 Kg PR™ 20,00/30,00/40,OC
: USA  a K 9/10 Kg PfiER* 20,00/30,00/50,OC

LONDRINA
| C<XM  cx PREST

MARINGÁ
I CRESPA cx K 10 Kg PR EST

; U3» oc K 10 Kg PREST

CHICÓRIA

CURITIBA
CCtfJM at K 10 Kg PRFIR

MARINGÁ
:0H0H Cl K 10 Kg PRAOSERTE

C 0 U V E

CURITIBA
MAIITEIOA «çl,5Kg PREST 7,00/8,00/10,00

 dl oç 5,0 Kg PRFIR 15,00/20,00/30,00

LONDRINA
 dt »ç 5,0 Kg PR AUSENTE

MARINGÁ
lAOTEIGA  di «ç 5,0 Kg PRFIR 15,OC

 di nç 4,0 Kg PREST 30,OC

COUVE - FLOR
CURITIBA
di 26 Kg PRFRA 20,00/80,00/90,00

LONDRINA
dz PREST 80,00

MARINGÁ
« K 12 Kg PREST 80,00/100,00

ESPINAFRE
CURITIBA
bç 2 Eg PRFIR 8,00/10,00/12,00

MARINGÁ
di bc 4 Kg PREST 25,00

BRX0U3.

BROCOLO.

lANTETCA
BROCOLO.

:omuh...

30HBM...

:ohum...

COMUM...,

COMUM....

SUHOA
VERDE.

ABOBRINHA
CURITIBA

CX K 20 Kg PRAOSERTE
CJt K 20 Kg PRflR 40,00/60,00/70,00

LONDRINA
BRASILEIRA cx E 22 Jg SP/PREST 90,00
ITAUAUA cx K 22 Eg SP/PRES1 110,00

MARINGÁ
BRASILEIRA cx K 24 Eg SP/PRFHA 70,00/80,00
ITALIANA cr K 24 Kg SP/PRFIR 80,00/100,00

BERINGELA
CURITIBA

COMUM cx E 13 Kg PREST 30,00/35,00/40,00

LONDRINA
COMUM cx PflESI 40.00

MARINGÁ
COMUM cx K 14 Kg PREST 30,00/40,00

CHUCHU a
CURITIBA

30KUM: cx K 23 Eg PRFIR 40,00/45,00/50,0"

LONDRINA
.ÇOMUH cx K 22 Kg PRFIR 60,0-

MARINGÁ
COMUM cxK25Kg PREST 40,00/60,0

PEPINO
CURITIBA

ORMJDO cxK23Kg PR EST 70,00/75,00/80,01
C0H5ERVA cxK23Kg PR ™ 130,00/135,00/140,01

LONDRINA
COMDM car-K PREST 90,0(

MARINGÁ
EXTRA cx K 24 Kg SP/PREST 70,00/100,01
ESPECIAL.
CONSERVA.

ca K ,24 Kg SP/PRauSBNTE
cx K 24 Kg SP/PRausENTE

VERDE....
VERMELHO.

COMUM.

PIMENTÃO
CURITIBA

 cx K 13 Kg PRFRA 50,00/60,00/70,00
 cx K 13 Kg PRFRA 70,00/70,00/70,00

LONDRINA
 cx PREST 60,OC

MARINGÁ
VERDE EXTRA  CX K 12 Kg PRFIR 60,00/90,OC
VERDE ESPECIAL  cx K 12 Kg PR AUSENTE
MADURO.  ex K'12 Xg PR AUSETE

REPOLHO
CURITIBA

HrBKCOO  dl 30 Kg PR™ 30,00/40,00/50,00
HÍBRIDO  cento 260 Kg PREST 250,00/300,00/400,00
ROXO....,  dz25Kg PR«SEWE

Acompanhe as cotações dos fundos de
investimentos, além do movimento da

Bolsa de Valores do Paraná

r. MUTILADO DEVI

Maneira de
amenizar
uma crise

A resolução 6/77 do
Banco Nacional de Habita-
ção. permitindo a venda
financiada de Imóveis com
mais de 180 dias de habi-
te-se, pelo prazo de quatro
meses, foi a fórmula encon-
trada pelo governo para
solucionar pequena crise
reinante no mercado imobi-
liário de todo o Pats. As
empresas construtoras
vinham enfrentando dlficul-
dades para vender edifícios
inteiros construídos do fim
do ano para cá. O dinheiro
escasso não estava propi-
ciando vendas. Com isto
algumas empresas esta-
vam chegando às proximi-
dades da falência. O BNH
espera dentro de cento e

-' uaia».' -vr ,

vinte dias. o prazo dado
pela resolução 6/77 para o
financiamento por seus
agentes do SBPE para os
imóveis com 180 dias de"habite-so". ver resolvida a
crise do mercado imobiliá-
rio que estava assumindj
aspectos graves.

Por outro lado, a Caixa
Econômica Federal anuncia
provavelmente hoje a instl-
tuiçáo do sistema de fiança
gratuita, conforme adiantou
o presidente do estabeleci-
mento, Humberto Barreto."O Ministério do Trabalho
ainda está de posse do pro-
cesso de instituição da
fiança e ébem possível que
hoje se possa anunciar ofi-
cialmente o sistema". A
fiança gratuita ó um sis-
tema de aval que a Caixa
Econômica pretende criar a
fim de facilitar a locação de
imóveis junto 

'as 
imobiliá-

rias, considerando que a
cada dia se torna mais difl-
cil a obtenção de fiança
junto a terceiros. A Caixa
afiançaria o inquilino pelo
prazo de três meses, por
experiência. Ao' fim deste
prazo, caso o indivíduo não
fosse regular no paga-
mento do aluguel a fiança
seria retirada e consequen-
temente o inquilino seria
despejado.

HOMENS

€MPR€SAS
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Décimo lugar
pára o

Banco do Brasil
O Banco do Brasil ocupa o décimo lugar na lista mundial

dos organismos internacionais de crédito segundo a classifica-
ção dos 50 bancos mais importantes, feita pelo semanário
especializado "Le Nouvew Economista '.

O banco brasileiro, que ocupava o 18° posto na lista fei»a
no ano passado, deslocou em sua vertiginosa ascenção quatro
organismos japoneses (Fuji, Sumimoto, Mitsubishi e Sanwa).
O Dresdner Bar da Alemanha Federal, o Barclays Bank. da
Grã-Bretanha, a a Banca Nazionale Del Lavoro, da Itália.

Acima do Banco do Brasil figuram apenas o Bank of Ame-
rica (Estados Unidos, C/tycorpo (EUA), Crédit Agrlcole (Fran-
cal. Dai-inhi Kanovo (Japão), Chase Manhattan (EUA). Deuts-
che Bank Ag (Alemanha Federal),BNP (França).Credlt Lyonnals
(França)e Societô Generale (Frcnça).

Segundo a revista francesa especializada em temas econô-
micos o Banco do Brasil possui depósitos no valor de 22.286
milhões de dólares. O total de sua balança ascende a 38.692
milhões e o montante de créditos concedidos foi calculado em
31 740 milhões de dólares.

Em um gráfico, destinado a mostrar o peso especifico dos
50 bancos mais importantes no movimento financeiro interna-
cional, o Brasil, com um só banco - represonta 2.6 por cento,
contra 5 1 do Canadá (3 bancos) 5.4 da Itália (3). 6.5 da
Grã-Bretanha (4), 11.6 da França (4), 13.4 da Alemanha (7),
24 1 do Japão (12) e 23.2 dos Estados Unidos, com 10 bancos.

Por outro lado. o Brasil reDresnnfa 3.02 oor cento de um
Indica extraído pelo "Nouvew Economlste" na base do total do
produto nacional bruto dos íu países representados na lista
dos 50 bancos mais Importantes do mundo.

Menor IPI n
beneficia indústrias

de móveis
"A redução do IPI sobre

os móveis tem o propósito de
estimular a demanda no
setor, beneficiando direta-
mente o consumidor", aflr-
mou o empresário Divo Gul-
marfles, diretor financeiro de
Móveis Cimo e vlce-presl-
dente da Associação Comer-
dal do Paraná, comentando
o decreto que reduziu de oito
para quatro por cento a ali-
quota do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados, que
Incide sobre os móveis fabrl-
cados no pais. Lembrou
ainda que essa é uma antiga
reivindicação da Federação
das Associações Comerciais
do Paraná, que foi levada ás
autoridades fazendãrlas pelo
presldonte da entidade, sr.
Carlos Alberto Pereira de Oll-
velra.

"A medida governamen-
tal", afirmou, "beneficia tanto
o consumidor, que vai pagar
mais barato pelos móveis,
quanto o empresário, que
tem o encargo do giro, pois
recolhe o Imoosto para, dos-
terlormente ao efetuar a
venda, ser reembolsado. A
redução do IPI para os mó-
vels, como uma série de
outras medidas que estão
sendo adotadas pelo
governo federal, visa facilitar
a circulação de mercadorias
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B8Divo Guimarães,

estocadas. Reduzido
Imposto a recolher, balxanlxln
os preços dos móveis
aumenta a demanda. A filo
sofia é a mesma que levou
governo a permitir o financia
mento de Imóveis com mai
de 180 dias de habite-se, isi 5PC

api
a:

ia. <
>rlr

é Imóveis em estoque. Par
as indústrias movelelras
medida deve ter uma reperjjrã:
cussão grande e positiva, n
entender do sr. Divo Gulma
rães, pois atende a doi
aspectos bastante problem
ticos para a maioria dii
empresas, que estão co
falta de capital de giro
excesso de mercadorias erf
estoque.

•REGISTRO:
Hoje e nos dias 4 e 5 de julho, as agên-

cias da Caderneta de Poupança Banestado,
na Marechal Deodoro - 225 e na Voluntários
da Pátria, 221, permanecerão abertas, excep-
clonalmente, das 7.30 às 17,30 horas. No ul-
tlmo trimestre o coeficiente foi de 11.35 por
cento, além dos Incentivos fiscais e de todas
as outras vantagens da poupança. Por isso,
os diretores da Banestado-Cródlto Imobiliário
acreditam num aumento considerável no
volume de depósitos, que nos últimos meses
tem apresentado Índices animadores.

Também a rede agências da Caixa Eco-
nômica Federal em todo o Brasil abrirá hoje,
se"gunda e terça-feira próximas, das 8.30 ás
17.30 horas, a fim de melhor atender aos seus
depositantes de caderneta de poupança, bem
como a todas as pessoas que desejarem abrir
novas cadernetas na CEF. Ao contrário do
que foi anteriormente divulgado, a Caixa não
abrirá no próximo sábado.

ü-ü-ü
O Conselho Internacional do Trigo anun-

ciou que "preparara ativamente" um novo

acordo internacional, para o que prevê uma
conferência que terá lugar no início do pró-
xlmo ano. O atual acordo Internacional do
trlno terminará no dia 30 de junho do próximo
ano. Os Estados Unidos precisaram ao Con-
selho que estão dispostos a aceitar agora que
o volume de estoques de trigo de reserva seja
condicionado mais pelo nível de preços do
que pelas quantidades disponíveis, embora
reconhecendo que os preços fixados como
mínimo e máximo não pode ser ao mesmo
tempo equitatlvos e funcionais.

¦ü-ü-ü

O Centro do Comércio de Café de Para-
naguá Informa a seus associados que os fre-
tes para café em grão e café solúvel foram
reajustados em dez por cento. Os reajustes
entraram em vigor a partir de 10 do corrente
para a Conferência Brasil/Extremo Orlen-
te/Brasil, enquanto que a Conferôncia/Bra-
slI/South and East Afrlca/Brasil vem se utili-
zando da medida desde 15 de maio último.
Quanto à Conferência de Fretes Brasil/Medi-
terrâneo/Brasll, o reajuste de 10% entrará em
vigor hoje dia 1».

¦tfttitt
Com destino a Horríefurnishlnges Mart.

que será realizada de 10 a 15 de julho pró-
xlmo, no Dallas Market Center no Texas,
seguem para participar da feira, o diretor
vice-presidente da Oggi Indústria e Comércio
de Móveis S.A . Orlando Motter e Bernardo
Haas, diretor superintendente.

O secretário executivo da Capre -
Comissão de Coordenação das Atividades de
Processamento Eletrônico, órgão federal,
afirmou em Curitiba que o Brasil está con-
quistando boa tecnologia no setor de fabrica-
ção de mlnlcomputadores e, nos próximos
dez nos. ocupará posição de destaque na
área. Ricardo Saur velo a Curitiba a convite
do Conselho Superior de Informática e Pro-
cessamento de Dados e foi recebido pelo-
diretor-presidente da Celepar, sr. Leo Fran-
cisco Leone.

it-üir
Instalado na rua Alberto Folone 749, Ahu

de Baixo, o Centro Médico "Dr. Bernardo"
conta com o que há de mais moderno em
matéria de equipamentos médicos, destacan-

do-se o setor oftalmológlco. que dispõe ai
aparelhagens únicas em Curitiba. Dirlglclf
pelo módico João Bernardo Alves, ex-dlreto
das Óticas Brasil, o Centro entrou em funclo
namento há 60 dias, atendendo 24 horas Inlri
terruptamente. já estabelecendo uma série d{
convênios com diversas empresas da cidadã

"Ganhei minha viagem a Cascavel com
solução do ministro". A declaração é do pránin
sldente do Sindicato da Indústria Metalúrglc 

'

Gilberto Borges sobre o pedido de autorlz
ção que fêz ao titular da Pasta do Trabalh
Arnaldo Prleto, para a doação de 6qulp
dentários aos sindicatos de trabalhadores
Borges, há temoo. acalentava a Idéia di
apoiar os sindicatos trabalhistas do raml
metalúrgico, cedendo-lhes Instalações pai
assistência odontológlca, mas a doação
vedada pela atual legislação trabalhlst
Exposto o problema ao ministro do Trabalh
este apontou o interesse social da medld
dizendo que o bom sendo autoriza todas
políticas de confraternização entre patrão
empregado.

1

Café
RECIFE - Pernambuco terá uma

produção superior a 40 mil sacos de
60 quilos de café na safra 1980/81,
de acordo com as previsões da
Secretaria de Agricultura do Estado.
A estimativa é baseada no plantio de
6 milhões 500 mil novas mudas, o
dobro do previsto pelo plano de
replantio e revigoramento de cate-
zais, no Instituto Brasileiro do Café
(IBC). A produção atual é de 10 mil
sacos, com um déficit de 379 mil 721
sacos em relação ao consumo. A
procura de semente pelos agrlcul-
tores, este ano, excedeu as expecta-

tivas da Secretaria de Agricultura,
motivando a aquisição de sementes
de outros Estados para atender a
demanda local.

Vinte e dois municípios estão sendo
Denetlciados pelo programa do IBC e' as variedades selecionadas são"Mundo Novo", "Bourbon Amarelo" e
híbrido "Catuái". Os financiamentos,
pela rede de bancos oficiais, são a
Cr$ 8,00 por cova, com assistência
técnica prestada pelo Instituto e pelosestaoelecimentos repassadores de
crédito.

Leite
BRASÍLIA - O superintendente

da Sunab, Noó Wilke, assinou porta-
ria estipulando os novos preços do
litro de leite tipo "C" - "irt natura". A
partir de hoje passará a custar, a nivel
de consumidor, Cr$ 3,90 nas Capitais
da região Centro-Sul. Ao produtor o
leite passará para Cr$ 3,20. Para o

consumidor das cidades interioranas
do Centro-Sul, o litro de leite custará
Cr$ 4,10 e para o produtor Cr$ 3,10. O
subsidio foi mantido em 25 centavos
por litro comercializado nas Capitais,
onde o leite continua com o teor de
gordura de 2 por cento, e no interior 3
por cento.

Bolsa do Paraná
TÍTULOS

v.Non.
NCCétl D S

M/íXIHA

REALIZADOS
tlUANT. MÍNIMA | hCDM | CRUZEIROS

PARTICULARES
Bancos . .

Brasil - PP C/10
Oamerindus Inv. - 0N..

Companhias

Patrobrás - PP C/18.„,

1,00
1,00

1.D14
6.750

3,96
1,00

1,00 1.000 2,39

3,96
1,00

2,39

3,96
1,00

2,39

4.015,44
6.750,00

2.390,00

REBUMO DAS OPERAÇÕES
Quantidade) Cruzeiros

Bancos
Companhias

Total

7.764
1.000

0.764

10.765,44
2.390,00

13.155.44

ÍNDICE NACIONAL DA C.N.B.U. - I.H.C.N.B.U. - Em 29.06.77
FECHAMENTO: 1327?5 OSCILADO» * 1.5056
Das 58 ações do INCNBU, 57 foram negociadas, enquanto que apanaa 01
nao apresentou qualquer movimentação.

ÍNDICE NACIONAL DE PRFçns DA Ç.N.D.U. - I.W.P.C.N.B.v. - E,n 29.06 77
FECHAMENTO; 16B.33 OSCILADO, » 2.1 lá

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
DATA V.OA COTA ÜLT.DISTRISUICÃO VALOR DO FUNDO

Bamorindua 28.06.77 B 4,71 C! 0,05 mar/72 34.505.930,70
Bamorindus "157" 28.06.77 B 3,93 fj$ 0,1445 mar/70 220.38B.064 48Banestado "157" 28.06.77 B 0,837 B-0- 31.796.364 5Bochpo "157" 73.fl6.77 8l,266 B 0,07 jon/77 53.167,739 74
"au 

„, 
' 

„ 
20.06.77 C! 1,852 B 0,05 dOz/76 141.634.410,03

Itnu "157" 28.06.77 P 7,214 B0.37 dcz/76 1.337.590.040,69
5cai™ 

,„c,„ 
17-06.77 B 1,761 B 0,10000 doz/73 18.533.306,06

Safro 157 
17.06,77 B 

2,962 B 1,47219 doz/71 43.973.592Í79

DATA PATRIMÔNIO LÍQUIDO NÚMERO DE COTAS COT.APOR/uLR. COTA
Finam 20.06.77 B 2.015.20B.726,74 2.002.360.151,1242 B 1 0064Finor 29.06.77 B 7.574.218.207,64 7.519.774.672,968 B 10072

Rorior. 29.06.77 B;2;0Íp;:74j>)qi2,57 1.597.297.154,9807 , B 1,2588Turismo 29.06.77 & 373.192.766,05 372.215.201,8401 B 10026Pooca 29.06.77 B 304.049.249173 W.BV.^iilí | O.T^Í
O.R.T.N. - TIPO REAJUSTAREI ~

Valor nominal para o mês do julho...  213 80.

Fundos
FUNDOS
MÚTUOS

VLR.
C0TA

PATR.LIQ.
(Cr$ 1.000)

ULT.
DISTR.

DATA

SCo
jurlc
ante
taiot
pio

do
quüi

América do Sul  2,201 7 105
Apollo de Inv  0.743 11 

'740

Aymore  14,890 24^030
Banorte  0,733 7 530
Banr|o  1,16 6.393
55-'  3,156 67.837
BCN  3,564 24 987
§°za"°  6.523 59.859
^MG •••-,  1.78 12,301
Brascandelnv 25,768 7 271
Cotit>ra  2,269 4,397
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DEVIDO A ENCADERMAÇRO

O ministro da Fazenda comunicou, ontem, á
redução imediata do confisco da soja

de 12 por cento para 7. Foi bem recebida.

Cooperativas vão
jomemorar hoje

sua data máxima
Será comemorado hoje, o "Dia Internacional do

operatlvlamo", criado pela Aliança Cooperativa Inter-
•lonal em 1023, com o objetivo de Integrar e divulgar~~" 
jperaçao neste setor. Assim, como parte das come-
rações, será realizado um Jantar a noite quando
âo homenageados o governador Jayme Canet e o
etor da Cacex, Benedito Moreira, convidados pela
janlzaçfio das Cooperativas do Paraná - Ocopar sob
ornando do presidente da entidade, Benjamim Ham-
r8chmldt.
No Paraná, que atualmente se projeta nesta área
tro do país, o cooperatlvlsmo teve um desenvolvi-

,nto extraordinário a partir de 1870, pois até então
a data era um privilégio Isolado de algumas socle-
jeo, quando posteriormente, através de Integração
re as cooperativas existentes na região Oeste do
ado e Sudoeste e ainda dos próprios órgãos do co-

jratlvlsmo foi possível Impulsionar o movimento nas
js áreas do Paraná.

TROFÉU OCEPAR
i i Como parte das comemorações pela passagem
ar xlma das cooperativas, a Ocepar Instituiu o "Troféu
is epar", em reconhecimento aos que tém contribuído
"° a seu desenvolvimento, seja de forma direta ou Indl-u i O governador do Estado, em conseqüência de ser
í'n )rlmelro chefe do Executivo estadual filiado a uma
i„, jperatlva agropecuária, e Benedito Moreira, da
ãr -.'o;:, pela concesoflo de cotas de exportação de soja

grão às cooperativas paranenses além de várias
)et ira modidao que beneficlaam o setor.
, n
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spectos jurídicos
FGTS é tema

le seminário aqui
iCom a presença dos ministros do Interior e do Trabalho,
arlcio Rangel Reis e Arnaldo Prleto, respectivamente, o pre-
Snte do Banco Nacional da Habitação, Maurício Schulman,
ilou ontem, em Curitiba, o III Seminário Sobre Aspectos

Hdlcos do Fundode Garantia do Tempo de Serviço. O semi-
lo, de âmbito nacional, reúne juristas de todo o pais, Inclu-
I dois ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Carlos
luaijo da Costa e Carlos Barata Silva.

Depois de ressaltar a Importância do conclave, no qual "os
s variados aspectos da legislação do FQTS são estudadosforma proveitosa e objetiva, esclarecendo-se eventuaistos obscuros ou controversos, definindo unidade de enten-

Í*ento 

para a mais justa aplicação desse diploma legal",
ulman agradeceu a presença dos eminentes juristas "que
I comparecem emprestando a este seminário o brilho de
saber. Irmanados no mesmo Ideal de bem servir à causaDireito e aos princípios da justiça social".

ÚNICO OBJETIVO
O presidente do BNH disse que "todo o esforço que vemdo desenvolvido no aprimoramento do Instituto Jurídico do<do de Garantia tem como objetivo primordial tornar cadamais efetivo o sistema de compensação do tempo de ser-1 oo trabalhador, destinatário final de todos os benefíciosele criados".

Schulman acrescentou que "os milhões de trabalhadoress leiros optantes pelo FGTS são, hoje, titulares de um patrl-iio ao qual jamais perdem direito. Qualquer que seja asa de cessação do seu contrato de trabalho, podem disporses recursos para, nos termos da lei, atender a necesslda-reconhecidamente relevantes, suas e de sua família."

ATENÇÃO INTEGRADAMaurício Schulman lembrou que "o sistema do FGTS,moldes em que foi concebido, tendo como sua expressão18 simples a relação empregado-empregador, pressupõe aação coordenada, harmônica e Integrada dos diversos ór-is e entidades que, necessariamente atuam para seu fun-lamento".

Disse que "dele participam órgãos públicos, como asogacias do Ministério do Trabalho, o INPS, a quem competelei a fiscalização das empresas, o Banco do Brasil, banco
r: ,trajjzador da arrecadação, o Banco Central do Brasil, asidades sindicais, que, em conjunto, desempenham es múl-
n as tarefas Inerentes ao funcionamento do sistema".
n 

¦<

Ressaltou a participação ativa da rede bancária arrecada-
a, "cujo desempenho a cada passo se aperfeiçoa, não só

a racionalização de suas rotinas operacionais como tam-
U n pelas medidas slmpliflcadoras adotadas pelo BNH".
r
,, _ RECONSOLIDAÇÂOu Falando a seguir, o ministro Arnaldo Prieto, do Trabalho

mou que comparecia ã instalação do II Seminário sobre
Jactos Jurídicos do FGTS com "uma grande esperança no

l ultado deste encontro". Acentuou que 
"para o Ministério

rajrabalho, o FGTS tem a maior significação. Ele diz multo ao
oalhador e, por Isso, também dlz-multo ao Ministério do Tra-

H ho .r.
Depois de ressaltar os índices da rotatividade da mão-

7i °,ííf,a no Brasil, "que sempre transformaram o sonho de'habilidade em ficção". Prleto disse que "o FGTS surgiu
no solução alternativa para milhões de trabalhadores".

Disse que sua maior preocupação à frente do Ministério
Trabalho "ô a reconsolldação da legislação trabalhista bra-
'ira. "A CLT - argumentou - já tem mais de trinta anos e, ao
go deste tempo, várias leia surgiram, Inclusive a do FGTS.
'sa preocupação é roconsolldar, não alterar direitos ou obrl-
?oes .

_ , TRABALHADOR RURALo Juiz presidente do Tribunal Regional da 9» Região, Alei-' <f.ui,marâes, agradeceu ao BNH pela organização desteninario e disse que, das seis teseq propostas, ele reputan° ae maior Importância a de n«5, que propõe a aplicaçãoregime do FGTS ao trabalhador rural.

-\
Falando no encerramento da sessão de Instalação, o

>i S ° lnt9rl°r. Maurfcio Rangel Reis, ressaltou a preocu-•ao do Governo do presidente Gelsel em promover a Justiça
l,?'• Enalteceu o papel desempenhado pelo FGTS, neste
!"„ °-Ir,sando que a primerla determinação do presidentejseu Ministério, no dia 19 do março de 1.974, foi a de reos-
loü a sl8*emátlca de correção dos depósitos do FGTS.
fen dQP°8lt08, que eram corrigidos anualmonte, passaram aEeoar correção trimestral, beneficiando milhares de traba-

pores no pa(3

Redução do confisco
da soja foi anunciado

BRASÍLIA - O ministro Mário
Henrique Slmonaen, da Fazenda,
resolveu ontem reduzir de 12% para7% o confisco cambial Incidente
sobre a soja destinada à exportação,
segundo anunciou ontem o secretário
geral da Arena, deputado Nelson
Marchezan que á frente de um grupode deputados arenlstas gaúchosesteve com o ministro. A decisão do
governo federal em reduzir de 12%
para 7% o confisco da soja Já havia
sido anunciada ao governador Jayme
Canet Júnior pelo ministro Mário
Henrique Simonsen, na manhã de
ontem, por telefone, momentos antes
da assinatura de contratos com o
BNH, no Palácio Iguaçu. Revelan-
do-se bastante satisfeito com a
medida, Canet disse aos jornalistas
que a extinção total do confisco: "é
agora apenas uma questão de opor-
tunldade, porque vai depender exclu-
slvamente da reação do mercado
Internacional da soja".

O governador, com base nos
contatos que fez com os ministros da
Fazenda e da Agricultura, na 3emana
passada, em Brasília, explicou que o
governo optou pela extinção em duas

etapas, justamente para não tumul-
tuar o mercado internacional. Com
esta medida, assinalou Canet, o
governo demonstra que está atento
as reivindicações da classe rural.
Quando esteve na Capital Federal,
Justamente para tratar de assuntos
ligados à agricultura, o governador foi
informado pelo ministro da Fazenda
da existência de um grupo de traba-
lho, que estudava a melhor forma de
extinguir o confisco.

ESCOAMENTO"A redução não representa
aquilo que os produtores e exporta-
dores gaúchos pretendiam mas já
representa um grande passo na solu-
çâo dos problemas surgidos com a
queda da cotação do produto no mer-
cado internacional". Já o deputado
Augusto Trein, que também esteve
com Simonsen, afirmou que a redu-
ção do percentual do confisco perml-
tira um escoamento mais rápido da
produção gaúcha, de forma que ele
não coincida com a entrada da safra
norte-americana no mercado interna-
cional, prevista para setembro pró-
ximo.

Os parlamentares gaúchos dls-

seram, ainda, que a produção gaúcha
de soja, que ainda não foi embar-
cada, em torno de 1 milhão e 900 mil
toneladas tem perfeitas condições de
ser escoada rapidamente pois a
infra-estrutura portuária do Estado
assim o permite.

CALCÁRIO
Outro tema tratado com Simon-

sen foi a suspensão do Procal - Pro-
grama do Calcário Agrícola - recente-
mente decidida pelo Conselho Mone-
tário Nacional. Segundo Nelson Mar-
chezan, a suspensão atingiu o setor
temporariamente "para arrumar a
casa". "No Sul, os produtores da área
industrial são favoráveis a suspensão
do programa no que diz respeito à
Industrialização, mas acham que
deve ser mantido o incentivo de pre-
ços. Nos próximos dias o programa
poderá ser retomado, segundo Infor-
mou Marchezan.

Ao final da tarde, o Banco Central
emitiu resolução informando sobre a
decisão do ministro Simonsen de
reduzir o confisco cambial da soja,
medida que atinge também o óleo de
soja e outros produtos originários do
cereal.

João Qualberto Gomes de Sá Filho Antônio Bedete de Paula.

Corrida para a caderneta de
poupança vai ter início, hoje

A partir de hoje, os estabelecimentos bancários queoperam com cadernetas trabalham dentro de horário especial
para atendimento ao público, quando creditarão na conta de
seus deposltantes de poupança 11,35 por cento de remunera-
ção referente ao término do segundo trimestre do ano.

O horário de atendimento será das 8:30 horas da manhã
prossegulndo até ás 17:30 horas da tarde, e a medida adotada
pelo Banco Central do Brasil busca procurar dar oportunidade
a todos os possuidores de cadernetas procurarem as agencias
financeiras para depositar ou sacar seus dividendos. Para o
diretor de crédito do Banestado S.A. Crédito Imobiliário, João
Qualberto Filho este horário aerá excepcional, uma vez que o
normal seria atender em cinco dias, porém fase ao final de
semana ocorreu a alteração.

MOVIMENTO
Por outro lado, declara que o movimento nestes três dias

deverá ser grande, pois a Imagem das cedernetas de pou-
pança mudou multo depois do depoimento do ministro Slmon-
sen. Salientou ainda que muitos poderão querer retirar seus
depósitos no dia de hoje e recolocá-los no encerramento do
período estabelecido. Em media por dia cerca de 60 novas
cadernetas são abertas em seu estabelecimento, sendo a
maioria feitas por crianças talvez atraídas pelo "porqulnho"
utilizado pela empresa como símbolo de economia.

Já para o gerente do Bradesco Sul S.A. Crédito Imoblllá-
rio, Antônio Orlando Klein, os depósitos deste trimestre foram
superiores ao anterior, apesar do índice de crescimento não se
Igualar em função dos resultados apresentados pela correção
monetária nos três meses anteriores. "Isto fez com que os
especuladores sé retirassem do mercado, nos compensando
pelos pequenos deposltantes que, inclusive são os mais com-
pensadores, pois apresentam mais estabilidade", declara
Klein.

ESTABILIDADE
Esta compensação ó explicada pelo gerente do Bradesco,

definindo o especulador como aquele que deposita grandes
somas, com o único objetivo de obter grandes lucros, ao con-
trárlo do pequeno deposltante, que coloca seu dinheiro na
caderneta com a finalidade de poupar, representando assim
maior estabilidade â empresa. Para ele, o volume de negócios
neste setor, está registrando um aumento acentuado, prlncl-

palmente nestes dias que antecedem ao terceiro trimestre."A caderneta de poupança continua sendo um Investi-
mento vantajoso, que vem proporcionando ano a ano, exce-
lentes rendimentos, somados aos Incentivos fiscais, como a
dedução no Imposto de Renda, além de 4% de saldo médio até
400 UPC8, conclui Klein.

HORÁRIO
O horário autorizado pelo Banco Central e também peloBNH, está sondo bem aceito de modo geral pelos banqueiros,

pois darão condições de prestar atendimento mais apurado
principalmente aos Investidores que estão em expectativa."Sem levar em conta o horário normal de funcionamento do
banco, o estabelecido agora não chegará a atrapalhar o movi-
mento continuo nestes dias específicos", comenta o gerenteda Sul Brasileiro Crédito Imobiliário S.A., Antônio Badete de
Paula. Acredita ele, que o movimento maior seja de depósito,
levando em conta a correção monetária deste período, queem torrnos de rendimento Influi bastante, pois as cadernetas
de poupança passaram a ser de Investimento, nesta "virada de
trimestre".

Mário Miranda, gerente da Apepar-Assoclaçâo de Pou-
pança e Empréstimo Paranaense, mostra-se bastante otimista
com a evolução do mercado, que nos últimos dias vem aumen-
tando consideravelmente. Segundo ele, o Inicio de abril foi"
bastante "negro" para o setor, mas começou a apresentar
melhoras durante a segunda quinzena de Junho.

RENDIMENTO"Somente do dia 20 para cá, diz ele, foram depositados
Cr$ 2 mllhõoa e 700 mil cruzeiros, sendo que o maior volume
de dopóoltos deverá se verificar a partir de hoje até o dia 5, úl-
tlmo prazo para os investidores que desejem obter um lucro
Integral no próximo trimestre", afirma Miranda.

Salientou ainda, que a correção monetária deste semestre
está excelente, pois são 9,736 por cento de correção, somados
a 1,75 de dividendos, o que representa 11,486 ou seja, 0,52
para completar 4 por cento ao mes. "Isto representa um rendi-
mento extraordinário, contando com os lucros obtidos na
caderneta de poupança, que não Incidem sobre.o imposto de
Renda", acrescenta o gerente da Apepar ressaltando que a predominando dos deposltantes é feminina, "pois as mulheres
tem maior noção de poupança".

Preço do café ainda em
queda no mercado londrino

DIÁRIO DO PARANÁ "J
1» Caderno f

ECONOMIA
Curitiba, sexta-feira, 1» de julho de 1977

Veja as inovações
da capitalização
das empresas

BRASÍLIA — An operações do Programa de Capitalização
da Empresa Nacional (Procap) e do Programa de Operações
de Financiamento a Acionistas (Flnac), em sua segunda fase,
serão realizadas diretamente com as Instituições financeiras e
não mais através de linha de crédito, com o que pretende o
BNDE venha a se estabelecer "uma sadia competição" entre
os agentes financeiros, acarretando maior velocidade na alo-
cação dos recursos.

Eata ó uma das principais Inovações dos dois programasem relação à orlmelra fase, contidas nas resoluções
506 o 507, da melo último, homologadas ontem peloministro do Planejamento, sr. Reis Velloso. Desta vez, houve
uma dlvlaõo em dois subprogramas — o Procap propriamentedito, operado pelos bancos de Investimentos, e o Flnac,operado pelos bancos de desenvolvimento e dirigido prefe-renclalmente ás pequenas e média empresas.

REGULAMENTAÇÃO
As duas resoluções regulamentando o Procap II e o Flnac

II foram encaminhadas há um mes pelo presidente do BNDE,
sr. Marcos Pereira Viana, a apreciação do ministro Reis
Volloso. Ambos discutiram sua forma final em reunião reall-
zada sexta-feira última, no Rio de Janeiro, quando o ministro
do Planejamento Introduziu algumas alterações no texto orlgl-
nal.

De acordo com o oficio dlrlcdo polo sr. Marcos Pereira
Viana ao ministro, outra Importai te mudança no Procap é a
que estabelece que as operações efetuadas por i .ermédlo
dos bancos de investimento "terão sempre a forma Je apoio a
garantia de subscrição de ações, dada por aquelas entidades,
a emissões registradas para colocação pública". Apenas even-
tualmente — e sempre conjuntamente com operações de "s-
tand-by underwrltlng" - o financiamento poderá ser autorl-
zado para o acionista.

Os bancos de desenvolvimento, que não podem operar no
mercado de ações, farão, ao contrário, exclusivamente flnan-
clamentos ao acionista para capitalização de suas empresas,
de preferência ao pequeno e médio empresário, setor mais
afeito à sua área de atuação.

RISCOS
Com o propósito de "Induzir os bancos de investimentos aassumirem os riscos Inerentes às ouao finalidades, gerandooferta de ações a serem tomadas pelo público" — único caml-nho que o sr. Marcos Pereira Viana Julga capaz de oferecersolução definitiva ao proDlema de capitalização da empresa

privada nacional -, o BNDE dilatou os prazos de amortização
para cinco anos e reduziu os Juros para 6,5 por cento anuais.

No Procap li, os bancos de Investimento poderão aindautilizar parte dos recursos para dar liquidez as ações apoiadas
pelo programa, num "esforço do BNDE que será feito em con-
junto com o Intermediário do BNDE e, especialmente, com aempresa emissora, que é a principal Interessada na negoclabl-
lldade dos seus títulos".

Outra Inovação Introduzida no programa estabelece quesó terão direito à correção monetária prô-flxada as empresas
que, nos seus estatutos, destinarem pelo menos 25 por cento
do seu lucro liquido para a distribuição ' de dividendos aosacionistas, de acordo com o que estabeleceu o decreto-lei
1531/77 e em consonância com os princípios da Lei dasSociedades Anônimas.

Segundo o presidente do BNDE, no oficio endereçado
ao ministro Reis Velloso, em comparação com a primeira fase,
as diferenças do Flnac limitam-se a meros detalhes operado-
nalB. Em relação ao Procap, contudo, "as Inovações são maissignificativas e visam adequar o programa à Intenção quedeterminou sua criação, ou seja, a capitalização da empresa
nacional simultaneamente com o fortalecimento do mercado
de capitais".

M«rk> Numa

Lançado Prêmio Esso
O "Prêmio Esso de Jornalismo 1977" foi

lançado ontem, em Curitiba, cujo vencedor
receberá a Importância de Cri 30 mil e passa-
gem de Ida e volta à Europa ou Estados Unidos,
pela Varlg, co-patroclnadora do prêmio. Para
anunciar a promoção deste ano, a Esso Brasl-
leira de Petróleo S.A.. ofereceu um almoço
para a Imprensa paranaensejno salão de recep-
çôes da Ilha do Mehl. Jorge H. Khury, da Esso
(para a Região Sul), falando na ocasião, dlvul-
gou o regulamento do concurso, que a exemplo
do ano passado, dará também prêmios reglo-
nals. No ano passado, o "Prêmio Es3o" de foto-

araflas, 
foi levantado pelo fotógrafo Mário

unes, do Jornal DIÁRIO DO PARANÁ.

LONDRES - Os preços do café continua-
ram caindo no mercado de Londres e baixaram
pela primeira vez, este ano, a barreira das 2 mil
libras (3.400 dólares) por tonelada métrica paraentrega no Inicio de 1978. O café de entrega
Imediata e para setembro permaneceram em
2.100 e 2.105 libras (3.612 e 3.620 dólares,
depois de baixar 25 libras (43 dólares) portonelada métrica no melo da tarde, significa
uma queda de doía centavos por libra em 24
horas.

Os consumidores de café, porém, podemantecipar menores preços nos supermercados
em mais ou menos 6 meses, o tempo que é
consumido pelo processo do café verde até

3uo 
chega ao comércio varejista: Durante as

una últimas semanas, os preços do café têm
diminuído paulatinamente, principalmentedevido a um excesso do abastecimento e reais-
téncla do consumidor aos elevados preços.

MERCADOS ,Expressadas em centavos por librai os
comerciantes do atacado compravam cafés
robustas do tipo africano - o mais barato nos
mercados mundiais, e usados principalmente
para o café solúvel - a 1,63 dólares por libra
para entrega Imediata e 1,64 para entrega em
setembro. Porém o mesmo café para entrega
em março e maio do próximo ano, ae nego-
clava esta tarde a preço menor: 1,48 dólar porlibra pare. o café verde. O preço mala alio pago
pelo café verde, este ano em Londres, foi de3,60 dólares a libra em fevereiro, e o mais
baixo, há 2 dias: 1,66.

Porém, por razões peculiares do comercio
em Nova Iorque, os compradores norte-amerl-
canos pagam 45 centavos mais por libra queseus colegas londrinos, por café para entrega
Imediata de 60 centavos a mais por libra se
desejam café para o Inicio de 78.

CONGELAMENTO
Isto atrasará por bastante tampo a che-

gada de café barato aos supermercados; paradesvantagem da dona-de-casa. Em Nova lor-
que, o café é negociado dentro de regulamen-
tações que determinam o congelamento dos
preços do mercado, quando sobem ou baixam,um máximo de seis centavos por libra. O con-
gelamento dura até a próxima sessão negocia-
dora, o que significa que os preços se mantémfixos por 24 horas. A prática é dirigida para evl-
tar flutuações excessivas que poderiam preju-dlcar o comércio, principalmente por elemen-tos especuladores e não por comerciantes.

ESPECULAÇÃO

. Loncíros carece de tais controles em nego-
clações cafeielras e os preços sobem q baixam
abruptamente quando têm essa tendência,
porém finalmente se estabilizam ao redor de nl-
vels normais. <os Estados Unidos não têm essa
oportunidade. "Esta regulação é.umanacro-
nlsmo num pais onde.está profundamenteiarralgado o principio ido livre comércio"
leomentou um negociante londrino de café.

ÍAsslnalou que a regulamentação do limite má-
xlmo esconde a lenta ascensão dos preços etanto a regra de limites mfnlmos lhes impede
achar seus nfvels, no entanto, estão multo
longe do café mais barato, de 2 anos atrás,
antes que a geada no Brasil reduzisse a capacl-
dade produtora mundial.

Brasil, que habitualmente exporta 37 porcento do café que se comercializa no mundo, ôo maior produtor. O mesmo Informante desta-cou que protegido por esta rede de regulamen-tações comerciais, um "Grupo Misterioso" temmanipulado o mercado de Nova Iorque numesforço por Impedir a baixa dos preços do cr«ó.
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Nos dias 1?,4e 5 de julho,
todas as agências Bradesco estarão

abertas das 8:30 às 17:30 h para
receber seu depósito.

Aproveite mais esta facilidade
oferecida pela sua Caderneta

de Poupança Bradesco.
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ADMINISTRAÇÃO
Curitiba, sexta-feira, 1v de julho de 1977

Fundepar comemora
15 anos no sábado
inaugurando escola

Os 15 anos da Fundepar serão comemorados
de modo coerente com a natureza principal da
própria instituição: com uma inauguração escolar
a ser efetuada pelo governador Jayme Canet Jú-
nior, neste sábado, no bairro de Santa Cândida,
em Curitiba. Antes da solenidade de Inauguração
da unidade escolar de 1.» grau, prevista para as
10h, será oficiada missa em ação de graças, com
a presença de funcionários da entidade, além de
convidados.

Criada a 2 de julho de 1962, pela lei 4.599, a
Fundepar foi um dos organismos estruturados na
gestão governamental de Ney Braga, com vistas a
desburocratizar e dinamizar o setor público esta-
dual, capacitando-o a promover o desenvolvi-
mento paranaense em todas as dimensões, inclu-
sive a educacional. Na qualidade de administra-
dora do Fundo Estadual de Ensino, é a Fundepar
que executa praticamente a totalidade dos proje-
tos que compõem o Plano Estadual de Educação,
periodicamente aprovado pelo Conselho Estadual
de Educação.

Com o passar dos anos, mais complexo e
diversificado tornou-se o volume de atividades
desenvolvido pela Fundação, que atualmente
realiza, fiscaliza ou coordena um extenso elenco
de tarefas, desdobrando-se nas áreas de pes-
quisa e estatística educacional; construção, e
reconstrução e ampliação de unidades escolares;
aquisição de equipamentos, mobiliário e material
didático; apoio financeiro às municipalidades;
auxilio à rede particular de ensino e às escolas
especializadas no ensino de excepcionais; admi-
nistração e controle de recursos oriundos das
contribuições comunitárias, entre outros setores e
tarefas.

RECURSOS E REALIZAÇÕES

No desenvolvimento de suas atividades,
recursos de várias fontes são canalizados pela
Fundepar, tais como os provenientes do Fundo
Estadual de Ensino, do Fundo de Participação dos
Estados, do Salário Educação (Quotas Estadual e
Federal), do Prodopar, do Premen e do Promuni-
cípio. Como instrumento catalizador de recursos
para o financiamento da política educacional
paranaense, a Fundepar também aplica financia-
mentos concedidos pelo Banco Nacional da Habi-
tação e especialmente pela Caixa Econômica
Federal, à conta do FAS. •

Destacando o apoio e o eátfhHrio-que não têm
faltado à Fundepar, assegurados tanto pelo
governador Jayme Canet Júnior, quanto pelo
secretário Francisco Borsari Neto, o professor
Guilherme Lacerda Braga Sobrinho, superinten-
dente da entidade, menciona também como fato-
res que respondem pelo ritmo de trabalho do ór-
gão, a eficácia do diretor administrativo, professor
Genósio Tavares e a ação esclarecida do Conse-
lho Diretor da Fundação.

Lembrando ainda o apoio prestado pelas
autoridades federais, o superintendente Gui-
lherme Lacerda Braga Sobrinho realça as princi-
pais conquistas da entidade que sábado completa
15 anos. Com vistas à expansão escolar para-
naense, já foram construídas a partir de 15 de
março de 1979, 2.425 salas de aulas e 2.113 serão
concluídas até 15 de março de 1979; outras 1.500
salas estão sendo programadas, de modo a totali-
zar a incorporação de mais 6.038 salas ao sistema
educacional paranaense no período governamen-
tal Jayme Canet Júnior.

EQUIPAMENTO E CENSO

Na parte atinente a equipamento e material
escolar, a Fundepar financiou à SEEC a aquisição
nos últimos anos, de 4 milhões de cadernos, 4
milhões de lápis, mais de um milhão de róguas e
borrachas, 350 mil carteiras escolares e mais de
300 laboratórios escolares completos.

Ao completar 15 anos, a Fundepar orgulha-se
da credibilidade conquistada pelo trabalho dos
técnicos que atuam no setor de estatística e pes-
quisa educacional, merecedores de elogios da
própria Unesco. Desde 1975, a Fundação IBGE e
o Ministério da Educação delegaram ò execução
de todos os trabalhos atinentes ao censo educa-
cional no Paraná, prova evidente da idoneidade
técnica do sistema estruturado pela SEEC e Fun-
depar. Periodicamente atualizados, os dados pos-sibilitam o conhecimento preciso da situação dos
prédios escolares, da composição e distribuição
da matrícula, além da caracterização dos recursos
humanos atuantes na área da educação.

PREFEITURAS E ESCOLAS

„ Acentua o professor Guilherme Lacerda
Braga Sobrinho, que as prefeituras paranaenses,dentro das diretrizes do governo estadual e do
secretário Borsari Neto tèm recebido recursos
financeiros através da Fundepar, a fim de fazer
face ao pagamento de professores das redes
municipais de ensino. Em 1975, o auxílio ultrapas-
sou a 26 milhões de cruzeiros tendo chegado a 36
milhões em 1976.

Em 1976, foram utilizados 5 milhões de cru-
zeiros em auxílio a 18 escolas particulares e na
compra de vagas para alunos carentes, impossibl-
litados de matricular-se em estabelecimentos
públicos. Esse programa abrangeu 57 estabeleci-
mentos particulares, no ano passado.

Po essas e outras razões, afirma o professorGuilhei ne Lacerda Braga Sobrinho, a Fundepar
tem condições de comemorar o seu 15.? aniversá-
rio com a certeza de que vem cumprindo o papel
que lhe cabe no esforço pelo progresso educado-
nal paranaense.

Dois contratos no valor de Cr$ 21^.455.093,95
para construir 1.550 casas e apartamentos na

CIC serão assinados na Prefeitura hoje.

MUTILADO DEV

BNH libera verba para
construir 1.550 casas
Dois contratos de financia-

mento, no valor total de Cr$
215.455.093,95, serão assinados
hoje no gabinete do prefeito Saul
Raiz para a construção de mais
1.550 residências dentro da
Cidade Industrial de Curitiba -
830 casas através da Companhia
de Habitação Popular de Curitiba
e 720 apartamentos a cargo do
Instituto de Orientação às Coope-
rativas Habitacionais do Paraná,
através da Cooperativa Habitado-
nal dos Professores Secundários
de Curitiba.

O ato, a ser realizado às
10.30 horas, contará com a pre-
sença do presidente do Banco
Nacional da Habitação, sr, Maurí-
do Schulmann; do prefeito Saul
Raiz; do presidente da Cohab-Ct.
engenheiro Hélio Rodriguez; e do
presidente do Iriocoop, Otto Hll-
debrando Doetzer, entre outras
autoridades.

As habitações a serem cons-
truídas na CIC - onde a Cohab-Ct
já edlficou 560 apartamentos e
está em fase de conclusão do
conjunto Oswaldo Cruz I, com 830
casas- se destinam principal-

mente a atender à demanda de
moradias geradas pelas empre-
sas em funcionamento no Vale do
Barigüi e fazem parte do Pro-
grama Habitacional da Cidade
industrial, que prevê cerca de 10
mil habitações.

OS CONTRATOS

Com a Companhia de Habita-
ç&o Popular de Curitiba -
Cohab-Ct, o BNH assinará con-
trato de financiamento no valor
de 294.665 UPCs, correspon-
dente a Cr$ 57.409.581,95, ao
valor de Cr$ 194,83 por Unidade
Padrão de Capital.

Esse dinheiro destina-se à
execução do núlceo habitacional
Oswaldo Cruz II, sobre área de
261.840,77 metros quadrados,
situada próxima à Vila Nossa
Senhora da Luz dos Pinhais. O
núcleo constará de 830 casas.

Na mesma oportunidade,
será assinado o contrato para Iní-
cio das obras entre a Cohab-Ct e
a Construtora Farid Surugl, ven-

cedora da concorrência para a
execução das obras.

O outro contrato de financia-
mento será assinado entre o

. Banco Nacional da Habitação e o
Banestado Crédito Imobiliário, no
valor de 811.197 UPCs, ou Cr$
158.045.512,00 ao valor de Cr$
194,83.0 financiamento será des-
tinado à construção de um con-
junto de 720 apartamentos (35
edifícios de quatro pavlmentos)
em área de aproximadamente 67
mil metros quadrados, contígua ac
conjunto Marechal Rondon. No
total, serão 57 mil metros qua-
drados de área construída.

Ainda no gabinete do prefeito
Saul Raiz será assinado o con-
trato de repasse do financia-
mento, concedido ao Banestado,
para a Cooperativa Habitacional
dos Professores Secundários de
Curitiba — Cohapro que, por sua
vez, assinará o contrato das obras
com a Construtora Independôn
da, encarregada da execução do
conjunto, que tem o assessora-
mento do Inocoop. Este conjunto
deverá estar concluído, de acordo
com o contrato, em 20 meses.

Secretários de Transportes inspecionam obras

Transporte reúne
secretários para
um debate na TV

A convite da Secreta-
ria dos Transportes de
Sào Paulo, o engenheiro
Osiris Stenghel Guima-
rães participou naquela
Capital de um programa
de debates na televisão,
onde foram analisados
aspectos dos problemas
de transportes no Pais,
como recursos financeiros
para execução de meios
viários adequados às
diversas regiões brasilei-
ras, participação do
Estado e União e outros.
Desses debates participa-
ram, além do titular da
Pasta paranaense e do
secretário paulista, enge-
nheiro Thorr.az Maga-
Ihàes, os secretários de
Transportes dos Estados
de Alagoas, Bahia, Rio
Grande do Sul, Santa
Catarina, Piauí, Maranhão,
Amazonas, Mato Grosso e
Paraíba.

Os participantes do"Diálogo Nacional", visita-
ram as obras de moderni-
zação do sistema de
subúrbios da Fepasa —
Ferrovia Paulista S/A, o
trevo rodoviário do "Cebo-
lão", obra que interligará
as vias Anhangüera, Cas-
telo Branco e Norte e mais
as marginais dos rios
Pinheiros e Tietê. Na
seqüência do programa
de visitas a obras rodovia-
rias do governo paulista,
os secretários estiveram
na Vila Norte - ligação
nova entre São Paulo e
Campinas - , rodovia con-
siderada do mesmo gaba-
rito técnico da Imigrantes.
Na terça-feira, o enge-
nheiro Osiris Stenghel
Guimarães esteve no
Palácio dos Bandeirantes,
onde participou, com os
demais secretários de
Transportes de um
almoço oferecido pelo
governador Paulo Egídio
Martins.

VISITAS

Na primeira etapa das
visitas, os secretários de
Transportes estiveram na
estação Júlio Prestes,
onde conheceram a
maquete do novo sistema
de subúrbios da Fepasa,
e, de trem, seguiram a
Presidente Altino, para
verificar os estágios das
obras do setor. Depois de
conhecer em detalhes as
obras do "Cebolão", os
visitantes deslocaram-se
de helicóptero para a via
Norte, conhecendo a exe-

cução da mais importante
obra rodoviária no
momento do governo
paulista.

Na companhia do pre-
sidente da DERSA, os
secretários visitaram os
cinco trechos da obra,
onde puderam observar a
técnica empregada nos
cortes de aterros e outras
em desenvolvimento. Par-
ticularmente, chamou a
atenção dos visitantes à
preservação da natureza
ao longo do traçado da
rodovia, pois o projeto
devolverá à margem da
estrada a vegetação natu-
ral da região, mr leiras de
lei, como peroba, jatobá,
imbüia e árvores florlferas
serão recolocadas ou
plantadas.

DIÁLOGO
Durante o debate na

televisão - Diálogo Nacio-
nal - todos os secretários
destacaram o que os seus
Estados estão fazendo no
setor, além de abordarem
temas de cunho nacional,
como o transporte hidro-
viário, considerado por
todos os mais barato e
que deve ser visto com
bons olhos por parte do
Governo Federal, tendo
em vista o momento eco-
nômico por que passa a
Nação.

Mediado pelo depu-
tado federal Blota Júnior,
o programa teve a dura-
ção de 100 minutos e ser-
viu para que houvesse um
intercâmbio de idéias
entre os responsáveis pela
política de transportes de
vários Estados da Nação.
O secretário Osiris Gulma-
rães destacou a política de
transporte que vem sendo
executada pelo governo
Jayme Canet Júnior e quefoi elogiada pelos demais
secretários presentes.

INTERESSE
Despertou inusitado

Interesse ao secretário
Thomaz Magalhães a tóc-
nica empregada pela
Secretaria de Transportes
do Paraná quanto à cons-
trução de rodovias de
pavimento de baixo custo.
O secretário paulista será
convidado pelo enge-
nheiro Osiris Stenghel
Guimarães a visitar
o Paraná, a fim de conhe-
cer "in loco" o vasto pro-
grama de obras rodovia-
rias do governo Jayme-
Canet Júnior.
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Palácio Iguaçu
IOS, sucesso na recuperação de ex-detentos.

IOS faz um ano e
tem como o ponto
alto a humanização

O Instituto de Orientação
Social Professor Laertes
Munhoz, órgão da Secretaria
da Justiça, assinalou o seu
primeiro ano de atividades
em prol da reintegração
social do egresso de estabe-
lecimentos penais. A orofes-
sora Luiza Taqués PI-
menta diretora do IOS,
destacou a iniciativa do
secretário Túlio Vargas em
implantar, no Paraná, o me-
todo pioneiro de recuperação
de ex-presos que tanto
sucesso alcançou.

"A campanha de humani-
zação tem seu ponto culmi-
nante nesta casa, quandodirigimos o ex-interno para o
seu lar ou seu trabalho. O
período experimental foi deresultados positivos na
problemática da readaptação
à comunidade do ex-ape-
nado. Hoje, quando nossa
organização completa umano de vida, temos a satisfa-
ção de constatar que ela vem
construindo, com boa par-cela, para baixar o índice dereincidência criminal no Para-
ná", explicou a prof. Luiza
Pimenta.

"DEUS LHE PAGUE"

Presente ao ato, o
desembargador Zeferlno
Mozzoto Krukoski, Correge-
doi Gorai da Justiça, decla-

rou-se impressionado com o
alto índice tócnico-cientlfico
com que os problemas dos
ex-presos são tratados, bem
com com significativo resul-
tado alcançado. Por seu
turno, o secretário Túlio Var-
gas afirmou que não fora à
solenidade para receber
homenagens, mas para pres-
tá-las a quem realmente
merece. Enfatizou o trabalho
realizado pelos estagiários
que, abraçando com entu-
slasmo a causa da humaniza-
çfio, trouxeram novo estl-
mulo ao Instituto de Orienta-
ção Social.

por fim, em nome dos
estagiários das diversas
áreas que ali atuam, a acadô-
mica de psicologia Maria das
Graças Conceição afirmou
que "vencida a perplexidade
inicial, podemos segura-
mente aquilltar o trabalho
realizado, colocando na pes-soa do secretário Túlio Var-
gas a maior parte do mérito,
pois em momento algum des-
cuidou-se de apoiar, amparar
e estimular o prosseguimento
do projeto implantado". Fina-
lizando, fez do titular da Pasta
da Justiça o porta-voz de
seus profundos agradeci-
mentos, em forma de um"Deus lhe pague", ao gover-nador Jayme Canet Júnior,"pela obra humana que vem
amparando, para a grandezae felicidade de nossa gente".

UFP tem mais um
mestre ostentando
título de emérito

Desde ontem a Unlvèrsl-
dade Federal do Paraná tem
mais um professor "Emérito".
Trata-se do geógrafo José
Carlos de Figueiredo quepassou a aer o quadragéslmo-oitavo a ostentar esse que éum dos principais títulos, uni-versltérios. À solenidade
compareceram familiares,
amigos, professores e direto-res de unidades da UFP.

Ao fazer a saudação o reitor
Thepdóclo Atherlno lembrou
Llslmaco Ferreira da Costa,
parente do homenageado e
citou o ex-governador doEstado Bento Munhoz da
Rocha Neto. Os últimos agra-
ciados com esta honraria
foram o escritor e professorHyperldes Zanello (j.4/falecl-do) e João Poeck, também
militante do
aposentado.

magistério, já

Ao enumerar as razões domérito, Atherlno citou refe-rondas do relator do pro-cesso no Conselho Unlvèrsl-
târlo, Milton Mlró Vernalha.
Fez qIusüo "à passagem doFigueiredo pelas lides domar, voitando-se para as deeducador. Viu a relação
necessária que existe entre a
geografia e a atividade domarinheiro. A primeira como
condição da segunda", expli-cou o reitor.

Desde 1954 com o titulo de"çatedrátlco" José Carlos deFigueiredo, ouviu ainda maisum trecho do relator citado
Dor Atherlno: "Homem
probo, honesto e bom, fez desua carreira um sacerdócio
da vida um exemplo, de seusatos a cóplaiflelidadlgnldade e
pelo seu passado bemmerece o titulo, que hoje com
prazer lhe entregamos".

Direito diploma
15 iniciando as
formaturas do anc

Com a dlplomação hoje ás 20 horas, de 15 novos advr
dos, comoça oficialmente a temporada de formaturas do i
de julho de 1977 na Universidade Federal do Paraná. A boi
dade será realizada no salão nobre do edifício centrai da D
Santos Andrade, sob a presidência do reitor Theodóclo jj,
Atherlno.

Do total de formandos do curso de Direito da UFP 10
mulheres. Eis a relação: Álvaro Augusto de Oliveira, Anáti j
Camargo Trompczynskl, Fernando de Souza Brazll Rarr
Liete Carraro Barbosa, Luiz Eduardo Gunther, Luiza v
Kokubo, Marlsa Ferreira Colaço Maura Rógla Varela Raoi
Rosoléa Miranda Folgosl, Ruy Fellx, Sônia Maria Rehbeln M
nah, Sônia Trevlsani, Tanla Lacerda Rocha Mehl, Vera Lt
Amaro e Walter Dias de Almeida.

AS PRÓXIMAS
As próximas solenldades oficiais de formaturas lá mar

das pela Reitoria, serão de 16 para o curso de Odontologia
15 para Filosofia,, dia 22 Medicina Veterinária, dia 27 ClêrK
Contábeis; dia 28 Matemática, Física o Química e dia 29 ei
cias Sociais â tarde e Engenharia Florestal e Engenharia An
nômica á noite. ^

As festividades prosseguirão ainda no mês de agosto
4 com Estudos Sociais, dia 6 Administração, dia 12 Engenha
Mecânica, dia 13 Engenharia Química, dia 14 Arqultetun
Urbanismo e Engenharia Elétrica, dia 18 Enqenharla Civil
2 de setembro será a dlplomação dos formado pelo curso
Letras.

Borsari fala da
interiorização do
programa cultura

"Talvez não seja inédita a política de Interioriza;
cultural que está sendo realizada no Paraná, mas pci
assegurar que o trabalho está sendo desenvolvido c
aolrodado e tem apresentado os melhores resultad
de tal forma que a integração de esforços como Ml
através da Funarte - Fundação Nacional da Ai
encontrará uma base fecunda e promissora". A opln
foi dada, pelo professor Borsari Neto, secretário da E
cação do Estado do Paraná, ao assinar no Rio
Janeiro, com os dirigentes da Funarte, convênio relatl
a um intenso programa de Interiorização cultural o
desenvolverem 48 cidades paranaenses no período d
de agosto a 27 de novembro, utilizando recursos de (,
660.000,00. '

O responsável pela política de Educação e Culti
do governo Jayme Canet Júnior salientou na preser
de diretores da Funarte que uma das preocupações]'
atual administração logo quando se Iniciou a atual gé
tão, em março de 1975, foi a de levar cultura para o Irf
rlor, descentralizando as promoções que antes 1
encontravam em Curitiba. Explicou Borsari que a Ca|
tal paranaense, como instituições do porte do Teaf
Guaíra (um dos maiores da América do Sul), alem!
uma série de auditórios e salas teatrais, tem uma Irf
estrutura já organizada e sólida. As vistas da admir|
tração estadual voltaram-se prioritariamente, pois, pi
o Interior do Estado, esquematlzando-se um plano!
difusão da cultura em centros de Irradiação regloni

VALORIZAÇÃO LOCAL ít
Como apoio do órg&os federais, continuou Bo::i<

Neto, foi possível Implementar uma sôrle de progranw"Vimos com entusiasmo - afirma o secretário que oq,
ria uma autêntica convergência de objetivos entrtf
política cultural definida a nível estadual e a nível fera
ral. Por Isso nos sentimos bem a vontade para exaltei
trabalho que vem sendo realizado, como na CldadeS
Jacarezlnho, transformada em verdadeiro Centro des?
tura Teatral, graças ao projeto 

"Proamador". §
E multo a vontade estamos, também, para louvas

trabalho que vai ser desenvolvido em conjugação corJ
Funarte, de 3 de agosto a 27 de novembro"."Os 

pólos de mlcrorreglôes vão se transformar ffpólos de Irradiação cultural, coma realização de espel
cul08 teatrais, concertos, exposições de arte, palestriconcursos e realização de cursos num trabalho inti
alvo. que. acreditamos, trarão benefícios permanen]
para a vida cultural paranaense". E acrescentou: "Noi
Estado, que tem promoções culturais naclonalm
conhecidas, como o de Festival de MÚ8Íca e o Concu
de Contos, quer assumir também uma posição de llL
rança em matéria de Interiorização cultural. Corri1
prestlglamento do ministro Ney Braga e o apoio vaí?
so da Funarte, estamos certos de que conseguirem^
de que conseguiremos esse lugar de vanguarda". I

Ainda, ontem, no Rio de Janeiro, o secretário BÍ|
sarl Neto - tratou com diversos organismos culturS
uma sôrle de programações que serão levadas ao PafA
ná ainda neste ano. Na própria Funarte - dialogou cjf
o diretor executivo, Roberto Parreiras, com o direi
adjunto Cláudio Dlegues, com o diretor do Institutos1Musica, maestro Marlos Nobre, com o diretor do Ini
tuto de Artes Plásticas, Onofre Penteado, com o djf
tor do Instituto Nacional de Folclore, Brâuilo Naá|
mento e com o diretor do Instituto Nacional do Teaf
orlando Miranda, Borsari Neto esteve, também,»1Departamento de Assuntos Culturais do MEC oiÈp
assinou convênio no valor de Cr$ 120.000,00 e no Cliselho Federal de Cultura. tò

:> ! '

Saúde orienta e
pune quem deixa
de cumprir norml

Dando prosseguimento ás determinações das c|<aenadorms de Saneamento do Meio da Secretaru
« «Un-e«? 

d°Bem Estar Social, as equipes de Inspetfe
Lfoif . • de saneamento já inspecionaram todoestabelecimentos de alimentos de consumo Imedlu
«S 

re8taurante8. lanchonetes, cafés, pastelarias,!
nK08D na Rua das Flores' da R"a Tlba9' até a P^
hn«' ô ?a Osorio; Praca Zecarlas; Praça Rui
Rno tiu • J£sé Loureiro desde a Rua Westfalen a|

Prnr-178QI; Fua M^echal Deodoro. da Rua Tlbagi i

Garcez * Travessa Toblas de Macedo e Moi

ornCm ?CHSlào, das insPeções, as equipes da S
prestam toda orientação aos responsáveis pelos e
hI?£lrnantos visando a higiene do local, dos manlp

vaclnf nLqua*lidade dos a»mentos, inclusive, con *
ía°QfApr°tepao dos mesmos. Os fiscais sanitários 1

aqHi«nHeloglad08 pel° novo método de trabalho B

mento ri«°«^utadc pel° Serv|c° de Higiene e 80 .,
exffin® SESB' que Primeiramente objetiva orler ,

eZnr*M memórias sanitárias para em segt ^entrar com uma ação punitiva aos Infratores. i

teranAHn°?rdenador,a de Saneamento do Melo está g
òeloq r«fa-i,?lerta aos Proprietários ou responsa^
co ahnrJfld0s estabelecimentos que aqueles que 

r

cõearSEkm 
COm a Saúde' cumprindo as determ

a interrfMn8.8 
e8tâo suieltos a P^lções, Inclusive,

men n noa0 
ternP°rária ou definitiva do estaber

S°# Proprietários que necessitarem de ou|-

nadMBn2£n«os a,° executarem as melhorias detei
esclarnHmQ8/Un0lonár,08daSESB, poderão solfl
o?i mfihimen,tos através do telefone 34-3411 ramal]ou, melhor ainda, comparecendo diretamente ao sf

Barão ^arT!e,mo d0 Centro de Saúde locallzado|
Ban-os BranC0 e8°.uina com Rua Andr

li
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DEVIDO A ENCflDERNAÇKO

O prefeito explicou que quer evitar queos favelados sejam provisoriamentetransferidos para locais sem infra-estrutura.

tangei aprova obras de Raiz
\\Q ministro Rangel Reis, do Interior, acompa-1 ministro Rangel Reis, do Interior, acompa-

p do presidente do Banco Nacional de Habita-
a^c /aurlcio Schulmann, do prefleto Saul Raiz e

a r°Í s autoridades, visitou ontem à tarde o Instituto
danjfsquisa e Planejamento Urbano de Curitiba,
:iojojo tomou conhecimento dos projetos que
3 sendo desenvolvidos pelo órgão e de obras
riátn em sendo realizadas na cidade. O Plano de

na„ velamento foi explicado aos presentes, como
za y, ím o trabalho a ser desenvolvido numa
Rantida etapa desse Plano, que visa à relocação

r'n.M o famílias atualmente residentes nas favelasulas à margem do rio Belém, junto à avenida
mdador Franco.

1 mar prefeito falou ao ministro e ao presidente do°%B 
jda necessidade de viabilização da segunda

ia c[ do desfavelamento, para que possam ser Ini-
ia Ag; as obras do emissário da Sanepar, que pas-

!o longo da área hoje tomada pelas favelas,38,0 ao rio Belém. Além disso, ainda segundo
ffi laizi quer se evitar que os favelados sejam
Sivii. oriamente transferidos para locais não dota-
urso 3 qualquer infra-estrutura. A exemplo do que

3U na primeira etapa, deverão se escolhidas
onde, futuramente, surgirão núcleos que

irão esses favelados.
FIDREN/CURA

om relação au convênio BNH/Governo do
3/DNOS/PMC, via Fidren, e que diz respeitp,•\ letivamente, à canalização do rio Belém e ao

J e Regional do Iguaçu (onde serão implanta-
; lagoas de contenção das cheias), foi apre-

»rj io ao ministro do Interior e ao presidente do
d completo relatório do estado das obras que

endo realizadas, e pleiteada a continuação
rizer, convênio. No caso especifico da canalização
'PC!. Belém, abrangerá o trecho avenida Joãoj°r; erto - Centro Cívico, além da pavimentação™?°. enida Mariano Torres, nesse mesmo per-
i Ai
Dpin Ddo o projeto em sua fase de execução foi
daEio ao ministro pelo diretor-geral do DNOS,
Rio : Amorim Costa.
•elatambém foi pleiteada a continuidade do con-
ai e para o Programa CURA - Comunidade
doda para Recuperação Acelerada. O primeiroaecato, quando firmado, visava especificamente
2jj|.j ciar os bairros do Guabirotuba e Jardim
eSerTiéricas. O restante do dinheiro desse
;ae3o contrato deverá ser aplicado no setor
ai géste da cidade, e várias alternativas possíveis
olrj apresentadas, ontem, ao ministro. Em prin-tes lenciona-se aplicar o valor restante nas vias

aCejrás e alimentadoras do sistema de trans-
Jeaile massa, numa extensão de, aproximada-'aTnl 40 quilometros-
Jm'alUes de ser encerrada a reunião das autori-
s pfle técnicos, no IPPUC, o presidente da Cia.
anofjpanização de Curitiba - URBS, engenheiro
jlonll Woller, apresentou um relatório sobre a

itual dos projetos relativos à área habitacional
3oriÜade Industrial de Curitiba. Concluído o
ran»fro, o ministro Rangel Reis, acompanhado do
frente do BNH, Maurício Schulmann, do pre-

l fgSaul Raiz, do presidente do IPPUC, Lubomir
caltdH'. do P^sidente da URBS, Mechel Woller, e
adeSítécnicos, visitou os locais onde estão sendo
.detssadas obras na cidade.

nal do Belém
h pronto até
linal do mês

lar
ispe I
estrij
int

nen'No
me
teu

:ot^s 30 dias, e começará a funcionar o novo
va,;do rio Belém, entre o Largo Bittencourt e o

ren-ída Rede Ferroviária Federal. Essa ligaçãonirâ, imediatamente, a conclusão das obraso abertura do antigo canal, trecho entre a Nilo
, p1£ 

a 
?ete de Setembro, possibilitando, então,

!u ctfw • Avenida Mariano Torres.
dir£ esvj° d0 ri0 Belem para seu canal definitivo
utoSp°nderá- também à liberação da rua Amin-
3 mi °arro_s ao tráfego de veículos, atualmente
3 d'eaaa. Enquanto isso, prosseguem as obras
Noíhalizaçao entre o Passeio Público e a Avenida
me6doUano 

°0m previsâo Para entrega até o

Tcfc 
esta °Pera<?ão. estará concluída a parte

&vo 
canal cujas obras causaram maioresrornos â circulação e ao comércio locai: a

| desde a Afonso Camargo até a rua XV de
moro ja foi repavimentada e voltou a permitir¦go normal de veículos, enquanto o maior tre-
£h* *Va*Mariano Torres também já está pavl-ma, taitando apenas a última capa asfáltica -

n ífnü 
seT executado após a cobertura do trecho

yjnda depende de canalização,
«antigo canal do Belém, entre a Nilo Cairo e a
Iwâetembro- será canalizado com tubulões

ti tnS0, emieÇao dupla. Desaparecerá, então
RUu°J8 maiores problemas existentes

,rftln» 
c,id,5de: um canal à céu aberto, com-

ln& o. p?iuíd5 que 'mpediaa abertura de uma
felfe §u? de 

"9aÇao entre as estruturais
liolgundo anunciou o prefeito Saul Raiz, a nova'Vorres. a^e o final do ano, deverá estar

d„,?T toda a extensão compreendidaHodoferrovlária e a Avenida João Gual-

IBS HPnH - í lp •¦ jjB^lW vjrifi
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Rangel Reis, ministro do Interior,
acompanhado de Maurício Schulmann,presidente

do Banco Nacional de Habitação, do prefeitoSaul Raiz e várias autoridades, percorreuas inúmeras obras que estão em'andamento.

Ex-favelados já "CS/ . í

Grande elevado
para desviar
cinco avenidas

A área de 30 mil metros quadrados, no pátioda Rede Ferroviária Federal, onde funcionam as
oficinas da RFFSA, já pertence à Prefeitura Munici-
pai de Curitiba que ali montará um Terminal de
Encomendas e aproveitará o terreno para fazer a
ligação da Avenida Silva Jardim com a nova
Mariano Torres.

As obras de cobertura de um trecho do rio
Ivo, ali canalizado a céu aberto, já estão em anda-
mento, e servirão de ponte para a abertura da Silva
Jardim, entre a João Negrão e a Rodoferroviárla.

É sobre esta área da' Rede que acontecerá o
grande entroncamento viário da Avenida das
Torres com a Silva Jardim, Sete de Setembro,
Afonso Camargo e nova Mariano Torres. O projeto
prevê também a construção de um grande ele-
vado, com 600 metros de extensão, que começará
ao lado da Rodoferroviária e terminará após a rua
Engenheiros Rebouças, já no início da Avenida das
Torres.

A construção do viaduto, a ser iniciada prova-velmente já durante o mês de julho, tem prazo paraconclusão em 20 meses e, brevemente, a Prefei-
tura deverá também começar a instalação do Ter-
minai de Encomendas, na construção que hoje
serve de oficina para a Rede. O prédio sofrerá
algumas adaptações e reformas, mas sua estru-
tura - de valor histórico, pois foi um dos primeirosestudos em arco realizado em Curitiba — será
aproveitada. O terminal centralizado numa só área,
ao lado da Rodoferroviária e com acesso íácil ao
aeroporto de Afonso Pena através da Avenida das
Torres, todas as empresas que atuam no ramo de
despacho de encomendas, hoje instaladas de
maneira disseminada na cidade.

O projeto prevê tratamento paisagístico na
área restante e, inclusive, graças à modificação
nas calçadas da Silva Jardim, será possível preser-
var uma centenária árvore ali existente.

Ex-favelados já
estão acomodados
em vários núcleos

A Vila Camargo ocupada por 60 famílias de
ex-favelados, que o ministro do Interior e o presi-dente do BNH visitaram, foi o primeiro núcleo
implantado dentro do Plano Piloto de Desfavela-
mento. Até o momento já foram deslocadas 376
famílias para cinco destes núcleos, erradicando-se
definitivamente a favela do Capanema.

A Vila Camargo, próximo à BR-cí'7, recetoeu
estas 60 famílias em janeiro deste ano. quando se
iniciou o desfavelamento, que tem como meta o
deslocamento de 25 famílias que atualmente habi-
tam as diversas favelas da cidade. Nos últimos dias
de abril, outras 89 famílias foram transferidas para
o núcleo da Vila Hauer e outras 51 para o núcleo
do lapajós.

Numa etapa posterior, um mês após, outras
160 famílias abandonaram os barracos do Capa-
nema e ocuparam novas casas no núcleo Jardim
Paranaense. Ao mesmo tempo, mais 61 famílias se
deslocavam para o núcleo do Xaxim.

Nestes núcleos os ex-favelados receberam
uma casa-embrião com 22 metros quadrados
sobre terreno de 200 metros quadrados, pelos
auais pagarão Cr$ 105,00. mensais, podendo
aumentar a área construída, tendo apenas que aten
der algumas recomendações técnicas que visam
preservar a qualidade do imóvel.

O MODELO
Por ser o primeiro núclec. a Vila Camargo

oferece maiores dados para uma avaliaçãodo Plano
de Desfavelamento, cujos resultado*, refletem a
orientação social prestada a estas famílias. A
absorção de novos hábitos, como o uso racionai da
água, dos esoostos e de higiene já pode ser cons-
tatada em quase a totalidade das famílias. Além
disso, 40% delas já estão ampliando seus
embriões , para Isso utilizando-se de tijolos doados
pela Prefeitura Municipal ou madeira em bom
estado.

Ainda na Vila Camargo está sendo construído
o Centro Social, com recursos da Funabem aue
prestará toda assistência à infância, através do
maternal, da creche e do jardim de infância. Com
isso as mães ficam totalmente llDeradas para oexercício da atividade externa, aumentando com
isto a renda familiar.

Uma outra experiência bem sucedida no Plano
de Desfavelamento foi a dos mutirões, onde amunicipalidade promoveu a participação dos ex-favelados em diversas atividades. Em dias escolhi-
dos pelos próprios candidatos, sempre cumprindo
o trabalho em horários que não prejudiquem suasatividades normais, os novos moradores do nú-cleo recebem pagamento equivalente à prestaçãomensal do embrião. v

Projeto Cura no
Jardim Américas
e Guabirotuba

O ministro Rangel Reis e o presidente do
Banco Nacional da Habitação, Maurício Schul-
mann, acompanhados do prefeito Saul Raiz e do
presidente da URBS, engenheiro Mechel Woller
percorreram também as áreas do Jardim das
Américas e Guabirotuba, onde está sendo con-
cluída a implantação do primeiro projeto CURA em
Curitiba.

Os trabalhos, sob a responsabilidade da Com-
panhia de Urbanização de Curitiba, encontram-se
em fase de conclusão, após a pavimentação de
mais de 30 quilômetros de ruas. Atualmente estão
sendo executados trechos de calçada e paisa-
gismo.

O primeiro projeto CURA de Curitiba, finan-
ciado pelo Banco Nacional da Habitação, promo-veu a transformação radical de Jardim das Améri-
cas e Guabirotuba, com a pavimentação de todas
as vias, dimensionadas para o tráfego leve, de
acesso às residências e tráfego de maior intensi-
dade. Embora os cursos dos serviços sejam repas-
sados aos proprietários beneficiados, cada família,
de acordo com suas possibilidades, terá condições
de saldar o compromisso mediante prestaçõesmensais, pelo prazo que melhor se adaptar às suas
possibilidades.

Parque do Iguaçu
terá 25 vezes a
área do Passeio

Será de um milhão e meio de metros quadrados a
área a ser ocupada pelo Parque Regional do Iguaçu,
numa primeira etapa, e onde também ficarão situados a
estação de tratamento de esgotos de Curitiba e um
grande lago, ocupando nada menos que 430 mil metros
quadrados. Essa área, que tem como limites o rio Belém,
a avenida Marechal Floriano, o rio Iguaçu e os trilhos da
Rede Ferroviária Federal, foi também visitada peloministro Ranghel Reis. A área ocupada pela primeiraetapa, para fins comparativos, corresponda a 25 vezes à
do Passeio Público, que tem apenas 60 mil metros qua-drados.

Toda a área a ser ocupada pelo Parque Regional do
Iguaçu, nessa primeira etapa, já está completamente
desapropriada, estando ali também previstos, além da
estação de tratamento de esgoto e do lago, áreas de
lazer, como camplng, modellsmo naval, aeromodellsmo,
raia para competições oficiais de remo, além de bosques
e espaços para estacionamento de veículos.

SEGUNDA ETAPA
Numa segunda etape, tão logo esteja concluída a

implantação da primeira fase, o Parque se estenderá da
avenida Marechal Floriano à rua Francisco Derosso, no
Xaxim, ocupando área de 900 mil metros quadrados, 500
mil dos quais serão tomados por um segundo lago. Ao
todo, somadas as duas etapas, o Parque Regional do
Iguaçu terá nada menos que 2 milhões e meio de metros
quadrados, área equivalente a quarenta vezes o Passeio
Público. Grande parte dos terrenos, visando a implanta-
ção da segunda etapa, já estão desapropriados. A esta-
ção de tratamento de esgotos, cuja obra já foi contratada
pela Sanepar, fará com que as águas do lago a ser
implantado na área da primeira etapa, nfio sejam polui-das.

O projeto, que está sendo desenvolvido pelo Insti-
tuto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba,
prfivê, na primeira etapa, a construção de sete quilôme-tros de vias na área do Parque, devendo outros cinco
quilômetros ser implantados no espaço tomado pelasegunda etapa.
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Pescadores fazem
festas e ganham
centros de pescas

Aproximadamente quatro mil pescadores do litoral
do Paraná festejaram ontem o Dia do Pescador, quando
também foram Inaugurados os centros comerciais de
Pescados de Matlnhos com 24 barracas, Ipanema com
12 barracas e praia de Leste com 5 barracas, totalizando
42 barracas. A festa do pescador foi comemorada numa
promoção da Secretaria da Agricultura, Acarpa e Colo-
nlas dos Pescadores em Guaraquecaba, Antonina, Matl-
nhos, Praia de Leste, Ipanema.

A festa de Guaratuba foi realizada ainda nos dias 25
e 26. O ponto culminante das várias festas realizadas no
litoral foi a inauguração do centro comercial de Pesca-
dos de Matlnhos. com a presença do bispo Dom Walter
Ebeje. Comercial de Pescados de Matlnhos, com a pre-
aonça do bispo Dom Walter Ebeje de União da Vitória, de
representantes do secretário Paulo Ribeiro e Harry Avlle
Telles, (Coordenador de Defesa dos Recursos Naturais)
e Rogério Schwansee Faucz, (Acarpa), do vice-prefelto
de Matlnhos, Luís Jochlnsen e de representantes de Ipa-
nema e Praia de Leste.

OS CENTROS
Os centros comerciais de Pescados de Matlnhos,

praia de Leste, e Ipanema foram construídos pela
Acaipa, responsável pela assistência técnica no litoral,
por determinação do secretário Paulo Carneiro, da Agrl-
cultura depois que observou o sucesso obtido com o
Centro Comercial de Pescados de Guaratuba em
setembro passado.

Os centros comerciais estão sendo construi-
dos em todo o litoral com o único objetivo de reunir os
pescadores em grupos para a comercialização de seus
puscados em locais mais higiênicos em instalações ado-
quadas. Dessa forma além de facilitar a comercialização,
devido à limpeza do local, são evitados os Intermediários
chamados de "galvotas" 

pelos pescadores e responsa-
veis pelo baixo ganho da classe.

Os centros comerciais inaugurados no Dia do Pes-
cador serão utilizados por 42 famílias de pescadores
daquelas praias. As festas dos pescadores que também
foram comemoradas em diversas Ilhas e localidades do
litoral não eram realizadas nos últimos anos. A promo-
ção partiu da Secretaria da Agricultura, da Acarpa e da
Federação das Colônias dos Pescadores, a partir do ano
passado. O fandango, na sua pureza original, está sendo
revivido principalmente em Guaraquecaba através
des"a festa. Nos próximos anos os pescadores serão
reunidos novamente para comemorar o dia do seu
padroeiro e dessa forma se unirem ainda mais para as
atividades da pesca artesanal. Nos últimos dois anos um
número multo grande de pescadores passou a adotar
nova tecnologia de pesca.

Ostrlcultura, carcinocultura, ranicultura, peixes de
água doce, cercos são novas opções de sobrevivência
dos pescadores do litoral do Paraná. A assistência á
essa ciasse é prestada pelos engenheiros de pesca da
Acarpa, uma entidade vinculada à Secretaria da Agrlcul-
tura do Paraná. Apenas em 1977 o Banco do Brasil
aprovou 57 projetos feitos pela Acarpa para aquisição de
motores a óleo dlesel, equipamentos e embarcações aos
pescadores no valor de aproximadamente 500 mil cru-
zelros. Dessa forma os pescadores conseguiram aumen-
tar em quase 100% a sua renda'mensal.

Encerrado prazo
para triticultor
procurar Proagro

Terminou ontem o prazo para que os trltlculto-
res que sofreram prejuízos, em suas lavouras pro-
vocados pela estiagem que terminou há quinze
dias atrás, solicitassem vistoria com vistas à cober-
tura do seguro agrícola oferecido pelo Proagro.

No município de Maringá, doo aproximada-
mente 17 mil hectares de trigo plantado, segundo
levantamento do IBGE, pelo menos 7 mil foram
atingidos com danos calculados acima de 40 por
conto pela falta de umidade.

BANCOS
Ontem foi registrado o maior movimento nos

estabelecimentos bancários que concederam
financiamento para as lavouras de trigo, e até o
momento do fechamento do Banco do Brasil já
tinha recebido, no total, 50 pedidos de vistoria
(quase 3.500 hectares), o Banestado 22/1831,70
hectares, ltaú-9/517 hectares ; além de números
menores no Bamerlndus e no Noroeste.

Os prejuízos alegados são de 40 a 100 por
cento devido à longa estiagem. Hoje os engenhei-
ros agrônomos da Acarpa regional e local estarão
reunidos para traçar as diretrizes para a confecção
dos laudos de vistoria. O Banco Central; só cobrirá
pre|uízos superiores a 40 por cento, pois conslde-
ra-se que até esse percentual, a cobertura é auto-
mátlca, pelos 60 por cento de lavoura restantes.

Comissão encarregada de investigar denúncias sobre abate
clandestino de gado em Cornélio Procópio chegou a conclusão

de que o problema existe e é bastante grave. L_

Denunciado abate ilegal
de bovinos em Cornélio

CORNÉLIO PROCÓPIO (Su-
cursai) - A Comissão Especial de
Inquérito, composta pelos verea-
dores Glno Azzolini Neto, Fran-
cisco Floro da Silva e Carlito Gra-
clano Coelho, encarregada de
investigar as denúncias a res-
peito do abate clandestino de
gado em Cornélio Procópio,
constatou ser a situação bastante
grave: os animais são abatidos
sem as mínimas condições de
higiene, fugindo, inclusive, ao
fisco e não fornecendo a guia de
abate, exigida pela Cafap, que
atesta ser o animal vacinado.

SÔ CARIMBO
Segundo a comissão espe-

ciai de inquérito "a ação de
higiene através do posto de
saúde, processa-se apenas no
instante em que a carne já se
encontra no estabelecimento
onde será comercializada.

Se houver nessa carne o
carimbo da Prefeitura Municipal,
a mesma será considerada sã,
caso contrário a mercadoria é
apreendida e o comerciante mui-
tado. Vê-se, então, que a fiscall-
zação não ó eficiente, pois con-
forme depoimento dos próprios

Via expressa de
Londrina tem nova
data para entrega

LONDRINA (Sucursal) - Finalmente a prefei-
tura de Londrina já sabe quando a via expressa
será entregue. A obra, que deveria estar concluída
em Janeiro deste ano, só ficará pronta em
setembro, Isto se não chover.

Pelo menos foi o que afirmou o secretário
Romeu Dematte, depois de visitar as obras, ontem,
em companhia de alguns assessores da prefeitura.

A CHUVA
Aliás, a chuva é considerada a principal cul-

pada pelo atraso na entrega da via expressa. Na
administração anterior, várias datas foram prevls-
tas para a conclusão da obra, mas o ex-prefelto
Wilson Moreira não conseguiu terminá-la a tempo
e não hesitou em culpar as constantes chuvas pelo
atraso.

Agora, além da chuva há outros problemas
que, segundo Dematte, não podiam ser deixados
de lado. O principal deles, apontado como a falta
de um sistema de captação de águas pluviais. O
próprio secretário de Obras constatou que as
águas pluviais vinham provocando erosão em
algumas partes da via expressa.

MOROSIDADE
Não fossem as chuvas e a falta de previsão, no

projeto, de obras hoje consideradas indispensá-
veis, a via Já teria sido entregue.

Alunos conseguem
benefícios para
asilos e orfanatos

LONDRINA - Cerca de 10 mil cruzeiros em ali-
mentos, produtos de higiene e cobertores, foram
distribuídos quarta-felra.no Teatro Universitário, a
asilos e orfanatos de Londrina. As mercadorias
foram arrecadados por 150 alunos do Colégio Lon-
drlnense, durante gincana de caráter filantrópico.

A professora Leonora Arantes, que coordenou
a gincar\a, disse que a promoção já havia sido
realizada com êxito um ano antes. Agora, com o
novo sucesso alcançado, já se decidiu que ela será
repetida todos os anos, pois além de divertir, pro-
porclona aos alunos a oportunidade de ajudar os
mais necessitados.

ARRECADAÇÃO
No total, foram arrecadados 800 quilos de

arroz, 750 cobertores, 750 sabonetes, 750 rolos de
papel higiênico e 500 latas de óleo comestível.

As equipes que se classificaram nos três prl-melros lugares receberam como prêmio a Impor-
tâncla de dois mil cruzeiros, além de placas de
prata.

comerciantes, os animais são
abatidos em suas propriedades e
trazidos em camionetes para a
cidade, onde são colocadas no
mercado"."O matadouro municipal
seria único local apropriado para
o abate desses animais. Acon-
tece, porém, que ele não dispõe
de todos os requisitos exigidos
pela higiene, além de não haver
no local nenhum órgão fiscaliza-
dor. O Dipoa, órgão encarregado
da fiscalização, só a realiza nos
grandes frigoríficos. Contudo, a
ausência deste órgão poderia
muito bem ser suprimida por um
veterinário que se encarregaria
de fiscalizar os abates. Mas
mesmo assim o Matadouro Muni-
cipal oferece algumas condições
para' realizar o serviço de abate,
pois ali o gado poderia descansar
e só ser abatido mediante o guia
da Cafap".

MELHORIAS
Ainda segundo o parecer da

C.E.I. o matadouro municipal
necessita de uma modernização,
instalando ali, para isso, câmara
fria, reparos em mangueiras e
azulejos nas paredes, bem

como o asfaltamento da via de
acesso aquele local.

O melo de transporte' da
carne também é satisfatório, o

que merece uma atenção espe-
ciai das autoridades, pois a con-
taminação da carne pode se dar
durante o transporte.

PREFEITURA
Dizem ainda os vereadores:

"quanto ao abate clandestino e
responsáveis, é Imprescindível
por parte da prefeitura uma
severa fiscalização, denuncian-
do-os aos órgãos competentes,
Saúde Pública e Fazenda
Pública, pois, além do problema
da saúde, gera o da não arreca-
dação do fisco, cuja taxa também
reverte aos cofres públicos muni-
cipais.

Daí nos sugerirmos que a pre-
feitura assuma a administração
do matadouro municipal, para
assim proceder todos os melho-
ramentos indispensáveis ao seu
funcionamento, moralizando o
abate e contratando um veterlná-
rio para a fiscalização, obrigando
assim a todos os comerciantes
de carne a abaterem seus anl-
mais naquele local.

A nova Molder I é uma galeria
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Ti<5a°,,0 «om W&2 Af Molder 1 mudou de endereço: agora bem no centro dacidade. De um lado, faz írentepara a Cândido Lopes e do outro para a Carlos deCarvalho, perto da Praça Osório. A Molder I ampliou suas instalações transi™mando-se em uma galeria muito aconchegante. Móveis modernos de estüo etodos os complementos necessários para uma decoração digna estão na novaGaleria Molder.

Replanta de
árvores em
Maringá

O setor de arborização
urbana de Maringá, afeto a
autarquia de fomento agrope-
cuárlo, dentro do programa
de manutenção está levando
a efeito a replanta das árvores
que, por condições climáticas
adversas nâo tenham adqui-
rido desenvolvimento, ocaslo-
nando perda da espécie.
Após mapear a cidade, o ór-
gão constatou a necessidade
de replanta de 3.797 árvores,
já iniciados na semana pró-xlma passada.

NÚMEROS
A árvore mais replantada

foi clplruna com 2.331 pés a
saber: zona 01 (73), zona 02
(430), 03 (62), 03 (266), 05
(325), 06 (145), 07 (49), 08
(76), zona 23 (115) e Jardim
Ipiranga 233, seguida de
tipuna com 427 mudas, Jaca-randá 358, Ipê e alecrim 172.
Pela ordem os bairros quemaior número de replantas
receberam foram: zona 03
(635), zona 02 (528), zona 04
(451), zona 08 (434) e zona 07
(416).

Governo autoriza
construção de 28
canchas esportivas

O governador Jayme
Canet Júnior autorizou a
construção de mais 28 qua-
dras esportivas, dentro do
plano do II FAS - Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento
Social. A informação foi
dada pelo secretário Bor-
sarl Neto, da Educação,
acrescentando que 

"depois
de investir cerca de 25
milhões de cruzeiros, na
construção de 206 canchas
polivalentes, o' Estado
beneficia, agora, esses
novos municípios.

O professor Borsari Neto
salientou, ainda, que 

'"o

programa de construção
de canchas esportivas poli-
valentes foi implantado
pela administração Jayme
Canet Júnior dentro da filo-
sofia de colocar o esporte
ao nível do povo. Assim —
afirmou - como o ensino
está sendo democratizado,
através da multiplicação
das oportunidades educa-
cionais, hâ também o
empenho de, paralela-
mente à expansão física da
rede escolar, ampliar as
possibilidades da prática
das mais diversas modali-
dades esportivas, tanto
beneficiando a população
escolar, quanto a comuni-
dade em geral".

COMO E POSSÍVEL

Em articulação com as
administrações municipais,
mobilizando recursos
transferidos ao Estado à
conta do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social,
está sendo possível
implantar em cada municl-
pio paranaense uma can-
cha dotada de condições
que permitem a prática de
várias modalidades espor-
tivas. As quadras implanta-
das e que serão construí-
das permitem a prática de
todos os esportes ollmpl-
cos de cancha e são dota-
das de iluminação das mais
modernas. Para o secreta-
rio da Educação "alcan-
ça-se, assim, a meta de
popularizar e democratizar
o esporte, inserindo-o

dinamicamente no con-
texto comunitário".

COOPEHATIVAS

, Por outro ladq o gover-
nador Jayme Canet Júnior
e o diretor da Cacex, Bene-
dito Fonseca Moreira, rece-
bem às 20 horas de hoje os
troféus de "Cooperativlsta
do Ano", conferidos pela
Organização das Coopera-
tivas do Paraná.

A entrega será feita
durante jantar que a Oce-
par oferecerá, no Circulo
Militar, em comemoração
ao Dia Internacional do
Cooperativismo.

A entrega do troféu "O-
cepar" ao governador
Jayme Canet Júnior consti-
tui a homenagem de mais
de 100 mil filiados às coo-
perativas existentes no
Paraná e é concedido,
segundo a resolução da
entidade, "em reconheci-
mento do cooperativismo
no Estado; pelo prestigia-
mento do governo ao órgão
de representação dos coo-
perativistas paranaenses, a
Ocepar; pela injeção de
recursos que o governador
vem realizando em convô-
nio com a Ocepar para a
assistência ao cooperati-
vismo; pelo assessora-
mento técnico, através da
Ocepar, e pelo estimulo à
formação e desenvolvi-
mento das cooperativas
centrais do Paraná, como a
Cocap e Cotriguaçu e Coo-
persul, reunindo grandes
parcelas dos produtores
agrícolas do Estado".

O governador Jayme
Canet Júnior, como empre-
sário, é filiado à Coopera-
tiva Agropecuária do Vale
do Tibagl - Valcop, sendo o
primeiro chefe do Execu-
tivo paranaense a ser
filiado a uma organização
cooperativa.

O Dia Internacional do
Cooperativismo é come-
morado anualmente todo o
1' sábado de julho, desde
sua instituição em 1923.

Adesg inicia com
programa definido
em Ponta Grossa

——^-^ /.• i |

PONTA GROSSA - (Sucur-
sal) - A Associação dos Dlplo-
mados na Escola Superior de
Querra ADESG, Já Iniciou atlvl-
dadoD em Ponta Grossa, sob o
comando do professor Odenl
Vlllaca Mongruel, conforme
comunicado oficial feito pes-
soalmente, pelo relações
públicas da entidade, jorna-
llatn Ronaldo Follador, que
esteve no gabinete da municl-
palldade para participar ao
chefe do Executivo.

Conforme frisou Ronaldo
Follador, no contato com o
prefeito lulz Carlos Zuck, um
dos primeiros objetivos da
entidade que vem atuando na
Princesa dos Campos, está o
de organizar uma representa-
çfio de pontegrossenses, para
participar em Curltlba de uni
curso que a Delegacia Reglo-
nal do Paraná, promoverá no
mês de agosto. Adiantou, por^ ¦ impr

outro lado, que entre 7 e 9 de
julho, através dos seus
mombroo nesta cidade, a
ADESG estará se reunindo
para tratar de assuntos corre-
iatos a organização desta
representação, em encontro
programa para as dependôn-
cias da Universidade Estadual
de Ponta Grossa.

PREFEITO
O prefeito Luiz Carlos Zuck

teve oportunidade, neste
encontro de trocar diversas
Idéias com Ronaldo Follador, a
respeito das atividades da
ADESG, elogiando a Iniciativa
de se organizar uma reprosen-
taç&o pontagrossense para o
conclave estadual, ao mesmo
tempo em que felicitou os
membros da diretoria da entl-
dade, desejando a todos "su-
cesso absoluto" em seus tra-
balhoo na Princesa dos Cam-
poo.

Secretário vai ao
interior assinar
novos convênios

í

uo
larjMARINGÁ - O secretário de Administração JofloL,

Ferraz de Campos assinou na tarde de quarta-feira em Mipo:
no gabinete do prefeito João Paullno convênio no valor < Jru
1 441 044,00 para ampliação e reforma de 10 prédios a do
Delegacia e Cadela, grupos: Alberto Bylngton Júnior, \ a r
Pimenta, Gabriela Mlstrai, Campos Sales, Duque de Caxi ia
Rodrigues Alves e Gastâo Vldlgal, bem como ginásio Vital t si
e Núcleo Social. m

Com presença do prefeito de Campo Mourâo, Augiije
Vechi foi assinado convênio de 313 mil para reparos do nte
Lulslana, além dos 700 liberados anteriormente. Antes de dii
nar para Curltlba. João Ellslo procedia de Mandaguarl cbut
Londrina, 1« de Maio de Luplonópolls onde foram aes
diversos convênios para obras em andamento. !er

O governo do Estado liberou para os municípios mer fsff
dos verbas que atinge a casa dos 5 milhões de cruzeiros Ma
continuidade ao seu trabalho de atendimento ao Interior' ,ns
solene registrado as 15 horas do dia 29 no gabinete de tn ns
do prefeito de Maringá, estiveram presentes além do sec nr
de Estado João Ellslo: Joflo Paullno Vieira Filho, Antônio ac
Greln (assessor do secretário), Augustlnho Vechi (pref( r
Campo Mourâo), Lúcio Thomas, engenheiro presldei * o
Emopar-Empresa de Obras Públicas do Paraná, Luiz T me
Iclzuka secretário de Obras e Vlaçâo, Nlldo Rocha Ribelrc i
são de Urbanismo) e vlce-prefelto Slncler Sambattl. £Í|

••• fria:
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PONTA GROSSA - Foi encerrada na noite passada! o
melro período de sessões legislativas na Câmara Municl
Ponta Grossa. A presidência foi do vereador Bernaldi
Costa que contou com secretaria de Alexandre Araci
Rogério Sermann. No horário destinado ao pequeno exp
usaram da palavra os vereadores Joel Lopes da Silva
de Almeida César, Antônio Vendraml, Luiz Wosgerau e ,
dre Aracema. Na sessão de ontem deram entrada algum
cações e requerimentos.

Antes do encerramento da sessão o vereador ubl
Curi (Arena) saudou o pavilhão nacional. A ordem do dlai
encontrava na mesa dos trabalhos, foi aprovada por to|
vereadores presentes.
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]ãoPONTA GROSSA - O viaduto Albary Guimarães rdjlo

ontem alguns benefícios em termos de segurança, deteente
dos pelo secretário Iglan Oberg, de Obras Públicas, qubeu o material destinado aos reparos, que foram ma
fabricar, ]á que não existiam no mercado para o consu
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O trabalho foi retardado, explicou o secretárii
Oberg, em virtude "tão somente da falta no mercado li
material necessário, para os reparos". As telas laterali
pletamente irrecuperáveis fizeram com que a Secretaria
cipal de Obras e Serviços Públicos mandasse confeccio;
para então ter condições de proceder as melhorias corv
tes, não só na estrutura, mas principalmente no setor di
nação e de proteção do local uma vez que o Estado do
era precário.

•••
PONTA GROSSA - O prefeito Luiz Carlos Zuck ra

recentemente em seu gabinete a composição oficial da (
são Organizadora da Vlil Exposição Feira Agropecii
Industrial de Ponta Grossa - EFAPI constando a comp|
juntamente com o secretário Luiz Alberto Roedel Correi
será o coordenador geral da mostra.

O prefeito elogiou a composição e destacou que t>i
sobremaneira em todos os seus membros que poderão tó pum trabalho exemplar em favor do bom andamento dest$ p(siçào. ,,es
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PONTA GROSSA - Operaclonallzando convênios fir,uhs
entre o Premen-Programa de Expansão e Melhoria do Elaldc
Secretaria da Educação e Cultura e a Universidade EstaíVór;
Ponta Grossa, tiveram Inicio na manhã de anteontem r tio
destinados ao aperfeiçoamento de pessoal técnico - aj,»jfiii
tratlvo. Cerca de 300 alunos-mestres representando norad
uma centena de municípios de todas as regiões do 59. a
estão sendo beneficiados pelos cursos ministrados na Ui Mc
cerimônia de abertura contou com a presença do prórt
Ademar Hemann, representante do coronel Rodolpho arBns
da Paixão Neto gerente do Premen no Paraná e de autor,91a '
universitárias. Falando no ate, o reitor Odeni Vlllaca MoSa5'
enfatizou o significado dos cursos oferecidos a cantara ac
alunos-me3tres vindos de diferentes pontos do Estadoíí0^
tuando o propósito permanente da UEPG em contribuir f" 

'
aperfeiçoamento de recursos humanos destinados a aij|
sistema estadual de ensino, colaborando para o ê|
reforma do ensino que o Paraná executa como meta prfi
no setor da educação, no governo Jayme Canet Júnlont

)X
MARINGÁ - Os 25 criadores de canários de raça, ci|

nentes do Clube Ornltológico de Maringá que reúnem r
mil aves, um dos, senão o melhor plantei do Paranál
desestimulados por falha ou talvez má vontade do orgâo|
responsável pelo setor.

Acontece que desde a sexta-feira passada o clube c
gleo marlngaense expôs 200 de suas aves, as melhoreá
rios Roller e Yorkshire de dezenas de cores, criados pari
mento por um arbitro da Federação Ornitológlca Brasllel
o arbitro acabou não vindo, e os expositores locais, deM
deixarem os pássaros á mostra para o público, recolrie^NE
novamente às suas casas. WDdr

Desta forma, pela falta de Julgamento, a assoclaçâoKind
gaense automaticamente nâo terá condições de partlcca, Ji
concurso de âmbito estadual, o primeiro que partlclpavíjolsamplo handlcap favorável de 7 a 14 próximos em Cunlq" en
posteriormente, do brasileiro e mundial, previstos parardo ano em Curitiba.

O padre Bernardo Cnudde, presidente do clube oj
gico, que faz questão de frisar que não gosta de criar p<|diz que o não compareclmento do árbitro para a classf
das aves marlngaenses, foi um duro golpe para o clubes
sequentemente para a proteção de espécimes, uma vez|Lc| ,
dos seus objetivos é estimular o povo a criar pássaros e,t ,
Ias para evitar que eles acabem desaparecendo dos «ÍW
onde são exterminados por defensivos agrícolas. £"?,Já outros associados, que há anos vem dedicani"""criação e aperfeiçoando seus planteis, tecem as coif
ções mais desalrosas possíveis ã associação federal ffj r
menda "mancada" do não compareclmento do árbltro.*8P°£
grante desrespeito e pouco caso a uma das melhores cersor
de pássaros de raça do Estado, tlrando-lhes as chance«|maconfronto com outras criações brasileiras, e consemmlnaperfeiçoamento e desenvolvimento I °"u

|e C

rair0Ar=UC,A.RAJNA 
~ ° Problema do lixo, depositado nl

ceira da pista do campo de aviação de Apucarana, valf
rílltt0 2*a$,?Ji° Pre'elto Voldlmlr Malstrovlcz, que a®
declarar de utilidade pública uma área de 51 mil metros»dos para a mudança do depósito de lixo.
obletn í?„ 80,,.a Pre,eltura vai resolver um antigo PfJ
firn £,!' ,mu.l,2s r?clamações da população. A nova él

oriflHn Tmf 
a8,a,da d,° Perímetro urbano, será agora <H

prlada amigável ou judicialmente

Voldtmk uo^V Em reunla° com sua assessorla, o

Snna'8trovlcz tratou de vários planos admlnls
da S?:8n,0^ec.aPeamento asfálílco da avenida!
sarAn ?nio.°Hrua Clol6rl° p°rt"Bal e adjacências, cuj'_
u?btnii«rflndH* na Proxl™ semana, além do alargaftant,urbanização da av. Minas Gerais e o récadartramen» W£*

~ U

rio.

suêintn H» 
a,P=po.rí.un,dado. o chefe do Executivo fez uj

tosÇcòm « Hirf, u,l,lma vla0«m a Curltlba, onde manta
dois núriBoi 

e,0íLa da Cohapar, com vistas a oop*J
mente bLmSn^8ldenclal8' c°m 2°° • 300 ca8fl9J,S
vàndoiTmSif?mo a formulação do Projeto Proibi
edlflcad^Pnn\,T ?al8 uma dependência as casaa H*
eameadas na Vila do Matadouro Municipal.

PARTICIPANTES

dlretoS,IVH«a n Poentes à reunião, Antônio Gonç«|vej
Melo?«ii,2L^Parlamento de Finanças; Wanderlel
Oscar Am», do,Departamento de Obras e Serviço*
Esoorte^M ry, Erlch8en, dlrotor da Autarquia M"ílqui

fl.q„„T°! Bonovenutto, diretor do Depert«J|MtB
Codao íl & Social; Waldewlr Paganl, diretor fljí»*í

proc^- j°01 
Mlr? Saboia, consultor jurídico; ^aÓWP^C

Valdir Mnl wnl.°lpol: Genlval Ro33 Q98e880r dnbdl.m c
obras- d! &i?heL° de aablnente; Antônio Hostl, suWJ, to
de noto?: ^alter Pün°rer, responsável pelo aorvlco a°W,a

jJomico8 & e Rosallna feanclottl de Lima. *&%«
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VIDO A ENCADERNAÇRÇ

)Ürões acordam
sal e espancam

> gra que reagiu
ueremos todo o dinheiro, que não ó pouco òols sabe>ão ianto tem", foram as palavras que Gilson Luiz Neutzllno ei M Dosa, ouviram quando foram acordados, às duas horas

ori irugada, por dois assaltantes. Eles penetraram na resi-
j a do casal, à Rua Ceará, 1530, na Vila Gualra, com revól-
r, f, a mão e foram até o quarto, surpreendendo o proprletá-!axl ia mulher.
'Itali seguida "eles amarraram os braços e as pernas e nos

m a ficar de bruços, colocando um cobertor sobre nós
je não pudéssemos nos mexer", disse a vitima na Deleugujje Furtos e Roubes. Depois de imobilizar o casal osdo ntes revistaram a casa toda, encontrando sete mil cruzei-i de dinheiro, dois relógios e um revólver calibre 38 além deI, C autros objetos de uso pessoal.

Us AGREDIRAM UMA MULHER
lendo muito barulho, os assaltantes conseguiram des-
i atenção da sogra de Gilson. "Ela levantou-se e foi verISr istava acordado, levando um susto quando viu aquelesos, sconhecldos", disse o proprietário da casa. Diante dos°r- ios, a mulher começou a gritar e, para silenciá-la os ban-stnjesferlram uma coronhada em sua cabeça, fazendo-aíec ar. Em conseqüência da forte pancada, a sogra de Gll-lio o que ser medicada, recebendo quatro pontos na partereli . Depois da violência, os assaltantes fugiram, levandodei s objetos e dinheiro pertencentes ao dono da casa. AlémtT mentos provocados na mulher, os assaltantes causaramBlfi juízo de aproximadamente doze mil cruzeiros. "Depol3

es foram embora, em consegui me libertar e fui atraz
jnas não os encontrei mais", disse Gilson. A descrição
saltantes, segundo a vitima: um é alto e magro, usando

idal o outro baixo e de cor preta. A vitima disse que um ter-
Bmento também participou do assalto, pois no lado de
casa haviam marcas de pós descalços, e os dois que- na casa estavam usando sapatos.

MULHER ROUBOU CAPITÃO
apitão do Exército, Wllllan Ferreira Costa, apresentou
ia Delegacia de Furtos e Roubos dizendo que fora vitima
oubo por parte de uma mulher. O fato aconteceu dia 17
o. à noite. Wllllan tinha saldo da faculdade e estava se

Jo para o Quartel do Boqueirão, e quando passava pelaJ°isembargador Westphalen notou que uma garota pas-MaBela rua. Ele parou o carro e ofereceu uma carona A°»:eitou. Depois de algumas voltas, o tenente parou numfazer um lanche. A moça se recusou a descer do carro.
.;eu alguma coisa, e quando voltou, percebeu que a
ão se encontrava em seu automóvel. Correu para dentro
jlo a notou a falta de um relógio automático, indo ime-
nte a procura da desconhecida, não a encontrando

[firmou, na Delegacia, que a moça se chama Tâmara,
3 sabe onde ela mora. Três dias depois, ele encontrou aia Rua Getúllo Vargas, e quando tentou se aproximar,
liu e não vi para onde foi". Segundo Wllllan, "ela éclara, aparentando urís 20 anos, aproximadamente
iabelos castanhos e suas colegas disseram que ela ó'a pelo nome de Tâmara".

Um menino de 14 anos levava o seu embriagado paipara casa, quando encontraram um peixeiro. Na briga
gjJJLgglgguiu, eie e seus oito irmãos ficaram órfãos

n p

a eji

ismantelada rede
vício com 80
Ios de maconha

°Ê PAULO - Oitenta quilos de maconha foram apreendi-'slTs Policia Militar, pela madrugada, com a prisão de seis
ites que há meses agiam na Capital, abastecendo princi-ite os viciados da zona Leste da cidade.
3hefo da quadrilha, Kaise Sper, confessou que, em ape-firiUhs meses de atividade, conseguiu vender mais de meiaElaide maconha em São Paulo. Ele tinha, como distribui-laíVora Conceição Loureiro, Antônio Batista da Silva Josémr-dos Santos, Célia Matias Cruzeiros e Céllo Donizetiai, filho do traficante de entorpecentes Horácio FidalgonBfado o "rei da Maconha" na zona Leste da cidade, e queo 59, ás margens da Via Dutra, foi executado pelo "Esqua-

UB. Morte". M

tfrensporte da maconha era feito de Ponta-Porã por Antõ-
^'a^m^1 que usava ° Dod9e Dar* chapa CD-8943, de
cidade de Kaise, onde havia um compartimento especial,
teR< d0 banco traseiro, para acondicionar a maconha,
jol0 os traficantes, a distribuição era feita diariamente em
irfle colégios, salões de baile e até no horário de almoço
a3jnas industrias.

"jndenada a dois
f» por manter

nsão do amor"
^driau^Hn0?™ 7 Na,a,,na Cu9todl° dos San,°* e
tertndenadoQ - . í"1™1, reslden,es «n Santa Marlana,
ÍSá. SSSSSp^Sk'"08 de reclusà0 pel°Julz daquela

!°eml!antainM-ri,(',ad08 em Proce9<»o de exploração de
oBn. „ 

lana' onde Na,alina P°83lJl uma Pen-
olm.lfT1"9 da cldade< deP°ls Pue o Juiz
br õutrn 

a-Ha,°,de prisao' e a,e a9°ra nSo 'oi enoon-
ialm«nta i6 ' "T Amaral ,eve sua Pena suspensa
lígo paia Isfo 

trabalhava c°™ serente da pen-

.ririam. 
UM 

y°RT0 E 3 FERIDOS
riânn, t« 

°corrido na madrugada de ontem, próximo a
lldShfá! ,°mo sald0 um mort° e trôs áridos graves.

8'mnhrf n^ 
eu um camlnnão Mercedes Benz, carre-nj mimo, que capotou na pista, Indo cair em uma rlban-

JmòKfe,° 
c°ndu*or, ficou gravemente ferido, Junto* a,Jsabel e C|eusa Rodrigues.

JmS h« n,qua,r? anos- "lh0 d0 motorista, morreu no
3mf„Ke 9rave8 '«"'mantos.
1om« nJ, 

a,Sarfla "oara™ completamente destruídos,
Tb r«rnfnel"08 ,oram Internados na Casa de Mlserl-

I uornôMo Procóplo, onde estão sob cuidados módl-

praram milhões
cartões de

édito roubados
1*ãntl«awqUTadrllna't,ue vinha comprando a Crédito em
Ms de rvti a Sul' re8Ponsável por um "estouro" que
á,-tBm^„? milhão, fcl desmantelada ontem por agentes
" a bvIo.a eral d0 Investigações, que acabaram por

rBHi.„ ?la de uma "bolsa" onde são vendidos car-
ata* 

r°ubad08 e falsificados.
>l nr°»„ and0 " José de Oliveira Pereira Filho, de 32
ulram Íh 

6 a,venlda Ataulfo de Paiva, e as autoridades
do o ent,"car e prender seus comparsas, Domln-
n hU • Del,on José de Souza e Edson dá Silva

rbofin tlnha "aações com a costureira Zllda
ndn ro ^u0 rnatou-se semana passada, em Copaca-
Joró h íeu voz de Pflsflo de quatro policiais.
CrnH? 

ollvelra Pereira Filho, foram apreendidos um
>ln«r** em nome de Alalde Figueiredo O Silva e
aunriri,iiem nome de Raul Munhoz Neto.
artÔBn a esPeclalista em "pungas" quando encon-
rfloo „adulterava os números e vendla-os numa "boi-

[feOUi?8 Zona sul-
m aàni^i Domingos Melo, Delton José e Edson Silva

I toda d*5 8 e' com eles- adquiriam.mercadorias a
a HoLa a SuL ° bando que comprava as merca-
iriBio.0esc°ma costureira Zllda Gomes Barbosa,

n!
iltl
aí í'fim
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Com facadas e
peixeiro matou ebno

O crime ocorrido na manhã de ontem
na favela da Vila Aurora, no bairro do
Capão Raso, poderia ser mais um Igual atantos que não chegam à abalar a opinião
pública e que servem apenas para com-
pletar um espaço em branco dentro deuma página policial, ou lembrar as autori-
dades que, de vez em quando ómecessá-ria uma operação desarmamento e mais
que isso. "As crianças que ali estáo pode-rão se tornar os criminosos de amanhã senão receberem um pouco de tratamentoassistêncial" reconhece um policial.

José foi morto com três facadas etrês tiros, quando era levado para casa
por seu filho mais velho, depois de ter
passado a noite bebendo num boteco. "A
vida com o José já era um drama; agorasem ele ficou pior ainda", dizia Clair, amulher da vitima. São nove filhos e todosmenores, o mais velho, que viu o pai sermorto, tem 14 anos e ele dificilmente vaiapagar da memória, a trágica manhã de
quinta-feira quando viu o pai ser bambara-mente assassinado, sem nada poderfazer, a não ser chorar e chamar por ele.

PEIXE O MOTIVO
O vendedor de peixes Sebastião

Pires dos Santos, como fazia todas as
manhãs, passava pelas ruas do bairro do
Capão Raso, oferecendo sua mercadoria.
Na manhã de ontem, por volta de 9 horas,
quando se aproximava da favela ali exis-tente, acabou tornando-se um assassino
ao defrontar-se com José Loures daRocha, 42 anos, casado, pai de 9 filhos,
nascido em Major Vieira-SC. A testemu-
nha ocular do crime, Luiz Antônio, 14anos. filho mais velho da vitima, contouaos policiais como tudo aconteceu.

"Eu fui buscar meu pai que havia pas-sado a noite bebendo num bar da via rá-
pida do Portão. Quando nós estávamosaqui perto da ponte, o peixeiro perguntouse ele não queria comprar peixe. O pairespondeu que eu e meus irmãos não
precisávamos de comer peixe para vivere em seguida disse uns palavrões a ele ecomeçaram a brigar. Cada um pegouuma pedra. O peixeiro atirou contra meu
pai, mas ele conseguiu desviar e já emseguida, atirou a pedra que tinha contra ohomem, atingindo as costas dele. Os doisse embolaram: meu pai deu uma dentadana mão do peixeiro que levantou-se edisse que se meu pai fosse homem, queesperasse ele voltar", contava o garoto.

• TIROS E FACADAS
Com uma faca e um revólver escondi-

dos debaixo do paletó, Sebastião Pires
dos Santos voltou, juntou sua bicicleta ecomo estivesse esquecido tudo, foisaindo. José, que estava muito embria-
gado, encheu-se de coragem e foi em
direção ao peixeiro, passando a desaca-
tá-lo. Puxando de uma faca, Sebastião
desferiu três pontaços contra seu rival,
prostrando-o ao solo, em seguida,
enquanto José tentava se levantar, o pei-xeiro sacou do revólver e desferiu três
tiros, acabando de matá-lo.

L^Tk *¦ *v ¦MvJ ^ Jl3te> ^ajOc^^^, *Zf ' ¦¦*i*^# '*%* .'.¦*• \

Esposa e filhos choram diante do corpo Jurandlr Nory

Sebastião, o assassino. RoproduçAo

O criminoso abandonou sua bicicleta
ao lado do corpo da vitima «empreendeu
fuga, não sendo localizado até o final da
tarde de ontem. Duas viaturas da Rádio
Patrulha. 106 e 108 do 13» Batalhão, que
passavam pelas proximidades, foram avi-
sadas. Enquanto os componentes de uma
tratavam de se comunicar com a Delega-
cia de Homicídios, Instituto Médico Legal

e Policia Técnica, os da outra faziam uma
busca pelas redondesas, na tentativa de
localizar o criminoso , sem contudo
lograr êxito.

NOVE FILHOS

Enquanto os logistas do IML e Peritos
da Técnica faziam o levantamento dolocal, o superintendente Elizeu, com osagentes Albini e Gilberto, já tinha e mãos
a arma do crime, bem como a identifica-
ção do criminoso, através de uma carteira
profissional que caiu durante a luta. Em
poucos minutos, mais de 300 pessoascercavam o corpo de José. chegando atéa atrapalhar o trabalho pericial.

Uma mulher, com um recém-nascido
no colo e mais sete menores a segui-la,chega chorando, no que ó acompanhada
pelas crianças que chamam pelo pai. "A
vida com o José já era um drama, agora
sem ele ficou pior ainda. Como e que euvou lazer para sustentar estas crianças",
dizia Clair, a esposa da vitima. O maisvelho é Luiz Antônio, de 14 anos, o queoresenr.jou o crime. Depois vem a ordemdecrescente, duas meninas,' uma de 12 eoutra oe 11, um garoto de 9, uma menina
de 8. dois garotos gêmeos de 4 anos, umamenina de 2 e o recém-nascido, de ape-nas 3 meses. Enquanto o corpo do maridoera levado na viatura para o necrotério,
Clair e seus filhos eram consolados pelosvizinhos.

A incineração foi no Núcleo Regional. Aírton Sampoluo

Queimadas mais
de duas mil
redes de pesca

^ ^ 1 lài
r, v. T^Oy \; > f^,j j' < MJP/ fff

mÊÈÈÈÈÈ
Antônio Leonel fugiu. Reprodução

Na tarde de ontem, o
Núcleo Regional da
Secretaria da Agricul-
tura realizou a queima
de grande quantidade
de material de caça
apreendido pela Coor-
denadoria de Recursos
Naturais Renováveis.
Fiscais daquele órgão
realizaram apreensões
em 23 municípios do
Paraná, recolhendo

cerca de 2 mil redes, 300
tarrafas, 500 estilingues,
entre outros.

ESPINGARDAS
No período de janeiroa junho deste ano, o

mesmo estabelecimento
recolheu mais de cem
espingardas, mil e
duzentos cartuchos e
balas, e perto de mil ani
mais, caçados fora de
época.

Briga de crianças
causou o grave
conflito na favela

Novo comandante
da Polícia queração harmônica

O coronel Frederico
Ernesto Virmond, novo
comandante da Policia
Militar do Paraná, esteve
em visita de cortesia àSecretaria da Justiça.
Recebido pelo secreta-
rio Túlio Vargas, após seinteirar do esforço
rtooanv/nlwlrln am nrn| Ar>

humanização da pena e
diminuição da relncldôn-
cia criminal, disse de
seu propósito de promo-ver trabalho harmônico
com os diversos órgãos
da Segurança e da Jus-
tiça, visando assegurar a
tranqüilidade da popula-r»5r* narortòfttioa".-^S

A briga entre crianças foi o
motivo que levou duas famílias
de favelados a se envolverem
em violenta discussão que ter-
minou em grossa pancadaria e
que no final, apresentou o
balanço de um morto e quatro
feridos. O fato verificou-se na
noite de anteontem, por volta
de 19h45min, qm frente ao nú-
mero 2195 da rua Relnaldo
PazsJlo, no bairro de Santa
Qultórla. Marcolino Dias dos
Santos, 36 anos, casado,
natural de Xanxerõ-SC,
morreu depois de receber
várias pauladas e uma enxa-
dada na cabeça, além de uma
perfuração a faca na altura do
abdomem.

No Pronto Socorro Munlcl-
pai, deram entrada. Romlldo
dos Santos, 35 anos, esposa
de Marcolino; seus irmãos,
Sebastião, 28 anos e Lean-
drina, 42 anos, além de Ollvó-
rio Leonel Ferreira, 70 anos,
pai do assassino, Antônio Leo-
nel dos Santos, todos feridos a
pauladas durante a briga. A
Delegacia de Homicídios
esteve no local com os agen-
tes, Adar, Neves e Gilberto, o
mesmo acontecendo com a
Policia Técnica e o Instituto
Médico Legal, que providen-ciaram a remoção do cadáver
de Marcolino ao Necrotério.

BRIGA DE
CRIANÇAS

Segundo as declarações
prestadas por algumas teste-
munhas, tudo teve Inicio
durante a tarde, quando os
filhos de Marcolino e de Anto-
nio começaram a brigar,
jogando pedras uns nos
outros, até que uma delas atin-
giu a cabeça do filho de Mar-
colino, que entrou no barraco,
sangrando e chorando. Revol-
tada como fato, Romllda foi até
o barraco da vizinha e a dls-
cussão foi violenta.

Por volta de 19h45min, Mar-
colino chegava em casa e
tomava conhecimento da briga
entre as crianças sua mulher e
a vizinha. A exemplo da
esposa, foi também tirar satis-
facões e, encontrando Antônio
Leonel também . nervoso, os
dois passaram a discutir,
degenerando um violento con-
flito que envolveu as outras
quatro pessoas que passarama brigar com o uso de tudo
quanto foi tipo de objeto. No
final, constatou-se a morte de
Marcolino, que recebeu diver-
sas pauladas, uma machadada
na cabeça e uma facada no
abdomem. Durante todo o dia
de ontem os Policiais da Homi-
cldios fizeram diversas investi-
gações, tentando localizar o
criminoso, .mas sem obter
êxito. A
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Trânsito mata
mais 5 pessoas
nos acidentes
mnMCani?als grave ac°n«eceu por volta de 6h20mln, da
H?«ni l^nerVn na rua D°utor Murlcl, quando o Volks
S' =e,^lnvllle .iue era dirigido por Antônio Carlos Bruno26 anos solteiro, natural de Bocaiúva do Sul, morador â ruados Canários, no Conjunto Gralha Azul, depois de colidir contraum caminhão, foi de encontro com um poste

^míia au,ornuoveJ, desenvolvendo velocidade superior a 100
nhão CR 9l93°d1: ofHnba,eU^e 

"W "a Carr0Cerla d° «»nnao CR-9693, dirigido por Eduardo Bat sta Severlno oue dea-carregava uma máquina de cortar papel. Desgovernado foibater contra um poste da Copei, na esquina da rua JoséLoureiro. Com a violência do choque, Eduardo e seu comoa
f^Hn^1?0",da C»«»nhelra. 30 anos, foram projetados pS°ã
h.,L ,, U °- °S bombelr°s 'oram chamados ao local e asduas vitimas foram transportadas ao PSM, onde Antônio nãosuportou aos ferimentos e morreu por volta de 8h30min

MAIS QUATRO
Vitima de uma colisão ocorrida no dia 22 na aven'daVicente Machado entre o Volks que ocupava é Sm ônibusBento Gonçalves Cordeiro Netto, 63 anos casado e que moravaà rua Loanda em São José dos Pinhais, morreu ontem "no 

PSM
5 n«2,a m 13h15Jnln- Na ^trada do Ganchlnho, em Umbará
nS°' 

Marcos,Cesar Negrello, 13 anos, morreu ao ser atro-
^rPotsTslnShaàn°.oPsH-1129' de GU8rapUaVa' dlri«idc"p"

pe]o«^ceu por volta de 14h30min, quando ocorreu urr.defeito, meeimeo no veiculo e João desceu para calçá-lo. O cam^hão^acabou movimentando-se e passou sobre o corpo do motoristaque teve morte instantânea. Manoel Fernandes Pereira 64
SoTn^eT 

de SaÚde Sà° Vicen,e- a"°s'" B-doaâtro-

Secretários não
mandaram matar
o conquistador

JOÀO PESSOA - A insistência com que se propalaram osboatos de que dois secretários do governo do Estado estariamenvolvidos no chamado "Crime de Cabedelo" levou o governa-dor Ivan Bichara Sobreira a solicitar do Tribunal de Justiça doEstado a constituição de uma Comissão Judiciária para apurara possível veracidade do assunto.
Os rumores circularam em toda a cidade, principalmenteno Ponto de Cem Réis, local de encontro de pessoas das maisdiversas categorias sociais, dizendo que dois auxlliares diretosda administração estadual estariam envolvidos como autoresintelectuaiais do homicídio do estudante Paulo Mala e doespancamento da jovem Maria Aríete que se encontrava emcompanhia da vitima fatal.
Para esclarecer esta atitude, o gabinete do governador fezpublicar nota oficial em que afirma que "alguns jornais doEstado, em sua edição de 20 do corrente (junho), registrando opedido feito pelo governador Ivan Bichara Sobreira ao Tribunalde Justiça do Estado para constituição de Comissão Judiciáriaalegaram que a iniciativa teria tido por fim apurar o possívelenvolvimento de dois secretários no inquérito relativo ao cha-mado "Crime de Cabedelo"/
E acrescenta- "a interpretação não ô correta, primeiro, nãoha envolvimento de autoridades no processo; há referência aboatos e rumores, vagos e Irftundados, a'que'a maledlcênclahumana dá curso de.'amplitude1'.-'•' - -"Segundo - dlz-afrotaiK o pedido foi feito para resguardara integridade moral do governo e de sua equipe de auxlliares

pando 
a nue se imprima ao processo caráter de mais absoluta

E concluiu-"Não se pode, assim, em s ronsciência darversão diferento a medida de tão alta e llmpiot, inspiração nemmuito menos divulgar, como feito, sem qualquer fundamento
que teria sido sugerida, no expediente dirigido ao egrégio Trl-bunal de Justiça, a substituição da expressão dois secretários
por altas autoridades".

O sr. Serverino Chaves, funcionário público, residente emCabedelo, foi a primeira pessoa a quem se atribuiu a responsa-bilidade do crime, sendo preso arbitrariamente por solicitaçãodo então presidente do inquérito, coronel Geraldo Gomes quesolicitou a sua prisão preventiva ao juiz Walter Rabelo.A população de Cabedelo, em sua ípaioria, levantou movi-mento em favor do "suspeito", e, com o apoio do advogadoHenri Malzac, dando testemunho de que ele era um cidadão
pacato e oferecendo informações que o inocentaram.

O assunto ganhou a maior projeção, inclusive com pronun-ciamento s de deputados e vereadores, principalmente quandoficou provado que a jovem violentada, Maria Aríete, em acarea-
ção, achou-o com físico, mais precisamente o tórax, semelhanteao homem moreno que a espancou e que, certamente, matou oestudante Paulo Maia. Admite-se que o crime tenha contadocom a participação de um outro ou mais elementos, conside-rando que uma só pessoa não teria vencido Maria Aríete ePaulo Mala.

i—-Çm decorrência de outros depoimentos prestados nonquôrlto e o afastamento do coronel Geraldo Gomes da sua pre-sidencla, no que foi substituído pelo bacharel Genlval Ayres deQueiroz, foram afastadas as suspeitas de "Biu Chaves", e umanova situação se gerou em que o sargento Rlnaldo Lacerda sur-
giu como principal envolvido.

A participação desse policial ficou mais clara quando MariaAríete, ainda hospitalizada em conseqüência do espancamen-tos, a que foi submetida, prestou depoimento, quando declarou
3ue 

"tirei um peso da consciência que vinha me Inquietando
esde a morte de Paulinho".

Ela contou que no dia 7 de maio foi procurada por PauloMaia e, por volta das 20 horas, em Cabedelo, saiu com ele namoto. Como ele não estava de capacete exigido pela PoliciaRodoviária Federal, convidou-a para Irem à Praia Formosa"Ao chegarmos à praia - disse Aríete -, sentamos escora-dos em uma jangada. Paulinho viu um senhor pescando e Jul-
pou ser um iardineiro seu conhecido, Indo até lá para verificarVoltou imediatamente dizendo que não era o jardineiro, mas umsenhor pescando com a esposa e filhos. Ficamos recostados na
jangada e ai passou um moreno olhando, fixamente para nóscomo se tivesse interesse. Pedi a Paulinho para sairmos dali
pois o indivíduo estava nos olhando supeltamente e Paulinhodisse que não se incomodasse, pois não era nada".

Disse, ainda, que 
"cerca de mela hora depois, quando está-vamos conversando, recebi uma pancada forte na cabeça e calcom o rosto no chão. Imediatamente, alguém puxou-me peloscabelos, para trás da jangada. Tentei levantar o rosto e fuiarrastada pelo meu agressor. Ele então empurrou minhacabeça para baixo, batendo, Inicialmente com o que suponho

,ser um cassetete, no braço, quebrando-o em duas partes. Meuagressor continuou batendo até eu desmaiar. Acho que haviaum outro, embora não tenha visto, pois Paulinho não apareceu
parq me socorrer".

E continuou: "acordei-me e procurei por Paulinho. Achei oestirado ao lado da jangada. Chamei pelo seu nome e ele nãome respondeu. Percebi, então, que estava morto, pois, ao pas-sar a mão por sua cabeça encontrel-a cheia de sangue. Tenteicorrer e encontrei um conhecido que foi chamar Pérlcles queme levou para o posto de atendimento do INPS".
Informou, ainda, que, por volta das 3 horas da madrugadao sargento Lacerda foi visitá-la, em companhia do Indivíduoconhecido por "Carioca" e, enquanto este permanecia è portado quarto, o policial tentava convencê-la a dizer que fora Paull-nho quem a espancara, sob alegação de que a famUia do estu-dante é rica e poderia paaar uma pensão a ela.
As suspeitas que recaem sobre o sargento Lacerda sãomais fortes, conforme informou o presidente do Inquérito, pelofato de o policial Incorrer em várias contradições, entre elas a de

que pela madrugada comunicara a ocorrência de acidente, àPolida Rodoviária Federal, dando detalhes da moto: placa ecor. No entanto, até agora essa moto não apareceu.
Outra contradição em que Incorreu este suspeito, foi decla-rar que se encontrava na Delegacia quando soube do acontecl-mento do crime, quando, na verdade, estava na casa de suaamante.
Mas o que tem intrigado à imprensa, ó que várias pessoasouvidas no inquérito tiveram oportunidade de falar através derádios e jornais, enquanto o sargento Lacerda ainda não teveesse direito, negativa que se diz ser de "ordem superior".Essa mesma censura foi Imposta a Maria Aríete, depois quea situação se modificou contra o sargento Lacerda. A curiosl-dade do público 6 a maior possível, sabendo-se que o pai deAríete teria declarado qué ela tem multo a dizer e o que |á foinoticiado não ô cem por tento do que existe para ser esclare-cido. K
O estudante Paulo Mala, conhecido conquistador,a vitimado homicídio, é de tradicional família paraibana, de Influência

política marcante. Basta que se diga que ele era sobrinho do
governador do Rio Grande do Norte, Tarcísio Mala, que, por suavez, é irmão do ministro João Agriplno, ex-governador daParaíba. O comandante da Policia Militar da Paraíba, coronelAdolpho Mala, ó também parente.Pelo que acrescentam nos boatos, a família Mala estariaexercendo sua influência no sentido de que o crime sejaapurado com a maior rapidez e, com o surgimento dos rumoresdo possível envolvimento de pessoas Importantes, teria levan-tado hipótese de solicitar a apuração da caso pela e3fera íede-ral.
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Cidade alemã será
demolida para
localizar carvão

KOENIGSHOVEN, ALEMANHA OCIDENTAL,
- A pequena cidade de Koenigshoven, de dois mil
e 300 habitantes vai desaparecer. Seus mortos Já
foram retirados. Os vivos deverão abandoná-la
brevemente.

Até 1983, seus belos edifícios antigos, sua
antiga igreja e suas casas tão limpas deverão ser
destruídas por enormes escavadoras que irão à
cata de grandes jazidas de carvão situadas sob o
seu solo."Para o bem comum", os habitantes locais
concordaram em mudar-se para outro lugar. Mas
nem todos ficaram contentes. As reações vão
desde a revolta até a resignação e a tristeza.

O destino da cidade foi selado quando o
governo local autorizou as escavações para extrair
mais de dois bilhões de toneladas de carvão numa
área de 160 quilômetros quadrados situada a
Oeste de Colônia.

Em 1969, os habitantes votaram a favor de sua
mudança para Kasten. Duas outras pequenas
comunidades já se mudaram para Kasten - uma
antiga vila romana que antes da Segunda Guerra
Mundial tinha menos de 500 habitantes.

Quando os habitantes de Koenigshoven se
mudarem para Kasten, esta cidade terá seis mil
almas.

MORTE LENTA
Koenigshoven vai morrendo um pouquinho

cada dia. O número das pessoas que vão às com-
pras está decrescendo, o tráfego está cada vez
menos intenso, os bares e casas de comércio estão
fechando.

A Rheinische Braunkouhle - a companhia
encarregada da mineração do carvão — vai pagar a
cidade uma indenização na base de 20 milhões de
marcos (onze milhões 935 mil cruzeiros) por ano.
Mas muitos acham que isso ó muito pouco."Para cada metro quadrado, nós preclsare-
mos pagar 20 marcos a mais, tirando de nosso
próprio bolso" disse a mulher de August Roberts, o
padeiro da cidade.

Além disso, a padaria perderá a maioria de
seus fregueses, disse ela.

POUCOS RECURSOS
A maioria dos habitantes de Koenigshoven

tem recursos limitados. Grande parte vive de pen-
são. "As 

pessoas mais velhas tem uma vida confor-
tável aqui e será muito difícil senão impossível que
encontrem uma outra propriedade" em Kasten,
disse a mulher.

A proprietária de uma salão de beleza disse a
respeito da mudança: "Diga aos agricultores da
região que eles vão receber uma boa indenização
da companhia e eles te saltarão ao pescoço"."Os aposentados não terão dinheiro suficiente
para pagar um aluguel, em Kasten. Onde irão
arranjar dinheiro?" B ,

A mulher de um empVegado da companhia de
mineração concorda com isso.. "As 

pessoas idosas
que vivem aqui em suas velhas casas serão obriga-
das a morar em novos prédios de apartamentos. E
nós não po' tos fazer nada em relação a este
ponto".

SEVERAS CONDIÇÕES
A companhia entretanto terá de cumprir seve-

ras condições para poder explorar a mina. Cada
árvore cortada deverá ser substituída por outra. A
terra escava deverá servir para restaurar a palsa-
gem do local, logo depois da extração do carvão.
Lagos e estradas serão construídos e toda a região
será reflorestada/"Estamos trabalhando com grande respeito
pelas pessoas e pela natureza", disse Hans Joa-
chim Leuschner, membro da direção técnica da
companhia.

Os sepulcros de Koenigshoven foram cuida-
dosamehte transferidos para um outro cemitério
construído junto a uma nova igreja em Kasten. A
companhia está instalando três estações slsmo-
gráficas para registrar os. movimentos da terra e
qualquer perigo de desmoronamento durante as
escavações. Outros aparelhos deverão registrar a
quantidade de carvão na atmosfera.

Carter dizSuspensão
do B-1 dá
demissões

PITTSBURGH
PENNSYLVANIA - A
Emproon Rockwell Internado-
nal, principal contratada paraa produção do bombardeiro
B-1, Informou ontem que será
forçada a demitir 10 mil fun-
clonarlos, em conseqüência
da decisão do presidente
Jlmmy Carter de não levar
adiante a fabricação do
aparelho.

Um porta-voz da
empresa declarou que esta
tem cerca de 18 mil funciona-
rios envolvidos no projetoB-1, doa Quais apenas 6 mil
poderão ser aproveitados em
outros setores. Além disso, a
medida também afetará fun-
clonarlos de fornecedores e
de empresas contratadas
para fabricar partes do avião.

que é um
monógamo

WASHINGTON - O presi-dente Jlmmy Carter provocou
ontem alguns risos dos jorna-
listas quando respondeu,
durante sua entrevista cole-
tiva, a uma pergunta sobre
denúncias de promiscuidade
sexual entre os funcionários
da Casa Branca.

Carter, conhecido como
pessoa bastante religiosa,
respondeu: "Se alguém per-
deu o estado de graça, fiz o
possível para perdoá-lo e
para rezar por ele".

Em melo aos risos dos Jor-nallstas, Carter admitiu que
as criticas têm razão em parte
e completou: "meu relaciona--
mento ó monógamo. É lógico
que profiro que todos os quetrabalham comigo sigam o
mesmo método".

Moscou nega reunião
deBrezhnev eCarter

Carter disse que esperava que fossem boas
as possibilidades de uma reunião com Brezhnev,
mas que ignorava se o encontro seria este ano.

f TTUTILADO DEVIDC

MOSCOU - A União Sovió-
tica negou, ontem, oficialmente,
que houvesse concordado com
uma reunião do presidente Leo-
nid Brezhnev com Jlmmy Carter.
A declaração foi emitida pela
agência TASS, em resposta ãs
declarações feitas na terça-feira
pelo secretário adjunto de
Imprensa da Casa Branca, Rex
Granum .no sentido de que tanto
Carter como Brezhnev haviam
expressado o desejo de entrevis-
tar-se.

Diz a agência TASS que, 
"em

conexão com o anúncio oficial
para a imprensa feito por um
porta-voz da Casa Branca, sobre
uma possível reunião entre Leo-
nid Brezhnev e James Carter, a
TASS tem à sua disposição Infor-
mações de que a questão foi
colocada por parte dos Estados
Unidos e que sua discussão foi
de caráter preliminar". A redação
da declaração da agência indica
que o texto foi aprovado nos nl-
vels superiores soviéticos.

O,conselheiro sobre segu
rança Nacional dos EUA, Zblg-
niew Brzezlnski, disse 4Melra
que Carter e Brezhnev estavam
seguros de encontrar-se em
algum momento. Granum, por
sua vez, disse aos repórteres que
a possibilidade de ser realizada a
reunião foi discutida na semana
passada em Washington, entre
Brzezlnski e o embaixador sovió-
tico Anatolv Dobrynln acrescen-
tando que não foram fixados
lugar e data para a entrevista.

Jimmy analisa
encontro
O presidente Jlmmy Carter, em

entrevista coletiva à Imprensa, transmi-
tida pela televisão, disse ontem que con-
sideraria bem-vinda uma oportunidade
de se reunir com o presidente soviético
Leonld Brezhnev, assinalando porém que
não poderia confirmar que tal encontro Já
estivesse marcado para agosto próximo
no Alaska."A data, ou o local, ainda terão de ser
discutidos", Indicou Carter, acrescen-
tando que seria "Inconveniente especu-
lar" a respeito.

O presidente afirmou que esse
encontro não estaria destinado a discutir
a anunciada deterioração nas relações
entre ambos os países constituindo parte
do contínuo diálogo com os soviéticos."Não creio na existência de graves
divergências entre nós e os soviéticos",
declarou Carter, recordando os progres-
sos registrados nas negociações sobre a
proibição de testes de armas nucleares, a
desmilitarização do oceano e a redução
de armas convencionais.

Nesse sentido, Carter admitiu a exls-
tâncla de algumas divergências quanto ás
decisões finais sobre os pontos discuti-
dos, mas lembrou que esta é a primeira
vez que os Estados Unidos negociam
sobre esses temas. "Isto leva algum tem-
po", afirmou.

Embora a conferência tivesse sido
convocada para que Carter anunciasse
seu veto ao projeto de construção dos
bombardeiros supersônicos B-1, os jor-
nalistas fizeram com que abordasse
vários outros assuntos.

Indagado se sua campanha em favor
dos direitos humanos havia beneficiado
ou prejudicado os dissidentes soviéticos,
Carter repondeu que "ô difícil dizer",

Portugal: direito
de greve une
socialistas e PC

com

L -^

O supersônico
Carter.

manifestando que, a longo prazo, poderá
ser benéfica.

O presidente disse acreditar que aUnião Soviética, tal como os outros pai-ses, deseja apresentar uma boa Imagem
ao restante do mundo.

LISBOA - Os socialistas
moderados do governo presi-
dldo pelo primeiro-ministro
Mário Soares e os comunistas
pró-Moscou se associaram
ontem de manhã, no Parla-
mento para conseguir a apro-
vaçâo de legislação sobre o
direito de greve, que Soares
qualificou de elemento-chave
em seu programa de recupera-
ção econômica.

Os socialistas e comunistas
reuniram 116 votos na
assembléia- de 262 cadeiras.

Os soclal-democratas e o cen-
tro soclal-democrata se abstl-
veram e somente um Isglsla-
dor da extrema-esquerda
votou contra a moção.

Assim, o projeto de lei foi
aprovado em principio. Agora,
subirá para um comitê parla-
montar, a fim de sofrer revisões
menores, antes do voto final no
plenário da assembléia, que
deverá ser uma simples forma-
lidada.

O projeto garante o direito
de greve e piquete, e proíbe
aos patrões o fechamento das
portas de seus estabeleclmen-
toa. Entretanto, os grevistas
não receberão salários e terão
que manter serviços públicos
essenciais quando as greves
ocorrem em dependências do
governo.

VENDE-SE LABORATÓRIO
Ótimo ponto comercial para laboratório de análises clinicas,localizado em Rio Branco - Acre. Contém: 2 balcões em fór-mica, 2 mesas em fórmica, 2 pias inoxidáveis com balcão,mesa para secretária, 6 cadeiras, mesa de centro, divisõesem madeira c/cabine para microbiologia.

Pode-se deixar alguns aparelhos a preço de custo. Tratar
pelos telefones 24-2051 ou 52-1919.

DOCUMENTOS FURTADOS
rurl^tí^
carteira com a importância em dinheiro de Cr$ 172,00. Os documentos levada sàoa carteira de identidade n» 40030, expedida pela Secretaria de Semrança do RiSGrande do Norte, Natal; Carteira de Motorista; CPF; Titulo de Efeito"; CarteiraProfissional; Atestado de Antecedentes Criminais; Certidão de Casamento- Ouitação Eleitoral - da 4» Zona eleitoral de Natal e outros documentos pesToa"s que se
?nlc?Kntr,ava,m Jla !£ffrlda carteira, marron claro. O furto ocorreu por volta das10h45min, do dia 30 de junho de 1977. A pessoa que encontrar deveYa devolve los
\^^^^li^Sm.?vy^'m que será devldamente gratI-

z^&SÊÊÊ^s&^à^ry?" ->*—¦-*•¦

Tanto patrões como grevls-
tas nãollgaram para as leis tra-
balhlstas; durante os choques
que se seguiram a Revolução
Democrática de 1974, que
causaram graves prejuízos a
produção. Soares disse que é
essencial a paz industrial,
para que Portugal resolva seus
problemas econômicos.

Os legisladores conservado-
res qualificaram o projeto de
vago e disseram que não
enfrentavam o problema da3
greves não autorizadas, o que
consideram necessário para o
aumento das Inversões de
capital. Os conservadores Já se
associaram antes aos soclalls
tas para derrubar um projeto
de lei trabalhista; patrocinado
pelos comunistas, que teria
dado mais direitos de greve
aos trabalhadores.

E o quarto dia de uma ses-
são parlamentar especial de
um mês, em que se «debate
uma série de projetos que
Soares disse que darão forma
pela primeira vez a democra-
cia portuguesa, após melo sé-
culo de ditadura. Os projetos
regulamentariam a distribui-
ção de terras no campo, defini-
riam os poderes dos comitês
trabalhistas na gestão de cen-
tenas de negócios e estabele-
cerlam um plano econômico
tríenal.

Esqueleto
de 700 mil
anos: Grécia

SALÔNICA, GRÉCIA -
Um arqueólogo grego
disse ontem que um
esqueleto humano com
uma Idade calculada em
cerca de 700 mil anos foi
encontrado numa gruta ao
Norte da Grécia.

O dr. Arls Poullanos
sustenta que se trata do
mais antigo esqueleto
humano descoberto até
agora na Europa.

Batizado de "Homem
de Petrolona", devido às
grutas em que foi achado,
Poullanos disse quebaseia a sua antigüidade
no exame de ossos calei-
nados e cinzas.

As grutas de Petrolona
estão situadas ao sul
desta cidade, ao norte da
Grécia.

um possível
o líder russo

ORIENTE MÉDIO

Com respeito ao Oriente Médio, Car-
ter declarou que nâo deseja discutir esse
tema pelas próximas três semanas, antes
de sua reunião com o primeiro-ministro
israelense, Menahem Begln, que chegará
em Washington a 19 de Julho próximo.
Carter expressou que suas conversações
com Begln deverão ser "amigáveis e
construtivas, além de Instrutivas para
mim".

Perguntado sobre as pressões norte-a
mencanas sobre Israel, o presidente
expressou que "nosso país não tem
nenhuma espécie de plano que deseje
impor a outros, descrevendo a participa-
ção norte-americana no Oriente Médlc
como de "intermediário ou mediador".

Carter reiterou também sua preocu-
pação quanto a preservação de Israel,
acrescentando porém que "seria bom"
que vários temas, como a questão pales-
tina, fossem discutidos abertamente.

RELAÇÕES COM FORMOSA
O presidente, por outro lado, recu-

sou-se a responder se os Estados Unidos
continuariam a manter relações diploma-
ticas com Formosa, ou manteriam suas
forcas militares no país.

Manifestando que as viagens do ex—
presidente Richard Nlxon a China levaram
os Estados Unidos a compreenderem "o
conceito de uma China", Carter disse
esperar que Formosa ea China Conti-
nental possam superar suas divergências
através de negociações."O secretário de Estado planeja vlsi-
tar Pequim em agosto próximo", afirmou."Poderia responder melhor essa questão
(sobre as relações diplomáticas com For-
mosa) após seu regresso".

Videla diz que é
remota a volta ao
sistema republicano

B-1
RadiolotoUPI

vetado por

MONTEVIDÉU - O
presidente argentino, Jorge
Videla, afirmou que as For-
ças Armadas de seu pais
estão empenhadas no pro-
cesso de reorganização
nacional e que o retorno ao
sistema republicano de
governo ainda ó remoto.

Em entrevista a.
Imprensa, o chefe de
Estado argentino deu por
terminada sua visita de 48
horas ao Uruguai.

Videla recusou-se a
comentar, "por uma quês-
tão de cavalhelrlsmo e
fidalgula, ante a ausência
da outra parte Interessa-
da", as divergências exls-
tentes com o Brasil.

Salientou que seu pais
ostü decidido a levar
adiante sua política de
aproveitamento de recur-
sos hidráulicos compartl-
lhados e condenou a possi-
bllldade de que existam
blocos hegemônicos no
continente latlno-amerl-
cano.

"Está longe de nós,
tomar uma. atitude hege-
mônlca com a formação de
blocos e rojoltamoa a Idéia
de eixos em prejuízo dos
demais", disse Videla.

ARGENTINA E URUGUAI
Os presidentes Jorge

Videla, da Argentina e
Aparlclo Mendez, do Uru-
gual, disseram ontem que o
melhor caminho será
entendimento mútuo a res-
peito da utilização dos
recursos da água, para
conseguir seu aproveita-
mento máximo em beneft-
cio dos pafses"ribeirlnhos.

Os'observadores Inter-
pretaram a referência
como uma alusão direta ao
prolongado conflito que
Brasil e Argentina mantêm
em torno do aproveita-
mento do Rio Paraná. O
governo argentino pediu
ao Brasil para ser cônsul-
tado sobre a gigantesca
represa brasilelro-para-
guaia de Itaipu, cujas
características afetaram
futuros planos hidrelétricos
argentinos no mesmo rio.
Até o momento o governo
brasileiro se mostra contra-
rio ao atendimento da soll-
citação.

A declaração conjunta
foi emitida no término da
visita oficial de Videla ao
Uruguai, iniciada quarta—
feira. Os dois chefes de
governo apelaram também
para que a comunidade
mundial e a dos organis-
mos internacionais adote
com a urgência requerida
as medidas apropriadas e
eficazes para prevenir e
punir o terrorismo.

RECURSOS HÍDRICOS
A referência aos recúr-

sos hídricos diz que os dois
países t§m "o desejo
comum de garantir o
entendimento a respeito da
utilização do recurso da
água, a fim de conseguir
seu máximo aproveita-
mentq em beneficio dos
países ribeirinhos, sem
prejudicar a nenhum país
interessado".

Na declaração; os dois
países expressam o propó-
sito de tornar mais estreitas
as relações bilaterais e
impulsionar o processo
integracionista e comercial
latino-americano.

Videla e Mendez reafir-
maram sua coincidência de
opinião "com os postula-
dos que orientam a ação da
OEA, para resguardar a
paz, assegurar a Justiça e
Impulsionar a cooperação,
entendendo que eles forta-
lecem a defesa da sobera-
nia, a integridade territorial
e a independência dos pai-ses membros".

A declaração conjunta
foi assinada durante uma
cerimônia no palácio do
governo, onde também
foram ratificados os açor-
dos de cooperação comer-
dal vigentes entre Argen-
tina e Uruguai. Os presi-
dentes assinalaram ainda a"vontade de opor-se a
qualquer tentativa de pres-
são ou coação externa, de
natureza política, ou econô-
mica"; rejeitaram também
toda manifestação de
violência da qual "derive
uma agressão ou ameaça
de agressão aos direitos
essenciais do ser humano e
que signifique um risco
para a paz e segurança
nacionais ou internacionais'.'

—SC
Karen Quinlan, ejj
coma, se recupe
de uma infecção I

MORRIS PLAINS, NOVA JÉRSEI - Os pa m 
é

Karen Ann Quinlan agradeceram ao peaBoi^L
Clinica Morris Vlel as atenções dispensadas t ,pó
filha em estado comatoso, cuidada com "a c iarr
dade que merece todo ser humano" quando ei nsl'
a ponto de morrer na semana passada. de

"Compreendemos que nâo havia tratarr .naj
adequado para a Infecção que pôs em risco !jer'
de Karen, além do que já foi feito. A natu,™
Deus, a curou; nós, nâo podíamos", dlsoge
Joseph e Julla Quinlan numa declaração. ^r

O caso da jovem Quinlan, cujo estad es
saúde ó agora estável, despertou atenção em is
o pais no ano passado quando seus pais lut mt.
pelo direito de desligar um resplrador artificie *ól«
aparentemente a mantinha viva, para que puc - i
"morrer com dignidade". ',ra

A Suprema Corte de Nova Jérsei decidiu i ?„ .
governo estatal não tinha direito de ordenar < ?gSÍ
de meios artificiais para manter viva uma pe ent,
caso os médicos considerassem Impossível ant*
voltasse a levar uma vida medianamente no an

A jovem de 23 anos caiu em coma há mt
anos, depois de misturar bebida alcoólica o"e
barbitúricos, e respira por conta própria desd :an<
se desligou o resplrador em maio de 1976. íasd£

Seus pais passaram trôs dias a seu la< 2|'a
semana passada, quando seu estado de saú trai
aqravou devido a uma infecção. rje
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SAN SALVADOR - O general Carlos Hurrja l

Romero, de 53 anos, assumirá hoje a presidência Ldad
pequeno pais em melo a uma forte tensão e vior,8.:!
desde as eleições de fevereiro passado. O arcdp0|
Oscar Romero e o padre provincial dos jesuítas dalEQ|
rica Central, César Jerez, anunciaram que não cor
cerào à cerimônia de posse do^jeneral Romer
suscede o coronel Arturo Armando Mollna.

A cerimônia, marcada para as 12h30m no
Nacional, será realizada sob a ameaça de um
guerrilha urbana que prometeu tornar este dia "In
cível".

Juridicamente, terminou o estado de sitio i
pelo governo pouco depois das eleições presld
para fazer frente à violência derivada de denún
que o processo eleitoral havia sido fraudai
assembléia Legislativa não prorrogou o estado d

A ausência dos dirigentes católicos da cerlm
transmissão do comando assinala o pessimismo .ia -
com a mudança de governo possa ser superado #rori
fllto entre a Igreja e o Estado registrado neste píjPa "

Em março e maio, os bispos assinaram vastos1 ¦}?£*¦
mentos que condenavam" a onda de vlolêncla^o e
calúnia e vergonha que afeta o pais". iss

Em sua mensagem de 17 de maio à conff gua
episcopal, os bispos denunciaram "o cruel assoíaJ!ro:
de dois sacerdotes", a expulsão, tortura, prisão H'a'
mação de outros 16 e o exílio de seis sacerdotes qkme
geiros. í|pre

O governo de Molina recusou a acusação É>om
empreendido uma perseguição contra a lgrej|f*ivo
denunciou que vários sacerdotes, prlncipalmenteiiC a
tas, colaboravam com o grupo terrorista cont§Dei|°
como Forças Populares de Libertação, ou divulgado
comunismo. nlenu"Temos passado momentos difíceis pela aé^fca
agitadores irresponsáveis que, mediante os dellt

Em El Salvador,
general Romero
assume o poder

qu

a

desprezíveis, tentaram levar nossa sociedade ao'^ jdisse Mollna em sua última mensagem de goveicioscterça-feira. ehtuoi
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Dissidente prova!
explosão nuclear
acidental na UR

LONDRES - O cientista dissidente soviético,
Medvedev revelou ontem que tem em seu poderconcretas sobre a explosão nuclear ocorridaanos, num abrigo subterrâneo, na região Sul dos
Urais.

Num artigo publicado pela revista "New Scl|
Medvedev, que desenvolve trabalhos de bioqulrInstituto Nacional para Pesquisas Médicas de L<
afirmou quye "não há mais dúvidas de que uma c
fre nuclear ocorreu nos Montes Urais por volta de
de 1957 e 1958""Este acidente deve ser tomado como uma)têncla para que tal tragédia não volte a ocorrer!Medvedev. I

As revelações sobre a explosão nuclear caSe.rno
grandes controvérsias no ano passado. Na época'f °° c
clallstas ocledentals em questões nucleares, e| hu„
quas o presidente do Instituto de Energia Atôrfo desReino Unido, sir John Hlll, qualificaram seu relato! pec
çao cientifica" e de "asneiras".

Um outro cientista soviético, Lev Tumermékuvive em Israel, confirmou a história de Motivede©^mando que. em 1960, visitou a área atingida eh
cidades de Cheliablnsk e Sverslovsk JnH

Medvedev afirmou que tem em seu poderá-dados publicados em mala de 100 Jornais cle|v|Lsoviéticos sobre vida vegetal e animal e as consicias causadas por Uma exposição excessiva ao eíP*0,
90 o ao césio 137 altamente radioativos - os Blefeide longa duração mais comuns encontrados no Ibeídé
reatores nucleares. re ante"Na maioria dessas publicações, não são In* ou
a causa nem a localização geográfica da área çolM""nada , observou o cientista, "Esto é o preço Inevllcensura". ^ ^ ftfnrm<,„0-_.,. . niorma
«o „?mH?° ' Pr08869ue Medvedev, "a comffiontificespecifica das plantas e dos animais, os tipos dfda Se

8flo d«S'^oíí,tr05,,en8 leva">nos à inevitável^ De
sao ae que o acidente ocorreu no Sul dos Montesòegundo o cientista, "num escorregâo da ce

Slablnsl ÇÕ88 Chefla me8mo a"ltar a '*

nn0oÍKuI'Latüreza da contaminação certamente* dale d0 °-ue ,enha havido uma verf
?nn 

°^ 
.a.tômlca ou um acidente num reator",

u* „ i8.'8!?8 relatados pelos Jornais Indicam q4
nuclear"0" 

nUma área destlnada a armazei*

nm „S0mu ,ud0 ocorreu e qual foi o verdadelr;
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DEVIDO A ENCADERNAÇP
O acordo realizado por Perez e Carter é a
mais importante aliança política entre os

EUA e um país latino-arr|ericano.
cmcos anunciam

4iito petróleo
«i costa argentina
o

natu Josó Estensoro, pre-

NOS AIRES - Fun- porém, os Industriais do
los das principais setor acreditam que as for-
nhias de petróleo do mações sedlmentares e

acreditam que as rochosas em frente a costa
águas do Atlântico Argentina se assemelham
frente a costa da as do Mar do Norte e ás de

ína, escondem vas- outras zonas de exploração
petrolífera marítima". O
problema básico ó como
realizar a exploraçfio, por-
que o local ó pouco acessl-
vel", disse um Industrial,
acrescentando que os pai-ses mais próximos da pos-slvel fonte petrolffera, como
Brasil, Argentina, Uruguai e
Chile estão na etapa de
desenvolvimento, não pos-sulndo Infra estrutura
necessário para as expio

)sp
9880
das ,-jp'ónltoc de petróleo"a 

c iam que suas empre-
do o nslderam a posslblll-

de buscar o ouro
tam1 naquela região.

qrri Jerfamos estar diante0! novo Mar do Norte,

dl88fce gerente geral da
)• liaria argentina da
stad esa petrolífera

J em is Tool, do Texas
8 lut mundo na Indústria
Iflcle ;roleo está entuslas- rações

, Dut , porque se for1 itrado petróleo o
Iriln ° terla uma novaaiU!je energia com pos-nar ( eservas fantásticas",
a.P8 entou

A plataforma continental,
onde se acredita haver
petróleo, estende-se desde
o porto de Balai Blanca, a
600 quilômetros ao Sul de

'StVfjJentemente, a revista Buenos Aires até a Terra do
3 no americana "News-

a há mencionou um tra-
Jlica de geólogos norte
lfiofií:anos, que prognostl-
176.

-eservas de até 200
. is de barris de petró-J le.( plataforma contlnen-

saú trai. Isto significaria o
de todas as reservas
-nisfórlo, incluindo as

• rth Slope, Alaska, o
. novo produtor de
* go do mundo.

3)ntanto, 

nenhum exe-
da Indústria petroll-

m Buenos Aires quis
nar a cifra ."Tentar

ar a quantidade de
o de uma fonte que

i explorada é como
Hur|j a uma senhora de

Fogo, na Patagônia,
segundo a opinião dos
especialistas. Além disso,
Inclui o mar ao redor das
Ilhas Malvinas, o que tam-
bóm criará problemas, já
que as Ilhas sào governa-
das pela Grà-Bretanha,
mas são reclamadas pela
Argentina há mais de um
século, sendo que a dis-
puta aumentou ultima-
mente devido a simples
especulação da existência
de reservas petrolíferas.

"Acho 
que a Argentina e

a Grã-Bretanha devem
acertar suas diferenças
antes que comece qual-
quer exploração a sério",

ncij Idade que revele sua disse um executivo. Fontesuelra idade" disse um da embaixada britânica
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qualquer forma,
IO utv
> corri
mera

io dl
uma|)'"lnl^

Io injfl
jsIdeJJLl
lúnca
idadJl\°3

disseram esperar que as
negociações formais sobre
o futuro das ilhas se iniciem
em julho.

lência política
ge várias

ades da Itália
mof)À - Uma onda de ata-
adoiporistas atingiu várias
te cla "alia quarta-feira a
_»_ j.fias primeiras horas Je

i ^deixando o salão deICIHirto e um ferido em duas
18;

onff-jjuarda-noturno foi
ggQ;a tiros perto de Florença
.a-Wcia disse que a vitima,
: 'Pletroni. foi baleado por'es icjmens que. ao que

ÍJpreparavam 
um aten-

pomba contra o centro
3rejfí|'vo 9m Goverciano.
entepr a P°l'cia que depois"rateio, foi encontrado

i ;dp local um automóvel
ulrjttàdo com explosivos,

[({emente abandonado
3 atacantes de Pietroni.
3llt(£!pssoas foram detidas* ispeita de ligação com o¦ÇJão foram revelados osovâjüos detidos, mas a poli-entuou que o ataque foi

gem política.

a 
Milão, quatro mascara-

tiraram nas pernas de
ia Maraccani. técnico de
fflbrica de caminhões

leves, associada a Fiai.
Segundo a policia, Marracani
foi atacado quando se dirigia
para o trabalho. Os assaltantes
fugiram. Esse assalto foi o se-
timo de seu tipo nos últimos
doze dias, Organizações de
guerrilhas esquerdistas urba-
nas reivindicaram a autoria de
toda a onda de violência, a
policia informou também
sobre a ocorrência de uma
série de ataques a dinamite
em outras partes da Itália.

No interior da prisão de
Spoleto. uma nommna cidade
de estilo medieval, explodiu
uma bomba. Também na Esta-
ção Ferroviária de Poderdone.
três vagões oxplodiram e na
Bolonha uma bomba causou
danos materiais no edifício de
uma agência municipal.

Posteriormente, em Turim,
quatro integrantes das Briga-
das Vermelhas feriram grave-mente Franco Vlsca, de 38
anos. diretor aa Divisão de
Manutenção da empresa Fiat,
informou a policia.

ffverno chilenoajeita crédito dos
:ados Unidos

08'á^.hi^ (Ct?'.le) - O somos um pais soberano,
UHWr!^°d?Sl^ ont6m independente e, se nos derem

facilidades, que não se façaJdito concedido pelos
SI Unidos condicionado

|Ulí1?eitos humanos, anun-
3 Ld| presidente Augusto

t, que está em visita alade.
dito de 12 milhões de

para o desenvolvi-
igrlcola no Chile, apro-
]lai AID (Agência Inter-1 de Desenvolvimento)

[erno norte-americano
w> de 30 a 60 dias,'er como evoluem oshumanos no Chile",

[o despachos.
pedimos esmolas.

ca
oce'
, e

atol

e^èbvre9 Imetido
aquisição
) eS^PE DO VATICANO -

,eia Paulo Sexto pode
fnfi?r,L0 ca8° d0 arce-io líbelde francos Mareeire ante o organismo da
lnl2n outrora conhecido
ç0| inquisição, segundo
3\i% n°Je 'ontes do

1nri'n°n,m,an,e8 assinaram
'"llpnWlce pode pedir a
ldtlda Sagrada Congre--'«ta Doutrina e da Fémaneira de atuar con-i-coblspo tradlclona-s ordenou 14 sacer-

71 seu seminário nalm desafio à autorl-Pai, Iniciando o queonverter-se no prl-sma católico do sé-
[ '

[sao final - possível-1 excomunhão ou o
_?? que Lefôbvre se

3lr^°m"nnou - depende-
, («pamente do papa.

um sistema de propaganda ou
ataque contra o Chile", enfati-
zou Pinochet.

Acrescentou: "respeitamos
os direitos humanos, somos os
primeiros a patrocinar medi-
das a respeito, mas não nos
imponham condições irritan-
tes".

Pinochet salientou que tinha
dado instruções ao embaixa-
dor chileno em Washington,
Jorge Cauas, para que comu-
nique "a rejeição total de tal
crédito" ao governo norte-a-
mericano.

Adulteração
de vinho
dá prisão

BUDAPESTE - Um trl-
bunal húngaro de Szekes-
ferhervar sentenciou 61
acusados de adulterar
vinho a penas de prisão
que totalizam 110 anos

O chefe do grupo Joszef
Nagy Szoeke, de 27 anos,
ex-diretor da fábrica de
vinhos de uma companhia
exportadora, recebeu a
condenação máxima para
esse delito - 12 anos de
prisão - que envolve
grave prejuízo à economia
nacional. Outros recebe-
ram penas de alguns
meses até 10 anos.

Os condenados terão de
pagar ao Estado 1 milhão
500 mil florins (75 mil
dólares).

EUA e Venezuela,
em ação pelos direitos

WASHINGTON - O presidente
Carlos Andres Perez deixou acertado
um compromisso, ainda não revê-
lado, através do qual a Venezuela e
os Estados Unidos desenvolverão
uma ação conjunta para fomentar a
observância dos direitos humanos."A 

posição venezuelana nos foros
hemisféricos será apoiada sistematl-
camente pelos Estados Unidos" e
vice-versa, assinalaram fontes bem
informadas.

O acordo realizado por Perez e o
presidente Jimmy Carter constituiu a
aliança política mais importante
entre os Estados Unidos e uma
democracia latino-americana desde
os tempos do governo de John Ken-
nedy. Naquela ocasião, o presidentevenezuelano Rômulo Betancourt fez
com que Kennedy aceitasse a idéia
de que garantir a democracia repre-
sentativa era a opção mais realista
para enfrentar o fenômeno militar
que começava a tomar forma no con-
tinenie.

ACORDO COM BRASIL
O presidente Richard Nixon

aprovou mais tarde um acordo con-
sultivo com o Brasil, mas este não
tinha uma significação imediata
sobre a vida hemisfèrica pois,embora Nixon pudesse haver
vislumbrado um papel de liderança
para o Brasil na vida continental, a
impressão mais generalizada era a
de que os brasileiros buscavam com
o acordo, o reconhecimento de sua
emergência como potência mundial.

Além disso, os analistas desta-
cam que por questões de idioma,
cultura e tradição, a influência brasi-
leira na vida hispano-americana tem
limites que a Venezuela ultrapassa
constantemente devido à sua voca-
ção pan-americana. Observa-se tam-
bém que o próprio Carter recordou
isto ao receber Perez como um
expoente da tradição venezuelana
a qual Betancourt jeu um sentido
moderno.

Os venezuelanos, porém, não
possuem capacidade de influir sozi-
nhos no desenvolvimento das insti-
tuições democráticas na América
Latina. As possibilidades dos nor-
te-americanos nesse campo são

Andrez Perez visitou a Universidade de Columbia. Radlololo UPI

mais óbvias. No entanto, os analistas
destacam aue as maiores transfor-
mações políticas no continente ocor-
reram quando os dois países desen-
volveram uma ação conjunta.

NÃO INTERVENÇÃO
A ação venezuelana fez com queos Estados Unidos assinassem em

1948 a carta da OEA que consagra o
princípio da não intervenção, e foram
eles que envolveram os Estados Uni-
dos nas sanções contra a República
Dominicana, que culminaram com a
queda do ditador haraei lrujillo. A
Venezuela foi também a principal só-
cia da aliança para o progresso e,
mais tarde, impulsionou os Estados
Unidos para o isolamento ao regime
cubano de Fidel Castro.

Os analistas vêem os acordos
anunciados, ou os entendimentos
secretos que talvez nunca sejam
levados a público, a luz daqueles
incidentes do passado, além disso, o
acordo Perez-Carter pode ter uma.
importância adicional porque a Amé-
rica Latina ultrapassa atualmente
uma comoção política desusada.

Perez não ocultou o papel que
seu país e os Estados Unidos preten-
dem desempenhar nesse processo
ao dizer que a defesa dos direitos
humanos "comoverá os carcomidos
cimentos do autoritarismo latino-a-
mericano e ns regimes democráticos
da região ressurgirão".

CANAL DO PANAMÁ
O presidente Jimmy Carter, ani-

mado com o ritmo em que se desen-
volvem as negociações sobre o
futuro do Canal do Panamá disse
ontem que espera chegar a um
acordo definitivo nos próximos
meses.

Carter agradeceu as gestõesempreendidas pelo presidente vene-
zuelano Andres Perez, para conduzir
as partes num caminho bem próximode um pronto entendimento.

Disse o presidente norte-ameri-
cano que os principais problemasforam superados e o que está pen-dente agora são as questões finan-
ceiras relacionadas com as opera-
ções das vias interoceânicas.

Petróleo no mercado mundial,
com 3 preços a partir de hoje

PARIS - Três preços terá o
petróleo no mercado mundial a partir
de hoje. O mais barato será o da Ará-
bia Saudita. O intermediário da maio-
ria dos países da OPEP e o mais caro
da Libia e Iraque.

A maioria dos membros da
Organização de Países Produtores
de Petróleo (OPEP) anunciou ontem
que cancelou o aumento de cinco por
cento para o preço do óleo cru, pre-
visto para hoie dia primeiro de julho.

Formavam essa maioria nove
dos 11 países da OPEP Venezuela e
Equador entre eles.que a primeiro de
janeiro passado haviam aumentado
seus preços em 10 por conto e
haviam decidido tornar a aumentá-lo
em cinco por cento a partir de hoje.

Só dois desses 11 países.lraque
e Líbia, negaram-se a renunciar
incondicionalmente ao aumento de
cinco por cento e explicaram suas
respectivas posições. O Iraque fê-lo
anteontem e a Líbia ontem.

Os dois países afirmam que só
ronunniarão ao aumento se a Aráhia

Saudita e os Emiratos Árabes Uni-
dos aumentarem seus próprios pre-
ços cinco por cento. O que restabele-
ceria o preço único em toda a OPEP.

A Arábia Saudita e os Emiratos
limitaram-se a aumentar seu preço a
cinco por cento em janeiro passado,
enquanto os outros membros eleva-
vam-no em 10 por cento.

Como até o momento nem a Ará-
bia nem os Emiratos manifestaram a
decisão de equiparar seus preços
aos da maioria da OPEP, o Iraque e a
Líbia deverão aumentar os seus em
cinco por cento, a partir de hoje, o
que colocaráa os consumidores
frente a três preços diferentes.

Daqui a duas semanas, todavia,
a OPEP deverá reunir-se em Esto-
colmo, estimando os observadores
que nessa oportunidade serão unifi-
cados os preços da OPEP, como já
deram a entender diversas fontes
árabes.

Ubia aumenta preço
TRIPOLI - A Líbia anunciou

ontem aqui que aumentara o preço
de seu petróleo em cinco por cento a
partir de hoje, de conformidade
com um acordo adotauo pela OPEP
em dezembro último.

O ministro llbio do petróleo,
Ezzedin El Mabruk. declarou queseu pais bo renunciará a alta quando
a Arábia Saudita e os Emiratos Ara-
bes iguaiarem os preçus de seu cru
com os dos demais países da OPEP.

Nove países da Organização de
Países Exportadores de Petróleo -
entre eles a Venezuela e o Equador -
anunciaram quarta-feira que renun-
ciaram a aumentar o preço do crú em
julho.

O Iraque negou-se a integrar o
grupo e precisou que só reunciará a
aumentar o preço rin petróleo se a
Arábia Saudita e os Emiratos Árabes
Unidos - que só aumentaram de
cinco por cento seu cru no ano pas-sado - aumentarem seus preços em
cinco por cento mais para equipa-
rá-los aos dos demais membros da
OPEP.

Rosalynn sugere corte de ajuda
aos países que violam direitos

WASHINGTON - A primelra-dama
norte-americana Rosalynn Carter, sugeriu
ontem que os Estados Unidos deveriam
suspender a ajuda concedida aos países
com graves problemas de violações dos
direitos humanos.

A senhora Carter concedeu breve
entrevista à Imprensa no Congresso,
depois de Informar a portas fechadas à
Comissão de Relações Internacionais da
Câmara de Representantes sobre os
resultados de sua viagem de 12 dias pela
América Latina.

A senhora Carter nâo ofereceu deta-
lhes do relatório entregue aos legislado-
res, mas respondeu afirmativamente a
pergunta sobre se tinha conversado com

•os governantes latino-americanos sobre
as perpectlvas de ajuda norte-americana
aos países com problemas em relação
aos direitos humanos."Acho — acrescentou — que estamos
resolvendo (essa questão) e penso que
quando houver grosseiras violações em
base continuada, esses países têm queentender que nos teremos que fazer algo
a respeito."

A prlmelra-dama disse que descre-veu aos legisladores em termos gerais osresultados de sua viagem, explicando quecontinuou mantendo contatos, posterior-mente a sua viagem, com alguns lidereslatino-americanos. Acrescentou quealguns de seus contatos "foram conversa-
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çúús auclais u uutius loiam substantivas,"
mas esquivou-se a mencionar os gover-nantes latino-americanos com quem con-
versou num e noutro tom.

- A senhora ficou magoada com as
críticas de que a senhora foi enviada à
America Latina "como uma espécie de
quase embaixadora?" — perguntou-lhe a
Imprensa."Fui e fiz o melhor que pude... rela-
mente nâo tenho (que pedir) nenhuma
desculpa pela viagem", respondeu
Rosalynn. "Acho que foi uma boa viagem.
Penso que minha proximidade com
Jimmy é boa porque os líderes dos países
sentiram que podiam confiar em mim e
que eu podia transmitir suas opiniões ao
presidente.
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Rosalynn com os parlamentares. Radlololo UPI

PC da Espanha
marginaliza os
pró-soviéticos

MADRI - O pequeno Par-
tido Comunista da Espanha,
empenhado numa disputa
ideológica sobre eurocomu-
nismo com a União Soviética,
se dispõe a marginalizar os
elementos pró-moscovltas de
suas fileiras, segundo Informa-
ram ontem fontes políticas.Embora negassem a exls-
tôncia de uma depuração, as
fontes indicaram que não se
esperava a expulsão de nin-
guém, porém admitiram queos dirigentes de base, com "i-
déias antigas" de comunismo
seriam substituídos por mlllta-
res mais jovens, defensores da
linha eurocomunlsta preconi-zada pelo secretârio-geral
Santiago Carrillo.

Há uma semana Carrillo
foi atacado pela União Sovié-
tina nor nreqar uma linha Inde-
pendente da de Moscou. Num
contra-ataque disse que náo
descartava "intrigas" da União
Soviética, inclusive tentativas
de formar um partido rival na
Espanha.

Fontes comunistas espa-
nholas descreveram o partidocomo mais unificado e forte
que nunca, desde o ataque
soviético. Disseram que o con-
trole de sentimentos pró-so-vióticos dentro de suas fileiras
era secundário a um esforço
por reforçar pontos organizati-
vos débeis revelados nas elel-
ções parlamentares do dia 15.
O partido, legalizado há dois
meses depois de 40 anos na
clandestinidade, recebeu 9 porcento dos votos populares e
ganhou apenas 27 das 551
cadeiras no novo Parlamento.

Entre os que votaram a
favor de Carrillo e da linha
eurocomunista moderada na
Espanha figurou Dolores Ibar-
ruri "La Pasionária".

A presidente do partido,de 82 anos, que foi para Mos-
cou no final da guerra civil
espanhola, é considerada
pro-soviética.

SOCIALISTAS
CONTRA EUA

MADRI - O lider socialista
Felipe Gonzalez disse ontem
que seu partido exigirá que o
novo Parlamento revise o tra-
tado que a Espanha assinou
com os Estados Unidos permi-tindo a presença de bases mili-
tares no pais."O acordo tem que ser
revisado e aomvado noln

Parlamento ou não aprovado",
disse Gonzalez.

Seu partido, Partidos dos
Trabalhadores Socialistas, quealcançou o segundo lugar nas
eleições gerais, ô o único par-tido importante que se mani-
testou contra a presença das
bases norte-americanas na
Espanha.

Gonzalez, contudo, não
repetiu abertamente as exi-
gèncias anteriores dos sócia-
listas de eliminação das bases,
mas disse, simplesmente, queseu partido respeitará qual-
quer decisão do Parlamento.

Falando em entrevista â
imprensa, Gonzalez advertiu
que o operariado espanhol não
aceitará nenhum "plano de
estabilização ortodoxo" para a
cambaleante economia.

Se o governo - que será
formado pelo primeiro-minis-
tro Adolfo Suarez brevemente- introduzir medidas de auste-
ridade convencionais, haverá
uma "confrontação", disse
Gonzalez.

Ele exigiu, ao invés, a "mo-
dernização da economia" nos
termos propostos pela plata-forma econômica de seu par-tido - em primeiro lugar, drás-
tica reforma tributária que fará
com que "aqueles 

que têm
mais paguem mais".

O Partido Socialista exige,
também, a imediata criação de
empregos para os quase 1
milhão de espanhóis, desem-
pregados. É descreveu a
nacionalização de Indústrias
como objetivo a médio prazo.Gonzalez falou no final da
reunião de três dias do grupoexecutivo do partido pom os
candidatos recentemente elei-
tos na legenda socialista. Disse
que os assuntos que o novo
Parlamento deve tratar em pri-meiro lugar - e simultânea-
mente - são a economia e a
redação de nova Constituição.

Gonzalez, de 35 anos.
disse que o grupo parlamentar
socialista pressionara no sen-
tido da concessão de total
anistia política, legalização de
todos os partidos políticos e
anulação de todas as leis da
era franquista.

Disso nua uma ve? escrita
a nova Constituição, devem ser
convocadas novas eleições, l
calculou que essas eleições
poderiam ser realizadas em
um ou dois anos.

China: iniciada
a reabilitação
de Hsiao-Ping

PEQUIM - A reabilitação do
ex-vice primeiro ministro chi-
nès Tenq Hsiao-Pina ante a
opinião pública foi anunciada
ontem aqui pelo "Diário do
Povo", órgão oficial do Comitê
Central, às vésperas do anlver-
sério da fundação do partido
Comunista Chinês.

Pela primeira vez depois da
morte de Mao Tsé-Tung, o Diá-
rio do Povo apresentou a Teng,
sem nomea-lo. como um
adversário daclarado do"Bando dos Quatro", dirigido
pela viúva de Mao Tse-Tung,
Chiang Ching, presos por
complô em outubro do ano
Dassadn

O Diário designou o Teng-
Hslao Plng como "o camarada
dirigente encarregado de
presidir o trabaino ao uonse-
lho de Estado nessa época". O
órgão do partido citou uma
frase do ex-vice primeiro
ministro num trabalho cientt-
fico e técnico, em setembro de
.975. que — sequndo o autor
do texto - "constituía uma
oposição vigorosa ao bando
dos quatro".

Além disso evocou a defesa
que Teng fez de investigadores
científicos que,a despeito das •
diretrizes do "bando dos qua-
tro", continuam realizando
seus trabalhos em "segredo"

Divindade
de Jesus
contestada

LONDRES - Um grupo de
teólogos protestantes brltânl-
cos desafia o conceito da
divindade de Jesus Cristo.

Num livro que será posto à
venda aqui hoje, eles dizem
que Jesus nâo era uma manl-
festação humana de Deus,
mas "um homem aprovado
por Deus" para desempenhar
um papel especial no plano
divino.

O grupo argumenta que a
aceitação irreflexlva da dou-
trina segundo a qual Jesus
combinava em si divindade e
humanidade não pode cr ttl-
nuar sendo aceita no
ambiente científico do século
XX.

Os cartazes de propaganda
do livro, Intitulado "o Mito de
Deus Encarnado", já suscita-
ram conjunturas de que cau-
sara Impacto sobre muitos
fiéis, para quem a encarnação
de Deus em Jesus é a essên-
cia da crlstandade.

Contudo, o grupo crê queatravés da interpretação de
Jesus como um grande mes-
tre, em vez do tradicional
fazedor de milagres, filho de
Deus, a Igreja conseguirá
atrair pessoas que admiram a
sabedoria de Jesus, mas
rejeitam sua Imagem sobre-
natural.

Nessa ocasião, afirmou o
Diário "o camarada dirigente"
indicou em termos muito seve-
ros"quem era caluniosamente
acusado de "experts brancos",
com a condição de que
tenham fornecido progresso à
China, atuaram melhor que
aqueles que não trabalhavam
ainda que ocupavam seu
posto, enquanto se consagra-
vam ao sectarismo e opunham
obstáculos"

Teng Hslao-Ping foi despo
jado de todas as funçõesivice
primeiro ministro, vice-presi-
dente do partido e chefe de
Estado Maior do Exército) em
sete de abril de 1976. depois
de uma campanha de criticas
contra sua política revisionista
de direita) e dos incidentes de
cinco de abril na Praça Tien
Anmen, pelos quais foi consi-
derado responsável.

O artigo de ontem constitui,
.segundo os observadores,
uma nova etapa decisiva no
processo de reabilitação de
Teng Hsiao-PIng. Ainda deve
ser sustentada no plano teó-
rico e justificada frente as mas-
sas populares antes de ser
anunciada publicamentedurante uma cerimônia oficial
num futuro relativamente pró-ximo.

Morre
Magda
Lupescu

LISBOA - Magda Lupescu,
a formosa rulva que se casou
em 1947 com o ex-rei Carol,
da Romônla, depois de ser
sua amante durante 22 anos,
morreu quarta feira em sua
residência do Estorll, disse-
ram fontes chegadas a faml-
lia.

O casamento ocorreu no
Brasil, onde chegaram em
1944, e Carol teria concor-
dado com ele porque os mé
dlcos lhe disseram que sua
amante estava morrendo de
Leucemia. Depois da cerlmô-
nia, ela entrou em coma, mas
recobrou as forças ao fim de
duas semanas e acabou se
recuperando.

Magda tinha 81 anos e
usava o nome de princesa
Elena desde o seu casamento
com Carol, que morreu em
1953.

Mulher de um oficial do
Exército romeno e da ascen-
dência judia, a bela madame
Lupescu cativou o príncipe
Carol desde o seu primeiro
encontro. Em 1925, Carol
abandonou sua mulher, a
princesa Elena da Grécia,
renunciou a seus direitos ao
trono e partiu com sua
amante para a Rlviera Fran-
cesa, onde o casal se conver-
teü numa das duplas mais
perseguidas pela Imprensa
mundial.

Bi1
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DIARD DO PARANÁ
Curitiba, sexta-feira, 1' de julho de 1977

Um ciclo para ver
um velho, grave
problema: o câncer

Teve início ontem, às 20 horas, na sala de Convenções do
Hotel Colonial, em Curitiba, o I» Ciclo Nacional de Cancerologla
na Previdência Social, o qual, promovido pela Divisão do Can-
cer, Secretaria de Assistência Módica do INPS e Sociedade
Brasileira de Cancerologla, faz parte do Programa de Controle
do Câncer a ser implantado atô o final do ano, em todas as
Capitais do país. Dentro dos objetivos desse Programa, os
Ciclos nacionais terão a função de orientar médicos especialis-
tas de outras áreas que não o câncer, no sentido de obter Infor-
mações quanto aos avanços científicos da oncoloaia e ao
mesmo tempo, conhecerem as novas técnicas dedlagnóstlco e
prevenção, de forma a participarem dos planos do programa
nacional.

Durante o ciclo de cancerologla que está contando com a
participação de especialistas de todo o país e que terá continul-
dade até o próximo sábado, com palestras e simpósios, o clrur-
gião Antônio Ribeiro Sobrinho abordará o tema "Estado atual
da cirurgia dn câncer", o quimioterapeuta Normando de Bellis
falará sobre o "estado atual da quimioterapia do cânmr" o n
médico Carlos Roberto Monti fará conferência sobre "o estado
atual da radioterapia do câncer". Até o sábado serão discutidos
também, o "Câncer da Mama", "Câncer do Ütero". "beucemias
e Línfomas", "Câncer da cabeça e pescoço" e. ainda, a "Assis-
tência ao canceroso em estágio avançado".

O CONTROLE
O médico Calixto Hakim Neto, um dos membros da Comis-

são Regional de Oncologia. da Secretaria de Assistência Mô-
dica do INPS. explicou que o ciclo que teve inicio ontem, faz
parte do Programa de Controle do Câncer que está em implan-
tação em todas as Capitais do país. com o objetivo de reduzir o
número de novos casos de câncer, aumentar as curas e reabili-
tações, reduzir os danos da invalidez e a taxa de mortalidade
decorrente da doença, com a reunião de esforços de todas as
unidades regionais que vêm se dedicando a este problema, evi-
tando, assim, programas isolados."Para isso, explicou Calixto, a secretaria de assistência mé-
dica do INPS, está criando comissões regionais de oncologia
que atuam junto a hospitais de postos de assistência médica.
Iniciado, em 1976. o Programa prevê a implantação dessas
comissões, até 1980. tanto nas Capitais, como, em segunda
etapa, as cidades com mais de 300 mil habitantes, e numa ter-
ceira, cidades com mais de 100 mil habitantes. Todos esses
centros, deverão dispor de recursos humanos, materiais e
financeiros para o controle generalizado dessa doença que tem
sido a causa que. em segundo lugar, provoca o maior número
de mortes, na atualidade.

COLETA DE DADOS
O levantamento estatístico para se saber a extensão da

doença nc pais e sua distribuição epidemiológica é um dos
objetivos do Programa de Controle do Câncer. Através desse
levantamento, observou Calixto, será possível saber os tipos de
câncer que com mais freqüência incidem sobre as diferentes
regiões do pais. Quais as causas e meios de prevenção serão
definidos com esse levantamento pois, por enquanto a preven-
ção se baseia em estatísticas da Organização Mundial de
Saúde."Além disso, observou Calixto, o Programa visa conscienti-
zar a população quanto ao câncer que muitas vezes é conside-
rado incurável, o que não é verdade". Dessa forma, disse o mé-
dico, será possível orientar as pessoas a fazerem exames perió-dicos e preventivos .. doença. Uma das formas do câncer queapresenta maior incidência é a do "colo uterino" e que, supe-
rado apenas pelo câncer da mama, em freqüência, tem ceifado
a vida de milhares de mulheres, entre 30 e 40 anos, embora
pudesse ser totalmente erradicado, apenas com exames pre-ventivos e periódicos.

O médico explicou que existem alterações no colo do
útero que são pró-cancerosas e que surgem entre cinco e dez
anos antes da própria doença, possibilitando, assim um trata-
mento para se evitar o mal. Além desses objetivos, o Programa
de Controle visa promover encontros entre especialistas para a
troca de informações sobre os avanços técnicos d3 oncologia e
ciclos de conferências, como a que teve inicio ontem, para a
orientação aos médicos de outras especialidades, de forma queesses obtenham informações sobre como proceder ao encami-
nhamento de pacientes aos serviços especializados."O tratamento de apoio a pacientes que não têm mais pos-sibilidades de cura, sem condições de permanecer em casa. é
outro dos objetivos do programa, em funções dos quais têm
sido criados hospitais de apoio, onde esses pacientes passamem condições humanas de atendimento, seus últimos dias. Em
Piraquara, há um hospittal de apoio, com 60 leitos, que atual-
mente está atendendo 25 pacientes que já não contam com
possibilidades de cura.

EM CURITIBA
Atuando há menos de um ano, a Comissão Regional de

Oncologia de Curitiba, já criou sistemas de cadastramento de
pacientes no Hospital das Clínicas, Erasto Gaertner, Evangélico,
Nossa Senhora das Graças, Santa Casa e Clinica Paranaense
de Tumores, de forma a obter os dados estatísticos regionais
quanto â incidência dos diversos tipos da doença. Logo passa-rão a ser realizados em todos os postos que possuam ambula-
tórios de ginecologia, exames de rastreamento citológico pre-ventivo em todas as mulheres entre 30 e 60 anos de idade. Além
disso, a comissão regional obteve autorização para entrega, nos
vários postos do INPS, de medicação aos pacientes em trata-
mento ambulatorial.

ESTATÍSTICAS
PRELIMINARES

Há necessidade de se informar melhor a população quantoá doença do câncer, observou o módico Calixto Hakim Neto, umdos organizadores do Ciclo Nacional de Cancerologla que estáse realizando em Curitiba, com a participação de especialistasem câncer e mais de 150 médicos de outras especialidades quereceberão orientação, quanto às melhores formas de encarni-nhamento dos pacientes aos serviços especializados.
Segundo Calixto, o leigo tem a tendência de achar que cer-

tas patologias não têm cura, o que não ó verdade. Há cura parao câncer de mama, para os linfomas e leucemlas, câncer dointestino grosso e câncer do colo do útero. "Apesar de todos ostemores, observou, pode se afirmar que, embora a Incidência
do câncer tenha aumentado muito, nos últimos anos, não pou-pando nem regiões e nem grupo etário, os meios de manuten-
ção da sobrevida têm aumentado.

MAIOR INCIDÊNCIA
O câncer no colo do útero e no pênls, explicou Calixto são osde maior incidência nas regiões mais pobres, embora ainda nãose saiba as causas. Entre as pessoas de nível sóclo-econômlcomais elevado, o câncer de maior incidência é o do Intestino

grosso. O do pulmão tem aumentado bastante em freqüênciaem função da poluição e no caso das mulheres, que era maisraro, em função do cigarro. Entre cs crianças que antes eram
poupadas pela doença, têm aparecido vários casos de tumoresno sistema nervoso central e de leucemia.

Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde ocâncer do utero, tem se constituído em 11,5% das neoplaslas dosexo feminino e responsável pela morte de mulheres em "8 7%dos casos. No Brasil, não há estatísticas, observou Calixto maspode-se dizer que entr*e cada 100 pessoas, 25 sofrem dealguma forma do câncer. Da mesma forma, a causa da doençaainda nao foi, naturalmente, descoberta. Apenas de produtosque enfraquecem o organismo possibilitando a ação das cau-
sas cancerígenas. Entre essas substâncias, o cigarro e oálcool, podem ser consideiados como agentes de iuu% doscasos de incidência da doença na boca e sôfago.

SENSACIONALISMO
O médico Calixto Hakim afirma ser contra as divulgações

de vários órgãos de imprensa^que têm promovido a divulgação
de certas pesquisas que apontam "supostas causas para o cân-cer". Essa divulgação é feita de forma discriminada e por purosensaclonalismo, afirmou. Pois, na verdade os fatores etlológi-
cos do homem (causas do câncer) ainda não foram descober-
tos. Apenas a dos animais com os quais se tem feito experiên-
cias. Mas essas experiências não têm valor para o organismo
humano.

Há substâncias que enfraquecem e alteram a resistência do
organismo, possibilitando a incidência da doença. Entre elas,
além do cigarro e do álcool, todas as bebidas quentes como c
chimarrão e substâncias que desgastam o organismo, concluiu.

Falta de leite, dificuldades de
que o produto chegue até o litoral,
pedido de alta ao pão de água,
remarcação de preços em supermer-
cados. Estes sôo alguns dos proble-
mas que o delegado Pedro Toca-
fundo, da Sunab, encontrou na volta
de sua viagem ao Rio de Janeiro. Ele
diz que esteve lá para discutir "quês-
toes administrativas" e voltou sem
resposta para várias interrogações
dos jornalistas.

Não obteve qualquer informação
na superintendência sobre o preço
do café Assim, fica sem explicação a
anunciada alta pela Sunab, para 59
cruzeiros e 40 centavos o quilo de
café, quando este preço já vigora há
algum tempo no mercado. Enquanto
isso, é esperada para qualquer
momento, uma portaria regulamen-
tando a remarcação de preços, pois
segundo o delegado, o assunto está
em discussão no Rio de Janeiro.

REMÉDIOS E CAMPANHA

Segundo revelou a superinten-
dência da Sunab, em alguns dias
devem entrar em vigor várias porta-
rias, que irão regular a venda de pro-
dutos, como os farmacêuticos. Expli-
cou que o assunto mais discutido em
sua estada no Rio, foi a implantação
da campanha de esclarecimento ao
consumidor, adiada porque o mate-

rial gráfico não ficou pronto. A cam-
panha, quando lançada, devo atingir
ao mesmo tempo, nove Estados:
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Brasília, Belo
Horizonte, Bahia, Pernambuco, Pará.

Em Curitiba,'deverão funcionar
três telefones para denúncias, nos
domingos, feriados e â noite, o sis-
tema "bip". A campanha deverá
durar 90 dias, e tem por objetivo,
fazer com que o consumidor tome
conhecimento de portarias da
Sunab, que proíbem por exemplo, a
cobrança de gorjetas — a não ser em
estabelecimentos que possuam dls-
sldio coletivo — a venda de oão a
preço superior ao estabelecido, e
outras irregularidades enfrentadas
no dia a dia.

Segundo explicou o delegado da
Sunab, o objetivo é também, de que
o consumidor "seja forte com um
telefone. Por exemplo, ele está num
restaurante que pretende cobrar gor-
jeta. Na hora, telefona denunciando.
Agora, a campanha só vai começar,
quando estiver bem estruturada.
Porque a Sunab não pode falhar.
Porque senão, o consumidor fica
ainda mais brabo, se depois dt fazer
a denúncia, observar que nenhuma
providência foi tomada".

LEITE NO LITORAL
O abastecimento de leite no lito-

ral está mais difícil do que em curi-
tiba. Isto, porque não sendo Região
Metropolitana, as usinas perdem o
direito ao subsidio de transporte.
Para a entressafra, a Sunab permitiu
que o leite seja vendido — em Curl-
tiba e Região Metropolitana - com
apenas dois por cento de gordura. A
autorização não atinge o litoral, onde
a venda deve permanecer com três
por cento de qordura.

Conseqüentemente, os distribui-
dores não estão conseguindo adqui-
rir leite no litoral. O proprietário de
um supermercado de Paranaguá,
chegou a revelar, que, uma usina de
leite condicionou a entrega do pro-
duto, à compra de ações da usina,
por parte do distribuidor.

No que diz respeito ao pão de
água, o delegado Pedro Tocafundo
confessou que não vê "com bons
olhos, a alta". Explicou que ainda não
teve condições de analisar o estudo
enviado pelos panificadores, que
pretendem vender o pão de água, a
60 centavos: "Esse preço, eles
sabem que nãc vão conseguir".
Quanto a uma elevação mais redu-
zida, ele comentou que, o governo"ainda subsidia o trigo em 100 por
cento, para que a pomilacãn de
menor poder aquisitivo possa contl-
nuar comprando pão".
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Hoje, um novo preço. (Anlonlo Flallal,

Poucos gostam do leite
Margarete Fogaci, cos-
tureira

"Moro no bairro Santa
Cândida e acho que é difl-
cil comprar leite. Quando
chego prá compras ás sete
e meia, já não tem mais.
Acho que três e noventa é
caro prá quem tem muitas
crianças. O leite é muito
aguado. Quem diz é meu
marido que tomava muito
leite puro".

Iracema Isolari, dona de
casa

"Moro no Capanema e
sempre tem leite. Mas, é
muito aguado, muito fraco.
Acho que é água mesmo,
que colocam. Concordo
com esse preço, desde
que não falte mais leite.
Nesses dias não está mais
assim, mas, já tive queenfrentar fila. Quanto â
qualidade, na falta de um
leite bom, vai o ruim".
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Helga Ettermann, dona
de casa

"Acho 
que três cruzei-

ros e noventa por um litro,
é multo caro. O leite é
multo fraqulnho. Não tem
nata. Não sei o que eles
misturam, mas acho que é
água. Moro no bairro
Hlglenópolls e toda a
manhã consigo encontrar
leite".

Anair da Silva, dona de
casa

"Acho 
que o leite anda

fraco. Moro no Capão da aImbuía e sempre compro leite í
até às sete e mela da manhã. E
pai consigo. Mas, se chegar §às nove, Já não tem mais leite, §Acho que o gosto do leite ê <
fraco. Acho que eles andam 8
pondo água e tirando nata" £
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Leite também sobe
As donas de casa chegam nos

supermercados e a cada dia, encon-
tram produtos remarcados. Ás vezes
há três etiquetas num mesmo produto.
Outras vezes, um funcionário faz a
remarcação na frente da freguesa. A
Associação de Defesa e Orientação ao
Consumidor fez um apelo à Sunab,
pedindo mais controle. Pedindo,
segundo seu presidente Arnaldo Alves
Cruz. que produtos adquiridos a preço
velho, não sejam remarcados, como
se fossem de nova remessa.

Rui Senff, presidente da Associa-
ção dos Supermercados, defende a
remarcação. Segundo explicou, se
não for praticada a remarcação, "vai
faltar dinheiro. A empresa não terá
capital de giro". Ele explica da
seguinte forma: "Por exemplo, se
compro 100 produtos, vendo 80 ao
preço antigo. Os outros 20, há necessi-
dade de remarcar, para que exista
uma margem de lucro, que permita a
aquisição de outra remessa". Revelou
que atualmente, é muito reduzida a
margem de lucro dos supermercados,
sobretudo a produtos como açúcar e
leite. Confessou que a média de lucro
a outros produtos, é de 20 por cento.

A CULPA
Ao invés de conceder uma entre-

vista, o presidente da Associação dos
Supermercados preferiu explicar a
remarcação por escrito. E revela o
seguinte: "Não se pode negar que o
volume de remarcaçòes de preços
está elevado atualmente Mas. seria
distorcer os tatos, debitar isso aos
supermercados. È necessário esclare-

cer que as margens de lucro dos
supermercados estão cada vez mais
reduzidas e controladas. Quase a tota-
lidade de artigos de primeira necessi-
dade são tabelados pela Sunab.

Nestes itens, a remarcação só
feita com autorização do CIP ou
Sunab. Se inclui nesta relação os
óleos, arroz, feijão, café, trigo, maçar-
rão, biscoitos, sal. sabonete, queijos,
presuntos e uma série de outros itens.
Em outros itens que não são tabela-
dos. a margem de comercialização é
sempre a mesma, independente do
preço de custo. Isto quer dizer, que,
quando o fornecedor aumenta seus
preços, o supermercado repassa este
aumento ao consumidor.

Com a inflação que estamos pas-
sando. è evidente que o número de
itens aumentados é bastante elevado.
Se procedêssemos de outra maneira,
não remarcando estes artigos, haveria
uam descapitalização nos supermer-
cados. Exemplificando: com o dinheiro
da venda de 100 unidades, devemos
ter o suficiente para comprar novas
100 unidades e ainda sobrar uma par-
cela para pagamento das despesas
operacionais do supermercado.

Outro aspecto oue deve ser
levado em consideração ô que ó cada
vez mais comum a política de preços
especiais de alguns artigos durante
um determinado período. Passando
este período o preço volta ao normal.
O consumidor deve ficar atento por-
que estes itens, são vendidos pratica-
mente ao preço de custo. Ai. não se
trata de remarcação, mas o que deno-
minamos de demarcação"
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Um hábito

Cerveja

a
ib

"A cerveja vai aumentar 8.01 por o
cm seu Dreço final para o consumidor"
aviso em tom de brincadeira e informaçài
dado. oniem. por todos os garçons que a
deram os fregueses em bares e restaura
da cidade, naturalmente baseados na co
nicaçào do Conselho Interministerial de
ços. que decidiu atender ao pedido de
iuste apresentado pelas empresas prod ,11
ras da bebida. Esse não foi o Único aumj
autorizado pelo CIP. mas, sem dúvida,
que mais comentários suscitou, ontem,
bares. r\(

A cerveja, atualmente, em bares e reáa ri
pintes está sendo vendida a 6 cruzeiros.*^
há os que cobram mais caro quando a be
ti servida na mesa. De qualquer form
aumento foi uma surpresa, pois tanto osL/_í
sumidores como os proprietários de estjOl
lecimentos comerciais, esperavam a mal
ção para o final do verão, quando, tecpG
mente, è a hora do preço subir, em ccí
oUència do aumento da demanda. Com |1§|um novo aumento ô esperado para da,
de três meses. llDT

Na reunião, em que o CIP decidiu au-âvi i
tar o preço da cerveja, mais sete prodlAil
tiveram a mesma contemp'açào. enu||
quais os produtos de PVC - extrusão ri;
e:.trusào flexível e injeção rígida. 0.5JL1
cento, a titulo precário, para as louças 13.1
rias branca e colorida, em decorrência"
recolhimento compulsório sobre o óle^ "S-TC
bustivel. Também foram aumentadas asf^
fas de gás (que não vai incidir em Cu'S
onde não há distribuição de gás encaní

Entre divórcio e
Código, dúvidas

"Todo o trabalho realizado durante o primeiro semestre do
ano pela comissão de deputados e senadores da Comissão
Parlamentar de Inquérito sobre a mulher deverá ser repensado
e refeito, a partir da nova realidade do casamento solúvel", afir-
mou o deputado Cleverson Teixeira, relator da subcomissão
encarregada de estudar as emendas referentes ao Direito da
Família, no Código Civil, e que se mostrava contrário à institui-
ção do divórcio em nosso pais, quando o assunto foi discutido
no Congresso.

Com efeito, a nova realidade obriga a uma visão moderna
da mulher e dos seus direitos, e, segundo a maioria dos
membros da CPI, deverá ser-lhe consentido tratamento igual aodo homem. Entretanto, ainda não foram propostas quaisqueremendas ao Código Civil visando modificar os artigos que rela-
gam a mulher para situação de inferioridade, além das apresen-
tadas pela deputada Lygia Lessa Bastos, única presença femi-nina na Comissão.

Quatorze depoimentos de mulheres foram recolhidos nosúltimos três meses, todos unânimes nos argumentos acerca dainconstitucionalidade da lei civil (a Carta Magna garante quetodos são iguais perante a lei, sem discriminação de sexo) edefendendo a mulher como a pessoa mais habilitada a resolveros problemas da família e do lar. Outra proposta visa, propor-cionar tanto ao homem como à mulher idêntica opção quanto àescolha do nome de casado.

Accioly Filho
O senador Accioly Filho, um dos autores da emenda divor-cista aprovada pelo Congresso e também um dos encarrega-dos da regulamentação do projeto, não soube responder com

precisão, a pergunta que o repórter fez sobre "quantas vezesuma pessoa pode requerer o divórcio". Em seu escritório deadvocacia, em Curitiba, o parlamentar disse que essa é uma
questão muito séria, que ele terá de estudar e resolver em con-
junto com o senador Nelson Carneiro, o outro autor da emendaconstitucional permitindo a implantação do divórcio.

Mas, polo que deixou transparecer, a lei não deve limitar onumero de vezes que uma mesma pessoa poderá se divorciarAccioly Filho vê o inconvenieme na idéia de se impedir um doscônjuges, ainda que considerado "culpado" num processoanterior de divórcio possa requerer uma segunda ou terceiraseparação. "Há o risco - afirmou - de deixar um dos esposos àmercê do outro, numa situação judicial intolerável" O senadoradmite que, nesse caso, seria melhor deixar a critério do juiz opoder de declarar o cônjuge impedido para um novo casa-mento.
Embora tenha se referido às dificuldades que terá paraencerrar os casos de divórcio num elenco de causas limitadasou partir para uma fórmula mais ampla da simples ruptura davida em comum, Accioly Filho disse que, por ora, não tem nadaacertado com o seu colega, senador Nelson Carneiro, a não sera decisão de passarem o recesso estudando o divórcio
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Kong " não agradf ua

como o "Tubarão!
Após seis dias de exibição, o filme "Klng Kong" de Dll

Laurentis, começou a provocar os primeiros sinais de dei
tentamento aos gerentes dos três cinemas (Plaza, Vitória {João) de Curitiba e àqueles que aguardavam a quebrdrecordes de bilheteria, até então mantidos, na cidade, porábarão", "O Exorclsta" e "Inferno na Torre". Segundo L
Roberto Santos, gerente do clne Plaza, o movimento de cS
caiu bastante, após ter superado, nos primeiros dias, as rá*
daqueles filmes citados, em prazo Igual.

Por outro lado, a película que em cidades como São 1
conforme tem divulgado a Imprensa paulista, já não tem picado uma maior afluência de público e que em Paris, na éjf
de sua exibição, teve, após a sétima semana, sua renda 1
rada até mesmo pela reprise de "A Dama e o VagabundiWalt Disney, tem provocado manifestações de oplniõesltante controvertidas sobre essa nova produção, em Cuf
Enquanto a maioria das pessoas que saia da segunda sr
do Sâo João, ontem, afirmava ter gostado, sem saber po."talvez Dela forma de soprar a atriz e por íseus olhos meigl
macaco" outros que procuraram fazer uma comparação!
profunda entre esta e a proauçao ae i»oo, chegaram a ali
que a mais atual "provoca até o riso, tão grande é e frágil
do argumento".

POUCO MOVIMENTO

Apesar do movimento pouco menor nas bilheterias Ov
?IÍI?íl?58,í5ill ¦ ' os 9e<entes demonstraram satisfação c<rendas obtidas nos primeiros oito dias. Na verdade, disse
h» co aÍ D08,80a8 deixaram de vir assistir "Klng Kona" aae segunda-feira. Foi seguinte, o resultado da apresentaç
ÍT„ Ü? Jno Lauren"s, "o Pla*a, São João e Vitória: Na si

Dila. a *íf es,,rela'1 837 Pessoas assistiram a película ncnaza, tendo oltocentos e quarenta e uma, pago Inteira <mela entrada A renda, assim, foi de CrS 27.210,00. Nos
3 003 en°rádas,Ór'a' 

'°ram vendldas respectivamente, 2.

r.„ 
No sábado, o movimento melhorou nas três salas de

rS' ? ri!?? vendeu 2'594 entradas, o Vitória, cuja capac
Ldr8 V8in°r,luflares vendeu 4960 e o Sào João. com capacP ,u l,!°,S Pe39oas, vendeu 3.205. O domlnao foi o d
^h9°nnn?fl,er!a- ° Plaza' Por exemp7o° wvS renda d45320.00durante o dia 9 o São João recebeu, nesse dia,pessoas enquanto que o Vitória acolheu 6.696. Com a se(
nh«n't«Vo Lnin ° ° esvaziamento das salas de projeção, f/
tt'* f sete pessoas foram ao Plaza, 2.673 ao '

o vitrtrin?»? Joâo- Na ,eroa' continuou caindo o movlr.
Cri 1B ÁVn f T? re,nd.a de Cr* 37.190,00, o Plaza, de a|
pessoas qUe nao dlvulQa cl,ras' recebeu

Novas alterações no tráfeg»
\ ir

/ 
¦ T ^

EXISTENTE

ALTEFIAÇÍO DIA OZ/07/77-AS W.00 HORAs'

CIRCULAÇÃO NORMAL
ALTERAÇÃO DIA 2 /V/77- 14 HORAS Hfelf
BLOQUEIO PARA CANALIZAÇÃO

dé
ir
n

Na Salgedo Filho e na Vlctor do Amaral, são várias alterações.
r PIUTIUAD0 DEVIDO t



jogo que a princípio•ecia muito fácil,
fnou-se bastante difícil,
selecionado brasileiro,

era o franco favorito,
soube vencer a frágil

ígênua seleção francesa,
tem à noite no Estádio
iracanã.
ipois de estar vencendo

|r dois a zero, e com
dições de aumentar a
tagem, o time

isileiro deixou o quadro
ncês empatar e, por
uco não perdeu. Os gols
partida foram marcados

r intermédio de Edinho
loberto Dinamite, para
3rasil; Didier Six e
;sor, para a seleção
ncesa, este último aos
minutos da fase final.
time dirigido por
iudio Coutinho realizou
a péssima exibição,
ibora tendo pela frente

adversário sem
inde expressão, o time
isileiro não soube
no chegar à vitória. A
inça foi um time que
1 espaço durante todo
ogo e nem mesmo assim
;quipe brasileira
seguiu chegar a

pria. O público que
pareceu ao Maracanã —

;|317 pessoas — vaiou ao
1 da partida, o
ete brasileiro, numa
onstração de

Satisfação pela má"fesentação da equipe.
\Mlâudio Coutinho não soube
jflicar o motivo porque
I equipe atuou de forma

negativa.
ualdo Arpi Filho foi

rbitro da partida, e
lenda foi de

3.352.630,00.

Sem saber como chegar ao gol de Rey, otime brasileiro não foi além de um
empate em dois tentos, com a frágil

seleção francesa. Para os gaulesesum bom resultado; para o Brasil não.

umaBrasil:
despedida

melancólica
p_—.—
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argentino Salvador Samburgo, renomado
[fessor de patinação artística, hóquei

lé sobre patins, inicia hoje um curso
Únásio do Círculo Militar, com aulas
manhã e à tarde, 3 dias por semana.

Ele começou no juvenil do Flamengo e
teve uma passagem discreta pelo Botafogo,
mas alcançou a sua melhor fase no Olaria,

onde revelou-se um bom atacante. É Cabral,
de 22 anos, que agora pertence ao Atlético.

DO A ENCADERNAÇÃO
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1
Um empate de
1x1. Ainda bem

SUSA (TUNIS) - O selecionado juvenilde futebol brasileiro empatou por um golcom o de Costa de Marfim em sua partidado Grupo "C" do Torneio Munldal Jogadoaqui.
Ambos os gols foram marcados no

segundo tempo.

2
Itália não
vence Iran

SUSA (TUNÍSIA) - As equipes juvenisde futebol da Itália e do Irã empataram sem
gols numa partida do Grupo C do Torneio
Mundial que disputaram ontem aqui.

3
Vitória da
França: 1x0

O selecionado juvenil de futebol fran-
cês venceu o de Tunls por um a zero em
sua partida do Grupo "A" do Torneio Mun-
dlal jogado ontem nesta cidade.

O gol foi marcado no primeiro tempo.

4
México também
não vence: 1x1

TUNIS - Empataram por 1x1 os sele-
cionados juvenis de futebol do México e
Espanha, em partida do Grupo "A" do Tor-
neio Mundial que se disputa aqui.

Ambos os gols foram marcados no
segundo tempo, por Escobar, da Espanha
(46m) e Rodrigues, para o México (73m).

Heleno Nunes não
manda no time,
diz Coutinho

RIO - Não apenas
cora o objetivo de
resguardar a posição do
dirigente, mas também
com o Intuito de deixar
claro a sua autonomia
no comando da Seleção
Brasileira, o técnico
Cláudio Coutinho decla-
rou que não houve qual-
quer interferência do
presidente da CBD,
Heleno Nunes, na defini-
ção da equipe para o
jogo de estréia no trian-
guiar de Cáll.

Quem manda na
equipe sou eu, por ser o
responsável único por
eiá. O presidente Heleno
Nunes nunca escalou,
não escala e jamais
escalará qualquer joga-
dor, posso garantir.

O desabafo de Cláu-
dio Coutinho é conse-
qüência dos comenta-
rios dando conta de que
o jogador Roberto
somente foi escalado no
comando do ataque da
Seleção Brasileira, por
influência do presidente.É o cúmulo isto
que estão dizendo.
Heleno Nunes é apenas
de opinar, e Isso como
simples torcedor, o que
julgo normal. Recebo
também, diariamente,
opiniões de diversos tor-
cedores e por carta.
Mas, quem escala o time
sou eu, podem todos
estar certos.

Coutinho diz que
agiu com critério ao defi-
nir a equipe para o trian-
guiar de Cáli, depois de
ter feito uma série de
experiências.

Estas partidas são
decisivas não apenas
para a Seleção Brasi-
leira, mas para nosso
próprio futebol. Por isso
fiz questão de realizar
uma série de experiên-

cias antes de tomar uma
decisão. Posso até estar
errado, mas creio que
formei um bom time,
dentro do meu critéio.

Quanto a uma outra
acusação, a de ter agido
politicamente para agra-
dar a interesses regio-
nais, Coutinho tem res-
posta pronta:— Também não sou
de usar política na Sele-
ção, isto é, agir desta ou
daquela forma para
agradar a todos, por
questões de reginna-
llsmo. Aliás, nunca fui
disso.
FLA PENSA

ZAGALO
EM

Já ciente de que
somente poderão contar
com Cláudio Coutinho
até o término do Cam-
peonato Carioca, pois a
partir de então o treina-
dor será exclusivo da
CBD para tratar da pre-
paração da Seleção Bra-
sileira, os dirigentes do
Flamengo se movimen-
tam para contratar outro
técnico.

E um dos mais visa-
dos é Zagalo, que no
próximo dia 9 estará no
Rio, procedente do
Kuwait, para um período
de um mês de férias. O
presidente Márcio Braga
já informou que terá um
encontro com Zagalo
para saber do seu inte-
resse em voltar ao Fia-
mengo.

Num encontro entre
Márcio Braga e Heleno
Nunes, ficou decidido
que Cláudio Coutinho
será devolvido ao Fia-
mengo logo após a dis-
puta do torneio de Cáli,
para que dirija a equipe
do clube durante a
segunda fase do Cam-
peonato Carioca.

Didi achou piada
a polivalência de
Cláudio Coutinho

Antes do retorno à
Arábia Saudita, Didi
pôde constatar o que
vem sendo feito pela
Seleção Brasileira den-
tro do futebol moderno.
De saída, afirmou que o
segredo de um bom ren-
dlmento, atualmente,
está na garantia de um
bom perfodo para a pre-
paração de uma equipe.

Didi chega a ser irô-
nlco quando se refere ao
termo "pòllvalente", na
sua opinião, pouco slg-
nlflcatlvo.

— O que existe, e deve
ser preservado, ó a ver-
satllidade do jogador
Mas Isto não é nenhuma
novidade. O termo poli-
valente, sim, é que é
novo, para caracterizar
algo existente há muito
tempo, com outra deno-
mlnação. Enfim, chego à

conclusão ae que
Domingos da Gula era
polivalente, pois fazia de
tudo em campo. Só que
eu achava que ele era
versátil.

Para Didi, o essencial
no futebol moderno é
tempo para a prepara-
ção de qualquer equipe.

— isto sim é funda-
mental. Antigamente,
nós brasileiros, poderia-
mos improvisar que tudo
dava certo. Mas os
outros países evoluíram
taticamente, criaram
certas formas de blo-•queio. Então, temos de
reformular alguma
coisa. Mas o técnico pre-
cisa de tempo para
ensaiar a tática, tempo
para transmiti-la conve-
nientemente, tempo
para que ela seja execu-
tada pelos jogadores
com perfeição.

O Brasil está a um passo do título do I Campeonato
Mundial Juvenil de futebol. Os 3 últimos adversários

Irã, Costa do Marfim e Itália, são frágeis.
MUTILADO DEVIDI
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A defesa é o ponto alto da equipe (Sport Pro»s)

rimeiro título mundial
é a meta de Evaristo

RIO - A Seleção Brasileira
de Juvenis tem a grande oportu-
nidade de conquistar o Primeiro
Campeonato Mundial da catego-
ria na Tunísia, o que seria um fato
inédito para o nosso futebol. Nos-
sas possibilidades são das maio-
res, já que os adversários no
Grupo C, são Irã, Costado Marfim
e !tá'ia. Teoricamente, apenas
esta última poderá se constituir
num grande adversário,
enquanto que as outras duas
seleções só poderão obter
sucesso se der zebra.

O primeiro Campeonato
Mundial de Juvenis possui os
mesmos moldes dos de profis-
sionais e o limite de idade para os
jogadores é de 20 anos. Dezoito
atletas vão defender o prestigio

ide nosso futebol ria competição.
jTodos possuem um largo futuro
'pela frente, quando, em breve
j poderão, inclusive, defender a
! própria seleção de profissionais.
j Eis a biografia dos nossos 18
jogadores inscritos para o cer-
tame:

GOLEIROS
Joào Roberto — João

Roberto Braz, nasceu em Luzitâ-
nia, São Paulo, no dia 14.07.58.
Iniciou sua carreira no Juventus,
em 70 e transferiu-se para o
Guarani, de Campinas, em 73.
Nesse clube sagrou-se campeão
paulista de juvenis, em 75.

Birigui - Marco Antônio
Gomes, é natural de Birigui, São
Paulo, nascido no dia 01.04.58.
Começou em 73 no Bandeiran-
tes, clube da Segunda Divisão do
Estado de São Paulo, onde
sagrou-se campeão, em 74. No
ano seguinte, foi contratado pelo
Guarani, de Campinas, clube
onde conquistou o titulo de cam-
peão paulista de juvenis. Em 75,
foi convocado para a Seleção
Paulista de novos.

ZAGUEIROS
Edvaldo - Edvaldo de

Freitas, nasceu no dia 28.01.58,
em Campos, Rio de Janeiro. Ini-
ciou-se nos juvenis do Goitacás,
em 70. Quatro anos depois,
transferiu-se para o Fluminense.
É bicampeão carioca, tricampeão
da Taça Cidade de São Paulo e
bicampeão da Taça Minas
Gerais.

• ''.'ninho — Alcides Fonseca
Júnior, nasceu na cidade de
Olímpia, em São Paulo, a
29.09.58. Pertence à Ponte Preta,
de Campinas, onde começou em
74. Já atuou diversas vezes na
equipe de profissionais.

Heraldo - Heraldo Gonçal-
ves da Silva, é natural da cidade
de Dourados, Mato Grosso, no
dia 12.07.58. Sua carreira foi ini-
ciada no Comercial, de Campo
Grande, em 70 e logo em seguida
mudou pfcra o Operário, da
mesma cidade.

Grite - Valmir Grite, nasceu
no dia 11.02.58, em Ribeirão
Preto, São Paulo. Começou em
73 nos juvenis do Comercial, e
este ano transferiu-se para o.
Matsubara, do Paraná. Possui
três títulos de campeão juvenil
pelo Comercial.

Valdemir - Valdemir do
Carmo Porfirio, é natural de
Osvaldo Cruz, Minas Gerais,
onde nasceu no dia 06.04.58. Ini-
ciou-se em 74, no Marllia, do
interior de São Paulo, de onde
mudou para a Caldense, de
Poços de Caldas.

Paulo Roberto - Paulo
Roberto de Souza, nascido a
17.04.58, em São Paulo, na Capi-

tal, começou nos dentes-de-leite
do Juventus, em 73, quando
sagrou-se campeão da categoria.
No ano passado foi promovido ao
time principal.

MEIO-CAMPISTAS
Jorge Luis - Jorge Luís Bro-

chado Pereira, nasceu em Barra
Mansa, no dia 14.03.58. O início
de sua carreira foi no Barra
Mansa, em 69. Dois anos depois
transferiu-se para o Flamengo,
de Volta Redonda, e em 73 pas-
sou a oertencer ao Flamengo

Cléber - Clóber Gonçalves
n- lima. nasceu no dia
15.11.58. na cidade mineira
de Ponte Nova. Começou no
Renascença, em 68, e no mesmo
ano mudou-se para o Atlético
Mineiro Possui vários titulos, tais
como tr.icampeão de dentes—
de-leite, bicampeão da Taça
Cidade São Paulo e bicampeão
mineiro de juvenis.

Nardela - Reinaldo Baldes-
sein, é natural de Piracicaba, São
Paulo, onde nasceu no dia
01.01.58. Pertence ao XV de
Novembro de Piracicaba desde
73 e disputa há bastante tempo
partidas pela equipe profissional.
Em 76 foi vice-campeão paulista
e em 75 sagrou-se campeão do
Torneio José Ermirio de Morais.

GILMAR - Aguinaldo
Roberto Gallon, nasceu no dia
04-02-58 em Ribeirão Preto, São
Paulo. Sempre jogou no Comer-
ciai, onde se encontra desde
1972. Já integrou a equipe de
profissionais no atual Campeo-
nato Paulista. Já conquistou os
seguintes títulos: campeão da
Cidade de Ribeirão Preto, cam-
peão do Torneio do Paraná e tri-
campeão da Cidade de Ribeirão
Preto.

Zito - Moisés Casagrande,
nasceu em Botucatu, São Paulo,
no dia 14-12-58. Começou em 73
na Ferroviária local e em 75
transferiu-se para o Botafogo, de
Ribeirão Preto. Foi campeão dos
Jogos Regionais em 75,

ATACANTES
JÚNIOR BRASÍLIA - José

Francisco Solano Júnior, é de
Alvinópolis, Minas Gerais, nas-
cido a 10.04.58. Antes de ingres-
sar no Flamengo, onde já dispu-
tou Inúmeras partidas entre os
profissionais, jogou no CEUB, de
Brasília, em 75, inclusive como
profissional, tendo disputado o
Campeonato Brasileiro daquele
ano.

TIÂO - Sebastião Dutra
Pereira, nasceu em Governador
Valadares no dia 04.08.58. Iniciou
sua carreira no Rio Doce daquela
cidade mineira em 69. Em 71,
transferiu-se para o Democrata ê
em 73 passou a jogar no Cru-
zeiro. Seu único título foi o de
campeão infanto-iuvenil peloCruzeiro, em 74.

BARONI - Edilson Gulma-
rães Baronl nasceu a 18.01.58, em
Bauru, São Paulo. Pertence ao
Noroeste, onde joga desde 70,
quando começou nos infanto-ju-
venis. E campeão juvenil-inteara-
ção em 72.

PAULINHO - Paulo Luís
Massariou é natural de Piracl-
caba e nascido a 03.04.58. Per- 

'
tence desde 73 ao XV de
Novembro de Piracicaba e nesse
time foi campeão do Torneio
José Ermirio de Morais, em 75 evlce-campeão paulista de 76,
jogando entre os profissionais.

BALTAZAR - Baltazar Mário
de Morais Júnior, nasceu em
Goiânia, Goiás, no dia'17.07 58Joga no Atlético Goianense

desde 70 e já foi promovido à
equipe de profissionais. Foi cam-
peão do Torneio Incentivo em 75.

EVARISTO DE MACEDO
E natural do Rio de Janeiro,

onde nasceu no dia 22.06.33. Ini-
ciou sua carreira de jogador em
50, no Madureira. Transferiu-se
para o Flamengo, em 53 e lá per-
maneceu até 57. Nesse ano, foi
vendido ao Barcelona, da Espa-
nha, onde disputou cinco tempo-
radas. Ern 64 voltou para o Fia-
mengo e um ano depois encer-
rou sua carreira. Em seguida, ini-
ciou a carreira de treinador.
Como jogador de Seleção Brasi-
leira, disputou 30 partidas.

HILDO NEJAR
Nasceu em Porto Alegre, no

dia 10.06.33 e é formado em
Odontologia pela PUC, de Porto
Alegre, em 51. Iniciou-se no fute-
boi como diretor de futebol do
Cruzeiro, em 48. Depois
mudou-se.para o Rio de Janeiro,
onde no América também foi
diretor de futebol, de 65-69 e
74-77. Foi por duas vezes super-
visor da Seleção Carioca. Ele
exerce esse mesmo cargo na
Seleção Brasileira de Juvenis.

ROBERTO ABRANCHES
E o chefe de delegação e

subdiretor do Departamento
Jurídico da CBD. E promotor de
Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, lotado na comarca de
Teresópolis. E formado em
Direito pela Universidade Nacio-
nal, do Rid^ em 53. Roberto
Abranches é natural de
Cachoeira de Itapemirim, no
Espirito Santo, onde nasceu no
dia 14.03.27. Militou como advo-
gado de 56 a 66. Na área espor-
tlva, funcionou como juiz e advo-
gado, também foi conselheiro e
ex-presidente do Conselho Deli-
beratlvo. De 71 a 74 foi presi-dente da Federação Metropoli-
tana de Basquete. Também jáexerceu a função de subdiretor
do Departamento de Futebol da
CBD.

ANTÔNIO CLEMENTE
O preparador físico, nasceu

no Rio de Janeiro no dia 28.09.36.
E formado em Educação Física e
técnico de Futebol pela Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro,
em Administração, pela PUC e
em Direito, pela Universidade
Gama Filho. No futebol, começou
em 68 no América, como prepa-rador físico e técnico dos aspi-
rantes. Em seguida, transferiu-se
para a Portuguesa, como treina-
dor e para o Fluminense, como
preparador físico. Depois, funcio-
nou como supervisor, preparadorfísico e treinador do Figuelrense
e por último, como supervisor do
Vasco.

Foi integrante da Seleção
Brasileira de Amadores, quandoa mesma sagrou-se trlcampeã no
Torneio de Cannes, em 72, 73 e74. Em 72, participou dos Jogos
Olímpicos de Munique. Também
dirigiu a equipe dos jogos Unlver-
sitários da Unlversdlade Gama
Filho. E um dos mais profundosconhecedores da preparação fí-
slca no Brasil.

ARNALDO SANTIAGO
Médico formado na Facul-

dade Nacional de Medicina, do
Rio, em 63 especialidade Ortope-
dia. E natural de Araçatuba, SãoPaulo, onde nasceu no dia15.11.37. Antes de chegar à Sele-
ção Brasileira, passou por dlver-
sos clubes. De 65 a 69, no Bangu
e de 69 a 72, no Vasco. Agora
pertence à equipe de médicos doFluminense.

Cruzeiro espera
vencer o Inter M
no Beira-Rio

BELO HORIZONTE -
Morais volta à equipe do
Cruzeiro, diante do
Internacional, no pró-
xlmo domingo, no
Belra-Rlo. Ele esteve
ausente na última quar-
ta-felra, por causa de
uma contusão, mas já se
recuperou. O lateral
Nellnho, que recebeu o
3' cartão amarelo contra
o Esab, cumprirá sus-
pensão automática na
semana que vem, diante
da Caldense, podendo
enfrentar os gaúchos.

Eli Carlos, artilheiro do
Campeonato . Mineiro,
está multo confiante que
será também o maior
goleador da Taça Liber-
tadores, embora reco-
nheça que terá um sério
adversário, Dario, pela
frente:

Fazer gols é vontade
de todos. E claro que
não vou tirar dos meus
colegas só para ser o
artilheiro. O melhor é
todo mundo fazer e
ganharmos o título.

DIRETOR SE
DEMITE

Por causa da libera-
ção do ponta-esquerda
Paulinho, da equipe
juvenil, para viajar a
Maceió, com a equipe
de futebol de salão, o
diretor Damasceno ten-
tou agredir o superinten-
dente Ari da Frota Cruz,
que deu ordens para a
liberação. O diretor ime-
diatamente pediu
demissão do cargo e
explicou o motivo:

Não é justo que um
outro dirigente se intro-
meta em área diferente
da sua. E ainda mais
sem consulta prévia.

MA FASE
Os jogadores do Atló-

tico reconheceram a
fase ruim do time. Para
alguns, a ausência dos
jogadores que estão na
seleção está sendo sen-
tida consideravelmente,
mas Marcinho acusa a
torcida pelo rendimento
do time:

A nossa torcida é
muito exigente e quando
uma jogada não sai bem
concatenada, todos
começam a vaiar. E bom
que todos saibam que
paciência é fator primor-
dial para alcançar as
vitórias.

FALCÃO
PORTO ALEGRE -

Apesar de não ter trei-
nado ontem, o apoiador
Falcão não deve ser des-
falque no Internacional
para a partida de
domingo, contra o Cru-

zeiro, no Belra-RioP'
Taça Libertadores'!10'
América. O teciL,
Carlos Castilho gaket
que até sábado o Lpí
dor estará em perfiuf
condições e que =le
escalação será eiDe
mada. ,°

Castilho marcou t °°'
técnlco-tátlco paraf

e recreação para^
bado, seguida de
contração. O time Der,
domingo, em jogo de
será Iniciado asn,e
horas, está sendo t '"t1
ciado por Castilho ,a
Manga; Cláudio, q, Nii
Marinho e Vacaria í-jí
cão, Batista e Jairldr
domlro, Dario e Lu

GRÊMIO TEM
DÚVIDA

Embora com um; ent
vida no meio ca
entre lura e Leandi,
Grêmio já tem seuCÍ'
definido para o jodLc
domingo, em Caxilprí
Sul, contra o CajMi
pelo Campeonato p cc
cho. A equipe vi 

'
Corbo; Eurico, Anc
Oberdan e Ladi
Vitor Hugo, Tadeu
(Leandro); Tar
André e Eder. A d
de Telê é pelo fa1
Leandro vir atujbon
muito bem, enqiante
lura ainda se rectentí
de uma contusão. prc'bois

CAXIAS FAZ íifesi
MISTÉRIO luaz

O técnico Matçal
Eugênio está fazfáut
segredo da escalleirc
do Caxias para oi pi
contra o Grêmio, wiub
de não querer forn
equipe na maiori
suas posições, d
tem uma grande d
no meio-campo,
Paulo César, Na
Maurilio.

Os comentário|pue
Caxias do Sul int|eie<
que o Inter ofereceíste
prêmio extra aos {VP(°dores do time Jóole

uma vitória sobre c|nvD
mio, e os dirigentff
Caxias nada come||
a respeito. jf

O TERCEIRO GAÚJ
O presidente Ru

Hoffmeister, da Fe|
ção Gaúcha, disse <
terceiro represen)|
na Copa Brasi
entre o Juventude^-
Caxias, ou seja, oi
estiver melhor coloF|A v
ao término do CarrfyRe
nato. Explicou qiipc(
CBD lhe deu plSem;
poderes para agir 3—
forma, e que consMPE(
este o critério maisi"|aéer

di

e <
a

lor<
rm
lue
ns

Danival é o nov
sonho do Vasco.
Não há pressa

ÍIPECm

RIO - O vice de fute-
boi Luis Henriques des-
mente que o Vasco
esteja tratando da con-
tratação de reforços,
mas o dirigente Antônio

Arnécica não esteve
no amistoso realizai
última quarta-feira]
Cachoeiro de lta|
rim, contra o Es|
jogo este que ten

i, i_ r\ « fl

IPEC
tllla

¦ 1 ao u uingenie Antônio jogo este que terrypo 3Figueiredo garante que empatado em 0 a OíaRic
até o iníçiojjo segundo o treinador continu|——

mista com relação lcPEíturno do Campeonato
Carioca o técnico
Orlando Fantoni talvez já
possa contar com Danl-
vai, do Atlético Mineiro,
e Jorge Campos, doBahia.

O treinador Oriando
Fantoni, que ainda seencontra em Caracas,

deve retornar ao Rio na
próxima segunda-feira
assumindo de imediato

mista com relação,,, (ticipação do tlmenírPret
neio Flávio Marhppint
(Copa Vale do Partos
no qual o AmW
estreará sábado, 4ma
o Volta Redondfí
estádio Raulino dfr—-
veira> a.,» a»d

PAOLINO NAjfuzd
JUSTIÇA 

'

O zagueiro P&*6a»
entrou com uma i^inh

-«.unmmuo ae imeaiato entrou com uma f£, ha d reçao da equipe para ção no Tribunal dtóo Aro jogo do dia 6, em tlça Desportiva da §—-Santa^Cruz do Sul, con- ração Carioca teffgg
obter passe livre dJaLirr
mengo. O Julgarí

tra o Santa Cruz. O rea-
parecimento dozagueiro Abel está pre-visto para esta partida.Com relação a umamistoso do Vasco, emagosto, contra a seleção
portuguesa em SãoJanuário, as coisas jánão estão bem. O presi-dente Agartlno da SilvaGomes sabe que difícil-
mente conseguirá trazerao Rio a seleção de Por-tugal, por uma série de
problemas, de ordemfinanceira.

AMÉRICA DEVE
n MELHORAR
O técnico Tlm reco-

nheceu que a equipe do

AIPEC
tlba
aVIK
ibarí
drlns

mengo
do caso, no en
somente deverá o
em agosto. Pa
conta, em sua <
com o testemun.y^
ex-supervisor ArlsC,^
Mesquita, que terií^—
senciado a aSsInatJMPEc
um segundo cofgWq
pelo jogador, quaryj^p^
sua transferência n|
Flamengo. PaolinirPp,
que este contrato W^ç
com o ex-vice de''
Carllnhos Nieme:
que depois desap^F ve
na sede do clube(|r^r
sando-lhe InúmerOpTjares
juízos

-g ,'i. ¦ 'a '•^il*J^j|g?,S~^;
-¦¦»'.-¦.

arvT^^^e^^^ii-^^ - ¦ ¦¦.



DEUIDO A ENCADERNAÇÃO
Desencantado com o futebol, que lhe deu

bem poucas alegrias, Paulinho decidiu
parar com a bola e cuidar do seu futuro.

i j^undinho é o novo
tro da Paraíba,
az muitos gols
JAMPINA GRANDE - O atacante Mundinho, da Desportiva
orema, e o maior destaque do Campeonato Paraibano
i ano. Com sua vocação para fazer gola, ele vem conhe-
o uma subida multo rápida no futebol e seu destino parece

cout
parat
paraf

¦ de

-Rio,
ores
tèc

0 gajieomo uma equipe de qualquer grande capital brasileira"
lO o

per|
que'a 

cd

apender de gols, Mundinho garante seu sucesso em qual
lugar onde atue.
le Jogou no Juazeiro da Bahia, antes de ser contratado

Desportiva Borborema, quando marcou 23 gols em 17 par-
o que é perfeitamente normal, pois sua média é de 2 gols

ogo, como vem acontecendo agora no futebol paraibano,
ô à toa que Mundinho Já começa a ser cobiçado por vários

s de outros Estados, porque um artilheiro se oi pre ô bem
Ido por qualquer um.

DE JUAZEIRO A PARAÍBA
time bepols de se firmar como autêntico artilheiro do Campeo-
jogojde 75, em Juazeiro, do Torneio Esmeraldao,em 76,e recen-

3 Bánte no? Torneios Raimundo Viana e Interclubes, Mundinho
ntratado pela Sociedade Desportiva Borborema e se pro
também no futebol paraibano, assim como aconteceu

Nunes, que saindo também do Carranca, chegou até o
Cruz e faz parte da lista de convocados para a Seleção

leira.
dmundo Paulino de Sena, o Mundinho, a principio foi
discutido em Juazeiro, alguns torcedores nâo queriam

hecer suas boas qualidades de atacante. Mas, pouco a
o ele foi sendo aceito e depois se firmou definitivamente no
elto de todos os torcedores como emérito goleador, prlncl
ente conquistando o titulo de artilheiro do campeonato
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MUITOS ELOGIOS
Mundinho, atualmente, recebe elogios de toda a parte. Até
uis Pereira, zagueiros da Seleção Brasileira, que esteve

3 J°£ ando férias em Juazeiro e ficou entusiasmado com .o fute-
3axif presentado pelo atacante, Nunes também só tem elogios
I Ca Mundinho, chegando a declarar que o Jogador ó um ata-
lato ) completo, na posição.
e v£ ^ admiração pelo futebol de Mundinho ó tanta que um tor-
/\nci r do Bahia, estudante em Recife, escreveu uma carta ao

. j. dente do clube, aconselhando a contratação do atacante,
!7 o antes de sua salda, de Juazeiro. Na carta, o torcedor diz:
1 u ( '«Io momento desponta em Juazeiro, outro fenômeno, do nl-1 a r( e Nunes, goleador nato - MUNDINHO: gostaria de ver Mun-
A d 3 envergando a camiseta do glorioso Esporte Clube Bahia".

O fa A COBIÇA
atujbomo não poderia deixar de ser, Mundinho ó um Jogador

9nqi ante cobiçado, à medida que a fama dos seus gols
reci anta, muitos clubes demonstram Interesse por ele. Antes
£0 ir contratado pela Desportiva Borborema, ele foi observado

liois clubes baianos - Bahia e Gal'cia, que entretanto nãorAZ íifestaram qualquer Interesse diretamente com o Carranca,
IO juazeiro.

Mas, agora que está em Campina Grande, outros clubes
M^Bçam a se interessar por Mundinho, como foram os casos
fazâáutico, do Recife e América, do Rio, que tentaram tirar o

SCalBeiro da Desportiva de Borborema. Porém, o presidente do
a o|p paraibano, o industrial Lamir Mota, que pretende levar

lube à disputa da Copa Brasil, não tem a mínima Intenção
desfazer do artilheiro.

UM FUTURO PROMISSOR
e o prestigio de Mundinho continuar aumentando com a
a rapidez, sem dúvida, ele será um dos mais valorizados

íores do futebol brasileiro na atualidade. A sua vocação>0> B marcar gols ó grande demais e Isso garante sucesso a
Naj^uer jogador. Com 24 anos de idade e a capacidade que

jíbnstra em campo, certamente Mundinho atingirá o ponto
áriofjiue um jogador almeja, quem sabó até vestindo a camisa

ii,rSi?iüção Brasileira.
receíste ,a,° n^° * remoto, principalmente se olharmos o
10S $P'° cíe Nunes, que também saiu de Juazeiro e hoje ó um
|oc'goleadores mais cobiçados do Brasil e já faz parte da lista

3$nvocados da CBD. Mundinho está caminhando a passos~ cpS para uma consagração definitiva no futebol brasileiro.
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Muitos jogos
jp fim de semana
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COlüfiA VALE DO PARAlBA
Darrff Redonda V. Redonda x América(RJ)

t 
PEONATO PAULISTA - 2» turno
embu Corinthians x Paulista

q
P.
gir#
onsMPEONATO MINEIRO - 2» turno
aisFiVxerde América x Valerlodoce

Tjaé Nacional x Uberlândia
PEONATO GAÚCHO - 2' turno

'I «as do Sul Juventude x Brasil
IPEONATO PERNAMBUCANO - 4' turno'" América x Caruaru
IPEONATO PARAENSE - 2' turno111 Tlradentes x Júlio César

Sport x Sacramenta

ÍPEONATO 
MATOGROSSENSE - 3« turnobn Mlxto x Unlâo

Íizaff(!!E0NAT0 BRASILIENSE - 1' turno
ciraf Bandeirante x CanarlnhoB.'1 Gama x Brasília
»al DOMINGO
EsfT

torrM,A l'bertadores da américa
„ f „? - Fase Seml-FInala ufa Rio
tinul
ão IPEONATO PAULISTA - 2' turno;aembue nfPreto
1ar|ipina8
Par|oa

do R. Preto
«aba

¦ -Ha
ndá

dl

Inter x Cizelro - Lot.

?arw<

Santos
Botafogo

Ponte Preta
P.Santista

América
S.Bento
Marllia

XV Nov. Jaú

S. Paulo - Lot.
Guarani - Lot.
Palmeiras - Lot.
Comercial
P.Desportos - Lot.
Noroeste
Ferroviária
Juventus

flPEONATO GAÚCHO - 2" turnoKlflft rir\ Cnl —
NA|uzdoSul

PeOjassIficaçâò.
,a,razlnho

dl<° Ângelo
ja I
ter#PE°NATO MINEIRO - 2' turno
3 áZu Uberaba x
gari? Vila 

Nova x

Coxias
Sta. Cruz

Guarani
Atlético

Sto.Ângelo

Grômlo •
Pelotas

Lot.

Inter(SM)
S. Borja
S. Luiz

Caldense
Guarani

• Lot.

enwPEONATO PARANAENSE - 2' turno
I offi'?.a,. Corltlba x Atlético - Lot.
Palho ír,a la.uacu x U.Bandelrante"' '• Mnínnhnrn v Colorado

CentenárioWdrlna Matsubara
Londrina

«IPEONATO PERNAMBUCANO - 4' turno'h Sta. Cruz x Sport

£r£0NAT0 CEARENSE -> turno11 Qulxadá x Guarany(S)

^PEONATO POTIGUAR - 1' turno
América x A BC-Lot.

;0 Vav£EONATO CAPIXABA - 1' turno
ofiT Rio Branco x
ieyí| Vitória
>Pí&/enfola Venecíàno
beJlraaarl Guaraparl
^fas"0 Estrela

industrial

Caxias
Ceunes
Sto. Antônio
3 de Maio
LefloS.Marcos
Santos
S. Mateus

Paulinho, mais
e a melancolia

duas
da

semanas
despedida

Nessa semana do Atle-tiba, que sempre é dife-
rente, uma nota triste no Alto da Glória: Paulinho
vai parar com o futebol pelos menos o futebol pro-
fissional

E não ó por culpa do técnico - disse Pauli-
nho - como andaram dizendo por af.

Na verdade, quando Paulinho saiu do time, na
semana passada dando seu lugar a Isidoro,
comentou-se que o jogador, aborrecido com o fato,
havia decidido parar de jogar futebol. ¦

Não é nada disso. Acontece que estou estu-
dando e arranjei um emprego que me dará possi-
bilidade de um aperfeiçoamento ainda maior na
futura profissão. Por isso, acho que teria de optar
entre o futebol e o futuro. E como meu negócio
sempre foi estudar, tomei essa decisão. - disse
Paulinho.

VAI COLABORAR
Ainda recentemente, quando Paulinho foi

operado dos meniscos o treinador Dieda Lameiro.
que tem profundos conhecimentos de fisioterapia,
entre outras coisas, colaborou de maneira decisiva
para a pronta recuperação do jagador, dedican-
do-lhe várias horas de atenção diária, até que ele
ficasse em condições de voltar.

Eu devo muito ao Diede - comentou Pauli-
nho - que foi de uma dedicação muito grande na
minha fase de recuperação. Por isso, não proce-
dem as informações que deram conta estar eu
aborrecido com o técnico. Muito pelo contrário.

E mais adiante, disse Paulinho:
Se hoje estou em condições de jogar, devo

ao trabalho do nosso treinador. Por isso mesmo,
depois de conversar com o presidente e comunicar
minha decisão em parar, fui ter com o Diede e
disse a ele que vou ,'icar mais umas duas ou três
semanas à sua disposição, até que o clube possa
arranjar outro jogador para a posição. Depois,
paro de uma vez.

E Paulinho vai parar exatamente no instante
em que atingia o melhor estágio da sua carreira,
depois de muita luta para conseguir um lugar ao
sol e, principalmente, no time de cima, onde não
tinha o crédito de ninguém. Nem dos técnicos e
muito menos dos dirigentes. Humilde, lutando con-
tra tudo e contra todos, ganhou a posição e provou
que o Coritiba, desnecessariamente, procurou um
elemento para uma posição em que de há muito
tinha a soiução no próprio Alto da Glória.

INDIVIDUAL
No dia de ontem, a parte da manhã foi de folga

para os jogadores do Coritiba, que somente com-
pareceram ao clube no período da tarde.'E na
oportunidade foi realizado um individual, com um
pouco de treinamento com bola, mas apenas para
melhoria das condições técnicas de cada um. Não
existem mais problemas de contusão no elenco
coritibano, pois Renatinho, que foi o último ele-
mentos liberado, já participou do coletivo de quar-
ta-feira, nada sentindo.

Para a tarde de hoje está programado o cole-
tivo final da semana quando então Diede Lameiro
vai confirmar o time que começará jogando contra
o Atlético, mas que deve ser o mesmo que treinou
no último coletivo, com Sérgio; Hermes, Luis
Carlos, Vicente e Zé Carlos; Isidoro e Alfredo; Wil-
ton, Borjão, Adilson e Aladim.

Depois do coletivo desta tarde o treinador vai
relacionar esses onze e mais os reservas que fica-
rão no banco, e às 20 horas será iniciada a concen-
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Paulinho: hora de estudar. (Arquivo).

tração para todos os jogaaores, casados e soltei-
ros, indistintamente, já que anteriormente, os sol-
teiros concentravam na sexta-feira e os casados só-
mente no saoado. E existe a promessa de uma
excelente gratificação em caso de vitória contra o
rubro-negro.

Noslen, Marquinhos, Duilio, Paulinho, Caio,
Washington e Odilon devem se somar aos que'começam jogando, e desses todos na hora do
jogo, dois sobrarão, já que Diede pode contar com
apenas 5 para a reserva.

AUGUSTO: NADA
Até o final da tarde de ontem o jogadorAugusto ainda não havia aparecido de volta do Rio

de Janeiro, para onde viajou a fim de realizar pro-vas na faculdade e, acompanhar de perto, juntoaos diretores do Campo Grande, a solução para o
seu caso. O prazo legal dado pela CBD expirava
ontem e hoje ainda o Coritiba deverá receber uma
comunicação oficial a respeito do assunto,
sabendo, então, se poderá ou não contar com o
jogador para os compromissos restantes' do cer-
tame.

Também o lateral Geneci, que igualmente foi
fazer provas, ainda não retornou, acreditando-se
que deverá fazê-lo juntamente com o centro-a-
vante, provavelmente na manhã de hoje.

Desde ontem estão sendo vendidos os ingres-
sos para o jogo de domingo, sendo que um dos
postos está situado na área do clube, no Alto da
Glória, com a procura tendo sido das melhores no
primeiro dia. Com isso, os dirigentes acreditam
que a arrecadação do Atle-tiba deverá ser superior
a 500 mil cruzeiros, o que poderá determinar um
novo recorde para os jogos entre as duas tradicio-
nais agremiações.

Pele vai
receber
homenagem

LOS ANGELES-O
prefeito de Los Angeles
concederá a Pele, a
"pérola negra" do fute-
boi brasileiro, o titulo de
cidadão honorário da
cidade em uma cerimô-
nla a ser realizada antes
da partida que o Cos-
mos disputará, amanhã
corn a equipe local "Los

Aztecas".

Sérgio Mendes, o
destacado músico e
compositor brasileiro,
amigo pessoal de Pelo,
entregará o diploma em
nome do prefeito Tom
Bradley. Durante a ceri-
mônla, Sérgio Mendes,
acompanhado do can-
tor Elton John, entrega
rá uma bola de futebol a
cada time e presentea-
rá os Jogadores com
uma cópia de seu úl-
tlmo álbum fonográflco"Brasil 77".

Caberá a Elton
John entregar a Pele
uma placa comemorati-
vaiem nomedos torcedo-
res de Los Angeles "por
sua Importante contrl-
buição ao esporte".

A cerimônia será
realizada no Coliseu de
Los Angeles, onde será
Jogada a partida,
momentos antes do
apito Inicial, marcado
para as 14,00h (hora
local).

Russo pode voltar logo
¦¦ .: . ¦

ao time. Azar de Giva
SÃO PAULO - O apoiador Giva-

nildo foi liberado para viajar a Pernam-
buco e isso pode significar o início de
sua barraçã*o na equipe do
Corinthians. Seu retorno está previsto
para hoje, mas ó provável que já con-
tra o Pauilsta, sábado, Russo entre no
meio-campo, pois o movimento do
time parece que está surtindo efeito
desejado.

No coletivo-apronto, com Russo e
Luciano revezando-se no combate à
frente dos zagueiros, o time teve multo
mais rapidez na distribuição do jogo.
O treinador Osvaldo Brandão conflr-
mou a proposta recebida para dirigir o
San Lorenzo.

- Recebi e já respondi que não
pretendo mais sair do Brasil: Estou
bem no Corinthians e só sairei daqui
se for mandado embora.

DUDU PREOCUPADO
O time do Palmeiras para enfren-

tar a Ponte Preta domingo está defi-
nido, mas o treinador Dudu está preo-cupado com a falta de gols, como
ocorreu diante da Portuguesa, por isso
ele obrigou os jogadores do ataque
para que chutassem a gol freqüente-
mente no coletivo de ontem, mos-
trando as falhas e procurando corri-
gl-las.

O zagueiro Arouca ainda não
acertou as bases para renovar seu
contrato. Ele baixou seu pedido de 25
mil cruzeiros para 20 mil mensais,
enquanto o Palmeiras subia sua pro-
posta para 15 mil. Mesmo que o joga-
dor renove não será escalado por
Dudu.

URUBATÀO INDECISO
O técnico Urubatão Nunes, da

Portuguesa de Desportos, está inde-
ciso entre Alcino e Valtinho para pon-

ta-esquerda da sua equipe, no jogo
diante do América. Ele não tem qual-
quer problema, a não ser esta dúvida,
uma vez que Eudes vem treinando
normalmente e poderá ser escalado
para o próximo jogo.

PONTE PRETA
A Federação Paulista de Futebol

poderá determinar novo local para o
jogo Ponte Preta x Palmeiras, já que a
STJD da CBD negou o efeito suspen-
sivo à pena imposta pelo TJD paulista,
suspendendo o Estádio Moisés Luca-
reli, por 30 dias. A designação mais
provável é o Estádio Jaime Cintra, em
Jundiaí, por se tratar de local que fica
extamente na metade do. caminho
entre a associação punida e o seu
adversário.

OTO ENCONTROU O TIME
O treinador Oto Glória ficou muito

satisfeito com a apresentação do San-
tos diante do San Lorenzo, declarando
que encontrou a formação Ideal para a
equipe. Dessa forma, diante do São
Paulo, no próximo domingo, o Santos
entrará com William; Zé Maria, Joãozl-
nho, Alfredo e Fernando; Carlos
Roberto e Allton Lira; Nilton Batata,
Flávio Silva e Bozo.

SÃO PAULO ALTERADO
O treinador Rubens Minelli pre-

tende fazer algumas mudanças na
equipe do São Paulo, que foi mal
diahte da Ferroviária, chegando a per-
der no Morumbi. Aliás, o time está
muito irregular nesse 2' turno e a
ausência de alguns titulares não ser-
ve, como desculpa, pois o quadro
deu uma goleada de 5x1 diante do
Paulista, em Jundiaí, para fraca apre-
sentação da última quarta-feira. Isto
tem deixado Minelli muito preocu-
pado.

OJAHIÜ ÜO HAHANA rj
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Torneio de tênis
começa com mais
de 300 raquetes

Terá início amanhã no
Rio de Janeiro, o II Tor-
nelo Infanto-Juvenll Sul
América, a ser dlspu-
tado nas quadras do
Tijuca Tênis Clube e do
Grajaú Country Clube,
até a noite de terça-feira,
dia 5 de julho, com a
participação de quase
300 tenistas de nove
Estados brasileiros,
segundo informou
ontem em entrevista
coletiva concedida a
Imprensa, no Rio, o pre-
sldente interino da Con-
federação Brasileira de
Tênis, Cláudio Werneck
de Carvalho Vianna.

O torneio, promo-
vido pela Confederação
Brasileira de Tênis
(CBT) é patrocinado
pela Sul América Segu-
ros, e contará pontos
para o ranking nacional,
que será divulgado no
final deste ano pela CBT
com base nos resultados
obtidos pelos atletas
durante todo o ano, nas
competições oficiais de
tênis, especialmente as
do circuito Sul América.

Serão realizados
apenas jogos simples,
nas categorias mascu-
lino e feminino, de 12 a
18 anos, e o Torneio
corresponde a quinta
etapa do circuito Sul
América de Tênis, que
prevê ainda uma série
de competições até o
final deste ano, em
vários Estados. Os jogos
terão Início às 8 de ama-
nhã, em ambos os clu-

bes, no Tijuca Tênis
Clube, serão utilizadas
seis quadras e no Gra-
jaú, duas.

O II Torneio Infan-
to-Juvenll Sul América,
segundo i Cláudio
Vianna, ó multo Impor-
tante para que os tenls-
tas possam preparar-se
para o Campeonato
Nacional Infanto-Juvenll,
que será realizado em
Campinas, São Paulo,
de 9 a 16 deste mês.

— Este torneio é
uma verdadeira elimina-
tórla para o brasileiro e
servirá também como
preparação aos atletas
que disputarão o cam-
peonato de Campinas.
Além disso, as federa-
ções estaduais de tênis
dos Estados representa-
dos no Rio com base nos
resultados do torneio,
poderão fazer uma sele-
ção de seus tenistas
para o Campeonato Bra-
silelro. explicou o presi-
dente interino da Confe-
deração Brasileira de
Tênis.

Participarão do II
Torneio Infanto-Juvenil
Sul América, dez Esta-
dos: São Paulo, Bahia,
Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Distrito
Federal, Espírito Santo,
Mato Grosso e Paraná,
além do Rio de Janeiro,
sendo que São Paulo e
Rio de Janeiro foram os
Estados que mais ins-
creveram tenistas, res-
pectivamente, com 87 e
80.

Ninguém pode com
Osso, Toco e
Caroço: futsal

A última peleja do Tor-
neio Interno de Futebol
de Salão da Copei, dis-
putada na cancha da
Fundação Copei, em
Campo Comprido, apre-
sentou a vitória do Gefa
(Grêmio Esportivo Foz
do Areia) sobre a equipe
US/VS Mil, por 4 tentos
a 2.

O resultado do jogo
beneficiou a representa-
ção do Osso, Toco e
Caroço, que sagrou-se
campeã do Torneio,
ficando o Grêmio Espor-
tlvo Foz do Areia com
o vice campeonato,
enquanto o time OS/VS
Mil obteve a terceira
colocação.

II TORSUP
Os últimos jogos reali-

zados pelo II Torneio de
Superintendências da
Copei ofereceram os
seguintes principais
detalhes: Basquete;
Chave "A", Superinten-
dência de Operação do
Sistema 35 x Superin-
tendência de Suprimen-
tos 10, tendo jogado e
marcado pelos vencedo-
res: Sérgio (18), Fran-
cisco (9), João Luiz (8),
Antônio e Léo. A equipe
perdedora teve:.Geraldo
(6), Cláudio (2), César
(2), Garcia e Gerson.
Presidência 36 x Foz do
Areia "A" 24. Jogaram e
marcaram para a Presi-
dência, Gilberto (18), Fá-
bio (10), Baena (8),
Paulo, Sérgio e Marcelo.
Foz do Areia "A",
Moreira (10), Romanoski
(8), Luiz César (4),
Hamilton (2), Jorge e
Marlno. Chave Y'B",
Superintendência de
Sistemas e Processa-
mento 40 x Superinten-
dência Regional de Curi-
tiba 30. Jogaram e mar-

caram em favor dos
ganhadores: Luiz Tadeu
(16), Mário Jorge (11),
Carmona (11), Alcimar
(2), Zé Mário e Sérgio. O
time perdedor alinhou:
Cecon (14), Romildoi
(10), Mazza (6), Duarte,
Galetto, Aristão e Fir-
mino.

CLASSIFICADOS
Após a última rodada

ficaram classificados
para o Torneio Hexago-
nal que decidirá o cer-
tame, as equipes: Presi-
dência, Foz do Areia "A",
Superintendência de
Operação do Sistema,
Superintendência Admi-
nistrativa, Superinten-
dência de Sistemas e
Processamento e Supe-
rintendência Regional
de Curitiba.

VÔLEI
Também o Certame

de Vôlei prosseguiu,
tendo sido registrado
este resultado: Chave"A", Superintendência
de Sistemas e Processa-
mento 2 x Superinten-
dência Administrativa"B" 0, parciais de 15x11
e 15x9, classificando-se
para as finais, as equi-
pes: Foz do Areia "A",
Superintendência de
Sistemas e Processa-
mento, Superintendên-
cia Administrativa "B",
Presidência, Superin-
tendência de Operação
do Sistema e Superin-
tendência Administrativa"A".

Neste sábado, nas ins-
falações esportivas da
Fundação Copei, em
Campo Comprido, a
partir das 08:30 horas,
serão disputados os pri-
meiros jogos pela fase
decisiva, tanto na moda-
lidade de Basquete,
quanto na de Vôlei.

O Círculo tem
curso de patinação
artística e hóquei

Tem Início hoje no Cír-
culo Militar um curso mlnls-
trado pelo professor Salva-
dor Samburgo, sobre patl-nação artística, bale sobre
patins e hóquei. O curso é
aberto a sócios e não só-
cios do círculo, mediante o
pagamento de uma taxa de
Inscrição de Cr$ 100,00 e
mensalidades de Cr$
150,00. E poderão partlci-
par pessoas de ambos os
sexos, de 4 a 60 anos. As
aulas serão bs segundas,
quartas e sextas-feiras, em

dois períodos: das 9 às 12
ou das 14 às 17 horas.

As tardes de domingo
serão reservadas para
exercícios livres de patina-
ção, no ginásio do Círculo
Militar, que assim ganhará
uma nova movimentação,
pois, segundo o professor
argentino, só nesse pri-
melro curso devem insere-
vsr-se mais de 300 pes-
soas, o que determinará a
fixação de horários notur-
nos.
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O Hlpódromo de São Vicente, em São Paulo,
continua realizando semanalmente páreos destl-
nados a animais quarto de milha. A Comissão
Coordenadora da Criação dos Cevelos Nacional
(CCCC*:) está propensa a realizar um càmpeo-
nato deste tipo de cavalos, com duas provas em
cada Hlpódromo. Além de dar uma chance para
esta nova raça aparecer, ainda a destacar a atra-
ção que os mesmos se tornam em cada Hlpó-
dromo.

Sábado último, na Fazenda Rio Grande, quando
da realização de uma penca aberta, um dos com-
petidores era quarto de milha e depois de ter ven-
cldo no sábado os 450 metros na melhor marca. -
25"8, na final perdeu, terminando na última posl-
ção. Mas mesmo assim não deixou de ser uma
atração à parte.

Donetica, a melhor égua nacional não foi ins-
crita no clássico do próximo domingo em Cidade
Jardim porque seus responsáveis irão Inscrevê-la
no brande Prêmio "Ministro da Agricultura",
oportunidade em que a filha de Major's Dllemma
abordará,além da distância de 2.400 metros, anl-
mais de boa categoria, como Big Poker, Arnaldo
etc:.., e se passar no teste, terá assegurada sua
presença no Grande Prêmio "Brasil" em agosto,
na Gávea.

¦irtrú

Falando em Grande Prêmio "Brasil" o Uruguai
já mandou o nome de seu representante para esta
prova. Trata-se de Capitei, que vem de vitória no
Clássico "General Artigas", em 2.500 metros. O
craque uruguaio tem uma expressiva vitória no
Grande Prêmio "Criadores" e foi terceiro colo-
cado no "Pedro Ramlrez*quando foi derrotado por
Cinzano e Max, por escassa diferença.

O cavalo Darial, que venceu o Grande Prêmio"Jockey Club Brasileiro", terceira prova da Trí-
plice Coroa Carioca, já está em São Paulo e será
preparado para correr o Grande Prêmio "16 de
julho". Mas existe dúvidas ainda por parte de seus
responsáveis que estão mais propensos a leva-
rem direto o paulista para a Gávea, quando irá se
apresentar, também , no Grande Prêmio "Brasil".

O leilão de amanhã começa às 14 horas. Os.ani-
mais inscritos já podem ser vistos nas cochelras
da Vila Hípica. Chamamos a atenção dos Interes-
sados para a necessidade de cadastramento
antecipado, evitando correrias de última hora.
Qualquer outra informação adicional poderá ser
obtida no Stud Book Paranaense, com o Jurandir
Harschel.

Dois animais estréiam amanhã na última
carreira de Uvaranas e ambos vêm de São Vicente
com vitória. Já se fala que a dobradinha deve pre-
valecer, pois o páreo que pegaram é bastante frá-
gil. é ver e conferir.

Provas da Gávea
já com montarias
e campo oficial

O Jockey Club Brasileiro vai realizar sábado e
domingo, duas Importantes pfovas, sendo uma
para éguas de 4 e mais anos e outra para de três
anos, sendo esta última o crlterlum de potrancas.
A primeira será corrida no sábado, em 1.600
metros, com dotação de Cr$ 1Q0 mil à ganhadora
e a segunda no domingo, também na milha, mas
com dotação de Cr$ 120 mil à ganhadora. Eis o
campo oficial das provas:

Grande Prêmio "11 de Julho"
1.600 metros - Cri 100 mil

- 1 Ellsle-F.Perelra R  19-58
2 Antlgona-J.M.SIIva  14-60
2 Ralne-J.F.Fraga  12-60

- 3 Bless My Soul-J.Dacosta  10-55
Solo Dreams-F.Esteves  2-55
Mannekln-P.Cardoso Z.  13-55

5 Cadlxe-A.Abreu  11-58
3-6 Cadur-G.AIves  1-58

Ballytrl-E.Ferrelra  8-60
QuItuba-J.Escobar  3-60
Reflnarla-G.F.AImeldq  6-58

4 - 9 Vallone-A.E8plno8a „.... 5-60
InduzIda-J.RIcardo  4-58

10 Catmandu-G.Mendes  7-60
11 Choncha-J.Machado  8-58

No domingo, será corrido o Grande Prêmio"Francisco V. de Paula Machado". Esta prova,marcada para as 16.30 horas, vai reunir potrancasde três anos, no crlterlum:

- 1 Snow Pretty-P.Cardozo  9-56
CalIak-J.Malta  1.58

Eltla-G.AIves ..  12-56
- 3 Cororna-J.M.SIIva  

" 
2.53

Q. Wltted-J.F.Fraga II 7-56
Elle-J.RIcardo  3-56

3-5 Espícula-F.Esteves  10-53
Insplrada-A.Abreu _.. .. 14.56
Hollandal8e-W.Gonçal  4-56
Tuyubela-J.Machado  8-56

4 - 9 Vice Reine-G.Menezes  13-56
10 Elf R08e-A.0llvelra  11-56
11 Ice Queen-E.Ferrelra^  5.56
12 Cartaza-J.PInto  e-56

Hoje começa a romaria na Vila Hípica, já
que muitos Interessados no leilão de amanhã

querem ver de perto seus preferidos.
PlUTILADO DEVIDI
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Ali Time fracassou na estréia mas deve melhorar. Carlos Costa

Nareka com boa cotação
na melhor das provas
Tendo como atração

principal o Prêmio"Hugo Cini", em mil
metros e mais uma ell-
minatórla de animais de
três anos em 1.300
metros, q Jockey Club
do Paraná realiza
domingo a sua reunião
de cito provas, onde o
bom equilíbrio existente
em algumas provas
poderá garantir uma
arrecadação das melho-
res.

Os páreos começam
um pouco mais cedo -
às 13:45 horas - com
maior Intervalo entre as
provas, evitando assim
que hajam atrasos na
reunião.

Nareka, que foi flnalís-
slma na "penca"' do
Tarumã e depois teve
problemas pulmonares,
reapareceu recende-
mente e acabou fracas-
sando. Mas seu trabalho
foi bem melhor agora e a
turma também ficou
mais fraca, pois Vinga e
Dami saíram do páreo.
Por Isso, a defensora do
Haras Tamandaré surge
como o melhor nome
desta carreira, já que
seus rivais não são gran-
des ameaças.

ALL TIME
#

A estréia desta filha de
Ahmed foi fraca, pois
terminou na última posi-
ção, embora seu jóquei
tivesse se queixado de
prejuízos. Não acredita-
mos que possa melhorar
de uma corrida paraoutra, embora aqui no
Tarumá isto tenna acon-
tecido seguidamente.
Para uma colocação, tal-
vez.

CARDEALINA

Depois de uma fraca
estréia, quando termi-
nou longe, na quinta
posição, em seu último
compromisso foi bom
terceiro para Bumeran-
gue, chegando a 3 cor-
pos do ganhador em
tempo recorde. Temos
Impressão que deverá
se adaptar melhor em
distância um pouco mais
longa e está aí um dos
bons nomes, principal-
mente para a formação
da dupla.

EYELASH

Já está bom madura

sua vitória, pois vem de
dois segundos consecu-
tlvos e mantém estado.
Na última teve proble-
mas ainda, pois o apren-
diz não conseguiu man-
ter sua linha na reta
final, decretando sua
derrota. E um dos prlncl-
pais nomes da prova e
não será surpresa se
vencer.

GALEGO
Este estréia e como

bom filho de Napo,
deverá mostrar pelo
menos boa velocidade.
Não tivemos ainda notí-
cia de algum trabalho
forte, mas sabemos que
Raullno Rocha vem pre-
parando-o hã multo
tempo para estrear aqui,
já que o mesmo andou
em canchas retas,
quando apresentou
problemas no início de
sua campanha. E de se
estudar.

GRACEJO

Outro filho de Milord
que está em grandeforma e poderá fazer
uma boa estréia em
nosso prado. Silvio
Plotto está caprichando

em seu preparo e deverá
constar no rol dos mais
prováveis vencedores
da prova, pois lem bom
sangue, porte e stamlna.

CALDIVANA
Deixou excelente

impressão em seu úl-
timo compromisso,
quando ponteou a prova
até os 200 metros finais.
Depois, ao sofrer o ata-
que de Yellow Ribbon,
foi atrapalhada, mas
mesmo assim conseguiu
conter o assédio de Lytil.
E um dos bons nomes
desta prova, principal-
mente porque recebe o
reforço de Hydroa.

HYDROA

Esta ainda não confir-
mou o que se espera.
Boa filha de Klng Char-
ming, está bem prepa-
rada para o compro-
mlsso e deverá fazer
boa figura na prova.
Temos Impressão, inclu-
sive, que o aumento do
percurso deverá favore-
cê-la, pois em seus com-
promissos anteriores,
não mostrou muita ligei-
reza, mas aparecia bem
no final.
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Bravo venceu bem Brlbery, por fora, e Germll, por dentro Canoa Costa

Clássico paulistaf
tem 10 éguas, co
nove estrangeiras;

O clássico "Roberto Alves de Almeida", p
central deste domingo em Cidade Jardim rei
10 éguas, sendo nove estrangeiras e uma naclr
A prova está marcada para as 17 horas em 1
metros de areia, com dotação de Cr$ 90 r
ganhadora.

Entre sábado e domingo, serão corridos apB
duas provas especiais para animais de três rj
inéditos e filhos de pais nacionais. No aábad
Prêmio "Joaquim da Cunha Bueno" em 1
metros com Cr$ 60 mil de dotação, destinado i
trancas e no domingo, o Prêmio "Jayme TorL
que foi desdobrado em dois, corridos na m? ]
distância e com a mesma dotação das potrar

No clássico "Presidente Roberto Alvei
Almeida", foram alistadas Con Rodete, Draw E
Egilea, Fernanda, Fimbria, Prlncess Glft, Cone; |
Glrl, Moving Up, Duchesse de Lolre e Tournan i
A única nacional ó Draw Back. Con Rodete, é I
filha de Yata Nahuel e defende as cores do I-
Santarém, seu importador, sendo treinada por =
vador Antunucio.

Com uma presença de aproxlmadam
1.500 pessoas, foi realizado na segunda-fef
noite, em Carazinho, a final do Grande Prêmio j
gis Paz e Lino Antônio Marques", prova qud
ciou-se no domingo, com a realização de selei
em distâncias de 450 e 650 metros respecf,!,
mente. |<*a

Na primeira distância, venceu Clartê, de ';$
dir Paiva, com Gibão na segunda posição. Noa ;iò >
metros, venceu JB, de Juan Agostin Barbosa, (IS '
uma das provas teve uma dotação de Cr$ 100('
o Jockey Club de Carazinho faturou na prorm
uma arrecadação de Cr$ 900 mil, aproxim
mente, o que deixou multo a desejar.

Aqui, as melhorq
pules para aman
em Ponta Gross

Para que você faça suas apostas antecipadamj
a seguir o DP Indica os melhores nomes para as corf R°
de amanhã em Uvaranas, quando serão dlspu
cinco provas
1' PÁREO - Força: Zasrouf; Diferença: Baymone
poule: Sunrlse.
2» PÁREO - Força: Blue Son; Diferença: Zlrconlo
poule: Solista.
3' PÁREO - Força: Collnha; Diferença: Ulajá; Boa |
Koriyama.
4' PÁREO - Força: Gay Boogle; Diferença: Beau Wj",

ai
ma
ler

d

Bygea.Boa poule:
5' PÁREO
poule: Dobradinha

Al
fcstlí
lixai

um i
lio

S I
jato.Força: Pareiha "1"; Diferença: Quartlnnjais

dinha"11". 3—

1»
1
2
3
4
5
6
2'
i
2
3
4
5
6
3o
1
2
3
4
5
6

4'
1
2
3
4
5

6 -

5°
1

2
3
4
5

Veja os números estatísticos
do primeiro semestre

56.200,00
117.200,00
40.150,00
62.550,00
37.300,00

77.300,00
57.550,00
69.000,00
71.750,00
50.250,00

PROPRIETÁRIOS
Haras Malurica ... 11 18 102.600,00
Haras São Joaquim 08 36 86.775,00
Haras Santarém . . 08 23 78.900,00
Haras Jatobá  07 40 84.450,00
Haras Larissa  07 145 9.525,00
Haras Faixa Branca 07 12
Harsa Tamandaré . 07 10
Ney Romano  06 08
Haras Mauá 05 36
Stud Bento  05 17

CRIADORES
Haras São Joaquim 20 83 230.075,00
Haras Malurica ... 11 12 92.500,00
Haras Santarém .. 07 30
Haras Rio Verde .. 07 17
Hrs. S.Luiz Gonzaga 07 14
Haras Jatobá  06 37
Herminio Brunatto. 06 12
Haras Palmital .... 06 08 348.200,00
H. Jahú & R.Pedras 05 24 49.200,00
Haras Ipiranga 05 09 . 34.000,00

TREINADORES
C. P. Gusso 23 95 240.850,00
F. Loczer  18 92 180.550.00' A. A. Oliveira .... 16 83 180.600,00
J. M. Ferreira ... 16 45 160.350,00
S. B. Piotto  14 49 169.650,00
E. S. Santos  14 44 112.200,00
Ale. Menegolo .... 13 92 145.250,00
A. R. Pelanda .... 13 45 125.600,00
A. Bozza  11 65 110.050,00
J. Vitorino  11 36 83.700,00

JÓQUEIS
V. Maros J7
L. Veríssimo  28
S. Barbosa  20 35 484.450,00
O. Loezer  16 58 143.600,00
J. Cardozo ; 14 50 136.900,00

104.700,00
105.100,00

J. Azevedo 12 54 126.550,00
M. Santos 12 48 138.150,00
A. S. Mendes .... 10 31 81.025,00
J. C. Pereira 09 43
A. Zanin 09 35

APRENDIZES
W. Lopes 16 38
W. Motta 13 39
J. A. Santos 12 63
M. C. Souza 06 45
M. P. Moraes 05 26
R. Bueno 04 35
L. P. -Silva 04 12
Osv. Loezer 03 28
E. S. Maia ....
A. L, Carvalho

03 23
03 09

REPRODUTORES
Bonjardim 14 70

122.000,00
110.650,00
124.000,00

70.500,00
52.800,00
52.700,00
33.850,00
36.400,00
34.650,00
20.600,00

Programa para amanhl
Páreo - 1.100 metros - Cr$ 2.500,00 - Ás 14:00 horaj1 Baymone, A.A. Silva 

2 Parnazian, A. C. Oliveira 
3Digame. J. Azevedo 
4 Domador, O. Farago 
5Zasrouf, J.C. Pereira 

Sunrlse. CR. Rosa 
Páreo - 1.100 metrosCr$ 2.500,00- As 14:50

Ofengary, CR. Rosa 
Zirconito, J.C. Pereira 
Solista, A.Neves 
Imbróglio, J. Azevedo t.
Adax, A.A. Silva 

6 Blue Son, A.C. Oliveira
Páreo - 1.000 metros - Cr$ 2.500,00 - Ás 15:40 horas!, . ,1 Colina, J.A. Santos ríí2 Do It Now, A. Neves lndc3 Ulajá, CR. Rosa I 9U'

4 Epupila, A.A. Silva Ilut5 Hara-Boy, J. Barbosa ft qui
6 Zak, x.x.x ,|.UI.,<

Koriyama, x.x.x ?'0<lil
Páreo - 1.200 metros - Cr$ 3.500,00 - As16:30 horesSP; '

Beau Latin, R. Rodrigues T
Quarteio, A.C. Oliveira ff ,qu
Bygea, J. Azevedo ., K ?l

4 Hbddv Excedinq. J.A. Santos ,' 
'"

- 5 Esses, A. O. Coradln -W
6 Victor Flores, J.Barbosa ......"!!!""!!!!!!!!."!"!"!!"!!!.¦..... 

"i!i
Gay Boogie, O. Loezer 

Luty, O. Farago 
P?r£? ' 

}200 metros - Cr$ 2.500,00"-'Às 17:20 
'horas!

Bicado, x.x.x " Cincinatus, x.x.x .'  
Capuleto, A.C. Oliveira !!!!!!!""""!!."!!""!.!.
Quartin, x.x.x .!,..!!!l.!."!!..!...-.

4.Monselgneur, x.x.x [...
Tiro , A. Neves  m ,
Disney, J. barbosa ¦;#!
Endyto, J.A. Santos ZZZZrZT'ZZZ «M" Ado. A.A. Silva |P«

Programa do Tarumã
1« Páreo

2.000,- 1.200,
(Turma - 06).

1.100 metros. Cr$ 8.000 -
800,-400,00. As 13,45 horas

Bandarilha-M.P.Moraes-3k 2-52
El Dulce-J.CPereira 4.54
Harmlna-W.Lopes-1k 1.52Karma-J.Azevedo 5.52
Lidoreta-M.Santos 6-52

Taicano-S.Barbosa  
'" 3.54

2
2.000,

(Turma

Twinsy 08
Zaluar  07
Mastereu  06
Gcorge Raft  06
King's Catch  06
Sobresalto  05
Computador 05
Maimbú 05
Corpora  05

152.425,00
33 84.100,00
04 55.400,00
09 52.500 00
07 45.700,00
06 352.600,00
25 55.700,00

66.850,00
76.100,00
33.100,00

15
13
08

87 368.700,00
79 281.700,00.

ANIMAIS
Piekles 05 05 27.000,00
Cleptomaníaca 05 03 27.500,00
Part Pris  04 07 , 23.600,00
Trópico 04 06 24.200,00
Egjante  04 01 22.650,00
Buffone  03 07 18.500,00
Embrulho  03 02 24.500,00
Escuro  03 01 -22.750,00
Siciliano -.... 03 01 22.750,00
Gay Bigamist  03 01 22.050,00

Páreo - 1.200 metros. Cr$ 8.000 -
1.200, - 800, - 400,00. As 14,15 horas

05). Inicio do Concurso Slmplestie
Pontos.

1 Abdljan-L.P.Silva-2k 2-58
Aguarai-S.Barbosa 6-58
Charmelis-M.Santos  

7.56

Colce-J.CPerelra  
i.kr

Elldlo-O.B.Silva .'" 4.58
Mangayba-J.A.Santos-2k 5.56
Ranquitlna-J.Azevedo 3.55

1.300 metros. Cr$ 8.000 -
800, - 400,00. As 14,50 horas

3« Páreo
2.P00, -1.200,
- (Turma - 01

1 Clriemá-O.Loezer 5.54
Daml-M.Santos  

6.54

Henevino-J.Azevedo  
o 

56Humblrd-O.OIIvelra  
i 

rc
Lytll-J.CPerelra 4 25
Pábulo-Z.Fanton  

] 
H

5' Páreo - 1.000 metros. Cr$ 8.0Í
2000, - 1 200, - 800, - 400,00. As 16,10 h

(Turma - 01). Prêmio "Hugo Clni"
- 1 Ali Tlme-W.Lopes-1k 
- 2 Cardealina-O.B.SIIva 
- 3 Eyelash-M.P.Moraes-3k 
- 4 Galego-Z.Fanton 
- 5 Gracejo-S.Barbosa 
- 6 Nareka-M.Santos 
- 7 Caldlvana-W.Motta-2k " Hydroa-O.OIIveira 

6» Páreo - 1.400 metros. Cr$ 8.0
2.000, -1.200, - 800, - 400,00. As 16,50(Turma - 04).

- 1 Andariego-J.CPerelra 
- 2 Belle-W.Motta-2k 

3-3 Bllena-Não corre ...'.
4 Capelista-O.Loezer 
5 Carpeno-Osv.Loezer-3k 
6 G. Bucaneer-J.A.Santos-2k 
7 Itarumã-J.Azevedo 
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o„„2° P/íeo " 1-100 metros. Cr$ 8.000 -
°Turma 

- 10)" 
?°°' " 4°0'°a M 15'30 horaB

1 Buffone-J.Azevedo io-51
Clever-M.P.Moras-2k  

 
1.57

Donoso-O.B.SIIva  
 

5.56
Estafe-J.A.Santos-2k  

' 
4.50EstazIada-J.Cardozo 9.55

Flayer-A.S.Mendes  
'" 

7.50Pedregal-Osv.Loezer-3k  e-588 Saklno-J.CPereira a ífl
9 Urdlta-W.Motta-2k  z cn

-10 Uquerpe-M.Santos •x.e.a
11 Urzal-D.Perelra ZZ 11.57

... ,7' Páreo - 1.200 metros. Cr$ 8.0J
2.000, -1.200, - 800, - 400,00. As 17,30 f

(Turma - 11).
Armani-J.Azevedo 
P enaraze-Z.Fanton 
Cleptomanlaca-W.Lopes-1k ..
Competltive-M.Lourenço-3k ..
Filone-L.P.SIIva-2k 
O. lmperlal-M.P.Moraes-3k ...
Xlrlumlny-J.Cardozo 

8 Capuchino-J.CPerelra " Daro-J.A.Santos-2k

8» Páreo - 1.100 metros. Cr$ 8-°,
2.000, -1.200, - 800, - 400,00. As 18,1°- (Turma - 03).
1 - 1 Bob Link-J.Azevedo 
2-2 Contigo-O.Loezer 

- 3 Epeus-W.Lopes-1k 
- 4 Falceira-A.S.Mendes „5-5 Follpa-L.P.SIIva-2k Msidcr
- 6 Quebamba-Z.Fanton K?sí
- 7 Cardlozlna-Não corre " Hamar-O.B.Silva 
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Começa hoje à noite no Palácio de Cristal
a Taça Brasil de Futebol de Salão, reunindo

as melhores equipes de todo país.

TORNE "NOSSA CIDADE MAIS HUMANA'

por)

nlo

ele

PAULINHO, volante do Cori-
tiba F.C. ja está cansando a
paciência de todo mundo, com as
constantes declarações de que vai
abandonar o futebol, por sen-
tir-se injustiçado e uma série debabados mais. Entendemos quejá c hora do presidente do verdao
coxa-branra tomar uma atitude
drástica pondo um ponto llnal
neste estado de coisas, dando
passe livre para esse moço quevive mais no estaleiro e recla-
mando, que jogando futebol.

Iam roca-troca realizado entre o
«J iba e o Juventude de Caxias™ 

ti), parece não ter surtido
pois BORJAO, que veio lá

jmpas, até aqui não justifi
ja vinda e é outro que pre

(mostrar alguma coisa de
PtíCã)l. pois O que não pode é

| da sombra do nome do seu
li, pois desde que aqui che-
I em esquentado mais o con

o do médico Dr. Macedo,
is redes adversárias, é um

í se analisar.
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IFWlAns MAUAO LTOA.
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Rua Desembargador Wertphalen,
2173 - Caixa PostaL 1733

Fone: 2 3-8855 Curitiba - Paraná

lar
cor
ipuj

me

nloj

)S

au

UM

ROBERTO, que chegou há
atrás para resolver os

mias do Clube Atlético
aense. até agora jogou

de 45 minutos, defen-
as cores do timão rubro -

. Com a chegada de
AL, estamos sentindo que:stá com os dias contados

ixada, a não ser que acon-
lm milagre e o íi Roberto
tio menos a participar das
Us restantes do nosso cam-
Io. Pelo jeito o Atlético
ais um come e dorme.

\ Comissão Técnica da CDBdeu uma dentro, cortando paraos jogos de Cali, os jogadoresZICO e AMARAL, que só iriam
passear na Colômbia, pois o atacante terá que cumprir a suspen
são imposta pcla/FIRA,enquanto que o zagueiro, basltser convocado para apresentar-se
com problemas clínicos. Assim
acabou com o suspense que renava entre os jogadores, que nãsabiam quem sobraria, com
imprensa sendo surpreendida
C0"i esta decisão.

fp^^l

5*j?-se ¦¦ *"*"-^B!*'V.,E?-"ií„

i
LLO PACHECO conti-

êndo criticado pelo regula-
1 que impôs aos clubes do
| futebol, bem como pelaJque elaborou para êste 1»"I onde já conseguiu desmo-
toda a região Norte, visto

jmes da Capital dispararem
Krança, se bem que o Colo-"13 

que mais reclamou, aindai alguma chance, pois basta
1 nona em Cambará para• pessoal da Vila Capanemaom tanta choradeira.

•as

.01
lh

JOÃO PAULINO VIEIRA
FILHO, prefeito de Maringá,
tem procrado mostrar que o (ire-
mio de Maringá já está no Cam-
peonato Nacional mas com a
reserva necessária, pois assim
está evitando reclamos daqueles,
como ò Colorado que não tive-
ram a mesma sorte e ficarão de
fora. Como presidente (de.honra
do Marinçá, João Paulino e seus
companheiros'de Diretoria estão
contratando muitos jogadores, jávisando a. fase final do nosso
campeonato e o Nacional.

MAURER
PNEUS

Rua João Negrão
1.100. Falou Pneus,
falou MAURER.
Recaüchutando e
vendendo pneuidesde 1929.

ffl$m>m£&

unhos È whisky s
.IMPORTADOS
RUA DA PAZ, 643

FONE 23-8838
CURITIBA

Indústria Madeireira Odeua S/C
Especializada em lâmina»
faquMdai de madeira de loL
Rodovia do Café, Km 4 -
Rua Prof. Joio Fataiz, 1500
Fone: 24-9421 - C. Portal 7087,
End. Te%. "ODESSA".
Curitiba - Paiani

O CASARÃO
COLONIAL

Comércio de
Móveis do.
Trevo Ltda.

Rua Francisco Derosso, 73 -
BR-116 - Km 3 - trevo do Xaxlm
Fone: 46-1784 - CEP 800Q0 - Ctba
- Psraná.

1§§ '
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SERVIÇO £„

Co ndictonadoret de ar;
Refrigeradores,
Congeladores.
Televisores, lavadoras.
Purificadores"Nautüus",
Ar Condicionado

Veículos.

SPRINGER CURITIBA
Ubaldino do Amaral, 927
Fones: 23-3145, 23-3415 e 23-3714

£ P°?era ser vendido
0 rutebol Mexicano, poise que não tem mais moti-

para continuar jogandoondrina. Marbc Ramon-o intermediário nas nego-8 entre o Tubarão c o Amé-Io México, que está pro-i pagar os 300 mil que o-'sta pedindo. Seria umaara este jogador que foi
jogando dopado pelaQmo antidoping no qua-

} «lar decisivo de 1976 e queWou no último sábado

trrP

O E.C. PINHEIROS é incrível
mesmo. Agora está propensocomprar uma área de setenta mil
metros quadrados no Boqueirão,
para ali construir seu estádio de
futebol, que teria capacidade
para sessenta mil pessoas. Pelo
que se depreende o sonho de
adquirir o Pinheirão já pertenceao passado, embora a Federação
Paranaense de Futebol já tenha
marcado a assembléia geral paradecidir a venda do Pinheirão
Buso quer terminar sua gestãocom ao menos um campo de
futebol para o seu lime.

_T_.
Açougue Francês

Av. BateL 1636 e Rua Claudlno doa
Santos, 72, aoiado da'Igrnja do
Rotirio - Fones: 224694 e 42-2016

RôfnbráS- Refrigeração
è Imp. de Maquinas Brasil Ltda.
Peças e Acessórios para Refrigeração.
Rua Barfo do Cerro Azul, 479
Fones: 22-8081 c 24-0444 - CiíHtibü

VALDO ZANETI é um moço
competente e que não gosta de
aparecer muito junto aos órgãos
de imprensa, mas Anibal Khourv
sabe do valor do seu vice-presi-
dente de Futebol e deu-lhe carta
branca para adquirir os jogado
res que o técnico Alfredo Ramos
solicitar. Cabral é o primeiro de
outros que até o inicio do 2'
turno estarão vestindo a camisa
rubronegra. Em silêncio o Valdo
vai mostrando seu real valor.

Papas
• Equipamentos

para Tratores

DiSAUHO
Rua Conselheiro Laurindo, 776
Caixa Postal 6.304
Fone: 22-6165 (PABX) - DDÜ 04JÁ
TELEX: 4M510 - 80,<XJO Çuritita

, PAPO FINAL
O COLORADO ESPORTE CLUBE a cada dia que•|.,r.,'^a mals lon8e do Campeonato Brasileiro, pelas

loivpr., Vnconsequentes de seus diretores, que agora
1-irii. n j'ar Fontri» o mundo, dando mostras de imatu-
lue Kr,ara dlrlÇlr ° club<: de Vila Capanema, que não con-
k ri?- r rcsu''ados dentro de campo por apresentar um
hbém 

lim,ladas condições técnicas e que fora de campo
«siri™, xa a desejar, pois está resumido na apatia de seu
ttroVH- e na boa vont"de de seu diretor de futebol, já que
Idirrn estao tirando o time de campo por não con-

ini m Com a f°tma de agir, dos homens que dirigem o
! c2ní0 Ja aconteceu com o diretor financeiro Jvo Bor-'• E LAMENTÁVEL...

i
RESTAURAiVTT
MADALJOSSO
SANTA
FELICIDADE
Onde voei vai provar o mais
gostoso e nobre vinho
de Curitiba.

Chicão, Braguinha, Santamarla, Ikca, Mário, Casinha e Ike

Taça Brasil de futebol
de salão juvenil começa

Finalmente o momento chegou:
começa esta noite a I» Taça Brasil
Juvenil de Clubes de Futebol de Salão,
regional de Curitiba, com as participa-
ções do Circulo Militar (Paraná), Vila
Isabel (Rio de Janeiro), S. C. Interna-
cional (Rio Grande do Sul), AABB
(Brasília) e Clube de Natação e Rega-
tas Alvares Cabral (Espirito Santo).

A promoção da Federação Para-
naense de Futebol de Salão inicia-se
hoje a noite, no ginásio do Circulo Mili-
tar, prolongando-se até a próxima 3'
feira, dia 5 de julho.

JOGOS PARA HOJE

Local: ginásio do Círculo Militar do
Paraná (Palácio de Cristal).

18:00 horas (mirim): Circulo x
Expressinho.

18:45 horas (pré-mirim): Expressi-
nho x Círculo.

19:30 horas (adulto): Irmãos
Mauad x Vovólalá.

20:30 horas: desfile de abertura,
hasteamento das bandeiras, Hino
Nacional, juramento do Atleta e aber-
tura.

21:15 horas: Círculo Militar (Para-ná) x Alvares Cabral (Esp. Santo).
22:15 horas: Vila Isabel (RJ) x S. C.

Internacional (RS).
Ingresso único: 10 cruzeiros.

Basquete
Norte-Sul
em julho

As equipes de bas-
quete, que estão dlspu-
tando o Campeonato Esta-
dual, Iniciarão em julho as
partidas Norte-Sul. Pela
categoria infantil, a Socle-
dade Thalla ficou em 1»
lugar e Liga de Paranaguá
em 2". Essas duas equipes
Jogarão com os times
campeões da Zona Norte,
Canadá, e Associação
Recreativa Esportiva de
Londrina (Arei).

Os dirigentes da Fede-
ração Paranaense de Bas<
quete, se reunirão hoje à
noite para decidirem o
local em que se realizarão
os jogos.

VCLTA REDONDA

Amanhã serão convoca-
dos os atletas e técnicos
que partirão para Volta
Redonda, dias 25 e 26 de
Julho, onde participarãodos I Jogos Infantis de
Basquete. Os atletas
começarão os treinos a
partir da semana que vem.

Piquet vai
correr em
Siíverstone

Com o agravamento do
problema das greve3 na
Itália o brasileiro Nelson
Piquet da equipe Brás-
temp-Arno, desistiu de
participar do Grande Prô-
mio da Loteria de Monza
de Fórmula 3.

Essa decisão deixa o
piloto mais tranqüilo paraterminar os acertos em
seu Ralt-RT1 com vistas à
prova de Siíverstone, (nãoválida para o Camoeonato
Europeu), que será 'dlspu-
tado dia 18 de julho como
preliminar do grande Prô-
mio de Fórmula 1 da
Inglaterra.

Piquet espera chegar
mais cedo à Inglaterra
para Iniciar os treinos. Ofato de terem sido cance-
ladas as provas de Fór-
mula 3, válidas pelo Cam-
peonato Europeu nos cir-
cultos de Dljon o
Hockhelm, aumenta o oti-
mismo da equipe para acorrida de Siíverstone. Por
Siíverstone ser um circuito
multo rápido,-onde os
carros necessitam de umacerto muito peculiar, otempo disponível favore-
cera os testes das modlfl-
cações aerodinâmicas emecânicas que Piquet
está Introduzindo em seu
Ralt RT1 Brastemp - Arno.

Na sede da FPFS (rua Barão do
Rio Branco, 45, 7» andar, salas
706/707), às 16:00 horas de hoje, com
a presença do delegado da CBD,
Januário D'Alôssio Neto, teremos a
reunião do Conselho Arbitrai, quandoa FPFS homenageará os clubes pre-
sentes e os atletas registrados terão
condições de jogo.

INTER E AABB CHEGARAM
Na noite que passou, de Brasília

chegou a equipe da AABB, enquanto
que nesta madrugada a delegação do
S.C. Internacional chegou de Porto
Alegre. As demais chegarão hoje às
12:00 horas.

ONDE FICARÃO
O delegado da CBD, Januário

D'Aléssio Neto, o presidente do Con-
selho de Assessores da CBD e sua
senhora, ficarão hospedados no Arau-
caria Palaoe Hotel; os oficiais de arbi-
tragens no Cervantes Hotel, na tra-
vessa Alfredo Bufrem; os atletas e diri-
gentes dos clubes participantes, dor-
mirão na "Sala do Outros da Casa do
Estudante Universitário. As refeições
serão feitas: almoço no restaurante do
Círculo Militar e jantar na Casa do
Estudante, para os clubes; os árbitros
almoçarão e jantarão no Círculo Mili-
tar. Os delegados, em restaurantes ti-
picos e turísticos da cidade.
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Iglósias conseguiu a 9» colocação.

Iglésias lutou com
problemas técnicos
e ficou em 9? lugar

Uma série de problemas de ordem técnica não per-mitiram Plácido Iglósias, piloto da ALGEMARIN-BANES-
IADO-SERVOPA, uma boa colocação na 3» etapa doBrasileiro de Fórmula VW em Cascavel.

A reportagem procurou o experimentado piloto parasaber dos problemas enfrentados na prova, e soubemos
que, além da estabilidade deficiente notada desde os
treinamentos no POLAR n» 36, no momento da largada
da 1» bateria surgiu uma falha, causada por um fio do
chicote elétrico.

Apesar de revisado rapidamente o sistema elétrico,
o piloto prestigiado por Lamlnaço e Valvollne voltou
esperançoso, pois percebeu o melhor desempenho do
monoposto, apesar de persistir a folha em menor intensl-
dade. Desta forma lutou bravamente na segunda bateria
obtendo a 9' colocação.

Este resultado proporcionou a 12» colocação na
classificação geral.

Esta semana a equipe de mecânicos da Servopa
Competições revisou Integralmente o sistema elétrico do
Fórmula, posteriormente enviando o chassi para a ofl-
clna de Gilberto Magalhães para a verificação dos
problemas de suspensão. Na busca de aperfeiçoamento
serão substituídos os amortecedores SPAX por KONI (osmesmos utilizados em Fórmula 1), as molas héllcoldals
por novas com tensão mais adequada e adoção de aero-
fólios mais largos, para obter a mesma pressão com
menor área frontal.

Para completar, a regulagem da geometria de sus-
pensão será executada por Darci, técnico da Equipe
Copersucar de Fórmula Um utilizando sofisticado equl-
pamento ótico de medição.

Todos os melhoramentos introduzidos no veí-
culo estão animando sensivelmente os integrantes
da ALGEMARIN-BANESTADO-SERVOPA, tendo emvista um bom resultado na próxima etapa em Brasília nodia 10 de julho. E o que desejamos à esforçada EquipeParanaense.

DIÁRIO DO PARANÁ 
(

2' Caderno <i

AMADOR
Curitiba, sexta-feira, 1» de julho de 1977

Autódromo do Rio
será inaugurado
dia 7 de agosto

O presidente da Con-
federação Brasileira de
Automobilismo, Charles
Nacache, regressou da
Europa e disse que o
Autródomo do Rio não
mais será Inaugurado no
dia 24 de julho com uma
corrida Internacional de
carros Fiat, como estava
previsto, mas, sim, no
dia 7 de agosto com uma
prova válida pelo Cam-
peonato Brasileiro de
Fórmula Volkswagen
1.600 ( ex Super-Vê ).

Nacache, que havia
embarcado para a Suô-
cia na semana passada
para tentar contratar
vários pilotos de F-1
para a prova internado-
nal de inauguração do
Autódromo do Rio, disse
que sua realização a 24
de julho ou mesmo até
23 de outubro - data da
última prova do Mundial
de Fórmula-1 - é Impôs-
sível porque até lá os
pilotos não podem assu-
mlr qualquer compro-
misso. O presidente da
CBA confirmou que a
inauguração oficial do
Autódromo do Rio será
no dia 29 de Janeiro de
1978, quando será reall-
zado o GP do Brasil de
Fórmula-1.
EQUIPE BRAHMA FARÁ

TESTE
O Autódromo do Rio

já está praticamente
pronto - atualmente
recebe os últimos reto-
quês, como colocação
das telas de proteção,
pintura da sinalização
horizontal e colocação
de áreas verdes - e a
partir do dia 15 de Julho
sua pista será liberada
para treinos.

A Equipe Brahma, a
única equipe carioca
que disputa a Fórmula
VW 1.600, Já solicitou
através de seu chefe,
Jan Balder, a data do dia
15 de Julho para levar
seus carros para a pista
para que os pilotos José
Pedro Chateaubrland e
Maurício Chulam reall-
zem os primeiros testes
no novo autódromo bra-
sllelro.
COMO É A FÓRMULA

VW-1.600
A Fórmula Vnlkswa-

gen 1.600 o a principal
categoria do automobi-
lismo brasileiro. Seus
carros são monopostos
e suas cerenagens são
semelhantes às de um
Fórmula-1, pcls pos-
suem Inclusive aerofó-
lios. O motor utilizado ó
o mesmo que equipa a
Brasília, mas ó permitida
a utilização de vários
componentes modifica-
dos como plstões, bron-
zlnas, válvulas e etc
sendo que são dotados
de quatro carburadores
simples ou dois duplos.

Seu peso mínimo ó de
400 quilos e é um carro
super-veloz, pois atinge
por exemplo velocida-
des de 230 a 245 quilo-
metros horários no final
do retão de Interlagos.
Como na Fórmula-1, os
pneus são sllck, já fabrl-
cados no Brasil, sendo
que o aro das rodas
dianteiras ó de 6 e o das
traseiras de 8 polega-
das. O material de cons-
trução das rodas ó livre
e seu diâmetro pode
variar de 13 a 15 polega-
das.

Handebol vai ter
subsede em
Maringá: reunião

A Federação Para-
naense de Handebol,
presidida pelo professor
José Estevão Wolskl,
realizará, dia 3 de Julho,
às 9 horas, no Estádio
Chico Neto, em Maringá,
uma reunião com pes-
soas Interessadas, para
criação de subsedes,
que atendam competi-
ções em todo o Norte do
Estado, e também pro-
gramarem o calendário
para 77.

Wolski tenclona
criar uma subsede em
Maringá e outra em Lon-
drlna, sendo que esses
são os principais centros
do Interior. Maringá
atenderia os municípios

de Nova Esperança,
Campo Mourão, Manda-
guaçu, Umuarama,
Astorga, Paranavaí. Lon-
drina seria sede de
Cambo, Rolândla, Ara-
pongas, Apucarana,
lyaiporã, tlacarezlnho,
Cornèllo Procôplo,
Porecatu, Santo Antônio
da Platina. As pessoas
Interessadas deverão
comparecer no Chico
Neto, para maiores
informações s suges-
toes.

CAMPEONATOS
Dia 15 de agosto,

Início do torneio adulto
de handebol, masculino.
As equipes que partlci
parão do torneio serão:

Ponta Grossa já
convocou para
os jogos abertos

O Departamento de
Esporjes e Recreação
Orientada - DERO - já
escolheu os atletas prlncesi-
nos que deverão Integrar
as seleções do município
com vistas as disputas dos
Jogos Abertos do Paraná,
em outubro vindouro, em
Arapongas. O professor
Percy Roberto Machado de
Lima, diretor do DERO e o
professor Jaime Maurício,
assessor técnico deve-
rão compor as seleções
convocadas.

Conforme divulgação
oficial eis a lista dos convo-
cados:
Futebol de Saião: F. Cape-
lettl: Carlos Campos No-
cera, Joel, Luiz Nocéra,
Alceu e Paulo Lara; Deapa-
chante Cury: Mitanl, Ari
Rocha; Arca: Flllzola, Fal-
cão, César Silva; Olinda:
Eli, Maurício, Flala e
Amauri; Cruzeiro: Roberto;
Visão: Flávlo Kamlnski e
Coral: Ivo. Comissão Tóc-
nica: prof. Percy de Lima,
Albino Szesz e José Elvlo
Torres Berg. »
Basquete Masculino:
Darlan, Ricardo Barros,
Ricardo Naml, Oscarzinhb,
Renato Nejm, Jacob Dura,
Hudson Zanoni, Carlan
Zullan, César Busato, Saulo
Plmpào, Relnaldo Ans-
bach, Silvio D. João, Mar-

cio Brlno, Jorge Rlzental,
Roberto Guimarães, Nel-
son Legat, Orlon Barbosa,
Edmllson Roth, César Sllvav
Mauro Ferreira, Helton
Dona, José Kasnodezey,
Luiz Fernando Blscnlò,
Francisco Delson da 0>i-
velra Lima e Estanlslau
Jovytel.
Basquete Feminino: Car-
mem Raque R. Lima, Lana
Desanoskl, Rosângela de
Jesus Rodrigues, Mareia
Stlnskl, Sllvana Callxto,
Katla Pinto, Tânia Daher,
Sefora Mllleo, Isaura
Rlquerme, Rosângela Sam-
wals, Rosani Naml, Vera
Lúcia Moraes e Slla, Maria
Durskl, Rosângela Dropa,
Maria da Graça, Angela
Lenlta Rlzental, Nelcy Bur-
gadt, Claudete Daher.
Comissão Técnica: Prof.
Jaime Maurício da Silva
prof. Alfredo Gomes, prof.
Darlan Cisielskl e prof.
Youssef Rachld.
Tônls de Mesa: Antônio
Roberto Honesko, Rafael
Honesko, Moroslau
Honesko, Wllmen Rogério
Pinto, Paulo Roberto
Daniel, André Degeus Jr.,
Marcelo Casemlro, Roberto
S. Chezlnl, Pedro Renato
Chezlnl, Dalmo José
Urbano, Jilson Berger, Luiz
Carlos Pellssarl, Roberto
Zenphinlng, Carlos Adolfo
Spanhols Mazur.
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COMARCA DE CURITIBA

3.° Ofício de Protesto de Título*
EDITAL DE IWTiMACÃQ

Encontram-se neste Oficio, sito na Avenida Luis
Xavier n«-110 — Sobre Loja, nesta Capital, para pro-
testo, os títulos abaixo discriminados, de responsabi-
lidade dos devedores a seguir relacionados:

GRAULIN ROUGEN LAZIER — (CP. 93615) -
Comprador - duplicata de fatura sacada por Hermes
Fernandes - Com. Impo., de CrS 500,00,, vencida em
10.06.77, por falta de pagamento.

DIRCEU JOSÉ DOS SANTOS - (CP-F
083.450.666-15) - Emitente 3 notas promissórias a
favor de Genéslo Foppa, de CrS 400,00; Cri 700,00 e
CrS 500,00, vencidas respectivamente em 28.11.76,
08.01.77 o 20.1.77 por falta de pagamento.

GEMINI - SERVIÇOS AUXILIARES DE
OBRAS S/C LTDA. - (CGC 76034503/001), Emitente -
nota promissória a favor de Safra Crédito, Financia-
mento e Investimentos S.A., de CrS 4.779,62, vencida
em 09.06.77, por falta de pagamento.

GIOVANI ZANELLA - (CGC 76708429/0001-08) -
Sacado - duas duplicatas de fatura sacadas por EdI-
tora de Guias Melhor Ltda., de CrS 120,00 cada uma,
vencidas em 10.05.77 e cm 10.06.77, por falta de
aceite.

LUIZ A. DE LACERDA — (CGC 56021280) -
Sacado - duplicata de fatura por Indicação, sacada
por Refribras Refrig. e Imp. de Maqs. Brasil Ltda.
de CrS 1.000,00, vencida em 10.06.77, por falta de
devolução e aceite.

JOSÉ GUARACY SANTANA — (Cl. 375.220/PR)
— Comprador - duplicata de fatura sacada por Mó-
veis Cimo S.A., de CrS 2.012,74, vencida em 15.01.77,
por falta de pagamento.

HARRALD H. W. KOCH — (CGC
76521434/0001-12) - Sacado - duplicata de fatura
sacada por Máquina de Beneficlamento de Arroz
Imperial Ltda., de CrS 2.520,00, vencida em 25.05.77,
por falta de aceite.

Por não haver sido possível encontrar os referi-
dos responsáveis, pelo presente os intimo para todos
os fins de Direito e ao mesmo tempo os cientifico de
que se não for atendido o presente, no prazo legal,
serão lavrados os respectivos protestos.

Curitiba, 30 de junho de 1977
A) - Osvaldo Hoffmann

Oficial

COMARCA DE CURITIBA
1.° Oficio de Protesto de Titulos
EDITAL DE INTIMAÇÃ0

Encontram-se neste Oficio, sito a rua Marechal
Floriano Peixoto, n* 39, sobreloja, nesta Capital,
para protesto, os titulos abaixo discriminados, de
responsabilidade dos devedores a seguir relaciona-
dos:

JOSÉ ACIR FONTES ASSIS - CPF N'233050619/87, emitente — Nota promissória emitida afavor de Bamerindus S.A. Flnanc. Cred. Inv., de CrS
3.753,96, vencida em à vista, por falta de pagamento.

JOÀO COYADO REVERTE — CPF N* 040972488,
emitente — Nota promissória emitida a favor de
Banco Itaú S.A., de CrS 1.602,47, vencida em 11.04.77,
por falta de pagamento.

VALDIR HIRT — CPF N" 275445759/34, emitente— Nota promissória emitida a favor de Bamerindus
S.A. Financ. Cred. Inv., de CrS 29.440,71, vencida ema vista, por falta de pagamento.WALDEMAR JOSÉ HATNER — CPF N?964356969/94, emitente — Nota promissória emitida afavor de Bamerindus S.A. Flnanc. Cred. Inv., de CrS83.648,26, vencida em a vista, por falta de paga-mento.

JOÀO FRANCISCO DIAS — CPF N?081388189/72, emitente — Nota promissória emitida afavor de Teodoro Maceil de Andrade, de CrS 7.000,00,vencida em 29.04.77, por falta de pagamento.MOVEIS A B LTDA. — emitente — Nota promls-sória emitida a favor de Banco Itaú S.A., de CrS123.288,00, vencida em 27.06.77, por falta de paga-mento.
SEBASTIÃO RAMOS — CPF N? 03875769/51,

emitente — Nota promissória emitida a- favor deDipave S.A., de CrS 25.000,00, vencida em 01.06.77
por falta de pagamento.

MARIA HELENA MOURÃO DE ANDRADE —
R.G. 781.943, comprador/a — Duplicata sacada porAuto Oficina Berko Ltda., de CrS 1.166,00, vencida
em 12.01.76, por falta de pagamento.H. BRUNHARA — CGC N» 76919406/0001, com-
prador/a — Duplicata sacada por Elasa Dist ProAlim Ltda, de CrS 884,30, vencida em 01.05.77, porfalta de pagamento.

WALTER SCHREITER - CL 492354, compra-dor/a — Duplicata sacada por Pneutop Indústria
Comércio Lt., de CrS 622,00, vencida em 30.04.77, porfalta de pagamento.

FABRICA DE CARROCERIAS E ESQUADCOLOMBO LTDA. — CGC N' 76003839/0001, compra-dor/a — Duplicata sacada por Móveis Icepe Ind. eComércio Lt., de CrS 5.428,20, vencida em 13.06.77,
por falta de pagamento.

Por não ter sido possível encontrar os referidosresponsáveis, pelo presente os intimo para todos osfins de direito e, ao mesmo tempo, os cientifico de
que se não for atendido o presente, no prazo legalserão lavrados os respectivos protestos.

Curitiba, 30 de Junho de 1977
a) Wilson Maravalhas — Oficial.

HOTEL FLORESTA LTDA.
ALTO LUXO

RESTAURANTE ANEXO
Aos sábados: Feijoada c/música ao vivoBebidas Nacionais e Estrangeiras

SAUNA IndividualApartamentos e suites c/TV e música ambienteAGRADECEMOS A PREFERENCIA
Rua Florianópolis, 63 - Fone 62-1373 - Vila
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22-3.548 e faça

uma assinatura do
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CASA DA ESTUDANTE
UNIVERSITÁRIA DE CURITIBA

EDITAL N' 37/77
GESTÃO 77/78

TOMADA DE PREÇOS
De ordem do Magnífico Reitor da Universidade

Federal do Paraná, a Comissão de Licitações da
Casa da Estudante Universitária de Curitiba —
C.E.U.C, comunica da Tomada de Preços n* 01/77,
para serviços de reforma do 2» (segundo) andar do
prédio, de acordo com o que estabelece o Decreto Lei
m 200767.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos, na
Casa da Estudante Universitária de Curitiba, à Rua
General Carneiro, 360, no horário das 14:00 às 18:00
horas.

Data da abertura das propostas: dia 18.07.77 às
14:00 horas.

a) Amélia Lopes Cordeiro
Presidente da Comissão

de Licitações.

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO
EDITAL DE TOMADA DE

PREÇOS N.? 02/77
O Presidente da Comissão Permanente de Licitações

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, comunica a
quem Interessar possa que, às 15:00 horas do dia 20 de Julhode 1.977, no Auditório do Edifício Sede do órgão, sediado no
Centro Cívico, nesta Capital, pela Comissão Permanente de
Licitações, serão recebidas propostas para fornecimento
de máquinas de escrever e maquinas calculadoras eletrônl-
cas.

Quaisquer Informações necessárias aos Interessados,
bem como cópia do Edital afixado no Hall Principal do Trl-bunal, serão fornecidas no endereço supramenclonado, nohorário das 13:30 horas às 18:30 horas, até o encerramento
do expediente do dia Imediatamente anterior ao Julga-mento.

Curitiba. 29 de lunho de 1.977.
a) Iveneu Muricl Novaes

Presidente

CAMPING CLUBE
DO BRASIL

¦5

CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLÉIA REGIONAL

De acordo com o Artigo 43 dos Estatutos em
vigor, estào convocados os associados integrali-
zados a reunirem-se em assembléia regional do
departamento do PARANÁ/SANTA CATA-
RINA, no próximo dia 11 de julho, entre 08 e 20
horas, SIMULTANEAMENTE, na Secretaria
de Curitiba à Rua — Ermelino de Leão n* 15 —
Con]. 71 e no Camplng de Joinville, naquela
cidade, Estado de Santa Catarina, para o fim
especifico e exclusivo de elegerem 5 (cinco)
Representantes Regionais à Assembléia Nacio-
naf, ficando esclarecido que:

1. A votação será feita por chapas, que deve-
rão ser apresentadas na Secretaria em
Curitiba, até às 16 horas do dia 8 de Julho,contendo a relação solidária, nominal e
autorizada dos candidatos, não podendo um
mesmo nome figurar em mais de uma
chapa;

2. As chapas, serão numeradas e afixadas no
recinto da votação;

3. O votante deverá se Identificar como sócio
proprietário integralizado, residente na
região, apresentando sua carteira social ou
identificação provisória e respectiva com-
provação de quitação;

4. Não serão aceitos Votos por procuração.

Curitiba, V> de Julho de 1977

a) Luiz Augusto Justus Soares
Presidente Regional do
Departamento PR/SC

1Governo do Estado
Secretaria de Estado da
Educação e da Cultura
Fundação Educacional rio'
Estado do Paraná-FUNDEPAR

FZÍ
. AVISO DE TOMADA DE PREÇOS

EDITAL N»' 028/77
TOMADA DE PREÇOS N' 028/77

- A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO ESTADO DO
PARANA-FUNDEPAR, instituída pela Lei n'4599, de 02 de
julho de 1.962. com sede à Rua dos Funcionários, n» 1323,
Juvevè , Curitiba, torna público para conhecimento de quan-
tos possa interessar, que fará realizar licitação para construção
do Grupo Escolar Carlos Gomes, com 8 (oito) salas de aula e
demais dependências com casa de zelador — Projeto 009-
FUNDEPAR, Opção 3, com área de 829,00 m2 aproximada-
mente, no distrito de Três Barras, Município de CATANDU-
VAS.

— Os interessados poderão obter o Edital e demais informações
no Departamento de Engenharia da FUNDEPAR.

— As propostas serSo recebidas na FUNDEPAR, as I5.00(qum-
zc) horas do dia 12 (doze) do mês de julho do corrente ano.

Curitiba, 30 de junho de 1977
a) IVO MORO

vierr» Presidente da Comissüo deV,SIU- Licitação
u) p/Dr. GUILHERME LACERDA BRAGA SOBRINHO

Diretor Superintendente da FUNDEPAR

ESTADO DO PARAN,
Secretaria da Administração

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO PARANÁ

AVISO N' 050/77
O Diretor Superintendente da Empresa de Obras Públl-

cas do Paraná - EMOPAR, dá ciência às ílrmas e empresas
Interessadas, que se encontra aberta CONCORRÊNCIA
para a CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA ASSOCIA-
ÇÂO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DO PARA-
NA — A- ARPA, nesta Capital, conforme Edital n? 005/77,
com data para recebimento e abertura da documentação e
propostas, prevista para as 14.00 horas do dia 20 de julho
próximo vindouro.

A Comissão Especial de Licitações estará a disposição
dos Interessados, para demais esclarecimentos e entrega
da documentação relativa à mencionada licitação, a partir
das 16:00 horas do dia 05 de Julho de 1.977, na sede desta
Empresa, à Praça Carlos Gomes, n« 386, nesta Capital.

Curitiba, 30 de junho de 1.977
a) ENG' ANTÔNIO DE SOUZA MELLO NETTO

Diretor Superintendente

sarsepar™^
;-;-.!!. '.; ~."- ,

EDITAL DE LICITAÇÃO
N* 05/77-GOE-DT

1 — A ComDanhla de Saneamento do Paraná —
SANEPAR, torna público que está procedendo àLicitação para aquisição de tubos pré-moldados deseção circular do tipo ponta e bolsa, centrifugado,com Junta elástica, destinados à construção dosInterceptores de Esgotos Sanitários Belém Curitiba,nas quantidades abaixo relacionadas:

DIÂMETROS
INTERNOS

MATERIAIS CLASSE QUANTIDADE

600 mm concreto armado CA 21.400 mm concreto armado CA 2
2.000 mm concreto armado CA 22.200 mm concreto armado CA 2

2.200 m
500 m

1.850 m
4.560 m

— 0 Edital de Concorrência n» 05/77-GOE-DT eseus anexos, deverá ser retirado até o dia 11 de Julhode 1977 na sede da SANEPAR, à rua EngenheirosRebouças, 1.376 em Curitiba-PR, na Gerencia deObras de Esgotos, mediante apresentação do com-
proyante de recolhimento da taxa de CrS 15.000,00(quinze mil cruzeiros), a ser efetuado na Tesourariada SANEPAR.

— As propostas deverão ser entregues no dia 29 de
Julho de 1977, na Gerência de Obras de Esgotos destaCompanhia, sita à rua Engenheiros Rebouças, 1.376,Curlflba-PR, às 15:00 (quinze ) horas lmpreterlvel-mente, entrega essa a ser feita à Comissão de Licita-
çao, pelo representante Legal ou Procurador dafirma concorrente. No mesmo horário e local a refe-rida Comissão procederá à abertura dos envelopes
contendo os Documentos de Qualificação e dos enve-loRes contendo as Propostas Técnicas de todos osparticipantes.

Curitiba, 30 de Junho de 1977.

a) Eng» Cláudio H. Oliveira Araújo
Diretor Presidente.

NOTA DE FALECIMENTO
ELIAS ABDO BITTAR

Faleceu nesta Capital o sr. ELIAS ABDO BIT-TAR, casado com D. Naine Zattár Bittar.
O extinto era cônsul da República Árabe daSíria no Paraná.

*£i® seu sePu,tamento será realizado hoje, às14 horas, saindo o féretro de sua residência à ruaBenjamin Lins, 935, para o Cemitério Municipal.

*s COPEL
si

AVISO DE DESLIGAMENTOS
Para realizar serviços que aumentarão a sj

rança e a eficiência na distribuição de energia!
trlca, esta Empresa efetuará neste final de senT
os seguintes desligamentos:DIA 1)2/07/77 - SÁBADO
DAS 08:00 AS 11:00 HORAS
VILA HAUER
TRECHOS: Rua Padre Dehon (da Br-116 até a i
Irmã Flavla Borlet); Ruas Irmã Flavia Borlet \1
demar Kost e Pádua Fleury (da Rua Major Tf
lindo Ferreira Ribas até a Rua Oliveira Viana)
DAS 08:30 ÀS 09:30 HORAS
BOQUEIRÃO >< 

'¦¦'¦¦',.,•,

TRECHOS: Rua Dlogo Mugiattl (da Rua a ~
Frank até a Rua Wílliam Booth); Ruas Ca \SíEssenfelder, Brasil para Cristo e Wllliam Boolh T
Rua Pastor Carlos Frank até a Rua Desembarp;E°ri
Antônio de Paula). pi3
DAS 11:00 AS 16:00 HORAS Fe'ra
BOQUEIRÃO „;,, r, li
TRECHOS: Rua Presidente Wilson (da Avei ná,
Senador Salgado Filho até o Rio Belém); . qv
Tenente Tlto Teixeira de Castro (da Rua Maré *s "
Floriano até o Rio Belém); Ruas Anne Frank, Ca 

"eçt
de Laet, Brasil para Cristo e das Carmelitas (da ''
Tenente Tlto Teixeira de Castro até a Rua Clett
Silva); Rua Francisco Ferreira de Souza (da
Tenente Tito Teixeira de Castro até a Rua Cor
Luiz José dos Santos). —
DAS 13:00 AS 14:00 HORAS
ÁGUA VERDE —
TRECHOS: Ruas Marquês do Paraná e Monsei
Manoel Vicente (da Rua Rio Grande do Sul até a «*/
Acre); Ruas Goiás e Mato Grosso (da Rua Marq S/7
do Paraná até a Avenida dos Estados). S V
DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS IV
CAMPINA GRANDE DO SUL "&,
TRECHOS: Pedreira Barbosa Mello, Restaur
Tio Doca, Torre de Transmissão da EMBRATI
Restaurante Dulcidio.
DAS 13:30 AS 16:30 HORAS
SAO BRÁS
TRECHOS: Rua Toaldo Túlio (da Rua Virgínia D
bona até a Avenida Manoel Ribas); Rua An!
Scorsln (da Vila Ipanema até a Vila Maria, ab
gendo: São Brás, Jardim Virgínia I, Jardim Vin
II, Jardim Virgínia III e parte de Santa Fellclda
DAS 13:30 ÀS 16:30 HORAS
JARDIM GRANADA (BOA VISTA)
TRECHOS: Rua Fernando de Noronha (da Ave
Paraná até o final da linha de Alta Tensão).
DAS 14:00 AS 15:00 HORAS
CRISTO REI
TRECHOS: Rua Engenheiro Leão Sounis (da
nlda Presidente Afonso Camargo até a Avenida
tenário); Avenida Presidente Afonso Camargo!
Rua Padre Germano Mayer até o Viaduto do C
nema); Rua Schiller (da Avenida Presidente Aí
Camargo até a Avenida Souza Naves); e Rua do
vai (da Rua Schiller até a Rua Atílio Bório).
DAS 14:30 ÀS 15:30 HORAS
CIDADE INDUSTRIAL DE CURITD3A
Rua General Potlguara Leal (da Rua Carlos Kli
até a Rua Pedro Gusso); Rua Frederico Larr -
tuccl (da Rua General Potlguara Leal até o ftn;
linha de Alta Tensão); Estrada Velha de Araucf
(da Madelrelra Três Pinheiros até a Rua Geri
Potlguara Leal); Rua Pedro Gusso (da Rua Laj
lino Ferreira Lopes até a Avenida das Torres);
Conectora (da Rua Pedro Gusso até o final da i
de Alta Tensão); e Rua José Alcides de Limai
Rua Pedro Gusso até a Rua Waldomiro Pedrol
DAS 14:30 ÀS 15:30 HORAS
ÁGUA VERDE
TRECHOS: Ruas Murilo do Amaral Ferreira ei
Pedro I (da Rua Marauês do Paraná até a Rua|
tro); Ruas Alceblades Plalsant, Professor
César e Castro (da Rua Murilo do Amaral Feri
até a Rua Samuel César).

DIA 03/07/77 - DOMINGO
DAS 08:00 ÀS 10:30 HORAS
REBOUÇAS
TRECHOS: Ruas Brasillo Itiberê, Almirante '
çalves e Baltazar Carrasco dos Reis (da Rua!
Pedro A. Meha Barreto Monclaro até a Rua Del
bargador Westphalen); Rua Alferes Poli (dal
Brasillo Itibere até a Rua Baltazar Carrasco]
Reis); Ruas Lamenha Lins, Brigadeiro Franj
Dr. Pedro A. Mena Barreto Monclaro (da Rua ]
nhelros Rebouças até a Rua Conselheiro Dan|
Avenida Água Verde (da Rua Lamenha Lins
Rua Santo Antônio); Rua Santo Antônio (da AvtÁgua Verde até a Rua Rio de Janeiro); Ruas Sill
Neto, Nestor Vlctor e Francisco Negrão (da Rualvlo Francisco Dias até a Rua Coronel José Gom|Amaral).
DAS 08:00 ÀS 11:00 HORAS
CENTRO
TRECHOS: Rua Maria Clara (da Rua UbaldlrjjAmaral até a Avenida João Gualberto); Ave,João Gualberto (da Rua Maria Clara até o Pa|Público); Travessa Luiz Leão (da AvenidaGualberto até a Rua Agostinho Leão Júnior);;,Inácio Lustosa (da Rua Duque de Caxias até a PI
Dezenove de Dezembro); Rua Riachuelo (dalTreze de Maio até a Praça Dezenove de DezemfRua Treze de Maio (da Rua Riachuelo até a Rua|selhelro Laurlndo); Rua Presidente Carlos Clcantl (da Rua Treze de Maio até a Rua PreslfFaria); e Rua Presidente Faria (da Rua TrefMaio até a Avenida João Gualberto).DAS 08:00 ÀS 16:00 HORAS
UBERABA
TRECHOS: Avenida Senador Salgado Filho (dalPresidente Wilson até o Viaduto da Estradteaiaxugssss Asg isasasf1 e Jardlm Caglii5
CENTRO ifverl
TRECHOS: Rua Augusto Stelfeld (da Rua VlsfarfaSde Nacar até a Rua Desembargador Mota);*^'1Desembargador Mota (da Rua Carlos de CarifSig iaté a Rua Padre Anchieta); Ruas Carlos de Carfuraye Saldanha Marinho (da Rua Visconde do Rio Bí£!í0k F'
o* /iua Desembargador Mota) e Rua Júlí?-6ooõC£sta.(dr£ Rua Desembargador Mota até a Rual!jsldente Taunay).
DAS 08:30 ÀS 12:30 HORAS
Ç{^ArM«FSÍÍSTRIAL DE CURITIBATRECHOS: BR-116 (da Rodovia do Xisto até f
niis n0UannBL3,(nda Rodovla do Xisto até a BRfDAS 09:00 ÀS 12:00 HORASPRADO VELHO
?,?ÍECII/?S: ^ua Comendador Roseira (da Rual
£oi£f.a Conceição até a Rua Rockefeller); Ru(
mS? ?£?ta.s (da Rua Francisco Nunes até I
p Pir,na floriano); Ruas Santo Antônio, Rock
Rn«K ida Rua Chile até a Rua Comeni
htrnS1 RAUa DJ- Relnaldo Machado (da Rual
p&mS até,S ^ua Gustavo Ambrus); Rua f
Pprni^nes (d,a Rua Cuablrotuba até a Rua M
K'' e Ru,a lapó (da Rua GuabirotubaRua Thomas Edison).DAS 09:00 ÀS 17:00 HORASPILARZINHO MUKA*>
M^nC0MSVRu.a Hug° slmas (da Rua Cll
S Ü iC?5tanalé a Rua Sa"ta Cecília)\
wSl%da Rua Joào Tscharnell até a CÚ
Tinhn Í25 ': Rua RaPoso Tavares (da Cruz dof
riÃMWiWS da Vlla Militar).

íuf X!;13 k'116 (d0 Km 19 até'° «na1 da HAlta lensão, abrangendo Mandirltuba e Areia fLã).

?áNTR:0° AS 16:3° H°RAS

So,rí,?r;,,Rua Lai"enha Lins (da Avenidj
nã^mn?aUaraPuava até a Rua Emliiano Per{
Rua v£°, e^netIa,(da Rua Lamenha Lin|
gSSy?^8 Patria); Rua Senador Al
g"mpa0r,aes (da Praça Osório até a Rua Pedrol
Rua 

P4ede0Malo()da ^ Volu»tárlos da Pátria!
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|SEBVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA !

SECRETARIA GERAL
DELEGACIA DO MINISTÉRIO DA

FAZENDA NO PARANÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE

PREÇOS N* 04/77
i rò i Comissão de Licitação da Delegacia do Ministério da
nnY,a nda no Paraná, torna público, que às 15.00 (quinze)"oinís do dia 15 de Julho de 1977, no 7» andar, sala 715 do Edl-dI St Sede dos Órgãos do Ministério da Fazenda em Curiti-

r, receberá propostas para a contratação de serviçoseraçao e manutenção do Sistema de Condicionamento

Í, 

Instalado no Edifício do Ministério da Fazenda no
tá, conforme consta no Edital de Tomada de Preços n»
que acha-se afixado no saguão do Edifício,

s Interessados deverão procurar o referido Edital noeço acima Indicado, diariamente das 13.00 às 16 30
(da
Clet
(da
Cor

vlarrj |/(ffljp:

taur, ^$^>^
ATF

ila D
Ant

, ab
Virg
clda

Ave
>•

Curltlba, 28 de Junho de 1977.
a) Fernando Tramujas

Presidente

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS,

LETRAS E ARTES
TOMADA DE PREÇOS
De ordem da Sra. Diretora do Setor de

Ciências Humanas, Letras e Artes da Unlversi-
dade Federal do Paraná, a Comissão de Licita-
ção deste Setor, comunica a TOMADA DEPREÇO N» 03/77, para aquisição de MaterialPermanente e Equipamentos e Instalações, deacordo com o que estabelece o Decreto-Lel ir200 de 25 de fevereiro de 1967. Maiores esclare-
cimentos poderão ser obtidos Junto a Seção deControle e Almoxarlfado, no Setor de CiênciasHumanas, Letras e Artes da UniversidadeFederal do Paraná, na rua General Carneiro n»460 — 11» andar — sala 1118, das 9:00 às 11:00horas.

Curitiba, 1» de julho de 1977
a) LEONILDA DOMINGUES GAGO

Presidente da Comissão de Licitações

LOTES

Diário
do

Paraná
assinatura

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEMAVISO N* 182/77

SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
EDITAL DE CONCORRÊNCIAINTERNACIONAL N* 03-4/77 - CE C:NTO DE ESTRADAS DE RODAr.FM r.» Ir.»n,»'.  

'

22-3548

da
ida
irgo
Io C
2 Aí
ido
).

SIHDICflTO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS MO ESUDO DD PMHAMfl
'""'"•'",!r  >¦«'-<• Mii;i«Tt«n, i„. n..,,.,.,„„

Sede Própria: Rua Mal. Deodorc, 497 • 8." and. - Fones 23-5221 - 24-3818 - Curitiba - 80 000 - Pr

EDITAL DE CHAMAMENTO
t^ * Si SwçBeatp dos Corretores de Imóveis noEstado do Paraná convoca a todos os interes-sados que queiram exercer a profissão decorretor de imóveis ou regularizar a sua situa-
çao profissional para comparecerem na sededo Sindicato, com urgência, à rua Mal Deo-
^í"0^49! " 8' andar> Para tomar informaçõesãe}ol^asi?° horári° das 8:00 às 11:30 horase 13:30 às 18:00 horas.

Curitiba, 27 de junho de 1977.a) Plínio Gonzaga - Presidente

Q(3
jpíi\i<:irji«^

L3fcJESCR>'i'óRl0^S^r DE ADVOCACIA
ESPECIALIZADA

Rua Mal Flofiano.170
Ed. Dantiba - conis. 1003/G
Fonas: 24-2703 e 33-8S2G
Cunliba (6O00O) • Pararí»

ADVOGADOS
ESPECIALIZADOS

Luiz Fernando de Queiroz
Direito Imobiliário

Lauro Làertes de Oliveira-.. Direito Civil
Tádeu Antônio W. Abrão.'. Direito de Família

YosWhlro Mlyamura
Direito do Trabalho

íín.i 1 TA ,orn" Puwlt°. Pira conhecimento dós l

5eFte.?r!S.M

LOTE

OI
02 <
03
Oi»
05
06
07 *
08
09 *
IO
11 *
J.2
13 *
li» *
15 *
16 *
17 *
18 *

19

20 *
21 *
22
23

2Í»

25

26

RODOVIA

PR
PR
PR
PH
PR
PR.
PR,
PR,
PR.
PR.
PR.
PR.
PR.
PR.
PR.
PR.
PR.
PR.

.090
,T.í*66
¦T.U66
281
281
281
281
1*22
082
239
552
U67
Í6o
513
^16
3í»0
í*58
í*36

SUB-TKECHO e/ou OBSTÁCULO

PR.U36

PR.
PR.
PR.
PR.

PR.

PR.

PR.

Í»S7
182
Í489
458.

239

kk6

3^0

ALVORADA DO SUL - PR/170
PITANGA - MANOEL RIBAS
MANOEL RIBAS - SUB-ESTAÇÃO DE FURNAS
DOIS VIZINHOS - SALTO DO LONTRA
SALTO DO LONTRA - SANTA IZABEL DO OESTE
DOIS VIZINHOS - SXO JORGE
SÃO JORGE - SXO JOÃO
TOMAZINA - WENCESLAU BRAZ
ENTRONCAMENTO PR/Í*57 _ PLACA LUAR
CAMPINA DA LAGOA - UBIRATX (BR.369)SXO JORGE - OURIZONA - MANDAGLAÇU
JAPURÍ - SlO TOME - PR/082
CORNÉLIO PROCÓPIO - MAIRIPORS"
BR/376 - ITAIACOCA - BAIRRO DOS INGLESES
FOZ DO AREIA - BITURUXA
JARDIM OLINDA-ITAGUAGÉ-STA IN'Ê3-ST0 1','ÀCIO
FLÓRIDA - SANTA FÉ - GUARACI
RIBEIRÃO DO PINHAL - ABATIA" 

'- 
ST» AMÉLIA -

BANDEIRANTES (LOTE l)
RIÜEIRXO DO PINHAL - ABATIA

EXTENSÃO

BANDEIRANTES (LOTE
ALTÔNIA - PÉROLA
PÉROLA -_XAMHR£
XAMBRÊ -""UMUARAMA
FLdRIDA - SANTA FÉ

- STÍ AMEIXA -

GUARACI -
PONTE S/RIO BANDEIRANTES
CAMPINA DA LAGOA - UBIRATÃ
PONTE S/RIO HERVERA
PONTE S/RIO TRICOLOR
BITURUNA - FOZ DO AREIA
PONTE S/RIO JACUTINGA
PONTE S/RIO VEADO
JARDIM OLINDA - ITAGUAGÉ -
INÁCIO - PONTE S/RIO ST9 INÁCIO

STí INES - STS

20,12 km
30,í»6 km
11,57 km
19.06 km
19,80 km
21,39 km
27,22 km
22,37 km
31,h9 km
17,87 km
2h,6U km.
13,56 km
3^,SO km
^2,53 km
35,Th km
39,81» ks-
'»1,57 toi

2'i,3S km

21,65 ka
29.07 km
25,11 km
21,li* km

1.00,00 ra.

"•O,00 m.
75,00 m.

'•O.OO m.
40,00 m.

50,00 m.

Curltlba, IM de Junho de 1.977
VISTOOalrta Stcnghel Guimarães

Secretário aos Transportes
Tancredo Banghl
Diretor Técnico

AUTORIZO
Jayme Canet Júnior

Governador do Estado do Paraná
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\4X CARROS USADOS ^W J

•adgalaxle 5C0 c9m ^feb

Jlaverlck 6c. ZZZ  74 T&Maverlckíc. 75,76 -JW'is|0aífanc,or,:l:: -¦--:¦ :.\"\.7WmSi %
-.); fChevette ZIZ— ~ 74 JW
aMVoiks 1500 „.... ""•- 7, ^!ra
arVgural 4x4 „_..ZZ "'"" 74 /75 OT*Bíggf F:!iz4..!.4tí =:::==::=z-73/ ^

' úif-coo piesei z::::::;::i;:;:;::;;:z:z::::::::::::::::::::zzizz! 67 <»jf
¦uag Oferta da Semana 
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REVENDCDOR AUTORIZADO ô»BWtlíí

Dodge 1800 luxo vermelho 1974
Dodge 1800luxo amarelo 1974
Dodge 1800 GL vermelho 1974
Dodge Charger RT automático — castanho 1975
Dodge Charger RT laranja 1971
Dodge Dart SE amarelo 1974
Dodge Dart coupe luxo, branco 1971
Ford Corcel coupe luxo azul 1973
Chevette super luxo - verde 1976
Chevette luxo vermelho 1974
Volkswagen TL, azul 1971
Jeep Willys marrom 1957
VcLj:

I Carros bem conservados em ótimo estado
V^ Av. Vicente Machado, 24 - Fone: 22-9870

frW?&VbVj& VWVb^l$k*Xz

COTRASA
CORCEL — Branco — 0 Km. — Cr$ 54.000.00 , 077
CORCEL CUPÊ LUXO-Marrom........ . 

„I
OPALA —Branco 4 Portas  \tJn\
CHEVETTE— Marrom — Tala Larga ..,.'.'.'.'. í™1 DODGE DART-4 Portas 8.. ]IH
FIAT 130-Amarelo — 41.000 Km  

q,7
FNM D. 11.000 — Amarelo — S.« Roda .. 21o
FNMD.11.000-Amarelo-5.'Roda. }2S2
FNM D. 11.000-Amarelo-S.» Roda.. 2?2
™M 

K| 
1000-Azul-TruckOraneleiro.... ].'.'.'.',:'.',','."¦'.'.'. \VnFNM D. 11.000— Amarelo — 5.' Roda  Í2,J

™M2ip_Azul-Carreta2eixoS.." Ü; \"V'. \ll\FORDPERKINS (motor 75)-TruckCarRaSrcà'": 95,

BR-116 - Km. 400 - AHo Cajuru - Fone: 62-44221VtfcVv<'>SSVs^<bVb<tVt><oVbV

carros usados
:om certificado de
garantia de 3 meses

ou 3.000 kr.t.
^_ ©dl dojs endereços.

Corcel 2c4portas 77 ¦,, 7] .•,."""Alia Romeo-J.300.... 72.73,74e73
Opala - 4 cilindros ..' nníll
Chevette.  ¦¦¦¦¦7H3.eli
Varlant  'Je'f
Volkswagen TL '•*•'
Bcllna.." 73e74
MaverjcKSuperLÚí»- 2portas-ècViindrós'.'.'.'.'.'.'.' 7J'7'««Maverlck Super Lu«o-2 portas-4 cilindro»  76
Mavcrlck - 4 portai — 4 cilindros liGalaxIe-500 '?
Galaide-LTD il"S

CambiMÓCnèVralet — dié«i'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.''. n'1A'nll\Chevrolet -C-10  Sf7J
F-100 7Je7i78 e 77
OFERTAS DA SEMANA
KSrnbl722POrtaS"4C"lndrOS72 Cr» 15.000.00
opidar2'r^rüs-4Viüiidroa'72'::::::::::::::: SmomoS
caiaxie-üooss^ :.:::::::::::.cril2:Soo:M

Somente a Olsen llie da garantia emtodos os carros usados que venrif.
Todos silo inteiramente revisados eentregues com 6 mesmo carinho

de um carro novo.
Antes de comprar um carro usado

-, venha até n Olsen.

'^xr, /—- ^™— Aberta tlIurliiniCMlcO/LSãEM rh s 
Sulãii do Carrci l.Wlu - K.-.|ii'Ao Ni'({rilci 7r>li
Kcira tlii Cami 1'iinilfl - U.'.\la|;Kltirlano.:i««M

IRMÃOS GUÜNLTDA. I
Veículos à Venda j

! AUTOMÔVEU l

! ANO MARCA MODELO COR I

I 1*7-1 Al(»R£>mro UOO Brinco i
! H7< AlfaHomro UOO Vítmílho

l»y AlfaKomra XJOO Vermrlho i
1S7S Alfa llomrc UOO Azul '
1911 AlfaRomro 3300 Aiul !

1976 AiraHomM UOO Alui i
.: I97í Alia Homeo UOO Vrrmdho i

n 1ÍT76 Volltivagfm Komfal-STD Dcgr ;

CAMINHÕES f i

ANO MARCA MODELO COR I

"1 1969 Scania Cav.Mcc. Laranlí [ !
19Í3 FNM lB0.r.'3*rixo: Amarrlo í !

^B 1973 FNM 110. CM .Cor.. I
1976 Fotd I.7S > .

AV. MUNHOZ DA ROCHA n.a Ul—Pom: 5»4"U i WB

Carros ií sadoscom
garantia de
3 meses ou3.000 km.

flfmnfiltt

CamlnbaoDbMlc/baac.  73-74
CnmlnhaoGocollnacarroc.... 60-74-73
C-10  73-74
Mercê*» Benz motor 1113  67
Vcrnnrío  66-7Ü
Cnrnvrnílcll  75-76
Opala4Cll.Coupe.... 72.73-74-75-76-77
Opda4porUs4cll... 69-70-71-72-73-74
Opala 4100 coupo  73-74-75
Chavcttclum .... .,  74-79-76
Corcel luxo 2 portas  73-74-75-76-77
BelinaLuzo  74.75
Corcel 4 porUa  69
Moverlck 6 cll  74

Rural 4x4  74DodgeloOO  74VoUu 1300  66^9-70-73-74VoUcslSOO  71-74-73Varlant  71-72-73-74-75TL1600  71.72
g™»»'*  73-74-75-76Kombi  72-73-74-75-76
Karamanghla ¦. 68
KarraonghlaTC 75
Itaroaraty 07
Passatluxo 76
FordF-400Dieselc/rurg6oterm.:.. 76

Conceasionaiio

.. DIRAVE
Marechal Floriano Peixoto, 3330

Fone: 22-3185

<J>
M.rc.d» ¦ Q.ni flafVMw WÊf JHaf^ataHa^iral 9H wP

Motriz — Br-lló.Trerp do Atabn
Fonç 152-1822

<À)MPRA, VENDE EIHOCA.
FINANCIAMENTO PROFR1Ü

-- 01 L-1313/45 3.°eixoHLSZ— 1975-01 L-l 113/42 3.°eixocarroc.Graneleira 197301 L-1113/48 3." ebto FurgSo 197401 Opala 4 ciirndros - 2 portas 1973

VIDO ft ENCADERNAÇÃO
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Cabral, arma
â«

EDSON LUÍS

Com permissão do mestre Voltalre,
faço uso de uma de suas máximas, porém
com uma "emenda constitucional": "Não
acredito em nenhuma palavra que me
dizes e nem defenderei até a morte o
direito de dizô-las". Refiro-me à rigorosi-
dade ún torcedor brasileiro de um modo
geral e politicagem dos "cartolas". Mais
que rlgorosldade, a ingratidão. Sujeito é
pixado num abrlr-fecnar de olhos, e
rolam montanha abaixo depois do êxito
alcançado. E o povo é imperdoavelmente,
como que diante de um encurralado
Barrábas, ele se sacia com a saraivada de
pedras que arremessa a determinadas
criaturas.

Os técnicos de futebol. Os técnicos e
sua instável situação profissional. E incrí-
vel a exigência que se faz aos orientado-
res. E bem verdade, e aqui abro um
parêntesis, que determinados "engana-
dores", com ar de simpatia, tapinha nas
costa ou até, com um presentinho sem
efeméride aparente, se mantém com a
pecha de "catedráticos". Mas não se
Code 

de maneira alguma criticar um tra-
alho, ou mais exatamente, um plano de

trabalho, antes de acompanhá-lo a fundo.
Pura a simplesmente crucificar um téc-
nico de futebol em razão do resultado de
um jogo de futebol íou mesmo de alguns
jogos de futebol), é antes de tudo uma
forma deselegante de ferir alguém,
cobrando-lhe o imediatismo que à vezes,
por consciência profissional do próprioorientador, não lhe ó conveniente.

Então, estes próprios imediatistas é
ue promovem o trabalho a curto prazoos "enganadores", mas que no fundo

são mesmo uns vivos.
a

Vejamos a seleção brasileira e seus
inúmeros técnicos que por ela passaram.Crucificado Ia perda da Copa de 50,
Flávio Costa roi "excomungado" em ter-
mos de seleção, embora a seleção mara-
vilhosa que comandou. Veio Zezó Moreira
que ganhou o Pan-Americano de 52 no
Chile e foi endeusado. Mas o mesmo Zezé
foi chamado de energúmeno (sic) depois
da derrota frente a Hungria em 54. Então
os alto-falantes da eclética cebedê, em
alto e bom som, anunciaram a volta de
Flávio Costa. A seleção fez um giro com
razoável êxito pela Europa em 56 (per-dendo para Itália e Inglaterra). Flávio
balançou mas não caiu. Cresceu no con-
ceito ao ganhar um simples amistoso da
Itália no Maracanã, precedido que foi pordobrar paraguaios e uruguaios ganhandoas Taças "Atlântico" e "Osvaldo Cruz".
Nossa seleção era então formada por
jogadores de Bangu e América, com
reforços de Formiga (do Santos) e Djalma
Santos (da Portuguesa). Mas resolveram
mudar a direção técnica antes do sul-ame-
ricano de 1.957 de Lima: entrou Oswaldo
Brandão. O Brasil foi muito mal, per-dendo para Uruguai, Argentina e Peru.Como as eliminatórias para a Copa de 58estavam para começar, mantiveram
Brandão. O Brasil eliminou o Peru e seclassificou para o mundial da Suécia.
Conclusão: Brandão - para eles - já haviadado aquilo que poderia dar. EntrouFeola. Brasil campeão do mundo. O
gordo Feola foi então endeusado como
gênio. Mas ninguém segurou o homem
Os argentinos o levaram para dirigir oBoca. Feola adoece em 62 e Aimoré pegao "bonde andando" e ganha o bicampeo-
nato.

Feola volta da Argentina e o rolo
está formado: quem dirige a seleção naCopa de 66? Solução mais viável seriauma "dobradinha" Feola e Aimoré. FicouFeola que - segundo alguns - dormiu nobanco no jogo contra a Hungria. (Nósestivemos na Inglaterra nesta Copa evimos, isto sim, um festival de "Royal
Salute" em plena suite presidencial doRoyal Garden Hotel...diariamente).
Fomos eliminados e caiu Feola. Surgiu aSeleção dos Novos em 68 (aquela queesteve aqui em Curitiba e que convocouNilo). Ressuscitaram Aimoré. Excursão
pela Europa e a derrubada do treineiroEntão descobriram Saldanha, que foiconvidado, aceitou e escalou a seleção de69 um ano antes das eliminatórias. CaiuSaldanha surgiu Zagalo. Depois Brandão
Depois Coutinho... Num intervalo de 7
Copas, tivemos 11 mudanças no
comando técnico. Alguém conhece afundo o trabalho do professor Cláudio
Coutinho? Se não, vamos devagar, poiso homem é formado em Educação Ffsica,
respira o futebol, treinou o Olimpic.de
Marselha não é viciado e está apenas há
três meses na seleção.

Pinheiros
tem jogo
difícil

Com Vaquinha,
Sarginho e Zé Roberto,
e mais a entrada dR
Paulo Borgas, caso
chegue em tempo a sua
transferencia, o
Plnhei ros deverá
enfrentar amanhã o Rio
Branco, numa das pela-
jas mais importantes
para sua tentativa de
ainda disputar o titulo
da temporada, caso
consiga se classificar
na repescagem.

Os três jogadores,
que foram vendidos ao
Uberaba, estarão a
postos e Geraldino
espera que com eles o
time possa render o
esperado pela sua tor
cida nessa peleja. E
embora tenha aconte
cido um coletivo na
tarde de ontem, o téc-
nico pinheirense vai
esperar até o final da
atividade de hoje para
confirmar o time que
começa jogando.

CARLOS ALBERTO
O goleiro Carlos

Alberto, que veio no
começo do ano de
Bento Gonçalves, e que
esteve duas vezes con-
tundido, já está em con-
dições de voltar ã
equipe. Ele tem trei-
nado diariamente e
nada mais sentiu da
antiga contusão, sendo
considerado apto pelo
departamento módico,
bem como pelo treina-
dor. Desta forma, é bem
possíve que ele reapa-
reça no arco titular do
Pinheiros nessa partida
de amanhã, contra o
Rio Branco.

Já o ponteiro
Nanau, está apenas
esperando uma nova
oportunidade uma.vez
que se apresenta bem e
completamento curado
dos problemas no joe-
lho, que o afastaram
das canchas por quase
5 meses. Ele vai trei-
nando com afinco e
segundo Geraldino,
terá logo uma nova
oportunidade na equipe
titular, ainda mais agora
que Zé Roberto foi ven-
dido ao Uberaba.

Enquanto isso,
continuam as demar-
ches visando a contra-
tação do ponteiro
esquerdo Oberdan, que
pertence à Portuguesa
carioca pois Pizarro
manteve contato com
os dirigentes daquele
clube e o assunto pode-
rá ser definido ainda
hoje. Mas se não der
certo, como já foi dito
anteriormente, o
Pinheiros vai ficar ape-
nas na contratação de
Paulo Borges até o final
do certame do corrente
ano.

GRATIFICAÇÃO

O presidente Jorge
Celestino Buso esteve
reunido com seus com-
panheiros de diretoria e
com eles estudou a gra-
tificação que será paga
aos jogadores pinhei-
renses em caso de um
triunfo amanhã contra
o Rio Branco. Todos
sabem da importância
desse jogo e que o
alvi-celeste precisa
ganhar de qualquer
maneira, pois somente
assim poderá aspirar,
ainda, a classificação
para a parte final doi
certame. E diante disso,
deverão gratificar os
atletas com uma soma
bem elevada, embora
ela não tenha sido revê-
lada, a não ser, é claro,
aos próprios jogadores
que prometem muito
esforço e muita luta
para conseguir o triunfo

O jogo contra o Rio
Branco ficou oficial-
mente marcado para a
tarde de amanhã, no
estádio Durival de Brito,
sendo que o presidente
Buso está convocando
toda a torcida a compa-
recer à Vila Capanema,
a fim de levar seu
incentivo ao craques
pinheirenses.

secreta
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Cabral fez um belo gol no treino.

Colorado espera
recuperar-se em
Cambará rotimismo

"Um futebol de muita raça e acima de tudo
objetivo" - segundo o jogador Nenô, que volta ao
time boca-negra, é a maneira de dobrar o Matsu-
bara lá dentro de Cambará.

Honestamente não acredito que um time
como o nosso, contando com os valores indlvi-
duais que temos, e mais ainda com a capacidade
do Renga, venha a perder dois jogos seguidos.
Em União da Vitória foi um acidente, mas Isto não
se repetirá em Cambará, pode crer.

Nenê, jogador de grande influência dentro do
campo, contagia um alto espirito de confiiança
como líder nato que ó, mas contra o Atlético, na
decisão do returno ele foi um dos culpados por ter
entrado frio e desligado no Jogo:

Não ó que eu estivesse desligado. Acontece
que o Atlético perdia de 1x0 e estava no sufoco.
Por mais que a gente queira, o ritmo dos compa-
nheiros que já estão em campo é outro. Mas
começar jogando ó bem diferente. Se depender
de mim, a torcida colorada fique tranqüila pois"comeremos 

grama" para ganhar do Matsubara.

ESPÍRITO

Até antes da partida da delegação para Ourl-
nhos, os bichos serão colocados em dia (Cr$1.500,00) e uma promessa nesse mesmo valor se
repetirá em caso de vitória contra o Matsubara.
Em que pese a derrota contra o Iguaçu, o espirito
ó muito animador, pois o Colorado está apenas há
um ponto de diferença do Coritiba e Atlético.

Depois do treinamento de quarta-feira contrao Centauro, houve uma churrascada onde partici-param todos os jogadores com suas esposas. .

TIME DEFINIDO

A vinda do capitão Sicupira marcada parahoje, não implica em incógnita com relação a
Torlno. O jogador está com a situação legalizada
junto á CBD mas não começará jogando. O téc-
nico Armando Renganeschi gostou muito do com-
portamento do Paraná ao lado de Edu, formando
uma dupla de área bastante respeitável. E ela será
mantida em Cambará, com o garoto Paraná
podendo aparecer como uma das grandes pro-messas do nosso futebol:

- Bem, ó claro que com a minha idade (21anos) e estreando num jogo difícil como este, nãovou prometer "gol de placa" ou uma atuação
excepcional. Mas pode acreditar que estou total-
mente á vontade no time principal. Aliás, ó de meutemperamento: prefiro as coisas mais responsa-
veis, mais difíceis.

Paraná deixa bem claro sua personalidade
dentro e fora de campo, ao momento em quesoube que começará jogando.• Torino ficará para qualquer eventualidade naregra/ao passo que Nenô volta ao time ao lado de
Marinho.

Assim, sem qualquer problema, Armando
Renganeschi de?iniu e ratifica no coletivo marcado
para esta tarda o seguinte time: Cólio; Ari, Silveira,
Zé Antônio e Raul Giustosi; Marinho e Nenô;
Buião, Edu, Paraná e Genau.

(Eduardo Parede»)

Jogador do
Iguaçu
foi punido

Sob a prorjdôncln de
Edmllson Bassetl o Tribunal
de Justiça Desportiva reu-
nlu-se, ontem, e apreciou
vários processos de rotina,
uma vez que mais urna vez o
Julgamento do lateral direito
Odalr, do Londrina, (doplng),
foi adiado.

Dito Cola e Taco (oram
absolvidos e têm condições
de )ogo nestes fim de
semana. Prevaleceu a tese
sustentada pelo advogado
Norberto Trevlsan, de que a
pena prevista pelo artigo 112
do Código Brasileiro Dlsclpll-
nar de Futebol, nâo estava
claramente definida no caso,
nem pelo relatório do repre-
sentante, nem na súmula do
árbitro Braullo Zanoto. Em
conseqüência a denúncia foi
desclassificada para o artigo
113 do CBDF e os dois Joga-dores foram absolvidos.

SUSPENSOS
AH e Ayrton, do Iguaçu,

foram suspensos por um Jogo
(troca de pontapés, no jogoIguaçu x Colorado).

Moura, lateral esquerdo
do Iguaçu, foi suspenso porum ano, por ofensas morais e
agressão ao árbitro Nllton
Ramon, no Jogo Londrina 5x0
Iguaçu, como Incurso noa
artigos 109 e 110 do CBDF.

Edson Snnchou e Oly,
também do Iguaçu, foram
multados em 100 e 50 cruzei-
ros roapcctlvumontoa.

Joflo Luís, do Paranaval,
foi absolvido.

Ademir, do Arapongas,
foi suspenso por 2 jogos, Sér-
gio Lopes e José Carlos, do
Jandala, foram multados em
50 e 100 cruzolroí), respecti-
vãmente.

Grêmio vai
jogar
domingo

MARINGÁ (Sucursal -
Pedro Barreto) - Depois de
multa discussão, ficou acer-
tado ontem que o jogo entre
Grêmio de Esportes Maringá
e Umuarama será realizado
domingo na parte da manhã enão à tarde como foi anun-
ciado anteriormente. Esta
decisão foi tomada para fugir
da concorrência do televlsio-
namento direto do jogo Brasil
e Itália, do Campeonato Juve-
nll que se realiza na Tunísia.
O jogo havia sido marcado
para o período da tarde,
devido aos inúmercs telefo-
nemas que o presidente Mar-
cos Pena havia recebido devárias senhoras da cidade,
dizendo que domingo demanhã nâo podem sair de
casa por causa do almoço,
mas como o número de
mulheres que assistem jogoem Maringá, è mínimo e aexperiência do jogo do Grê-
mio e Paranaval foi excelente,
com a renda atingindo mais
de 180 mil cruzeiros, a direto-
ria optou pela parte damanhã.

COLETIVO
Com quaso duas mil pes-soas, o Grêmio realizou seuúltimo treinamento cçletlvo

da semana no Estádio Reglo-
nal Wlllle Davlds. O treino foirealizado no Marlngão por-
que o treinador Francisco
Alves acha que o campo da
concentração, o Brinco da
Vila, não está em condições e
que lá os jogadores não
podam mostrar tudo quesabem. O ponteiro esquerdo
Marqulnhos, contratado
recentemente do Madurelra
treinou no time titular e seestiver com a situação regula-
rlzada a tempo, começará
logando domingo.

do Polv
O treino que estava marcado para o Est

Joaquim Américo, foi transferido para o camn!
Operário das Mercôs, porque a grama ainda
estava em condições de uso na entrada das ar
e como era um treinamento que ia usar t0t
campo, Alfredo Ramos resolveu levar a mor
para Santa Felicidade. Na colônia, foi realizado
treinamento tático com bola, após um aanl
mento de 15 minutos. Logo em seguida foi dlvií
o elenco em qrupos de 5 atletas. No treinam!
houve treino especiais para atacantes e defel
res, professor Hlldo com toda a defesa faze
lançamentos para o sistema de cobertura, salrj
área com a bola dominada, cruzamentos p&
cabeceio e piques para recuperação. Ademar
voltou aos trelnamentos.trelnou.normalmentGn
sentindo, podendo ficar á disposição do téc
para o jogo de domingo.

Alfredo Ramos ficou com toda a linha de
que e o meio de campo, fazendo a moçada cri
de aualquer distância à meta.

No aprimoramento dos chutes, que mais a
veitou foi o centro avante Cabral, batendo j
tanto com a esquerda como com a direita,
gando Altevir e Cícero a se desdobrarem
defender os pelotaços desferidos por Cabral]

Dando além de participar de todo o tre
mento, ainda fez exercícios à parte com agás
por porque está fora de seu estado atlético.

Evans sentiu uma dor na perna esquá
abandonou um pouco a prática para tomar mal
gens no local, voltando um pouco mais tarde af
ticipar dos dois toques.

Após todo o treinamento especial, foi rji
uma preleção no meio de campo para todos
relação ao jogo de domingo. Em seguida foj
escalados os times para os dois toques.

O quarto zagueiro Alfredo, escolheu 14
seu lado e o lateral Cláudio Marques mais 14 i
total de 28 atletas.

Time de Alfredo: Almir, Gilberto, Cícero,
mar, Dagoberto, Arturo, Evans, Bira Lopes, Ca!
Lotti, Izaias, Geraldo, Alfredo e Cabral.

Time de Cláudio Marques: Altevir, Belga Cdio Radar, Luiz, Silveira, Rota, Dando, Tadeu
vio, Katinha, Hélio, Alexandre, Paulo e Clái
Marques

No final do treino que durou 1 hora e 50 m|
tos, houve um empate em 1 tento.

Cabral inaugurou o marcador numa bellssl
cabeçada escorando um cruzamento de Evanf
esquerda, sendo aplaudido pelos seus compan|
ros. O time do Cláudio empatou através de ur
contra de Gilberto, tentando desviar uma bolai
tada por Rota.

O treino correu mais uns 15 minutos, e tel
nou empatado. Cabral e Dando fizeram exerci?
especiais com o professor Hildo, por mais 10 ml
tos, com abdominais e piques de 50 metros. Cal
demonstrou estar realmente em forma, pois ac|
mino de tudo nada sentiu aumentando assii *
esperanças rubronegras para alcançar um greltriunfo no próximo domingo.

O técnico atleticano falou sobre a conduta;!
centro avante durante o treino: Agradou-mq
correspondeu à minha expectativa, porém 

',
esclaçao para o jogo de domingo, vai depende:!:
coletivo de hoje e sua movimentação amanhai

Quanto a Cláudio Radar e Belga, somí
amanhã após o recreativo ó que eu vou deij
quem vai entrar jogando na lateral direita. \O coletivo de logo mais vai começar àd
horas, e será mesmo na Baixada, já que o depa
mento de patrimônio liberou o Joaquim Améij
para um treinamento semanal.

Nas próximas horas a diretoria poderá real
uma grande contratação, para este primeiro U[
do Octogonal. Trata-se de um grande piesquerda do futebol brasileiro.

Plínio Duenas é
o árbitro pára o
grande clássico

Depois de muita polêmica criada em torno daqueledirigiria o "Atlé-tlba" de domingo, o D.A. Indicou o esguiofdor Plínio Duenas para arbitrar o "clássico". A escala foi f
cida às 16 horas de ontem na Federação Paranaense de
boi:

CORITIBA X ATLÉTICO (domingo 15,30).Arbitro: Plínio Duenas
f;*r,eDs: Ji'° Rodrigues e Heinz Roesel.
ArAb;foUBNronXLCe°Lk^rD° * ^'^ 15'15)

Sux^0San,oseArvFolmann
Arbitro: Alceu Conerado
fnílSiSeSà0 cílad0 da Sllva e Arlsteu Nunes ClLONDRINA x CENTENÁRIO
Arbitro: Bráulio Zanotto
Auxlliares: Algacyr César Florani e José Caetano Lopes.

REPESCAGEM

Arb»mRp 
SJ HL°, BRANC0 - <sôbad° 15,15 horas)Arbitro: Eraldo Palmerlnl

MAníwrA vSH? da Luz e Jai™ Jorge Branco
S a, 

* UM^ARAMA - (domingo 11 horas).
a ,v 

A,0mS0 Vlc,or de Oliveira.
PARanava'1 vS°,™?r?rdeiro e Brun° Manfrlm.PARANAVAl X NOVE DE JULHOArbitro: Cólio Silva.
Auxlliares: Eduardo Vieira e Amir Rodrigues de Oliveira

ASPIRANTEScú\T^!£Scn ~<prellminar do A,lé-,iba);
Auxlliares: Adir José Kuss e Hélio Teodoro Camargo

PRIMEIRONA

TOLEDO X PALMEIRAS
Arbitro: Pedro Rodrigues dn <?nUQ

Arbitro: Heitor Montaguetti

APUCArR3ÂNHAéX° f^raad° * LUÍZ Carl0S Pinhelra
Arbitro: Newton Martins

^^^1^1 
de A-°d° lobato.

Arbitro: Paulo José Guntowski

S^m kr^NGA^10 c—
Arbitro: Kalil Nabouch 

Nü*&
Auxlliares: Antônio Leandro de Moraes e Vicente Rosai

r PHJTILAD0 DEU IDO
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ANEX»
NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE.
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Pradel, um
talento médio.
Médio deles:

A Europa é outra civilização. A
prova é Pradel, que alguns tenta-
ram comparar com o brasileiro
Ricardo Bandeira e descobriram
que são valores de sistemas me-
tricôs diferentes. Para Pradel vale
a critica de um apressado que dei-
xou o auditório da Reitoria
dizendo: "ê um artista de café—
concerto". Verdade. Mas de café--
concerto de lá.

E vale também a opinião da
Aliança Francesa, contida no
programa do espetáculo: "... um
mímico- cujas expressões corpo-
rais são lógicas e humanas, um
mímico que é um verdadeiro
comediante do silêncio, um ser
humano e não uma máquina s/fis-
ticada,,um mímico.enfim.do qual o
mais claro do espetáculo consiste
em fazer você rir e sorrir sem para
isso esquecer de emocioná-lo".

Uma ressalva: Pradel faz rir (ou
sorrir) - mas não emociona. Isso
fica para Marceau. Pradel é um
competente - talvez valesse o
aumentativo: competentíssimo -
mímico, capaz de fazer você ver
casas, jardins, flores, portas que
se abremjanelas que se fecham.
Mas não chega à dimensão da
emoção, digamos, çhapliniana
que nasce de sutis e precisos
apelos à sensibilidade do especta-
dor.

Usa recursos como a sonoplas-
tia com bastante eficácia. Mas é
obrigado a apelar para um objeto
- no caêo uma sombrinha -
quando precisa dar vida a uma
forma de mulher. Somando e sub-
traindo, fica o diagnóstico inicial:
um artista médio. Médio para eles.

_F__l ___*'_i ___^______i
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União
pelotense

Em Pelotas, uniram-se as torci-
das dos dois clubes se uniram
para dar força ao futebol local.
Apelido da torcida pelotense
unida: Coligay.

Ressurreição (I)
Aleluia! Depois de um recesso

em morte aparente o JORNAL DE
MÚSICA voltou a circular. É a
única publicação nacional espe-
cializada e estava fazendo uma
falta danada desde que desapare-
ceu no início do ano. Já estou
brindando a sua volta e esperando
que essas férias jamais voltem a
acontecer.

(LAX)

Citação
parlamentar

Do deputado Gabriel Manoel
discursando na Assembléia Legis-
lativa, quando chegou o deputado
Alencar Furtado:

—Como disse o eminente parla-
mentar Alencar Furtado, não con-
funda caçada de paca com sere-
nata.

ml l^_y*Tl
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A solução
para o Atlético

Carlos Alberto Pessoa, apesar
de ser um discreto coxa, está dis-
posto a ajudar o Atlético com seu
time.

—Mas tem que trazer o coroa.
.0 coroa é Adolfo Milmann, o

Russo, o homem que ajudou João
Saldanha a montar a seleção das
feras, em 1969.

A revanche
doMDB

O MDB foi revanchista na TV?
Um exMieputado acha que sim.

Na roda dos políticos da Boca
Maldita ele sentencia:

—Pediu revanche e deram.
Queriam que jogasse pelo
empate?

KAMIFRASE

. O caçador de bruxas não pre-cisa acreditar em nada.
Nem em bruxas.

(Luis Fernando Veríssimo)

Museu de
arte sacra

Ennio Marques Ferreira prepa-
rando tudo para que saia logo o
Museu de Arte Sacra. Depende da
Cúria.

Ressurreição (O)
Li o anúncio da volta do JOR-

NAL DA MÚSICA na edição de
aniversário do PASQUIM. Com
espírito de São Tomás fui à pri-
meira banca e não encontrei. Na
segunda estava lá. Morri com Cr$
10,00, mas morro gostoso de tanta
saudade da excrljnte publicação.

(LAX)
Lição
de trânsito

7h20min. Um apressado moto-
rista que levava o filho à escola
furou o sinal da Brigadeiro Franco
com Comendador Araújo. Um
guarda de motocicleta imediata-
mente deu a partida e mandou
encostar.

-O senhor não vê que está
dando mau exemplo para a crian-
ça? Eu também sou pai e sinto
isso.

E o sermão continuou. Ia ter-
minar dali a horas quando o
garoto resolveu intervir:

—Manda ele te multar, pai. Se
não eu chego atrasado.

O guarda não multou.

Sancionar
o que?

O Congresso promulgou o
divórcio contrariando o responsa-
vel pela manchete de um jornal de
Curitiba. Ele insistia que o divórcio
devia ser sancionado pelo Presi-
derjte da República, mesmo
sendo uma Emenda Constitucio-
nal.

Foi voto vencido.

Ressurreição (III)
Há mais de dois anos na

estrada, o JORNAL DE MÚSICA
deve ter passado pelos problemas
de todos os jornais da imprensa
alternativa: dinheiro. Dirigido
agora por Jullo Nunes da Silva, o
número 31 está por aí, com Ana
Maria Bahiana (editora), Ezequiei
Neves, Ricky Goodwin e Rúy
Fabiano na redação. Colaborado-
res?. Tarik de Souza, Aloysio Reis,
Gabriel 0'Meara, Paulo Macedo,
Liana Fortes, Maurício Kubrusly,
Okky de Souza, José Márcio
Penido, Valdir Zwetsch, Júlio
Medaglia,' Júlio Hungria, Alberto
Carlos de Carvalho, Antônio
Carlos Miguel, Júlio Barroso, Leo-
nardo Netto e Waldemar Falcão.

(LAX)

Ultafaiho
Qlá

ÍTIoça Bonita
fíteu Panamá

ffWia morena
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Mutinho
Mesmo que não fosse sobrinho

de Lupicínio Rodrigues, Mutinho
mereceria atenção pelo trabalho
que vem fazendo. Depois de algu-
mas músicas em parceria com
Toquinho e Vinícius - acompa-
nhando-os em shows, como bate-
rista - parte para o seu primeiro
disco, um compacto duplo pela
RGE produzido por Marco Anto-
nio Galvão e Toquinho. As quatro
músicas - "Minha morena", "Moça
bonita", "Meu Panamá" e "oi lá" -
são de sua autoria, sendo a última
delas em parceria com Toquinho.
Está chegando de mansinho, mas
já tem bagagem suficiente paraficar.

(LAX)
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Desquitados
e desquitadas

Eis que os advogados ingres-
sam num terreno já explorado poroutras profissões liberais. Surgiu,
em vistoso anúncio de imprensa,
o Pladesdi (ou coisa parecida),
que vem a ser o plano de proteção
ao desquitado e ao divorciado.
Com apenas dois mil de jóia e
duzentinhos por mês os desquita-
dos e futuros divorciados garan-
tem para si (e sua familia?Jassis-
tència jurídica permanente,
garantias de segurança judiciai
em qualquer circunstância. O
lema parece ser o mesmo das
grandes campanhas de varejo:
satisfação total ou seu dinheiro
devolvido.

Um advogado olhou o anúncio -
certamente o primeiro de uma
enxurrada que vem ai para apro-
veitar o potencial de desquitados
e desquitadas da praça, que ten-
tam legalizar suas situações, e
comentou:

—Só falta colocar embaixo: "En-
sina-se também violino".

^ ^ ?&eTo Fome X
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A coros
A turma da Boca Maldita está

fazendo um levantamento das
televisões coloridas dos hotéis na
área. E que aos domingos nin-
guém quer ficar fechado em casa
para ver o jogo da seleção. Então,
o pessoal vem com a família para
o centro e ataca de bicão na ima-
gem dos estabelecimentos hote-
leiros. Há elogios para a imagem
colorida do Hotel Universo (onde
domingo o ex-presidente da FPF,
Esperidião Ferez, via Brasil x
Iugoslávia) e reclamações contra
os fantasmas da TV colorida do
Hotel Del Rey.

Hotel de luxo precisa de antena
externa.

Acidentes
Bater 134 carros na via Anchieta

não é vantagem. Duro mesmo é
batida de dois carros na estrada
de Campo Comprido, às 3 da
madrugada.

E batem.

Polêmica
extraterrena

Uma surpresa na entrevista de
Jânio Quadros: desceu a lenha em
Carlos Lacerda, mesmo depois de
morto. Antes comentou-se que
Lacerda morto falava mais do que
todo o MDB vivo.

Agora é só trocar o verbo.

AUTOCRÍTICA
Se o nível do papo-jomal conti-
nuar caindo do jeito qye anda,
daqui a pouco vai ter cara con-
tando que tomou banho sem usar
shampoo. Que o pastel chinês jánão é mais o mesmo.
Que ontem viu um cachorro uri-
nando em frente da Biblioteca
Pública.
Enfim, aquelas coisas que são da
alçada da rua Pe. Agostinho.
Vamos caprichar, pessoal.
O real é inesgotável.

(leminski)

, Ressurreição (V)
O n' 31 do ressuscitado JORNAL DE

MÚSICA tem: Pink Floyd, Beto
Guedes, Gilberto Gil, Pessoal do
Ceará, Beach Boys (biografia),
Macalé, Black Rio, Frenéticas, Mil-
ton Nasi' ~*>nto, Crosby - Stills &
Nash, Stc .s e outros mil. Como
dantes, tem o "Zeca Jagger
News", Jornal do Leitor, Guia do
disco, arquivo do disco e o molho
grudante dos textos leves. A
entrevista do Gil para o Paulo
Ricardo e o Waidemar Falcão está
supimpa. Bem aventurados, pois,aqueles que voltam. Final de
transmissão.

ÍLAX)
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Hoje não
liberadinha

Hoje, sexta-feira, não tem libe-
radinha. Ela está concentrada
para atacar à noite. De olho num
menininho que faz ponto no "Bife
Sujo", ela vai sair com aquela
força. O Narciso Assumpção,
importador de gírias, já declarou :

-Tó com a liberadinha e não
abro.

As frentes,
iã o cá

Todo o mundo leu a noticia dos
mil homossexuais que fizeram, em
Londres, marcha pelos seus direi-
tos. E a frente única dos andrógi-
nos.

Agora chega a noticia de mar-
cha idêntica que foi idealizada em
Pelotas. Um observador ligado ao
movimento *gay" desacreditou na
hora:

-E a frente fria. .^.— i_ a li Cl lie II ia. .<:;

ADVERTÊNCIA
Vai de leve, pessoal, que é da
safra de inverno.

Tempos de
internato

No número de aniversário (8anos) do Pasquim, uma entrevista
exclusiva de Jânio Quadros, com
informações sobre a infância que
passou em Curitiba, onde estudou
com o Ministro Ney Braga no
Internato Paranaense. Pergunta-
ram a Jânio se os dois faziam
muita bagunça.

-Fazíamos tudo que a direção
proibia.

KAMIFRASE
Baiano não nasce. Estréia.

(Ivan Lessa)

Justiça
dá Ibope

O Diário da tarde esgotou nas
bancas quarta-feira . Não era
nenhuma notícia de primeira pá-
gina. Era um edital judicial a res-
peito de um pedido de anulação
de casamento. Mas tão detalhado,
tão explícito, que vendeu mais do
que qualquer livro de aona Cas-
sandra Rios. Pela leitura do edital
acreditamos que a culpa é do
marido, seguramente um tarado
sexual. Mas como a legislação de
imprensa prevê o direito de
defesa, no mesmo focai e com
igual destaque, prevê-se outro dia
de grande vendagem pa/a o vete-
rano vespertino.

Afinal, o marido há de ter suas
razões.

NÍ3' ~"¦•¦_

Ressurreição (IV)
Adherbal, Retta, Miriam, Lisi.

Narciso, Bittencourt , Chico,
vamos espalhar pra rapaziada a
volta do JM. Custa deizão nas
bancas, mas as assinaturas
podem ser feitas a Cr$ 260,00
(anual) ou Cr$ 130,00 (semestral)
com maiores informações na rua
da Lapa, 120 gr.505, Rio de Janei-
ro - Editora Maracatu. Não é pornada, mas nós - antes de reclamar
a ausência de publicações deste
tipo, honestas, sérias e ilustrada-
mente informativas - temos que
dar um empurrão prá evitar novo
empaque. Mutirão, povo.

(LAX)

Organization,
organization!

Os sofridos alunos de Engenha-
ria terminam hoje a maratona de
21 provas e,n 21 dias - pulando, é
claro, domi ios e feriados. Na
quarta-feira, eles corriam de uma
prova de cálculo estrutura! para
outra de transporte. Por um
engano qualquer, as duas provas
foram determinadas para o
mesmo horário. No meio do corre-
dor, um berrou:

-Ei, pessoal: alguém conhece a
piada da organization?

Todo o mundo conhecia.
-Pois é. . O cara da piada

somos nós

li
|8.
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I Para que serve a beleza C K^/ de um objeto?
/ Qual a utilidade da novidade

/ de uma coisa nova?

Jogaram um muro em minha frentePois bem: eu o grafito.Anotações. Riscos. Na parede do meu tempo.Proposta: transformar todos osmuros em quadros-negros.Muro ou parede? Página.

O DIFÍCIL E O NOVO
Poesia é a liberdade
da minha linguagem.
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VIVA A LIBERDADE
DA MINHA LINGUAGEM!
Madame, isto não é
uma mulher. E um quadro.
Não posso ver ninguém
que eu já quero namorar.
O homem precisa tanto
de novas linguagens quanto de pão.O pão vem das linguagens novas.
Linguagens são tecnologias.
Delas, o pão de amanhã.
Uma boa idéia vale
um milhão de dólares.

O BELO E O FÁCIL
O poeta é voz universal.
Ele fala por todos.
Ele é o interessado
por todos os assuntos.
Tudo lhe concerne.

Só compreende um código
quem o destrói.
Quem o pratica apenas está imerso
nele, nele alienado.
Contestar o código.
A cada gesto.
Só porque vocês imitam
todo mundo, pensam
que não imitam ninguém.
Uma imagem?
Sonolento como um soneto.

CRISE É SAÚDE!
Não confunda SIGNIFICADO
com conteúdo.
RELAXA, MEU BEM, RELAXA!
Me inocularam

o vírus do futuro.
VIVA A SIMPLICIDADE COMPLEXA!
ABAIXO A COMUNICAÇÃO!
VIVA A INFORMAÇÃO NOVA!

'"• \* .*"f - K* • - '.-;*# .,** *¦ t • >U' /•!

t5



uxszu

"não 
pense que lê aviso

o dia de nós se encontrar
quando você não esperar

eu chego""inda lê encontrando
rezando não posso dispensar""não lê trato milhor porcausa de não ter

policia em conta".
(do Capitão Virgulino

Ferreira da Silva,
vulgo Lampião,

1? terror do sertão,
trechos da carta prosargento Dudu,
da Policia baiana).
Junho - mês em quea Antropofagia brasileira

comemora o aniversário
da deglutição do Bispo Sardinha.

^^fo^éF^^QTTT^rT^^

<<

"Se enganam os que
pensam que somos contra

somente os abusos
da civilização ocidental.

Nós somos é contra
os usos dela.

A Antropofagia não é umdecalque romântico do índio.
Não e a deformação lírica

do índio.
Ela arrancou do bravo

tupy das ficções
literárias a camisa

dos sentimentos portuguesese as missangas da catequese.
Botou ele novamente nú,

como con vinha".
(Oswaldo Costa-

Revista de Antropofagia,
15-5-29)

Entrai, io em cartaz
na Livraria Ghignone"Folias Brejeiras", um show de
teatro de revista com

os maiores nomes do rebolado
nacional: Elvira Paga,

Luz Del Fuego, Virgínia Lane,
Mara Rúbia e

Elke Maravilha.
A direção geral é

de José Simào.
Fica dito o seguinte:

excelente as entrevistas
(principalmente

a do partner de Luz
Del Fuego) e etc.

Marreta o bumbo:
quem não comprar
e mulher de padre.

oo

m¦z
D
39
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33
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Tem bububú no bororó
Sassaricando Rigorosamente proibida
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Tabu Mara
GALÃ PARÁ LUZ DEL FUEGO

BOCA LIVRE, apresenta
José Simão apresentando
FOLIAS BREJEIRAS (Com Elvira Paga,

Luz Del Fuego, Vir-
ginia Lane, Mara
Rúbia e Elke Mara-
vilha)

Aviso aos Navegantes
esse livro é a maneira pela qual encaro
o mundo: entre aspas
brasa viva de momo — gozadorhomem que imita mulher
mulher que imita mulher
mulher que imita homem
homem que imita homem
nem sansão nem dallla
ABAIXO O CORTADOR DE ONDA!
o espetáculo transborda do palco *
espaços públicos
A VOZ DO CARNAVAL
juca imita carmem miranda
e outros
salamaleques
(josé simão - a paixão pelo cômico)

José Simão apresenta
MARRETA O BUMBO
Elvira Paga a Rainha dos Carnavais
na Ilha do Sol nunca entrou ninguém
vestido, você viu o caso da Jayne Mans-

Rubia, a gostosa Virgínia
field que voltou porque só tirou a blusa,
ela tirou a blusa, ficou desnuda da cin-
tura prá cima, não quis tirar a saia eMickey Hartigay não, o marido maravi-
lhoso logo ficou pelado na lancha, jáentrou, visitou a ilha toda.
luz dei fuego usava um cocar de penascoloridas
ficava, bem indígena, cabelo solto sobre
os seios e quando nós éramos avisados
que era prá filmagem ela fazia números
também.
e como era a bandeira da Ilha do Sol?ah! nós tínhamos uma placa com quatrotipos de dizeres em inglês, portuguêsalemão e castelhano devido ao grandeacesso de turistas e dois sutiens pendu-radinhos, tinha de um lado um sutien ede outro lado um biquinizinho, era abandeira da Ilha do Sol

e como era a sua personalidade, comoefa Luz dei Fuego você que era íntimo,olha, não é porque já faleceu, que secostuma dizer que quando a pessoamorre então tudo vira santo, caso con-trário não diria isso, se ela não fosse amulher extraordinária que sempre foi,interessante, uma mulher que nãofalava palavrão, não admitia palavrãosuper-cálma, super-tímida, fina nasações, nos gestos, uma mulher prá

rk\w^W° nu(á,'sm°''(fl
r "W^^^Boéfí-sls dei
ententí.eti? a mulher da dó-
fiulheífmaravílhbsa cõi#Ss
i, os éedreiroâ bombeia

vfe nua entre Q^&ornbeircs e1 í .jr ^m
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época dela
lado, assim
cada, você
cada, uma
empregado,
encanador
e ela anda
pedreiros?
sempre nu
sive chama
estávamos
Ilha do Sol
de Niterói c
cima das p
empregados
pequenos e <
voltasse prátudo aquilo e
eles obedecer
cida, você en
porque, sal
clube como
cios não er
aquela orde
Ilha do Sol
predileto de I

quandoB
nossa casaNNB

rcaças enormes
los, ela de pé em
ngando 4, 5, 6
os tijolos eram

orn que a barcaça
prá descarregar

r tijolos maiores e
era muito obede-
muito respeitada
i, prá manter um
nos com 240 só-
íelra, prá manter

iempre existiu na
. s risseto parceiro- fuego pelo físico pri-vilegiado e pelas maneiras delicadas)

(pela transcrição de Folias Brejeiras, deJosé Simão, 95 páginas, Edição dòAutor - (ass) Martins Vaz).
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Otávio
de Faria

OTÁVIO 
de Faria tem fama

de homem fechado, carran-
cudo, ranzinza com o

mundo. Nada mais falso. O
grande romancista é apenas ti-
mido, reservado, mas muito tran-
quilo (embora se diga muito ner-
voso, a ponto de ter de se policiar
contra os constantes cafezinhos).

O menino que nasceu em
Petrópolis (a 15 de outubro de
1908) e passou grance parte de
sua vida entre o verde da monta-
nha e a beira-mar, o menino que
teve sete irmãos e era o caçula
querido, que teve pai e mãe direi-
tinho, sem separações ou compli-
cações, que perseguiu minhocas
e formigas e admirou borboletas,
esse menino tinha problemas ínti-
mos, era ensimésmado. Não gos-
tava do contato com outra criança
e a natureza era sua libertação. O
menino cresceu solitário. O
adolescente refugiou-se nas leitu-
ras (Júlio Verne, vitor Hugo, Ale-
xandre Dumas, Tolstoi e seus
cunhados, os acadêmicos Afranio
Peixoto e Alceu Amoroso Lima) e
na paixão pelo cinema. O rapaz
revelou-se mal-humorado, pessi-
mista e convencido intelectual-
mente. Mas na Faculdade de
Direito, onde se formou em 1931,
teve amigos como Santiago Dan-
tas, Gilson Amado e Vinícius de
Moraes. E foi boêmio como qual-
quer jovem, passeou pela Cine-
landia, freqüentou muito o Café
Lamas, onde se reuniam os inte-
lectuais do Rio para discutir poli-
tica, arte e literatura, e o Palácio
do Teatro, na Rua do Passeio,
onde jogava sinuca.

Sua paixão pelo cinema per-
manece, embora tenha sido um
defensor do cinema mudo. Aos 20
anos, fundou um cineclube com
seus amigos Cláudio Mel,o, Plfnio
Sussekind Rocha e Almir Castro.
(Era o Chaplin Clube, que publi-
cou como seu órgão oficial a
revista Fan, infelizmente oesapa-
recida depois do 13' número). Em
1944, escreveu um livro glorifi-
cando os mocinhos, Significação
do Faroeste e em 1952 uma
Pequena Introdução à História do
Cinema. Seus domingos são
reservados para ver principal-
mente "os cinco grandes italia-
nos", os diretores De Sicca, Ros-
selini, Antonioni, Fellinl e Visconti.
e o nosso legítimo cinema novo.
Legítimo porque exclui a pornô-
chanchada, que ele odeia.

— É um despropósito. Aí é
que a censura deveria entrar, no
sentido de educar. Deve existir
liberdade de pensamento, mas
não o abuso. E a pornocnen-
chada, considero-a um abuso. Há

; tanto diretor precisando de finan-
i ciamento para tentativas sérias de

cinema nacional e, no antanto, a
Embrafilme faz uma política louca
aprovando e até financiando as
chanchadas. Admiro Paulo César
Sarraceni e Glauber Rocha, entre
outros. Dos internacionais, muitos
como os alemães e italianos se

| despérsonalizaram, trabalhando
para os americanos. E os italia-

Otávio de Faria acaba de publicar O
Pássaro Oculto, último livro da Tragé-
dia Burguesa. Planejada para 20 volu-
mes, a série acabou resumida a 13, com
quatro ou cinco livros complementares
já programados. É tarefa inédita ou
quase, nos dias atuais, quando raros fie-
cionistas têm coragem de sè dedicar ao

fé - \i
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nos, por sua vez, mataram o far
west. Filmes como os de' John
Ford não existem mais: a simplifi-
cação do herói constituía o mito.
Hoje, fizeram do bandido um
herói.

Otávio de Faria é um rebelde
à sua maneira. Escrevendo, revol-
tou-se contra todo um comporta-
mento hipócrita de uma geração,
uma época, uma classe. Lan-
çou-se sem piedade nem disfar-
ces à sua Tragédia Burguesa, nas-
cida da sua infância, de seus
sonhos adolescentes, suas leitu-
ras, sobretudo de suas vivências.
O pessimismo do escritor é o de
quem tem os olhos abertos para o
mundo, de quem vê que 

"o mundo
existe como existe, com seus dra-
mas, tragédias e desencontros.
Há em mim uma preocupação de
sinceridade, uma espécie de obri-
gação de testemunhar o que vejo,
de não dourar a pílula". Dando
muito mais importância à análise
psicológica profunda de seus per-
sonagens do que às descrições de
paisagens e ambientes e preocu-
pações estilísticas, Otávio de Faria
dá uma visão dramática da angus-
tia brasileira, da dissolução dos
costumes tradicionais e da deca-
dência da sociedade burguesa.
Acusado de escrever livros longos
e algo monótonos, ele se defende:

— Sei que vendo pouco, por-
que meu estilo é pesado e os
meus livros são massudos. Mas
mudar sacrificaria o que tenho a
dizer, o que não me interessa. Não
posso evitar o desenvolvimento
do problema psicológico.

De uma família de intelectuais
°- escritores, a Academia Brasí-
leira de Letras lhe era uma coisa
familiar e desejada. Otávio causou

polêmica, como único aspirante a
não tomar o famoso chá na casa
de cada acadêmico. Um até dei-
xou de votar nele exclusivamente
porque não tinha sido visitado.
Apesar disso, foi eleito com 34
votos.

Na Academia, não há gran-
des atividades: apresentam-se
trabalhos, julgam-se prêmios
anuais como o Prêmio Machado
de Assis, ganho este ano por Raul
Bopp, e conferem-se medalhas,
como a concedida a José Olímpio.
O gostoso é a amizade que se
forma às quintas-feiras.

Falamos da crise do 60,
quando a juventude se rebelou
adotando uma nova linguagem de
protesto: drogas, sexo livre,
maneira de se vestir. Ele não deixa
de encontrar semelhança na sua
revolta contra a burguesia que
usava um tipo de atitude na frente
e outra pelas costas, isso marcou
sua infância e sua juventude e ó o
tema da sua Tragédia Burguesa.

A crise da mocidade é um
fenômeno importante, do qual me
desencontro porque o assisto já
ve lo. Minha visão já é diferente e
acho tristes esses velhos que se
fingem de hippies deixando crês-
cer os cabelos. Deve haver um
movimento de volta ao comedi-
mento. Esses excessos também
não são naturais. São atitudes de
reação à antiga hipocrisia. Só que
maconha não poderia nem experi-
mentar: tenho horror a qualquer
tipo de fumo. Tanto é errado pôr
calcinhas nos clássicos nus, como
o livro pornográfico é um exagero.
A educação sexual nos colégios é
justa, mas pode levar aos abusos
e tirar o encanto da coisa. Deve
haver um meio-termo em que os

romance, preferindo escrever contos,supostamente mais adequados ao ritmode vida moderno. Com a Tragédia Bur-
guesa, Otávio de Faria traçou um•retrato psicológico de sua geração,representativa de seu espanto ante adualidade do homem, dividido entre obem e o mal, e de sua revolta ante a hipo-
crisia do ambiente burguês.

problemas serão tratados com
naturalidade. A censura nunca me
incomodou porque não uso pala-
vras pesadas fora de propósito.
Eu a vejo como o pior dos males,
mas às vezes necessário e até
imprescindível. Do contrário, não
haveria limites e não me parece
aceitável tudo ser permitido. O
problema está nos censores que
não estão à altura de sua posição.

Finalmente, a religião,
assunto predominante em toda
sua obra. E motivo de angústia
entre seus personagens:Sou um escritor católico
sem idéia moralista ou conver-
sora. Parto do princípio cristão da
existência do espirito e da mate-
ria. Da impossibilidade da mente
ser material. Minha revista predi-leta é Planeta, que só trata desses
assuntos. Não há ninguém conde-
nado por natureza. Há liberdade
humana e possibilidade de salva-
ção. Mas há muitas pessoas de tal
modo inclinadas para um lado que
acabam com uma espécie de pre-
destinação.

Toda essa preocupação, o
escritor a transmite na sua obra,-¦te obedece à mesma temática
do primeiro volume, Mundos Mor-
tos, ao último, O Pássaro Oculto: a
fisionomia da sociedade burguesa
da primeira metade do século,
com seus velhos padrões e conse-
quentes dramas espirituais.

Como o divórcio é assunto do
momento, não pôde deixar de ser
discutido.

Compreendo a legalização
do divórcio, é prático... e depois
há sempre os casos particulares.
Mas meu medo é o de que ao abri-
rem as portas para os não crentes,
elas fiquem abertas também para
os crentes. Acho a rigidez no
divórcio uma coisa necessária.
Sendo católico praticante, se
tivesse de votar, vptaria contra.
Para mim o Papa continua o Papa,
sem discussões. Esses padres
que se revoltaram, por exemplo,
eu os entendo de certa maneira,
porque sou a favor da Igreja velha
e tradicional, da missa rezada em
latim. Mas, como já disse, o Papa
é o Papa.

AS OBRAS
1931 - Maquiavel e o Brasil;

1933 - O Destino do Socialismo;
1935 - Dois Poetas: Augusto Fre-
derico Schmidt e Vinícius de
Moraes; 1935 - Novelas de Mas-
morra; 1937 - Mundos Mortos (pri-
meiro volume da Tragédia Bur-
guesa); 1939 - Os Caminhos da
Vida; 1939 - Tragédias à Sombra
da Cruz (sobre teatro); 1942-0
Lodo das Ruas; 1944 - O Anjo de
Pedra; 1944 - Significação do
Faroeste (sobre cinema); 1947 -
Os Renegados; 1952 - Os Loucos;
1952 - Pequena Introdução à His-
tória do Cinema; 1957 - O Senhor
do Mundo; 1961 - O Retrato da
Morte; 1963 - As Areias do
Mundo; 1966 - A Sombra de Deus;
1970 - O Cavaleiro da Virgem;
1973 - O Indigno; 1977 - O Pás-
saro Oculto (último volume daTragédia Burguesa).

ISABEL BERNARDES
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FÉRIAS
Santa Clara e
Morretes

A Paranatur não programou
nada de específico para este mês,
com a justificativa de que o sis-
tema escolar vigente reduziu as
férias. Assim, apesar de nada de
especial, como a programação
das férias de verão, a Paranatur
lembra os eventos do Calendário
Turístico — I Feira Internacional da
Madeira, reunindo todos os países
da América Latina com potencial
de exDortacão de madeira, de 8 a
17; XIX Exposição Agrícola, de âm-
bito regional, com mostra de pro-
dutos e implementos agrícolas,
em Londrina, nos dias 9 e 10.

No dia 31, a Paranatur reco-
menda aos curitibanos que des-
çam a Morretes, para participa-
rem da Festa do Divino Espírito
Santo. Ao lado de seu sentido reli-
gioso, que culminam no dia da
festa com missas, batizados e pro-
cissões, ocorrem os festejos
externos, animados com foguetes,
leitão, barraquinhas e churrasco,
o típico barreado.

E não pode ser esquecida a
Estância Hidroclimática de Santa
Clara, junto às margens do rio
Jordão, entre bosques e junto a
uma fonte natural de águas ter-
mais a 30'C de tejnperatura per-
manente. Com o café da manhã
incluído, as diárias do hotel Santa
Clara são de CrJ 220,00 (aparta-
ménto luxo casal), 180,00 (aparta-

mente luxo solteiro e apartamento
standard casal), Cri 130,00 (apar-
tamento standard solteiro) e Cr$
350,00 no chalé, que pode abrigar
um casal e três crianças.

O hotel possui duas piscinas
com água corrente da fonte, cava-
los para passear nos campos e
bosques da redondeza, cascata e
rio de águas calmas, próprio para
pescaria. No parque da estância,
há casas de banho e jardins mobi-
liados, além de salão de jogos,
para adultos e crianças.

O esporte
continua

Nas praças que a Prefeitura
Municipal destina à prática de
esportes, poucas modificações
estão previstas para o período das
férias escolares. As praças são em
número de nove - Ouvidor Pardinho,
Afonso Botelho, Osório, Plínio
Tourinho, Brigadeiro Eplngaus, 29
de Março, Bento Munhoz da
Rocha, Osvaldo Cruz e Bento
Mussurunga.

Com uma certidão de nasci-
mento, duas íoíos e abreugrafia,
qualquer criança com idade
abaixo dos 16 anos pode começar
a praticar um dos Inúmeros espor-
íes oferecidos, todos com acom-
panhamento de um professor.
Para os menorzinhos, há o play—
ground.

A freqüência na piscina da

praça Osvaldo Cruz, desde que os
ventos frios começaram a soprar,
diminuiu multo, razão pela qual
ela continuará fechada neste mês
pois, segundo Renato Werneck,"não compensa aquecer a piscina
para um pequeno número de fre-
quentadores".

Ginástica olímpica e estética,
vôlei, atletismo, handebol e bas-
quete continuam, em todas as
turmas, normalmente. E, para os
que vão participar dos II Jogos
Mirins, em agosto, o treinamento
será' intensificado. Participarão
deste torneio crianças de até doze
anos.

Foz do Iguaçu
e Assunção

Nas agências de turismo da
cidade há apenas duas excursões
pelo Estado, no mês de junho.
Para quem dispõe de apenas seis
dias de férias, as agências ofere-
cem uma viagem a Foz do Iguaçu
e Assunção. O embarque é feito
no primeiro dia, às 20 horas, com
o atendimento de um guia espe-
cializado. No outro dia, a excursão
chega a Foz do Iguaçu, às 7 horas.
Logo após o café da manhã, está
marcado um passeio ao Parque
Nacional e Cataratas, do lado bra-
sileiro. Às 11 horas, saída paraAssunção, com passagem pelo
Lago de Ipacaray, com passeio de
barco.

Já no terceiro dia, às 10
horas, terá início a peregrinação
pelos principais lugares da cidade
de Assunção - Catedral, Phan-
teon, Palácio Lopes, Congresso,
Oratório e Virgem Assunção. No
quarto dia há programação mar-
cada apenas para a noite — jantar
típico e visita ao cassino, para que
se recupere o dinheiro gasto na
viagem, ou se perca mais. Às 10
horas do quinto dia a excursão
parte para Puerto Presidente
Stroessner, para compras, até às
18 horas, quando a viagem prós-
segue a Curitiba, onde chegada
está prevista para às 6 horas da
manhã -jm tempo de antes de
pegar no batente, passar em casa
e trocar de roupa.

Há também uma opção para
quem só deseja ir até Foz do
Iguaçu, com duração de quatro
dias. Logo após a chegada,
toma-se o café da manhã e par-te-se para o comércio de Puerto
Iguazu, na Argentina, só pela
parte da manhã. À noite, visita a
Porto Stroessner, no Paraguai, em
sua única avenida tomada pelaslojas de comércio. Em seguida,
passagem pelo Cassino de
Acaray, onde pode-se Jogarroleta, bacará ou caça níqueis. Na
tarde do quarto dia, visita ao Par-
que Nacional e às Cataratas, com
uma olhada para todos os seus
276 saltos. Na voita, mais uma
passagem por Porto Stroessner,
para as últimas compras. Che-
gada *»*" ** "-• * b noras do
quarto dia.

Teatros em
recesso

Nos teatros da cidade, julho
também parece ser um mês de
recesso. Apesar da programação
estar boa, é muito pouca. O Teatro
Universitário não tem programa-
ção. No Teatro Paiol haverá espe-
táculo apenas de 14 a 21, com a
encenação da peça "O homem do
princípio ao fim", de Millôr Fer-
nandes, pelo grupo Botequim, do
Rio de Janeiro.

No Teatro Guaíra, haverá o IV
Encontro Nacional de Teatro
Infantil e IV Seminário de Drama-
turgia Infantil, de 10 a 16. É uma
realização de âmbito nacional e,
em seu transcorrer, haverá dois
espetáculos diários, com monta-
gem de peças infantis por grupos
de várias cidades. No dia 10, ò
Grupo Ànchieta, de Curitiba,
encenará a peça "O macaco e a
velha" e o Grupo Gato Preto, tam-
bém curitibano, encenará "A
cigarra e a formiga".

No dia 11, serão apresenta-
das as peças "A princesa do mar

1 sem fim", pelo Grupo Artistas
! Associados, do Rio e "A torre de

Babel", pelo grupo paulista Apli-
cado. "No mundo encantado da
música" e "O rapto das ceboli-
nhas" são as peças do dia 12, com
os grupos Os Corujas, de São
Paulo e o outro, de Porto Alegre.

No dia 13, o grupo carioca_
Casa de Ensino apresentará "Can-'
tarim de Cantara" e José Plínio e
Lota Mancada, "Amáquina da feli-
cidade". O grupo Rigon, de São
Paulo, apresentará no dia 14 "O
palhaço do planeta verde" e "A
fantástica história de Melão City,
será apresentada neste mesmo
dia pelo grupo Contadores de His-
tórias, do Rio de Janeiro.

"Piuim, a história de um indio-
zinho" será encenada, pelo grupo
de teatro Torre Amarela, de Curi-
tiba, no dia 15, seguida de uma
apresentação do grupo Pinta e
Borda, de Belo Horizonte. "A
praça dos retalhos" e "Pluft, o fan-
tasminha", esta última de Maria
Clara Machado, serão encenadas
no dia 16, pelos grupos Toca, de
São Paulo é O Tablado, do Rio de
Janeiro. Durante este período,
diariamente, às 20 horas, haverão
debates com o pessoal de teatroe
outros interessados.

De 21 a 31 de julho haverá o II
Festival de Arte dos Bairros de
Curitiba, onde serão apresenta-
das todas as atividades desenvol-
vidas durante o ano nos bairros,
em promoção da F. C. C. Abran-
gera todas as áreas — teatro, artes
plásticas, cursos, contos, poesias,
textos infantis, declaração e con-
cursos.

Enquanto que o auditório da

Reitoria, durante este mês, estará
reservado para as formaturas, o
Instituto Goethe promoverá dois
espetáculos no Teatro Guaíra. "El
Cimarróo" será no sábado dia 16.
Esta obra de Hans Werner Henze
é um recitai para quatro músicos,
baseado no livro do poeta e etnó-
logo Miguel Barnet, "Biografia de
un Cimarrón". Em suas 15 cenas
conta a história de um escravo
fugido, que narra sua vida. O
outro espetáculo será o Bailei
Tanz-Forum de Colônia, cuja
apresentação está marcada para
o dia 20, às 21 horas.

Nada de especial
na cidade

Para quem vai passar o mês de
julho na cidade, não haverá mui-
tas opções para seus momentos
de lazer, antes que. chegue
agosto, quando tudo se reinicia.
Algumas coisas há para fazer,
mas nada de especial e que possa
ser chamada de uma atividade
para as férias.

As "Ruas de Recreio'; promoção
da Fundação Cultural, Prefeitura
Municipal e IPPUC, continuam
com suas atividades artísticas e
esportivas. Na parte artística, há
pintura, modelagem e fantoches.

Quanto ao esporte.os moradores
da rua podem jogar vôlei ou fute-
boi. São fornecidos a eles as tra-
ves,redes e bolas. No desmembra-
mento deste projeto está a auto-
nomia dos moradores depois de
algum tempo, o que parece possí-
vel,pois a F.C.C. já recebeu vários
telefonemas de pessoas que
desejam colaborar, numa clara
demonstração de que esta idéia
está tendo boa aceitação. Apesar
de que, na rua Gutierrez, não deu
bons resultados. Mas no outro
teste, na rua D Pedro II deu-se o
contrário. Amanhã, a partir das 14
horas, a rua escolhida para ser
fechada aos automóveis e inva-
dida por pessoas , é a que passa
na frente do Núcleo Habitacional
Camargo, onde moram os ex-fa-
velados de Capanema.

Cursos promovidos pela
F.C.C, apenas o de férias do Cen-
tro de Criatividade, que vem a ser
quase o mesmo dos outros
meses. Apenas em horários dife-
rentes - diariamente, das 14 às 18
horas/ie 4 a 15 de julho haverá
aulas de exercício de criatividade,
textura, forma,cor e movimento,
com os professores Teca, Arney,
Calderari, João Osório e Eivo.
Este é para adultos.

Para o público infanto-juvenii,
as atividades serão normais com
uma pequena mudança nos hora-
rios - segundasicuartas, terças e
quintas, somente à tarde.
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gji Crianças
Se as férias forem dedicadas

às crianças a opção é a Cidade da
Criança, em São Bernardo do
Camoo. Serão 10 dias de pas-
Seios, a começar pelo Rio de
Janeiro. Lá, visita aos pontos turís-
ticos mais conhecidos do Brasil,
tais como o Estádio do Maracanã e
o Corcovado. No quarto dia, par-tida para São Bernardo, com pas-
sagem por Itacuruçá, Angra dos
Reis e Parati.

Na Cidade da Criança, atra-
ções como Submarino, Teleférico,
Trenó Aquático, Casa Maluca e
coisas do gênero. Cada partici-
pante da excursão tem direito a
um carnet para usar 8 atrações. A
noite é reservada para comenta-
rios a respeito das brincadeiras.

No dia seguinte, um passeio
ao Parque Estoril, com jogos e

diversões aquáticas. À tarde, visita
ao Simba Safari, onde, a agência
de viagem promete, você se senti-
rá na África. De volta a São Ber-
nardo, outro parque de diversões.
Desta vez o Play Center.

Esta excursão inicia e termina
per via aérea. Seus preços variam:
adultos em quartos duplos, Cr$
5.895,00; triplo, Cr$ 5.478,00.
Menores em duplos, Cr$ 5.251,00;
triplo, 4.834,00. Casal com uma
criança, Cr$ 3.564.00.

Norte e nordeste
Uma viagem para tomar todas

as suas férias. Sol, frevo e praia. A
partir do Rio de Janeiro, passando
por Belo Horizonte, Brasília,
Belém, São Luiz do Maranhão,
Teresina, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Recife, Olinda, Maceió, e
um sem número de cidades, você
chegará a Aracaju e começará o
caminho de volta.

Neste percurso terão sido visi-
tados todos os museus, Igrejas,
pontos de atração turfetica como
mercados e grutas, sem esquecer
shows de folclore que, de manifes-
tação cultural do povo passou a
ser explorado comercialmente.
Você também poderá trazer uma
infinidade de lembranças para os
amigos, que ficarão maravilhados
com a sessão de slides sobre norte
e nordeste do país.

Argentina e Uruguai
Se sua escolha recair sobre o

sui, a promessa é de 28 dias nos
pampas, praias e a garantia da
neve de Bariloche. A viagem
começa aqui no Paraná mesmo
com uma visita à Paranaguá (pois
a excursão sai do Rio). Depois de
rápida passagem por Joinville e
Laguna, parada em Porto Alegre
dos Casais, para visita ao Morro de
(Santa Teresa, Parque Farroupi-
lha, Planetário e Galeria de Artesã-
nato Gaúcho.

Neste momento você está pre-
parando para deixar o país rumo ao
Uruguai. Primeira parada, o bal-
neário La Coronilla. Em seguida,
Punta Del Este, a mais famosa
praia do sul da América. Pela
costa será alcançada a capital,
Montevidéu. Sem perda de tempo
a viagem prossegue para Colônia
e Buenos Aires.com passeio pelos
típicos "Barrios 

portefios" e ceia
em "La Boca", como não podia
deixar de acontecer.

Depois de Santa Rosa, Neu-
quen e San Martin de Los Andes,
Bariloche, ou melhor, San Carlos
de Bariloche. Três dias para
esquiar ou apreciar a paisagem
de "beleza indescritível" Mas a via-
gem não termina aqui. Ainda res-
tam Bahia Blanca, Necochea, Mar
Del Plata, Manoel Bonet e, nova-
mente, Buenos Aires.

Ainda na Argentina, Santa Fé e
Resistência. No 24' dia você açor-
dará em Assunção, para assistir à
noite um "show" tipicamente
guarani. Na" manhã seguinte, à

volta ao Brasil, por San Bernardino
e Puerto Presidente Stroessner.
Uma visita a Foz do Iguaçu e às cata-
ratas, vistas pelos dois lados o bra-
sileiro e o argentino. O preço por
pessoa é de Cr$ 18.388,00 ou atra-
vês de financiamento até 24
meses.
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Bahia
Bahia Especial, Viva Bahia Exó-

tica. Algumas promessas de agen-
cias de viagem que prometem
colocar o turismo em contato com
toda a magia baiana. Se por via
aérea, cinco dias em Salvador e
Bahia antiga custarão a um adulto
Çr$ 3.990,00. As viagens terrestres
oferecem uma infinidade de cida-
des a visitar pelo caminho. Prova-
veimente para minizar o cansaço
que um passeio destes também
oferece.

Rio de Janeiro, Governador
Valadares, Teófilo Otoni (visitas a
um recanto poético, ilhas e picos),

Vitória da Conquista (centro
pecuário, além de ser a cidade do
Glaubér), Feira de Santana (giro
de orientação pela cidade), Salva-
dor (visitas a um sem número de
Igrejas , praias e locais típicos)
Ilhéus (a cidade de Gabriela), Ita-
buna (mais cacau), Porto Seguro
(Cabral chegou por lá), Monte Pas-
coal (visita de cortesia aos índios),
Guarapari e vitória.

Você verá tudo isto em apenas
10 dias, o que lhe custará apenas
Cr$ 6.510,00 à vista. Se preferir,
várias modalidades de financia-
mento até 24 meses.
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Este tipo de viagem, mais
longa que o usuahoferece também
opções de desistência ou de uma
esticada até Manaus e sua Zona
Franca, é claro. Para fazer esta via-
gem você deverá dispor dê Cr$
19.166,00 à vista, sem contar os
acréscimos da possível esticada.
Ou o financiamento.

Chile
E há também a opção chilena.

Santiago e Ilha de Páscoa. No pri-meiro dia, passeio a Valparaiso, a
cidade do vento, Vina dei Mar e
seu Cassino, e o Balneário de
Con-Con (aproveite um banho no
Oceano Pacífico). No dia seguinte,
Portillo, Vale Aconcagua e os
Andes (aproveite para esquiar).

Depois de visitar a cidade de
Santiago, a excursão prossegue à
Ilha de Páscoa, com alojamento no
Hotel Hanga-Roa. Na ilha, visita
aos vulcões e suas crateras cober-
tas de Totora, uma espécie de
sapé. E, é lógico, as gigantescas
estátuas — Moais — e sua história.

A viagem inclui em seu roteiro
Buenos Aires com um show na
Boca E um dia livre para ser
dedicado à atividades pessoais ou
uma visita ao comércio local. Para
tanto.o candidato à excursão deve-
rá dispor de 532 dólares para a
parte terrestre e 602,20 dólares,
para a aérea. O tempo de viagem
pode ser modificado, dentro dos
limites de 7 e 30 dias.
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Para quem quer fugir do frio, uma
solução: passar o verão na
Europa. Em julho, várias alternati-
vas, todas tomando mais de 30
dias e 16 mil para o depósito. Uma
viagem a 10 países - Portugal,
Espanha, França, Itália, Áustria,
Suíça, Alemanha, Holanda, Bél-
gica e Inglaterra, basicamente;
alguns países são substituídos poroutros nas variadas opções —
levando de 33 a 46 dias, custa, em

,média, por pessoa: U$ 1.332,
para a parte aérea e U$ 1.795,
para a terrestre.

"Essas excursões variam muito
pouco entre si. Algumas oferecem
como opção os países escandina-
vos ou o sul da Europa e as Ilhas
Gregas. Algumas delas incluem oMarrocos, com sua Marrakechcantada por Caetano e visitas aoKasbah, o palácio do Sultão.

Minas Gerais
As badaladas cidades históricas

de Minas, com algumas variações
que incluem "o melhor da Bahia",
é outra das opções para fugir do
frio curitibano. Congonhas do
Campo, Belo Horizonte, Sabará,
Sete Lagoas, Gruta do Maquine,
Cordisburgo (Guimarães Rosa
nasceu lá) Ouro Preto, Mariana;
até aí o turista já viu uma boa parte
da história do Brasil, só falta pas-
sar por Governador Valadares e
seguir para Teófilo Otoni, para
comprar algumas pedras pfecio-
sas.

Na continuação da viagem, Vitó-
ria da Conquista, Feira de San-
tana, Salvador, Itabuna e outras
cidades baianas, as aue constam
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de toda excursão à Bahia. A vista,
Cr$ 8.295,00 e as mesmas opções
de financiamento.

Tesouros de Minas
Para o finzinho das férias, os

tesouros de Minas Gerais são
oferecidos, a todo turista disposto a
pagar Cr$ 3.966,00 por seis dias. A
viagem realmente começa em
Congonhas do Campo (a terra de
Zé Arigó) com uma visita aos Doze
Profetas esculpidos por Afeijadi-
nho. A seguir, Belo Horizonte. Mas
apenas para dormir, pois o dia
seguinte será dedicado inteira-
mente a Sabará, fundada pelo
bandeirante Borba Gato no século
XVIII.

No terceiro dia, Ouro Preto e
Mariana, com todo seu passado
histórico. Quem for bom na mate-
ria poderá reconstruir toda uma
época, preservada através de sua
arquitetura. A viagem prossegue
para Três Corações (lembram de
Pele?) e Cambuquira, estância
hidromineral. De quebra, Lambari,
São Lourenço, Baependi,
Caxambu. No último dia, Itatiaia. E
aqui termina mais uma das exeur-
sõese também suas férias.:: ;
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gji Crianças
Se as férias forem dedicadas

às crianças a opção é a Cidade da
Criança, em São Bernardo do
Camoo. Serão 10 dias de pas»Seios, a começar pelo Rio de
Janeiro. Lá, visita aos pontos turís-
ticos mais conhecidos do Brasil,
tais como o Estádio do Maracanã e
o Corcovado. No quarto dia, par-tida para São Bernardo, com pas-
sagem por Itacuruçá, Angra dos
Reis e Parati.

Na Cidade da Criança, atra-
ções como Submarino, Teleférico,
Trenó Aquático, Casa Maluca e
coisas do gênero. Cada partici-
pante da excursão tem direito a
um carnet para usar 8 atrações. A
noite é reservada para comenta-
rios a respeito das brincadeiras.

No dia seguinte, um passeio
ao Parque Estoril, com jogos e
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diversões aquáticas. À tarde, visita
ao Simba Safari, onde, a agência
de viagem promete, você se senti-
rá na África. De volta a São Ber-
nardo, outro parque de diversões.
Desta vez o Play Center.

Esta excursão inicia e termina
per via aérea. Seus preços variam:
adultos em quartos duplos, Cr$
5.895,00; triplo, Cr$ 5.478,00.
Menores em duplos, Cr$ 5.251,00;
triplo, 4.834,00. Casal com uma
criança, Cr$ 3.564.00.

Norte e nordeste
Uma viagem para tomar todas

as suas férias. Sol, frevo e praia. A
partir do Rio de Janeiro, passando
por Belo Horizonte, Brasília,
Belém, São Luiz do Maranhão,
Teresina, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Recife, Olinda, Maceió, e
um sem número de cidades, você
chegará a Aracaju e começará o
caminho de volta.

Neste percurso terão sido visi-
tados todos os museus, Igrejas,
pontos de atração turística como
mercados e grutas, sem esquecer
shows de folclore que, de manifes-
tação cultural do povo passou a
ser explorado comercialmente.
Você também poderá trazer umç
infinidade de lembranças para os
amigos, que ficarão maravilhados
com a sessão de slides sobre norte
e nordeste do país.

Argentina e Uruguai
Se sua escolha recair sobre o

sul, a promessa é de 28 dias nos
pampas, praias e a garantia da
neve de Bariloche. A viagem
começa aqui no Paraná mesmo
com uma visita à Paranaguá (pois
a excursão sai do Rio). Depois de
rápida passagem por Joinville e
Laguna, parada em Porto Alegre
dos Casais, para visita ao Morro de
Santa Teresa, Parque Farroupi-
lha, Planetário e Galeria de Artesã-
nato Gaúcho.

Neste momento você está pre-
parando para deixar o país rumo ao
Uruguai. Primeira parada, o bal-
neário La Coronilia. Em seguida,
Punta Del Este, a mais famosa
praia do sul da América. Pela
costa será alcançada a capital,
Montevidéu. Sem perda de tempo
a viagem prossegue para Colônia
e Buenos Aires.com passeio pelos
típicos "Barrios 

portefios" e ceia
em "La Boca", como não podia
deixar de acontecer.

Depois de Santa Rosa, Neu-
quen e San Martin de Los Andes,
Bariloche, ou melhor, San Carlos
de Bariloche. Três dias para
esquiar ou apreciar a paisagem
de "beleza indescritível" Mas a via-
gem não termina aqui. Ainda res-
tam Bahia Bianca, Necochea, Mar
Del Píata, Manoel Bonet e, nova-
mente, Buenos Aires.

Ainda na Argentina, Santa Fé e
Resistência. No 24' dia você açor-
dará em Assunção, para assistir à
noite um "show" tipicamente
guarani. Na" manhã seguinte, à

volta ao Brasil, por San Bernardino
e Puerto Presidente Stroessner.
Uma visita a Foz do Iguaçu e às cata-
ratas, vistas pelos dois lados o bra-
sileiro e o argentino. O preço por
pessoa é de Cr$ 18.388,00 ou atra-
vés de financiamento até 24
meses.
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Bahia
Bahia Especial, Viva Bahia Exó-

tica. Algumas promessas de agen-
cias de viagem que prometem
colocar o turismo em contato com
toda a magia baiana. Se por via
aérea, cinco dias em Salvador e
Bahia antiga custarão a um adulto
Çr$ 3.990,00. As viagens terrestres
oferecem uma infinidade de cida-
des a visitar pelo caminho. Prova-
veimente para minizar o cansaço
que um passeio destes também
oferece.

Rio de Janeiro, Governador
Valadares, Teófilo Otoni (visitas a
um recanto poético, ilhas e picos),

Vitória da Conquista (centro
pecuário, além de ser a cidade do
Glaubér), Feira de Santana (giro
de orientação pela cidade), Salva-
dor (visitas a um sem número de
Igrejas , praias e locais típicos)
Ilhéus (a cidade de Gabriela), Ita-
buna (mais cacau), Porto Seguro
(Cabral chegou por lá), Monte Pas-
coal (visita de cortesia aos índios),
Guarapari e vitória.

Você verá tudo isto em apenas
10 dias, o que lhe custará apenas
Cr$ 6.510,00 à vista. Se preferir,
várias modalidades de financia-
mento até 24 meses.
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Este tipo de viagem, mais
longa que o usuahoferece também
opções de desistência ou de uma
esticada até Manaus e sua Zona
Franca, é claro. Para fazer esta via-
gem você deverá dispor de Cr$
19.166,00 à vista, sem contar os
acréscimos da possível esticada.
Ou o financiamento.

. _>u2^8l__BB___

lfe_l_ _K_aL,-r^.<_OSw!Í3^

Chile
E há também a opção chilena.

Santiago e Ilha de Páscoa. No pri-meiro dia, passeio a Valparaiso, a
cidade do vento, Vina dei Mar e
seu Cassino, e o Balneário de
Con-Con (aproveite um banho no
Oceano Pacífico). No dia seguinte,
Portillo, Vale Aconcagua e os
Andes (aproveite para esquiar).

Depois de visitar a cidade de
Santiago, a excursão prossegue à
Ilha de Páscoa, com alojamento no
Hotel Hanga-Roa. Na iiha, visita
aos vulcões e suas crateras cober-
tas de Totora, uma espécie de
sapé. E, é lógico, as gigantescas
estátuas — Moais — e sua história.

A viagem inclui em seu roteiro
Buenos Aires com um show na
Boca E um dia livre para ser
dedicado à atividades pessoais ou
uma visita ao comércio local. Para
tanto.o candidato à excursão deve-
rá dispor de 532 dólares para a
parte terrestre e 602,20 dólares,
para a aérea. O tempo de viagem
pode ser modificado, dentro dos
limites de 7 e 30 dias.
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Para quem quer fugir do frio, uma
solução: passar o verão na
Europa. Em julho, Várias alternati-
vas, todas tomando mais de 30
dias e 16 mil para o depósito. Uma
viagem a 10 países - Portugal,
Espanha, França, Itália, Áustria,
Suíça, Alemanha, Holanda, Bél-
gica e Inglaterra, basicamente;
alguns países são substituídos poroutros nas variadas opções —
levando de 33 a 46 dias, custa, em

,média, por pessoa: U$ 1.332,
para a parte aérea e U$ 1.795,
para a terrestre.

"Essas excursões variam muito
pouco entre si. Algumas oferecem
como opção os países escandina-
vos ou o sul da Europa e as Ilhas
Gregas. Algumas delas incluem oMarrocos, com sua Marrakechcantada por Caetano e visitas aoKasbah, o palácio do Sultão.

Minas Gerais
As badaladas cidades históricas

de Minas, com algumas variações
que incluem "o melhor da Bahia",
é outra das opções para fugir do
frio curitibano. Congonhas do
Campo, Belo Horizonte, Sabará,
Sete Lagoas, Gruta do Maquine,
Cordisburgo (Guimarães Rosa
nasceu lá) Ouro Preto, Mariana;
até aí o turista já viu uma boa parte
da história do Brasil, só falta pas-
sar por Governador Valadares e
seguir para Teófilo Otoni, para
comprar algumas pedras pfecio-
sas.

Na continuação da viagem, Vitó-
ria da Conquista, Feira de San-
tana, Salvador, Itabuna e outras
cidades baianas, as aue constam

~ K P £.' PS i

Ka_ Üa — ¦ (V 
* 

. ' Mm Émil " ;;í f\ í Bi ta'iM[

itmn

de toda excursão à Bahia. A vista,
Cr$ 8.295,00 e as mesmas opções
de financiamento.

Tesouros de Minas
Para o finzinho das férias, os

tesouros de Minas Gerais são
oferecidos, a todo turista disposto a
pagar Cr$ 3.966,00 por seis dias. A
viagem realmente começa em
Congonhas do Campo (a terra de
Zé Arigó) com uma visita aos Doze
Profetas esculpidos por Aleijadi-
nho. A seguir, Belo Horizonte. Mas
apenas para dormir, pois o dia
seguinte será dedicado inteira-
mente a Sabará, fundada pelo
bandeirante Borba Gato no século
XVIII.

No terceiro dia, Ouro Preto e
Mariana, com todo seu passado
histórico. Quem for bom na mate-
ria poderá reconstruir toda uma
época, preservada através de sua
arquitetura. A viagem prossegue
para Três Corações (lembram de
Pele?) e Cambuquira, estância
hidromineral. De quebra, Lambari,
São Lourenço, Baependi,
Caxambu. No último dia, Itatiaia. E
aqui termina mais uma das excur-
sõese também suas férias.:::
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Com Antônio Carlos & Jocafi,
o "samba-baiano" tornou-se
popular dentro da música brasi-
leira. Não representa o samba
autêntico, de morro, mas seria o
dito "samba-urbano" ou de praia,
que já ganha hoje algumas deze-
nas de outros pracitantes,. alguns-
deles, como Walter Queiroz e a
dupla Tom & Dito, com relativo
sucesso dentro da música nacio-
nal. Compreendendo a mensa-
gem de um cantor e compositor
chamado Paulo Britto, o próprio
Antônio Carlos Pinto — o da dupla
- se propôs a produzir o primeiro
Lp deste novo nome que a música
baiana oferece para o mercado
consumidor que sempre encontra
admiradores ferrenhos deste tipo
de manifestação musicai.

Pouco se sabe a respeito de
Paulo Britto, que anteriormente já
havia gravado um compacto sim-
pies para a Plydor, com as músi-
cas "Essa Mulher" e "Rabo de
Foguete", ambas de sua autoria e
que acabaram não se transfor-
mando em sucesso apenas por
falta de uma melhor divulgação
por parte de sua gravadora.
Naquele disco sentia-se a sua
grande inclinação para a música
comercial com reserva de garan-
tia: a música fácil, inconseqüente,
mas nem por isso destituída de
um mínimo de qualidade. Compa-
ra-se com um vestido de vison em
um cabide: vistoso, atraente, mas
sem o conteúdo essencial para a
sua marecida projeção, a mulher
que dentro dele deveria estar. E
no compacte simples que havia
gravado, Paulo Britto dava essa
impressão ao apresentar o» seus
primeiros trabalhos. Suas músi-

cas — "Essa mulher", principal-mente — eram antes de tudo músi-
cas alegres, mexedeiras, mas
totalmente vazias, nada de novo
dizendo.

O seu Lp "ATENÇÃO" 
(RCA

VICTOR - 103.0204) não foge
muito da idéia inicial que se fez do
seu trabalho, apesar da presença
de músicos importantes em quase
todas as faixas, casos de Gilson
Peranzzetta, Chiquinho de
Moraes, Paulinho, Luizão, Luiz
Cláudio, Neco, Luiz Almeida da
Anunciação, Braz Limonge Filho,
Moacir José de Freitas, Aizik, Zde-
nek Svabv Antônio Cândido, Gil-
berto D'Avila, Alceu e Hélio
Capucci. A melhor faixa do Lp é
justamente e música menos
comercial, "Valsa" 

que infeliz-
mente não possui uma letra ade-
quadamente boa, perdendo-se na
incompreensível "meu amor
andará na razão domeu ser/ eu
que navego no espaço cativo",
que tira alguns pontos da forma-
ção final da música, que conta
com um delicioso contraponto de
acordeon por Chiquinho, prepa-
rando a entrada dos violinos na
segunda parte. Aliás, as letras
constituem o principal problema
para esse trabalho de Paulo Britto,
que talvez fosse muito mais forte e
direto se contasse com um letrista
mais objetivo e não tão perdido
em lugares-comuns e temas de
pouca rentabilidade. Perde-se o
compositor, por não saber jogar
com palavras mais sonoras na
impossibilidade de poder contar
com a inspiração de um poeta. E
essa é a diferença principal de
seus músicas e das criações de
Antônio Carlos & Jocafi, que se
não acrescentam muita coisa em

W

termos de versos, utilizam sabia-
mente palavras de agradável pro-núncia, enriquecendo consequen-
temente o resultado final de cada
nova criação que apresentam.

Em duas faixas do Lp, Paulo
Britto mostra o "samba-baiano",
dentro da linha de seus padrinhos
e ambas tem condições de ser
bem trabalhadas pela divulgação
da RCA — conseguir pontos
importantes entre os trabalhos
mais executados da música brasi-
leira. Uma delas - e a melhor - é"Sem molho" - "Você me traz urn
riso e eu lhe cobro um choro/
você não entende que não é mais
prá vir" — com um início combi-
nado entre violão e surdo, para
um reforço de coro feminino no
momento do refrão; em "Deixa
comigo" — "Plante seus males e
espante os meus/ que agora
quem vai sorrir sou eu" — nova-
mente o coro feminino força o
ritmo.

Mas nem só de samba vive
Paulo Britto. Em "ATENÇÃO" ele
mostra alguns movimentados
baiões, como "Boca cheia" —"Mas diga que me ama com a
boca toda/ diga que me ama com
a boca cheia"; ou mesmo "Aten-
ção" — "Sou o que faço e o quedigo/ vou vazio e com bagagem"— uma homenagem, segundo
Britto, a Luiz Gonzaga, Humberto
Teixeira, Zé Dantas e Jatobá.
Puxando ainda para o nordeste,
mostra xaxados como "Duas rc-sas" - "Mandei Rosa linda seguir/
chamei Linda rosa prá cá" — com
a presença indispensável de triân-
guio, zabumba e o bom fundo de
acordeon; ou "Chegando" — "Já
não vejo a hora de abraçar seu

"ATENÇÃO"
é o primeiro
disco gravado
por Paulo Britto
para a RCA.
É também
o seu primeiro Lp,
ele que já havia
gravado um
compacto simples
para a Poiydor
há dois anos
atrás, sem
conseguir
qualquer êxito.
O disco
é comercial,
mas fica devendo
muito em
qualidade,
principalmente
nas letras
que são todas
muito fracas.

Luiz Augusto Xavier

beijo nesta madrugada" - nova
mente com a presença ao coro
feminino.

Em algumas músicas, Paulo
Britto foge um pouco do esquema,
como na já citada "Valsa", ou em"Lúcia 

quer" - "Lúcia 
quer ficar

na dela/ Lúcia quer desabafar" —
que lembra muito os primeirostempos de Abilio Manoel, quandoeste não sabia se era um novo
Chico Buarque ou continuava por-tugues; ou em "O tempo dirá" -"Você fez a sorte no sinal da cruz/
eu derrubo postes e não sei dar
luz/ já livro seu corpo e não corre
o risco/ pode descansar" — com a
presença de cordas, que dão a
sensação de uma reencarnação
enfraquecida de andamento
melódico do "Funeral de um lavra-
dor" (João Cabral de Mello Neto &
Chico Buar.que). Aliás, em deter-
minados momentos, a voz de
Paulo Britto torna-se muito pare-cida com o modo de cantar de
Chico, conforme pode ser obser-
vado em "Muito 

queijo, pouco
pão" - "Aquela mulher me mal-
trata/ me acaba, me deixa, sei
não" - um outro baião.

Todas as músicas foram fei-
tas apenas por Paulo Britto,
exceto "Quem tava aqui não tá
mais não" (Pauio Britto & Jô
Libra). Está certo que o disco não
é um primor, muito pelo contrário.
Mas a fragilidade das músicas de
Paulo Britto, a indefinição na inter-
pretação de algumas delas, não
justificam dois erros na impressão
das letras na capa do Lp, quandoforam utilizadas as palavras "chin-
ga" ao invés de xinga, do verbo
xingar e "enchergar", 

quandodeveria ser enxergar. Foi tudo porum X.
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"O Dilúvio", baseado na novela de Henryk Sienkiewicz. Amanhã na mostra
polonesa.

Poloneses têm
mostra cinematográfica

Os filmes "O Dilúvio", "Con-
denado", "Balanço Trimestral","Sal de Terra Preta", "Iluminação"
e "Terceira Parte da Noite" cons-
tituem os seis longa-metragens
poloneses que serão mostrados
em Curitiba a partir de amanhã.
Alguns deles como o "Dilúvio", do
diretor Jerzy Hoffman, são inédi-
tos, podendo resultar de interesse
à colônia polonesa, por sinal
numerosa em Curitiba. Todos os
filmes têm legendas em espanhol.
As exibições serão feitas na Cine-
mateca."O Dilúvio", composto de
duas partes, será exibido amanhã
e domingo, sendo considerado
pela crítica estrangeira como uma
das adaptações mais felizes do
cinema polonês. É baseado no
famoso romance de Menryk Slen-
kiewlcz, ainda hoje o escritor

mais popular do pais.
O diretor, de 45 anos, come-

çou fazendo documentários
depois de ter feito um curso de
cinema em Moscou. Por estes tra-
balhos foi premiado em vários fes-
tivais europeus, inclusive no
seleto Oberhausen. Sua estréia no
filme de ficção foi em 1962 com"Gangsters e Filantropos", filme
que lhe valeu o prêmio nacional
de cinema. A filmografia de Hoff-
man tem seqüência com "A Lei do
Mais Forte", "Três Passos pela
Terra", "O Pai", "O Cavaleiro
Miguel", dentre outros longos,
para finalmente rodar "O Dilúvio",
em 1974, filme que lhe valeu o
Grand Prix em Gdansk, do mesmo
ano. "O Condenado", produção de
1975, direção de Andrej
Trzos-Rastawieck, será exibido na
terça-feira. Na quarta-feira, dia 6,"Balanço Trimestral". O filme de
quinta-feira, "Sal de Terra Preta",
produção de 1971, já visto em
Curitiba, mostra a insurreição
polonesa na Silésia depois da I
Guerra Mundial. Dirigido por Kasi-
mierz Kutz e premiado no Festival

de Cinema de Grenpble. O diretor,
de 48 anos, é um dos mais impor-
tantes da Polônia como realizador
de filmes para a televisão e
cinema. Dentre seus longa-metra-
gens se destacam: "O Salto" (1967)"A Linha" (1974) e "De Nenhuma
Parte", produção de 1975.

"Iluminação", dirigido por
Krysztof Zanussi em 1973, rece-
beu prêmios nos festivais de
Locarno, Kostalin, Ravena e
Manhein, na Alemanha. O filme
gira em torno de um tema sobre"a difícil afirmação da vida onde o
herói luta sempre, não aceita a
estabilização profissional, o
sucesso pessoal, como também a
satisfação material". Zanussi, o
diretor, nascido em 1929 em Var-,
sóvia, é formado em Física e Filo-
sofia e o seu início no cinema se
processou através de filmes docu-
mentários. Diretores dos mais
premiados do seu país, Zanussi
foi um dos vencedores do Festival
de Mar dei Flata, de 1970, (um ano
antes o nosso "Macunaíma", de
Joaquim Pedro, havia vencido o
prêmio máximo do festival, o Con-
dor de Outo), com o filme "Estru-
tura de Cristal", a história de um
jovem cientista que deixa a cidade
pelo campo, para, em vida
isolada, aprofundar nas suas pes-
quisas. Filme também já visto em
anterior mostra polonesa, em
Curitiba."A .Terceira Parte da Noite"
(1971) direção do então estreante
Andrzej Zulawski, será exibido no
próximo sábado como encerra-
mento da mostra. Visto em Curi-
tiba ano passado, este filme foi um
dos preferidos pelo público. Tra-
ta-se de uma alucinada e apocalí-
tica visão da realidade do paísdurante a ocupação nazista.

As exibições serão feitas no
horários das 20h30min, na Cine-
mateca, em promoção conjunta
com o Consulado Polonês de
Curitiba (F.A.S.).

VITÓRIA - Rua Barão do
Rio Branco, 370; fone:
33-8511 - "King Kong"
(King Kong), EUA, 1976,
direção de John Guillermin,
roteiro de Lorenzo Semple
Jr. Com a novata Jessica
Lange, Jeff Bridges, Char-
les Grodin. Lançamento.
Superprodução de Dino de
Laurentiis na nova versão
do clássico de Ernest S. e
Merien Cooper, de 1933. A
atração é o gorila-gigante,
mecânico. au« custou ?
milhões de dólares.
Oscar-77 de efeitos espe-
ciais para Csrlo Rambaldi.
Atenção para os horários:
12h, 14h30min, 17h, 19h30-
min, 22h. Censura 10 anos.
Exibição simultânea com os
cines São João e Plaza.

ir ir ir
CONDOR - Rua Ébano

Pereira, 196; fone: 22-6859
- "Quem é o Pai da Crian-
ça?". Brasil, direção de Ody
Fraga - produção de
Rubens Regino. Com Leila
Cravo. Henrique César,
Fausto Rocha e Helena
Ramos (que se encontra
em Antonina participando
de uma filmagem para-naense). Lançamento.
Comédia. Fraga, o diretor é
o co-roteirista de "Excita-
ção". Às 14, 16, 18, 20 e
22h. Censura 18 anos.

irtrít
RiBALTA - Av. Munhoz

da Rocha, 1504; fone:
52-5524 - Em matinê "As
Aventuras do Pequeno
Joe". Dias úteis, às 15h; sã-
bado e domingo, às 14 e
16h. Censura livre - A
noite: "A Noite das Fô-
meas". Brasil, 1975, dire-
ção de Fauzi Mansur. Com
Antônio Fagundes, Dionisio
Azevedo. Hélio Souto, Kate
Hansen, Marlene França e
Nádia Lippi. O- filme não
chega a ser uma pornô-
chanchada como sugere o
título. As 20 e 22h. Censura
18 anos.

SÃO JOÃO - Rua
Desembargador Westpha-
len, 370; fone: 33-8511 -"King Kong" (King Kong),
EUA, 1976. direção de John
Guillermin, roteiro de
Lorenzo Semple Jr, efeitos
especiais do italiano Cario
iRpmbaldl.i. Com Jessica
Lange no papel da "ama-
da", mais Jeff Bridges e
Charles Grodin. Lança-
mento. Caríssima adapta-
ção, na linha catastrófica,
do mito A Bela e a Fera.
Lançamento simultâneo em
86 cinemas no Brasil. Aten-
çâo para os horários: 12h,
14h30rnin, 17h 19h30min,
22h. Censura 10 anos.

¦ir ir ir
RIVOLI - Rua Emiliano

Perneta, 196; Fone: 33-8511- "Amor com"Sabor Amar-
go". Com Lana Turner,
Robert Lansing, Celeste
Holm e Hobert Alba. Dire-
ção de David Mlller. Às 14,
16. 20 e 22 h. Domingo ses-
são às 18h. Censura 18
anos.

CINEMATECA - Rua
São Francisco, 319; fone:
23-2844 - "Mulheres
Guerreiras", Brasil, 1976,
direção de Silvio Back.
Documentário média-me-
tragem sobre a participa-
ção da mulher, na história
brasileira, de Anita Gari-
baidi à feminista Rose
Marie Muraro. — "Luzes e
Câmara", Brasil, 1977,
programa da TV Cultura
paulista, dirigido pela
pesquisadora : Silvio
Bahlense. O entrevistado
é Silvio Back que fala de
sua obra e inclusive do úl-
timo filme. Às 20h30"rnin.
Entrada reservada aos
associados. Inscrição de
10 e mensalidades de 5
cruzeiros.

AUDITÓRIO DO TUC -
Galeria Júlio Moreira;
fone: 23-2733 — "O Caso
dos Irmãos Naves", Bra-
sil, 1967, direção de Luis
Sérgio Person, roteiro de
Person e Jean-Claude
Bernadet. Com Jucá de
Oliveira, Anselmo Duarte,
Sérgio Hingst, Raul Cor-
tez, Lélia I Abramo.
Reprise. Um clássico do
cinema brasileiro. A con-
tundente reconstituição
de um erro judiciário
mineiro dos anos 30.
Ótimo trabalho de atores.
Às 21 h. Entrada franca. —
Amanhã, o filme é "Os
Senhores da Terra".
Domingo, "O Mundo de
Anô imo Jr."

frtrtr
LIDO — Rua Ermelino de

Leão, 168; fone: 24-6873 -"Continuo me Chamando
Carambola" (Simone e
Matteo, um Gioco da
Ragazzi). Itália, direção de
Giuliano Carmineo. Com
Paul Smith, Michael Coby,
Dominic Bartó e Guiliana
Calandra Lançamento. A
dupla Smith-Coby envol-
vida numa quadrilha de
contrabandistas de armas.
Às 14. 16, 18, 20 e 22h.
Censura 14 anos.

ir ir ir
AVENIDA - Av. Luiz

Xavier, 37, fone; 33-8511 -"Diário Secreto de uma Pri-
sáo de .Mulheres". 14, 16,
18, 20 e 22hh. Censura 18
anos.

ir-ft-ir
PLAZA - Praça Osório

125; fone: 22-0308 - "King
Kong" (King Kong), EUA,
1976, direção de John
Guillermin, roteiro de
Lorenzo Semple Jr., pro-dução de Dino de Uauren-
tiis. Efeitos especiais de
Cario Rambaldi. Com Jeff
Bridges, Charles Grodin e
Jessica Lange. Filme conti-
nuador do chamado filão
catastrófico. Oscar-77 de
efeitos especiais..,Atenção
para os horários: lün;
14h30min; 17h; 19h30min;
22h. Censura 10 anos.

ASTOR - Rua Voluntà-
rios da Pátria, 262; fone:
32-0084 - "Vinte Mil Ló-
guas Submarinas"
(20.000 Legues under the
Sea), Inglaterra, direção
de Richard Fleischer,
roteiro Earl Felton. Produ-
çâo da Walt Disney, com
Kirk Douglas, James
Mason, Paul Lukas, Peter
Lorre, dentre outros. Ver-
são atual da conhecida
obra de Jullo Verne
Reprise. Atenção para os
horários: 14h30min, 17h,
19h40min, 22h.- Censura
livre. Amanhã, na progra-
mação da meia-noite,"Chinatown", 

policial de
Roman Polansky, com
Jack Nicholson, Faye
Dunaway e John Huston.

ir ir*

ÓPERA - Av. Luis Xavier,
37, fone: 33-8511 - "O
Dossiê de Odessa".
Baseado no livro homô-
nlmo de Frederick Fcrsyth.
Com John Voight, Maxlmi-
llan Schell e Mary Tamm.
As 14, 16. 18. 20 e 22 h.
Censura: 14_anos.

ir-ftir
BRISTOL - Rua Mateus

Leme, 127, fone. 23-3173 -"A Nova Transa da Pantera
Cor de Rosa" (The Pink
Panther Strikes . Again),
Inglaterra, 1976, direção de
Blake Edwards, roteiro de
Frank Waldman, animação
de Richard Williams. Mú-
sica de Henry Mancini,
interpretada por Tom Jünes
("Come to Me"). Com Peter
Sellers, Herbert Lom, Colin
Blakely, Leonard Rossiter,
Lesley-Anne Down. Lança-
mento. Quarto filme da
série do atrapalhado inspe-
tor Clouseau, sempre vivido
por Peter Sellers. Os ante-
riores foram "A Pantera Cor
de Rosa", "A Volta da Pan-
terá Cor de Rosa" e "Um tiro
no Escuro". As 14, 16, 20 e
22h. Censura 10 anos.

GLÓRIA -. Praça Tira-
dentes, fone: 33-8511 -"Crepúsculo Violento do
Karatê" e "O Castelo das
Virgens". Programação
dupla, a partir do meio-dia.
Censura 18 anos.

ir ir ir

SCALA - Rua Riachuelo,
135, fone: 33-8511 - "Qua-
drilha do Perna Dura e"Dragão da Morte". Progra-
mação dupla. Desde o
meio-dia. Censura 18 anos.

ir ir ir

ARLEQUIM - Rua Can-
dido Lopes, 255 - fone:
33-8511 - "O Golpe mais
Fabuloso do Oeste". "Den-
tes do Mar" e "Vida e Morte
de Bruce Lee". Programa-
ção tripla. A partir das 12h.
Censura 18 anos.
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TELEVISÃO PARANÁ

CANAL 6

08:50h
08:55h
09:00h
09:30h

11:20h
1í:50h

12:00h
12:30h
12:45h
13:00h
13:30h
14:00h

15:30h
16:00h
16:30h
17:00h

17:45h
18:00h
18:10h
18:50h
19:30h
20:15h
20:50h

21:00h
23:00h

00:10h

00:20h

Imagem Padrão
Abertura

TV Educativa
Simplesmente
Linda
Roy Rogers.
TV Repórter - J.
Júnior
Pastelão
Os Três Patetas
Pastelão
Âbott & Costello
Os Monstros
Matinê 6 - títuio:"Abaixo o Divór-

cio'1
Jim das Selvas
Esper
Super Patota
A Família
Dó-Ré-Mi
Saturnino
Sale Wolokita
Cinderela 77
Éramos Seis
Um Sol Maior
O Espantalho
TV 6 Nacional -
Notic.
Clube dos Artistas
Estórias Fantásti-
cas
TV 6 Internacional
- Notic.
Sessão da Madru-
gada - título: "O
Trem".

O Balet Artdanse estará
se apresentando em Curi-
tiba, no Grande Auditório dó
Teatro Guaíra, amanhã e
domingo, com espetáculos
às 21 horas no sábado e 10 e
17 horas no domingo. O
grupo foi fundado por Halina
Biernacka e apresenta um
estilo de dança clássico,
neo-clássico e moderno. E o
mais novo grupo de ballet e
jâ conquistou sucesso
devido à sua inovação nesta
arte.

Hoje, na Cinemateca do
Museu Guido Viaro, a apre-
sentação de filmes de Silvio
Back para cinema e. televi-
são. Com início às 20:30,
será apresentado primeiro,Mulheres Guerreiras e, logo
após, Luzes e Câmera n? 29
(uma entrevista com Silvio
Back), programa TV Cultura,
dirigido por Silvio Bahiense.

¦¦' irlrtr

No Teatro Guaíra, Audi-
tório Salvador de Ferrante,
segunda-feira será feita a
apresentação do grupoCamerata Antíqua, dentro
da programação Segunda
Viva. O conjunto curitibano
já faz sucesso com o Lp gra-vado e o concerto será diri-
gido pelo maestro Roberto
de Regina. As 21 horas.
Ingressos a preços popula-res.

I
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O Clube Curitibano está pro-movendo a exposição "A Arte
Inca-Boiiviana". Trabalhos de
Roman Bolívia poderão ser apre-
ciados, diariamente, no saguão do
clube.

frírit
Na Galeria Artesão, prosse-gue a mostra dos trabalhos deClotilde Quadros de Cravo. Amostra permanece aberta, diária-mente, das 9 às 12 e das 14 às 17horas, na Galeria situada à ruaConselheiro Laurindo 110.

Em exposição na Galeria de
Arte do Banco Nacional, a exposi-
ção individual do artista plástico
mineiro Cristiano Ribeiro Coelho.

A mostra traz os trabalhos mais
recentes do pintor, impregnados
pelas figuras vigorosas e expres-
sivas, cheias de luz e movimento.
A visitação poderá ser feita em
horário comercial, na Galeria de
Arte do Banco Nacional, agência
Comendador Araújo.

¦£•-irá

Como encerramento ao
Curso de Introdução à Conserva-
ção do Patrimônio Cultural, está
aberta mostra de desenhos e foto-
grafias de construções antigas de
Curitiba. A mostra é resultante de
tfm levantamento realizado pela
Casa Romário Martins, Departa-
mento do Patrimônio Histórico e
Artístico e pela disciplina de
Arquitetura no Brasil, da Universi-
dade Federal do Paraná. Na Casa
Romário Martins, diariamente, até
às 22 horas.

•fr-ír-ír

Na Galeria Eucatexpo, Fer-
nando Ikoma está apresentando
sua mostra de trabalhos mais
recentes. Aberta à visitação das 9
às 11 horas e das 12 às 18 horas,
até o dia 11 de julho.

Encerra amanhã o prazo parainscrições para o Curso Intensivo
de Técnicas Básicas para Educa-
ção Pró-Escolar que o Instituto deAtualização do Paraná fará reali-zar de 4 a 23 de julho.

Tír-ír-ír
A Escola Técnica Federal doParaná não conseguiu o almejado

primeiro lugar no Concurso
Nacional de Bandas, promovido
pelo Instituto de Música daFunarte. A primeira colocaçãoserá disputada amanhã entre osrepresentantes de São Paulo ePernambuco.

it-trü
Na Casa Alfredo Andersen

estão abertas inscrições para oscursos de pintura, desenho, escul-tura e cerâmica. Poderão insere-
ver-se pessoas já com alguma ini-ciação em artes ou completa-
mente leigos no assunto•írfrfr

Romancistas, poetas e contis-tas de todo o Brasil poderão ins-crever-se para o concurso "Prê-
mio Remington de Prosa e Poe-
sia", promovido pela Remington.
Os originais deverão ser entre-
gues até 31 de julho, na empresa
Rua México, 3, 12? andar, Gerên-
cia de Comunicação, Rio deJaneiro.

Em convênio com o PPTE —
Programa Paranaense de Treina-
mento de Executivos, vem sendo
realizado na Faculdade Católica
de Administração, o Seminário
sobre Mercado de Capitais e nova
Lei das Sociedades Anônimas¦a-a-a

Numa promoção da Diretoria
de Assuntos Culturais, Museu da
Imagem e do Som, Secretaria deEducação e Cultura e Governo doEstado do Paraná, será realizado
o "1? Congresso Nacional de Cole-
cionadores de Postais e Fotogra-
fias". Local: Biblioteca Pública doParaná, nos dias 25, 26, 27, 28 e29 de julho.
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Apesar do bloqueio
Ricardo vence a parada

-.-: ¦¦¦'¦.. 'bü ."-.¦,...::„

Ricardo Krieger, artista curiti-
bano, faz a sua primeira individual na
galeria da Caixa Econômica Federal,
na Travessa Oliveira Belo, 21.

- Não sou multo bem aceito em
Curitiba, mas estou furando o blo-
queio pois há quatro anos vivo exclu-
sivamente de pintura.

Krieger nasceu em Curitiba em
maio de 1949 e iniciou suas atividades
artísticas no Mercado das Pulgas

todo domingo, na Praça

Tânia Toledo

realizado
Garibaldi.

Seus
expostos

quadros, modestamente
na calçada, eram um

sucesso e multas pessoas iam até lá
especialmente para adquiri-los. Isso
garantia uma boa venda — em média
seis por semana - e popularidade.

Até aí nada de mais. No entanto,
esse fato serviu de alvo para muitos
comentários, dos quais ele se queixa,
do critico de arte Aurélio Benitez.

Mas isso foi superado e hoje o
Ricardo conta com multa' simpllcl-
dade, que "meu avô era muito habili-
doso com chapa de risco e meu pai
realizava bordados a máquina para
bandeiras com uma habilidade incrí-
vel. Daí dá para perceber os dons
artísticos da família. Então no primeiro
ano de escola ganhei um prêmio; no
ginásio, um troféu conquistado com a
pintura de um palhaço. E daí até hoje
foi necessário muito esforço e apoio
dos amigos, um deles Theodoro De
Bona, que muito me ensinou e estimu-
lou".

Ricardo prefere paisagem,
seus quadros — com multa cor,
pinheiro, casebre e moinho — retra-
tam a região Sul do Paraná. Uma de
suas manias é pintar em qualquer
lugar.

— Quando gosto do motivo, pegoas tintas e mãos à obra. Isso é multo
importante.

Esse detalhe é facilmente perce-bldo em algumas das 55 telas expôs-
tas, que mostram locais da cidade -
até um solitário lampião da Praça
Garibaldi.

,-<íf 
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Apesar de sua experiência, Krle-
ger considera muito importante a
autocrítica, çue tenta fazer em todos
os trabalhos.

A procura da perfeição. "É de
grande importância o estudo do dese-
nho" - algum tempo freqüentou um
curso - ministrado por Ivens Fontoura- que nâo foi concluido por várias "in-
compatibilidades".

Autodidata e com um grandecaminho pela frente — ele fala de sua
carreira:

- Sou um artista que vive exclusi-
vãmente da pintura, uma coisa rara,
até construi um atelier com esse
dinheiro. Participei no ano passado de
uma coletiva do Banco Nacional e
outra na Galeria Studlus no Rio de
Janeiro. Tenhjo espalhadas - pordiversos lugares - umas mil e 500
telas. Noto uma grande aceitação da
minha obra. Acho que como artista
consigo transmitir, pois possuo
conhecimento das cores — que ó
essencial. Agora, é necessário pintar a
vida Inteira e assim mesmo arriscado
a nào aprender tudo.

Até o dia 20 de julho, Ricardo
Krieger estará mostrando sua arte em
sua primeira Individual.

P.S. Ah, é bom saber que entre
seus admiradores e estimuladores
estão Theodoro De Bona e Paul Gar-
funkel, dois monstros sagrados no-meio artístico-cultural paranaense.
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Horóscopo
Madame Namastê

ÁRIES - Não seja tão
cético. Procure olhar o
mundo com bons oíhos e
verá que coisas boas estão
acontecendo.

TOURO - Casa própria
é o sonho de todos. Esteja
atento porque a sua chance
está chegando.

i

GÊMEOS - Bom dia
para tratar de negócios.
Boas perspectivas financei-
ras para hoje.

CÂNCER - Esqueça os
ressentimentos. Rancor só
faz mal a quem o guarda.

LEÃO - Seja mais
zeloso em seu trabalho- Um
chefe satisfeito é emprego
garantido.

VIRGEM - Cuide mais
de sua saúde. Problemas de_
saúde influem negativa--
mente em todos os sentidos.

LIBRA - Se tem planosde viagem para lugar dis-
tante, vá em frente. Tudo
está a seu favor.

ESCORPIÃO - Pegue o
leme. Seus temores são
infundados. Bons ventos
sopram em sua direção.

SAGITÁRIO - Use de
toda a sua firmeza. Alguém
mal intencionado está por
perto, afaste-o.

CAPRICÓRNIO - Não
se isole tanto. Você tem
muita coisa boa para dar, eos amigos ainda existem.

AQUÁRIO - Uma pes-soa que até agora era amiga
apenas, vai falar de amor.
Noivado à vista.

PEIXES - Sua vida está
em compasso de espera.
Seja paciente. Tudo acon-
tece na hora certa.

Leitura
QUATRO RODAS. O
segredo da perua Che-
vette, que a GM des-
mente. Como seu carro
reage com a mistura de ál-
cool à gasolina. O funcio-
namento do alternador.
Os perigos do transporte
escolar. Como ganhardinheiro com os carros
nacionais antigos. Testes:
Dodge Polara, Jeep,
Miura, Maverick e Opala
básicos. Hotóis-fazenda, o
sossego e o ar puro do
campo com o conforto da
cidade.
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MAIS. Divórcio: E as des-
quitadas voltam a se
reencontrar com a vida.
Francisco Cuoco: depois
da estafa, ele é um outro
homem. Conto: a ameri-'
cana Dorothy Parker faz
um dramático relato sobre
um telefonema que não
vem. Artigo: o escritor
Luis Fernando Veríssimo
comenta a fofoca do ano.
Escocês, o tema do
inverno. MAIS, distribui-
ção Ghignone.
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George Bueno Gomm
P) A reforma constituinte no trato ao

judiciário, tem pontos positivos de modo abeneficiar a Justiça?
R) Embora a reforma tenha sido alvo de

severas criticas, há um aspecto que me
parece relevante em favor da justiça, que éa oficialização dos serviços forenses. Res-
salvando o caso dos tabelionatos, que, porforçadas circunstâncias, prestam serviços
disputando e competindo pela clientela, é
muito mais eficiente o serviço executado
pelas secretarias do foro oficializado, do
que aquele prestado pelas serventias não
oficializadas. Apenas, para exemplificar,
compare-se a qualidade do atendimento às
partes e aos advogados, prestado pelassecretarias da Justiça Feõeral e os Cardó-
rios não oficializados da Justiça Estadual,
para concluir-se sem erro, pelo acerto da
medida visando a oficialização das serven-
tias da Justiça.

••*
P) Qual o aspecto mais importante da

reforma judiciária?
R) Um dos aspectos importantes da

reforma está na valorização dos contendo-
sos administrativos, haja visto que em
questões previdenciárias, o acesso à Jus-
tiça está condicionado ao prévio exauri-
mento das instâncias administrativas.

•••
P) A permanência dos Tribunais de

Alçada não vai importar em criações certas
nos demais Estados?

R) A criação dos chamados Tribunais de
Alçada, surgiu da necessidade de certos
Estados desafogarem o acúmulo de serviço
nas instâncias recursais. E, assim, o exem-
pio de São Paulo, foi também seguido poroutros Estados, como Minas Gerais,Rio de
Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul,
criando Tribunais de Alçada com atribui-
ção de julgar, em grau de recurso, causas
de menor valor e delitos sujeitos à pena de
detenção, desafogando os Tribunais de Jus-
tiça. Em conseqüência, com a permanência
dos Tribunais de Alçada , outros Estados,
em vista das necessidades de melhor ádmi-
nistrar a Justiça, por certo implantarão,
também Tribunais de Alçada.

•¦*¦•

P) A Lei Orgânica da Magistratura, como
conseqüência da reforma judiciária, será
encaminhada ao Congresso Nacional, paravotação de seu anteprojeto, ainda neste
semestre?

R) Como um dos pontos importantes da
reforma foi a criação do Conselho Superior
de Magistratura Nacional, acredito que a
votação, pelo Congresso Nacional, do ante-
projeto da lei ocorra o mais breve possível,
aguardando-se o encaminhamento pelo
Executivo, da respectiva mensagem ao
Congresso Nacional da chamada Lei Orgâ-
nica da Magistratura Nacional.

•**
P) Acredita que sejam votados os proje-tos de Código Penal e do Código de Processo

14
• Vir.

Penal depois da vigência da nova lei quedispõe sobre as penas, já que esta lei vai
obrigar a republicação dos respectivos có-
digos vigentes?

R) O projeto do novo Código Penal já foi
votado e o início de sua vigência depende da
aprovação e conversão em lei do projeto do
novo Código de Processo Penal. Assim, a
meu ver, o que será republicado por força
da nova lei, será o Código Penal de 1940,
ainda em vigor, e o atual Código de Pro-
cesso Penal.

*••
P) Que acha da lei que reajustou as

penas?
R) Uma necessidade.. Penas pecuniárias,datando do tempo do mil réis, já não tinham

qualquer eficácia punitiva, de tão ínfimas eirrisórias que eram.

*••
P) A atualização das penas pecuniáriasi importará em benefícios para o TesouroNacional, em benefício do condenado ou emmaior campo para o julgamento do magis-

trado?
R) A atualização das penas pecuniárias,a meu ver, poderá trazer maiores benefícios

à justiça e seu sistema penitenciário se o
produto de sua arrecadação destinar-se à
formação de um fundo, cujos recursos
seriam aplicados no melhoramento das
penitenciárias existentes e na construção de
novos estabelecimentos penais, onde o con-
denado receba um tratamento condizente
com sua condição de ser humano, com vis-
tas à sua recuperação social.

•••

P) O sursis" como benefício aos réus con-
denados nas penas de reclusão, não vem
importar num esvaziamento das prisõesdaqueles que praticaram crimes contra o
patrimônio?

R) Parece-me que não, porque a conces-são do benefício do , ou suspensão condido-nal da pena, depende tratar-sè de réu pri-mario e de seu comportamento. Assim,
qualquer deslize, importará em quebra dascondições do "sursis" e o condenado volta-rá à prisão para cumprir em regime carce-rário o resto da pena. Pelo exposto, é atévantajoso, nas condições carceráriasatuais, tirar-se das prisões réu primário ede bom comportamento, pois o seu convíviocom deliquentes habituais, recalcitrantes
e reincidentes, será até prejudicial à suarecuperação social.

*••
P) No estudo comparativo da densidadedemográfica do Paraná de hoje, com 20anos atrás, entende que a população carce-

rárla cresceu? Por que?
R) Não disponho de dados estatísticos

comparando os Índices de crescimento

GEORGE BUENO GOMM, um dos mais concel-toados advogados curitlbanos.

demográfico da população com o da popula-çao carcerária. Entretanto, uma análisesuperficial do problema nos mostra umcrescimento desproporcional da populaçãocarcerária, que tem por causa primordial oaumento do índice de criminalidade verifi-cado nos últimos vinte anos, decorrente deuma série de fatores de ordem social, eco-nomica e até política. O gigantismo do crês-cimento urbano e o surgimento de favelasem todas as grandes cidades brasileiras
propiciou ante o gritante desajustesocial, a intensificação da onda crescentede crimes contra a pessoa e contra o patri-mônio. É importante observar-se que amaioria dos indivíduos envolvidos em cri-mes são provenientes das chamadas cama-das mais baixas da população, onde sãomais agudos os problemas de ordem só-cio-econômica.

*••
P) Quais as conquistas que entendedevam ser introduzidas nos estabeleclmen-

tos penais do Paraná?
R) Todas aquelas que visam a recupera-

çao social do criminoso e sua reintegração
ao meio social.

***
P) Qual o periodo durante o dia em queseu rendimento psicológico apresentamelhor índice?
R)Acho que no período da tarde.

•••

P) E a favor ou contra o divórcio9 Por
que?

R).Sim. Acho que muitos problemas node-riam ser resolvidos substituindo-se aexpressão desquite pela de divórcio, no Có-digo Civil.



Destaques
O Cor 'ho de Representantes da Confe-

deraçáo Nacional do Comércio, reunido recen-
temente no Rio de Janeiro, enviou mensagem
ao ministro da Fazenda, Mário Henrique
Simonsen, denotando a preocupação do
comércio com relação às medidas adotadas
pelo Banco do Brasil, suspendendo o desconto
de promissórias e congelando limites paradesconto de duplicatas.

Os representantes do Paraná no conclave,
João Kraclk Neto, presidente da Federação do
Comércio Varejista, e Egídio Pereira, presi-
dente da Federação do Comércio, adiantaram
que a mensagem, assinada pelo presidente da
Confederação Nacional do Comércio, Jessé
Pinto Freire, manifesta o receio do comércio
em relação aos problemas que estas determi-
nações causarão às pequenas e médias
empresas.

•••
Hoje, o Clube Concórdia será anfitrião da

festa típica da época: "Pinhão e Quentão". O
local é a Sede Esportiva, a partir das 20:00
horas. Entre os pratos que serão servidos,
constam "pinhão com bacon" e "farofa de
pinhão com espetlnho".

•••
O PPTE - Programa Paranaense de Trei-

namento de Executivos, encerra hoje o Semi-
nárlo sobre Mercado de Capitais e a nova Lei
das Sociedades Anônimas, que vem sendo
realizada na Faculdade Católica de Adniinls-
tração e Economia.

•••
A Revista do Tribunal Regional do Traba-

lho da 9» Região, comandada pelos juizesWagner Ordla Gigllo, Pedro Ribeiro Tavares e
Leonardo Abagge, já foi editada, visando divul-
gar a jurisprudência do mais novo Tribunal
Regional do Trabalho, no País.

•••
As Organizações Nlbet Deucher, comuni-

cando a inauguração de sua nova cozinha
Industrial, construída dentro dos mais moder-
nos projetos, o que irá proporcionar um
melhor atendimento aos seus clientes.

•••
A Galeria de Arte Eucatexpo estará pro-movendo, a partir do próximo dia 7, exposição

de plntyra em porcelana, de Sua Alteza Impe-
rial, princesa Maria da Baviera de Orleans e
Bragança. Tendo como motivos, gravuras de
Rugendas, Debret e Thomas Ender, represen-
tando o Brasil antigo, a artista demonstra muita
sensibilidade. Com certeza, será aconteci-
mento que reunirá personalidades do mundo
artístico, cultural e social.

Amanhã
a gente

se fala...
Correspondência para esta Coluna-Fernanda Ortlz
Rua Ubaldino do Amaral, 580.

Clubes Bittencourt Neto

PINHÃO E QUENTAO NO
CLUBE CONCÓRDIA
(¦*) Logo mais, a partir cias 20
horas, o presidente do Clube Con-
córdla, Hans Klaus Garbers, estará
recepcionando o quadro associa-
tlvo na sede campestre para a"Noite do Pinhão .e do Quentão".
Muitas surpresas estão reservadas
aos participantes, enquanto sabo-
relam pinhão cozido, assado, com
bacon, farofa de pinhão, quentão e
outras guloseimas.

Tft-TS-tfr

3 MARIAS
(*) José Pinto Ribeiro, presidente
do 3 Marlas Clube de Campo, que
está com um sorriso de ponta a
pontt. com o sucesso da Festa
Junir-í, convida agora para o Jantar
Dançfcri.s, que o departamento
social daquela entidade programou
para este sábado com Início às 21
horas. Os Interessados em partlcl-
par da noitada deverão fazer sua
reserva de mesas com antecedén-
cia na secretaria. Será sorteado um
televisor entre os participantes.

JANTAR NO PORTÃO
(¦&) Também o Clube Literário movi-
monta sua sede do Portão com um
Jantar Dançante, amanhã, com
embalo musical do conjunto Som-
bacana. A secretaria está aceitando
reserva de mesas, no horário
comercial.

RASANTES
(*) Hoje 6 dia de "Codòrnas
Recheadas" na sede da Sociedade
União Juventus.
{ir) Departamento Social do Círculo
Militar do Paraná comunicando queestará realizando no próximo dia 9,
sábado. Jantar Dançante paraCasais. Reservas na secretaria. Mú-
slca do conjunto Sombacana.
(¦&) Serau para Jovem Guarda, a
pedida deste domingo, a partir das
18h30min do 3 Marlas Clube de
Campo.
(-6-) A boa pedida para os associa-
dos do Clube Curltibano para este
sábado e domingo, será a progra-mação do cinema da entidade, com
apresentação do filme "O Homem
que Queria Ser Rei".
(*) Falando em Clube Curltibano,
estará aberta, até domingo, no hail
do Auditório do Clube, a Exposição
Tlahuanaco-Bolívla, com trabalhos
do artista Roman Bolívia. Uma pro-moção do Departamento Cultural.
(A) Até o dia 15 de Julho, os asse-
ciados do Clube Literário poderãose Inscrever para a I Olimpíada, que• entidade estará realizando
durante a temporada de férias.¦trtrir

PALAVRA FINAL
(*) Circulem rumores de desconten-
tamento no departamento social da
Juventus. Até o momento nada foi
confirmado, e o Jauri Conrado não
se manifesta. Garbers: hoje pinhão com bacon

Sérgio Bittencourt

Rita Lee: o sucesso e a MPB~ji c^~ "~~3 r~~~ ;—;— #,r .jl. ._ |
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Ela tem dois olhinhos

aguçados e, ao mesmo
tempo, multo meigos. Sua
roupa é prateada, sua pre-sença em qualquer palco é
marcante.

Rita Lee me fala de duas
coisas, para ela, hoje em dia,
Importantes: o sucesso e a
música popular brasileira,
que ela satiriza na letra do"Arrombou a Festa":

Rita, que é que você
acha do sucesso?

Ela fala meigamente:

Eu acho óiimo o
sucesso. O sucesso querdizer que a gente está sendo
entendida e atingindo um
número maior de pessoas. E
é Isto mesmo que eu .quero
ser: entendida, atingir o má-
ximo de pessoas que me
seja possível. Ser popular
também é multo bom. Olha,
eu acho ótimo o sucesso.

— E qual a sua opinião a
respeito da Música Popular
Brasileira?

Rita não é de "esconder
o jogo". Fala com uma fran-
queza total:

Também acho ótima.
Inclusive, eu fiz essa música,
a "Arrombou a Festa", justa-
mente tentando criar um
clima de suspenso, de
fofoca, de brincadeiras em
cima da música popular bra-
silelra. ^

Mas o repórter quer
saber o que Rita Lee acha,
realmente, da música popu-
lar brasileira que ela satiriza,
com tanta inteligôncia, na
letra e na melodia do "Ar-
rombou a Festa":

Ora, eu acho a música
popular brasileira uma coisa
muito versátil.

E retoma o embalo:
Eu achei que brincar

com tudo isto era "uma
boa".

Por quô?
Rita:

ê que as pessoas às
vezes acham que a música
brasileira é uma coisa meio
fechada, quando, na minha
opinião, ela é uma coisa
muito versátil, como eu já
disse, e além de versátil, eu
acho a nossa música popu-
lar multo rica.

E finaliza:

A música popular bra-silelra, ao contrário, permite
qualquer tipo de coisa. Bemfeita, é claro.

Nos planos de Rita
Lee encontra-se uma tem-
porada em teatro, no Rio deJaneiro, apresentando-se aolado de Gilberto Gll. Estão
procurando local.

15!
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