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Advogado
acusa a
polícia

Alguns dos crimes queo bacharel Carlos
Alberto Pereira atribui
aos soldados da Polícia
Militar que o agredi-
ram na cidade de Man-
dirituba: ameaça de
morte, abuso do poder,injúria grave, lesões
corporais e impedi-
mento do exercício
legal da profissão. O
advogado diz que tam-
bém vai processar o
prefeito de Mandiri-
tuba, por abuso do
Íoder, 

e o delegado de'olicia Francisco
César Batalha. (Pág.
10).
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coloca em
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especial de
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Brasil e
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até o
Yon Kippur.
Vereadores
de Santa
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afastar o
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Balanço do
nosso gasto
de gasolina
nos oito
primeiros
meses diz
que o
consumo
caiu em
quase
5 por cento.

Está acontecendo um festl-
vai de casamentos entre
homossexuais em Salva-
dor. Casam homem com
homem, mulher com
mulher. A denúncia foi feita
pelo administrador da
Paroquia de Nossa
Senhora da Glória, Walter
do Espirito Santo, que foi à
policia para fazer queixa
contra os escândalos que
atingem até religiosos. O
administrador acusou,
principalmente, a Igreja
Católica Brasileira, apon-
tada por ele como palco de
todas as orgias. Antes dele
também o padre Joslvaldo
Pereira de Oliveira denun-
ciou os casamentos de
homossexuais celebrados
pela lgre|a. Como os dois
denunciantes pertencem à
lgre|a Católica Apostólica
Romana, que dizem nada
ter com o problema, a poli-
cia está fazendo averigua-
ções para saber se tudo
não passa de uma briga
entre as duas facções, a
Católica Brasileira e a Cato-
llca Romana. (Pág.10).
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A "febre" Pele
A "febre Pele" chegou a Calcutá,

Capital futebolística da índia.
Milhares de torcedores lutam para
conseguir ingressos para o Jogo do

Cosmos de Nova Iorque, dia 24 deste
mes. Um diretor do Clube Atlético

Mohun Bagan, adversário do Cosmos,
disse que "é uma loucura. Todo mundo

quer ver Pele e se nôo conseguirem
entradas para o logo ameaçam com
graves conseqüências". No estádio

só cabem 65 mil torcedores, apenas
metade das reservas já feitas,

algumas assinadas por ricos xeques
do Kuwait. A policia assumiu o

controle da venda dos Ingressos para
evitar tumultos. Também ficou

decidida a Instalação de aparelhos
de televisão em lugares públicos para

retransmlssâo do jogo.

A CONFIRMAÇ
COCAÍNA E

MANDRIX MATAM
CLAUDIA

O cabeleireiro George Khour revelou os
detalhes da "festa de embalo" que terminou
com a morte de Claudia Lessin Rodrigues. E

apontou o nome de uma nova cúmplice, Letícia,
a empregada que ajudou a livrar-se do corpo.

Pâg. 2/1»

Quem anestesiou
dona Luci Maria?

O secretário de saúde do INPS, Luiz Fer-nando Nicz, disse ontem que não sabe ondeestão os documentos relativos à operação queculminou com a paralisia de d. Luci MariaVallejo. A entrevista, adiada segunda-feira,terminou sem qualquer novo esclarecimento.Na pagina 12, as perguntas que deixaram de serrespondidas. A principal: quem foi o anestesls-ta?
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De manhã, o
lado curioso

da inundação

Os moradores de Kansas City, EUA, passado osusto, olham com curiosidade um dos efeitos daviolenta inundação ocorrida na madrugada deontem. Mas não foram apenas Fuscas subindo emarvores. Foram registradas várias mortes,incêndios e explosões devido à tempestade queprovocou as fortes enxurradas que alagaram ocentro da cidade. As chuvas continuam.

JUSTIÇA PUBLICA PARA 0 CASO ARACELI
A Justiça do Espírito Santo quer provar que não sofre pressão. Réus deporão em público.(P.4).

A morte do
maestro
Leopold
Stokwiski.
Um enfarte
acabou com
o homem
que
popularizou
a música
erudita.
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O "Face

a Face"
sensual

Simone diz que não
quer nada com o bas-
quete, mas não culpa a
música por isso. Fro-
fessora de educação fl-
slca, jogadora de bas-
§uete, 

resolveu aban-
onar tudo e acabou se

encontrando na can-
ção. Está em Curitiba
para promover o lan-
çamento do seu mais
recente Lp, "Face a
Face", onde mostra a
MPB pelo lado sensual
de sua voz. inclusive
uma parceria de Chico
Buarque e Milton Nas-
cimento. Em quatroanos de carreira
Simone já gravou qua-tro discos, dois deles
exclusivamente para o
exterior. Ela já inter-
Eretou 

quase todos os
ons da música popu-lar brasileira, desde

João Bosco e Aldir
Blanca Milton e Chico.
(Pág. 11).

Futebol. Tudo ou nada

Foto Mário Nunes

O Corltlba está pronto
e espera o Atlético. Ho|e é a
noite do tudo ou nada.
Atlé-tlba no Alto da Glória,
com arbitragem de José
Roberto Wrlght, que e bom
ató de Capoeira. Em Marln-
gá o Grêmio tem o que con-
sideram uma parada fácil,
contra o Colorado. Atlética-
nos e bocas esperam
zebras, aqui e lá, para
embolar tudo e pegar fogo
na rodada dupla de
domingo. Enquanto Isso,
no Pinheiros é dia de elei-
ções. Waldomlro Perlnl
deve ser escolhido para
presidente. E amanhã é
Aníbal Khoury que será
mantido por mais um man-
dato no Atlético Para-
naense. Em Montevidéu, as
chuvas adiaram a decisão
da Libertadores da Amé-
rica. Cruzeiro e Boca Jú-
nlors não logarão ho|e. A
partida fica para amanhã,
se a tempo deixar. Ontem à
noite ainda chovia e o está-
dlo Centenário será visto-
rlado esta manhã, para se
saber das condições. E
para quem pretendia
garantir um lugar na Copa
de 78 comprando Ingres-
sos antecipados, o veto do
Banco Central. Não será
permitida a remessa ante-
clpada de dinheiro para a
Argentina com a finalidade
de reservar hotéis e com-
prar Ingressos. (Esportes).



Um deputado pediu a inclusão
da disciplina "Preparação

para o Casamento" no currículo
das escolas de 1? e 2<> graus.

Muitas
contradições

tumultuam
No seu depoimento, ô Inte-

ressante a lista de carros que
poasulu entre 1968 e 1987: Fiat,
Puma, Dodfle, Maverlk, Corcel,
Impala, Opala, Mustang, Che-
vrolet e Jeep. Atualmente, tem
um Alfa Romeo.

Já Dantlnho Mlchellnl (fl-
lho) disso que conhecia Paulo
Helal, Fortunato Peccln conhe-
cia apenas de vista, não sabia
quem era Marlsley Fernandes e
nunca tinha visto Paulo Helal
no bar Franclscano. O seu
depoimento também é uma
tentativa de total alheamento,
mas ele foi reconhecido pela
testemunha Wilson Cabral,
entre várias pessoas, como o
homem que levava nas costas
um saco lançado no matagal
do Hospital Infantil, onde mais
tarde foi achado o cadáver da
menina.

Mas cabe a Dante de
Barros Mlchellnl (pai) o depol-
mento mais longo prestado
pelos três à policia. Ê uma ten-
tatlva de explicar o seu envol-
mlmento, começando a culpar
um repórter que o viu saindo
do gabinete do diretor da Poli-
cia Civil da época, major Jorge
Devons. Disse que tinha Ido
visitar a autoridade, que era
seu amigo, e chegando ao seu
gabinete, foi Informado que o
major estava ocupado com o
caso Araceli. E mandou-o
aguardar do lado de fora.
Quando saiu um repórter que
cobria o caso, colocou no jor-
nal que ele tinha ido depor.

Preparação
para casamento

nas escolas
BRASÍLIA - A Inclusão da

disciplina "Preparação para o
Casamento" no currículo pleno
dos estabelecimentos de
ensino do 1" e 2« graus foi pro-
posta pelo deputado José
Zavaglla (MDB-SP), para quem"um dos mais graves fenôme-
nos sociais de nosso tempo,
irrecusavelmente, é o da desin-
tegração da família, que ó a
unidade essencial sobre a qual
está erigido todo o edifício
social".

Ao defender seu projeto, o
parlamentar afirmou que
oomonto com a inclusão no
currículo escolar de disciplina
especifica às crianças e os
adolescentes podem ser con-
venientemente preparados para
o casamento e a sua efetiva-
ção.

O Conselho Federal de
Educação estabelecerá, em
resolução, o programa e a
série em que será ministrada a
nova disciplino.

Além de outros esclareci-
rnentos, o estudo de todos os
problemas relativos ao casa-
mento (matrlmonlologia) apre-
santa grandes benefícios e
mantém estreito contato com
outros disciplinas, principal-
mente a sexologla, observou o
parlamentar.

Helal
acareado com
testemunhas
Paulo Helal também

esteve durante 16 horas, em
1974, no Quartel Militar do 38»
Batalhão de Infantaria do Exór-
cito, em Vila Velha, sendo
acareado com a testemunha
Marlsley Fernandes. Depois,
prestou depoimento aocorrege
dor Waldlner Frasson. Dante
de Barros Mlchellnl (pai) foi
somente ouvido no processo
anterior que era presidido
pelo delegado Sebastião lidei-
fonso Primo e seu filho "Dantl-
nho" também prestou declara-
ções na mesma época.

Porém, o que sempre
negou as acusações foi Paulo
Helal, sempre partindo de três
pontos: não conhecia "Dantl-
nho" Mlchellnl, nunca tinha
estado com Marlsley Fernan-
des e muito menos sabia o
local do Hospital Infantil de
Vitória (local onde foi encon-
trado o corpo de Aracelli). Mas
em outros pontos do inquérito
Paulo Helal foi apontado como
amante de Marisley, como
amigo de "Dantlnho" (pelo pró-
prlo). Só teria Ido ao bar Fran-
ciscano, onde a menina foi
mantida em cárcere privado
até morrer por excessiva dose
de barbltúricos, no dia de sua
inauguração.

Além disso, ele foi reco-
nhecido pela enfermeira Ana
Maria Mlgllorelli como a pessoa
que esteve no pátio do Hospital
Infantil, em auto de reconheci-
mento que está no processo
enviado à Justiça o pelo corre-
gedor Frasson.
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Comércio de
medicamentos

no Brasil
BRASÍLIA - O ministro da

Saúde, Almeida Machado
comparecerá quinta-feira ao
plenário da Câmara dos Depu-
tados para falar sobre o comer -
cio de medicamentos no Brasil
e para esclarecer como será
feita a distribuição de pílulasanticoncepcionais dentro do
programa de prevenção da
gravidez de alto risco.

Seu compareclmento à
Câmara foi requerida pelos
deputados Herbert Levy (Are-
na-SP) e João Cunha
(MDB-SP) após o programa de
TV "Fantástico" ter apresen-
tado declarações do ministro
Alemida Machado sobre a
venda de medicamentos no
Brasil que eram proibidos nos
Estados Unidos, por eles consl-
derada indicio de má orienta-
ção no setor.

O ministro falara aos
parlamentares sobre a situa-
ção atual do setor de medica-
rnentos, incluindo o funciona-
mento das indústrias, e expll-
cará que a partir de 1' de jane-
rio de 1978 entrará em vigor a
novas lei de vigilância sanitária
de medicamentos, drogas,
insumos farmacêuticos.

Araceli:
depoimento será

público
VITÓRIA - Um aparato policial
vai proteger hoje o Interrogató-
rio dos suspeitos da morte da
menina Araceli, Paulo Helal,
Dante e "Dantlnho" Mlchellnl,
marcado pelo Juiz da 3* Vara
Criminal de Vitória, Hllton Slly,
para se realizar no salão de júri
do Tribunal de Justiça, em ses-
são pública. Essa foi a melhor
maneira encontrada pelo juiz
para assegurar a presença
popular, consciente de que
esse processo sofreu, durante
todos os quatro anos que per-
slste, vários atentados contra
as suas peças e corrupção de
autoridades. O processo tem
227 volumes, com 3.798 págl-
nas.

Hoje, o juiz Hllton Slly
recebeu de volta o processo de
pedido de relaxamento de prl-
são de Dante e Dantlnho
Michelini, com o despacho do
promotor Wolmar Bermudes,
considerando descabida a soll-
citação, e levantando ainda
algumas suspensões sobre o
que possam fazer fora da
cadeia acusados que sempre
atuaram no sentido de criar
obstáculos ao processo e adul-
terá-lo. O juiz vai apreciar o
parecer do promotor na pró-
xlma quinta-feira.

Pela primeira vez, os trôs
principais acusados serão
ouvidos na Justiça. Antes, eles
só foram inquiridos na polícia.

Melhor
atendimento ao

excepcional
BRASÍLIA - Os ministros

Nascimento e Silva, da Prevl-
dôncla e Assistência Social, e
Ney Braga, da Educação e Cul-
tura, assinaram portaria con-
junta estabelecendo diretrizes
básicas para ação Integrada do
MPAS e do MEC no campo de
atendimento aos excepcionais.

O documento assinado
pelos dois ministros diz que o
atendimento aos excepcionais,
ora prestado, direta ou Indlre-
tamente, pelos ministérios da
Previdência e Assistência
Social e da Educação e Cul-
tura, deverá organizar-se de
forma Integrada, onde as ações
de assistência módlco-psíco—
social e de educação especial
se complementarão, a fim de
possibilitar o atendimento glo-
bal e continuado daqueles Indi-
vlduos.

Os Os ministros da Previ-
dêncla e Assistência Social e
da Educação e Cultura assina-
ram o documento levando em
conta a necessidade de garan-
tlr aproveitamento ótimo dos
recursos aplicados pelo
governo federal no campo de
atendimento a excepcionais.

A comissão é composta
por Iná Elias de Castro, Yedda
Maria Souto Franzen e Lida
Moreira de Souza, do Mlnisté-
rio da Previdência e Asslstên-
cia Social.

Telefonia
entre Brasil

e Israel
BRASÍLIA - A Central

internacional da Embratel aclc-
nou. segunda-feira, um sistema
especial para escoamento do
tráfego telefônico entre o Brasil
e Israel, reservando circuitos
extras para operação nessa
rota e criando um plantão per-
manente de 4 telefonistas, que
dominam o Idioma hebraico.

As providências, que vão vlgo-
rar até o dia 22, visam cobrir o
crescimento da demanda estl-
mada para o período, quando
as comunidades iudafcas de
todo o mundo se comunicam
comemorando as datas mais
Importantes de seu calendário
religioso, como o Ano Novo e
Dia do Perdão (Yon Klppur).

Segundo cálculo baseado
em estatísticas dos anos ante-
rlores, as 1.250 chamadas
realizadas diariamente para
Israel devem triplicar facll-
mente por ocasião dos toste-
|08, e mesmo existindo o DDI,
Implantado pela Embratel em
agosto passado, o número de
ligações via telefonistas deverá
provocar sobrecarga nos servi-
ços. Normalmente, o volume
de comunicações entre os dois
países situa-se em 19' lugar na
lista de maiores tráfegos
operados pela Embratel na
área Internacional.

Igreja
enfrenta crise

da fé
BRASÍLIA - O novo bispo

auxiliar de Brasília, dom Alolslo
Sinésio Bohn, entende que a
igreja está caminhando para
uma reformulação em busca
de caminhos mais práticos
para enfrentar a crise de fé queassola o mundo. Essa crise,
resultante da supremacia com
que a técnica e a ciência se
impõe ao homem, em detrl-
mento dos seus valores esplrí-
tuais, tem, efetivamente, contrl-
buído para diminuir o número
de membros da Igreja católica,
mas em compensação, repre-
senta também um fator de enrl-
jecimento de fé. "Assim,
embora o número de cristãos
tenha diminuído — frisou o
bispo — a consciência dos que
são cristãos está aumentando".

Numa entrevista em Porto
Alegre, dom Sinésio, analisou a
situação geral da Igreja hoje,
teceu considerações sobre a
sua próxima atuação no Dls-
trito Federal e manifestou pro-
funda confiança numa
mudança de mentalidade de"todo o povo de Deus" afãs-
tando a idéia de que somente
bispos e padres são responsa-
veis pela Igreja.

O novo bispo auxiliar de
Brasília nasceu em Montene-
gro, Rio Grande do Sul. Seu
pai, João Bohn Sobrinho, já
falecido.
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Surpreendendo até mesmo o
juiz que o interrogou Khour
apresentou-se ontem à tarde

em companhia de seu advogado.

Khour conta como foi
aquela festa de embalo

O cabeleireiro Georges Khour prestou ontem, depoimento
ao Mi sumariamente do Tribunal do Júri, sobre seu envolvi-
mento no caso Cláudia Lesalm.' Num resumo antecipado distribuído pelo seu advogado,
Jair Auler, Khour confirma, em linhas gerais, o que vem sendo
divulgado pela Imprensa, revelando apenas como novidade a
pgrtlclpatjflo de Valéria Rodrigues, empregada de Mlchel Frank,
na; Aluda à ocultar o cadáver de Cláudia.

Kour conllrma a presença, no apartamento de Mlchel, do
francas Daniel Labelle, Carlos e Bernadettl Slmonelll e do can-
tor Enrico Qrossl.

Narra, em seguida, a partlclpaçflo de cada um e revela
como tudo começou:

Fui convidado sábado, 23 de Julho, po Mlchel, para Ir a seu
apartamento, no Leblon, para logar baralho. Lá cheguei por
volta das 9 horas da noite, encontrando Mlchel um tanto desall-
nhado. Logo em seguida, chegava Daniel, também convidado
de Mlchel. Uma hora ou duas depois, tocava o telefone e Mlchel
atendia, convidando a pessoa que o chamara, a Ir também a seu
apartamento.

Era Cláudia. Até aquele momento, náo se falava em tóxico.
Momentos depois, Mlchel atendia a novo telefonema. Desta
feita era Carlos, o qual chegou ao apartamento, em companhia
de sua mulher. O casal foi apresentado a Qeorgea e a Daniel.
Após a chegada do casal, chegava, também Cláudia.

A moça — diz o depoimento de Qeorgea - foi apresentada
a todos na sala, respondeu com um alô e, 10 minutos depois de
sua chegada, ela sentiu-se mal por ter misturado cerve|a com
vinho. Foi entáo ao banheiro, acompanhada por Mlchel e logo
por Bernardete. Mlchel retornou á sala e Cláudia ficou com Ber-
nadete.Todos, na sala, comentaram que a moça náo estava
bem, pois vomitara multo".

Nessa altura — afirma Khour - já notara, embora estivesse
concentrado no Jogo de cartas, valendo dinheiro, que existia
cocaína e Mandrlx, mesmo na mesa de Jogo. A cocaína - diz
Khour, estava numa mesa de um armário, no quarto, onde era
aspirado atravós de uma cédula de cruzeiro.

Depois de dizer que só tinha Ido duas vezes à casa de
Michel. revelou que após o Incidente de Cláudia, foi atirada a
chave pela Janela, para outra pessoa. Era o cantor Enrico, que
Georges - segundo afirma - conhecia de vista, do "Pirata".

Não soube Informar quem, nessa altura, usava ou não
cocaína.

Passados alguns momentos, Carlos e Bernadete reclama-
ram alguma coisa de Mlchel, decidiram Ir embora, Saíram,
seguidos de Enrico. Claudia, por sua vez, continua Khour, manl-
festou o desejo de fumar maconha, mas Mlchel náo aprovou,"por não gostar do cheire do fumo", afirmando que "esse era
um vicio de gente do morro". A moça, então dlrlglu-se para um
outro quarto, para fumar a maconha.

Voltando para a sala, Cláudia pediu "um negócio" a Mlchel
e este disse-lhe que podia servir-se à vontade, no quarto.

Enquanto continuava o Jogo, diz Khour, Claudia aparecia
acabando por Ir deltar-se, fato que o cabeleireiro diz ter com-
provado, pois. quando foi ao banheiro viu ao retornar, a moça
deitada na cama, somente de calcinhas.

O jogo continua na sala e os trôs, por fazer multo calor,
decidiram ficar apenas de cuecas.

Em dado momento, Daniel disse que estava passando mal,
pois tinha tomado multa "calplrinna", misturada com uísque.
Georges diz que o levou para um quarto, retornando á sala,
para Jogar.

Em dado momento - diz Kour - terminada a partida do
Jogo europeu, que disputavam, Mlchel se disse muito "droga-
do" e foi para o quarto. Ele, Kour, ficou na sala tomando uísque
e ouvindo música. Depois foi tomar um banho e, voltando para a
sala, viu o quarto fechado.

Georges afirma, em seu depoimento, ter cochilado um
pouco, acordando com gritos que parjlam do quarto, chamando
por ele e Daniel.

Kour correu para o quarto e viu Michel sobre Cláudia,
virando-a para frente, com as mãos na sua boca, como se estl-

vesse tentando socorrô-la. Claudia, por sua vez, estava com as
mãos em seu próprio pescoço, como se estivesse angustiada.

Notou que a mâo de Mlchel estava ferida. E, para ajudar
começou a massagear o coração de Claudia, com força, pa8:
sando mesmo a dar pancadas no seu peito, a fim de reanlmà-ia
enquanto Mlchel continuava fazendo força com as mãos na
boca da moça.

Em dado momento - prossegue - Cláudia baixou as mftos,
soltou os braços como se estivesse dando um tremor. Kour
tomou-lhe os braço3, movendo-oa para cima e para baixo,
ainda pensando que ela estivesse dosmalada.

Em seguida viu Daniel à porta do quarto. Mlchel caiu sobre
o corpo de Cláudia. Georges celu para um lado. Daniel pergun-
tou o que acontecia. Georges disse-lhe achar que Cláudia tinha
morrido.

Daniel, mais do que depressa - continua o depoimento de
Kour - foi para o quarto, vestlu-se rapidamente e saiu. Geor-
ges, então, começou a chorar e foi para a sala, sem seber o que
lazer. Minutos depois também chegava á sala Mlchel e pergun-
tava a Georges o que fezer.

Kour apanhou a bolsa de Cláudia de ondetlrou um caderno
de endereços, ligando duas vozes para casa da moça. Como
atendesse uma voz de homem, não teve coragem de falar.

Mlchel ligou para a casa do francos Daniel para pedir-lhe
ajuda e este lhe recomendou chamar a policia, disse Khour.

- Como chamar a policia, vocô está louco? Vocô nâo aabe
que eu nâo posso me envolver com a policia? Teria dito Mlchel
ao telefone.

Mlchel ligou mais duas vezes para Daniel porém este nao
atendia. Seriam mala ou menos 4 ou 5 horas da madrugada,
afirma Khour.

A partir desse momento, ficaram os doía até ás 7 horas da
manha conversando aobre o que Iriam fazer.

Nessa hora, entflo, chega Valéria, uma empregada de con-
fiança de Mlchel. Este contou tudo á empregada. Ela arrumava
o apartamento, em desordem depois de ter havido um principio
de Incôndlo, dias atrás.

Por Iniciativa de Mlchel - afirma Georges Khour - resolve-
ram dar sumiço ao corpo de Cláudia. Quando Valéria ouviu
Isso, "recebeu o pai de santo", foi até a cozinha, apanhou uma
garrafa de cachaça e deu sete goles a cada um, dizendo que
tudo Iria sair bom.

Acertada a Idéia de ocultar o corpo da moça, Mlchel deu
vários telefonemas a pessoas de sua amizade, tentando conse-
gulr gasolina, pois pretendls Ir a um local na estrada Rio-San-
tos. Depois de várias tentativas, Moisés, empregado de Mlchel,
foi levar a gasolina. Mlchel desceu para fazer o transporte do
combustível, aludado pelo porteiro.

De volta, Mlchel fechou o quarto, em que se encontrava o
corpo de Claudia, deixando ligado o ar condicionado.

Ambos desceram do prédio, tendo Khour tomado a direção
da Brasília de Mlchel, Indo os dois até o Joá, onde recolheram
umas duas ou trôs pedras grandes, que colocaram no piso do
carro, deram umas voltas pelo local antes de retornar ao aparta-
mento.

Mais ou monos por volta das 10 horas da noite, os dois no
apartamento - lá ficaram, esperando escurecer — colocaram o
corpo de Claudia numa grande mala preta, com esforço pola o
cadáver estava rijo. Enrolaram a mala num plástico de mesa e
numa colcha, porém a malha nâo fechava. Foi quando apanha-
ram alguns cabides de arame, emendaram uns nos outros para
poder firmar o corpo na mala.

Passando ds mela noite, Mlchel pediu à Valéria que colo-
casse a bolsa com as pedras, no carro a empregada encontra-
va-se mais tempo na cozinha do que com eles, disse Kour,

Os dois - Michel e Kour - desceram com a mala, colocan-
do-a no banco trazeiro do carro e seguiram para o local perto
da Rio-Santos. Depois de multo rodarem, como nâo encontra-
ram o local escolhido, retornaram, pela avenida Nlemeyer, onde
Georges escolheu o ponto em que seria lançado o corpo de
Claudia, exatamente onde o cabeloirelro Já tinha lá ido, para
pescar.
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Interessante entrevista que deu ao diário"ABC", voltando a Assunção após quatro dias

de observações em Curitiba, o arquiteto
Miguel Angel Sollo, diretor do Departamento de
Desenvolvimento Urbano da Capital paraguaia,citou vários aspectos que o surpreenderam poraqui.

Estranhou vivamente que de suas andanças
pela cidade pudesse extrair a conclusão de que aquiinexistem cachorros vagabundos.

Não, senhor, E quando os há, logo lhes arruma-mos colocação.
ACIDENTES ACONTECEM

Nelson Rodrigues tem lá suas razões quandoexige de padres e religiosos o uniforme do ofício.
Agora, por exemplo, deve se divertir com asituação havida em Belém do Pará, onde uma dasbailarinas do "Hollday on Ice" sentou-se ao colo dobispo, dom Alberto Ramos, cobrlndo-o de beijos.
A moça não pode ser culpada pela agressão aobispo, que, tomado de surpresa, ficou constrangido

todo corado.
Ela apenas cumpria o fecho de cada número,

que era abraçar um elemento da primeira fila dêespectadores, para encabulamento do próprio ediversão dos demais.
Dom Alberto Ramos, em trajes paisanos, estavana fila do gargarejo também.

GARDEN PARTY
Tão certo como os rios caminham para o mar, a

Prefeitura abrirá os festejos da Semana da Arvore,
sábado, entregando duas praclnhas ao Jardim
Social.

Aliás, convida desde já o povo em geral a fre-
qüentar as canchas de basquete, voll, futebol de
pelada, "play-ground" e áreas jardlnadas que con-
seguiu montar lá, apesar do pequeno tamanho.

Só se pede aos adventíclos duas coisas: quenão levem frango com farofa nem tropecem na pro-núncia dos sofisticados (comme II faut) nomes
socialistas: Elsenhower e Edward.

Quem gaguejar vai fora.
VERDE DA ESPERANÇA

Aliás, o prefeito Raiz (nâo trocadilhemos) garan-
tiu que das 94 mil mudas de plantas que possui para
distribuição, um lote está reservado para repor as
árvores erradicadas da rua Tlbagl para a construção
do canal do Belém.

Nisso ele é radical. (Desculpe).
ViDA PREGRESSA

O jornalista Lourenço Dlafória, ora às voltas
com Irorôo, papagaios de papel e ameaças de LSN,
tem ligações confessadas com os paranaenses.

Como escritor, foi um dos vencedores do Con-
curso Nacional de Contos, promoção do governo do
Estado, ano passado.

Seu conto era "O Imitador de Passarinhos".
MEU RICO PORTUGUÊS

Com o aumento dos preços dos eletrodomôstl-
cos, ordenado ontem pelo governo português, quem
quiser assistir Gabrlela em cores terá que pagar
pelo menos Cr$ 21 mil 481, que ó quanto custi' o
mais barato aparelho de tv portátil.

Desse jeito, em represália, a Globo será obrl-
gada a reduzir o número de personagens com sota-
que lusitano que de uns tempos para cá vem enxer-tando obrigatoriamente em suas novelas. Ou nâonotaram?

NÃO HÁ PROBLEMA
E o velho ex-profeta Marshall McLuhan volta a

atacar: a televisão embota os reflexos motores "o-
lho-mão" das crlançao, e deve ser responsabilizada
por todas as queixas dos burocratas sobre as pea-soas que não sabem ler nem escrever.

Mas, meu Deus, quem ó que está se queixando?O problema são os que sabem ler e escrever. E
esses podem sempre ver televisão e esquecer-se de
tudo.

De enxergar, Inclusive.
OS PREFEITOS

Trôs prefeitos Integram a lista de 30 delegados
do MDB paranaense à convenção nacional, em Bra-
sílla.

São eles Luiz Carlos Zuck, de Ponta Grossa;
Antônio Casemiro Bellnatl, de Londrina; e Roberto
Conceição, de Cambe.

DA SUÉCIA
Passou por Curitiba, nos feriados da semana

passada, o fotógrafo Jorge Santos, carioca que tra-
balha na Suécia.

Aproveitando a visita a familiares, fez Inúmerasfotos que levará para seu jornal, o "Expresso" de
Estocolmo.

Considera a fotografia que se pratica lá multosuperior à nossa, em termos técnicos, ganhando os
brasileiros, porém, na sensibilidade no captar o
assunto em sua amplitude e nas nuances.

USOS E COSTUMES
A potente perua placa de bronze da Secretar a

da Agricultura fazia sua costumeira viagem pf'aRodovia do Café, domingo à tarde, rumo ao Norte.
, Nela não viajava, também desta vez, o secreta-rio Paulo Carneiro Ribeiro.

ROTINA DIFERENTE
A assessoria pessoal do governador Octáyio

Cesário desdobra-se atualmente entre as instais-
ções da vice-governança, na sobreloja do Iguaçu,Bo gabinete de audiências, no terceiro andar.Mas sua maior dificuldade é convencer as deze-
nas de postulantes de que, nesse Interregno, o ocu
pante deve deixar de lado a pachorra que caracjrlza as aud ônclas na vice, algumas se prolongar^até alta noite, outras não marcadas previamente 

•
todas sem duração fixada.

Nisso, anseia-se pelo fim do interlnado.
À LA CHINATOWN

o hn££UeMa*de 9angues que atualmente con«g|
exD?0rnH«hln^3 de San Francisco dificilmente *e

Sffi Pela propaganda da China Comum9'
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Vereadores de Santa Helena
dizem que a sindicância

realmente apurou irregularidades
do prefeito e rebatem acusações.

Vereadores
confirmam
exoneração
n presidente da Câmara

, „rrioal de Santa Helena,
if Arnaldo Wishelmer,

SlbtSú nota ontem, Infor-
»nHo aue as duas bancadas

m Saram, por unanimidade,
requerimento do PeriJrovaram, por unanimidade

^requerimento do Perl
onker Bueno, que apresentou
i olenárlo as denúncias que,rn i^ o prefeito a ser exon»-

.j0 o documento diziSam o prefeito a ser exone-
Iedó o documento diz o

se9U"A Câmara Municipal de
conta Helena, Estado do Para-
„? na pessoa de seu presl-
Hflnte, vem a público no inde-
"iinável dever de expor a ver-
Zde e defender a Justiça,
Hi,er que as declarações for-
muladas por Francisco Antônio
uun|Zl cidadão que exercia o
rarao de prefeito municipal
nomeado e exonerado por ato
do sr governador do Estado,
duvidando da honorabllldade
desta Casa de Leis, de seus
componentes e da Comissão

%g inquérito são manobras
protelatórias e visam unlca-
mente retardar a ação e a exe-
cucáo da Justiça.

O inquérito efetuado
apurando as responsablllda-
des das irregularidades cons-
tatadas na Administração de
Muniz, comprovou sobeja-
mente a sua culpabilidade
após ouvir cerca de vinte teste-
munhas na maioria funciona-
rios da Prefeitura Municipal e
coligiu farta documentação das
irregularidades, corroborando
as investigações de órgãos de
segurança.

Emedebistas
elogiam general

Beviláqua
Em Brasília, após elogiar

as declarações do ex-mlnlstro
do Superior Tribunal Militar,
general Pery Beviláqua, a favor
da redemocratlzação do pais e
da liberdade do pensamento, o
deputado Jorge Ueked, do
MDB gaúcho, afirmou que o
que se pede, o que a Nação

• deseja de seus dirigentes ó
sensibilidade para as manlfeo-
tações que partem de todos os
cantos do Brasil. São opera-
rios, estudantes, Intelectuais,
políticos, a Igreja, ex-mlnlstros
e ministros, todos pedindo que
o pais volte ao Estado de
Direito.

Em São Paulo, o senador
Orestes Quórcla, da oposição,
comentando as declarações do
general, disse que afirmar que
o povo brasileiro anseia por
uma rápida transformação
para um regime plenamente
democrático é diagnosticar a
pura realidade nacional. Em
sua manifestação Beviláqua
afirmou que "a Nação está no
!imlte de sua paciência e a
supressão da liberdade no
Brasil jâ estão durando
demais". Apontando medidas
que considera essenciais paraa democratização, Pery Indica
a anistia ampla, a revogação
imediata dos atos de exceção
para reparar o descalabro das

^injustiças cometidas contracentenas de pessoas" e a revo-
9ação das reformas de abril.

Municípios
não recebem

Prosafras
Pouco antes do secretário

Oslrls Sthengel Guimarães
falar aos deputados sobre o
programa rodoviário do
governo Canet, José Antônio
Del Ciei (MDB-Londrlna) usou
a tribuna para criticar alguns
aspectos do programa Prosa-
fra, e para pedir o envio de
expediente solicitando Infor-
mações a respeito do mesmo à
Secretaria de Transportes.

Del Ciei quer saber quaisos municípios paranaenses
que Já tiveram liberadas as
suas verbas do Prosafras, o a
relação daqueles que ainda
não as receberam. Segundo
ele, aquela secretaria estaria
protelando o pagamento refe-
rente a três prefeituras. São
elas, Telemaco Borba, Cambo
e Iblporã. Para o parlamentar,
o fato so deveria â condição
dos municípios estarem sob res-
ponaabllldade8 de prefeitos
emedebistas.

Em outro requerimento,
Del Ciei propôs um voto de
congratulações ao Diretório
Central de Estudantes da Fun-
dação Universidade de Lon-
drlna, pela promoção da ter-
celra Semana de Atualidades
naquela cidade. Destacadas
figuras da área política, econô-
mlca, social e educacional,
fizeram conferências durante a
promoção, analisando vários
temas de Interesse da atuali-
dade brasileira.

Prefeito
vê recursos
em Brasília

0n. ° Prefeito Saul Raiz esteve
Z*mem Brasília e falou, lon-warnente. com o ministro da
Br«n çl° e da Cultura, Ney
Da??aSaulfolà Capital Federal™ra manter contatos em dlver-
cinim as do floverno, espe-
CaL0enie |unt0 «o MÉC e à
BM? econômica Federal. A
feltõ" orflanismos, o pre-
Para 

apre8er,tou um projeto
trinta a cor>8trução de mais
ou Le8,c°la8 « ampliação de
Parai t- 7te' no P^xlmo ano.
novLiSPj0" solicitou recursos
zeiroJ0íàe !00 milhões de cru-
dos !,„?uerdevera° 8er carrea-
De8ení„. U.nd0 de Apol° d0
flerldonn^vAment0 Social,
tK.ao Pela Cpp ii.nfe, & r«mi„'sS^^íuntí^ornls:
toetroLuaclonal de Regiões
uffiPaolita"a8 e de Política
wBfi," CNPU - Saul Raiz
racur«n. mals uma cota de
6*ecucfln garantidos para a
9aç&o °do proJeto de intar"-
TorrLentre a Avenlda das
Torren „ a nova Marlano
vão do 3U0 envolve a edlflca-

%"-oxirr;irtL^duto Colorado", nas"ai 
3J!gajjs do estádio Duri-

dQ E8t?oHeiPartamento Nacional
r,PedlJíaLe R°dagem - DER

4o dó nr2.ôlíclaParaa »bera-
ôvenlda h°|et0, do Vaduto da
Mie 

da2 Torres sobre a
De,0&rSobr,aedeára.Pr°metlda

Enéas quer
melhoramentos

em bairros
A declaração de utilidade

pública à Associação Benefl-
cente dos Moradores da Vila
Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais, de Curitiba, foi pro-
posta ontem, na Assembléia
Legislativa, pelo deputado
Enéas Faria, , do Movimento
Democrático Brasileiro.

O reconhecimento pelo
Poder Público do Estado da
condição da entidade efetiva-
mente prestadora de altos e
relevantes serviços de utilidade
geral e comunitária, no enten-
dlmento daquele parlamentar,"não só referenda um fato exls-
tente, de amplo conhecimento,
como também" se mostrará um
Instrumento de estimulo à
Associação e a quantos se
dedicam aos trabalhalhos em
favor da coletivlade".

Há já longo tempo lem-
brou Enéas Faria, que a Asso-
clação dos Moradores da Vila
Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais existe, funciona, opera,
constituindo-se numa expe-
rlôncla de grande êxito reall-
zada naquele núcleo habitado-
nal de Curitiba.

Paralelamente, alçada à
condição que se pleiteia, terá a
organização condições mais
palpáveis para funcionar, posto
que o reconhecimento oficial
timbrará sua atuação, propor-
clonando-lhe os meios de que
necessita para mais e melhor
servir à todos os Integrantes
daquela comunidade.

Mlneropar
é discutida

hoje
Ao final da sessão de

ontem, na AL, o presidente Ivo
Thomazzonl anunciou que esta
concluído na pauta dos traba-
lhos para amanhã, a mensa-
gem do Executivo propondo a
criação da Mlneropar-MInerals
do Paraná S.A., assim como a
instituição do Fundo Para-
naense de Mineração. De
acordo com a exposição de
motivos, os objetivos da Mine-
ropar ó centralizar e coordenar
a política econômica do setor
mineral do Paraná onde o pro-
grama de desenvolvimento
nesta área ó prioritário, como
consta do II PND e no docu-
mento Objetivos e Metas de
Desenvolvimento, do governo
Jayme Canet Júnior. Segundo
os especialistas no assunto, no
Paraná ainda não se encon-
tram delineadas as estruturas
de uma atividade de porte slg-
nlflcativo, embora já se possa
sentir os efeitos da exploração
de algumas substâncias mine-
rais.

Mesmo assim, o Paraná
apresenta boas perspectivas
para a exploração de determi-
nados minerais, tanto entre os
não-ferrosos, quanto no grupo
de minerais não-metállcos.
Face a esse panorama ó que o
Governo do Estado se propôs
criar uma empresa, para
apoiar a iniciativa privada neste
setor, onde o risco de investi-
mento ó muito elevado, afãs-
tando com Isso a iniciativa prl-
vada de aplicar nesta atividade.

Saúde quer
planejamento
mais realista
Notícia provinda de Brasí-

lia Informa que o Ministério da
Saúde vai modificar a atual
estrutura de planejamento de
saúde pública, para Incorpo-
rá-lo no futuro III Plano Nado-
nal de Desenvolvimento
(1980/84), sem os vícios de
centralismos que o afasta da
realidade. A informação foi for-
neclda pelo secretário nacional
de Programas Especiais de
Saúde, João Yunes, ao instalar
em Brasília o Seminário de
Programação Nacional que
reúne no Ministério mais de 60
técnicos de secretarias esta-
duals de Saúde do país.

João Yunes acentuou que
o Ministério da Saúde pretende
realizar seu planejamento 

"de

baixo para cima", a começar
pelas unidades de saúde, con-
solidando-q a nível nacional
dentro de parâmetros mais
realistas, o que significaria
inverter o processo que atual-
mente tem, nas divisões de
saúde, uma programátlca de
visão centralista e teórica.
"Consequentemente, dlsae,
nosso trabalho, a nível de PND,
será multo mais realista".
Adiantou Yunes que o Minlsté-
rio vai realizar, até meados de
novembro, cinco seminários
em diversos níveis de saúde
para preparação de pessoal à
nova orientação ministerial.

Francelino: nem
Arena nem MDB

serão extintos
Ao sair, 2Melra passada,

de uma audiência com o presl-
dente Gelsel no Palácio do Pia-
nalto, o presidente nacional da
Arena afirmou com ênfase que
não haverá alteração na estru-
tura partidária em 1978, antes
ou depois das reformas pollti-
cas.Abordando o fato sobre manl-
festações de parlamentares
pró multipartidarismo e de
vários em favor da extinção
dos dois atuais partidos, Fran-
celino Pereira acentuou que a
direção da Arena não está de
acordo com essa ação auto-ex-
terminadora. Os partidos que
af estão serão mantidos. Não
haverá alteração da estrutura
partidária em 78 e nem depois
de 78, salvo se alguém preten-
der fundar um outro partido
dentro das atuais normas
constitucionais, que também
não serão alteradas.

Acrescentou Francelino:"Acho 
que devem cessar as

declarações no sentido da
extinção ou alteração do qua-
dro partidário. Quem é da
Arena deve lutar para fortale-
cer o partido e torná-lo imbatf-
vel nos pleitos. Os atuais parti-
dos não serão extintos nem
antes nem depois das refor-
mas. Não pode haver dúvidas a
respeito disso, mesmo porque
essas dúvidas, que não têm
fermento de verdade, servem
apenas para dificultar a ação
de nossos correligionários nas
suas bases políticas".

Gulin e
os debates
econômicos

O deputado Alfredo Gulin
informou ontem, na
Assembléia Legislativa, que o
empresariado brasileiro vai
promover, no Inicio de
novembro, a IV Conferência
Nacional das Classes Produto-
ras (CONCLAP).

O parlamentar disse que
este será o mais importante
acontecimento do país na área
econômica, porque vai centra-
llzar todos os debates em torno
da empresa privada e o pro-
cesso de desenvolvimento,
tema básico da Conclap.

Segundo Gulin, para estu-
dar os problemas de cada
Estado, que devem ser levados
ao encontro nacional, estão
sendo promovidos reuniões
regionais e a do Paraná é reali-
zada hoje, às 18 horas na ACP.

O Conclap vem se
afirmando como o grande foro
de discussão econômica do
pafs, desde 1945, quando o prl-meiro encontro deste nível foi
celebrado em Teresópolis. O
tema deste ano discute o
problema empresarial brasl-
leiro, procurando soluções
para a manutenção do cresci-
mento da economia e procu-rando encontrar soluções paramantê-la num sistema deacen-
tralizado, a fim de que não
mude a natureza do regime
político.
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Cesário inaugurou escolas e
falou aos construtores. Na

Assembléia Osiris falou aos
deputados sobre a "free-way".

Cesário entrega escolas
em Cambe e em Londrina

3
ü

O governador em exercido, Octávlo Cesário Pereira
Júnior viaja no próximo final de semana à região Norte do
Estado, para Inaugurar quatro unidades escolares nos
municípios de Londrina e Cambo. As obras, que serão
entregues sexta-feira, foram construídas pela Fundepar -
Fundação Educacional do Estado do Paraná, e proporclo-
narão a abertura de mais 3.240 vagas, envolvendo recur-
sos da ordem de 7 milhões de cruzeiros.

Ainda na sexta-feira, o governador em exercício esta-
rá em São Jerônlmo da Serra, a tarde, para Inaugurar alo-
temas de eletrificação no Interior do município. Domingo,
visitará o município de Tljucas do Sul, encerrando seu
roteiro de viagem deste final de semana. A Inauguração
das obras escolares, no Norte do Paraná, estarão prosou-
tes o secretário da Educação, Borsarl Neto, e o superin-
tendente da Fundepar Guilherme Lacerda Braga Sobrl-
nho.

AS OBRAS

A primeira Inauguração, em Cambo, será realizada às
9h30min, com a entrega de uma unidade escolar com oito
salas de aula comuns, seis especificas, duas especiais,
nove para administração, duas para orientação, e outras
dependências. Na sua construção, foram empregados
recursos da ordem de 3 milhões e 320 mil cruzeiros. Ainda
em Cambo, serào Inauguradas em seguida três salas de
aula no Grupo Escolar Pedro T. Kots e duas salas na
Escola Estadual, situada no Jardim Santa Isabel.

As 11h30mln de sexta-feira, o governador em exerci-
cio presidira em Londrina a Inauguração da Unidade
Escolar Nilo Peçanha, com 12 salas de aula comuns, uma
especial, trôs para administração, duas para orientação,
demais instalações.

Nesta obra, de 1780 metros quadrados de área o
governo do Estado Investiu, através da Fundepar, 3
milhões e 26 mil cruzeiros.

Ao participar do 30» Encontro Nacional de Dirigentes
de Sindicatos e Associações da Indústria da Construção
Civil, em Foz do Iguaçu, o governador Octávlo Cesário
Pereira Júnior afirmou que o governo e os empresários
devem permanecer de mãos dadas para que, através do
diálogo, possam superar eventuais dificuldades. O pro-nunclamento do governador em exercício foi feito logo
após discurso do presidente do Sindicato da Construção
Civil do Paraná, engenheiro Harro Olavo Muller, que
expressou a preocupação daquele setor em relação 6
política de desaqueclmento da economia, executada pelo
governo federal com o objetivo de combater a Inflação no
Pais.

O conclave reuniu em Foz do Iguaçu cerca de cem II-
deres de construção civil no Brasll^e contou com a pre-sença do ministro do Trabalho, Arnaldo Prleto além de
diretores da Italpu Blnaclonal.

DEBATES

O governador Octávlo Cesário disse ainda aos
empresários que os próprios debates realizados naauele

r^FW? j
Em Foz, Cesário falou aos lideres
empresariais. Em seu discurso até
o diálogo foi lembrado.

encontro, que tiveram Inclusive a presença do Ministro doTrabalho como representante do Governo, Já Indicam o
caminho das soluções que venham superar as dlflculda-des do setor: o caminho da critica construtiva, do diálogo
que virá em beneficio de todos.

O Brasil cresce hoje em todos os sentidos acentuou
Octávlo Cesário, e com Isso crescem também os proble-
mas e as preocupações. Ao mostrar-se convicto do êxito
do Encontro dos lideres da construção civil, lembrou
ainda que os índices de crescimento continuam demons-
trando o progresso do Pais, cuja grande parcela cabe .'.
ação do presidente Ernesto Gelsel.

VIAGEM

A viagem de Octávlo Cesário a Foz do Iguaçu Incluiu a
recepção ao ministro Arnaldo Prleto, convidado a partlcl-
par do conclave empresarial. Juntamente com o ministro,
o governador em exercício do Paraná visitou as obras da
hidrelétrica de Itaipu, ouvindo a explanação feita por dlre-
tores da empresa blnaclonal aos empresários da Indústria
da construção. Logo apó3, foi Inaugurado o posto local do
Serviço Nacional de Emprego, que atua na área de mão
de obra para a região, e finalmente as autoridades visita-
ram o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

O prefeito de Maringá, João Paulino Vieira Filho, e
trôs Câmaras Municipais do norte e noroeste paranaense- Marlalva, São Jorge do Ival e Nova Esperança - envia-
ram manifestações de agradecimento ao governador em
exercício, Octávlo Cesário Pereira Júnior, pela sua partlcl-
pação nas gestões que deram ao Grêmio Esportivo deMaringá a quarta vaga no Campeonato Nacional.

João Paulino, ao falar em nome de seus muníclpes,
enalteceu o empenho com que Octávlo Cosârlo trabalhou;
pelo Ingresso do Grêmio no campeonato, "pelo que 9nvla-
mos nosso caloroso agradecimento".

Já as três Câmaras Municipais traduziram seu reco-j
nhecimento pela aprovação de um voto de louvor ao
governador em exercício, fato ontem comunicado em|
mensagem enviadas ao Chefe do Executivo paranaense.

Osiris fala aos deputados sobre a
free-way'' Londrina a Maringáí 6

Um dos principais assuntos abordados ontem, pelosecretário Osfrls Stenghei Guimarães na exposição que
fez aos deputados sobre o programa rodoviário do
governo Canet, foi a construção da "free way" ligando
Londrina á Maringá. Explicou que até o momento só exls-
tem estudos ã respeito e que sua Ida ã França, na pró-
xlma semana, é especialmente para conhecer os sistemas
utilizados na Europa para Implantação desse tipo de
estradas, bem como para verificar a possibilidade de
obter financiamento para a realização da obra.

A "free way" custaria ao governo cerca do 1 bilhão de
cruzeiros, seria concluída em aproximadamente dois
anos, e reduziria a atual distância entre as duas cidades,
que e de 120 quilômetros, para a metade, ou seja, para 60
quilômetros. Lembrou ainda o secretário que o cresci-
mento da produção agrícola no Paraná suscitou uma
maior utilização das rodovias, havendo hoje uma defasa-
gem das mesmas na sustentação do transporte dos diver-
sos produtos agrícolas.

RODOVIAS ALIMENTADORAS

Ainda sobro a "free way", Oslrls Stenghei afirmou quea exploração das áreas de lazer e de serviço, além do
pedágio, não ficarão por conta de empresas estrangeiras,
e sim dos grupos nacionais que se Interessarem pelo pro-
jeto. A idéia é criar para a construção da estrada, uma
espécie de empresa de economia mista, ou mesmo ape-
nas privada. Mas o secretário fez uma ressalva: as duas
outras estradas construídas no Brasil dentro do mesmo
molde, não conseguiram despertar o Interesse de empre-
sas particulares e acabaram sendo encampadas pelo
governo estadual. Uma dessas rodovias é a dos Imlgran-
tes, ligando São Paulo a Santos.

A seguir afirmou que o crescimento da produçãoagrícola paranaense e, consequentemente, o aumento
do uso de transportes, exigiu do governo um planeja-mento cuidadoso. As rodovias allmentadoras passaram a
receber atenções especiais. A produção agrícola para-naense, que de 1970 a 1976, passou de 6.500 mil tonela-
das para 16.500 mil, com um acréscimo de 154 por cento,
teve no setor da rede pavimentada um aumento apenas
de 48 por cento, sendo que o maior esforço se fez a partirde 1973. Desta forma, o Estado do Paraná se apresentava
com um vazio dessa rede viária secundária. Nestas condi-
ções foi empreendido um Plano Viário que, no seu enten-
der, pode ser considerado ambicioso.

Stenghei Informou que no período de 75, Já foram
concluídos 75,92 km; em 1976, foram construídos 582,
havendo a previsão para a conclusão de 1.200 km paraeste ano. Em 1978, a previsão, com o programa a ser
financiado pelo Banco Interamerlcano de Desenvolvi-
mento, já em negociação, ó de se concluir mala 1.700 km;em 1979, até o final do atual Governo, mais 512 km. Isto dáum total geral de 4.167 quilômetros. Desses, 1.400 km sãorodovias principais, lato é, de primeira classe.

W^t ' ""J^Btt^^^^^t^^BI ^B^

Osiris explicou que a "free way"
entre Londrina e Maringá está
ainda apenas nos estudos.

(SéfQlo MoravalhHa)

O secretário de Transportes disse que 2.760 km são de
rodovias allmentadoras, portanto, de pavimento econô-
mico. Os investimentos necessários vão a ordem de 11
milhões e cem mil cruzeiros.

Em 1975 foram 596 milhões aplicados pelo DER; em
1976. Cr$ 1.200 milhões; em 1977, Cr$ 2.643 milhões; em
1978 a previsão é de Cr$ 3.100 milhões e em 1979, o orça-
mento será de Cr$ 3.400 milhões. Portanto, há um dls-
pêndio - segundo Oslres - bastante grande no setor de
transportes, que coloca o setor hoje em evidência em rela-
ção âs demais aplicações do Governo Estadual em
infra-estrutura para o desenvolvimento.

Na sua explanação, Osíres Stenghei Guimarães
salientou que além dos recursos estaduais o Estado tem
procurado obter recursos externos. E falou, neste sentido,
sobre o empréstimo negociado com o Banco Interamerl-
cano de Desenvolvimento, que prevô US$ 55 milhões, queastá sendo assinado em Washington, pelo governadorJayme Canet Júnior. Este empréstimo se destina básica-
mente a execução de 1.174 quilômetros de rodovias. Des-
tes, 653 km serão para Implantação básica e pavimenta-
ção, 118 km para revestimento primário, 1.872 metros
para pontes e viadutos. O Investimento global do pro-
grama é de cerca de Cr$ 3 bilhões ou US$ 180 milhões. A
participação do BID na programação é de cerca de 29.3
por cento, correspondendo aproximadamente a 800
milhões de cruzeiros, sendo que a parcela do Estado ó de
cerca de 70 milhões de cruzeiros.

Respondendo a uma série de Indagações dos parla-mentares , o titular da Pasta dos Transportes discorreusobre a construção da rodovia de Italacoca, elaboração deprojetos para o Sudoeste do Estado, campos de avião osobre outros empreendimentos da Secretaria.



O senador Franco Montoro
ficou bastante surpreso
quando soube que fora

indicado para governador.
Montoro

apontado para
governador

MARlLIA - SP - O sena-
dor da República, André
Franco Montoro, que velo a
Marllla, segunda-feira, proferir
uma conferência de encerra-
mento da Primeira Semana de
Estudos Jurídicos da Fundação
de Ensino "Eurlpedes Soares
da Rocha", através da Facul-
dade de Direito de Marllla e do
Diretório Acadêmico Paulo
Corrêa de Lara, teve uma
grande surpresa ao tomar
conhecimento de que a comls-
são executiva do MDB, em
Marllla, ao se reunir, à noite,
havia homologado o seu nome
para o cargo de governador do
Estado. Assim, viu-se coroado
de pleno êxito o trabalho ence-
tado pelo deputado federal
Octávlo Torreclla, que há multo
vinha realizando este movi-
mento, em Marllla e região.

Franco Montoro, ao ser
abordado pela reportagem em
Marllla, dlssse que Isto é real-
mente uma manifestação de
base e força do Interior do
Estado de São Paulo, e que
acatará o lançamento de sua
candidatura, ressaltando con-
tudo que "Infelizmente 

para o
MDB, conforme o "pacote de
abril" as alelções estaduais não
serão diretas nem Indiretas,
voltando a representar apenas
o logo "bolso dos coletes", vol-
tando a afirmar que o Brasil é
um gigante com os pós de
barro. Disse, ainda, que poderá
ser o candidato da oposição
para disputar em Igualdade e
condições com a situação, com
os votos dos componentes do
colégio eleitoral.

Contudo, Franco Montoro,
ainda ressalvou que tem
andado multo pelo Interior de
São Paulo e tem sentido que
realmente seu nome tem ven-
cldo várias prévias, sentindo
uma forte penetração junto às
bases eleitorais, acreditando
que apenas precisa conquistar
a simpatia de alguns vereado-
res da Arena qua vão integrar o
colégio eleitoral.

O deputado federal Octá-
vlo Torreclla, que promoveu o
lançamento de Franco Montoro
nesta região, juntamente com o
deputado estadual Oswaldo
Toreto Campanarl, lembrou
que, tendo o voto majoritário,
deu-lhe condições de fazer
este lançamento, Indo mais
além, quando afirmou que em
várias regiões por onde tem
andado, até elementos da
Arena tem mostrado apoio ao
nome de Franco Montoro, e
por isso, considera válida esta
tentativa.

Campanha
do MDB inicia

dia 20
BRASÍLIA - O próximo dia

20 deverá ser o inicio da cam-
panha do MDB, em todo o pafs,
a favor da convocação de uma
constituinte, com discursos das
tribunas da Câmara e Senado,
Assembléias Legislativas e Câ-
maras Municipais. Esta ó a
moção que deputados autênti-
cos e moderados - apresenta-
rão - hoje para a convenção
do partido, a moção acres-
centa ainda a necessidade da
realização de atos públicos em
várias cidades brasileiras. Tre-
chos da moção que será sub-
metida a convenção nacional
do MDB:

A convenção nacional do
Movimento Democrático Brasl-
leiro considerando que, de
acordo com a pauta dos traba-
lhos, aprovada pela comls-
são executiva, cabe a esta con-
vençào nacional deliberar
sobre "a 

participação do par-
tido na luta em prol de uma
Assembléia constituinte".

Considerando que a luta
em prol de uma Assembléia
Constituinte, mais do que uma
simples tomada de posição,
exige do MDB a deflagração de
ampla campanha nacional de
esclarecimento e de mobiliza-
ção da opinião pública, através
de todos os atos legalmente
permitidos aos partidos polfti-
cos tendentes àquele fim.

Considerando que o MDB
não pode determinar o seu
comportamento em função de
simples e vagas declarações
de intenções divulgadas atra-
vés da imprensa, sem caráter
oficial e desacompanhadas de
fato concreto que demonstre,
de parte do governo, efetivo
propósito de atender aos
anseios nacionais de restaura-
ção do estado de direito.

Considerando, afinal, a
necessidade de dar conse-
quência à deliberação da con-
venção nacional, propomos um
roteiro mínimo para a campa-
nha nacional pela Assembléia
Constituinte: Seja o dia 20 de
setembro, terça-feira, marcado
como abertura da campanha
nacional pela constituinte,
devendo o MDB, nessa data,
através de sua representação
parlamentar, ocupar todas as
tribunas de que possa dispor,
no Congresso Nacional, nas
Assembléias Legislativas e nas
Câmaras Municipais, abor-
dando o tema e o significado
da campanha.

Vilela:
diversionismo
é prejudicial
RECIFE - O senador Teo-

tonio Vilela (Arena-AL) fez,
ontem nesta Capital, um apelo"no sentido de que não venha-
mos a cair num diversionismo
que ó prejudicial à legitima
campanha nacional pela
reforma política que determine
uma nova ordem constitucio-
nal"."Estou defendendo a nor-
malldade política, que é a
grande tese nacional, e o que
vier a sair dessa ordem consti-
tucional, através de uma
Assembléia Constituinte, é o
que devemos aceitar, e por
isso, não vale a pena discutir
sobre partidos comunistas ou
fascistas, já que não temos
ainda organizado um movi-
mento nacional em todo o pafs
para que se façam as reformas
desejadas".

Segundo o senador ala-
goano 

"não 
podemos estra-

nhar que haja um maior ou
menor obstáculo às novas
reformas, pois temos um sis-
tema de governo, uma eitru-
tura de poder que tem
por si própria a formação do
autoritarismo. O obstáculo faz
parte da estrutura do poder"."O arbítrio" - continuou -"tem 

por opção final o próprio
arbítrio, a sua própria estrutura
formal. Nós outros que somos
batalhadores pela renovação
política no pais, em todos os
seus aspectos, é que devemos
lutar para que essa estrutura
de poder se sensibilize por
estas reformas. O arbítrio, em
si, não é só um dos obstáculos,
é "o" obstáculo. Como nós não
desejamos, de maneira alguma,
um movimento de violência,
um movimento de derrubada,
mas um evolutivo, apelamos
para uma Assembléia Consti-
tuinte, ou seja, para uma nova
fase histórica da vida do.pafs. E
só com isso nós saímos do tra-
dicional movimento de refor-
mas para um novo movimento
evolutivo".

Crimes
políticos com

defesa
BELO HORIZONTE - O II-

der do governo na Câmara,
deputado José Bonifácio (Are-
na-MG), anunciou ontem que a
Institucionalização do regime,
com a absorção dos atos de
exceção pela Constituição,
possibilitarão o direito de defe-
sa ao acusado de crime poli-
tico.

Explicou que as alterações
constitucionais virão para
garantir o aperfeiçoamento
democrático. Mas, o governo
não aceitará convocar uma
Assembléia Nacional Consti-
tuinte, como quer o MDB, nem
fará nova Constituição. As
reformas incorporarão à Cons-
tituição os mecanismos de
defesa do Estado.

José Bonifácio, comen-
tando as declarações do presl-
dente nacional da Arena" disse:

O que o deputado Fran-
celino Pereira anunciou ó o que
vai efetivamente ocorrer: a
substituição do AI-5 por outros
mecanismos de defesa do
Estado, dentro do texto consti-
tucional. Isto não significa que
será feita nova Constituição. A
absorção do AI-5 poderá ocor-
rer depois das eleições. Não só
o AI-5 será Incorporado à
Constituição, como também
outros dispositivos de exceção.
Eles terão substitutos que con-
firam ao governo mecanismos
e medidas para salvaguardar o
Estado. E, quanto mais evl-
dente for a autoria do crime,
menos será o prazo de defesa.
A absorção dos atos de exce-
ção pela Constituição posslblll-
tara ao acusado o direito de
defesa.

O líder do governo decla-
rou que 

"a convenção nado-
nal do MDB não vai trazer nada
de novo, nem vai mudar nada".

Tanto no direito consti-
tucional como no eleitoral, não
há nada de novo a ser feito. E
não adianta ao MDB lutar pela
constituinte, pois ela não virá
em hipótese alguma.

Vendas
de urânio ao

Brasil
SAO PAULO - O profes-

sor Marcelo Damy de Souza
Santos afirmou ontem, que os
Estados Unidos não têm
nenhuma razão a invocar para
deixar de fornecer o urânio
enriquecido à Usina de Angra
dos Reis. Explicou que a
operação de enriquecimento
está prevista num acordo blla-
teral entre o Brasil e os Estados
Unidos, não havendo porque
descumprir esse acordo.

Advertiu o professor Mar-
ceio Damy que é titular da
cadeira de Física Nuclear da
PUC e catedrático aposentado
da mesma matéria na Universl-
dade de São Paulo - que um
eventual descumprlmento dos
Estados Unidos vai acarretar
prejuízos que seriam funda-
mentalmente o da imposslbili-
dade da produção de energia
elétrica na Usina Angra-1 (627
MW), além de tornar impossí-
vel a obtenção desse material
para as futuras usinas a serem
contruídas pelo acordo Bra-
sil-Alemanha e que não foram
especificamente contempladas
no acordo bilateral para enrl-
quecimento de urânio com os
Estados Unidos.

Referindo-se a Informa-
ções de porta-voz do Departa-
mento de Estado norte-amerl-
cano de que a do urânio enrl-
quecido estaria sendo motivo
de estudos pelo Governo dos
Estados Unidos, o professor
Damy estranhou que essa atl-
tude tenha relacionamento com
as pressões contra o acordo
nuclear germano-brasllelro,.

— São assuntos, no meu
entender, totalmente diversos:
o fornecimento de urânio para
o reator de Angra está contem-
piado em acordo bilateral esta-
belecido entre o Brasil e os
Estados Unidos.

Professores
debatem ensino

superior
NATAL - Professores de

15 universidades brasileiras
com experiências profissionais
em Psicologia e Educação,
estão reunidos desde domingo
último no Hotel dos Reis
Magos, debatendo os proble-
mas das novas metodologias
do ensino superior e procu-
rando soluções para a Implan-
tação do sistema de aprendi-
zado Integrado na formação
universitária.

O seminário promovido
pelo Ministério da Educação e
Cultura e Universidade Federal
do RN, foi aberto domingo à
noite pelo reitor Domingos
Gomes de Lima, prosseguindo
segunda-feira, em que foram
debatidos os métodos do
ensino integrado na universl-
dade e suas relações interpes-
soais entre alunos e professor.

Para o professor Nello
Parra, coordenador da área de
didática da Universidade de São
Paulo, onde também ensina no
curso de pós-graduação em
Educação, possuidor do
diploma de doutor feito na
mesma universidade, onde
defendeu a tese da metodolo-
gia dos recursos audlo-vlsuais,
usando as teorias de psicologia
do suiço Jean Piaget, além de
ter curso de mestrado na
mesma área, feito na Universl-
dade de Indiana nos Estados
Unidos, com a implantação do
sistema de ensino integrado na
formação universitária, "se

procura com o aluno tenha
uma visão unificada dos
problemas pessoais, sociais e
políticos".

Mesmo reconhecendo as
deficiências do ensino superior
nas universidades, embora não
fale abertamente sobre suas
opiniões, quando na presença
de outros professores do seu
mesmo nível, para ele que tem
15 anos de trabalho na área de
educação, "o 

que acontece na
realidade é o ensino através de
disciplinas isoladas".

.Explicando, 
"a tentativa

I que o MEC vem fazendo é
j diminuir as fronteiras exlsten-
j tes >-entre estas disciplinas
í isoladas", profetizando nesse

mundo que estamos vivendo
agora, um mundo dilacerado".
Para achar que a implantação
de ensino integrado ó uma
conseqüência natural da evolu-
ção das metodologias de
ensino superior, que exige
mudanças para o seu melhora-
mento do sistema de educação
superior.
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O padre Antônio lasi, do
Conselho Indígena Missionário
acha que a Funai está agind"
igual ao Esquadrão da Morte.

Padre compara a Funai
com Esquadrão da Morte

BRASÍLIA - O secretário geral do Conselho Indlge-
nlsta Missionário, padre Antônio lasi Júnior, disse ontem
durante depoimento prestado à CPI do Indlo, que 

"a
semelhança entre Funai e Esquadrão da Morte não reside
apenas na dificuldade da apuração dos fatos, mas nesses
mesmos fatos, que chamam ambas entidades à um julga-
mento, pela opinião pública nacional e Internacional, Já
que nossa justiça, doméstica pela exceção, se torna Inca-
paz de o fazer".

Acrescentou que "o paralelismo dos fatos é surpreen-
dente. A diferença está apenas na premedltação dos atos,
mas os efeitos são os mesmos: o esquadrão da morte tira
os presos das cadelas para matá-los ao longo das estra-
das. A Funai atrai os índios arredio3 e delxa-os morrer
junto das estradas, cuja construção ela mesma posslblll-

lou. Exemplo típico do que afirmamos é o caso da estran
Santarém, de construção recentlsslma". u*

Segundo o padre, 
"a finalidade da Funai é possibilita,

a ocupação dos espaços vazios, a abertura das estradas
nas áreas Indígenas e o trânsito seguro, através das me8.
mas Numa palavra: Funai ó a fundação nacional do invés
tldor que, com o dinheiro do povo, carreado através dt
Incentivos fiscais, vai desalojando o pequeno proprietário
o posseiro e o Indlo". Disse ainda o secretário geral u0
CIMI que a Funai, como multas outras coisas neste pa|s
vem sofrendo as conseqüências de uma distorção ética
daqueles que, tendo sido levados pelo povo a destituir um
governo, que Já nào oferecia suficientes garantias demo.
crátlcas, uma vez donos da situação, consideram-se 0|
únicos capazes de dirigir os negócios públicos.
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BRASÍLIA - Admitindo a criação de novos par-
tidos, mas de acordo com a lei em vigor, o presl-
dente da Arena não chegou a abrir as comportas
como se supõe, apenas lançou um desafio aos lide-
res que pretendem o rompimento do resistente
bipartidarismo cujos 11 anos de idade não lhe
garantiram amadurecimento político suficiente.

Francelino Pereira recusa a versão segundo a
qual o regime de dois partidos é responsável pelo
subdesenvolvimento político em que nos encontra-
mos. Acha, ao contrário, que se novas agremiações
não surgiram ainda ó porque o interesse por Isso é
mínimo. De outro modo, sabendo-se que apenas 5
por cento do eleitorado brasileiro tem condições de
organizar uma legenda partidária, já teríamos em
pleno funcionamento mais quatro, sete ou dez grê-
mios políticos.

Sabe o dirigente arenista que as sublegendas
são em boa parte responsáveis pela acomodação
que registra. Elas funcionam dentro dos partidos
como se outros partidos fossem, tornando dispen-
sável o surgimento de outras forças que haveriam
de se colocar em posições diferentes das que se
encontram. Quem está na Arena é porque não pre-
tende situar-se na oposição e portanto será sempre
preferível manter suas divergências dentro do pró-
prio partido do que partir para uma aventura. De
igual modo ocorre com os oposicionistas que tam-
Dém se desentendem — e muito —, mas preferem
continuar desempenhando o papel de adversários
do governo, que lhes rende gordas fatias de votos
populares.

Considera ainda o sr. Francelino Pereira ampla-
mente positiva a existência das sublegendas. Elas
atuam como poderoso instrumento para a debela-
ção de crises internas. E não se diga que se trata de
invenção esdrúxula, com serventia apenas no
regime revolucionário. Acha que se tivessem sido
imaginadas no passado, a época do PSD, da UDN,
do PTB, onde existiam com fartura idiossincrasias
insuperáveis, e divisões multas vezes até perigosas
para a estrutura partidária, certamente teriam Ine-
xistido tantas organizações políticas que acabaram
na falência das instituições democráticas tal a cha-
furdice da época.

O que pretendeu o presidente da Arena foi que
a Constituição consagra o princípio do plurlpartida-
rísmo e desde logo estabelece as condições para
que novas legendas se constituam. Se não nasce-
ram ao longo de 11 anos é porque forças distintas
realmente atuam nesse processo. A primeira delas,

admite, é o desinteresse do governo pela quebra do
bipartidarismo, com o qual se mostra satisfeito, a
segunda, o também desinteresse ou Interesse res.
trito das lideranças políticas. Nada mais pode explí.
car o fato de continuarmos com a Arena e o MDB
que, não tendo nascido para permanecer, tanto que
foram constituídos com a denominação de "orgam.

zações partidárias", acabaram se transformando
por consenso e por lei votada pelo Congresso, em
partidos políticos permanentes.

Sabe-se que o governo atual estaria disposto!
criar algumas facilidades legais para o surglmenic
de novos grêmios, mas somente a partir de
novembro do próximo ano, quando tiverem sido
realizadas todas as eleições. Contudo, mesmo essas
facilidades não deverão ir além da suspensão de uri
dispositivo da lei orgânica dos partidos qua puns
com a perda do mandato o parlamentar que st
transferir de legenda. Não consta que o governo ss
disponha a reduzir a exigência dos 5 por cento pars
a organização de nova opção política.

Mesmo limitadas essas facilidades, de fato nào
será difícil a reunião de núcleos de opinião em
novos acampamentos. A própria desagregação Ine
vitável no curso do próximo ano será um trampolim
São raros os governadores decididos a permanece»
em seus postos até o final dos respectivos manda
tos. A maioria pretende renunciar para assim poder
candidatar-se ao Senado ou à Câmara. Por sua vez
os vlce-governadores, em geral, pensam do mesmo
modo e neste caso não assumirão. O poder ficaria
então com os presidentes de assembléias, pélfiescassoperíodo de um mês, prazo durante o qual
outros governadores terão de ser eleitos para a con-
clusão de tais mandatos.

Está visto o quanto vão sofrer os políticos e,
mais do que eles, os Estados. Cada um desses
governadores, esforçando-se por eleger-se, fará o
seu generoso testamento político. Nomeações em
massa, favores, de toda ordem. E o que é pior, em
cada Estado o testamento não será feito por um
governador apenas, mas por dois, e, em alguns
casos, até por três.

Será essa disputa desenfreada, com secretários
de Estado também competindo com os atuais polfti-
cos, e governadores, antes agnósticos da vida
pública mas agora transformados em líderes por
decreto, pretendendo alijar os antigos e formar suas
próprias legiões de deputados e senadores.

Edison Lobão
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DA COZINHA.

Você se da mu.o bem com seu marido, sua casa é gostosa, sua vida muito boaMas cuidado. Sua cozinha esconde armadilhas que põem em risco sua felicidadeFaça este teste e não caia em nenhuma delas

Você não se revelou uma
grande cozinheira porque:
a) Nunca entrou na cozinha.
b) Perdeu o livro de receitas

da mamãe.
c) Não gosta de cozinhar

cercada de lixo.

Seu marido nunca ajudou na
cozinha porque:
a) Ele só gosta de lavar e passar.
b) Você tem ciúme da empregada.
c) Ele não gosta do mau-cheiro

da cozinha.

O seu banquete vai por água
abaixo quando:
a) A empregada tropeça e cai

na piscina.
b) As amigas dão o endereço

de uma ótima cozinheira.
c) Uma barata bem alimentada

passa no pé da sua amiga mais
grã-fina.

A primeira coisa que você
nota na cozinha das amigas é:
a) O que tem de bom na

geladeira.
b) O modelinhodo uniforme

da empregada.
c) A sujeira do lixo brigando

com a decoração.

Você acha que germes na
cozinha são:
a) Invencionice de quem não tem

mais o que fazer.
b) Muito bons como tempero.
c) Produto da sujeira que não vai

para o esgoto.

Você acha que o entupirnento
da pia da sua cozinha:
a) E culpa do engenheiro-amigo-do-

seu-marido-que-bem-que-você-
disseque-ia-fazer-bobagem

b) E coisa do diabo.
c) É provocado pelos restos

de comida.

7 Quando surge um rato na sua
casa, você põe a culpa:
a) No Prefeito.
b) Nas experiências biológicas

do Zezinho.
c) No lixo acumulado em casa.
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Se você marcou as alternativas C,
parabéns. Você já liquidou os
pequenos fantasmas da vida doméstica. <

Agora mostre que você é uma
mulher atualizada, moderna e prática.
Instale hoje mesmo um Tweeny na
sua pia.

Tweeny é o único aparelho que i
liqüefaz o lixo por trituração centrifuga,
lançando no esgoto.

QP Conheça melhor o
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Qrossl & Cia. Ltda,
Av. João Guulborto 1758
Curitiba - Pr.

Irmãos Thá S/A
Av. Qetúllo Vargas, 881
Curitiba - Pr.

Revendedores
Marcos Baggloa Cia Ltda.Rua Engenheiro
Rebouças, 1823
Curitiba - Pr.

Irmãos Mauad Ltda
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Londrina - Pr-



Ja foram executados na
segunda etapa da bacia do

Juvevê 18 mil metros de rede
coletora com ramais prediais.

>elfig
uai.

Prleto
visita Sine

em Foz
Dapols de abrir o XXX

encontro Nacional de Dlrlgen-
mi de Sindicatos e Associa-
rnas da indústria da Constru-
yí° 0m Foz do Iguaçu, o mlnls-
Fm do Trabalho, Arnaldo
Prleto. acompanhado pelo
cÁcretárlo da Indústria e do
Pomórcio do Paraná, Luiz Qon-
,aaa Pinto e pelo gen. Adal-
hflíto Massa, delegado reglo-°| 

do Trabalho, visitou
naquela cidade a agencia do
Sistema Nacional de Emprego

Sine - cujas atividades estão
sendo iniciadas obedecendo
nlano do Governo do Estado
denominado Programa Para-
naense de Emprego, visando
realizar a intermediação entre
a demanda e a oferta de mão--
de-obra no Paraná.

O ministro Arnaldo Prleto
manifestou satisfação pelos
resultados alcançados pelo
Sine em Curitiba e em Ponta
Grossa em poucos dias de fun-
clonamento. Durante a visita à
agência do Sine de Foz,
recém-instalada, o secretário
Gonzaga Pinto trocou Idéias
com o ministro Prleto a res-
peito da expansão do Sistema
Nacional de Emprego no Para-
ná e apresentou-lhe dados dos
resultados da agência de Curl-
tiba em 48 dias de operação:
das 3.748 pessoas que procu-
raram o Sine, um total de 1.187
foram colocadas, atlngindo-se
a taxa de 31.67%.

A criação do Sine pelo
governo federal decorreu do
que preconiza o II Plano Naclo-
nal de Desenvolvimento; da
exposição de motivos n» 11 do
Conselho de Desenvolvimento
Social de 10.09.75 e do decreto
n.? 78.403 de 08.10.77, defl-
nindo a política de emprego do
presidente Geisel. Objetiva a
criação de um fluxo de Infor-
mações e o aperfeiçoamento
da relação entre força de tra-
balho, postos de trabalho, con-
siderando-se essa relação a nl-
vel sempre local. Em resumo, a
po//f/ca de emprego envolve a
função de dois fatores básicos:
geração de emprego e organl-
zação do mercado de trabalho.
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Em um
mês onze obras

do IAM
O Paraná, classificado

pela Fundação Nacional do
Bem-Estar do Menor - Funa-
bem, como o Estado quemelhor executa a polltlca-na-clonal de promoção do menor,
Inaugurou no mês passadomais onze unidades de atendi-
mento à criança. É o Intsltuto
de Assistência ao Menor pços-segulmento na sua política de
incentivo à ação comunitária,
numa reunião de esforços erecursos, expandindo assim oPlano de Prevenção à Margina-'izacão, Q ao mesmo tempoorientando sistematicamente
»8 Entidades Particulares noDesempenho de suas atlvlda-des.

Centros de Estudos doMenor e Integração Comunltá-na - Cemlcs, foram Inaugura-aos em São Mateus do Sul (Lar
f*o Mateus); em Pato Branco
fundação Católica dooem-Estar do Menor) e, em
^ntiba, o Centro Social Felíclooa Costa Vieira. São programasHue evitam o desajustamentou° menor, desenvolvendo tra-°™hos junto à família e à
^unidade. Nos Cemlcs são
pendidos meninos e meninas
rfini2ero a dezoito anos emegime integral, utilizando-sefn conjunto de atividades de«creaça0i Qgtud0 dirigido,
nLTne e saúde, teatro, bandl-'«rítmica, artes plásticas,
rei nu e desenho, orientação
uma iS,a', artes domésticas e
Os rii nCiaçao Pre-proflsslonal.
K Curitiba eSâo Mateus do
com Ir convênlos também*'oni a Fundepar.

talartdma Guarda-Mlrlm foi ins-
9ramae^, Foz do Iguaçu, pro-
caren?Dq.Je atin9e ° menor
'ruindo' ,lrand°-° da rua, Ins-
Para o e er,oamlnhando-o
Públloc, pre9°s em repartições
etc rvviS' ,COmérclo, escritórios,
dos- n i 

lnternatos foram cria-
Arabohír do Bom Menino, de
nosMongas que atende menl-
anos ^eninas de um a sete

Í Mossa o °. Lar das Meninas
Curitiha nhora de Fátima de
Menina'que esta «tendendo
Encomro clnco a doze anos.
c>am8mn"8e %m pleno ,un"
da Via?I™° os Centros Sociais
naenso amar9°> Jardim Para-
TaPajóá Xaxlm e v"a Hauer/-

Mais 18
mil metros de

esgotos
Dezoito mil metros de rede

coletora, com ramais prediais,e mil e cem metros de Intercep-
tores, já foram executados na
segunda etapa da bacia do
Juvevê, dentro do programa de
implantação do sistema de
coleta, remoção e tratamento
de esgotos de Curitiba, o
governo Jayme Canet Júnior,
através da Sanepar, estará
aplicando mais de 600 milhões
de cruzeiros. Paralelamente,
estão em desenvolvimento os
trabalhos iniciais de constru-
ção da Estação de Tratamento
de Esgotos, na confluência dos
rios Belém e Iguaçu, estando,
atualmente, em execução as
obras dos diques de proteção,de escavação dos tanques de
aeração e de instalação do
canteiro, devendo ser iniciada
próximamente a escavação do
primeiro decantador da esta-
ção elevatória de esgoto bruto
e do desarenador.

O cronograma de obras
está sendo cumprido pelas fir-
mas empreiteiras. Na bacia do
rio Juvevê, em 13 frentes de
trabalho estão sendo mobiliza-
dos cerca de selscentos opera-
rlos-braçal8 e nas obras da
estação de tratamento outros
130. A segunda etapa da bacia
do Juvevê deverá estar con-
cluida até o final deste mês,
quando será dada a ordem de
serviço para o Inicio da
segunda etapa. Multo embora
os trabalhos sejam em grande
parte realizados de forma
manual, a determinação do
engenheiro Cláudio Oliveira
Araújo, presidente da Sanepar,
é no sentido do cumprimento
da ordem de serviço, objeti-
vando minimizar os problemas
que surgem em função desse
tipo de obras, junto aos mora-
dores, pedestres e motoristas.

Em toda a bacia do Juvevê
serão executados 135 mil
metros de rede coletora e sete
mil metros de Interceptores,
estando previsto o término
dessas obras para o inicio do
próximo ano. Atualmente estão
em execução 42 mil metros,
que é o total da segunda etapa
dessa bacia, além dos sete mil
metros de Interceptores.

SEEC
promove semana

do Canadá
De 22 a 30 deste mês, a

Secretaria da Educação e da
Cultura e o Consulado do
Canadá estarão promovendo a
Semana do Canadá, visando
Inteirar os estudantes brasllel-
ros em todas as atividades
artísticas da cultura cana-
dense. A programação Inicia
dia 22, às 18h30mln com Expo-
slção no Hall da Diretoria de
Assuntos Culturais, seguln-
do-se durante a semana uma
série de atividades culturais e a
reaiização da Maratona Cultu-
ral para estudantes Indicados
pelos Colégios da Capital de 1 •
e 2' graus. Na Maratona cons-
tam questão sobre toda a pro-
gramação da semana sendo
conferidos premlações aos prl-
melros colocados pelo Consu-
lado do Canadá e medalhas
pela DAC.

Durante a semana serão
projetados filmes às 8h30mln,
10n, 14h e 16h no Museu da
Imagem e do Som sobre Agrl-
cultura, Artes, Ciência e Tecno-
logla, Educação, Esportes,
Natureza, Geografia, Turismo,
Problemas Ecológicos, Soclo-
logla, Religião e Assuntos
Comunitários Iniciando com
Rancho do Gado e Angorl, dia
22. Em seguida, no dia 23, A
Pesca Viva e Arquitetura,
Reflexo da História. Dia 24, A
Casa que Jack Construiu, Os
Vizinhos e Pas de Deux. Dia 26,
The Eue Heards and The Ear
Sees. Dia 27 o Brinquedo do
Demônio e Aventuras de uma
Canolnha.

Dia 28 Otawa, Espelho de
uma Nação e Canon. Muitos
destes filmes são verdadeiras
lições de geografia canadense
e apelos ecológicos assim
como em "Um Lugar multo
Especial" são mostrados os
Parques Nacionais do Canadá,
como são, seu funcionamento
e o que representam, Mus-
trando a atividade dos guardas
florestais, naturalistas e geólo-
gos que procuram conservar
estes santuários da natureza
como um lugar multo especial
para o futuro do Homem. Já
em "O Escudo Canadense"
procura-se dar uma visão
geral desta região de Quebec,
cujas principais riquezas são
minérios e vastas áreas de
terra aravel.

Pista do
aeroporto em

Cascavel
Em atenção ao programa

do governo do Estado de
expansão dos setores aeropor-
tuárlos, objetivando possibilitar
rapidez à comunicação entre
as cidades e os grandes cen-
tros paranaenses, a Secretaria
dos Transportes, através de
seu Departamento Aeroportué-
rio, acaba de concluir a pista
do aeroporto de Cascavel, no
Oeste do Paraná. Dentro de
aproximadamente 20 dias,
segundo Informou o enge-
nhelro Edmundo Egg Júnior, o
referido terminal aéreo estará
definitivamente concluído, já
que se encontram em fase de
complementaçâo os serviços
de acabamento, tais como pln-
turas, demarcação da pista de
pouso, Indicativos de faixas e o
respectivo paisagismo.

Com a construção do
aeroporto de Cascavel, cuja
pista de pouso possui uma
extensão de 1.400 metros por
300 de largura, uma antiga
aspiração da região Oeste
paranaense se tornou reali-
dade. Nessa Importante obra, a
Secretaria dos Transportes já
Investiu mais de 8 milhões de
cruzeiros, para o exercício de
um plano de trabalhos que
envolveu seções de terraplena-
gem, drenagem, pavimentação
da pista de pouso, construção
do pátio de estacionamento e
sinalização, obedecendo as
exigências fundamentais do
Ministério da Aeronáutica para
que o aeroporto possa ser
posto em uso com a necessária
segurança.

Conforme esclareceu o
engenheiro Edmundo Egg,
diretor do Departamento Aero-
portuário da Secretaria dos
Transportes, dentro de 20 dias,
quando as obras estiverem
definitivamente concluídas,
deverá ser solicitada homolo-
gação para uso à esfera fede-
ral. Por outro lado, ainda sobre
a programação de construção
de aeroportos através de con-
vênlos com as prefeituras do
Interior, ficou esclarecido que
a execução da estação de pas-
sagelros ficará por conta do
município a que for contratada
a obra.

Hospitais
promovem curso
de computação

A Associação de Hospitais
do Paraná, em convênio com a
Dataprev, vai realizar um curso
aos executivos módicos, adml-
nistradores hospitalares e Inte-
ressados em geral sobre os"fundamentos do processa-
mento eletrônico de dados".
Esse curso Integrará o III
Encontro de Hospitais do Para-
ná a ser realizado de 19 a 23
próximos em Curitiba. "En-

quanto os hospitais entram na
era eletrônica, o Paraná pro-
cura acompanhar o ritmo de
desenvolvimento na área, obje-
tivando tecnicamente capacitar
os treinados a adquirir concel-
tos básicos sobre o processa-
mento de dados pelo computa-
dor. A aprendizagem será
fixada através de técnicos edu-
cacionais e recursos audlo-vl-
suais."

segundo a AHP. O
curso será realizado em duas
turmas, diariamente, das 8 às
11 horas e das 14 às 17 horas,
durante os clnco dias progra-
mados. O local será o edifício
do Sesc, à rua José Loureiro.

Enquanto isso em reunião
mantida ontem pela manhã,
com os coordenadores dos
diversos departamentos da
Secretaria da Saúde e do
Bem-Estar Social, o secretário
Arnaldo Busato, assinou con-
vênlo destinado à fabricação
de medicamentos de linha bá-
slca para atendimento da
população carente do Estado.
Os remédios produzidos pelaSesb, serão, após, distribuídos
pelas Prefeituras municipais e
entidades filantrópicas e sem
fins lucrativos, constando eles,
principalmente de antigrlpals,
aspirinas e complexos vltamf-
nicos.

Para outros esclareclmen-
tos a respeito desse novo
esforço em prol do bem estar
dos paranaenses, principal-mente àqueles menos favoreci-
dos, o secretário Arnaldo
Busato manterá amanhã, na
sede da secretaria, encontro
com representantes das
microrreglões do Estado,
quando Irá detalhar os planosdessa nova distribuição de
medicamentos gratuitos à
população.
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O represamento dos rios
Passauna e Miringuava vai

garantir o abastecimento
de água da Grande Curitiba.

Mais de 8 milhões para
garantir abastecimento

Um contrato no valor de Cr$ 8.566.700,00 foi asai-
nado, no inicio desta semana, entre a Secretaria do Inte-
rlor e a firma Sondotócnlca, para a execução dos projetos
de represamento dos rios Passauna e Miringuava, com
vistas à reservaçào de água para suplementar o abasteci-
mento da Região Metropolitana de Curitiba.

O documento foi assinado pelos senhores Noel Lobo
Guimarães, secretário do Interior, Cláudio Araújo, diretor
presidente da Sanepar, Jurlmar Cavlchlolo, superlnten-
dente da Administração dos Recursos Hídricos, Abílio
Ribeiro, presidente da Cohapar e Rolf Lunkmoss de
Christo, presidente da Sucepar, representando o Estado, e
pelo Sr. Braz Gravlna, em nome da firma empreiteira. O
ato contou ainda com a presença dos senhores Darlo
Lopes dos Santos, representante do prefeito da Capital e
Expedito Daucheux Pereira, diretor do DNOS no Paraná,
José Vicente de Castro, Coordenador da Comec.

PLANO DIRETOR
Falando na ocasião, o titular da pasta do Interior citou

o apoio dado ao Plano Diretor de Abastecimento de Água
e Controle da Poluição da Região Metropolitana de Curl-
tiba, que, segundo afirma "deu origem a algumas reco-
mendações e diretrizes, fixadas na necessidade da execu-
ção dos projetos das barragens dos rios Passauna e
Miringuava, e anteriormente, da barragem do rio Cal-
guava, em Piraquara.

Estas obras, analisadas à luz da realidade do abaste-
cimento da Região Metropolitana de Curitiba, por certo
passarão despercebidas da opinião pública, por sua slgnl-
flcatlva contribuição ao esforço governamental no sentido
da regularidade' do suprimento de água potável a uma
demanda aumentada consideravelmente pelo desenvolvi-
mento da Cidade Industrial de Curitiba e da área metropo-
litana.

Queda nomeivimento
provoca suspensão
da Operação Safra

Todas as atividades da
Operação-Safra estarão sus-
pensas a partir das 12 horas
de amanhã, segundo Infor-
mou a Administração dos
Portos de Paranaguá e Anto-
nina. A medida (oi tomada
devido a queda no movi-
mento de caminhões ao porto
com o Inicio da entre-safra, e
em conseqüência será iibo-
rado o trecho compreendido
entre os quilômetros 3 e 5 ds
BR-277 - ligação Curitiba-
Paranaguá, - que até agora
vinha oferecendo trafego
oomonto a veículos de carga.

O superlnentendete do
Porto, engenheiro Álvaro
Lobo, esclareceu ainda, que o"trânsito de caminhões da
área de produção com des-
tino a Paranaguá caiu de
forma acentuada neste fnds,
IA que a maior parte da safra
de cereais foi escoada ou
então aguarda embarque nos
silos dos armazéns do porto a
retaguarda." Até meados de
agosto, o posto de controle
da Operação-Safra. coorde-
ncdo pela Policia Portuária,
DNER e funcionários do
porto, estava registrando a
entrada diária de 500 caml-

nhões, e agora a média está
em torno de 100 por dia,
caindo Inclusive para 20 vel-
culos ás oito horas da manha
de ontem.

PREVISÃO CUMPRIDA
A Operação-Safra é sus-

ponan quando a previsão de
exportação, feita no Inicio do
ano pelos técnicos do porto,
está cumprida parcialmente,
registrando até hoje a salda
de 80.94? - toneladas de
milho, 1.032.095 - toneladas
de so|a e 1.403.331 - tonela-
das de farelo. Parte desse
volume, segundo registros da
Operação, to! transportado
por 90.683 caminhões. Deles
40.120 - transportavam sola,
32.383 - milho e 18.180 -
farelo, somando-se ainda
mais 22.233 vagões.

Agora, |é no final da
Operação, a queda de traba-
iho é visível ao longo da
BR-277, o que levou a Adml-
nlstração Portuária a suspen-
der a triagem, liberando a
Rodovia Federal em toda a
sua extensão. Sendo assim a
partir de amanhã, os veículos
menores poderão utilizar nor-
malmente a BR tanto no sen-
tido Curltlba-Paranaguá,
como vice-versa.

Evitados prejuízos
de três bilhões na
lavoura paranaense

Um prejuízo de quase três
bilhões de cruzeiros poderia
ter sido ocasionado á lavoura
paranaense, no último anoj
com sérias conseqüências
também ao melo ambiente, se
as autoridades da Secretaria
da Agricultura não houves-
sem controlado a qualidade
dos defensivos utilizados e
oferecido orientação no uso
adequado dos mesmos, revê-
lou o secretario Paulo Car-
nelro.

Esse cálculo é feito com
base nas áreas onde os pestl-
cldas foram utilizados,
sogundo os técnicos do
Departamento de Defesa
Vegetal, da Seag, esclare-
cendo ser o Paraná um dos
Estados que mais emprega
defensivos no campo, redun-
dando Isso num consumo
estimado de 6 bilhões de cru-
zeiros em funglcldas, Insetlcl-
das, herblcldas, formlcidas,
bacterlcldas e nematlcldas.

MANIPULAÇÃO
Qualquer falha na produ-

ção ou manipulação dos
defensivos acarreta sérios
prejuízos à agricultura, redu-
zlndo as safras e prejudl-
cando o solo e o melo
ambiente. Através da Coorde-
nadorla de Defesa Vegetal a
Secretaria da Agricultura
vem procurando defender a
qualidade dos defensivos e
prestando orientação aos
lavradores, além de visar a
defesa do meio ambiente.
Trabalhos de fiscalização são
procedidos junto ás firmas
produtoras, manlpuladoras e
no comércio em geral. Pro-
prledades e comerciantes
agrícolas recebem a fiscaliza-
ção, que verifica as indica-
ções na rotulagem, coleta
amostras para análise labora-
torlal, pesquisando o teor de
qualidade dos produtos, retl-
rando de circulação aqueles
sem as condições Ideais de
aproveitamento. Fazem son-
dagens sobre os princípios
ativos declarados nas emba-
lagens da mercadoria, por-
que a maior ou menor Incl-
dôncla desses ó decisiva no

processo produtivo da terra.
Face os vultuosos prejuízos
que a utilização inadequada e
a balxq qualidade dos defen-
sivos podem trazer aos agrl-
cultores, a Seag vem man-
tendo rigorosa vigilância em
fábricas, manlpuladoras e no
campo, preservando amblen-
talmente o Paraná. Visa dar
segurança ás populações
rurais e urbanas, além da pre-
servação da fauna e flora. A
única produtora de defensl-
vos no Paraná está instalada
em Arapongas, funcionando
no Estado também 5 empre-
sas manlpuladoras 857
comerciantes de maior
expressão daqueles produtos
operam no Paraná, todos fls-
callzados pela Coordenadorla
de Defesa Vegetal, da Seag.

CAMPANHAS

Este ano, os técnicos da
Secretaria da Agricultura,
através de todos os Núcleos
Regionais da Seag, distribui-
ram cerca de 75 mil publica-
ções de orientação sobre o
uso adequado de defensivos,
dentro da campanha do uso
adequado de Defensivos, em
colaboração com a Associa-
ção Nacional de Defensivos
Agrícolas (ANDEF). Foram
ministrados no Paraná 1.209
cursos sobre vários projetos
de cultura estadual, atingindo
10.156 horas de duração, nas
área rural e urbana, através
da Acarpa. Em Londrina, teve
lugar, recentemente, o 1»
Encontro Regional de Defen-
sivo Agrícolas, na abertura do
inicio do plantio da cultura de
verão, participando da pro-moção autoridades regionais
e nacionais. Até um folheto
sobre prevenção de aclden-
tes no uso de defensivos,
objetivando fornecer subsl-
dlos à classe médica, está
sendo distribuído através da
Coordenadorla de Defesa
Vegetal. Cerca de 15 mil qua-dros de Informações médicas
de urgência nas intoxicações
por defensivos agrícolas che-
garam às mãos doa para-naenses.

FUTURO
Com a execução desses projetos prevê-se tranqulll-

dade para futuro abastecimento de água de Curitiba.
Além disso, ó preciso considerar a excelente qualidade da
água, isenta de poluição, por se encontrar em região de
pouca ou nenhuma agricultura, livre portanto, dos real-
duos químicos resultantes da aplicação de defensivos e
adubos, geralmente carreados para os rios pelas chuvas.
Também não lhe pesa a poluição dos despejos sanitários
e nem tampouco dos resíduos Industriais. Em suma, tra-
ta-se de água de primeira qualidade, de padrões de
pureza muito bons, o que a torna adequada ao consumo.

Oneremos dizer ainda para a realização das obras,
cujos projetos contratamos neste ato, contaremos com e
imprescindível colaboração do Governo Federal, através
do DNOS, que Já em 1978 deverá destinar recursos
expressivos, e do BNH que, através do Planasa e do SIs-
tema Financeiro do Saneamento, multo tem contribuído
para o alcance daa metas que o governo do Paraná se
propôs a atingir.

CARACTERÍSTICAS

A barragem do rio Miringuava, quando concluída,
terá uma altura de 27 metros e uma capacidade de reser-
vação de 37 milhões e 500 mil litros, com uma vazão regu-
larizada de 4,3m3 por segundo, Por seu turno, a barragem
do rio Passauna, terá uma altura de 23 metros e sua capa-
cidade de reservaçào será de 14 milhões e 900 mil litros
com uma vazão regularizada de 2,2m3 por segundo.

A primeira deverá Inundar uma área de 4Ç ií.mí> e a
segunda 6,5Km2. Os Investimentos previstos para esta fase
do projeto somam oito milhões, quinhentos e sessenta e
seis mil e setecentos cruzeiros.

Funrural amplia
atendimento a
mais 22 municípios

Vinte e dois munlcl-
pios paranaenses recebe-
ram escritórios de repre-
sentação do Funrural nos
últimos tros meses, totall-
zando agora 198 postos
onde trabalhadores e
empregadores rurais
recebem todo tipo de
orientação. Os novos pos-
tos com os respectivos
representantes, são os
seguintes: Conselheiro
Malrlnck, Vanoll Alves de
Almeida, Enéas Marques,
Sérgio Mazon; Itapejara
do Oeste, Adolpho Kuff-
nor; Rebouças, Maria de
Fátima Ferreira Martins;
Mlraselva, Célia de Fátima
Vicente Donadon; Nova
América da Colina, Maria
Aparecida da Silva Qul-
lherme; Pinhão, Paulo
Roberto Barbosa Lima;
São João do Triunfo, Vera
Maria Hallla Gugelmlm;
Imbituva, Gllda Marllce
Fllzlkowskl; Salto do Lon-
tra, Carmem Marques de
Mello; Primeiro de Maio,
Antônio Manoel de
Andrade; Dlamente do
Norte, Moaclr Bono Rulz;
Plral do Sul, Wilson J. R.
Santos; Terra Rica, Ollvó-
rio Nerl Cerquelra; Alml-
rante Tamandaré, Cristina
Maria M. Cesárlo Pereira;
Boa Esperança, Maria
José de Oliveira; Cerro
Azul, Aldemlr Ignez Des-
planches; Santa Isabel do
Ivai, João Rocha de Oll-
velra; Jussara, Marly
Vieira da Silva; Tapira,
Maria Natlvldade Matos
Ribeiro; Quairaçá, Cláudio
Garcia e Jundlal do Sul,
Tadeu Carvalho Gonçal-
ves.

Todos os represen-
tantes credenciados rece-
beram Instruções na dlre-
torla regional do Funrural
no Paraná, estando perfel-
tamente habilitados a
prestarem os serviços nos
escritórios de representa-
cão de seus municípios.

DOAÇÕES

Não há qualquer solu-
ção de continuidade nos
sorvlços prestados pelo
Funrural e as doações de
equipamentos para hos-
pitais proosofluorti nor-
malmente, sempre com
base nas reais necesslda-
des de cada estabeleci-
mento hospitalar e
visando melhor atendi-
mento aos previdência-
rios. Assim, o Hospital
Nossa Senhora das Gra-
ça8, de Catanduvas, rece-
beu uma mesa obstetrlca,
no valor de Cr$ 4.320,00; o
Hospital Particular João
Jullanl, de Mlraselva,
recebeu aels camas hospl-
talareo tipo fowler, no
valor total de Cr$
12.980,00; Sindicato Rural
de Ibaltl, um carro para
curativo, no Valor de Cr$
900,00; aparelhos Idêntl-
cos foram recebidos pelo
Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Cascavel,
Sindicato Rural de Congo-
nhlnhas, Sindicato doa
Trabalhadores Rurais do

Mandaguaçu, de Coméllo
Procóplo e de Agudos do
Sul; e mnln, Sindicatos de
Trabalhadores Rurais de
Marllena; a Irmandade da
Santa Casa de Mlserlcór-
dia de Paranaguá, rece-
beu um carro maça e duas
cndoiraa de rodas, num
valor total de Cr$
10.612,00; Santa Casa de
Misericórdia de Ponta
Grosoa, uma cadeira de
rodas no valor de Cr$
3.300,00; Hospital e
Maternidade São Paulo
de Santa Cecília do Pavão,
um aspirador cirúrgico
portátil e trôo berços para
recém-nascidos, num total
de Cr$ 4.591,72.

Por outro lado, foi
celebrado convênio entre
o Funrural e a Clfnlca Mó-
dlco-CIrúrglca de Pira-
quara, para assistência
ambulatorlal; e o mesmo
tipo de convênio, com o
Hospital Nossa Senhora
da Consolata, no Distrito
de Cafelândla, município
de Cascavel e com o Instl-
tuto de Medicina, Cirurgia
e Ginecologia, Hospital e
Maternidade Santa Tere-
zlnha, no município de Ibl-
porá,

ACAO FISCAL
Prosseguem por todo

o Estado do Paraná, os
trabalhos desenvolvidos
pelos comandos fiscais,
sempre atingindo vários
municípios de determina-
das regiões, até a cober-
tura total do Estado. A
ação fl8callzadora é no
sentido de que sejam
recolhidos os dois e melo
por cento devidos ao
Funrural pelos produto-
res, dentro do prazos
legais. Ao mesmo tempo,
emissoras de rádio e tele-
visão do Interior para-
naense estão recebendo
continuamente textos
visando alertar oa contrl-
bulntes para a ação de
vigaristas que estariam
arrecadando dinheiro sob
pretexto de conseguirem
Isenção do pagamento do
tributo. Tais elementos
devem ser denunciados á
policia, pois não há Isen-
ção para os produtores
rurais. Os escritórios de
representação do Funrural
no Paraná, agora em nú-
mero de 198, estão à dls-
posição de produtores e
trabalhadores rurais, para
qualquer Informação ou
orientação.

O Funrural continua
doando ambulatórios,
gabinetes odontológicos,
aos alndlcctoo de traba-
ihndoroo e empregadores
rurais, além de pagar uma
subvenção mensal para
fazer face ás despesas
com médicos, dentistas e
administração, bem como
equipando hospitais con-
venentes com os mais
diversos materiais, quais
selam: cozlnna, lavanda-
ria, camas fowler, ambu-
lânclas, condlclonadores
de ar, carros térmicos
para alimentos etc.
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Antônio Maia
na Igreja

do Rosário

P
O conceituado pintor de ex-vo-
tos ANTÔNIO MAIA, estará
expondo sua Vla-Sacra a partirde amanhã, às 20 horas, na
Igreja do Rosário.

or volta de 1964, Antônio Mala
pintou o seu primeiro ex-voto,
Inscrevendo-se com objetlvl-
dade e rapidez numa área de
criação onde a brasllldade e a

religiosidade são as tônicas domlnan-
tes. Surgiam em seu trabalho, as cola-
gens de requintado trabalho plctorlco
dos fundos, mas que na verdade, mais
diluía do que acentuava a tragédia glo-
bal refletida. A partir de 65 Inlclou-se o
processo que Mala considera mais
característico de sua evolução: o de Ir
despojando-se do excesso de elemen-
tos para fixar-se apenas em alguns de
interesse acentuado. Os ex-votos per-
maneciam como centro de Interesse do
quadro e os acessórios cada vez mais
asslduamente se organizavam a seu
redor segundo leis de necessidade
geométrica. Em determinado momento
houve uma transfiguração: o ex-voto
assumiu uma postura humana e ó exa-
tamente através deste processo que
Antônio Maia concilia a pop e a popu-
lar, partindo para a urbanização de
seus ex-votos, fato que lhe aumenta a
importância no panorama das novas
tendências da pintura brasileira.

Então o ex-voto passa a acusar
assustadoramente, a olhar horrorizado
para o tempo ameaçador em que vive-
mos e parallzados, denunciar a sua
condição humana. Com a eliminação
do supérfluo e a obtenção da síntese
houve maior ênfase existencial de fun-
damento místico e uma clara e especl-
fica solução estética do clima de reli-
giosldade que envolve esta manifesta-
ção popular. E ó com a Vla-Sacra que
Mala delineia um outro ponto em sua
trajetória: um resumo consciente de
todos os elementos que ocorreram em

sua obra, até hoje, em todos os níveis.
Uma obra líquida e segura, que propõe
caminhos, avança por outros, abrindo
discussões e fundamentalmente mar-
cando de maneira profunda a pintura
brasileira, na medida em que a obra de
Mala tem assumido caráter de registro
particular e, universal de um dado da
nossa cultura, transcendendo-a atra-
vós da pintura.

O PINTOR
Antônio Mala ó natural de Carmo-

polis, Sergipe, e Inlclou-se autodldati-
camente em 1956. Sua pintura revê-
Ia-se tendente a uma abstração Infor-
mal, buscando os efeitos da matéria no
espaço. Começa a participar de salões
de Arte Moderna em 64, superando a
abstração inicial, pinta seu primeiro
quadro baseado na figura do ex-voto
nordestino. Ganhador do prêmio de
melhor expositor em 68, viaja aos EUA;
dois anos depois transfere-se para a
Europa em virtude do prêmio de via-
gem conquistado no Salão de Arte
Moderna, passando a residir em Bar-
celona, Londres e Genebra, voltando
ao Brasil em 72. Segundo Pontual, sua
pintura traz explicita a marca da terra
brasileira, no seu misto de lirismo e
rudeza, e Implícito o sintoma da con-
temporaneldade, como gesto de crítica
aos mecanismos gerados da condição
humana nela retratado.

MAIA EM CURITIBA
Numa Iniciativa de D. Pedro

Fedalto e de Rafael Greca, coordena-
dor leigo, será realizada a Semana da
Bíblia de 1977, a reailzar-se de 15,
amanhã, a 22 deste mês, na Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, no setor
histórico da cidade. A Semana abre
com a exposição da vla-sacra do pintor
Antônio Mala. A abertura da exposição
se dará amanhã, às 20 horas, quando o
coral da Pró-Música, sob a regência do
Pe. Penalva, dará um concerto de Mú-
slca Sacra.
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briga hâ tanto tempo,
somente de uns dois anos para
cá é que Roberto Ribeiro vem
sendo reconhecido pelo

grande público como um Intérprete de
valor, um sambista capaz de transmitir
o verdadeiro sentimento do que canta,
ao Invés de se deixar prostituir pelos
apelos comerciais que já levaram
outros tantos cantores que hoje já
estão ricos e vazios. Quando mais se
procurava comercializar o samba,
transformando-o em artigo para con-
sumo Imediato, João de Aqulno pro-
duzlu em 1975 o Lp "MOLEJO"
(ODEON - SMOFB 3868), um trabalho
sério demais para deixar de ser
notado e que abri os créditos necessá-
rios para um quase desconhecido
intérprete, "puxador-de-samba" 

do
Império Serrano. Reconhecida a sua
competência, Roberto Ribeiro lançava
no ano passado "ARRASTA POVO"
(EMI/ODEON - SMOFB 3908), nova-
mente produzido por João de Aqulno,
e com a Inclusão de músicas preclo-
sísslmas, como "Acreditar" (Yvonne
Lara & Delclo Carvalho), "O qultandel-
ro" (Paulo da Portela & Monarco) e"Samba do sofá" (Geraldo Babão &
Dlcro). Seu novo disco, "POEIRA

PURA" (EMI/ODEON - SMOFB 3939),
ó um significado perfeito de um traba-
lho de continuidade, que se mostra
desde as contra-capas assinadas pelocritico Roberto Moura — desde "MO-
LEJO" - Até a presença de João de
Aqulno, agora náo mais como produ-tor, mas como violonista - 6 cordas -
e compositor da música título.

Hoje maduro, Roberto Ribeiro foi
um dos poucos cantores da música
brasileira a começar carreira em cam-
pos de futebol. Ex-jogador do Rio
Branco, de Vitória, e do Goytacaz, de
Campos - sua terra - reunia os aml-
gos nas horas de folga e nos bares
cantava músicas do repertório de
Jorge Veiga, Jamelão, Moreira da
Silva e principalmente de Agostinho
dos Santos, que era o seu grande
ídolo, na época. Reconhecido como
bom cantor, foi Incentivado pelos aml-
gos e começou a cantar em rádios e
boates de sua cidade, até que resolveu
partir para conquistar a cidade
grande. E em 1963 mudou-se para o
Rio de Janeiro.

Participando de programas de
calouros, como "A Hora do Trabalha-
dor", na Rádio Mayrlnk Veiga, "Show
para milhões", na Rádio Mundial,

começou a travar conhecimento com
compositores do morro, como Walter
Dlonlslo, do Bafo de Onça, que lhe
propôs gravar um disco para o cama-
vai em uma etiqueta fantasma. Aconte-
ceu aí a primeira gravação de Roberto
Ribeiro, a música "Tá certo, sim" (Wal-
ter Dlonlslo & Tltlco), que acabou lhe
dando prejuízo, porque foi ele um dos
responsáveis pelo custo da gravação,
pagando 95 cruzeiros e recebendo
depois apenas 40.

O seu relacionamento com pea-
soas de gravadoras passou a ser mais
forte a partir de 1965, quando come-
çou a participar de coros carnavaies-
cos para quase todas as gravações
realizadas naquela época, como Inte-
grante do Coral de Joab, ao lado de As
Gatas, Maestro Zezlnho, e outros. Mas
ainda não havia conseguido sua prl-
melra real oportunidade como solista,
o que aconteceria somente em 1969,
no Lp "OS PARTIDEIROS", da Copa-
cabana, onde cantava o samba-en-
rodo do Salgueiro daquele ano, "Praça
Onze, Carioca da Gema". Agradou, e
logo em seguida participou de um
outro disco, produzido por Sargentèllt;
cantando uma faixa chamada "Triste
destino".

E então a Império Serrano entrou
em sua vida. Foi levado por sua
esposa Llette e pelo seu cunhado,
Jorge Lucas, (Integrante da Ala dos
Compositores da Escola) e passou a
ser freqüentador costumeiro das
rodas de samba, Já em 1971 puxou o
samba da Império na avenida, e can-
tando "Nordeste, seu canto, seu povo
e sua glória" ganhou o prêmio ofere-
cldo pela Secretaria de Turismo como
o melhor puxador de samba. Mas o
grande empurrão viria naquele mesmo
ano, através do paranaense Adelson
Alves, que Incluiu Roberto Ribeiro no
Importantíssimo álbum "QUEM
SAMBA FICA", que também lançaria
João Nogueira. Neste disco, Roberto
gravou "Eu, avenida e você" - uma
das faixas mais executadas do Lp - e"Vem ralando o dia".

Definitivamente descoberto como
bom cantor, em 1972 Roberto Ribeiro
gravaria o samba enredo da Império,"Alo, alô, tal Carmen Miranda", o
melhor daquele ano. O disco vendeu
bem e proporcionou a Roberto a gra-vaçâo de um compacto duplo, quemesmo fugindo um pouco de sua linha- gravou "Desalento", de Chico Buar-
que - marcou pela boa qualidadeInterpretatlva. Ao mesmo tempo em
que começava a ser conhecido entre
os apreciadores do samba, pelas suas
gravações em disco, Roberto Ribeiro
participava como figura de destaque
na "Noitada de Samba", do Teatro
Opinião, no Rio de Janeiro, ao lado deClementina de Jesus, Nelson Cavaqul-
nho, Xangô da Mangueira e Conjunto
Nosso Samba. Defendendo o samba"Mercedes da Bahia", participanaquele ano do Festival Universitário
da Música Popular. Convidados por
F!28.,8081'83, 9rava um LP chamado"SANGUE, SUOR E RAÇA" e começa amarcar presença em paradas, notada-
mente com as faixas "Recordações 

deum batuquelro" (em dupla com Elza) e"Cicatrizes" 
(como solista).

Seu primeiro disco Individual foi
gravado em 1973 e contava com músl-
cas que obtiveram ótima execução
casos de "Se você não vê" (Dalto) ou"Sozinha" 

(Luplclnlo Rodrigues)
abrindo espaços para sua participaçãoem shows em diversos pontos do paise também no exterior, para onde foi aolado de Simone e João de Aqulno
para o Olympla (Paris), Colônia (Ale-manha) e a Feira "Brasil Export 73"
em Bruxelas - levado por Hermlnlô
Bello de Carvalho. Retornando dessa
excursão. Roberto Ribeiro lança umcompacto "Nega do peito" (SérgioCabral & Rlldo Hora) e consegue
retorno às paradas; para o carnaval de1975 gravaria "Zaqula Jorge, vedete
do subúrbio, estrela de Madurelra"
samba-enredo da Império, como ò
qual seria premiado novamente como
melhor puxador de samba daquele
ano. Deools disso vieram "MOLEJO" n"ARRASTA POVO".

Em "ARRASTA POVO" estreou

¦I

também como compositor e já no ano
seguinte seria novamente premiado
desta feita na nova função. Em parce
ria com Jorge Lucas, Roberto Ribeiro
Inscreveu para o carnaval de 1977 a
música "Brasil, berço dos Imlgran
três", que acabou sendo o samba
enredo escolhido pela Império.

O bom gosto de Roberto Ribeiro é
refletido no repertório deste "POEIRA
PURA", nome de uma gostosa mú9lca
de João de Aqulno e Rubem Confete-"Pó, pedra pó poeira/ sou rei da
pedreira/ vindo do pó de lá" - que
recha esse disco produzido e dirigido
musicalmente por Llndolfo Gaya.
Nesse Lp, Roberto firma-se como
compositor, Incluindo "Engenho novo"
(Roberto Ribeiro & Joei Menezes) -
"Engenho Novo, oi morena/ dá gosto
ver, morenlnha/ bota cana nele, oi
morena/ deixa moer" — e "Caro amor'
(Roberto Ribeiro & Joei Menezes) -
"Mas um dia, de repente/ veio um
samba mais valente/ apagar a clca-
triz". Embora compositor, seu disco é
mais do que nunca um ótimo álbum de
um intérprete que sabe valorizar seu
repertório, selecionando o que há dil
mais inspirado entre os composltoic*
de morro.

Participam deste disco, músicos
da Importância de Waldlr, João oi
Aqumo, Carilnhos do Cavaco, Nlqul-
nho, Gordlnho, Doutor, Geraldo Bon-
gô, Cabocllnho, Ellseu, Marcai, Luna,
Jorglnho, Nenem, Robertlnho, Pedro
Sorongo — entre outros - e um coral
formado por Integrantes dos Golden
Boys, Trio Esperança, As Gatas >
Grupo Família. Em "Prece a Xangó
(Nelson Ruflno & Zé Luiz), nota-se a
presença de um som estranho,
extraído pelo baterista e percusslo-ni3ta Robertlnho de um Instrumento
chamado dum-dum, trazido recente-
mente da África.

Como sempre faz em seus álbuns,
Roberto Ribeiro recria aqui alguns
Importantes temas da música brasJ-
lelra. De João da Bahlana apresenta"Cablde de Molambo" - "Meu Deus
eu ando com o sapato furado/ tenho
mania de andar engravatado", com
mesma propriedade que revive W-,
dos mais fortes samba enredos W
Império Serrano, "Pernambuco, o m
do norte" (Silas de Oliveira). "POEl^
PURA" ó um disco que não pode se!
analisado em separado e sim com"
um todo, pela homogeneidade °«
repertório apresentado por RobefJÍ
Ribeiro, que Inclui ainda uma Inspi'»
ção notável de Yvonne de Lara & ^cio Carvalho - "Liberdade" - u^
criação de sua mulher, Llette,
Souza, em parceria com Flav"
Moreira - "Amor de verdade" -,e u?9
bom tema de Monarco - "Inicio f
felicidade". Completam este Lp as "'%
s cas 'Coito, cuia" (Wilson Moreira
Nel Lopes), "Um dia de rei" (No??0?Portela & Daniel Santos) e "Pro
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Um luxo para Yolanda

Na noite de ontem, Cadinhos Nunes foi anfitrião de elegante recepção
"hiack-tle" para Yolanda, senhora Wilson Plccoli, que estava de aniversário.

O encontro de nosso "grand-monde" social foi no "Jackle-O", com "decor"

,ioral da "Flor-de-llz", além de ter o calçadão da frente todo prateado e ornamen-
ano com tochas.

O jantar, Impecável, teve como "plèce-de-reslstence" 
peixe marroquino.

Noitada de destaque na temporada, que prolongou-se madrugada a dentro,
posteriormente 

contarei detalhes...

folanda Plccoli, a aniversariante de ontem

¦3A IÒ/^S í/^SlOIM A "Tenda dos Milagres"

« ¦B\'9Í' ^í HL

Em acontecimento social na temporada, as
presenças elegantes de Llgla, senhora
Walfrldo Leal, e Maristela Amaral.

Óleos
e aquarelas de

Garfunkel
Desde ontem, na Galeria de Arte

Acalaca, exposição "Óleos e Aquarelas", de
Paul Garfunkel.

Dispensando apresentação, Garfunkel
elaborou uma pequena auto-blografla,
onde diz, entre outras coisas: "nôo entendo
por que se cria tantos tabus em relação à
arte. Ela ó em essência tão slmplesl Está
nas ruas, na gente que passa; é apenas
uma questão de sensibilidade, de transmls-
sào de sentimentos, de diálogo de amor".

E esta extraordinária sensibilidade do
artista está presente em todas as suas
obras, nesta mostra promovida por Carlos
Sade, que mais uma vez colocou o que há
de melhor em arte, valorizando sua Galeria.

Destaques

Em recente encontro Informal, Ayrton
(Lolô) Cornelsen e Luiz Roberto Comlnesi.

Lalu e Marcos Zanler retornando
de temporada no Paraguai, onde estl-
veram participando de Campeonato
de Golfe. Lá também estavam Marllu e
Edgar Cavalcanti Albuquerque —
Ingrld e Luiz Alberto Rego Barros -
Leda e Roberto Leão - Manoel Mala e
Senhora.

A propósito: Lalu voltou encan-
tada com as recepções oferecidas
pelos dirigentes do Assunção Golfe
Club, que foram anfitriões perfeitos.
Apesar da temperatura não baixar dos
40 graus, o Campeonato foi dos mais
movimentados.

Numa promoção con|unta do Ins-
tltuto Cultural Brasileiro Germânico e
do Museu de Arte Contemporânea,
será Inaugurada logo mais, na sede
deste último, a exposição "Gráfica de
Escultores". Mais uma boa Iniciativa
cultural.

•tr-tr-tr
Por falar em exposições, a

Assembléia Legislativa está sedlando
a mostra da pintora prlmltlvlsta Maria
Nlcolas.

¦tr-tr-tr
Hoje, às 19 horas, o Clube Con-

córdia realiza o último ensaio para
suas debutantes. O grande baile será
depois de amanhã, sexta-feira, com a
música de João Ricardo e seus 10
violinos.

Continua obtendo sucesso a
Exposição Folclórica Árabe, que está
acontecendo na sede do Senac, sob o
comando de Lorete Tacla.-tr-tr-ü

Os cumprimentos circularam na
semana que passou para Neide
Jaworskl, pela estréia de idade nova.

•tr-tr-tr

Terezlnha e Newton Parodl clrcu-
lando na Capital gaúcha, onde partlci-
pam de Congresso Hoteleiro.

-tr-tr-tr
Neuza Mattos Leão passou os

feriados da última semana em Foz do
Iguaçu.

¦tr-tr-tr
O argentino Frederico Wolff, dlre-

tor de teatro, já deu Inicio aos ensaios
da peça "Mensch Meler", de Franz
Xavier Kroetz, que em português terá o
titulo de "Linha de Montagem". A
estréia será no mes de novembro, no
Teatro Gualra, sendo que no elenco
figura o nome de Maurício Távora, há
muito tempo afastado do palco.

¦tr-tr-tr

Acontece hoje, no Rio, eleições
para a .diretoria da Confederação
Nacional da Indústria, com chapa única
encabeçada por Domfclo Veloso. Um
dos vlce-presldentes ó o paranaense
Lydlo Paulo Bettega. Para participa-
rem das eleições, seguiram àquela
cidade Altavlr Zanlolo e Mário De Marl.

ú-tr-tr
O Centro de Recursos Audiovl-

suais da Universidade Federal do
Paraná, coordenado pelo professor
Archlmedes Maranhão, promove entre
os dias 19 e 21 deste môs, o I Semlná-
rio de Tecnologia da Educação Apll-
cada ao Ensino Superior, quando será
analisada a Integração da tecnologia
ao processo de ensino.

•tr-tr-tr

O XX Congresso Nacional de
Hotelaria que acontece a partir de
ho|e, até dia 18, em Porto Alegre, pro-
movido pela Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis, reunirá mais de
800 participantes, ligados direta ou
Indiretamente à atividade turística.
Serão discutidos temas referentes ao
turismo nacional, visando encontrar
soluções a curto prazo, principalmente
para os problemas de hotéis.

No último dia cinco, quem rece-
beu cumprimentos foi Ellzabeth do
Rocio Gasparln, pela troca de idade.
Para comemorar a data reuniu grupo
de amigos em sua residência para
encontro informal.

Estará acontecendo em nossa
cidade, de 26 a 29 de outubro, a VII
Convenção Nacional do Comércio Far-
macêutlco, que reunirá profissionais e
proprietários de farmácias, para anall-
sar a situação do farmacêutico no Bra-
sll e também o comércio de produtos.
O conclave terá lugar na sede do
Senac, contando com a participação
de mais de 500 pessoas, vindas de
todo o Pais.

Leonilda Vieira, da sociedade de
Florianópolis, desfilando elegância em
Curitiba.

Calll Simão circulando em São
Paulo, onde foi para o "nlver de Vera,
senhora Teddy Sallem, dama das mais
charmosas da sociedade paulista.

Lúcio Flávio
é batizado

Hector Babenco lá encontrou o ti-
tulo definitivo para o filme que realizou
contando a vida do bandido Luclo Flá-
vlo. Será o mesmo do romance de
José Louzelro: "Lúcio Flávio, o Passa-
gelro da Agonia". O filme tem Regi-
"aldo Faria, Ana Maria Magalhães,
Paulo César Perelo, Ivan Cândido, Mil-lon Gonçalves, Sérgio Otero, LadyTancisco, Ivan de Almeida e Ivan Settanos papéis de maior destaque. Contaainda com as participações especiaisae Grande Otelo, Érico Vldal e StepanNercesslan. A música é de John^eshllng e tem arranjos para sax-alto09 Paulo Moura, como solo Interpre-u|o pelo mesmo. A fotografia ó de

e Babenco
com Jorge

jpj-auro Escorei. Louzelro"zeram o roteiro, juntoDuran.

O som da queda
E de Milton Nascimento a música

Ruv da"' novo ,llme de Ruv Guerra-
da "n an,em os personagens básicos

us Fuzis", deslocando-se para o
r°I0 urbano. Lima Duarte, Isabel" oeiro, Maria Silvia, Helber Rangel e
Iflnn rfreire- lunt0 com Huflo Cara-
E ,aul° Ce3ar Perel° e Nelson'sâo„ (que é tambem co-rotelrista)
Cnnnf? p,rlnc|Pals nomes do elenco. A
lon d. ~E da'"- de Mllton Nasclmen-
trilhe erra' é ° tema Princ|Pal dana- sonora.

Tenda dos Milagres"
O lançamento nacional do filme "A

Tenda dos Milagres", de Nelson
Pereira dos Santos, baseado no
romance do badaladlsslmo baiano
Jorge Amado, será feito em Salvador
no dia 14 de outubro. Nelson Pereira
estará presente, juntamente com o seu
assistente de direção Tlzuka, José
Antônio e Hello Contreiras, ambos do
departamento de promoção e publlci-
dade da Embrafllmes. Este filme foi
premiado no festival de cinema de
Brasília.

Josué Guimarães
Josué Guimarães, autor de "Tam-

bores Silenciosos", que há pouco
tempo atrás andou envolvido numa
trama de caráter estranho e de
vingança pessoal, onde a própria cen-
sura federal foi envolvida, está lan-
çando um novo livro: "É tarde para
saber". A ação deste seu novo
romance está enfocada na década de
60, uma década contraditória e rica.
cujo filão parece que começa a ser
explorado agora pela ficção brasileira.
Josué Guimarães tem outros vários
livros, de contos, reportagens e a trllo-
gla "A Ferro e Fogo". Pelo volume de
trabalho apresentado, não somente
em livro, mas também na Imprensa
diária de todo o pais, ele mostra-se um
autor Inesgotável e ao mesmo tempo
Inquieto com o mundo que o rodela.
Jornalista há muitos anos,ele tem as
antenas bem ligadas para esse mesmo
mundo e sabe captar suas contradl-
ções numa obra que vem ganhando
sempre maior importância com o pas-
sar dos tempos. Certamente seu novo
livro merecerá uma atenção especial,
depois que a trama urdida contra ele,
teve os efeitos positivos da divulgação
do seu nome e do seu trabalho.

AMANHA A GENTE SE FALA...
Correspondência para esta Coluna: Fernanda Ortlz - Rua Ubaldlno do Amaral, 580. I

i. 
~X 

i I y™" SCALA - Programa Palma, roteiro de Lawe- Barão_do_Rio Branco, 370; dos Unidos. O filme segue a I

RARANA
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08:50h - Imagem Padrão no Ar
08:55h - Abertura
09:00h - TV E
09:30h - Simplesmente Linda
11:20h - Roy Rogors
11:50h - TV Repórter
12:00h - Os Três Patetas
12:15h - Os Monstros
12:45h - Pastelão
13:00h - Abott & Costello
13:30h - Arnle
14:00h - Matinê 6 - "Canção Ines-

queclvel"
15:30h - Império do Oeste
16:00h - Jlm das Selvas
17:00h - Nós e o Fantasma
17:35h - Desenhos Clássicos
18:05h - Ultra Seven
18:50h - Éramos Sela
19:30h - Um Sol Maior
20:10h - Tarzan
21:10h - Quarta Dimensão - "Passa-

gem p/ o Futuro"
23:00h - Quest
00:00h - Futebol
01:30h - Encerramento

a sériníS "~ Jô 08ta na nora de levar
enauBn?„Se,problema de saúde, P°r
Me*«alnda nao e orave ma*
lutUro. Grandes prejuízos no

uma ?rÜ? "" Se ,or ° caso pode ter
amar)» nner8a 8érla c°m a Pessoa
Marcar ü per,°do é excelente paraar compromisso de casamento.

''naSíl608.- Problemas no setor
x|maa«»^8erao resolvidos nas pró-
sitando ri^ana8- A ,am[lla está neces-
| 

nao de maior atenção.

l^ahdo^fS .~ Voce está se
Lralraat«ndr!mal8- Procure sair, dls-

r°cure a« 5° c,om col8as mais úteis,mala. queixar menos e realizar

Horóscopo
LEÃO — A vida sentimental está

confusa, mas por sua causa apenas.
Pense bem antes de tomar declões
que podem feri-lo e a outras pes-
soas.

VIRGEM - Seja mais flexível em
seus conceitos. Essa teimosia ainda
vai delxá-io mal e levá-lo a cometer
Injustiças com quem não merece.

LIBRA - O sistema de dois
pesos e duas medidas nunca deu
certo. Procure ter mais coerência em
seus atos e lulgamentos.

ESCORPIÃO - Para ter um dia
feliz, leve o trabalho mais a sério e
passe a se preocupar com coisas
que valham realmente a pena.

SAGITÁRIO - Não se deixe aba-

ter por coisas de menos Importân-
cia. O período é bom e o otimismo
nunca foi uma das suas melhores
características.

CAPRICÓRNIO - Não se Isole
tanto. A família, os amigos e os cole-
gas de trabalho estão se ressentlndc
de sua falta de atenção.

AQUÁRIO - Aproveite tudo por-
que o período ô ótimo em todos os
sentidos. No trabalho, no amor e na
vida sentimental, tudo vai multo bem.

PEIXES - Um pouco mais de
diplomacia e de naturalidade vão
ajudá-lo multo a cativar as pessoas
que o cercam o que lhe querem bem.

Madame Namastô

SCALA — Programa
duplo: "O Carrasco de
Chaulin" e "O Monstro das
Estradas" (filme italiano).
Censura 18 anos. A partir
do meio-dia. Inqressos de
14 e 7 cruzeiros. - Rua Ria-
chuelo. 135; fone 33-8511.

GLÓRIA - Programa
duplo: "As Galantes Aven-
turasdo Zorro" e "Punhais
de Kunq Fu". Censura 18
anos. A partir do meio-dia.
Ingressos de 14 e 7 cruzei-
rus - Praça Tiradentes, 36;
foiió P3-8511.

-tt-ü-Ct

AhLEQUIM - Programa
triplo: "O Invencível Boxea-
dor Cli.nês", "Um Homem
Chamado Sacramento" e"Gappa, a Revolta dos
Monstros" Censura 18
anos. A partir do meio-dia.
Ingressos de 12 e 6 cruzei-
ros. - Rua Cândido Lopes,
255; fone 33-8511.

ititit

ÓPERA - "Dio Come Ti
Amo" (Dio Come TI Amo),
Itália, 1966. Com a cantora
Gigliola Clnquetti e o gala
Mark Damon. Reprise.
Comédia replendizada Ins-
pirada na canção hornô-
nima. vencedora do Festi-
vai San Remo. Um dos
campeões de bilheteria,
mas clnematograflcamente
medíocre. Censura livre. As
14. 16, 18, 20 e22h. Ingres-
sos de 14 e 7 cruzeiros. -
Av. Luiz Xavier, 40; fone
33-8511.

PLAZA — "Gigantes do
Karatê". O nome |â diz
tudo. Censura livre. As 14,
16, 18, 20 e 22h. Ingressos
de 18 e 9 cruzeiros. - Praça
Osório, 125; fone 23-0308.

tr-tr-tr

RIBÀLTA - "A Fuga de
King Kong", produção
japonesa, lançada para
aproveitar o filão deixado
oelo filme de Dino de
Laurenllls. Censura 10 anos.
As Ití. 20 e 22h. Na sessão
das 14h, o filme é 'As
Novas Aventuras do Fus-
kn". produção de Walt Dis-
ney. Censura livre. Ingres-
sos de 14 e 7 cruzeiros,
com direito a estaciona-
mento. - Av. Munhoz da
Rocha. 1504 (Bacacheri);
fone 52.5534.

Orir-Ü

RIVOLI - "Carrle, a
Estranha" (Carrle) , EUA,
1975, direção de Brlan De

Palma, roteiro de Lawe-
rence D. Cohen. baseado
na novela de Stephen Klng.
Com Sissy Spacek. John
Travolta. Piper Laurie. Amy
Irving e William Katt. Lança-
mento. Drama sobre uma
adolescente dotada de for-
ças paranormais.

Na mesma linha de "O
Exorcista". Pelo trabalho no
filma Sissy Spaceck rece-
beu nomlnação para o
Oscar de melhor atrlz-76.
Censura 18 anos. As 14, 16,
20 e 22h. Sábado e
domingo também às 18h.
Ingressos de 18 e 9 cruzei-
ros - Rua Emillano Perneta.

¦ü-a-f

ASTOR - "Barry Lyndon"
(Barry Lyndon), EUA-Ingla-
terra, 1975. produção,
roteiro e direção de Stanley
Kubrick. baseado no
romance de Willlan M. Tac-
kersy (1811-1863); músicas
de Bacn, Handel, Mozart,
Schubert e Vivaldt (regên-
cia de Leonard Rosenrrian);
fotografia de John Alcott.
Com Ryan 0'Neal, Marlsa
Berenson, Patrich Mages,
Hardy Kruger, Diana Koer-
ner o Gay Hamilton. Lança-
mento. Do realizador de"2001: Uma Odisséia no
Espaço" e "Laranja Meca-
nica" (proibido no Brasil),
outro excelente filme sobre
as aventuras românticas de
um soldado pela fechada
aristocracia do século
dezoito. Quatro Oscars da
Academia. Atenção para os
horários: 13h30, 17h,
20h30. Censura 14 anos.
Inqressos de 20 e 10 cruzei-
ros. - Rua Voluntários da
-ítrla, 262; fone 32-0084.

útr-tr

VITÓRIA - "Uma Ponte
Longo Demais" (A Brldge
Too Far), EUA, 1976, dlre-
ção de Rlchard Attenbo-
rough, roteiro de Wllllam
Goldman, baseado no
romance de Cornallus
Ryan; música e John Addl-
son. Com Dlrk Bogarde,
James Caan, Mlchaei
Gaine, Sean Connery,
Elliott Gould, Gene Hack-
man, Laurende Olivier,
Ryan 0'Neal, Robert Red-
ford, Maximlllan Schell e
Liv Ullmann. Lançamento.
Superprodução sobre a
histórica operação militar
aliada da II Guerra (a 

"Mar-

ket Garden"), no Inverno de
1944 na Europa. Censura
16 anos. Atançâo para os
horários: 13h30, 16h30,
19h30 e 22h30. Ingressos
de 18 e 9 cruzeiros. - Rua

CINEMA I - "Primo. Pri-
ma" (Cousin Cousine).
França. 1975. roteiro edire-
ção de Jean-Charles Tac-
chella; fotografia de Ger -
ges Landi, música l.j
Gerard Anfosso. Com
Marie-Chnstine Barrault.
Mane-France Pisier, Victor
Lenoux e Guy Marchand.
Lançamento. Comédia. Os
amores, as alegrias e as
tristezas de uma família
para quem o amor é acima
do preconceito e dos tabus
sociais. Sensível fotografia.
Inspirada trilha sonora.
Nominado para o Oscar de
melhor filme estrangei-
ro-76. De visão obrigatória.
As 14, 16, 20 e 22h. Cen-
sura 18 anos. Ingressos de
18 e 9 cruzeiros. - Rua Sal-
d.anha Marinho, 898;
24-3922.

AVENIDA - "As Incríveis
Aventuras da Dupla Expio-
siva", Itália, direção de Cal-
vin Jackson Padget. Com
Rodin Mc David. Giancarlo
Orete. Gianni Rizzi. Lança-
mento. O diretor é o mesmo
de "O Dólar Furado". As 14,
16, 18,20e22h. Censura 10
anos. Ingressos de 14 e 7
cruzeiros. - Av. Luiz Xavier,
37; fone 33-8511.

BRISTOL - "O Semina-
rlsta", Brasil, 1976, roteiro e
direção de Geraldo Santos
Pereira, baseado no
romance de Bernardo Gul-
marães; música de Edlno
Krleger, fotografia de José
Medeiros. Com Eduardo
Moohado e Loulse Car-
doso, Nllso Parente, Lldla
Matos e Raul Cortez. Lan-
çamento. A tragédia
amorosa de um |ovem
ordenado padre sem voca-
çâo. Censura 16 anos. As
14, 16, 20 e 22h. Ingressos
de 18 e 9 cruzeiros - Rua
Mateus Leme, fone:

tr-trí?

LIDO - "Domingo Negro"
(Black Sunday), EUA. 1977,
direção de John Franke-
nheimer, roteiro de Ernest
Lehman, Kenneth Ross e
Ivan Moffat, baseado na
novela de Thomas Harrls.
Com Robert Shaw, Bruce
Dern, Marthe Keller, Frltz
Weaver e Beklm Fehmlu.
Lançamento. Drama de
suspense sobre um plano
terrorista, ligado ao
Setembro Negro, nos Esta-

dos Unidos. O filme segue a
linha dos catastróficos.
Censura 18 anos. Atenção
para os horários:
13h30.16h10. 19h. 21h40.
Ingressos de 18 e 9 cruzei-
ros. — Rua Ermelino de
Leão. 168; fone 24-6873 -
Exibição simultânea no cine
Condor.

SÃO JOÃO - "O Homem
mais Forte do Mundo" (The
Strongest in the World),
EUA. 1975, direção de Vin-
cent McEveety. Com Kurt
Russell. Joe Hynn Eve
Arden, César Romero e Phil
Silvers. Lançamento.
Comédia da Walt Disney
sobre dois estudantes que
descobrem a fórmula de
aumentar a força física.
Terceiro da série sobre
estudantes. Os outros
foram "Viva o Garotão Pro-
digio' (1969) e "Invencíveis
Invisíveis" (1972), já vistos
em Curitiba. Censura Livre.
As 14. 16, 20 e 22h. Na
Semana da Pátria sessão
também às 18h. Ingressos
de 18 e 9 cruzeiros. - Rua
Desembargador Westpha-
len. 370; fone 33-8511.

CINEMATECA - "O Anjo
da Noite", Brasil, 1975,
direção e roteiro de Walter
Hugo Khourl. Com Selma
Egrey e Ellezer Gomes.
Montagem do curltlbano
Mauro Alice (Coru|a de
Ouro-75). Drama pslcoló-
gleo. As 20h30m. Entrada
reservada aos associados.
Inscrição de 10 e mensall-
dades de 5 cruzeiros. - Rua
São Francisco, 319 - fone:
23-2844.

CONDOR - "Domingo
Negro" (Black Sunday),
EUA. 1977, direção de john
Frankenheimer, roteiro de
Ernest Lehman, Kenneth
Ross e Ivan Moffat,
baseado na novela de Tho-
mas Harris. Com Robert
Snaw, Bruce Dern, Marthe
Keller, Fritz Weaver e
Bekim Fehmlu. 

' 
Lança-

mento. Drama de suspense
sobre um plano terrorista,
ligado ao Setembro Negro,
nos Estados Unidos. Na
mesma linha dos filmes
catastróficos. Censura 18
anos. Atenção para os
horários: 14h, 16h40, 19h30
e 22h10. - Rua Ebano
Pereira, 196; fone 22-6859.
- Exibição simultânea no
cine Lido.



Shigeaki Ueki, divulgou
ontem a redução do consumo

da gasolina e disse quantofoi a economia registrada.
Venezuela

vende petróleo
mais caro

A Venezuela pretende
aumentar o preço de seu
petróleo de densidade pesada
e média em cerca de 16 centa-
vos por barril, de acordo com
vários de seus clientes nos
Estados Unidos. Não se pôde
estabelecer contato com fun-
clonárlos norte-americanos
que pudessem comentar o
anunciado aumento de preços.
Vários compradores de petró-
leo dos Estados Unidos disse-
ram, no entanto, que |á foram
notificados de que a alta de
preços entrará em vigor
durante o quarto trimestre
deste ano. O preço do óleo cru
de grau mais leve continua
Inalterado, disseram os cllen-
tes. Por outro lado, o Kuwait
anunciava anteontem a redu-
ção em dez centavos o barril de
óleo cru pesado, a fim de estl-
mular suas vendas que atra-
vessam um período de estaq-
nação.

A única razão que,
sequndo os observadores,
poderia justificar a Iniciativa da
Venezuela é que esse pais
queria se antecipar a forte
demanda norte-americana de
petróleos de maior densidade
que deverá se registrar no pró-
xlmo Inverno. Um porta voz da
Phillips Petroleum Co., de Bar-
tlesvllle, Oklahoma, disse que
foi notificado pela Venezuela
que o preço do óleo cru
pesado seria aumentado em 16
centavos por barril, a partir de
primeiro de novembro pró-
xlmo.

Empresários
reivindicam a

ministro
A Associação Brasileira de

Engenharia Industrial - Abeml
- enviou ao ministro das Minas
e Energias, Shigeaki Uekl, um
documento de oito páginas
contendo cada uma reivindica-
ção do setor para o desenvolvi-
mento, aprimoramento, conso-
lldação e proteção da enge-
nharta Industrial brasileira. A
Associação pede ao ministro,
em primeiro lugar, a Instituição
de um sistema de similaridade
na contratação externa de ser-
vlços.

Para tanto, propõe reall-
zaçfio de controle de verifica-
ções obrigatórias pelo Instituto
Nacional de Propriedade
Industrial, com audiência pré-
via com as empresas nacionais
do ramo e associações de
classe especializadas e cre-
dencladas. Em seu documento
a Abeml pede ainda que seja
respeitada a obrigatoriedade
geral da obtenção dos serviços
no país de empresas nacionais,
como está definido na lei. Obrl-
gatorledade de uma empresa
nacional estar à frente de pro-
letos empreendidos. Assim,
quando firma estrangeira parti-
clpar de projetos o processo
de transferência de tecnologia
processar-se-à mais rápida-
mente, no mercado já coberto
por particulares, pela admlnls-
tração pública ou através de
empresas estatais.

Petrobrás
quer diálogo com

empresas
O presidente da Associa-

ção Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos,
Elnar Kok, disse ontem que a"disposição da Petrobrás é a
de diálogo com a empresa prl-
vada nacional de bens de capl-
tal, consultando-a antes de
fazer compras no exterior,
através da utilização da Isen-
ção concedida pelo governo
através de decreto-lei. No
entanto, até o momento não
houve consulta â Ablmaq".

Elnar Kok, salientou que "nos
encontros mantidos com a
Petrobrás, o diálogo tem sido
de bom nível e o comitê perma-
nente a ser formado entre
Indústria privada e Petrobrás,
terá um papel produtivo na
manutenção dessa linha". Para
o empresário, "há perspectivas
multo boas". Os empresários
de bons de capital entendem
que a Indústria nacional pode
ter boa participação nas com-
pras da Petrobrás. Elnar expll-
cou que "a desnacionalização
existe em todos os setores
Inclustrlals, sendo difícil
medi-la. Entretanto, surgem
fatos novos, que nos deixam
satisfeitos, como é o caso de
nacionalização da Howa no
Brasil, que era uma empresa
estrangeira e se nacionalizou.
Isso ó bom para o Pais", aflr-
mou. Finalizando, disse que
quando o governo defende a
reserva de mercado, na ver-
dade está defendendo as apll-
cações que fez para a "amplia-
ção das Indústrias".

Comércio
Internacional em

pauta
O- chefe do Departamento

Econômico do Itamaraty,
ministro Carlos Augusto
Proença da Rosa, viaja na pró-
xima 3exta-felra, para
Washington, onde participará a
partir de segunda-feira, da reu-
nlão especial do subgrupo
encarregado do comércio
entre o Brasil e Estados Uni-
dos, criado pelo memorando
de entendimentos. Será uma
reunião a nível de especialistas
em assuntos de comércio inter-
nacional, durante a qual serão
examinados temas relaciona-
dos com o comércio bilateral e
multilateral, segundo explicou
o porta-voz do Itamaraty, Luiz
Felipe Lampreia. As delega-
ções, entretanto, não terão
poder decisòrlo. Desde
setembro de 1975 está ativado
o subgrupo do comércio, Inte-
grado Inclusive, por assessores
de planejamento da Secretaria
de Estado e do Itamaraty. O
outro grupo criado, e que já
teve uma reunião, ó o de ener-
gla. O ministro Shigeaki Ueki
esteve em Washington, no ano
passado, para a primeira reu-
nlão. Segundo Felipe Lam-
preia, um dos efeitos mais
importantes do memorando de
entendimentos ó a sistematiza-
ção dos contatos de alto nível e
a especificação dos assuntos
examinados pelos dois gover-
nos. Para acertar detalhes da
reunião nos EUA, estiveram na
tarde de ontem no Itamaraty,
assessores econômicos da
Embaixada daquele país em
Brasília.

Consumo
de gasolina cai

4,79%
Nos oito primeiros meses

deste ano, o consumo de gaso-
Unas automotivas caiu 4,79 por
cento em relação ao mesmo
período do ano passado. Esta
redução representou uma eco-
nomla de cerca de quinhentos
mil metros cúbicos do combus-
tfvel. A Informação foi dada
pelo ministro das Minas e
Energia Shigeaki Uekl, ao
divulgar os dados relativos ao
consumo de todos os deriva-
dos que atingiu a 5 milhões e
19 mil toneladas, o que repre-
sentou um crescimento de 3,78
por cento em relação ao con-
sumo de alguns derivados, em
agosto do ano passado. O
maior consumo, cujas causas
ainda estão sendo pesquisa-
das, foi o do gás liqüefeito de
petróleo, que teve um cresci-
mento de de 3,78 por cento em
relação ao consumo de alguns
derivados, em agosto do ano
passado. O maior consumo,
cujas causas ainda estão
sendo pesquisadas, foi o do
gás liqüefeito de petróleo, que
teve um crescimento de 12,89
por cento. Este fato é ainda
mais surpreendente quando se
observa que em julho esse
consumo havia caldo 1,77 por
cento. O consumo do quero-
sene de aviação cresceu 2,85
por cento, o do querosene de
iluminação, 2 por cento e o do
óleo combustível 9 por conto.'

Reunião
preliminar do

Conclap
Foram reveladas oficial-

mente, as 12 teses que o Para-
ná Irá apresentar na IV Conclap
(Conferência Nacional das
Classes Produtoras), a se reall-
zar entre 31 de outubro e 5 de
novembro. As teses serão
debatidas ainda uma vez ho|e,
no auditório da Associação
Comercial do Paraná, às 18:00
horas. A reunião de hoje, que
Irá definir todos os objetivos
paranaenses no encontro
nacional no Rio de Janeiro,
contará com a presença do
governador em exercício,
Octávlo Cesérlo Pereira, o pre-
sldente da Confederação
Nacional do Comércio e da
própria Conclap, senador Jes-
sé Pinto Freire e o coordenador
técnico da promoção, o econo-
mista Carlos Geraldo Langonl,
além dos presidentes das entl-
dades promotoras do encon-
tro. O Paraná levará a IV Con-
clap, uma variedade de teses,
que versam desde uma
reforma na lei de repressão ao
abuso do poder econômico,
até a extensão dos benefícios
do FGTS aos empregadores.
As teses entre outras, são as
seguintes: O sistema fiscal -
alguns aspectos da nova lei
das sociedades por ações, a
falta de lei fiscal; necessidade
da reforma da lei de repressão
do abuso do poder econômico,
apresentadas pela Federação
do Comércio.

Produção
de leite em

debate
Mais de 400 produtores de

leite, principalmente da região
Norte do Estado, se reúnem no
Country Club de Maringá,
nesta sexta-feira e sábado,
para procurar aumentar a pro-
dução e a produtividade de
leite.

O 5' Encontro Regional de
Produtores de Leite do Norte
do Paraná ó promovido pela
Secretaria da Agricultura, atra-
vés de sua vinculada Acarpa, e
Fomento Agropecuário da Pre-
feitura. O secretário Paulo Car-
nelro falará na ocasião aos par-
tlclpantes, sobre as medidas
que estão sendo tomadas no
sentido de que o rebanho de
gado leiteiro da região Norte
seja melhorado cada vez mais
para equiparar-se aos melho-
res do pais; e sobre as solu-
ções para melhorar o lucro dos
produtores, através da execu-
ção do Programa Integrado
para o Desenvolvimento das
Cooperativas de Laticínios de
Maringá, Mandaguarl e Lon-
drlna.

Desde o ano passado,
quando o secretário da Agrl-
cultura determinou a formação
de um grupo de trabalho para
diagnosticar a situação da
pecuária de leite daquela
região, diversos técnicos estu-
dam os diversos problemas da
rhesrha, propondo soluções.

Campanha
visa reduzir o

consumo
O governo português

decretou ontem um considera-
vel aumento nos preços dos
aparelhos eletrodomésticos,
dando assim mais um passo
em sua campanha para forçar
uma redução nas despesas
dos consumidores. Com os
aumentos, o preço do aparelho
televisor portátil a cores mais
barato passa a ser de 55.364
escudos, o correspondente a
21.481 cruzeiros, e o preço de
um fogão a gás de quatro
bocas passa para 28.653 escu-
dos, ou 11.117 em nossa
moeda. O governo português
deu Inicio já há duas semanas
a uma grande campanha de
economia, tentando assim
reduzir o déficit comercial do
pais, que atingirá este ano,
segundo as previsões mais otl-
mistas, um bilhão e 200
milhões de dólares. Ao lado de
medidas destinadas a redução
de consumo Interno, o Banco
Central passou a permitir a
queda do escudo nos merca-
dos de câmbio, para aumentar
os preços dos artigos Importa-
dos. Nas últimas duas serna-
nas, o valor do escudo com
relação ao dólar norte-amerl-
cano, caiu de 38 para 40.50.
Fontes do Banco Central Infor-
mam que o governo pretende
permitir que o escudo continue
a cair ao ritmo de 1,5 por cento
ao môs, por mais alguns
meses. '

Sudam
libera recursos

financeiros
Hugo de Almeida, superln-

tendente da Sudam - Superln-
tendência do Desenvolvimento
da Amazônia - libertou recur-
sos financeiros que montam
44.885 mil cruzeiros, benefl-
ciando projetos de Infra-estru-
tura no setor público, a cargo
de órgãos governamentais.
Nove empresas nas regiões
amazônicas do Paraná, Mara-
nhão, Amazonas e Mato
Grosso foram contempladas
com 41.863 mil cruzeiros, que
serão destinados aos projetos
agropecuários e Industriais, O
restante serão destinados ao
prosseguimento de Importan-
tes trabalhos, tais como: pes-
qulsa e mineralização do gado
bovino, manutenção da comls-
são de planejamento conjuntu-
ral à Indústria de transforma-
ção da Amazônia, expansão
hidrelétrica "Coaracy Nunes",
no Amapá, e a elaboração do
plano de turismo amazônico.

Os projetos no setor público
ainda Incluem treinamento de
equipes do sistema de ensino
de segundo grau dos Estados
do Maranhão e Amazonas, boi-
sas de estudos para alunos
universitários da Escola Supe-
rior de Enfermagem "Maga-
Ihães Barata" e para filhos de
servidores da Sudam em
Belém.
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Outra redução das taxas de
juros do BB vai depender
de um consenso dos outros
bancos, disse Rtachbieter.

Nova redução de juros
dependerá do consenso
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O presidente do Banco do Brasil, Karlos" Rlsch-
bleter, afirmou ontem que o BB só promoverá nova
redução nas suas taxas de Juros a partir de um con-
senso dos outros bancos e não mais unilateral-
mente, como ocorreu há cerca de dois meses.

Anunciou ele para esta semana a reabertura do
crédito para o Programa Nacional de Calcário Agrl-
cola (Procal), paralisado à época do remanejamento
no orçamento monetário, mas garantiu que os flnan-
elementos destinados ao Programa de Desenvolvi-
mento dos Cerrados (Polocentro) permanecerão
sem liberação até o final do ano.

Afirmando que as taxas de captação dos Ban-
cos de Investimentos registraram declínio, sltuan-
do-se "por ora abaixo de 40 por cento em São
Paulo". Karlos Rlschbleter declarou acreditar num
consenso de bancos privados para uma nova bal-
xa", garantiu, acentuando ser o "open market" o
grande empecilho a uma mais ampla reduçôo nos
juros bancários.

LIQUIDEZ
O presidente do Banco do Brasil admitiu que,

apesar da rigidez da política monetária, está
havendo bom índice de liquidez nos bancos, mas
atribuiu o fenômeno ao Inicio das safras agrícolas.
Segundo ele, o Banco do Brasil apresenta, no
momento, uma "folga" de cerca de Cr$ 2 bilhões em
relação aos níveis de expansão fixados para a Instl-
tulção.

Disse ele não acreditar que uma eventual queda
nos índices da correção monetária em conseqüên-
cia do declínio registrado no3 níveis da Inflação nos
últimos três meses venha a acarretar prejuízos ao
volume de depósitos das cadernetas de poupança,
com uma corrida ao saque.

Karlos Rlschbleter previu para o próximo môs o
Inicio da execução da resolução 386 na área do
Banco do Brasil, devendo se adotar, de acordo com
a tendência do grupo Interno de trabalho que exa-
mina o assunto, taxas de Juros diferentes para a
pequena e média empresa, com os 1,3 por cento
para as primeiras, Já nas renovação dos seus con-
tratos de financiamento, permanecendo os atuais
1,9 por cento para as outras, que deverão cair à
medida que decline também a Inflação.

Rlschbleter: reabertura A">ul*o
do crédito para
o Procal esta semana.

PROCAL
Informou ele ainda que até o final da semana

será reaberto o crédito para o Procal, da ordem de
Cr$ 260 milhões, a serem consumidos, principal-
mente, pela região Sul. Os financiamentos ao Polo-
centro, contudo, embora esteja próxima a assina-
tura do acordo de participação do Banco do Brasil
Junto com Instituições japonesas na empresa que
atuará, no programa, permanecerão paralisados. Os
Cr$ 147 milhões liberados para o Polocentro após a
revisão do orçamento monetário, segundo explicou
Karlos Rlschbleter, se destinaram a projetos aprova-
dos antes da medida.

i
Luiz Augusto Juk

Indústria da
construção
olha Itaipu

Se a indústria da
construção civil do Para-
nâ não participa da
Usina Hidrelétrica de
Itaipu (como eles
mesmo alegam), ontem
tiveram oportunidade de
pelo menos visitar as
obras daquela que será
a maior hidrelétrica do
mundo.

Assim, os principais
elementos sobre a
Hidrelétrica de Itaipu
foram ap.reclados,
ontem, pelos dirigentes
da Indústria e constru-
ção do Brasil, durante a
visita feita ao canteiro de
obras. Os visitantes,
entre os quais o vlce-go-
vernador do Paraná,
Octávlo Cesárlo Pereira
Júnior e o ministro do
Trabalho, Sr. Arnaldo
Prleto, foram rece-
bldos pelo diretor da
Itaipu, Cássio Freitas e à
noite, durante o Jantar
oferecido pelo Sindicato
da Indústria da Constru-
ção Civil do Paraná. Seu
presidente, Harro
Mueller, assinalou a
Importância da Indústria
e construção para o
desenvolvimento do

pais, Insistindo na
necessidade de manu-
tenção do nível da atlvl-
dade econômica para a
garantia de milhares de
empregos gerados pela
construção."A elevação do
Imposto soore Serviços
na construção civil ten-
dera a levar à redução
da môo de obra empre-
gada, como uma alter-
nativa para diminuir os
custos do setor". Este o
alerta feito pelo Slndl-
cato da Indústria da
Construção Civil do
Paraná, condenando o
pretendido aumento da
alíquota deste tributo
para 5%. Os Industriais
do Paraná também con-
sideram "Incompreensf-
vel que num quadro de
Ingentes esforços contra
a Inflação, se pretenda
aumentar e, sobretudo
Implantar encargos fls-
cais que se contrapõem
à própria filosofia
antl-lnflaclonérla". Isto
porque, os municípios
pretendem taxar com o
Imposto sobre Serviços
também as obras públl-
cas até aqui Isentas.
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Vereadores na Inepar Mirio.MuM*

Visita à Inepar
Praticamente todos os vereadores da Câmara de Curitiba,tendo à frente o presidente do legislativo municipal João Bap-tlsta Gnoato, visitaram, ontem o complexo do grupo Inepar, na

Cidade Industrial de Curitiba. O presidente da empresa, OphirWoitlwicz. ao receber os visitantes, talou dos planos do Grupono Paraná, após mostrar todas as unidades do complexoindustrial. A Inepar é uma Indústria genuinamente nacional esua linha do fabricação Inclui cubículos e painéis para média ebaixa tensão, componentes elétricos, eletromecânlcos e ele-trônicos, além de montagens e prestação de serviços de rfiàende distribuição e transmissão de energia elétrica. E maisrecentemente esta empresa, luntamente com a Data Serv foicredenciada a participar da concorrência que Indicará duasfirmas para fabricação de mlnlcomputadores no Brasil, Junta-mento com a Cobra, empresa estatal.

0

%jr'IV.

Crédito do Café
O Conselho Monetário Nacional vai estudar em sua reuniãoae no|e o crédito do café. Uma proposta para que o Banco doBrasil conceda créditos aos exportadores do café mediante a

apresentação de aval simples, e de 20 milhões mediante penhorado estoque de café ou de propriedades dos exportadores, seráestudada amanhã a tarde, durante reunião do Conselho Monetá-
noiJÍ™ HLa8.AannSerá deb<»tldo também o financiamento pelogoverno de até 80 por cento da saca de café entregue aos torreta-tores nacionais, desde que o exportador coloque suas sacas no
dllaCou?rono,a»rnní:l0naL Emb?ra 8em confirmação dos meios ofl-*;? ,r?¦"""? que podará ser examinado, na reunião, será a'iH°d0 depósito compulsório para matérias-primas essen-ciais e insumos básicos Importados. Assuntos relacionados com
hi ml ° oLpJa108 «Programas do governo, regulamentação de
luros e condições de financiamentos para pequenas e médiasempresas ou regulamentação de cartões de crédito, segundo seinformou não farão parte dos assuntos a serem discutidos ama-'

Antonlnho Caron e Marcos Weber
sâo os novos roforçoo para a equipe téc-
nica da Secretaria da Industria e Comer-
cio. Ambos desempenham funções no
Programa Paranaense de Treinamento
de Executivos - PPTE.

O mercado de ações da Bolsa de
Valores do Paraná, apresentou ontem
novamente baixa em sua movimenta-
ção. Os negócios realizados foram apa-
nas 13, totalizando 325.269,80 cruzeiros
para um volume de papeis de
325.269,80. Ações do Bamerlndus do
Brasil e Bamerlndus Investimentos, lide-
ram o pregão.

A Mercedez Benz, anda pesqul-sando sob as possibilidades de Instalar
uma unidade fabril na Cidade Industrial
de Curitiba segundo rumores. Caso o
boato oo concretize, a Volvo |á podo con-
tar com uma firme concorrente.

- óo »

—REGISTRO—
O deputado José Lázaro Dumont

partiu ontem para São Paulo, com oobletlvo de convidar entidades ligadas aagricultura a participarem do II SimpósioNacional da Sola, a se realizar em Cu I-tlba em outubro próximo.
oo -

Peio que parece a diretoria doBanco de Desenvolvimento do Paraná -Badep, tinha multo o que discutir emsua reunião de ontem. Iniciada as prl-melras horas da tarde, a mesma prosso-gulu até o Início da noite.
oo -

Um brusco aumento de 250 libras
por tonelada.verificou-se ontem no mer-cado de café de Londres, o que vale adez por cento aproximadamente aoinfluxo da presença brasileira prlncloal-mente.

oo -
Ao abrir ontem o XXX Encontro

Nacional de Dirigentes de Sindicatos e
Associações da Industria de Construção,em Foz do Iguaçu, o ministro Arnaldo
Prleto, afirmou que "a ocasião era de
reencontro", lembrando suas condiçõesde engenheiro.

oo

O Sindicato do Comércio Varellsja
de Produtos Farmacêuticos dd Estado
do Paraná, realiza de 26 a 29 de outubro
próximo, a Vil Convenção Nac onal do
comércio farmacêutico, com o obletlvo
de reunir proprietários de farmácias de
todo o pais. Na oportunidade aerao
debatidos problemas comuns dp classe.

- oo -

Desde o Inicio deste mês1, encon-tra-se Instalado em Foz do Iguaçu, o 10
Centro Móvel de Formação pmflselon*ao Sanai do Paraná. O Centrb é dodi-
cado à construção civil e está funçlo-nando no mesmo local onde láfestâo In»'
talados os cursos de mecânica, elotrlci-dade e solda. \^-

m



Democrata consegue apoio dos
senadores republicanos ao novo
Tratado ao Canal do Panamá

para janeiro de 1.978.
Irmã do Xá

do Irã escapa
de atentado

ANTIBES, FRANÇA - A
nrlncesa Ashraf Pahlevl, Irmã
nômea do Xá Mohammed Reza
Pahlevl do Irã, escapou Ilesa,
nntem de madrugada, de um
atentado numa rodovia da Cote
rVAzúr. O atentado ocorreu
auando a princesa voltava para
rasa com amigos, depois de
cassar a noite jogando no Caa-
alno Palm Beach, em Cannes.
Uma amiga da princesa,
Fourough Khalenourl, foi morta
no atentado e o motorista ficou
levemente ferido. A policia
francesa Informou que outra
pessoa que se encontrava no
a0|is Rovce da princesa, o
empresário Iraniano Nader
BHarchl, também escapou Ileso
ao atentado. O Incidente ocor-
reu por volta das 3h50mln
(22h50mln de segunda-feira
em Brasília), na Rodovia Nado-
nal Número 559, que corre ao
longo do litoral do Medlterrâ-
neo. Ashraf Pahlevl HBdlOlolO UPI

_;

PC da Itália
pede renúncia

de ministro
ROMA - O Partido Comu-

nlsta Italiano exigiu ontem a
renúncia do ministro da Defesa
Vlto Lattanzlo, acusando-o de
"Ineficiência" e de ser respon-
sável pela fuga do criminoso de
guerra nazista Herbert Kap-
píer."Acreditamos que é neces-
sério que Lattanzlo renuncie a
96u cargo", disse o líder comu-
nlsta da Assembléia Legislativa
Alessandro Natta. "Exigimos
que ele tome essa atitude poli-
tica e moral que se tornou
Indispensável à luz do cuida-
doso estudo dos fatos", acres-
centou.

Foi a primeira demonstra-
çâo de força dos comunistas
contra o governo do primeiro--
ministro Qlullo Andreottl, que
se mantém há 14 meses.

Os comunistas se manlfes-
taram depois que Andreottl fez
um discurso de 55 minutos no"A Parlamento, pedindo que nln-7 guém seja culpado pela fuga
de Kappler até que a comissão
governamental de Inquérito
termine seu trabalho.
L_

Enterprise
tem outro vôo

perfeito
BASE AÉREA DE

EDWARDS (EUA) - O táxi
espacial "Enterprise" efetuou
ontem com ôxlto seu segundo
vôo livre sobre esta base aérea
da Califórnia. Os astronautas
Joe Engle e Rlchard Truly pilo-taram a nave durante cinco
minutos, durante os quais flze-ram várias manobras antes deaterrlsar em uma pista prepa-rada no fundo de um lago seco.A nave pousou entre umanuvem de pó, flanqueada poraols caças durante seu vôo
Para filmá-lo e observar se

. tudo ocorria satisfatoriamente.¦t A enorme "prancha" de 68'oneladas planeou e respon-°eu com precisão as manobras°oa pilotos. A Agência Nado-
Qal da Aeronáutica e do«Paço (NASA) resolveu redu-
\ r a cinco a série de oito vôos
m» previstos em principio,
FoiM0 ao comportamento per-ie no do táxi espacial durante asauas primeiras provas.

TV pode
debilitar

visão
t6|.jORONTO, CANADA - A
ltfta° pode debilitar o sen-"ao v|8ua| das crianças decla-

claiio» ultlmo domingo o espe-
car-al canadense da comunl-
Mrhfê audlov|8ual, Marshall
se cbiSk"- Em um debate que
cldaX br.°,u.em Uína Igreja da
««' HMcTLur,an. diretor do
vSKSLm* Tecr,ologla da Uni-
55??ff.S .d2 Toronto- achou
desenífty'880 pode imPedir °
*oto?í?«ÍThento d08 reflexos
ça, L* olho-mão" nas crlan-
multar6 olham a televisão
aâofluentemente. Atelevl-
cauáoeaund0 McLuhan seria a
Dúroero»!todaa aa Queixas dos

Ver„n|o sabem ler nem esc(e-
°ntérineqund0 um ocullsta de

(,a9telfiwi„0»con8umo excessivo
aemiã h âo, Dr°voca uma epi-
vCfaíadl8làxla- desordem
988BB?., lncaPaclta as crlan-
a"e àa JhI 6 e8crever- sugeriu
c|nc0 nn„anoa8 de menos de
olhar «rS8 ihes 8e'a Proibido
apareihonH e.m,a8ia Para oa«mos de televisão.

Adotada
a lei seca
na Índia

NOVA DELHI - A Indla
empreendeu mais uma de suas
batalhas contra o álcool, agora
com o Incentivo e o exemplo
pessoal do primeiro ministro
Morarjl Desal, totalmente abs-
tômlo."Deve haver uma proibi-
ção legal e uma proibiçãototal", dlsae Desal num recente
discurso que provocou recla-
mações dos proprietários de
hotéis, dos representantes do
setor de turismo e dos amigos
do álcool.

Desal, de 81 anos, é um
homem puritano que detesta
álcool, cigarros e a maioria dos'
alImentos.Comeapenaafrutas e
nozes. Considera-se compa-
nhelro e seguidor do falocldo
Mahatma Qandhl, arquiteto da
Independência da Indla e cons-
tante batalhador contra o
demônio da bebida.

Desal, empossado no
governo em março, disse aos
membros de seu governo que"dentro de no máximo quatro
anos, a Indla será totalmente
seca".

Cólera
agrava-se no

O. Médio
BEIRUTE - Mais de dois

mil e quinhentos casos de
cólera Já foram registrados no
Oriente Médio, enquanto as
nações vizinhas ao setor afe-
tado procuram Impedir a pro-
pagaçâo da epidemia.

A Slrla, o pais mais atln-
gldo pelo mal, Informou que os
casos confirmados em seu
território tinham subido de
2.105 para 2.300 nas últimas
horas. As vitimas fatais da epi-
demla no pais já chegaram a
70 ou mais, segundo Informes
procedentes de Damasco.

A Jordânia deu conta de
214 casos, nenhum deles fatal,
enquanto o Ministério de
Saúde Pública da Llbla Infor-
mou da existência de 18 casos
em seu território, sem mortes
até o momento. Fontes medi-
cas, entretanto, expressam a
crença de que os casos de
cólera no Líbano sobem na
realidade a pelo menos 25.

China quer
choque entre
EUA e URSS
MOSCOU - O Influente

jornal soviético "Llteraturnaya
Gazeta" acusou a China de ten-
tar provocar um choque entre a
União Soviética e os Estados
Unidos para seu beneficio pró-
prlo.

O jornal afirma em sua edl-
ção de hoje que a China está
apresentando "perigo Imagina-
rio como real, utilizando o
antl-sovletlsmo para ganhar
dividendos na área Internado-
nal".

"Atrás dos bastidores do
antl-sovletlsmo, a China gosta-
ria de desenvolver relações
com os Estados Unidos, Japão
e outros países ocidentais num
sentido que lhe conviria sem
deixar de lado sua tarefa de
provocar um choque entre os
Estados Unidos e a União
Soviética", escreve, Q. Apalln.

Pão com
inseticida
mata 12

PASTO - COLÔMBIA - A
cidade colombiana de Pasto foi
declarada ontem em estado de
emergência, depois que 12
pessoas morreram e centenas
ficaram Intoxlcadas após come
rem pãos contaminados por
um forte inseticida. Os pães,
segundo informaram médicos
locais, foram feitos com um
carregamento de farinha trans-
portado por um caminhão que
havia levado anteriormente
uma carga do inseticida,
conhecido como "malathlon"
Os médicos Indicaram ainda
que o número de mortos pode-
rá aumentar, devido ao grave
estado de várias pessoas, entre
as quais um grande número de
crianças e alguns adultos,
internadas em clinicas e hospl-
tais da região. O diretor do
Hospital de Pa3to, Luis Diaz Del
Castillo, fez um apelo à popula-
ção para que evite comer pão
nas próximas 24 horas, para
que se verifique se a farinha
contaminada havia sido ven-
dida a outras padarias.

Republicanos
apoiarão em 78

novo tratado
WASHINGTON - O Kder

da bancada democrata no
Senado, Robert Byrd, conse-
guiu ontem o apoio do bloco
republicano para o Panamá
para não antes de janeiro de
1978, de forma a possibilitar
que os senadores e o público
ouçam todas as opiniões a res-
peito. Em discurso perante o
Senado, Byrd Indicou que,
ainda este ano, serão mantidas
apenas as audiências da
Comissão de Relações Exterlo-
res do Senado, encarregada de
abrir o caminho para que o
debate no Senado 3e produza
em uma atmosfera tranqüila e
consciente". O vlce-llder da
bancada republicana, Ted
Setevens, manifestou por sua
vez que o Senado não deveria
agir "antes 

que exista um con-
senso nacional sobre os trata-
dos" e pediu que fossem reall-
zadas audiências públicas
sobre os tratados em todo o
país, fazendo com que os "fo-

ros regionais" se pronunciem a
respeito.

Trabalhistas
ficam no poder

na Noruega
OSLO - O primairo-mlnls-

tro da Noruega, Odvar Nordll,
declarou ontem que seu
governo trabalhista deverá
continuar no poder, a despeito
do impasse surgido após as
eleições parlamentares, que
tanto o Partido Trabalhista
como a coalizão não socialista
afirmam ter vencido. Em entre-
vista â imprensa, Nordll sallen-
tou entretanto que 

"a situação
política originada pelos resulta-
dos (das eleições) deve ser
solucionada antes da adoção
de qualquer decisão deflnitl-
va".

Embora tenha Indicado
que o Partido Trabalhista apre-
sentará seu programa de
governo quando o novo Parla-
mento se reunir, a 1 de
outubro, Nordll admitiu que a
situação é difícil, acrescen-
tando que os trabalhistas
aguardarão os resultados das
negociações entre a coalizão e
o pequeno Partido Liberal.

Voyager:
rota das naves

corrigida
PASADENA, CALIFÓRNIA

- Os problemas com a Voya-
ger 1 e Voyager 2 estão resolvi-
dos agora e as duas espaçona-
ves prosseguem serenamente
em sua viagem de 800 milhões
de quilômetros para Júpiter,
afirmou ontem o laboratório de
propulsão a jato de Pasadena.

O porta-voz Don Bane
disse que pequena, mas
importante correção do curso
da Voyager-1 foi realizada
ontem de manhã, como estava
previsto. Afirmou também queum instrumento de medição da
luz que estava com problemasestá funcionando perfeita-mente agora.

Esse instrumento analisa a
polaridade de luz refletida dos
planetas. Uma de suas peçascom seis lentes ficou engan-
chada e os controladores a
desligaram reprogramaram e a
puseram novamente em fun-
cionamento. A peça voltou a
funcionar normalmente.

A Voyager-1 chegará a Jú-
piter em março de 1979.
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O Egito saudou como "passo
positivo" a declaração dos

EUA de apoio aos palestinosà reunião de Genebra.

Árabes elogiam os EUA
por apoiarem palestinos

CAIRO, quarta-feira - O Egito saudou ontem como
um "pnnuo positivo" a declaração norte-americana
defendendo a participação doa palestinos nas negocia-
çõoa de paz para o Oriente Médio.

Fontes oficiais, citadas pelo jornal Al Ahram, disse-
ram que a declaração foi emitida pelo Departamento de
Entodo a pedido do Egito, que ainda espera uma defini-
çâo mais detalhada da posição norte-americana no
tocante a paz árabe-lsraelense.

Oa funcionários disseram que o líder guerrilheiro
palestino Yasser Arafat deverá chegar ao Cairo quinta ou
sexta-feira para manter conversações com o chanceler
lamall Fahml, antes da partida deste para Washington no
fim de semana, Fahml vai se reunir com o presidente
Jlmmy Cartor ecom o secretárlode Estado Cyrus Vance
para tratar do reinicio da conferência de Paz de
Genebra."Embora a declaração norte-americana não especi-
ficou que a Organização para a Libertação da Palestina
se|a a representante dos palestinos, ainda assim a
declaração constituiu um desenvolvimento positivo em
favor da causa palestina", disseram os funcionários
mencionados pelo lornal Al Ahram.

ELEMENTOS POSITIVOS
Os "elementos positivos" da declaração, segundo oa

funcionários, foram os seguintes:

A admissão americana de que a causa palestina
constitui o âmago do problema do Oriente Módlo.

O apelo americano para o estabelecimento de
uma pátria palestina.

O apelo para a participação palestina nas conver-
seções de paz.

A defesa do reinicio da conferência de Genebra
este ano.

A declaração norte-americana foi emitida depois
que Cairo solicitou uma deflnlçlo da posição norte-ame-
rlcana sobre este "crucial tema", disse Al Ahram."Cairo ainda aguarda maiores esclarecimentos dos
norte-americanos, particularmente no tocante ò questão
da retirada Israelense assim como sobre a posição nor-
te-amerleana de paz", disse o jornal.

Al Ahram disse que o presidente Anuar Sadat está
preparando atualmente uma firme estratégia egípcia e
dará a Fahml Instruções especificas neste sentido antes
de sua partida para Washington.

Fahml partira* no domingo, com escalas previstas
em Paris, por dois dias, antes de chegar a Washington
na terça-feira.

Além de se reunir com Fahml, Vance também dlscu-
tira oa possibilidades de paz na região com outros chan-
céleres árabes e com o chanceler Israelense e Moshe
Dayan, que estará em Washington para a sessão da
AooomblólB Geral da ONU.

Alemanha: seguem Maestro Stokowski
morre aos 95 anos
de idade em Londres

negociações entre
governo e terror

BONN - A Alemanha Ocidental sepultou ontem a última
das vitimas do mais recente ataque doa guerrilheiros urbanos,
enquanto o governo aguarda uma resposta dos terroristas queseqüestraram o Industrial Hnno-Martin Schleyer no dia 5 de
setembro.

Cerca de 1.700 pessoas tomaram parte nos funerais de
Helnz-Peter Marclsz, motorista, de 41 anos, morto pelos terro-
ristas durante o seqüestro. Os funerais foram realizados em
Colônia.

Heinz Kuehn, ministro presidente do Estado da Vestfalla,
descreveu os seqüestradores "como tecnocratas assassinos a
sangue frio". Dlssealnda queiosguerrllhelros urbanos se trans-
formaram "num tumor maligno para o nosso povo"."Não devemos permitir que nosso pais seja assaltado pelahisteria do terror", disse Kuehn. "Mas também a força de nossa
democracia, ou seja, seu senso de humanidade não se deve
transformar numa fraqueza".

Os seqüestradores enviaram mensagens a uma agencia
francesa de noticias em Bonn e ao seu Intermediário suíço, rei-
terando as ameaças de executar Schleyer, se o governo nflo
libertar onze colegas presos. O prazo fatal era até a mela noite
de ontem.

Três horas antes de expirar o prazo, o governo anunciou ter
enviado uma mensagem para os seqüestradores através do
mediador suíço.

Mas, ao que parece, o prazo expirou sem que o governotomasse medida alguma para atender as exigências dos
seqüestradores. u-

O seqüestro galvanizou completamente as atenções do
pais, deixando em segundo plano ató mesmo a Inesperada
renúncia sexta-feira passada do ministro da Economia, Kans
Friderichs.

Falece Lowell, o
maior poeta atual
dos Estados Unidos

NOVA IORQUE - Robert Lowell, considerado por vérloscríticos como o maior poeta contemporâneo dos Estados Uni-dos, morreu segunda-feira à noite, vftlma de um ataque car-dlaco, no Interior de um táxi, aos 60 anos. Lowell foi vitimado
quando se dirigia ao Aeroporto Kennedy a casa de uma ex-mu-lher, Ellzabeth Hardwlck, em Manhattan. O poeta acabava devoltar da Irlanda, onde fez uma visita ao filho.Um porta-voz dos editores do poeta, a Casa Farrar, Strausand Qlroux, Informou que ele estava morto ao dar entrada noHospital Roosevelt. Nascido em Boston, teve uma vida bastantemarcada por seu atlvlsmo em questões sociais e políticas Opoeta foi condenado a um ano e um dia de prisão, em 1943duranto a segunda grande guerra, por nflo atender a convoca-
çflo para o serviço militar.

Depois da guerra, em 1947, ganhou o Prêmio Pulltzer porseu livro "Lord Weary'a Castle". Vinte anos depois, voltava aatrair a atenção do público, ao rejeitar um convite do presidenteLyndon Johnson para participar de um festival de arteB, na CasaBranca, como sinal de protesto contra a política externa dogoverno.

LONDRES -Aos 95 anos, morreu ontem na sua casa de
campo em Hampshlre, no Interior da Inglaterra, o maestro Leo-
pold Stokwski . Um porta-voz da gravadora CBS Informou queo maestro morreu por volta do melo-dla, 8 horas, em Braallla,
depois de sofrer um enfarte nâo multo forte. Stokwskl tinha
assinado no ano passado um contrato de seis anos com a CBS,
polo qual se comprometia a gravar quatro discos por ano. Na
semana passada, começou a sofrer de uma Infecçâo provocada
por um vírus e teve que suspender uma série de gravações. No
entanto, seu estado nôo mostrava gravidade e o maestro apro-
veltou a suspensão para planejar o disco seguinte. Além de dlrl-
gir diversas orquestras dos Estados Unidos, entre aa quais a
Orquestra Sinfônica da Cidade de Nova Iorque, que ajudou a
fundar em 1944, Stokwskl apareceu em vários filmes, entre os
quais "Fantasia", de Walt Disney.

BIOGRAFIA
Stokwskl foi um vigoroso maestro que ajudou a Introduzir

os compositores modernos ao público norte-americano, numa
carreira que se estendeu por melo século.

De 1912 a 1938, período em que regeu a Orquestra de Fila-
délfia, Stokwskl foi duramente criticado pelo público e peloscríticos. Nessa época costumava apresentar obras de composl-
toras assobios se prolongavam, o maestro costumava roapre-
sentar a mesma música que provocou a reação negativa do
público.

Stokwskl também se tornou conhecido por apresentar
eleitos visuais durante os concertos. Durante uma apresentação
no auditório da Academia de Música de Filadélfia, as paredesdo recinto foram pintadas de azul e prateado, as cores de seus
olhos e de seus cabelos. -ir

O maestro também ganhou noto/ledade devido a seu
romance com Greta Garbo no Inicio da década de 40 e a seu
casamento em 1945 com Glória Vanderbllt Declcclo, a chamada"pobre menina rica dos Estados Unidos". Na época do casa-
mento. Glória tinha 21 anos e Stokwskl 83.

Nos seus últimos anos, o regente se tornou um dos ídolos
da nova geração de músicos norte-americanos.

Em 1962, Stokwskl formou a orquestra Sinfônica norte-a-
mericana para dar oportunidade aos Jovens, mulheres e negros,

Em 1972, durante a festa em que se comemoravam seus 90
anos, o regente sustentou que "a música e os bons amigos" são
as duas coisas mais Importantes na vida de um homem.

Leopold Stokowski. Rndloloto UPI

i
i

Foi decidido em abril, numa reunião da Associação
de Entidades Financeiras da América Latina, a criação
ainda este ano do Banco Arabe-Latlno-Amerlcano. O
objetivo é entrar na faixa do Banco Interamerlcano de
Desenvolvimento (BID), usando capitais árabes "ociosos".
Um banco norte-americano, o "Commonwealth", acaba
de ser salvo da falência pelo "First Arablan Corp", quecomprou 77 por cento de suas ações. Trata-se de uma"holding" com 3ede em Luxemburgo e controlada porinvestidores do Oriente Médio. Há multas outras do gê-nero fazendo negócios por toda parte, principalmente na
Europa Ocidental e Estados Unidos.

Informa a "International Currency Review", de Lon-
dres, que em 1976 a Arábia Saudita comprou quase 18
bilhões de dólares de bônus não resgatávels do governonorte-americano. São transações que se vinculam, neces-
sarlamente, a política geral do Oriente Médio, mostrando
como se ampliam os mecanismos de pressão contra
Israel. A decisão dos Estados Unidos, de condenar a colo-
nlzaçio de terras árabes ocupadas a força por Israel e de
colocar os palestinos na meoa de conferência em
Genebra, parte de um calejado senso prático: 41 porcento das necessidades norte-americanas de petróleo Jásão cobertos pelo Oriente Médio, ó preciso "estabilizar a
região e Isto nunca será possível sem a solução do
problema palestino".

ACORDO
Há outra Informação da "International Currency

Review": Estados Unidos e Arábia Saudita fizeram um
acordo secreto durante o governo Ford. O presidente Car-ter conflrmou-o três semanas depois de sua posse. As
cláusulas Já estão sendo cumpridas em 1976 os sauditas
ultrapassaram os Estados Unidos, Indo a segundo produ-tores mundiais de petróleo, e este ano talvez tomem o prl-melro lugar da União Soviética. Estudo recente prevê quena década de 80, quando começará a escassez de petró-leo, o pleno fornecimento às nações Industrializadas
dependerá da vontade dos sauditas, de Intensificarem ounão o bombeamento do seus depósitos. Se quiser, a Ará-bla Saudita poderá produzir em 1982 ató 16 milhões debarris diários. Com esse potencial e o fiel da balança den-

tro da OPEP, este ano conteve o aumento do petróleo em
cinco por cento, fndlce previsto no acordo secreto com os
Estados Unidos. Também é preciso "estabilizar" o Oriente
Médio e o Norte e chifre da África.

Nâo se trata de somente varrer a Influência soviética.
Os sauditas querem que os Estados Unidos coloquem
Israel contra o muro, forçando-o a aceitar a realidade
palestina e dando paz a regimes conservadores da região
Incomodados com ativistas palestinos espalhados peloOriente Médio. Com um "lar nacional" eles terão a própriacasa. Quanto aos sauditas, saindo de Isolamento milenar,
cumprem com eficiência a sua parte. Com petrodólares,
conseguiram o primeiro cessar-fogo efetivo no Líbano,
reconciliando Egito e Síria. Em março a Arábia Sau-
dita reconheceu "a esquerdista" Somália e o "marxista"'
lémen do Sul, iniciando ofensiva diplomática que coloca-
ria em cheque a Influência soviética numa região de
grande Importância estratégica (salda do Mar Vermelho e
Indico) e levaria o Egito a atacar a Llbla. Numa visita à
Capital saudita, em agosto, o presidente somall obteve
empréstimo de 300 milhões de dólares para Ir em frente
em suas pressões contra a Etiópia, onde os soviéticos
substituíram os norte-americanos. O lemen do Sul rece-
beu a promessa de ajuda anual de 300 milhões de dóia-
res.

POTÊNCIA
O Banco Islâmico de Desenvolvimento, com sede na

Arábia Saudita, financia a construção de auto-estrada no
Norte da Somália, na direção do Golfo de Aden examina
outros 13 projetos somalls agrícolas e Industriais. Por inl-
ciatlva da Arábia Saudita foi criado um fundo árabe-afrl-
cano de um bilhão de dólares. "A Arábia Saudita se trans-
forma na força dominante da política no Oriente Médio,
com desdobramento africanos, e provavelmenteserá a potôncla-chave, do lado árabe, nas futuras nego-ciações com Israel", escreveu o "New York Times". Com ocortejo de chefes de governo (o alemão Schmldt, o fran-cês Glscard D'Estalng) a Arábia Saudita passa a ser tra-tada como potência mundial. Este é o dado que Israel temde enfrentar daqui por diante. Sauditas e norte-amerlea-
nos estão num mano-a-mano do qual Israel não escapa



O administrador da Paróquia
de Nossa Senhora efetuou
grave revelação à Polícia:

casamento de homossexuais.
Igreja casa

homossexuais
na Bahia

SALVADOR - Diversos
casamentos de homossexuais
— homens com homens e
mulheres com mulheres -
estão sendo realizados em Sal-
vador, segundo afirmou ontem
o administrador da parógula
de Nossa Senhora da Glória, sr
Walter Guimarães do Espirito
Santo. Ele disse que os casa-
mentos e outros escândalos —
principalmente a prática de
homossexuallsmo entre padres
e demais religiosos — estão
tendo como palco principal a
Igreja Católica Brasileira de
Salvador.

Guimarães, que apresen-
tou queixa à policia, foi bem
claro: sua igreja pertence a
Igreja Católica Apostólica Inde-
pendente e tudo começou
quando ele prestou a polfcla
depoimento sobre a apropria-
ção indébita feita pelo padre
Roberto Garrido Padlm (da
Igreja Independente) de 270
mil cruzeiros, quantia conse-
guida graças a casamentos,
batizados e crismas.

Quem deu Início a primeira
denúncia foi o padre Joslvaldo
Pereira de Oliveira. Este pro-
vou que o padre Roberto
Padlm era charlatão - não
tinha autorização eclesiástica
de valor jurídico. A parte mais
chocante do depoimento e a
que ressalta a prática de
homossexuallsmo em pleno
altar, sob uma virgem Maria.
Agora, a policia Irá apurar tam-
bem quais as pessoas que se
casaram - homossexuais - e
seus respectivos nomes.

Estudante
e comerciaria

assaltados
A comerciaria Roslcler

Gonçalves de Lima, residente à
avenida Paraná, 826, Boa
Vista, havia acabado de sair do
serviço na Estação Rodoferro-
viária e quando esperava pelo
ônibus, num ponto próximo ao
Viaduto do Capanema, foi
abordada por trôs elementos,
um dos quais portava uma
barra de ferro, com a qual
Roslcler foi atingida ao ofere-
cer resistência. Um relógio, um
anel, um par de brincos e certa
Importância em dinheiro foram
levados pelos assaltantes,
enquanto a vitima precisava
ser medicada no Pronto
Socorro Municipal.

Um segundo assalto ocor-
reu por volta de 23 horas, mela
hora após o primeiro e também
foi em pleno centro da cidade.
Sebastião Bernardo, residente
à rua Desembargador
Westphalen, 1919, estava
retornando do colégio e
quando se encontrava próximo
a sua casa, foi atacado por dois
desconhecidos, os quais salta-
ram do Interior de um Corcel,
de cor marrom, de armas em
punho. Sobaotlào foi prensado
contra um muro e obrigado a
entregar alguns trocados que
possuía, além de todos os seus
documentos.

No ônibus,
18 quilômetros

de assalto
RIO - O ônibus da Vlaçâo

Cometa, chapa HX-2073 SP,
dirigida por Deusdedlt Mendes
da Silva, que deixou a rodovia-
ria Novo Rio, às 23h30, com
destino a São Paulo, e com o
motorista cumprindo sua úl-
tlma viagem, pois já estava em
férias, quando ocorreu o
assalto, justamente iniciado no
Km 0 da Rodovia Presidenta
Dutra, aos 15 minutos da
madrugada de ontem.

Doio elementos, sendo um
branco e um pardo, que viaja-
vam como passageiros, saca-
ram de suas armas, e anuncia-
ram aos 26 passageiros, o clás-
slco ó um assalto.com o branco
lunto ao motorista, com a arma
apontada para sua cabeça,
enquanto o pardo, ficava nos
fundos do coletivo, com uma
sacola de papel para fazer a
arrecadação.

Inclalmente os bandidos,
em voz alta, anunciavam aos
passageiros, que quem tivesse
de posso de alguma arma, as
atirasse no chão, pois a qual-
quer movimento diferente,
qualquer um morreria e a
seguir foi iniciado o saque. O
assalto durou aproximada-
mente uns 15 minutos, sendo
Iniciado no Km 0, e terminado
no Km 19, já na altura de Morro
Agudo, quando foram libera-
dos, Os bandidos quando o
ônibus atingiu o Km 19, após
terem limpado todos os passa-
gelros. Fizeram com que o
motorista parasse o ônibus no
acostamento, fazendo saltar 3
passageiros, que lhe valeram
como reféns.

Menina de
9 anos é morta

no trânsito
Mais duas mortes foram

registradas ontem no trânsito
da cidade. A estudante Cybele
AH, 9 anos de idade e que
morava à rua Almirante Gon-
çalves, 1231, teve morte Instan-
tânea ao ser atropelada por um
caminhão na avenida Vítor
Ferreira do Amaral, próximo à
Praça das Nações. O acidente
aconteceu por volta de 11h30-
min, quando a menina saltou
do ônibus e foi apanhada pelo
caminhão basculante CR-6369,
dirigido por Reno Burbela.

A outra vitima fatal foi
Marli Souza Silva, 25 anos,
casada e que morava em Arau-
caria. Ela sofreu ferimentos em
colisão ocorrida na noite de
quinta-feira na via rápida do
Plnheirlnho, envolvendo o
Opaia dirigido por seu marido,
Raul Borba Silva e um Corcel.
A filhlnha do casal, Morgana,
de apenas dois anos, faleceu
naquela mesma noite, no PSM.
Ontem, às 14h25mln Marli tam-
bém acabou morrendo.

Em outros acidentes aten-
didos pelo Detran, receberam
ferimentos: Atílio Bovo Filho,
Darci Felipe, Llndolfo Clever,
Oscar Orestes Fleming, Jaime
Geraldl, Aldlr Fermlnlo, Sônia
Ferreira, Tereza Dias da Silva
Henrique e Maria Terezlnha de
Jesus.

Violência
policial foi

denunciada
"A população de Marechal

Cândido Rondon prefere ficar
sem policia, do que permane-
cer à mercê dos milicianos
irresponsáveis, que não estão
à altura de pertencer à Polfcla
Militar do Estado".

Esta declaração foi feita,
ontem, da tribuna da
Assembléia Legislativa pelo
deputado arenlsta Werner
Wanderer que fez violenta acu-
saçao aos componentes
daquele destacamento policial,
que vem cometendo dosres-
peitos e contraversões naquela
localidade do Oeste do Paraná.

Werner Wanderer Infor-
mou que centenas de pessoas
o procuraram pedindo provi-
dências quanto à atuação dos
componentes da Polfcla Militar
do Estado, que longe de ofere-
cer segurança, são os primei-
ros a cometer uma série de
desmandos.

O parlamentar disse que o
sargento Francisco Ellel Flguel-
redo, comandante em exercf-
cio da Companhia de Polfcla
local, cuja remoção Já tinha
sido solicitada em razão de "I-
numeras atrocidades", chegou
à portaria de circo alf Instalado
e devidamente autorizado, exl-
glu pagamento Indevido. Não
sendo atendido em sua preten-
são, o militar sacou de sua
arma e começou a disparar,
ferindo um artista da casa e
criando pânico entre os espec-
tadores presentes ao espeta-
culo.

Facada
no marido: era

maltratada
A Irresponsabilidade e os

maus tratos do marido João
Adalr Correia da Silva, fizeram
com que Sandra Regina da
Silva (20 anos, doméstica, rasl-
dente à praça 4, na Vila Nossa
Senhora da Luz) desferisse-lhe
uma facada. Ambos se conhe-
ceram desde 11 anos, de Idade
e, tempos após, passaram a
viver juntos. No ano de 72,
Sandra perdeu um bebê
devido aos maus tratos do
companheiro. Conforme decla-
rou na Delegacia de Homlcf-
dlos, João Adalr sempre se
portou como um Irresponsável,
chegando até a passar fome.
Após o casamento civil em 73,
Sandra Regina passou a morar
com a sogra, que era alcoóla-
tra. Como o marido nâo se
decidisse a alugar uma casa
para residirem, Sandra entrou
com petiç&o de desqulte.
Aconselhados pelo Juiz, volta-
rem a viver Juntos por algum
tempo. Novamente ocorrendo
desavenças, ela viajou para a
casa do pai em Paranaguá,
onde permaneceu por trôs
aomanoc. Pela Insistência do
marido, voltou a morar com a
sogra em Curitiba, mas, como
os fatos se repetiram, Sandra
foi até a casa de sua Irmã,
donde João levou o filho de
dois anos até a casa da mãe.
Indo apanhá-lo, a reação do
marido fez com que Sandra lhe
desse um golpe de faca. Após,
apresentou-se à Delegacia de
Homicídios.
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Sandra e o filho.

Levaram o
cavalo tostado

do Arnaldo
Invadindo a residência de

João Maria Pontarolll (sita à
rua Alferes Amânclo Machado,
691, no bairro São João, Baca-
cherl) os arrombadores leva-
ram uma grande quantidade
de obletos de elevado valor,
além de roupas, calçados e
eletrodomésticos. Um mon-
tante de 20 mil cruzeiros foi
raoubado pelos marginais,
após penetrarem por uma
Janela lateral. Uma cavalo tos-
tado com sete palmos de
altura, nove anos de Idade,
clcatrlz na anca e com a cara e
patas brancas, foi levado por
alguns elementos do potrelro
de Arnaldo Schutz (localizado à
rua Alberto de Campos, 8, no
bairro Pllarzlnho).

O animal, furtado pelos
marginais na noite de ontem,
tem valor calculado, aproxima-
damente, em 5 mil cruzeiros.

Helena Camargo (resl-
dente na rua José de Oliveira
Franco, na vila Paraíso) rece-
beu o pagamento na firma
onde trabalha, num total de
1.489 cruzeiros, e Juntando
com 300 cruzeiros, colocou-os
numa bolsa, dlrlglndo-se até a
casa de dona Maria, numa
ponsão localizada na rua 13 de
Maio, 84.

Mantida
proibição

a "Rei"
BRASÍLIA - O ministro da

Justiça, Armando Falcão, man-
teve ontem a proibição deter-
minada pela censura de São
Paulo, da peça teatral "O Rei
Morreu, Viva o Rei", ao Indefe-
rir representação do seu autor,
Cósar Vieira, a favor de sua
liberação. A peça foi editada
em 1976, sob o titulo "O Trans-
plante".

A representação feita em
abril deste ano, pelo advogado
Miguel Adrovando Alth, ale-
gava a inexistência, no texto,
do "palavra, trecho ou situação
que constranja a moralidade
módla do brasileiro ou que
destoe de outras obras plena-
mente liberadas".

Reclamou o autor, em sua
representação, ter a censura
alegado para efeito de proibi-
ção possuir a peça conotação
polftica contrária aos Inferes-
ses nacionais; incentivar o pre-
conceito racial, com ofensas à
raça negra; ser altamente
pornográfica.

FALECIMENTO
Faleceu ontem nesta Capl-

tal o Sr. TOBIAS DE MACEDO,
pai de dona Maria Clara Leão
de Macedo, esposa de João
Elfslo Ferraz de Campos. O
féretro partirá hoje, de sua
residência, à Avenida João
Gualberto, 530, às 17 horas,
para Cemitério a ser desig-
nado.
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"A população pode ficar tranqüila.
Todo o esforço está sendo feito

para melhorar o policiamento de
rua", garante o comadnante da PM.

Intensificado combate
ao crime em Curitiba

A reportagem do DIÁRIO DO PARANÁ, de sua edl-
çflo do dia 11 de setembro último, sobre o aumento do
índice de roubos e as deficiências do policiamento pre-
ventlvo existente em Curitiba, pela natureza do problema
levantado, encontrou ressonância lunto ás autoridades
responsáveis. Sem declinar as fontes, a matéria basea-
va-se em considerações de Integrantes das policias Min-
tar e Civil que, confrontadas deixavam dúvidas quanto à
competência dos tipos de policiamento necessários para
a tranqüilidade da populaçflo.

No mesmo dia em que a reportagem foi publicada, a
Delegacia de Furtos e Roubos deu Inicio a uma "Opera-
çâo Pente-FIno", visando "retirar da circulação" os
ladrões mais conhecidos e que estão atuando em Curl-
tlba, ação essa tipicamente preventiva e que, de há
multo, nflo era colocada em prática. O Centro de
Operações Policiais Igualmente ae movimentou e está
articulando diversas operações de rua, com o apoio de
unidades da Policia Militar, nos moldes de outrora
conhecida (e temida) Ronda Erradlcadora da Dellnquôn-
cia - REDE.

COMANDANTE ESCLARECE
A reportagem motivou, ainda, nota de "esclareci-

mentos e comentários", assinada pelo comandante da
Policia Militar do Paraná, coronel Frederico Ernesto Vir-
mond, cu|o teor é o seguinte: "Senhor Redator: 1 - Ao
tomar conhecimento da reportagem desse prestigioso
lornal, sob o titulo "POLICIA NÂO SE DECIDE E
LADRÕES APROVEITAM", publicada no dia 11 de
setembro pp, este Comando nâo poderia deixar de apre-
sentar alguns fatos e considerações que julgo conve-
nlente que o público tome conhecimento.

a) Em primeiro lugar,cumpre esclarecer ao dedl-
cado repórter que o efetivo da Policia Militar do Paraná
nfio ô de 15 mil homens como foi declarado, mas sim
nâo chega a atingir hoje 10 mil, Apesar dos esforços no
sentido de completar o efetivo previsto, que é de 11.357

homens, nos termos da Lei de Fixação de Efetivo (Lei n»
1 797 de 24 de Jun 68), nflo tem sido possível ao
Comando da PM atingir tal objetivo, dadas as clrcuns-
tânclas naturais das dificuldades do exercício da profls-
sâo e o pouco atrativo dos atuais níveis de venclmentoa
Inclusive sem a percepçflo da gratificação do terço de
riscos de vida, pago a Inúmeras outras categorias de
funcionários".

b) Em segundo lugar, dese|o esclarecer que lop.o
que assumimos o Comando da Corporação, verificamos
as dificuldades surgidas com a execução e o planeis-
mento do Policiamento da Capital, tendo Imediatamente
encaminhado às autoridades municipais uma solicitação
para melhor localização e distribuição das áreas das
Unidades Operacionais das OPM da Capital, que sâo o
12» BPM, 13« BPM, RCD e BPTran (este Inteiramente vol-
tado para o setor de trânsito). Com Isto teremos atingido
uma distribuição regular do efetivo por toda a área desta
grande Curitiba"."c) Em terceiro lugar, esclareço que a PM está reco-
bendo, do Plano de Reequlpamento das PMs, perten-
cente ao Exército Brasileiro, mais 39 (trinta e nove) vlatu-
ras para o policiamento ostensivo, que serão, quase
todas, empregadas na Capital"."d) Em quarto lugar, quero esclarecer que nâo há"logo de empurra" entre a Polfcla Civil e a Militar e a
população curltlbana pode ficar tranqüila que todo o
esforço está sendo feito para melhorar o policiamento de
rua"."2 - Na verdade, cumpre salientar que à Policia Mlll-
tar é dada, por força de lei, uma gama bastante vasta de
encargos, que temos procurado atender. O policiamento
de rua ó apenas um deles. E por ser o principal, pois é
aquele que diz respeito diretamente ao cidadão, é o que
tem merecido o nosso principal empenho"."3 - A solução não é apresentar dificuldades, maa
superá-las e é Isto que temos procurado fazer".

Advogado é espancado e acusa
os policiais de Mandirituba

Ameaça de morte, abuso de poder, Injúria grave,
lesões corporais e Impedimento do exercício legal da
profissão, são os crimes apontados pelo bacharel Carlos
Alberto Pereira, cometidos por soldados da Policia Mill-
tar no km 30 da rodovia Curltlba-Rlo Negro, no munlcfplo
de Madlrltuba. O advogado está, também, movendo pro-
cesso contra o prefeito da cidade, por abuso de autorl-
dade, e contra o delegado Francisco César Batalha.
Alega que, ao atender o seu cliente, Leonardo K., esteve
em Mandirituba para proceder a divisão de terras prove-
nientes da partilha de uma herança. O Imóvel tlca em
zona limítrofe às terras de Maria Radicheski, a qual con-
cordou com a delimitação. Contudo, um filho desta Infor-
mou a policia do fato, dizendo que Leonardo estava rou-
bando parte das terras localizadas num recanto limite
dos imóveis. Na ocasião em que a família de Leornado
encontrava-se no restaurante Taborda, naquela rodovia,
o delegado, acompanhado de três soldados da policia
militar, ordenados pelo prefeito municipal, adentraram
o local e agrediram Leonardo, José e Bernardo e tam-
bém o advogado Carlos Alberto Pereira.

DELEGADO ASSUME RESPONSABILIDADE
O requerimento solicitando abertura de competente

Inquérito Policial Militar contra os soldados Antônio
Batista Clubas, Benedito Pereira da Silva Júnior e José
Arnaldo dos Santos, foi Indeferido pelo tenente-coronel
Eosny de Senna, porque não houve crime militar nem
transgressão disciplinar e, conforme o oficio número
13/77, o delegado disse que assumia toda a responsabl-
lidade. A negação ao pedido, argumentou Carlos
Alberto, é um absurdo, pois, juridicamente nâo existe
transferência de autoria de delito e todos os transgresso-
res são agentes na configuração do crime. Conforme a
petição, os policiais presentes ao local do fato, Inclusive
o subdelegado de Areia Branca, distrito de Mandirituba,
agrediram com coronhada de revólver, socos e ponta-
pés, além de Injúrias e ameaças, detendo a família K., a
qual foi levada em presença do prefeito, conhecido por
Vlno Pertolino. Segundo consta, o advogado conseguiu
fugir ao cerco policial, dirigindo até o juiz de Sâo José
dos Pinhais para despacho de "hábeas-corpus".

Presos dormindo ladrões que
usavam táxi para os assaltos
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INCOMPETÊNCIA"As autoridades policiais nflo tinham competência
de Intervir na questão da divisão das terras", prosseguiu
Carlos Alberto, pois nflo cabe ás mesmas a solução do
problema. O delegado Francisco César Batalha e os
policiais foram informados por um filho de Maria Radl-
cheskl de que a cerca ora em construção por Leonardo
Invadia outro Imóvel. Dado ao fato, o delegado realizou a
prisão dos membros da família de Leonardo. Depois da
detenção, foram levados à presença do prefeito munlcl-
pai, o qual somente mais tarde compareceu á delegacia
local, demonstrando completo domínio sobre as ações
do delegado. "Francisco C. Batalha disse que nada
sabia. Tudo fora ordem do prefeito", afirmou o bacharel.

Contudo, o delegado efetuou a prisão mesmo sem
portar mandato expedido por ordem Judicial e sem a
configuração de flagrante delito. Outro fato estranho que
se soube, foi o embargo do Imóvel feito pelo Juiz de Paz
de Madlrltuba, Ciro Pallu, após a denúncia das supostas
Irregularidades existentes na delimitação das divisas das
terras.

GRAVES LESÕES

O ocorrido no Km 30, no restaurante Taborda, foi
um verdadeiro absurdo, frisou o advogado. "Quando
dlrlgla-me até o Imóvel, encontrei no caminho uma via-
tura policial comandada pelo delegado de Madlrituba.
Informaram-me de que Iam deter a família K., acussda
de causar danos à residência de Maria Radicheski. Ao
chegar no local, a policia Já estava agredindo a todos,
provocando alvoroço no restaurante". Prosseguiu
dizendo que, após Identificado, o delegado Francisco
César Batalha desferiu-lhe socos, pontapés e uma coro-
nhada na cabeça, provocando graves lesões, confirma-
das por exames módicos. Segundo Carlos Alberto, o
delegado, já indiciado em Inquérito, deverá responder
pela violência empregada, como também o prefeito, em
virtude do abuso de poder. Ao parecer do bacharel, c
indeferimento do requerimento para procedimento de
inquérito contra os policiais militares ó Ilegal.
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Delegacia de Furtos de Automóveis prendeu,
pela manhã, uma dupla de ladrões de carros,

autoros, Inclusive, de assaltos, para os quais utiliza-
ram-se de um táxi roubado, passando a fazer corridas e
despojando os passageiros. Joflo Manoel Chacoskl, 19
anos, com passagens pela Escola Correclonal Queiroz
Filho, sendo recolhido à Prisão Provisória de Curitiba,
cumprindo pena de 60 dias, e seu companheiro Ademir
de Almeida Oliveira, 19 anos, fugitivo da Queiroz Filho.

Os dois foram presos na manhfi de ontem, quando
se encontravam dormindo no interior do Dodge Dart
AP-4805, em Sflo José dos Pinhais. Foram surpreendi-
dos poloo agentes da Furtos de Automóveis. Para o dele-
gado Peters Maslovskl, os dois podem ser autores de
outros tantos assaltos e furtos de veículos ocorridos nos
últimos dias. A dupla nfio se utilizava de revólveres paraintimidar as vitimas e sim de uma pequena chave-de-
fenda. Os dois foram autuados em flagrante e serão ho|e
mesmo, encaminhados ao presídio.

ASSALTANDO COM UM TÁXI
Naa declarações que prestou ao superintendente

Valentlm, da DFA, João Manoel contou que havia ganho

liberdade na tarde de sexta-feira, depois de ficar durante
sessenta dias recolhido na prisão Provisória de Curitiba,
por furtos de automóveis. Ao sair do presfdlo, João
encontrou-se com seu amigo Ademir e resolveram sair
para arrumar dinheiro. Quando passavam em frente ao
numero 55 da rua Rio Juruá, no Bairro Alto, depararamcom o Volka TL AT-1539 táxi, com chaves e tudo.

João e Ademir apossaram-se do vefculo, que estava
sob a responsabilidade do motorista Arnaldo Silva. Com
o táxi passaram a rodar pela cidade, a procura de passa-
gelros. Ademir ficou deitado no banco traselro.No bairro
do Uberaba.LIleo Paiva pediu para o táxi parar e solicitou
uma corrida até o bairro da Vila Isabel, sentando no
banco dianteiro ao lado do falso motorista. Numa carta
altura Ademir, que estava deitado no banco traseiro.levantou e encostando a chave-de-fenda nas costas do
passageiro, pediu que entregasse todo o dinheiro. 0
assalto rendeu para a dupla a Importância de 150 cruzei-ro?;i? v.9,cul° 'p! abandonado mais tarde, próximo ao
estádio do Corltlba, onde, em seguida, se apossaram do
üodge Dart, com o qual foram presos pelos agentesJuarez, Tônico, Abdala e Silvio

I  I- ^
Ademir ficava escondido no
táxi e atacava as vitimas
de surpresa, nos assaltos.

n«ro^Macn?el é a88a'tante desdegaroto. Saiu sexta-feira últimada prisão e voltou a roubar
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Os projetos que estão
sendo executados aquiimpressionaram multoo prefeito de Assunção.

experiência de
Curitiba para

Assunção
nepols de regressar a
ncão, o Intendente muni-

- , da Capital Paraguaia,

neral Porfírlo Pereira Rulz
A88U

nll, que permaneceu quatro
:¦« em Curitiba para observar
m -- da cidade, reuniu toda

n eaulpe técnica para dizer
,« "Assunção aproveitará

?«h«8 as experiências da Pre-

Jl,Ira Municipal de Curitiba".

rurltlba, segundo entrevista
nubllcada pelo jornal ABC, de
SSjnçflo. edl<?ao de 28 de
«aosto, 

"conseguiu um cresci-
mento ordenado mediante
oDortunas medidas aplicadas"ala 

municipalidade" e pelo
initituto de Pesquisa e Planeja-
Janto Urbano - iPPUC. O
diretor do Departamento de
Desenvolvimento Urbano,
arquiteto Miguel Angel Solís,
aUe também esteve em Curl-
tlba, assinalou que, ao lado de
arandes projetos, as autorlda-
Ias municipais da Capital do
¦paraná também se preocupam
c0m coisas aparentemente
pequenas. Angel Solís desta-
cou que tudo Isto "exigiu um
grande esforço, não só das
autoridades municipais, mas
lambem da população Inteira,
porque no começo todo tran-
seunte destruía as flores,
porém se voltava a plantá-las.

Destruíram-nas novamente, e
eram replantadas, até conse-
gulr que as flores fossem res-
peitadas como um elemento
que embeleza a cidade".

AFAN
mostra a sede

e trabalho
Com uma apresentação do

coral da instituição, regido pelo
maestro José Luiz, foram inaugu-
rada ontem as novas depen-
dências da Associação Feml-
nina de Amparo ao Deficiente
Rocóm-Nascido - AFAN, cons-
titulda, com donativos da cole-
tiwdade. O objetivo da AFAN,

^£ms palavras de sua presidente-dláucia Pimentel, ó a "Integra-
çào do cego na comunidade".
Para isso atendem deficientes
desde que nascem e acompa-
nham seu crescimento e
desenvolvimento -- há uma
equipe encarregada de passaras apostilas e lições dadas nas
escolas de crianças normais
para o Braille, atendem os
deveres e há também uma
equipe de mercado de
emprego, que encaminha os
deficientes para empresas
interessadas. O resultado do
trabalho desenvolvido pelaAFAN pode ser constatado nos
^gos que estão na universl-
daae, estudando Letras, Direito°u Pedagogia e nos que estãoempregados em Indústrias,casas comerciais e saunas
leste ano foi feito um curso demassagistas). Como só podem""=8r empregados os cegos
W participarem do Curso delocomoção, a entidade nocomento está tentando trazer•tfyamente para Curitiba os

Ma.™ SSOraS c'ue d9ram este
í"«p, para que os atuais 75"^cientes atendidos pelaAr*N possam trabalhar.

Problema
da carne quase

normalizado
O delegado regional da

Sunab, Pedro Tocafundo anun-
ciou ontem, que dentro de trôs
dias, no máximo, a questão do
abastecimento de carne na
Capital estará normalizado,
graças a liberação de mais de
1.400 toneladas de carne con-
gelada do estoque distribuído
pela Cobal. O abastecimento
insuficiente de carne conge-
lada - até agora haviam sido
liberadas apenas 316 tonela-
das do estoque regulado peloGoverno - tem provocado dis-
torções nos preços em vários
açougues, fato que já provo-
cou, inclusive, o corte na cota
que era entregue no Açougue
Gualra, de Curitiba.

Com a normalização na
distribuição do produto, pela
Cobal, a tabela de preços,
aprovada em acordo entre o
Sindicato dos Retalhlstas e o
Governo Federal - Cr$ 15,85
para a carne traseira e Cr$
10,10 para a dianteira - poderá
ser finalmente adotada, garan-
tlu Pedro Tocafundo. Ao
mesmo tempo, voltando de
uma reunião realizada no Rio
de Janeiro, o delegado reglo-
nal da Sunab afirmou que o
feijão preto voltará a ser ven-
dido normalmente em Curitiba.
O Governo Federal prometeu
liberar os preços ou então,
mantô-los iguais, distribuindo,
na Capital, o estoque acumu-
lado no Rio de Janeiro, onde a
situação, quanto ao produto,
também já está normalizada.

Poluição
eleva doenças

mentais
O professor Ismael Zanar-

dlnl, diretor da Associação Mé-
dica Paranaense e da Associa-
ção Paranaense de Psiquiatria
informou que é considerável e
até alarmante a Influôncla das
dlvoraao formas de poluição no
índice cada vez maior da Incl-
dôncla de doenças mentais
que afetam hole a população
brasileira. Este será um dos
principais temas a ser
abordado no XIII Congresso
Nacional de Neurologia, Pai-
qulatrla e Higiene Mental que
será realizado na Faculdade
Tulutl, no próximo môs, esten-
dendo-se até novembro.

Os congressistas, cerca de
quatro mil, serão psiquiatras,
psicólogos, psicanalistas e
acndômlcos de medicina e de
psicologia de todos os Estados
e do Exterior. Os dois prlncl-
pais temas serão "Poluição e
Saúde Mental" e "O adoles-
cente e o Senescente", além
das conferências, mesas
redondas e de todas as ses-
soes científicas já programa-
das. Haverá cursos especiais
para todos os participantes,
sobre "sexologla", "disfunção
cerebral mínima", "psicologia
de gestalt", "higiene mental" e"vivência 

pslcodramátlca". As
Inscrições Já se encontram
abertas em todas as agências
do Banco Bamerlndus e na
Associação Paranaense de
Medicina, na rua Carlos de
Carvalho, 816.

Segurado
do Sasse passa

Para INPS
A Partir de 1 de novembrooi k „ ' uo ¦ oe novemDro

8;'beneficiários do SASSE,
eSW.ÇO de Asslst&nrlfl a

9Ur° Social de
J*- autarquia f,
S*.'-malo de 19
de 

'Oatoriamente 
à condição

30°ial Vqí0Q3QCda Prevldência
diretor»» -ASSE pertencem os

Sêõnr» ode Assistência e
I, mo Social dos Economia-
emT' au,,£Jrqula federal criada"i maio de 1956, passarão

Projeto
Rondon institui

concurso
Para comemorar o décimo

aniversário do Projeto Rondon,
o Ministério do Interior Instituiu
o "Prêmio Rondon de Reporta-
gens", com o ob|etlvo de valorl-
zar o trabalho Jornalístico e
premiar as melhores reporta-
gens publicadas, no Brasil ou
no exterior, sobre a Fundação
Projeto Rondon. O tema para a
reportagem é de livre escolha
do autor, podendo focalizar a
Fundação em qualquer dos
seus aspectos de conceitua-
ção ou atuação, Ilustrados ou
não, publicados em jornais e
revistas nacionais ou estran-
gelras, escritas por jornalistas
brasileiros ou de outros países.

Somente os trabalhos
publicados no período de 1 de
janeiro a 30 de dezembro deste
ano, serão consideradas
Inscritos. A reportagem deverá
ser enviada em cinco vias, ao
Projeto Rondon, à Av. W-3
Norte, quadra 502, lotes 5 a 9 -
Brasília - DF, ou na Diretoria
Executiva situada em cada
Estado brasileiro. O primeiro
colocado receberá um prêmio
de Cr$ 15.000,00 e Cr$
10.000,00 para o segundo
lugar.

Foi em Julho de 1967, que
a primeira equipe de universl-
tárlos partiu do Rio de Janeiro
com destino a Rondônia,
dando origem a um trabalho
pioneiro, que.dentro de pouco
tempo, ficou conhecido em
todo pais.

Econrw e servldores da Caixa
«Hiluhr? Sa' os °-uals' a,é 31 de
l|tíotodncesteano'tem9aran-
rfin,<oaos os seus direitos refe-[entes , --"uyu o«ooc. m par-™i aata estes servidores
M0~iwp| asslstêncla prestada
cln- aT» .a quai lnclui benefí-9 assistência módica.
°7.07?^7,a lGl n' 6-43n de
L^Pònsí.f'-,0 INPS Passa a ser
8ASSP ael,pela "quldação do
b9ieficiár?s m como P^ seus'p°sent»i .no que se re,ere a
asslstên(aiQ0rLas' Pensões e
Ç08estftamédlca-Seus servi-
INeaSS; 

Se-?do 9radatlva-
2.anefrba80rvld°s pelo INPS de
SboA"8 aíè 15 de
Sasf„n3te P088a exercer
4°'isto s^06300 extinto ór-
*ri°sS&? qu,e seus benefl.la99nSQe.rncarn direitos ou van-

d AtravAc 5nh^m adquirido.
> CafxSda FUNCEP, Fun-'ai, ^aixa Econômica Fede-

Copei
atende melhor

os bairros
Investindo Cr$ 810 mil, a

Copei concluivi uma nova etapa
da programação de obras que
executar nos bairros de Curitiba
com a finalidade de proporclo-
nar maior confiabilidade e
segurança aos usuários de
energia elétrica e possibilitar o
atendimento a novos consumi-
dores, residenciais, comerciais
e insústriais, além de reforçar
o sistema de iluminação
pública.

Os serviços, ora concluí-
dos pela empresa abrangeram
as redes de distribuição de
energia elétrica dos bairros
Cajurú, Campina do Siqueira,
Cristo Rei, Vila Isabel e Vila Ofi-
cinas, com parte do crono-
qrama pré-estabelecldo pela
concessionária, objetivando,
ainda para o, ano de 1977,'introduzir uma série de melho-
rias no suprimento energético
das diversas áreas da Capital.

A ação das frentes de trabaiho
da Copei, no Cajurú, foi con-
centrada nas ruas Aracaju,
Guilherme Bianchl e Florlanó-
polis, enquanto que no bairro
Campina do Siqueira os bene-
ffeios foram concretizados nas
ruas Ferdlnando Darlf e Mário
Tourinho.

Mobral
prepara novas

turmas
O Programa de Alfabetiza-

ção Funcional, desencadeado
pelo Mobral, abrangerá e
beneficiará a população anal-
fabeta de mais de sessenta
bairros da Capital, onde estão
instalados os postos de atendi-
mento. O programa será reall-

i zado em cinco meses, sendo
que a primeira turma começará

I as aulas em janeiro próximo e
a outra em agosto do mesmo»

j ano. Além deste programa, o
Mobral já iniciou aulas em 102

I postos, no centro e na periferia
da cidade.

Essa organização pre-
| tende até 1979 alfabetizar mais
| de 30.000 pessoas com mais
| de 15 anos, somente na Capi-
j tal, sendo esta a estimativa de

analfabetos. O Paraná é o
Estado sulino com a maior taxa
de analfabetos na faixa etária
de 15 anos. Ao terminar o
curso de cinco meses, o aluno
receberá diploma e na forma-
tura, o tftulo de eleitor. Em
dezembro do ano que vem, o
Mobral pretende entregar para
os alfabetizados cartões de
Natal, para que eles possam
escrever a quem quiser as fell-
citações. Há mais seis progra-
mas promovidos pelo Mobral,
como a profissionalização, o
supletivo do primário, cha-
mado de Educação Integrada,
o cultural, com sua biblioteca,
pinacoteca e os cursos de edu-
cação sanitária e campanhas
esportivas.

Acadêmicos
voluntários
na Justiça

A modernização da execu-
ção penal, colocada em prática
pela Secretaria da Justiça, vem
despertando o Interesse dos
acadêmicos de Direito, notada-
mente com o acionamento de
mecanismos de apoio e orien-
tação a Internos e egressos dos
estabelecimentos penais do
Estado. Tanto assim que, além
dos estudantes já lotados em
regime de bolsa remunerada
nos órgãos da Secretaria da
Justiça, mais vinte e três aca-
demlcos dá Universidade
Federal do Paraná oferece-
ram-se para atuar como volun-
tárlos nesses programas.

Ao aceitar o oferecimento
desse trabalho espontâneo, o
secretário Túlio Vargas desta-
cou a Importância do papel dos
estudantes na execução da
política de humanlzaçâo do
Sistema Penitenciário Para-
naense, afirmando que lhes
deve ser creditado grande
parte do êxito encontrado nas
atividades desempenhadas em
organismos como o Instituto de
Orientação Laertes Munhoz ePrograma Themls. Acentuou
que os acadêmicos, além do
entusiasmo, trazem para o SIs-tema Penltenclôrlo os mais
atualizados métodos de traba-
lho.
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Nos poucos dias antes de se
iniciar um novo período de recesso,

os vereadores apresentaram
suas últimas proposições.

Vereadores reiniciam os
trabalhos legislativos
Depois do recesso nos feriados da Semana da

Pátria, a Câmara Municipal de Curitiba reiniciou
ontem seus trabalhos em plenário. A segunda-feira
foi dedicada aos trabalhos das comissões perma-
nentes. Com a ausência apenas do vereador Donato
Gulin, o presidente da Casa, João Baptista Alberto
Gnoato Iniciou a sessão de ontem que foi conslde-
rada normal, já que nenhuma matéria de Importân-
cia está em tramitação no Legislativo da cidade.

O vereador Jefferson Vanderley teceu conslde-
rações sobre o esporte amador na Capital, desta-
cando o campeonato clclístlco que deverá se reall-
zar em Curitiba em breve, reunindo os maiores
nomes desse esporte em todo o País. Disse que tem
que se ressaltar o entrosamento que está existindo
entre os poderes públicos municipal e estadual,
nesse setor, através do diálogo que mantém o pre-
feito Saul Raiz e o secretário João Ellslo.do Planela-
mento.

Everaldo Silva apresentou requerimento sollcl-
tando ao departamento competente da Prefeitura
estudos visando a Imediata mudança de estabeleci-
mento bancário para movimentação da conta de
pagamento do funcionário público municipal. Em
outro requerimento o vereador solicita melhor
esquema de segurança para a Escola Correclonal
Queiroz Filho.

Aírton Cordeiro apresentou um voto de congra-
tulações à Federação Israelita do Paraná pela pas-
sanem do ano novo judaico.

Luiz Gll Leão requereu ao Departamento de
Obras da Municipalidade Informações sobre quais
as obras que estão planejadas e quando serão Inl-
ciados no trecho de acesso â Colônia Orleans.

João Queiroz Maciel apresentou projeto de lei
declarando de utilidade pública a Fundação Sane-
par. Requereu votos de aplausos ao novo Conselho
Deliberativo da União da Polícia Civil.

Mário Celso requereu ao departamento compe-
tente da Municipalidade que providencie estudos
especiais que venham beneficiar os moradores de
Higlenópolls, Jardim Paraíso e Bairro Alto.

Adhall Sprenger Passos usou da palavra para
falar sobre o Dia da Imprensa. Disse que "multo
antes da organização do Estado o homem já vivia
em sociedade, e já tinha também o direito de pes-
qulsar a verdade e da liberdade de Informação.
Atualmente, entretanto, encontramos um Estado
Impedindo que a Imprensa Informe ao seu leitor
todos os problemas Inerentes â população. A
Imprensa precisa se libertar das formas que o
Estado encontra para impedir a circulação das Infor-
mações".

BANESTADO S/A. REFLORESTADORA
C.G.C. N» 76.013.937/0001-63

ATA DA 3' ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do més de abril de mil novecen-
tos e setenta e sete, às 16:00 horas, na sede daEmpresa, na Rua Monsenhor Celso, 225, 5' andar,Curitiba, Paraná, reuniram-se em Assembléia GeralOrdinária, os acionistas representando a totalidadedo capital social, conforme assinaturas lançadas às
folhas 5 do Livro de Presença de Acionistas, convo-
cados que foram por editais publicados no Diário Ofl-ciai do Estado, edições de 18,19 e 20 de abril de 1977 eno Diário do Paraná, edições de 16,17 e 19 de abril de1977. Na forma estatutária, o senhor Celso da CostaSaboia, presidente do Conselho de Administração,
declarou instalada a Assembléia, convidando o dlre-tor presidente da Empresa, senhor Aclr Macedo Gul-marães para presidir os trabalhos e a mim, JuarezElias Sarú, representante do acionista Fundo deBeneficência aos Funcionários do Banco do Estado
do Paraná S/A., para secretariar a sessão, ficandoassim composta a mesa. Com a palavra, o presidenteesclareceu que os documentos de que trata o artigo133 da Lei n' 6.404 de 15/12/76 foram publicados e per-maneceram à disposição dos senhores acionistas
pelo prazo legal, solicitando em seguida, a mim queprocedesse a leitura do Edital de Convocação da pre-sente Assembléia, cujo teor é o seguinte: - "BANES-
TADO S/A REFLORESTADORA - CGCMF n«76.013.937/0001-63. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁ-
RIA - Convocamos os senhores Acionistas da Banes-
tado S/A Reflorestadora para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29
de abril de 1977, às 16:00 horas, na sede social à Rua
Monsenhor Celso, 225, 5» andar, Curltlba-Paraná, afim de tomarem conhecimento, discutirem e dellbe-
rarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1 - Relatório
da Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros e Per-das e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exer-
ciclo encerrado em 31 de dezembro de 1976; 2 - Elel-
ção dos membros do Conselho Fiscal e fixação dos
seus honorários; 3 - Fixação dos honorários da Dire-
torla. Curitiba, 14 de abril de 1977. as.) Acir Macedo
Guimarães- Diretor Presidente". Passando ao prl-meiro Item da Ordem do Dia o presidente solicitou
que se procedesse a leitura do Relatório da Direto-
ria, do Balanço Geral, da Conta de Lucros e Perdas eParecer do Conselho Fiscal referentes ao exercido
de 1976 e que foram publicados no Diário Oficial doEstado, edição de 02 de março de 1977 e no Diário doParaná, edição de 27 de fevereiro de 1977. - Finda aleitura, o presidente colocou a matéria em discussão,
esclarecendo, preliminarmente, que o Conselho deAdministração, agindo consoante os Estatutos,
designara parcelas do lucro para os Fundos de
Reserva Legal e de Aumento de Capital e determi-
nara a distribuição de dividendos de 6% ao ano, emrazão do que, permaneceu o saldo de Cr$ 37.037,52
(trinta e sete mil, trinta e sete cruzeiros e cinqüenta
e dois centavos) à disposição desta Assembléia.
Pedindo a palavra o senhor Celso da Costa Saboiarepresentante do acionista Banco do Estado do Para-ná S/A. propôs que o saldo em questão fosse lncorpo-rado ao Fundo de Reserva para Aumento de Capital.Apreciados todos os documentos apresentados e exa-minada a proposição do acionista Banco do Estadodo Paraná S/A., foi efetuada a votação verifican-
do-se sua aprovação por unanimidade de votos, abs-tendo-se de votar os legalmente Impedidos. Dando
prosseguimento, o presidente passou ao segundoitem da Ordem do Dia, dizendo que a Assembléiadeveria eleger os membros do Conselho Fiscal efixar os seus honorários, para o exercício de 1977,devendo ser observadas as disposições do artigo 162e seus parágrafos da Lei n» 6.404 de 15/12/76. Pedindoa palavra, o senhor Celso da Costa Saboia, represen-tante do acionista "Banco do Estado do Paraná" pro-pôs a eleição dos senhores EDGARD FELIPE DAN-TAS PIMENTEL, brasileiro, casado, advogado, resi-dente e domiciliado na Avenida Presidente ArthurBernardes, 2117, Curitiba-Paraná, portador da Cé-dula de Identidade n» 166.977-Pr e CPF n?007082089-91, Inscrito na OAB-Pr sob V 1645-ATHAIDE STONOGA, brasileiro, casado, contador,residente e domiciliado na Rua Estados Unidos, 1750,Boa Vista, Curltlba-Paraná, portador da Cédula deIdentidade n* 247.639-Pr e CPF n» 000953899-20, ins-
™T,1\0T£R,F"Pr sob n' 743?; e PEDRO ARTHURSAMPAIO, brasileiro, casado, serventuário da Jus-tlça e Bacharel em Direito com diploma da Facul-dade de Direito de Curitiba, registrado no MEC sobn? 4.831, residente e domiciliado na Rua XV deNovembro, de 2051, apartamento, 22, Curitlba-Para-ná, com Cédula de Identidade n» 179.446-Pr e CPF n*004657399-20 para membros efetivos e dos senhoresÁLVARO LUIZ TEIXEIRA DE FREITAS, brasi-lelro, casado, engenheiro civil, residente e doml-

cllado na Avenida Washington Luiz, 245, Jardim
Social, Curltlba-Paraná, portador da Cédula de I-
dentldade n' 112.884-PR e CPF n' 000027809, inseri-
to no CREA da 3» Região sob n' 959;HEITOR WALLA-
CE ESPÍNDOLA DE MELLO E SILVA;brasilelro, ca
sado, professor catedrático, engenheiro civil inscrito
no CREA sob n» 1333-D/Pr,resldente e domiciliado na
Avenida Visconde de Guarapuava, 1653, aparta-
mento n' 132, Curltlba-Paraná, portador da Cédula
de Identidade n' 231-357-Pr e CPF n» 000261079 e
HUGO DE ALBUQUERQUE BARRETO, brasileiro,
casado, advogado, residente e domiciliado na Rua
Brigadeiro Franco, 2189, Curltlba-Paraná, portadorda Cédula de Identidade n' OAB-Pr - 2593 e CPF n?
000304309 para membros suplentes. Ainda com a
palavra, o senhor Celso da Costa Saboia propôs, tam-
bém, a fixação dos honorários do Conselho Fiscal em
0,1 (um décimo) da remuneração mensal a ser
fixada para o Diretor Presidente da Empresa, a
cada um dos senhores Conselheiros, quando no exer-
ciclo efetivo de suas funções, na forma das disposi-
ções da Lei n' 6.404 de 15/12/76, artigo 162, parágrafo3». As proposições foram colocadas em discussão e a
seguir em votação, verificando-se a sua aprovação
por unanimidade dos presentes. Dando prossegui-mento, o presidente abordou o terceiro Item da
Ordem do Dia e concedeu, novamente a palavra ao I
senhor Celso da Costa Saboia, representante do aclo-
nista Banco do Estado do Paraná S/A, e que, como
presidente do Conselho de Administração, transml-
tlu a proposta do referido Conselho para a fixação da
remuneração dos Diretores no exercido de 1977, nas
seguintes bases: ao DIRETOR PRESIDENTE - Cr$
18.000,00 (DEZOITO MIL CRUZEIROS) a titulo de
honorários e CrS 4.000,00 (QUATRO MIL CRUZEI-
ROS), a titulo de Verba de representação, perfa-zendo Cr$ 22.000,00 (vinte e dois mil cruzeiros) men-
sais e mais a importância de Cr$ 55.000,00 (CIN-
QUENTA E CINCO MIL CRUZEIROS), a titulo de
gratificação semestral, nos meses de Junho e
Dezembro num total de 17 (dezessete) remunerações
no exercício; ao DIRETOR-TECNICO, Cr$ 16.500,00
(DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS),
a titulo de honorários e CrS 4.000,00 (QUATRO MIL
CRUZEIROS), a titulo de Verba de Representação,
perfazendo Cr$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos cru-
zeiros) mensais e mais a Importância de Cr$
51.250,00 (CINQÜENTA E UM MIL, DUZENTOS E
CINQÜENTA CRUZEIROS), a titulo de gratificação |semestral, nos meses de Junho e Dezembro, num
total de 17 (dezessete) remunerações no exercício.
Propôs ainda, o senhor Celso da Costa Saboia, o
pagamento da Importância de CrS 2.500,00 (DOIS
MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) mensais, a ti-
tulo de ressarcimento de transporte local, a cada
um dos membros da Diretoria. Acrescentou que a
proposição, se aceita, teria vigência a partir do mês
de Janeiro de 1977. Colocada em discussão e poste-rior votação, foi a mesma aprovada por unanlml-
dade de votos, abstendo-se de votar os legamente
impedidos. Nada mais havendo, a tratar, o presl-dente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos e
por determinação do presidente foi a ata lida pormim. secretário, que a lavrei, após o aue. colocada
em discussão e a seguir em votação foi aprovada
por unanimidade e assinada pelos acionistas presen-res. Curitiba, 29 de abril de 1977. as.) Juarez Elias
Sarú-Secretárlo; Aclr Macedo Guimarães - presl-dente da Mesa; pelo Fundo de Desenvolvimento Eco-
nômlco - Hilton Dácio Trevlsan; pelo Fundo de Bene-
flcência aos Funcionários do Banco do Estado do
Paraná S/A. Juarez Elias Sarú, pela Companhia
Agro-Pecuárla de Fomento Econômico do Paraná -
Ivo Almeida; pela Companhia de Saneamento do
Paraná - Cláudio Hercillo de Oliveira Araújo; pelaCompanhia Paranaense de Energia Elétrica - Arturo
Andreoll; pela Companhia Paranaense de Silos e
Armazéns - Copasa - Amilcar Neves Ribas; pelaCompanhia de Processamento de Dados do Paraná -
Léo Francisco Leone; pelo Banco do Estado do Para-
ná S/A. Celso da Costa Sabóla e pela Banestado
SI A Reflorestadora - Fernão Accioly Rodrigues da
Costa e Aclr Macedo Guimarães. A presente é cópia
fiel da Ata lavrada no Livro de Registros de Atas das
Assembléias gerais às folhas 19, 20, 21 e 22 , regls-
trado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob
n» 14084, por despacho de 23.03.74.

Curitiba, 29 de abril de 1977.
a) JUAREZ ELIAS SARÚ

secretário
Arquivado na Junta Comercial do Estado do

Paraná sob o n' 12.434, em sessão de 25.08.77.



Shalom
a quem

começa o
novo ano!

Os Israelitas estão come-
morandc ho|e as festas
relativas ao segundo dia do"Hosh Hashana", que mar-
cam o Inicio do ano 5.738,
conforme as tradições Indl-
cedas no Antigo Testa-
mento, seguido pelo
ludaísmo. As cerimônias
tiveram Inicio na noite de
segunda-feira, com a reall-
zação do ato religioso, na
Sinagoga, quando o rabino

Davld Benalon transmitiu
as primeiras mensagens de
ano novo aos Israelitas de
Curitiba. Durante o dia de
ontem, da mesma forma
que ho|e, foram realizadas
cerimônias religiosas, na
Sinagoga e nos lares, sem-
pre dedicando orações e
hinos ao desenvolvimento
espiritual do homem.

Na manhã de ontem e
de ho|e, os que estiveram
presentes às sessões de
oração, das nove horas da
manhã, âs 14 horas, na
Sinagoga, ouviram o som
do "shofar" ou chifre de car-
nelro, Instrumento que é
tradicionalmente tocado
nessas festas, slmboll-
zando, segundo o rabino
David Banalon, a fé dos
judeus em Deus e "o anseio
que todos temos pela liber-
dade, harmonia e fraternl-
dade entre os homens".

Nas casas doa Israelitas,
como ontem, será realizada
ho|e, após as cerimônias
religiosas, a cela caracte-
rlstlca da festa do Inicio do
ano, seguindo os rituais
tradicionais e contando
com Ingredientes como a
maçã e o mel (esperança
de um novo ano mais doce)
e o "guelflte-flsh" ou peixe
recheado, com Ingredlen-
tes especiais.

INICIO DO UNIVERSO

O "Hosh Haahona" slgnl-
fica, para os ludeús, o Inicio
do ano 5.738, conforme
Indica o calendário Judaico
que, seguindo as palavras
do Livro de Gênesis ou
Antigo Testamento, conto os
anos, a partir da criação do
Universo. Segundo esse
mesmo calendário, os
judeus agora eatão vivendo
o primeiro mês do ano,

chamado "Tlohre". O
rabino Davld Benalon expll-
cou que "os doía dias de
comemoração têm o slgnl-
ficado solene do Julga-
mento de todos os nossos
atos. Um caráter solene o
qual faz do balanço ooplrl-
tural de nosBas vidas, a
ação principal.

Comemora-se, ao
mesmo tempo, a criação do
universo e o reconheci-
mento de que Deus é o
principal artífice dessa cria-
ção: Entre os diversos sim-
bolos dessa festa, o som do"shofar" é um dos mais
celebrados: "Assim, como
os antigos utilizavam o sho-
far para anunciar os gran-
des acontecimentos, a che-
gado do novo ano é, tam-
bém, saudada com o
toque do chlfredecarneiro.
Ele uimbollzn, ao mesma
tempo, nossa fé em Deus.

O tempo
Segundo o Serviço de

Meteorologia, o
tempo para ho|e

será bom com
nebulosidade,

aumentando no final
do período, a

partir do Sudoeste
do Estado.

A temperatura
permanece estável

com ventos
soprando do Nordeste

de fracos a
moderados, com

ralada:; ocasionais.
A máxima registrada

ontem, foi
de 29.1 graus, a

mínima de
10.4 graus e

a umidade
relativa do ar
atingiu 26%.
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O Paraná na
era dos

minicomputadores
O Paraná deverá Iniciar

a construção de mlnlcompu-
tadores a partir do próximo
ano. A empresa "Protondata
Sistemas Digitais", do grupo
ladra S.A., em fase de Insta-
loção na Cidade Industrial de
Curitiba, está aguardando
apenas a autorização do
governo federal para Iniciar
suas atividades nesse ramo.
A Protondata apresentou
seu projeto à Comissão de
Coordenação das Atividades
de Processamento Eletrô-
nlco - CAPRE - Juntamente
com outras 15 empresas
nacionais e multinacionais,
para concorrer a duas vagas
em todo o Brasil.O diretor
comercial do grupo Isdra,
Alberto Isdra, disse que 

"o Alberto Isdra.

governo brasileiro está Interessado em dar todas as con-
dições para que a Industrialização de minicomputadores
tenha características totalmente nacionais". Entretanto,
essa possibilidade ainda ó bastante remota para ser
concretizada em sua totalidade, pois durante algum
tempo as empresas terão que Importar tecnologia e
componentes. "O 

que o governo quer - acentuou — é
que haja uma abertura por parte das empresas multlna-
cionais que dominam a tecnologia nesse setor. Esse é o
maior problema que enfrentamos atualmente, porque
essas empresas não estão dispostas a abrir môo do
sigilo industrial, para que seus produtos continuem alta-
mente valorizados no mercado, rendendo royaltles".

LICITAÇÃO

O Conselho Plenário do CAPRE, em reunião reall-
zada em junho de 1977, considerando a oportunidade e
a necessidade de Implantar no Brasil, com segurança e
objetividade e adequada incorporação tecnológica, o
segmento industrial produtor de minicomputadores; a
orientação geral do governo monopólio ou reserva de
mercado para empresas especificas; a orientação presl-
dencial especifica, definida no âmbito do Conselho de
Desenvolvimento Econômico - CDE, através da Resolu-
ção n» 5/77, resolveu o seguinte:

1) - determinar â secretaria executiva para convidar
empresas interessadas em produzir no Brasil mlnlcom-
putadores a apresentar seus projetos no prazo de 90
dias.

2) - Os projetos deverão ser apresentados conforme
roteiro fornecido pela secretaria executiva do Capre, e
serão examinados pelo conselho plenário, que levará em
consideração determinados critérios para efeito de decl-
são.

Alberto Isdra Informou que a Protondata conseguiu
preencher satisfatoriamente os clnco Itens exigidos pelo
Capre que são os seguintes:

a) - grau de abertura tecnológica, de forma a possl-
bilitar maior absorção de tecnologia no pais;

b) - índice de nacionalização dos bens produzidos ã
base de um plano de nacionalização progressiva;

c) - participação de empresa no mercado Interno;
d) - participação acionária nacional no projeto;
e) - balanço de divisas do projeto.

Dentre as propostas apresentadas, e tendo em vista
as condições do mercado, as dimensões de cada projeto
os seus méritos intrínsecos, além do atendimento dos
critérios enumerados, a Capre selecionará em principio,
até três projetos para aprovação de sua prioridade, con-
siderando nesse número aquele já aprovado nessas
condições.

Disse também Alberto Isdra que a Protondata tem
100 por cento de participação acionária nacional no pro-
jeto, e que o seu balanço de divisas prevê 30 milhões de
dólares nos primeiros clnco anos. O capital da indústria
a ser instalada na Cidade Industrial é de 135 milhões,
ocupando uma mão-de-obra 250 pessoas, arrecadando
no segundo 425 milhões de cruzeiros. A empresa deverá
arrecadar cerca de 100 milhões de Impostos para os
cofres públicos, proporcionando uma economia de dlvl-
sas de 30 milhões.

DEPENDÊNCIA

As empresas nacionais ficarão por algum tempo na
dependência direta do fornecimento de componentes de
empresas multinacionais, e terão de pagar, de modo
permanente 

"royaltles" 
pelo uso de patentes.

Disse Alberto Isdra que 
"a Protnndata, para garantir

a absorção da tecnologia, dentro do caráter de autono-
mia a que se propõe, já selecionou e tem à disposição
equipe de engenheiros brasileiros que serão treinados
na fábrica da Philips, em Elserfeld, Alemanha". Acres-
centou que os modelos básicos escolhidos serão lança-
dos com total primazia no mercado brasileiro, por sua
avançada e atualizada tecnologia, de concepção modu-
lar, de forma a atender ás necessidades sistêmicas do
usuários".

A Protondata deverá produzir minicomputadores de
sistemas P-320/7 orientados a arquivos de discos flexl-
veis. além de fita magnética cassete e fichas com tarjas
magnéticas. Já oa sistemas P-430/7 são orientados a
arquivos de discos magnéticos, podendo receber até
seis estações remotas.

No Paraná mais uma empresa entrou na concorrên-
cia para produzir minicomputadores. Trata-se do "INE-
PAR", que devido ao fato de estar consorclado com o
grupo 

"Sharp" passou a ser considerado do bloco das
multinacionais.

Caso Vallejo: quatro
perguntas sem resposta
Uma entrevista pouco elucida-

tlva do üocrotiirlo de saúde do
INPS, Luiz Fernando Nlcz. Decla-
raçõoo pouco esclarecedoras de
módicos ligados direta ou Indlre-
tamente ao caso do acidente
cirúrgico que provocou lesões
neurológicas em d. Luci Vallejo.
Uma intensa atividade dos meios
de divulgação daqui, do Rio e
de São Paulo marcaram o dia de
ontem na cidade. Do material
colhido pela reportagem emer-
gem multas perguntas sem res-
postas:

1. Houve erro médico? (Não
foi apresentado o laudo que isen-
taria a equipe cirúrgica da res-
ponsabllldade).

2. Houve desleixo nas provi-
dôncias pré-operatórlas? (A
baixa sensibilidade de d. Luci aos
anestéslcos foi confirmada pelo
seu dentista, dr. Davld Sola. Pode
ter levado o anesteslsta a aplicar
uma super-dose com efeitos
desastrosos).

3. Quem foi o anesteslsta?
(Nem a direção do Hospital Evan-

géllco, nem o INPS, nem o Slndl-
cato dos Módicos revela o nome
do anesteslsta. E, como comen-
tou um repórter: "E multo mais
difícil provar que pessoas jurldl-
cas cometem erros médicos".)

4. Onde estão os documen-
tos sobre a operação? (O secre-
tárlo de saúde do INPS diz que
não estão em seu poder. O Hos-
pitai Evangélico diz que enviou ao
INPS. Há um pedido de requlsl-
ção judicial de todo o material
relativo à operação.)

í í Documentos?
Não sei

~_ 5 5onde estão
A história do acidente módico — ou "Intercorrôncla

anormal", segundo o Jargão profissional - que paralisou
d. Luci Maria Vallejo após uma rotineira operação para
extrair um quisto não está guardada numa sala do INPS.
Ou se está. o INPS não sabe ainda.

Foi isso que admitiu ontem o secretário de saúde do
INPS no Paraná, módico Luiz Fernando Nlcz em entre-
vista coletiva adiada na segunda-feira, embora os fun-
cionários afirmassem que o Inquérito administrativo
sobre a cirurgia de d. Luci no Hospital Evangélico estava
com o secretário de saúde da autarquia "inclusive com
as cópias xerox preparadas pela asnessorla de Imprensa
para distribuir aos jornais".

Durante 90 minutos os repórteres aguardaram que
o doutor Nicz os recebesse no prédio da Rua Marechal
Floriano. Havia um clima de Intranqüilidade entre os fun-
cionários que pediam "para esperar mais um mlnutlnho"
enquanto médicos entravam e saiam da sala com pastas
e "dossiers". No corredor apareceu em certo momento
uma enfermeira que atende d. Luci Maria em casa. Inda-
gada sobre o estado de sua paciente ela se esquivou:

Não sei de nada.
Mas ela passa bem?
Não posso dizer.

Entretanto, a enfermeira deixou escapar que d. Luci
não seria atendida ontem, o que contraria uma Informa-
ção do INPS de que d. Luci estaria recebendo asslatên-
cia diária.

Ri** \

Quando, finalmente, o dr. Luiz Fernando Nlcz abriu a
porta para os Jornalistas surgiu a primeira decepção: o
inquérito que o INPS realizou sobre a "Intercorrôncla
anormal" não estava com ele.

Mas todos disseram que estava com o senhor.
Foi um engano. Pode ser que esteja aqui no INPS,

já que o Hospital Evangélico afirma Isso. Mas não está
comigo. Vou mandar verificar nos arquivos.

Ele foi arquivado?
E possível. Não tenho certeza.

O secretário de saúde do INPS passou a relatar a
situação do Instituto no caso.

O INPS compra serviços de terceiros, como fez
com esta operação. Não somos nós que dirigimos os
hospitais credenciados. O hospital é que estabelece uma
orientação, um padrão, e responsabiliza-se pela quali-
dade dos serviços.

Então a função do INPS qual é?
De fiscalizar e pagar. Quando há comprovação de

um erro médico o Instituto pode tomar providências con-
tra o hospital, não contra o módico.

Quem pune o médico?
O Conselho Regional de Medicina.

Esta é a segunda vez que o INPS revô o caso de d.
Luci Maria Vallejo. Explicação:

Sempre que a Imprensa remove o assunto, nós o
revemos.

Isso confirma o que disse o "Jornal do Brasil" em
reportagem sobre o "Crime Módico no Brasil". Os Con-
selhos de Medicina, o INPS e outras entidades só agem,
em geral, quando a Imprensa denuncia, mas essa ação é
quase sempre branda. "É multo difícil processar um mó-
dico ou qualquer outro profissional liberal no Brasil,
devido à antigüidade e Inadequação das leis, aliado ao
fato de que raramente um módico depõe contra outro",
disse certa vez um Jurista paranaense ao definir a situa-
ção atual da medicina no pais, também no mesmo Jornal
carioca.

Como localizar os documentos requeridos pelo

advogado para instruir sua ação de indenização contra o
Hospital Evangélico?

O doutor Nlcz responde:
O prontuário módico da paciente, os resultados

dos exames pró-operatórlos, receltuárlo e dose da droga
anestésica e outras fichas clinicas poderão estar aqulva-
dos no INPS, pois até o ano passado todos esses docu-
mentos eram guardados por nós.

Uma pausa.Contudo, não sabemos se na época da operação
de d. Luci já havíamos programado esse tipo de arquivo.

O doutor Nlcz desfez a versão de que foi um médico
carioca quem descobriu o acidente cirúrgico:

Não ó verdade. Foi um neurologista do INPS de
Curitiba, Davi Dzlzyk que prescreveu um quadro clinico
compatível de lesão de tronco cerebral após a cirurgia.

E historiou:
A primeira queixa foi verbal, feita pelo marido de

d. Luci, Antônio Vallejo, sete dias após a operação. Por
sinal, esta foi a única reclamação em cerca de 130 mil
anestesias realizadas cada ano por hospitais vinculados
ao INPS.

Antecedentes
A exemplo do diretor do Hospital Evangélico, Daniel

Egg que preferiu não declarar nada à Imprensa, ontem o
cirurgião de d. Luci, Carlos Layner de Andrade não quis
falar sobre o assunto. Disse apenas que "foi formado um
consenso entre a direção do Evangélico e a equipe de
operação para que ninguém desse depoimentos sobre o
caso, pois qualquer informação à Imprensa sal trunca-
da".

Muito abatido, o médico Carlos Layner salientou que"a decisão de não falar nada foi levado em consideração
em função da evolução dos fatos, e que possivelmente
sairá uma nota oficial sobre o caso expedida pela dlre-
ção do Hospital Evangélico.

O advogado Júlio Mllltâo, qun está movendo a ação
contra o Hospital Evangélico, afirmou que 

"Inexlste 
qual-

quer jurisprudência semelhante no Brasil, por Isso é pre-
ciso alertar a população que diariamente corre o risco de
ser vitima de um acidente médico nos hospitais". Como
o caso de Luci existem centenas no Brasil, "mas o crime
médico no Brasil tem escapado do controle legal".

Certa vez um estudante, Antônio Facchinet, de 21
anos, foi internado num hospital de Tereslna para sub-
meter-se a uma cirurgia de flmoso. Devido a um des-
cuido pós-operatório, sofreu parada cardíaca em conse-
quôncia da anestesia. Quando o problema foi dlagnostl-
cado Já era tarde e Antônio tinha perdido 95 por cento de
sua função cerebral, morrendo três dias depois. Seu pai,
o engenheiro do DNER, Luiz Facchinet não moveu ação
judicial contra os responsáveis. "A açôo não trará meu
filho de volta", justificou.

Casos assim parecem normais. O Jurista baiano,
Milton Tavares afirmou a um Jornal do Rio de Janeiro
que 

"ó multo difícil obter provas sobre falhas médicas".
Disse que "numa operação, como dizer se um Insucesso
foi devido ao equipamento, ao medicamentes, aos auxl-
Mares ou ao próprio módico?"

Pelo lado médico há a Justificativa de que existem
doentes e não doenças, e de que cada organismo é
único. "Uma bactéria de antlgenos senslblllzantes, feita
criteriosamente antes de uma cirurgia, pode não detec-
tar uma alergia que acaba aparecendo durante o ato
operátio, devido a outro fato qualquer", exemplifica o
presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia, Ival
Duarte Alves.

O mesmo presidente diz que 
"deve-se considerar a

Incapacidade da justiça comum para descer ás minúcias
de cada caso, pois só um médico pode Ir ao âmago da
coisa". O problema é atribuído pelos advogados Jacinto
Saavedra e Hugo Ferreira a um "colegulsmo natural da
classe e que representa, para os advogados, uma dos
grandes dificuldades para conduzir adequadamente um
processo de responsabilidade médica..

No dia 20 de maio último, o "Correio Brazlllense"
notificou a morte do operário Joslaa Correia de Castro -
Internado no Hospital de Taquatlnga para tratamento de
diabetes - em conseqüência de uma queda ou desmaio
no banheiro, onde foi deixado sozinho pelo auxiliar de
enfermagem, que saiu para buscar uma toalha.

Após uma sindicância, a superintendência do INPS
em Brasília decidiu arquivar o caso ao concluir que "la-
mentavelmente, enquanto o auxiliar de enfermagem foi
apanhar a toalha para enxugá-lo, o paciente caiu no piso
e, por motivos que só podemos rotular de pura fatall-
dade, teve traumatismo cranloencefállco, motivo Ime-
diato do óbito". Acrescenta que nôo foram encontrados
documentos provando ser ele beneficiário do INPS.

O jornal "A Tarde", de Salvador, contou, em 14 de
março passado, o caso de Maria Lúcia dos Santos, Inter-
nado por seu padrasto no Hospital Manoel Vltorlno,
onde morreu depois de ter sido transferida para outro
hospital, por suspeita de tuberculose, e trazida de volta.

Este caso também foi arquivado pelo INPS da Bahia,
junto com a comunicação de que 

"lamentamos que a
paciente tenha falecido após dolorosas andanças que
precederam sua morte. Compreendemos o desespero
de seus familiares e nos solidarizamos com a sua dor
mas, através de sindicâncias, comprovou-se a Isenção
do INPS e do hospital pelo falecimento".
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Face a Face,
o show cancelado

de Simone
Slnrtone, uma das mais*
expressivas cantoras da
nossa música popular brasl-
loiro, que teve o seu show
programado para ho|e no
Teatro Qualra cancelado,
velo a Curitiba, para divulga-
ção do seu Lp, "Face a
Face" lançado no mês de
agosto. Voatlndo um jeans
bastante Informal, Simone,
falou das mudanças e carac-
terlsticos das suas músicas e
shows, com aquela tranqulll-
dade que caracteriza o bom
baiano de Salvador. A
carreira de Simone começou
num encontro Informal no
casa de Moaclr Machado,
diretor de marketing da
Odeon. A voz rouca e sen-
suai de Simone projetou-a
no cenário artístico, como uma das melhores Intérpretes
brasileiras. Em quatro anos de carreira Simone |â lançou
quatro Lps - sendo que dois deles exclusivamente parao
exterior e sempre mostra-se mais perfeita a coda disco
que lança. O primeiro Lp foi "Simone", mas o que carac-
terlzou e lançou definitivamente a cantora no mundo srtl-
tico foi seu segundo disco "Quatro Paredes", sendo que
neste, a música mais tocada foi "De Frente pro Crlme"de
João Bosco e Aldlr Blanc. Sempre escolheu as músicas
que fariam parte de seu repertório, porém Isso evlden-
ciou-se no lançamento de "Gotas d'Água", com a música"Gota D'áquq" de Chico Buarque de Holanda. Além de
outras de João Bosco e Aldlr Blanc, Tavlnho Moura e
Murilo Antunes e tantos outros.

FACE A FACE
No seu último Lp "Face a Face" as músicas são de

autoria de Sueli Costa e Cacaso, Chico Buarque de
Holanda, Qonzagulnha, Tonlnho Horta, Nelson Ângelo e
Tavlnho Moura. A primeira faixa do Lp ô "Face a Face"
de Sueli Costa e Cacaso, cantada por Simone com uma
voz terna e apaixonada. A primeira parceria de Chico e
Milton Nascimento, "Primeiro de Maio", também esta
presente, onde Milton toca violão. Ele mesmo escreveu o
arranjo, dividindo o fundo musical com o som do bando-
llm de Beto Quedes.

E ainda a música "Reis e Rainhas do Maracatu",
cantadas por MlltonfNovolll, Nelson Ângelo e Fran, onde
so ouve o som do grupo de percussão do bloco que
defendeu a composição no carnaval passado. Com uma
voz apaixonada e doce, Simone interpreta a canção de
Sueli Costa e Abel Silva, "Jura Secreta", onde repete
com o mesmo tom, quando canta, "Canoa, canoa". Com-
pletam esse Lp duas músicas |á gravadas anteriormente"Valsa Rancho" e "Começaria tudo outra vez".

Macalé: música
é compromisso

com a sociedade
- O trabalho do compositor,
do múolco, tanto quanto de
qualquer outro artista é,
antes de tudo, um compro-
mloBo social. Assumo o meu,
fazendo uma reflexão sobre

melo em que vivo, colo-
cando essa reflexão em lln-
guagem poètlco-muslcal.
Naturalmente, essa não é a
única forma de participação
social de um compositor ou
músico. A contribuição de
cada um se traduz em toda a
sua obra que, quer queira
quer não, refletem a reall-
dade de seu melo, seja can-
tando rooaa, ou comendo-as.
São as diferentes formes de
participação social dos
compositores, que criam os
contranten ou aue os reols- -tram. E ai está a grande importância do trabalho do corn-
posItor.Essaa palavras são de Jards Macalé que, ao lado
de Moreira da Silva, está realizando o show, dessa
semana, do Proleto Plxlngulnha, às 18:30 horas, noTea-
tro Qualra. Bastante preocupado com a situação caotlc»
em que se encontra a arrecadação dos direitos autoral8
que, mesmo depois da criação da ECAD, pelo ConselhoNacional do Direito Autoral, permanece sendo contro-
lada, Ilegalmente, pelos representantes das sociedade»arrecadadores e, por Isso, prejudiciais aos autores, o com-
posltor carioca diz que essa sua apresentação dentro
do Proleto Plxlngulnha não está Inserida dentro da forrns
com que vem realizando seus últimos shows, em S6°
Paulo e Rio de Janeiro.- Durante o show das seis e mela, canto música11
f ntlflas a a8 que Integram o mais recente LP, "Contra»'

í?.8.x Na QPreaentaçâo, desfilam músicas como "Do"?
H s ór a, com Licença", de Moreira da Silva, "Conto «
Pintor , de Miguel Gustavo, "Poema da Rosa", com tes»
de Brecht "Contrastes',' e outras. No Rio, onde apresen-tel um musical "Contrastes", venho realizando um traba

*íiem vaJrla8 artes-Jard8 Macalé hoje ó uma pessoa ou»
está ligada a todos os processos criativos, Inventivo»;f-or isso, venho fazendo música, cinema, teatro e televl

°-Conforme explicou, o musical "Contrastes" é.-úW
soma de tudo Isso, mostrando oa contrastes das div«'
sas manifestações do sentimento humano e as contra"1
ções dos fatos do dla-a-dla. Na área do cinema, W%
Kiw receb,eu ° Prômlo de melhor trilha sonora, P*

nSnH«°t 
reallzad° no filme "Tenda dos MII«Ug&

quando teve participação, também como ator. TrsMffi
S2 »m n«„«'9iVn8 temas que ,arao Parte da trllha ím •
S?n» «1™° 

",me d.e Hufl0 Carvana, "Se segura mk
Hn.;«pSí5i °B.qual e8,á0 compondo, também, «Wfr
Bosco Aldlr Blanc , Moreira da Silva e Chico Bua^"ae Holanda.
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f £4j* atenções dos torcedores do Atlético
Paranaense estão divididas entre o jogo
desta noite, contra o Coritiba, que será
vital para o rubro-negro, e as eleições dos
conselhos diretor e fiscal, marcadas para
o dia de amanhã, a partir de 16 horas, no
ginásio de esportes da Baixada. Até o pre-
sente momento apenas uma chapa foi
Inscrita para concorrer neste pleito. Esta
chapa é da situação e apresenta como
candidato à presidência da agremiação ru-
bro-negra, Anibal Khury. Comenta-se que
outra chapa poderá ser inscrita hoje. i t

UM TIRA-TEIMA NO
11° ATLÉ-TIBA 77
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Times
Atlético

Altevir

Marinho
Gilberto
Belga

Cláudio Marques

Gerson Andreottl
Rotta

César (Evans)
Katinha
Tadeu

Bira Lopes

Técnico:
Alfredo Ramos

Coritiba
Sérgio

Hermes
Duilio

Vicente
Zé Carlos

Isidoro
Caio

Borjão

Wllton
Washington

Aladlm

Técnico - Diede
Lamelro.

,- í
Apesar de estar em uma fase negra, sem justificar o esforço
que o Atlético fez Dará a sua contratação, Cabral será man-tido por Alfredo Ramos no ataque do Atlético diante dos coxas.

Antes do Atlé-tiba, um pouco de estatística sobre o que rubrò-ne-
gros ealyi-verdes fizeram, nos jogos entre si, este ano. Tivemos
assim um total de 10 partidas realizadas, nesta temporada, dentro dás
seguintes condições, e com estes resultados:,

/

1 ±J ¦
1

(I) Taça Cidade de Curitiba
(li) Finais do certame de 76 ''
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1) . Amistoso em Laranjeiras
do Sul. . \

) Turno de classificação
Campeonato deste ano

-. (V;)^-Oçio)íofiâf (3 pelejas) F?TÍ

ügs ;

•**•»'
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(VI) Ouadrarigular final i .
TOTAL DE QÓLS IvlARCADÒS

vitórias do atlético = 2.
vítórias do coritiba;¦':-:¦'¦ 2;-:

EMPATES = 6.

.ontiba 3x1 Atlético
Coritiba; lxl. Atlético
Coritiba 2x0 Atlético

Coritiba 0x0 Atlético

Coritiba 1 x 1 Atlético
Coritiba,OxÓ Atlético
CoritibáÕxÕ^Ãtléticò
Coritiba .0x1' Atlético
Coritiba lxl Atlético
Coritiba 1 x i Atlético

• Coritiba 8x7 Atlético

".

te à èscáíaçãò do time, Diede anunciou uma
dupla de área com Caio e Washingtòn, mas

•:;S tfrigüém' acreditou No Atlético só há
[ üma novidade, a íciparedmentõ de Bvans.

São números que dão áo maior clássico do futebol paranaense
uma.nova motivação: otira-clsma para quem passará na frente, já
que em vitórias e empates há um empate. O que traduz o equilíbrio de
forças de ambas as agremiações, neste ano.
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Mário Travagline está
sem emprego, mas espera
que Heleno Nunes cumpra

uma velha promessa.
Loteria tem
dois jogos

sábado
BRASÍLIA - Os jogos S. Paulo x

Botafogo, no Morumbl, e Cruzeiro x
Pelotas, em Porto Alegre, são os únicos
marcados para o próximo sábado pelo
teste 355 da Loteria Esportiva no Inicio
da torcida daqueles que sonham com
os 13 pontos.

A volta do Campeonato Paulista,
com três jogos do 3" turno decisivo, ó a
nota de destaque do teste e espera-se
um crescimento no movimento de após-
tas no Estado de São Paulo o nos
demais, principalmente, devido à inclu-
sào dos clássicos Palmeiras x
Corinthians, Rio Branco x Desportiva,
Ceará x Ferroviário e o sensacional Inter
x Grêmio.

Os jogos do Campeonato Carioca,
2" turno, não estão incluídos no teste,
pois confirmaram-se as modificações
que estavam previstas na tabela,
havendo inversão nas duas últimas
rodadas.

As lojas lotôricas das principais
cidades onde o concurso está implan-
tado oficialmente funcionarão até às 22
horas desta quinta-feira, menos em São
Luis, Capital do Maranhão, onde as
apostas encerram-se ao meio dia.

MAIS DOIS NO TESTE 352
A Caixa Econômica Federal comu-

nica que na relação de ganhadores do
teste 352 estão incluídos os seguintes
vencedores, cujas reclamações foram
julgadas procedentes pela comissão de
julgamento de reclamações. Paraná -
revendedor - 14.10105. - cartão
590199.

Santa Catarina - revendedor -
20.10074. cartão - 513277.

Com estas inclusões o rateio para
cada aposta vencedora passou a ser de
Cr$ 34.765,23, já descontado o imposto
de renda, em vez de Cr$ 34.819,47. O
total de ganhadores é de 1.284. o paga-
mento está sendo efetuado nas diversas
filiais da Caixa.

Adiado
para hoje o

fogão
MONTEVIDÉU - Foi adiado para

hoje, por causa das chuva3 torrenclals,
a final da Copa Libertadores de futebol
que deveria ser disputada ontem á noite
em Montevidéu entre o Boca Junlors.da
Argentina e o Cruzeiro, do Brasil.

As chuvas torrenclals que estão se
abatendo sobre o sui do Uruguai há trôs
dias alagaram totalmente o campo do
estádio Centenário e há a possibilidade
de um novo adiamento se continuarem
as chuvas.

O adiamento foi decidido em uma
reunião celebrada pouco depois do
meio-dia no Estádio Centenário pelos
diretores dos dois clubes, da Associa-
ção Uruguaia de Futebol e da Confede-
ração Sul-Americana.

A protelação por 24 horas foi um
triunfo da delegação do Cruzeiro frente
ao Boca Juniors e a Associação Uru-
guaia que pretendiam um adiamento de
uma semana.

Os argentinos desejavam fazer
valer seus imediatos compromissos
pelo torneio local, desde quinta-feira.

Os uruguaios desejavam preservar
o campo do Estádio Centenário, recen-
temente reformado.

Os brasileiros enfim, aludiram a
razões econômicas pelos custos das
passagens que subiriam dez mil dólares
se a partida ficasse para a próxima
semana.

Finalmente, ainda é preciso resol-
ver a chegada de dois dos árbitros desta
final.

O venezuelano Vicente Llobregat e
o peruano César Orozco não tinham
ainda chegado até meio-dia devido a
problemas de passagens.

Apenas o uruguaio Ramon Barreto
está em Montevidéu.

A partida de hoje foi marcada para
as 21 horas locais (21,00 de Brasília).

Teievisão
sem transmissão

direta
RIO - A Federação Carioca de

Futebol proibiu a transmissão direta
para o Rio. do jogo decisivo da Taça
Libertadores da América entre o Cru-
zeiro e Boca Juniors, em Montevidéu. O
presidente da Federação, Otávio Pinto
Guimarães, disse ontem que proibiu a
transmissão pelas estações de televisão
porque coincidiria o horário com o jogo
Fluminense x América no Maracanã.

O logo seria transmitido pela TV
Globo que chegou a anunciar domingo
a transmissão direta, mas segundo Otá-
vlo Pinto Guimarães, se Isto aconte-
cesse a estação seria proibida de entrar
no Maracanã e televisar os jogos do
campeonato para os outros Estados.

O presidente da Federação Carioca
de Futebol explicou que o logo de
domingo entre Cruzeiro e Boca Júnior
foi transmitido com sua autorização. |á
que começou uma hora e mela depois
do Inicio da partida no Maracanã.
Segundo Otávio Pinto Guimarães a
Globo concordou em não transmitir o
logo.

PELE
TÓQUIO - Sadaharu Oh, astro de

beisebol no Japão, disse ontem ao
encontrar-se com Pele pela primeira
vez: "pensei que o 3enhor fosse duas
vezes maior do que é. quando fiquei
sabendo da quantidade de gols que
marcou em toda a sua carreira".

O logador brasileiro abraçou o
logador laponês de beisebol e respon-
deu: "Bem.. Eu fiquei espantado em ver
que o senhor é tão corpulento. Creio
que ó talvez duas vezes maior do que os
japoneses que eu conheci no Brasil.

Travagline
espera a decisão

de Heleno
SÀO PAULO - Mário Travaglini

disse ontem que aguarda somente a
decisão do almirante Heleno Nunes
para assumir o cargo de supervisor do
Departamento de Futebol da CBD e da
seleção brasileira, quando esta estiver
em atividade.

O ex-técnico acha que poderá
oferecer um grande trabalho à CBD,
não só pela experiência adquirida
quando foi administrador do Palmeiras
de 67 a 71, como também pelos cursos
que realizou de administração de
empresa e economia.

Apesar de voltar a ter uma função
administrativa - vai ocupar o lugar que
pertencia a Almir de Almeida - Trava-
glini não tem deixado de assistir a todos
os jogos principais do Campeonato
Paulista para se manter atualizado.

Depois de elogiar a atuação dos
grandes craques paulistas, fez questão
de destacar os novos que estão confir-
mando também suas qualidades, como
Ailton Lira e Juari, do Santos; Pires, do
Palmeiras; Zé Sérgio, do São Paulo;
Eudes, da Portuguesa de Desportos;
Lúcio, da Ponte Preta e muitos outros."Não há dúvida que a nova safra é
das melhores e Cláudio Coutinho terá
oportunidade de armar uma grande
seleção brasileira", concluiu Mário Tra-
vaglini

SEM DISCRIMINAÇÃO
JOHANNESBURGO - Dois ex-jo-

gadores de futebol do Brasil, Jorge San-
toro e Walter da Silva, aceitaram dirigir
equipes sul-africanas de cor, infor-
mou-se ontem.

Nenhum
dos dois admite

derrota
MONTEVIDÉU - O Cruzeiro (do

Brasil) e o Boca Juniors (da Argentina)
não admitem a possibilidade de derrota
no |ogo de ho|e, decidindo a Taça Llber-
tadores da América, no Estádio Cente-
nárlo.

A confiança ô tanta que a maioria
dos logadores das duas equipes afirma:"Ganharemos com vários gols de dlfe-
rença".

Sob uma forte chuva que cal sem
cessar há três dias, o Cruzeiro e o Boca
Juniors chegaram anteontem a esta
cidade.

O logo começa às 21,00 (horas do
Brasil), no Estádio Centenário, onde a
Argentina conseguiu seu primeiro titulo
interclubes, quando ó Raclng Club ven-
ceu o Celtlc, da Escócia, por 1 a 0, em
1967. O Independlente de Avellaneda e
o Estudlantes de La Plata foram os
outros clubes argentinos que também
conseguira vitórias neste estádio.

O Cruzeiro é o atual campeão da
Taça Libertadores, enquanto que o
Boca Juniors tenta conquistar o titulo
pela primeira vez.

Milhares de argentinos e brasileiros
|á chegaram a esta cidade de 1.200.000
habitantes para assistir ao logo.

GOLEADA
SEUL - A seleção do Estado de

Sflo Paulo, representando o Brasil,
derrotou a Tailândia por quatro gols a
zero na partida seml-flnal da Copa "Pre-
sldente Park Chung Hee" disputada
ontem em Seul.

Os gols brasileiros foram marcados
por Baronlnho. José Aparecido de
Souza (2) e Gatozinho. A modesta
equipe tailandesa, apesar das várias
oportunidades que lhe foram apresen-
tadas, não conseguiu vencer a equipe
paulista.

Atlético
nao conseguiu

amistoso
BELO HORIZONTE - O Atlético,

depois de confirmadas as datas de
25/09 e 02/10 para a decisão do Cam-
peonatc Mineiro.tentou, sem êxito um
adversário para domingo a fim de a|us-
tar melhor a equipe para os logos contra
o Cruzeiro.

O diretor de Futebol, Tonlnho
Abdala, após vários contatos com clu-
bes do Rio, São Paulo e Salvador, consl-
derados grandes centros, disse que
nada ficou acertado, pois seus campeo-
natos estão em fase final. Se nflo conse-
guir um grande clube para jogar contra
o "Galo'i o time continuará seus trel-
namentos normais. Tonlnho Cerezzo,
liberado pela diretoria para resolver
assuntos particulares, e Danival, con-
tundldo no tornozelo, sflo os jogadores
que nflo estão participando das ativlda-
des na Vila Olímpica.

AMÉRICA
O América acerOu um amistoso

para domingo no Mlnelrão contra o
Comercial, de Ribeirão Preto, para
apresentar Coqulnho, recém-contra-
tado, à torcida americana, mesmo tendo
ele estreado no logo com o América, de
Teófllo Otonl, onde marcou um gol.

O Comercial, que ficará hospedado
no Mlnelrão, receberá uma cota fixa de
50 mil cruzeiros e logará com seu time
principal.

Na próxima semana a equipe do
América seguirá para Araxá, onde ficará
dez dias, a convite da prefeitura local.

Os dois reforços que foram pedidos
pelo treinador Hllton Chaves, para a
lateral e ponta esquerda,
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Alimentando ainda um fio de
esperanças, o Fluminense terá
que vencer o América hoje, de
qualquer jeito. Um bom jogo.

OlítuloT alneta^eMárcio
Braga, cartola aristocrata

i

RIO - Um arlsto-
crata na direção de um
clube popular. Assim é
visto Márcio Braga no
futebol carioca, criticado
por muitos e elogiado
por poucos. Acima de
tudo Isso, um dirigente
Incansável, que assume
a posição de homem
abastado mas que nem
por isso se considera
inadequado para o
cargo que desempenha.
Há os que falam que ele
pensa em renunciar à
presidência do Fia-
mengo, para poder des-
frutar melhor da sua vida
de homem rico, mas ele
desmente:

Isto nâo passa de
boato. Tenho um com-
promlsso com aqueles
que me elegeram e vou
cumprf-lo com a maior
boa vontade, certo de
que estarei prestando
um grande serviço ao
Flamengo. A única ver-
dade em tudo Isso é que
não aceitarei a reeleição,
porque não agüentaria.
Afinal, mesmo com Inú-
meros compromissos
profissionais e sociais,
trabalho o dia Inteiro
para o clube, embora
nâo apareça tanto
quanto alguns preslden-
tes de outros.

Entre os problemas
que mais exigem a Inter-
ferèncla de M&rclo
Braga estão os flnancel-
ros. Ele reconhece que o
Flamengo é um dos clu-
bes que mais deve no
Brasil, mas ao mesmo
tempo salienta que vem
trabalhando com sua
equipe para corrigir a
situação no menor prazo
possível, embora saiba
que Isto é tarefa para ser
concluída somente
daqui a alguns anos, em
futuras administrações.

De nada adianta o
clube ficar parado por-
que tem dividas. O
Importante é saldá-las
de modo criterioso, mas

. . , ¦¦ . ..' -V.'."». ' "'.v

. » k, * •< ••.' ' : ./¦ ,i .—

Soort Pr»n IAo lado de Cláudio Adão, Carpeglanl e Tonlnho
o garoto Rondlnell é um dos grandes fdolos
do Flamengo, que briga pelo titulo de 77.

ao mesmo tempo invés-
tlndo em outras áreas.
Como exemplo, posso
citar que estamos tra-
tando da venda da sede
do Morro da Viúva, que
para nós |á não repre-
senta multo, apesar do
que significa em termos
de patrimônio. Com o
dinheiro da venda, com-
praremos um grande
terreno na Barra da
Tl|uca, local de valoriza-
ção crescente. Lá cons-
trulremos campos de
treinamento, local de
concentração e outras
benfeitorias, de modo
que a Gávea fique livre
do futebol e possa ofere-
cer multo mais em ter-
mos sociais. Tudo Isso,
apesar das dfvldas. Isto
é um plano para ser exe-

cutado num período de
20 anos, mas temos de
pensar no futuro desde
já. Não podemos parar
no tempo.

O homem das rou-
pas importadas, nome
certo nas colunas
sociais, presença mar-
cante nos pontos mais
sofisticados da cidade,
ao mesmo tempo, é um
torcedor apaixonado,
que acompanha o Fia-
mengo em todos cs
estádios e se mistura
com o povo. Mas que, ao
contrário de outros dirl-
gentes, raramente com-
parece ao vestiário após
as vitórias do seu clube.

- Eu prefiro traba-
lhar por ele, ao Invés dt;

aparecer em função
dele. No Flamengo, cada
departamento tem o seu
responsável, com Inteira
liberdade de ação. Eu
sou apenas parte desta
estrutura administrativa,
mas uma parte que tra-
balha multo, è bom
salientar. Agora mesmo
estamos empenhados
em superar um grande
problema criado com o"Carne Mengão", que
nos deu um prejuízo
acima de um milhão de
cruzeiros e que nos dei-
xou numa situação deli-
cada, pois ficamos sem
prestigio neste mercado.
Estamos resolvendo a
questão na justiça, por-
que além do clube, o
público foi preludlcado.

Sobre o futebol do

Flamengo em si, Márcio
Braga adiantou que
Jaime Valente será o
substituto de Coutinho
para a disputa da Copa
Brasil, e que, se depen-
desse dele, o atual trei-
nador não seria liberado
para a CBD. Considera
Importante o trabalho
que ele vem realizando
no comando da equipe e
acredita firmemente na
conquista do campeo-
nato carioca.

- O time demorou
um pouco mas acabou
acertando e está em
grande forma. O tttulo
seria a comprovação de
que nosso trabalho é o
mais sério possível, e
que visa apenas à proje-
ção do Flamengo e não
de seus dirigentes.

S. Paulo e
Santos têm
esperanças

SÂO PAULO - Como o 3' turno
do campeonato paulista é curto,
provocando clássicos seguidos, a
cada rodada uma equipe tem a
chance de se transformar em líder,
apenas com uma vitória, é caso do
São Paulo, que enfrenta o Santos
hoje, no Pacaembu, quando um
triunfo lhe dará a liderança do grupo"F".

A posição do Santos também
permite que ele alcance o primeiro
lugar do grupo "E", mas dependerá
do outro jogo de3sa quarta-feira,
assim mesmo não ficará isolado na
liderança, vencendo o clássico
diante do São Paulo, que pelas suas
circunstâncias promete ser emoclo-
nante. Na atual fase do certame,
quando apenas os campeões de
grupos poderão chegar ao titulo da
temporada, uma vitória é significa-
tlva e uma derrota coloca abaixo
qualquer esperança.

A situação atual, nos dois gru-
pos é esta:"E" — Botafogo e Ponte Preta,
com 4 pontos; Santos 3 e Palmeiras
2.

"F" - Portuguesa 3; São Paulo 2
e Corlntlans e Guaianl 1.

SÃO PAULO - Tolnho; Antenor,
Hermfnlo, Bezerra e Gilberto; Chi-
cão, Teodoro e Pedro Rocha; Terto,
Serglnho e Zé Sérgio.

SANTOS - Ernanl; Fausto,
Renato, Alfredo e Fernando; Blan-
chi, Zé Mário e Ailton Lira (Carlos
Roberto); Batata (Silva); Juarl e Bozó.

EM CAMPINAS
O outro Jogo de hoje será dlspu-

tado em Campinas, reunindo os dois
Ifderes do grupo 

"E": Ponte Preta e
Botafogo. Pelo que essas equipes
têm demonstrado, o empate e o
resultado mais esperado, pois,
dessa forma, ambos continuerão em
excelentes situações, em busca do
tftulo da série.

Flu x América é o
melhor da rodada
de hoje no Carioca

RIO - Fluminense x América, no Maracanã, ó o
único logo realmente Importante da rodada mar-
cada para hoje, pelo segundo turno do campeonato
carioca. Embora o América esteja apenas cum-
prlndo tabela, para o Fluminense é uma partida
decisiva, pois o simples empate o colocará numa
posição difícil em relação ao tftulo desta fase.

O jogo está marcado para as 21h15min noMaracanã, sendo que as 21 horas, em Teixeira deCastro, o Bonsucesso enfrentará o Goytacaz e àtarde, em Moça Bonita, as 15h15mln, o Bangu iooa-rá contra o São Cristóvão, num |ogo que ainda des-
perta certo Interesse pelo fato dos dois clubes esta-rem bem colocados. Mas em termos de definição dosegundo turno, somente o |ogo do Maracanã repre-
senta alguma coisa, pela participação do Flumi-
nense.

FLUMINENSE X AMÉRICA
FLUMINENSE - Wendell; Rubens, Miguel Edi-nho e Marinho; Plntlnho, Artur e Rivellno-' LuísCarlos, Doval e Zezé.
AMÉRICA - Pafs; Jorge Valença, Osmar Bllucae Álvaro; Renato, Bráullo (Russo) e Pio; Reinaldo

Ailton e César.

Enquanto o América não poderá contar com
vários titulares, alguns suspensos e outros contundi-
dos, o Fluminense manterá a equlDe que derrotou a
Portuguesa por 2 a 0, domingo passado. Artur está
firme no melo-campo, em lugar de Cleber, que con-
tlnua o trabalho de recuperação. O técnico Pinheiro
alertou os logadores para a necessidade de vitória
porque um tropeço será o fim das esperanças do tri-
campeonato.

BANGU X SAO CRISTÓVÃO
BANGU - Luis Alberto; Ademir; Ser|âo, Marco

Antônio e Bellslárlo; Gilberto, Jorge Nunes e Bra-
gança-Cláudio, Jalr Pereira e Hamilton.

SÃO CRISTÓVÃO - Jalr; Júlio, Vanderlel
Rodrigues e Washington; Nóllo (Farlel), Almir e Vol-
mar; Serglnho, Dlco e Fio.

BONSUCESSO X GOYTACAZ
BONSUCESSO - Pedrlnho; Allbé, Antônio

Carlos, Darlo e Carlos Alberto; Wilson, Cabral e
Paulinho; Naldo, Tuca e César.

GOYTACAZ - Paulão; Totonho, Paulo Marcos
Folha e Zé Rios; Jocimar, Ricardo Batata e Dodi'
Vivlnho, Albertls e Santana.

Gaúcho tem
dois jogos
hoje à noite I

PORTO ALEGRE, - Grêmio x JSanta Cruz, no Olímpico, e Novo
Hamburgo x internacional, em Novo
Hamburgo, são jogos Importantes
da rodada de hoje deste segundo
turno da fase final do campeonato
gaúcho, porque o Grêmio e o Inter ,
estarão defendendo a liderança.

Na partida da Capital, o Grêmio,
mesmo desfalcado de alguns titula- í
res, é apontado como favorito abso-
luto, porque tecnicamente seu time
é bem superior ao do adversário.
Além disso, o Grêmio ó todo entu- |
siasmo pelo fato de ter voltado à pri-
meira colocação.

Já o Inter passa por uma fase de ,
tensão, em conseqüência da derrota
sofrida no último dominto, para o
Caxias, em pleno Beira-Rio. Seu
time precisa da reabilitação diante :
do Nvo Hamburgo e isso pode pre-
judicar seu rendimento no jogo de i
hoje.

Times para os dois jogos, que
começarão às 21 horas:

Grêmio - Corbo; Eurico, Cas-
siá, Tadeu Vieira e Ladlnho; Vítor
Hugo, Tadeu e lura; Zequlnha, Tar-
ciso e Eder.

Santa Cruz - Joceli; Canário,
Djalma, Nelson e Félix; Dilvã, DJalr e
Remi; Cuca; Rudi e Zezlnho.

Inter - Manga; João Carlos,
Beliato, Marinho e Bolinha; Caça-
pava, Batista e Escurinho; Valdo-
miro, Luisinho (Darlo) e Santos. t

Novo Hamburgo - Ade/rn.''
Pedro, Antônio Carlos, Ademir II e
Júlio; João Luis, Cláudio e Dirceu<
Zé Rodrigues, Jorge e Loivo.

ATLÉTICO X GOIÂNIA
GOIÂNIA - Goiânia e Atlét^

decidem de qualquer forma hoje
noite, quem representará a cio» Q
de Anápolis na Copa Brasil, ÇP"|
terceiro representante do fu'eü
goiano.
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M ,' Ninguém acreditou
quando Diede anunciou
Caio e Washington no

ataque do Coritiba.
Gilberto

está reclamando
demais

0 zagueiro central Gilberto, estava

tem ainda bastante revoltado com a
birrna de atuar de a|Gun8 de aeus corT|-

Lanhelros de equipe, que "estão pipo-
ando e com Isto deixando de propor-

Honar vitórias para o nosso clube".
_ o que aconteceu até aqui - aflr-

u 0 zagueiro - nâo pode continuar.

Futebol ó para homem e por Isso eu nflo

admito pipoca no nosso time. Quero ver

contra o Coritiba, se alguém vai pipocar.
Este logo é de vida ou morte para o
nosso time e todos estão na obrlgaçflo

de lutar, e multo, pela vitória.
Gilberto lembrou o jogo contra o

Coritiba, na decisão da fase preliminar,
ouando o Atlético, no peito e na marra,
com um gol de Cabral, venceu o seu

grande rival e classificou-se para o
octogonal.

_ AH foi bonito, todo mundo lutou e
ninguém pipocou. Nosso time mostrou
multa garra e flbre. Se naquela oportu-
nldade agimos assim, porque agora,

viue estamos precisando chegar lá, nflo"vepetlmos a mesma coisa?
Mas o zagueiro, |á bastante exal-

tado, resolveu falar o nome de pelo
menos um jogador, dos considerados
pipocas.- O Tadeu é um deles. Um rapaz
novo, forte e multo bom de bola, na hora
do pega, foge do pau. Ele já perdeu uma
série Inflnda de gola, tudo porque tem
medo de enfrentar o pau. Eu já falei Isto
para ele e pedi para que tomasse uma
decisão para este jogo contra o Coritiba:
partir para cima do adversário, sem
temor de nada, pois somente assim
poderemos chegar a vitória.

Rezende
indica jogador

ao Atlético
Aristeu Rezende, que foi supervisor

do Pinheiros, e atualmente encontra-se
em Ribeirão Preto, desempenhando
essa mesma função no Comercial,
esteve ontem durante todo o dia no
escritório do presidente Aníbal Khury,
no Edifício Asa, oferecendo o Jogador
Luis Alberto, ex-juvenil do Fluminense e

i ¦ integrante da Seleção Brasileira que foi
fjrtCanas, o que atualmente pertence ao
^.íomerclal, mas que não teve ainda

chance, porque disputa a posição com
Ziquita, o melhor jogador do Comercial.

0 presidente rubro-negro, diante
da explanação de Rezende, concordou
em trazer Luis Alberto, para ver se con-
segue resolver o problema do comando
de ataque. Ontem mesmo Rezende tele-
lonou para o Comercial, para ver de quelorma o negócio entre aquele clube e o
Atlético, com relação a Luis Alberto,
poderá ser feito: se em definitivo ou porempréstimo. Hoje pela manhã Rezende
deverá voltar a conversar com Aníbal
Khury para dizer como o time de Rlbel-rào pretende fazer o negócio.

Rezende, ao deixar o escritório deAnibal Khury, declarou que "se o Atló-»c° Paranaense contratar esse rapaz,estará fazendo um grande negócio, poise|e é um verdadeiro craque".
- Esse rapaz ó multo bom de bola.

I «o Comercial ele apenas não está tendo•«.porque disputa posição com o"juita, o melhor jogador do time - aflr-m°u Rezende.
Além de Luis Alberto, Rezende Indl-w outros jogadores ao Atlético, mas

>iao quis revelar seus nomes.

César
está cotado

para hoje
César, ontem pela manhã, foi ató o

Instituto de Medicina e Cirurgia, para
fazer um exame mais apurado com o
módico José Francisco Schlavon, sobre
a dor que vem sentindo na coxa direita.
Depois de examinado, o logador rubro -
negro saiu mais tranqüilo e falando na
possibilidade de vir a logar, esta noite
contra o Coritiba.

— O dr. Schlavon me examinou
detalhadamente e disse que esta dor
não parece ser dlstensão - afirmou o
jogador. Por Isto ele me pediu para
fazer um teste de campo, para ver como
vou me comportar.

Ontem à tarde César, que não navla
treinado pela manhã, a exemplo dos
demais companheiros, foi ató o campo
do Estádio Joaquim Américo para ser
testado, O jogador deu piques, arran-
quês e disputou bolas divididas, para
avaliar a Intensidade de sua contusão.
Para alegria da gente atletlcana, César
nada sentiu.

Mesmo assim, o treinador Alfredo
Ramos pediu para que o jogador vol-
tasse a realizar mais um teste - bem
mais rigoroso para ver se realmente ele
vai poder jogar contra o Coritiba. Hoje
pela manhã Cósar vai fazer um novo
teste e, se for aprovado, será escalado
para a partida do logo mais à noite no
Estádio Couto Pereira.

- Quero ver se no teste de amanhã
(hoje) tudo corra bem como este que fiz
hoje (ontem). Se isto acontecer, irei
enfrentar os coxas.

Washington
6 Caio entram no

Atlé-tiba
comS?rô um At|e-tlba Imprevisível,
lavorit clâ88lco de8ta natureza. Sem
maJ'03.,6 sem esquemas prévios. Ao
cor.u ede L£>melro acha Isso. Não
relera and0 ° Atlético "morto" em
lenaiu ao t,tul0' nem adversário Ino-
reia'i°' por estar esfacelado diante do
ODlniA ment0 dlretorla-elenco. Estas
oretenH3 PraParador alvl-verde não
coritik dl88lrr,ular a apreensão dos
Multn ?8 Pflra ° l°0a° d68ta n0lte'
iQuaimn . al' pols Lamelro enfrentará
«ma n Problemas no reajustar seu
'elacãn 8 

l01 obr|aado a modificar em
lonVai a dom|ngo passado. Washlng-
que Jj-Íap.arecer no comando de ata-

Pinheiros
elege seu novo

presidente
Estão marcadas para as 20 horas

de hoje as eleições do E.C. Pinheiros. O
pleito será realizado na sede do clube
na avenida Presidente Kennedy, no "Es-
tádio Orestes Thá", onde 91 conselhel-
ros vão escolher aquele que substituirá
o atual mandatário, o advogado Jorge
Celestino Buso.

Duas chapas foram registrada. Uma
encabeçada por Fábio Pinheiro e que
tem nas duas primeiras vlce-presiden-
cias, Carlos Rubens Prochmann e Raul
Passos. A outra, encabeçada para Wal-
domiro Perini, trás Hamilton Vaz de
Siqueira e Osni Vosny nas vices.

Existe grande expectativa pelas
eleições uma vez que, via de regra, há
uma composição e raramente o clube
parte para disputa entre candidatos.
Desta feita, não. Embora o sr. Osny
Vosny, e mesmo o candidato à presl-
dencia, Waldomlro Perini, tenham dei-
xado bem claro de que gostariam de
contar com seus (hoje) oponentes, caso
vençam as eleições.

As metas prioritárias, ontem expôs-
tas pelo candidato Waldomlro Perini,
sào coerentes à manifestação da
grande maioria dos conselheiros, ou
seja, a construção da sede social e a
formação a médio prazo de um bom
time de futebol. Perini está com a quase
totalidade dos conselheiros natos, e
seus seguidores acreditam numa vitória
por uma margem de 12 a 15 votos. O
diretor de futebol José Maria Plzarro
está neutro, mas deverá continuar no
clube, independente do resultado de
hoje.

Prlndn m Adll8on fora de logo, cum-"o suspensão automática. E C~'
jogando no lugar de Jerônli
Dfi^Rerado a tempo para hoje.

,acòerT SUaiquer maneira são duas alte-
nico Li unda8 no esquema do tóc-
que ai t 

rde' Cal° 'az multo tempo
"aurvno r 63Puentado o banco de

Dartldn h ou 5 minutos na primeira
Co|oradm° quadrangular (Coritiba 2x0
der o bu'' 

e*cluslvamente para defenT
^shinn£0,*E de la Para cá só treinou.
0 l°oari£.é,tambern um caso curioso.
°0r todo. I acu8ad° cie "corpo mole"
'orltlbp"! 5 departamento de futebol
'?*<* os rn-d-*?°l8 dac"Jele desastroso

t6r"0o_B 
?!'[e_a°' a°s 29' do primeiro

Ü!° 2xi) nf,tLravÔ8 em Waringâ (Grã
.D°8'o dfi Aq.Uando ° atleta entrou no
'""Do 

o ? ¦d0, a°8 29' d0 Primeiro
Nltlvo Vea,mente nada realizou de
to8 ^em dSn8,8!0, °8 Próprios dlrlgen-
Nhlnwnn a ln,elra certeza de que o
"Atlé-tho %?!LaW* e vai "arrebentar"

ftboa Cair,' ,?,lede Lamelro lançará a
?l,a ded«J Wa8n|ngton por absoluta

6 °s rese °Pe8ar do AI,redo ,lcar

Jerônimo
e João Carlos

sem condições
Foi surpresa, para a maioria dos

repórteres que cobrem o Coritiba, verlfl-
car a escalaçâo confirmada de Dlede
Lamelro para o clássico frente o Atló-
tico, esta noite. Isso ocorreu na tarde de
ontem, após o bi-toque final, visando a
partida de logo mais. E verdade que
haviam dúvidas, exatamente porque
Jerônimo apresentava uma dlstensão
na virilha, e João Carlos, a velha contu-
são na coxa direita. O primeiro, que já
fora substituído no domingo passado,
por Alfredo, deveria passar por severos
tratamentos. E eram poucas as posslbl-
lldades de que se recuperasse a tempo.
O segundo, vindo de longo afastamento,
tinha maiores probabilidades, pois o
próprio João Carlos, na segunda-feira,
afirmou que estava se sentindo multo
bem.

ZEBRA

Mas deu zebra no departamento
módico do clube. Nos exercícios com
bola, tanto João Carlos quanto Jerô-
nlmo sentiram seus problemas físicos,
provocando a emergência de Diede
Lamelro alterar o time que começara
jogando. O Dr. José Fernando Macedo
acrescentou ainda o seguinte: que João
Carlos sentiu a perna, num esforço que
fez em esticá-la, num lance despreten-
cioso com Marqulnhos, durante o trel-
namento. Vai continuar parado mais uns
10 dias no mínimo. Quanto a Jerônimo
há uma perspectiva um pouco mais otl-
mista. Depois das Infiltrações executa-
das no músculo afetado, há um período
de descanso ató sexta-feira. Quando o
atleta voltará às provas de pista e
campo. Talvez tenha condições de
retorno para domingo, contra o Grêmio
de Maringá.
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Aparentemente as atenções maiores
do público estão voltadas para o
jogo de Maringá. Mas Atle-tiba é

e será sempre o nosso maior clássico.

Atlético joga suas últimas
esperanças nesse clássico

mf/ÊÊM + Èff * 11 1 jMT* r% *é/ ' JBk trm^

! Apesar de desperdiçar esse gol, Tadeu merece toda a
confiança da torcida para uma vitória sobre o Coritiba
essa noite. Ele está na melhor fase da sua carreira.

Claudinho e
Brandão vão
para Londrina

LONDRINA (Sucursal) - Carlos
Antônio Franchello, futuro presl-
dente, e Sebastião Aguiar, futuro
diretor de futebol, foram apresenta-
dos ontem ao elenco londrlnense
por Jaci Scaff, que está entregando
o cargo. A apresentação deu-se
pela manha, no Estádio "Vltorlno
Dias", num ambiente tenso, quando
Carlos Antônio Franchello conver-
sou seriamente com os jogadores,
falando sobre o futuro de cada um,
pedindo empenho, raça, vontade e
muito amor, o que não vinha sendo
observado, segundo o dirigente.
Franchello falou^tjambém sobre o
plano de Igualdade daqui para a
frente, sem privilégios para nln-
guóm, com o clube exigindo o má-
ximo de cada um.

Todos os Jogadores serão rece-
bidos separadamente por Sebastião
Aguiar, que vai renovar o compro-
misso dos que Interessam e colocar
preço nos que que estão fora dos
planos de trabalho do LEC. A lista de
dispensa é grande, tendo nomes
como de Plínio, Arenghi, Madureira,
Toquinho, Ademir, Pantera, -Dllson,
Zé Marcos, Expedito, Odalr, Luizl-
nho, Robertinho, João Vlctor e Cal-
deira.

OS NOVOS
O Londrina acertou a compra

em definitivo dos jogadores Claudl-
nho e Brandão, junto ao Matsubara,
pela soma de 800 mil cruzeiros. Com
Neguinho não saiu negócio, pois o
Matsubara pediu 1 milhão e 300 mil.
Ademar, do União, foi adquirido por
200 mil e o goleiro Mauro velo por
empréstimo, 40 mil, e mais uma par-
tida contra o alvl-negro bandelran-
tino. Zé Roberto, ex-Centenário,
emprestou 3eu passe, que está estl-
pulado em 200 mil cruzeiros.

Todos os novos jogadores estl-
veram ontem pela manhã, no Vlto-
rino Dias, quando foram apresenta-
dos aos Jogadores e aos dirigentes.
Todos assinaram pelo salário teto
do clube, que agora ó de 20 mil de
luvas e 8 mensais. Darlo, central do
Centenário, deve acertar hoje.

Arquivo

O grande Atlé-tlba, dás-
slco maior do futebol para-
naenae, vai colocar frente a
frente, pela décima prl-
melra vôz ôste ano, rubro -
negros e alvl-verdes,
valendo como partida decl-
slva às pretensões prlncl-
palmente de atletlcanos,
para a conquista do título
máximo. Despois da
derrota de domingo pas-
sado, contra o inflamado
Grêmio de Maringá, o
clube da Baixada nào pode
sequer empatar. Então, ó
certo, Irá para o jogo de
vida ou morte. No lado corl-
tibano, após vltorlar-se
ante o Colorado, domingo
último, poderá se dar ao
luxo de jogar mais tran-
quilo e se contentar com
uma Igualdade. Se é que
venha ocorrer novo
empate, pois o último
resultado entre os dois
rivais, no primeiro turno,
não deu outra coisa: 1x1,
com o Atlético empatando
por força de um penal ine-
xistente, dado pelo árbitro
Oscar Scolíaro. Agura, com
as diretorias dos dois times
aprovando a reedição de
um apltador de fora, só que
do Rio - o sr: José Roberto
Whright - tudo faz crer
numa partida emocionante,
e por tudo isso, sem prog-
nóstico.

COXAS
Contusões, recursos,

pedidos, reuniões. Multa
coisa anconteceu no Alto
da Glória, neste curto
espaço de tempo, que
separou a vitória obtida no
domingo diante do Colo-
rado, com o compromisso
desta noite. O departa-
mento de futebol preten-
deu a antecipação do julga-
mento de Adilson, expulso
na domlnguelra. A Federa-
ção negou-se a realizar
uma reunião do TJD, espe-
cialmente por uma causa
que não consideraria justa.
João Carlos, jogador vindo
de contusão, haoilltou-se —
até ontem cedo — para ser
o substituto de Adilson.
Mas o teste com bola sentiu
a coxa e acabou vetado.
Lamelro se viu obrigado a
lançar mão de Washington.
Alfredo, que substituíra
Jerônimo, no último Jogo,
tinha como certa a sua
escalaçâo. O time ganhou e
ele se comportara bem,
lutando e suando a camisa.
Mas, na tarde de ontem,
Diede resolveu escalar

Gaio para sua posição. E
esclareceu: "o Alfredo
correu trinta minutos e
parou. Está com deslnte-
ria. Desta maneira nâo dá
para confirmá-lo no onze
que Inicia". "Junto com
Alfredo, no banco, apare-
cem Marqulnhos, Odilon e
o goleiro Agostinho. Isto
porque Nosíen não teve
sua documentação pronta,
em tempo para o jogo
dasta noite. Ele que a3sl-,
nou com o hexa por mais 9
meses, nas mesmas bases
do seu contrato anterior.
Por falar em goleiros, os
preparadores físicos do
Coritiba fizeram trelnamen-
tos especiais com os três
arquelros. Esta manhã
haverá um recreativo, e de
resto ó esperar a hora do
jogo. na concentração do"Couto Pereira".

ATLÉTICO
O ambiente no "Joa-

quim Américo", em termos
de preparativos para o
superclãsslco também
marcou enorme movimen-
tação. A salda de Arturo, as
declarações do presidente
Anlval Khury, sobre o joga-
dor que foi embora e a falta
de amor e dedicação ao
rubro-negro, no gramado ,
por parte de alguns",
enquanto "outros" lutavam
praticamente sozinhos.
Enfim, toda uma seqüência
de mútuas acusações, dlrl-
gentes jogadores e mesmo
entre os próprios proflsslo-
nais, alterou o estado emo-
cional dos que atuarão osta
noite. Quem sabe para
melhor, pois mexeu com o
brio de todo o elenco. O
único, porém, com probje-
mas ainda insolúveis em
sua cabeça, é Alfredo
Ramos. O técnico não
sabia, até ontem, à noite, se
escala César ou Evans,
para formar o tripé de
meia-cancha. Jtésar, que
sofreu dlstensão e ficou
ausento do jogo contra o
Maringá, se diz totalmente
recuperado" o Dr. Shiavon
prefere testã-lo esta
manhã, para afirmar em
definitivo sobre as condi-
ções físicas do atleta. E
Alfredo então vai ter que
esperar essa decisão mó-
dica. Embora conte com
Evans e teoricamente pre-!
tenda montar em campo j
um esquema ofensivo por!
excelência, face as clrcuns
tâncias da peleja.

Esse jogo promete muitas
emoções à torcida do Galo

As omoçõoo reservadas para o sensacional
Jogo desta noite entre GrOmlo e Colorado, supe-
ram qualquer expectativa, uma vez que, além do
jogo em sf e sua validade paio Campeonato Para-
naense, há o aspecto rivalidade, que desde 1065
existe entre os dois contendores, acentuado mais
ainda com o "affalr" 

provocado pelo Campeonato
Nacional.

Apontado como favorito para esta noite, em
razão da excelente campanha que realiza no qua-
drangular e por atuar em seu campo, o Grêmio nào
deixa de ter pela frente um adversário que merece
todo o respeito, Já que o Colorado tem mostrado
um bom futebol, mormente quando joga fora de
sua sede.

Mas a torcida maringaense está empolgada
pelo êxito até aqui alcançado, e ninguém de sã
consciência, crê na hipótese de derrota. Os estu-
dantes da "Cidade Canção" pretendem parallzar
as aulas desta noite para assistir ao grande Jogo.
Ontem, o movimento para cancelamento das aulas
por parte dos estudantes de todos os níveis era
muito grande, e todos disseram que se não fossem
atendidos pela Secretaria de Ensino, eles "mata-
riam" as aulas para torcer "por uma vitória do Grê-
mio".

GRÊMIO

O técnico Wilson Francisco Alves está con-
fiante, mas não deixa de respeitar o Colorado:"Nada de faixas por enquanto. Não escondo meu
otimismo com relação ao título, mas não esque-
çam que temos ainda pela frente o campeão e o
vice do ano passado."

O técnico maringaense não confirmou a esca-
laçào do time para logo mais a noite, pois está na
dependência dos testes a que serão submetidos os
jogadores Itamar e Bernardo momentos antes do
confronto. Ontem aconteceram dois mlnl-coleti-
vos, e os dois Jogadores nada sentiram, treinando
normalmente. Caso não possam entrar Jogando,
Wilson aproveitará João Marques e Marqulnhos
que se houveram multo bem contra o Atlético.

O time mais provável do Grêmio Maringá para
esta noite será este: Wagner; Assis, Nilo, Celso e
Albórico; Dldl e Ferrelrlnha; Freitas, Itamar (João
Marques), Nivaldo e Bernardo (Marqulnhos).

COLORADO

A delegação do Colorado está desde segun-
da-feira na cidade de Apucarana, concentrado no
Pálace Hotel. Logo na saída de Curitiba, o técnico
Armando Renganeschl confirmava a escalaçâo,
dizendo que repetiria a mesma formação do dás-

¦ ^rF ' j*.

Marinho ó o motorzlnho da equipe Araulvo
do Colorado. Um homem capaz de
desequilibrar a qualquer momento.

sico contra o Coritiba: Cólio; Zé Antônio, Silveira,
Gilson e Raul Giustosi; Dito Cola e Marinho; Bulão,
Nenê, Edu e Genau.

Os jogadores que comporão o "banco" serão
o goleiro Carlos Roberto, os zagueiros Ari e Gas-
sen, o meio-camplsta Torlno e o atacante Ali.

RENGA

O técnico boca-negra não ó tão otimista como
o diretor de futebol Aziz Domingos, que acredita
francamente numa vitória esta noite. Renga acha
que as coisas ficaram bem mais difíceis depois da
derrota frente ao Coritiba:

- Não chego a dizer que estamos fora. Abso-
lutamente. Mas tem certas coisas que abatem o
ânimo de qualquer um. A derrota contra o Coritiba
naquelas circunstâncias, foi de arrebentar. De
qualquer forma, meus jogadores estão conclentes
que tudo vai depender deles próprios, disse Ren-
ganeschi.

Ontem pela manhã, o técnico colorado era
procurado por uma comissão formada pelos dlrl-
gentes Carlos Antônio Franchello, futuro presl-
dente; Fernando Agudo Romão e Sebastião
Aguiar, que propuseram as bases para a Ida de"dom" Armando para o Londrina durante o Nado-
nal de 77. Renga ficou de estudar a proposta e res-
ponder somente depois de encerrada a fase do
certame paranaense.
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® DIANA CAFÉ - rende 33% mais

AÇÚCAR DIANA - profundamente doce

! B.
HÉLIO Al .VliSconlinuu sendo"cnntudü" constantemente porclubes do Paraná Além do Lon-

drina, Pinheiros, principalmentese 1'erini for eleito. Atlético.
recentemente o Colorado mani-
Testou interesse em contratar
para a temporada de 78, caso o
clube \enna a ingressar no
Nacional, os presuntos do
extraordinário supervisor do
Goritibai Na verdade, todas estas
propostas continuam no terreno
das cogitações, porem vim preo-cupando o presidente Neves, poisnaru ficar com o "Feiticeiro",
deverá entiordar o seu salário.

BRANDÃO foi uma das ttran-des contratações feitas pelo Lon-
drina, dentre a atual leva contra-
lada pelo Tubarão, iá no traba-
lho de renovação do plantei,visando o próximo Campeonato
Nacional Aliás, nesta transaçãode Hranúào, valeu em demasia obom relacionamento de Tsuncto
Matsubara com a cúpula diretivado Londrina. O Londrina, porsinal, ao contrário de lamentar asua ausência no quadranaularfinal do campeonato, está apro-veitando o tempo para realizarcontratações corretas e prepararo time.
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Nf-.Nf.. ja no ocaso da partia-
pação do Colorado no certame
paranaense, firmou-se como titu-
lar absoluto do "tricolão da
Vila". O ÍORudor que a principiochegou a ser marginalizado den-
tro do clube, continuou trei-
nando com afinco, procurandosempre aprimorar a sua condição
física e técnica c não deu outra —
iá no último domingo, apesar da
derrota sofrida diante do Cori-
tiba. Nenc foi apontado unani-
memente por todos os cronistas
presentes como o melhor jogadorem campo. Boa garoto!

MAURER
PNEUS

Rua João Negrão,
1.100 Falou Pneu»,
falou MAURER.
Recaüchuundo c
vendendo pneui
desde 1929.
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CABRAL tem tudo para ser o
próximo dispensado pelo Atlé-
tico. após o grande clássico desta
noite com o Coritiba. O jogador,
parece ter entrado no rol dos
indisciplinados, dentro do
rubro-negro. a exemplo do queaconteceu com o meia Arturo. A
informação nos foi prestada pelorepórter Anuindo Oliveira da
Radio Universo qeu completou
dizendo, que além de Cabral
outros logadores. cujos nomes
não foram revelados, também
estão na corda bamba, mas com
chance de recuperação até hoje.
O Aníbal realmente está hron-
queado.
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ARMANDO MAROULS
taxou como ridícula, obsoleta e
ofensiva a sugestão apresentada
pela Delegacia de Trabalho de
Pernambuco, na qual os bandei-
rinhas. durante as partidas de
futebol, deveriam usar capacetes
como proteção contra as latas de
cerveja e outros objetos que são
normalmente atirados pelas !or-
cidas cm momentos de revoltas.
Armandinho afirmou que o
melhor seria proibir o uso de ele-
mentos contundentes do que lan-
çar os vexatórios capacetes nos
pobres bandeirmhas...

FRANCISCO HORTA, reafir-mou no programa do amigo Mil-ton Peru//i. na TV Record cmSão Paulo, que aceitará sob nen-nhuma hipótese a sua cândida-
Jura à reeleição á presidáncia doFluminense. Criticou, aprovei-laudo a "deixa", a ditaduraimplantada por Rubens Hoff-
meister na federação Gaúcha,Segundo ele um presidente com
dois mandatos seguidos numclube ou numa Federação ésumamente prejudicial. Dissemais ainda, se fosse presidente da( BD o técnico seria Rubens
Minelh

v\ v i
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CLÁUDIO COUTINHO. con-
tmua sendo bastante criticado
pela torcida do Flamengo, no
sentido que ele. no momento está
muito mais preocupado com o
futebol europeu do que com o
próprio Mengão. Aliás. Cláudio
Coutjnho, no final deste ano.
ficará uuin/e dias nos Estados
Unidos a convite especial do
Colorado Srpings c na seqüência
seguirá para a Furopa. onde
correrá vários países durante
quarenta dias. a mando da C3D.
como_ parte da preparação daSeleção Brasileira, visando a
Copa do Mundo.
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Condlcionedorei de ar I
Refrigeredorw,
Congoladore».
televisores, lavadoras,
Purificadores"Nautilus",

SRWÇOJ&Ai Condicionado
VeíYuloi,
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APROVADO EM
TODOS OS TESTES

DOR VA L está de volta ao
Paraná. Juntamente com Zito.
I.acrcio. Mengálvio, Pepe e
outros tantos craques que for-
maram o Santos Futebol Clube
de antigamente, Dorval estará
iogando no próximo dia 9 de
outubro dem Foz do Iguaçu,
contra o Coroas Clube. Esta pro-
moção iá atingiu o ponto má-
ximo de espeepativa naquela
região, tendo o clube promotor
praticamente vendido quasetodos os ingressos para o espeta-
culo. Nesta viagem é possível queo Santos jogue com os veteranos
da nossa Capital.

ÈiÊ

WALDOMIRO PERIN1.
depois de muitas tentativas de
Oresles Thá e seu filho Hamilton
Thá, acabou aceitando a candi-
datura á presidência do clube.
Assim sendo "Vadico", um dos
homens mais apaixonados peloPinheiros, em todos os tempos,
concorrerá na eleição desta noite,
no Ginásio do cluoe, com Fábio
Pinheiros. Os seus pares de dirc-
toria são, Hamilton Vaz de
Siqueira como primeiro vice e
Osni Vosni como segundo,
Enquanto os outros clubes pro-curam presidentes, o Pinheiros sedá ao luxo de ter um Valdomiro
Perini como candidato.

OIIALIUADI GAflANTIOAn
Indústria Madeiieira Odeua S/C
Especializada em lâminas
faqueadai de madeira de lei.
Rodovia do Café. Km 4 -
Rua Prof. Joio Falara, 1500
Fone: 24-9421 - C. Postal 7087
End. Telg. "ODESSA"
Curitiba . Paraná

ikouttdt
vem ai
Aguarde.

RICETTI
CONSTRUÇÕES

^gi|l^
a molhor maneira para cons-

truir ou reformar a sua casa e
fim de papo.

pf

PAPO FINAL
O Conselho do Colorado, continua trabalhando em ritmode intensidade e na ultima reunião havida, decidiu por unanimi-dade, extinguir o departamento de futebol do clube, caso o srentre aspas. Heleno Nunes, presidente da CBD, não cumpra apalavra dada de que o Colorado tem lugar garantido no Nacionalde 78. Concordo totalmente com esta decisão da gente coloraoa

pois ha três anos acompanho a luta inglória dos colorados .montando um time para cinco meses e tendo que desfazc-lodurante oito meses. Sem opinião na seqüência, pois se nem a
própria diretoria do Colorado consegue encontrar a solução
para o problema pendente, o cronista encontra menos subsídios
para tal. Entretanto continuo achando que a união ferroviáriose colorados, colocaria um final a tantos impasses criados.

Grupo Empresarial
MATSUBARA

Futebol EmpreM
Bonddrantea, Cambará,
Londrina • 8to Paulo.

. J

g ; Aguardo.
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O Clássico^Primavera'reuniu seis
competidores apenas, mas existe

um equilíbrio de forças, o que
vai garantir o seu sucesso.
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Valdo ganhou fácil de
Locando e Falia uma das
melhores provas de domingo.

c»"o«Con,

Clássico '' Primavera'',
é uma atração maior
Seis éguas foram Inscritas no Clássico

Primavera, principal prova de domingo no
Tarumã, na milha e com dotação de Cr$ 15
mil à ganhadora. Embora com um número
reduzido, a gualldade, porém, nada deixa a
desejar e o páreo saiu parelho, o que
poderá se constituir num dos grandes atra-
tlvos do festival turfístlco deste domingo.

Ulemar retorna em nosso prado.
Depois de ter participado das provas da trl-
pllce coroa de 1976, seguiu campanha em
São Paulo onde não conseguiu desta-

|car-se como era esperado, mas mesmo
assim teve bons momentos em Cidade Jar-
dlm, quando conseguiu ganhar. Na manhã

ide segunda-feira, trabalhou ao lado de
Blessed Garden 2.000 metros em 135",

icom os 1.200 metros finais em 79", e per-
deu para dois corpos para o potro. Mas
este seu trabalho ó recomendável e lhe dá
uma chance muito grande de vitória na
prova.

Tllla iniciou sua campanha em nosso
prado, mas só conseguiu destaque mesmo
em Cidade Jardim, em distâncias mais lon-
qas, onde conseguiu duas vitórias. Foi

Profissionais
reclamam contra
desvio de linha

Muitos loqueis reclamaram contra desvio de linhas e pre-
lulzos que podem ter decretado a derrota de seus pilotados.João Carlos Pereira queixou-ao do prejuízo por parte de Kes-
tona. mas o aprendiz disso que sua pilotada estava multo Indo-
cil e desviou de linha contra seus esforços. Conheça as decla-
rações dos profissionais.

CAMUCCINE: W. Motta declarou que, nos últimos 100
metros, sua pilotada manheirou. não mais desenvolvendo nor-
malmente.

VERC: W Lopes declarou que. logo apôs a partida, vários
competidores correram para dentro emprensando-o contra

! APÓSTOLO (I Souza), obrigando-o a suspender seu pilotado.XIRLUMINY: J Cardozo declarou ter sido preludlcado porLANDI (W. Lopes) na entrada da reta, obrlgando-se a suspen-
, der seu pilotado.

DECALOGO: I. Souza declarou ter largado com pequenoatraso e que. loi prejudicado nos 900 metros e nos 500 metros,
por AUDITORA (Z. Fanton). Disse ainda que, foi obrigado a': escorar AUDITORA com a mão, pata não causar maiores pre-luizos.

JAPÃO: V. Matos declarou que, nos últimos I00 metros,
por ter escapado um pé do estrlbo, seu pilotado correu paradentro, mas sem prejudicar competidores.

AUDITORA: Z. Fanton declarou que, por ter largado com
atraso, foi obrigado a solicitar sua pilotada para correr junto ao

; pelotão e que. dos 900 metros até a entrada da reta, sua pilo-: tada procurava correr para dentro. Disse ainda que, em toda a: reta de chegada, ao levar areia na cara, sua montada só procu-
; rava desgarrar, contra seus esforços.

GALLOPING: O.B. Silva declarou que, logo após a partida,foi emprensado por FLORAVIA (M. P. Moraes) e JALLY STAFt'O. Oliveira), obrigando-se a suspender sua pilotada.BARBARA CITY: J. C. Pereira declarou que, na altura dos
500 metros, foi preludlcado por KISTORIA (M. Lourenço), quecorreu para dentro. NOmesmo lance obrlgou-se a preludlcarCASELLE (V. Matos).

CASELlE: V. Matos declarou ter sido prejudicado porBARBARA CITY (J. C. Pereira), na altura dos 600 metros, quecorreu para dentro, obrlgando-o a levantar sua pilotada.TRÓPICO: L. Rosa declarou que, no pique de partida, sou
pilotado tropeçou, quase rodando, obrlgando-o a levantar. Por
esse motivo não obteve melhor colocação.

JALLY STAR: O. Oliveira declarou que, no pique de par-tida. sua pilotada correu para fora chocando-se com GALLO-PING (O.B. Silva) mas sem causar grandes prejuízos.KESTÔRIA: M. Lourenço declarou que, ao dirigir-se para a
partida, sua pilotada negou, obrlgando-o a desmontar. Disse
ainda que, na altura dos 500 metro3, sua montada procurouentrar na variante, prejudicando BARBARA CITY (J.C. Perei-
ra), contra seus esforços.

JAYEN: J.C. Pereira declarou que, logo após a partida,vários competidores correram para dentro, obrlgando-o a
levantar seu pilotado.

ATOMIZADO: L. Rosa declarou ter sido prejudicado, logo
após a partida por DARBISTA (J.N. Pereira), que correu de
golpe para fora, obrlgando-o a levantar seu pilotado.

CATAGAR: L. Rosa declarou que, ao levar areia na carB.
sua pilotada não alinhou em todo o percurso.

JORLO: W. Lopes declarou que, nos últimos 300 metros
seu pilotado esmoreceu por falta de aguerrlmento.

THE GARLAND: J. A. Santos declarou ter sido prejudicado
por PUMITA (J. Cardoso), logo após a partida, Jogando sua
pilotada sobre outros adversários.

DARBISTA: J. N. Pereira declarou ter sido prejudicado,logo após a partida, por competidores não Identificados, quecorreram para fora, levando-o a prejudicar outros adversários
GAY CONQUEROR: J.C. Pereira declarou seu pilotadonegou-se a largar.
LEITÃO: J. M. Silva declarou ter partido com atraso e que,nos últimos 300 metros, ao ser castigado, desviou de linha,

correndo para dentro, mas sem prejudicar adversários poistinha luz suficiente.
NOLENTE: L. Rosa declarou que, no pique de partida, seu

pilotado procurou correr para dentro obrlgando-o a levantá-lo
e por para fora, a fim de nâo prejudicar os demais concorren-
tes. Disse ainda que seu pilotado ó um animal multo manhoso.

TAN ENORME: J.A. Santos declarou ter suspendido, nos
primeiros 200 metros, porque sua pilotada tropeçou.

LORD LADY: O. Loezer declarou que , logo após a partida,NOLENTE (L. Rosa) correu para dentro obrlgando-o a suspen-
der seu pilotado.

SIR EUGÊNIO: M.P. Moraes declarou ter sido prejudicado,
logo após a partida, por concorrentes que vieram de fora paradentro, obrlgando-o a levantar para nflo rodar.

outra que trabalhou na manhã de segunda
feira no Tarumã, passando 1.200 metros
em 78"5, com reservas e mostrando osten-
tar uma forma das melhores. Embora o tra-
balho tenha sido em tiro curto, seus res-
ponsávels acreditam que será suficiente,
pois antes disto, |á tinha algumas passadas
em percursos maiores.

Medlchessa, aparentemente, pelo que
vem produzindo ó o nome mais forte do
páreo. Já tem vitórias aqui e em seu último
compromisso, foi terceira colocada para
Japão e Lendário em marca que nada dei-
xou a deselar. A distância a|uda bastante e
seus rivais desta feita são Inferiores aos
que vinha enfrentando tanto aqui como em
Uvaranas, quando secundou Nest em
tempo recorde para os 2.000 metros.

Charmlng Lady iniciou sua campanha
aqui e logo após sua vitória teve um contra-
tempo. Recuperada foi a Cidade Jardim,
onde venceu uma prova. Ao nosso enten-
der, sua tarefa não será multo fácil, pois
enfrenta animais aguerridos e estendidos
para a distância. Trabalhou 1.400 em 96",
agradando.

Bahamas foi preparada aqui e levada 8
Cidade Jardim onde fracassou. Mas ao
retornar no Tarumã, logo na estréia fez
uma corrida sensacional, enfrentando boa
turma. Seu preparo ó excelente mas tam.
bóm ao nosso entender deverá respeitar
alguns dos Inscritos na prova.

OUTROS
Duas eliminatórias para animais de

três anos foi formada. A primeira seré em
1.000 metros, reunindo sete produtos,
sendo quatro machos contra três fêmeas e
não existe força destacada na prova.

Na segunda, em 1.200 metros, nove
irão à pista numa chamada especial, for-
mada pela Comissão de Turfe, reunindo
animais de três anos que náo obtiveram
colocação até agora. No restante dos
páreos, vamos encontrar ainda uma boa
prova, a de número cinco, que traz de volta
a turma 14, com animais iáconhecldosdos
apostadores.

O bolo de sete pontos começa com
Cr$ 5 mil e o horário de inicio da reunião
será ás 14 horas.

É

Programa: Uvaranas
1' Páreo - 1.100 metros. Cr$ 5.000,00. As 12.20 horas

- 1 Llró-R. Bueno  8-57- 2 Zasrouf-C.R. Rosa  3.54
- 3 Dona Chepa-J. Barbosa .!¦!!¦!!!!! 1-55

Campense-A. Neves  5.54
Adax-J. Azevedo  2-54
Armani-R. Rodrigues  7-576 Flredark-A.O. Coradln '..'.'.'..'.. 10-547 Oposto-J.N. Pereira  6-54• 8 Amlthella-O. Farago '.'.'.'.. 9-52
Naclonale-xxx  . 4-57

Páreo - 1.200 metros. Cr$ 5.000,00. As 13.00 horas1 Contlgo-O. Loezer 4.572 Honey Klss-J. N. Perel 2-55
3 Arataba-W. Lopes  . 3-52

'.','. 8-54

3 -

4
5
6

2»
1
2
3

6-57
5-54
9-54
7-57
1-57

4 Barlnel-S. Davls
5 Kadmlo-R. Rodrigues 
6 Galopante-Q. Guimarães 
7 Urzal-A.S. Mendes 
8 QuIlance-A.O. Coradln ...9 Endyto-A.A. Silva 

Páreo - 1.200 metros. Cr$ 5.000,00. As 13.40 horas1 Bllena-J. Azevedo 4 552 Bygea-R. Penachlo c cn3 Itarumã-A.C. Oliveira ......!  6-504 Sepê-G. Guimarães 3 525 Ganguçu-A. Bollno  
7\%

6 Glorglano-S. Loezer ... "7 Beau Latln-R. Rodrigues" Helton-A.O. Coradln ...

7-52
8-52
1-50

4» Páreo - 1.500 metros. Cr$ 6.000,00. As 14.20 horas PrêmioDelegações Visitantes.
- 1 Sortelo-J. Azevedo 4 cn
- 2 Frank-L. Rosa  o"„

Fartin-M. Santos  
 

2 52Delano-A. Bollno  6 5ÍXucaray-R. Penachlo  
155

Autarco-xxx ln „
Campo Eré-S. Davls  

 ""
Revoluclonárlo-A.A. Silva 
Ego-S. Loezer " 

" 
."'. ," Gangepê-O. Loezer 

3 -

4 - 5

5 -

6
50
50

n £6.re°. 
" 1w00tlm?trí8' Cr$ 1°-°00,00. As 15.10 horasDebutantes do Club Pontagrosaense.

5-50

G.P.
- 1 Fascinito-I. Souza
- 2 Zlndlene-J.N. Pereira

3-3 Clarlon-R. Bueno
- 4 Helmonde-S. Loezer

5 Manolo-Q. Guimarães
- 6 Aloma-J. Azevedo

7 Darlan-W. Lopes , , ,,
- 8 Arqultoto-M. Santos ....  

„" Royaldl-S. Davls  
 

f |g

8-56
5-54
6-50
4-56
9-50
3-52

6' Páreo - 1 600 metros. Cr$ 12.000,00. As 16.00 horasGovernador do Estado do Paraná.
1

-
-
-
-

-

G.P.

7-52Caturro-R. Bueno
ArISo-M. Santos . , ,-..
Jasper-R. Penachlo  

 ?"„
Astragalo-A. Bollno  ]"°A
Sablo-J.M. Silva

Fita Branca-J, Azevedo !T
Rapldo-S. Loezer 
Humllde-G. GulmarSes

4-54
6-59

-54
8-52
2-50

7« Páreo - 2.200 metros. Cr$ 50.000,00 •
Cidade de Ponta Grossa.

As 15.00 horas. G.P.
Itapacy-M. Santos
Nest-R. Penachlo 
Vostok-A. Bollno 
Que Gol-I. Souza 
Instantanoo-S. Loezer
Escalpo-E.M.Bueno
Zabld-O. Loezer 
Red Power-C.M. Costa
Xlvor-xxx 

8-56
2-58
5-58
9-58
4-58
1-56
3-58
6-58
7-58

8» Páreo - 1.200 metros. Cr$ 5.000.00, As 17.50 horan
1-1 Capellsta-S. Loezer

" Blcado-A. Neves 
2 - 2 Flamboyant-R. Rodrigues
3-3 Gay Boogle-Osv. Loezer .

- 4 Adletlvo-J.N. Pereira ....
5 Epuplla-A.A. Silva 

- 6 Essex-A.O. Coradln 
7 Impunlvel-C.R. Rosa 

8 - 8 Tlro-J. Barbosa 
" Luty-xxx 

1-54
10-57

4-57
8-56
3-53
5-54
7-56
9-56
6-56
2-57

Estreantes
na próxima
reunião

Nove animais estar ao
estreando este domingo no
Tarumã. Quatro deles ia Ira-
zem campanha de outros hipó-
dromos, como é o caso de
Florivaldo, bom ganhador em
Cidade Jardim e Darian, um
excelente veloclsta, filho de
Epsom. Conheça a relação:

GLOTA - Feminino, casta-
nho, nascida em 12 de
setembro de 1971, no Rio
Grande do Sul, por Bereré e
Calota. Cr.: Mario Dlflnl. Prop
Harus Jelon - Treln.: J. Vltorinc

Campanha: Correu
Cidade Jardim t> pareôs, para
obter 2 colocações: Cr$
4.800,00. Correu no Cristal
onde obteve 1 vt. Cr$ 7.000.00

XA DE PAS: Masculino, ala-
záo. nascido em 11 de agosto
de 1973, em São Paulo, por
Frenchanian's Creek e Pas de.
Chat. Cr.: Pecuária AnhumaiJ
S/A. Prop.: Haras São Qulrlno
Treln.: F.A. Marussl. Inédito

ENCHAMEL: Masculino,
castanho, nascido em 06 de
novembro de 1973, no Paraná,
por Hlbernlan Blues e Onklta
Cr.: Luiz G.A. Valente. Prop.:
Haras Larlssa - Treln: Al!
Menegolo. Inédito.

ARQUITETO: Masculino.
alazáo, nascido em 06 de
agosto de 1974, em Santa
Catarina, por Tarnlno e Gurla
Guapa. Cr.: Ladlr Pedro
Cherublnl, Prop.: Francisco
Farias de Souza. Treln.: R.
Rocha. Inédito em Hlpódromos
Oficiais.

ADJETIVO: Masculino, cas-
tanho, nascido em 28 de lulfio
de 1974 no Paraná, por Borim-
bau e Manollta. Cr.: Haras
Campo Mourâo. Prop.: O cria-
dor. Treln.: A. Bozza. Inédito

LA CRISTINA: Feminina
castanha, nascida em 17 de
outubro de 1974, rio Paraná,
Por Kurrupako e Quaruaka
Cr.: Stud Santa Maria do Rio
Prop,: Alalr Arau|o. Treln.: A
Nabosne.

FLORIVALDO: Masculino,
castanho, nascido em 04 de
novembro de 1971, em o'"
Paulo, por Flamboyant de
Fresnay e Soupe. Cr.: Haras
Plralussara. Prop.: O criador'
Treln.: J.M. Ferreira. Campa-
nha: Correu em CldadeJard m-
20 provas, para obter 4 viw-j
rias: Cr$ 8.000,00 e 8 coloca-1
ções. Cr$ 19.900,00.

MANOLO: Masculino, casta-
nho, nascido em 24 dejulho o»
1971. no Paraná, por Floreio6
Hanaata. Cr. Ulisses Ju|la"||
Prop.: Stud Pinto ZarnD«L
Treln.: P. Souza. Campanha^m
ganhador de 1 corrida «I.*
Cidade Jardim, Cr$ 17.000.0*

DARIAN: Masculino, cas'8
nho, nascido em 01 "
novembro de 1971, no r"
Giande do Sul. por Bpsorn
La Pompa. Cr.: Ladlr Pe&
Cherublnl. Prop.: Stud Chrl»"_
ney. Treln.: J. Vltorlno. CamP»
nha: Correu em Cidade J",
dlm, 16 provas para op.»' fvitórias, Cr$ 44.000,00 "
colocações, Cr$ 29.200.00
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A Seleção Paranaense
de Ciclismo vai parao Campeonato Brasileiro

em Florianópolis.

D

Ciclismo
embarca hoje
ao Brasileiro

Após muitos preparativos e treinos,
través de corridas em circuitos, estra-fl' 

0 no autódromo, a Federação Para-
aense de Ciclismo selecionou a equipe11 

g ropresentará o Paraná no campeo-
nato brasileiro de ciclismo que se reall-
zará em Florianópolis, com Inicio ama-

hj prossegulndo até dia 18. A delega-
cão paranaense, que embarcará hoje
para Santa Catarina ô compo9ia peloa
sequintes ciclistas:

Antônio Ramiro de Morais, Adilson
Lineu Romeo, Ivo Nunes, Gilson Alva-
risto e João Rubens Masson. O dirigente
da equipe será Valdemar Zardo, presl-
dente da Federação de Ciclismo e o téc-
niC0 Adolfo Bartz. O desportista Ivo
Casagrande, também Integrará a dele-
qaçâo como membro do Conselho de
Assessores do Ciclismo da CBD.

REIVINDICAÇÕES
Waldemar Zardo, levará uma sórle

de reivindicações ao Congresso Téc-
nico que se instalará na noite de ama-
nhà. Entre os temas a serem abordados
esta o problema do critério que a CBD
usa para mandar ciclistas brasileiros
disputarem no exterior. Acontece que
os paranaenses estão sempre entre os
melhores classificados em torneios \
nacionais e sempre ausentes em dlspu- [
tas fora do Brasil. Nunca são convoca-
dos para integrar a seleção brasl- i
leira. Como prova disto, ba3ta citar i
alguns corredores paranaense*, que
radicados há pouco tempo em São i
Paulo e Santa Catarina, passaram a !
fazor parte das seleções destes Estados
e somente assim ingressaram na brasi- 

''

leira.

Londrina:
Fabre e Crispim

nos médios
LONDRINA (Sucursal) - Os

boxeadores, Luiz Fabre e Crispim
de Oliveira, que vão decidir o titulo
brasileiro dos pesos médios, chega-
ram ontem pela manhã em Lon-
drlna, acompanhados de Nllton
Campos, presidente da Federação
Paulista de Boxe e seus treinadores.

Ambos os treinos à tarde, no
local do combate, ficando o encer-
ramento dos preparp.tlvos para
hoje.

O combate vem sendo espe-
rado com bastante expectativa em
Londrina e na região, principal-
mente pela qualidade dos dois luta-
dores. Luiz Fabre ó dono do titulo,
enquanto Crispim ocupa a prlmerla
ooslçâo no ranking dos desafiantes.

Ho|e, no restaurante Luiz, os pro-
motores oferecerão um coquetel à
Imprensa, quando serão apresenta-
dos os dois boxeadores que vão
receber bolsa de quase 50 mil cru-
zelros. Luiz Fabre receberá 25 mil,
enquanto Crispim de Oliveira pega-
rá 20 mil. No programa de sexta-
feira, três preliminares de amadores
reunindo boxeadores de São Paulo.
Espera-se um grande público. Os
Ingressos custam 50 cruzeiros as
cadeiras numeradas e 10 as arqu
bancadas.

Paranaense
integra a
seleção

Marcos Tocafundo, será o prl-
melro e único atleta do Paraná a
integrar a seleção brasileira, no pró-
xlmo campeonato mundial "Cidade
de Curitiba" de vollbol. O torneio,
que se realizará de 20 a 25 do
corrente, reunirá as seleções do
Japão, Coréia do Norte, Venezuela
e Brasil.

A seleção brasileira, está sendo
preparada desde dezembro de

1976, quando disputou em duas
vezes na Europa e uma vez na Amó-
rica do Sul e Central. Provável-
mente será a mesma que represen-
tara o Brasil nos Jogos Olímpicos
de Moscou no próximo ano.

0 torneio, trará expoentes má-
ximos do voll, técnicos, dirigentes e
árbitros Internacionais, que assisti-
rào pela primeira vez, um torneio
com as novas regras Implantadas
neste esporte. Os sets serão dlspu-
'ados em 30 pontos, o rodízio den-
tro do sistema que será testado não
desaparecerá. A perda do saque
acarretará perda de ponto e não
apenas a da bola como na regra tra-
dlclonal. Essas regras permitirãouma limitação de logo, posslblll-•ando a divulgação através das cã-
rcaras de televisão e assim umamalor divulgação do esporte. ¦

O Penúltima
rodada do
basquete

0 Guarani de Ponta Grossa e o"armonla Tênis Clube de Cambo,
jazem 

o primeiro Jogo da 4» rodada
dn i 

turno do campeonato esta-«uai de basquete que está se reall-ando. a disputa será em Cambe,spabt»do, dia 17, às 20. horas. Emaranaguá, o Clube Literário de
jranaguá enfrentará o Circulo MUI-
Cb 

° Paraná e em Arapongas, o«nada Country Club Joga com oComerciai de Arapongas.

Drime?rta .é a Penúltima rodada do
Passara mo' DaP0|s a» equipesarao ao segundo turno.

RESULTADOS

foram8 l0flP8 da terceira rodada
8emanQ Ia lzados nesta fim deana- dias 10 e 11.

ParanAbad,0, ° Cfrculo Militar do
bela «„„?' derrotado por 48 a 50
Qr°88aVP? d0 Quaran( de Ponta
do CíróT.i fl0 reallzado no ginásio
loparam a 

Dom|na° Pela manhã
>ran 

' 
^«Pongas e Literário de

'â8u|tadori0|Qm 
„Parar>aaua com*a° de 68 a 77 para o Literário.

í,arrnonKroJoao que serla entre
Srlna na6 Cambé e Canadá de
6derar&« pôde ser realizado. A

Nana „ marcou para esta
V ' Pr°vavelmente quinta-

Início da
decisão no

Salão
A equipe do Ases-Sesc e a da

Hípica Paranaense logam hoje, às
20 horas, no ginásio do Circulo MUI-
tar do Paraná, em disputa válida
pela primeira rodada do certame
metropolitano principal hexagonal
decisivo de futebol de salão. Às 21
horas o Cfrculo Militar do Paraná
enfrenta o time dos Irmãos Mauad,
e às 22, o Clube dos Oficiais da Poli-
cia Militar contra a equipe da Vovó
Lalá fazem a última partida da noite.

A próxima rodada está mar-
cada para sábado, dia 19, quando o
Irmãos Mauad enfrenta Ases Sesc
às 20 horas. Os outros dois logos
serão entre as equipes; Clube dos
Oficiais e Hípica Paranaense e o
último, Ases-Sesc e Vovó Lalá.

Termina ho|e o prazo das ins-
crlções que os clubes deverão efe-
tuar para participarem da V Taça
Paraná de Clubes, categoria prlncl-
pai. Os dirigentes deverão pagar
300 cruzeiros e um oficio para as
Inscrições. Este ó um dos maiores
torneios de futebol amador brasl-
lelro e contará com participação de
clubes de Curitiba e do interior. O
local das inscrições ó na sede da
Federação Paranaense de Futebol
de Salão, Barão do Rio Branco, 45,
7' andar.

Vilas:"Posso chegar a
número um"

BUENOS AIRES - O argentino
Gullhermo Vilas declarou ao
regressar a seu pais desde os Esta-
dos Unidos, onde conquistou o tor-
nelo aberto local, que se considera
o "número um do mundo" nesse
esporte.

O tenista, de 25 anos, chegou
procedente de Forest Hllls, onde
anteontem venceu categoricamente
ao norte-americano Jlmmy Connors,
conquistando o campeonato dos
Estados Unidos.

"Estou multo contente com meu
triunfo. Tenho demonstrado que
posso chegar a ser o número um do
tônls, porém tambóm; estou multo
cansado Já que a partida com
Connors deixou completamente
extenuado". Disse no aeroporto de
Ezellza ante uma grande número de
aflcclonados que o esperavam sob
a chuva.

Uma centena de Jornalistas,
fotógrafos e camarógrafos, tiveram
que fazer verdadeiras plruetas para
registrar a Imagem e as palavras de
Vilas, que demonstrava um estado
emocionai especial Já que se havia
reencontrado com seus pais. No
rosto havia também sinais de can-
saco pela perfomance do campeo-
nato argentino de tônls que ganhou
em 1977, seis torneios Internacionais
consecutivos.

Vilas anunciou que hoje des-
cansará, para voltar a treinar na
quinta-feira com vistas às semifinais
da Copa Davls que serão disputa-
das nos dias 17, 18 e 19 de
setembro em Buenos Aires.
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Dois paranaenses estarão no Eio
de Janeiro para o campeonato deFórmula Volkswagen:Pedro Muffatoe Roberto Wippych, de Cascavel.
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Para Muffato a corrida pode assegurar a vlce-llderança.Wippych só espera não ter
a falta de sorte que o vem acompanhando.

Muffato
Arquivo

Wippych
correrão pelo Paraná!

Os pilotos cascavelenses Pedro Muffato
e Roberto Wippych estarão no próximo
domingo no Autódromo do Rio de Janeiro
disputando a sétima etapa do Campeonato
Brasileiro da Fórmula Volkswagen 1600.
Ambos estarão conduzindo veículos da
marca Polar, desenvolvidos pela oficina Sport
Show Competições. Para Muffato, que atual-
mente ocupa a 4' posição na tabela de pontosdesse certame, o interesse maior está nas
possibilidades que podem advir dessa prova,
pois ainda possui ótimas condições de colo-
car a equipe Açúcar Diana/Banco Sul Brasl-
leiro na vice-liderança do campeonato. Para
isso, os técnicos responsáveis pela prepara-
ção de seu monoposto trabalharam vários
dias para deixar o Polar 20 perfeito para o
tipo do circuito carioca.

As novas peças recebidas da Argentina,
construídas pelo afamado Oreste Berta,
deverão aumentar em quase 6HP a potênciado motor, que passará para a marca dos
143HP. Esses são os dados conferidos pelo
próprio Muffato, que tudo fará para subir ao

podium neste domingo como o ganhador da
corrida.

WIPPYCH
De seu lado, Roberto Wippych espera

apenas não ter de enfrentar os pequenos
problemas que o impediram de melhorar sua
posição na classificação geral do campeo-
nato. Seu Polar n» 23 ó inteiramente prepa-
rado na mesma oficina que cuida do fórmula
de Muffato e, para ele isso pode ser uma
garantia e até mesmo segurança. Fazendo
sua segunda temporada na Fórmula 1600 (a
principal categoria do automobilismo nado-
nal), Wippych afirma jâ estar bem ambientado
com as elevadas velocidades, normais nessas
corridas, e também em condições de receber
a bandeirada final entre os primeiros, como Já
ocorreu na 3' etapa do certame (Autódromo
de Cascavel) e que apenas não teve contlnui-
dade nas demais em virtude da falta de sorte j
que o acompanhou nestas últimas corridas.;
Para os dois cascavelenses, domingo, no!
Autódromo do Rio de Janeiro, mas uma opor- \
tunidade para mostrar as qualidades das
equipes paranaenses.
W'. vg.v<; ¦¦¦^feW,;' -~Il -'" I

Carlos Reutemann pode ser secundado porum piloto estilo "Lauda 73". Isso desmente
as contratações com Andrettl e Scheckter.

Telelolo ANDA

Ferrari anuncia um Fórmula
Um bastante inédito em 78

MONZA/ITÁLIA - O piloto argentino
Carlos Reutemann continua correndo, prova-velmente no próximo ano com a Ferrari, deu a
entender ontem Enzo Ferrari na sede da
empresa automobilística italiana.

Não obstante, Enzo Ferrari não comunl-
cará oficialmente os nomes dos pilotos quecontratará para disputar em 1978 corridas de
Fórmula um e para substituir o austríaco Nlkl
Lauda, antes de que termine o atual campeo-
nato do mundo de condutores, quer dizer, no
próximo dia 30 de outubro.

Enzo Ferrari insinuou que Reutemann
será secundado no próximo ano por um
jovem piloto "Estilo Lauda 1973" e desmentiu
assim, implicitamente, os rumores relativos a
uma eventual contratação do norte-ameri-
cano Mário Andrettl e do sul-afrlcano Joddy
Scheckter.

Este último está contratado pela Wolf,
porém a Ferrari reconheceu que este môs
havia feito um contato com ele, assim como
no ano passado.

"II commendatore" mostrou-se mais
explicito a respeito de seus projetos e revelou
que um carro Ferrari de fórmula um "bas-
tante inédito" será apresentado este mesmo
ano.

Enzo Ferrari também revelou que na
fábrica de Maranello está provando-se atual-
mente, um motor com compressor e acres-
centou que a empresa fornecerá motores de
Fórmula dois a uma nova equipe formada pelo
piloto norte-americano Eddy Cheever e o
Italiano de Angelis. que participarão no cam-
peonato da Europa de Fórmula dois.

Referindo-se à partida de Nlkl Lauda, quelhe tem valido multas criticas, acrescentou:"para mim e para a Ferrari o caso Lauda está
completamente encerrado"."Se o piloto austríaco continua falando
constantemente, Isso significara que a Ferrari
ter que reconsiderar a opinião que se fez do
homem Nlki Lauda depois de quatro anos de
colaboração."

China e Rússia
são os perigos
para o Brasil

RIO - A União Soviética e a
China Popular, segundo dados
enviados aos computadores do Ser-
pro - serviço federal de processa-
mento de dados — surgem como os
dois mais perigosos adversários
para a seleção brasileira, nas finais
do I Campeonato Mundial de Volel
Juvenil masculino, que começam
hoje no ginásio do Maracanãzlnho.
Na partida pelas semifinais, os
soviéticos venceram os chineses por
3a0(15a 12; 15 a 11 e 15 a 09), mas
as duas equipes possuem Jogadores
de multa categoria.

O outro finalista, o México já
derrotado pelo Brasil, possui uma
boa equipe tendo como principal
destaque seu levantador Fernando
Rea, um jogador que em 154 tentatl-
vas, nas partidas pelas semifinais,
errou apenas três vezes. Outro bom
jogador mexicano é Justo Árias
Rubio, que divide com Rea, os
melhores índices obtidos até agora.

Segundo os "scouts" enviados
aos computadores, os soviéticos
tem a equipe que maior número de
jogadores utilizou nas partidas quedisputou até agora e em quase
todas (seis ao todo), utilizou-se de
dez atletas. Seus maiores destaques
são os levantadores Wladmir
Shkourinkhin (que acerta quasetodas as tentativas) e Alexander Gal-

I veski, este multo bom nas cobran-
í ças de saques. Seu companheiro! aparece, aos contrário da maioria

dos levantadores, como um bom
cortador. Wladlmlr Korneev e Ale-
xander Sapaga são bons cortado-
res. Os soviéticos não tiveram
problemas para vencer nenhum
adversário até agora.

Entre os chineses, os destaques
são tambóm os levantadores, os
homens que mais participam do
jogo mas tambóm tem cinco jogado-res com boa presença nas cortadas.
O primeiro levantador, Lin Wu-YI
errou apenas duas das 58 tentativas
contra a União Soviética, enquanto

, seu companheiro LI Hsl-Shan fra-
cassou em quatro das 48 executa-
das. Mas Shan apareceu como o
melhor cortador da equipe, errando
apenas seis das vinte e duas corta-
das executadas, Hsu Chen; Jul—
Chun e Hisn Pel-HIng são tambóm
bons nas cortadas.

Na primeira rodada das finais,
soviéticos e chineses jogam as 20
horas no Maracanãzlnho.

BRASIL NÃO MUDA
Renan, Granjeiro, Alolsio, Levenha-
gem, Paulinho e Arnaurl a equipe
brasileira que começa o Jogo desta
noite contra o México. Um time
muito homogêneo segundo todas as
observações. Os mexicanos devem
começar a partida com Justo Rubio;
Fernando Rea; Azael Castellanos;
Eduardo Abdalla; Arturo Navarro e
Javier Galindo. Jorge Bittencourt,
técnico da seleção brasileira estará
atento a oartida Drellmlnar oara verl-
ficar chineses e soviéticos, a quem
confessa não conhecer.

Argentina e
Austrália
na semifinal

PARIS - As duas semifinais
Interzonals da Copa Davls serão
Jogadas esta semana, uma delas em
Buenos Aires - entre a equipe local
e da Austrália - e a outra em Roma,
onde jogarão Itália e França.

Com a presença de Gulllermo
Vilas, consagrado por sua vitória de
domingo no"SS Open" de Forest
Hills, a equipe argentina aparece
como ligeiramente favorita frente a
seus rivais australianos.

Em princípio, Vilas deveria for-
necer dois pontos a sua equipe e o
ascendente Vodo Cano, cômodo em
quadro de pó de tijolo que lhe ó tão
conhecida , ó capaz de ganhar pelo
menos uma de suas duas partidas.

A equipe australiana conta com
duas figuras de primeira linha, Phll
Dont, que já foi semifinalista em
Roma e em Paris e John Alexander,
que depois de pouco êxito tem recu-
perado plena forma.

A outra semifinal - a dlspu-
tar-se na Capital Italiana - colocará
frente a frente a poderosa formação
local, cuja primeira figura ó Adriano
Panatta, com a equipe francesa, que
no ano passado obteve o troféu de
prata.

Os especialistas estimam que a
Itália tem as melhores posslblllda-
des, porém o franco Françols Jauf-
fret, grande especialista da Copa
Davls, jogará contra Panatta com a
vantagem psicológica de ter vencido
em todas as partidas que ambos
disputaram.
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Agenda da Justiça
Luiz Gonzaga A. C. Mattos

Pauta para hoje
Tribunal de Justiça

QUARTA CÂMARA ClVEL
Apelação Cível ri» 326-76, de Curitiba: Apelantet • Moacyr

Nunes Torres c s/mulher — Advs. Marli B. Kunifas o Riven Kuni-
Tas. Apelado — vidraulo do Brasil - Comércio de Vridrot e Acesso-
rios Ltdn. Adv. Celso Hecke. Relator - Des. Aran Machado; Revisor- Des. Ronuld Accioly.

Apelação Cível n» 65-76, de Curitiba. Apelante - Clube Atlético
Paranaense - Adv. Aldo Silva Júnior e José Cadilhe de Oliveira;
Apelado - Associação Caxias do Sul de Futebol - Adv. Alencastro de
F. S. Ferreira; Relator - Des. Aran Machado; Revisor - Des. Ronald
Acciol;

andado de Seaurançi
Waldomiro Luby e Joio Brito de Miranda, contra ato do br. Juiz de

toiy
Mi ca n" 40-77, de Curitiba; Impetrantes

Dto. da Comarca de Bocaiúva, • Adv. Lamartine N. de Souza. Rela
tor - Des. Ronald Accioly.

Autos de Recurso Ex-Officio n» 38-77, de Cabará; Rementente• Dr. Juiz de Direito; Autor - Amantini & Amantini Ltda. - Adv.
Carlos Verpa; Ré - Prefeitura Municipal de Cambara; Relator • Des.
Ronald Accioly' Revisor - Des. Marcai Justen.

Agravo de Instrumento n» 100-77, de Cornélio Procópio; Agra
vante - Estado do Paraná - Adv. Nelson I Bueno. Agravado - André
Delir Tramontim - Adv. Sérgio Antônio Meda. Relator - Des
Ronald Accioly.

Agravo de Instrumento n' 128-77, de Curitiba. Agravantes -
Luiz Roberto Silveira Pinto e Archimedes Nardozza. Adv. Manoel
Antônio de Oliveira Franco; Agravado - José Carlos Leprevost
Adv. Braulio R. Moreira; Relator - Des. Ronald Accioly.

Apelação Civcl n» 334-77, de Curitiba; Apelante - Elias Calixto,
representando os menores impúberes, Jackson Cario Calixto
Moreira, Jarbas Laercio Moreira e Jackline Moreira - Adv. Marco-lino Leite de Paula e Silva. Apelado - Supcrgasbraz - Distribuidora
de Gaz - Indústria e Comércio S.A. - Adv. Dianir P. Palmeira; Rela-
tor - Des. Ronald Accioly; Revisor - Des. Marcai Justen.

Apelação Cível n» 459-77, de Teiêmaco Borba; Apelantes -
Cláudio Haas e s/mulher - Advs. Reginaldo G. Nocera e Ivo Tadeo
Bona. Apelados - Gonçalo Alves Chaves e s/mulher - Adv. Luiz
Loyola. Relator - Des. Aran Machado; Revisor - Des. Ronald
Accioly.

Apelação Cível n» 492-77, de Gualra; Apelantes - Paulo Rett es/mulher - Adv. Antônio A. Gonçalves. Apelados - Ilario Carnevali
e s/mulher. - Adv. Jeremias de Oliveira Lobato. Relator - Des. Mar-
çal Justen. Revisor - Des. Aran Machado.

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Agravo de Instrumento n' 3-76, de Francisco Beltrão; Agra-

vante - Benson Importação e Exportação Ltda. - Adv. Joaquim A.
Quadros; Agravados - Luiz de Lima e Gessi de Lima • Adv. Sadi
José de Marco; Relator - Sr. Des. Oliveira Sobrinho.

Agravo de Instrumento n' 142-77, de Gurapuava; Agravante -
Oscar Pacheco dos Santos - Adv. Joio Fernando C. da Cunha -
Agravado - Lurival Lustosa Lanzini - Adv. Romualdo E. Virmond.
Relator - Sr. Des. Vatel Pereira.

Agravo de Instrumento n' 143-77, de Guarapuava; Agravante -
Oscar Pacheco dos Santos — Adv. João Fernando C. da Chunha.
Agravado - Lourival Lustosa Lanzini - Adv. Romualdo E. Virmond.
Relator - Sr. Des. Vatel Pereira.

Apelação Cível n» 619-77 de Jandaia do Sul; Apelante - Aristi-
des Saqueta • Adv. William James Pereira: Apelados - José Pereira
Cosia e s/mulher - Adv. Cristóvão S. Cavalcante; Relator - Des. Oli-
veira Sobrinho; Revisor - Des. Vatel Pereira.

(2Í SESSÃO SECRETA
Autos de Recurso Ex-Ofício n» 8-77, de Londrina; Remetente -

Dr. Juiz de Direito- Autor - Enoque Balbino Lima - Adv. Diaoli
Lopes Busse; Ré - Elia Maria de Azevedo Lima - Adv. Álvaro B.
Roldão; Relator - Sr. Des. Vátel Pereira; Revisor - Dr. Lima Lopes.
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Habeas Corpus n» 196-77, de Guarapuava; Impetrante - Bel.Dálio Zippin Filho, em favor de Lauri Pedroso e João Alves- Rela-tor - Exmo Sr. Des. Ribeiro de Campos.
Habeas Corpus n» 199-77, de Ponta Grossa: Impetrante: Bel.Osmann de Oliveira, em favor de Alfredo Victor Marcondes Ribas-Relator - Exmo. Sr. Dr. Mattos Guedes.
Habeas Corpus n» 203-77, de Santo Antônio da Platina; Impe-irante: Bel Raul Alves Guimarães, em favor de Jesuino Dias; Rela-tor: Exmo. Sr. Des. Acyr Loyola.
Recurso de Habeas Corpus n» 39-77, de Santo Antônio doSudoeste; Recorrente: Dr. Juiz de Direito "ex officio"; Recorridas:Lourdes Prestes de Souza e sua filha menor J.S.; Advogado: BelAlmirante Helati; Relator: Exmo. Sr. Des. Ribeiro de CamposRecurso de Hiibeas Corpus n» 41-77, de Coronel Vivida; Recor-rente: Pedro Rodrigues de Oliveira, por seu adovgado Bel EgldioMunaretto; Recorrida: A Justiça Pública; Relator: Exmo Sr. DrMattos Guedes.
Recursos de Habeas Corpus n' 42-77, de Assis Chateaubriand;Recorrente: João Antônio da Silva, por seu advogado Bel. Luiz Sér-

gio Neiva de Lima Vieira; Recorrida: A Justiça Pública; Relator:Exmo. Sr. Des. Armando Carneiro.
Habeas Corpus n» 201-77, de Chopinzinho: Impetrante: Bel.Nezildo Marini, em favor de Anizio Alves de Paula; Relator: ExmoSr. Des. Thomaz Pessoa

REGISTRO
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, comunica que o

prazo para a inscrição do concurso de JUIZ ADJUNTO termina ás
18 horas, do dia 15 deste més. Os interessados deverão procurar o
Conselho Superior da Magistratura, no Palácio da Justiça.

•••
Teve pleno êxito o Conclave realizado em Paranavai, nos dias19. 20 e 21 de agosto, promovido pela Associação dos Magistradosdo Paraná, congregando mais de 30 Julze3.
O Juiz de Peabiru, Dr. Celso Araújo Guimarães abordou otema "Da Intervenção de Terceiro no Processo Civil", enquanto oJuiz Criminal de Parnnaval, Dr. Idevan Batista Lopes aissertousobre "A Prisão e a Liberdade Provisória", procedendo-se a amplosdebates.
Na Sessão Inaugural do Seminário, o Prof. Eaas Dirceu Monizde Aragâo proferiu conferência sobre "Processo de Execução" e nade Encerramento, o Des. Ariel Ferreira do Amaral e Silva, presi-dente do Egrégio Tribunal de Justiça leu mensagem de congratula-

ção e incentivo aos participantes.
O Encontro foi presidido pelo Prof. Ary Florêncio Guimarães,

como responsável pelo Departamento Cultural da Associação dosMagistrados do Paraná e supervisionado pelo presidente LuísRenato Pedroso.

LITERATURA ESPECIALIZADA
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVILVOLUME IX — ARTIGOS 946 a 1.102HAMILTON DE MORAES E BARROS

2» EDIÇÃO

,. jA Editora Forense acaba de lançar em 2' edição, revista e atua-hzada,' Comentários ao Código de Processo Civil" Volume IX, doProfessor Hamilton de Moraes e Barros, que trata dos artigos 946 a1.102, do Código de Processo Civil. Já à venda na Livraria Ghig-none, juntamente com as demais obras da Coleção, que tem entreoutros autores o paranaense Egas de Moniz Aragão

Correspondência: Rua Comendador Fontana, 279 - Edifício JoãoDallegrave.

Governo do Estado
1 Secretaria de Estado da

i e da Cultura
'Fundação Educacional do
Estado do Paraná- FUNDEPAR

AVISO
TOMADA DE PREÇOS

CADERNOS, LÁPIS, RÉQUAS
E BORRACHAS

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO ESTADO
DO PARANÁ—FUNDEPAR, com sede à rua dos
Funcionários, n» 1323 - Juvevê, nesta Capital, dá
ciência a quem Interessar possa que se acha aberta
na rèíerlda Entidade, TOMADA DE PREÇOSpara a
aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE (Edi-
tal n» 026/77-DM).

Demais esclarecimentos poderão ser obtidos no
Departamento do Material, no endereço Inicial-
mente citado.

As propostas serão recebidas no Departamento
do Material da FUNDEPAR até às 14:30 (quatorze e
trinta) horas do dia 23 (vinte e três) de setembro de
1977 Curitiba, 12 de. setembro de 1977

a) EROS ALBEROE
Chefe do Depto do Material

VISTO
a) Prof. Guilherme Lacerda Braga Sobrinho

Dlretor-Superlntendente

Governo do Estado
Secretaria de Estado da
Educação e da Cultura
Fundação Educacional do
Estado do Paraná- FUNDEPAR

RI
AVISO

TOMADA DE PREÇOS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO ESTADO
DO PARANÁ — FUNDEPAR, com sede à rua dos
Funcionários, n» 1.323 — Juvevê, nesta Capital dá
ciência a quem interessar possa que se acha aberta
na referida Entidade, TOMADA DE PREÇOS, paraaquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Edital n<
027/77-DM);

Demais esclarecimentos poderão ser obtidos no
Departamento do Material, no endereço Inicial-
mente citado.

As propostas serão recebidas no Departamento
do Material da FUNDEPAR até às 16:00 (dezesseis)
horas do dia 23 (vinte e três) de setembro de 1977.

Curitiba, 12 de setembro de 1977.
¦ a) Eros Alberge

Chefe do Depto. do Material
VISTO:

a) Prof. Guilherme Lacerda Braga Sobrinho
Diretor Superintendente

HOTEL FLORESTA LTDA
ALTO LUXO

RESTAURANTE ANEXO
Aos sábados: Feijoada c/música ao vivo

Bebidas Nacionais e Estrangeiras
SAUNA Individual

Apartamentos e suites c/TV e música ambiente
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Rua Florianópolis, 63 - Fone 62-1373 - Vila
Camargo

CURITIBA - PARANÁ

(

J CLINIHAUER

PRONTO SOCORRO - ASSISTÊNCIA MÉDICA
ATENDIMENTOS DOMICILIARES

NAS EMERGÊNCIAS QHAME
23 - 5500

AVENIDA BATEL, 1102

COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO PARANA/SANEPAR

Rua Engenheiros Rebouças, 1378
Fone: 23-8711/Curitiba

AVISO
TOMADA DE PREÇOS

N' 001/77 - CT - DT
1. A companhia de Saneamento do Paraná-SANEPAR

torna público que está procedendo â Tomada de Preços w
001/77- CT - DT, para adjudicação dos serviços de cons-
truçâo de um reservatório seml-enterrado com capacl-
dade de 15.000 m3, situado no Bairro UBERABA (Corte
Branco). ¦¦"_.

2.0 Edital de Tomada de Preços e seus anexos, deverão ser
retirados entre os dias 14 a 20 de setembro de 1977, na
sede da SANEPAR à rua Engenheiros Rebouças n» 1.376
em Curltlba-Pr., na Coordenação Técnica, mediante á
apresentação de comprovante de recolhimento da taxa
de CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiros) a ser efetuado na
Tesouraria da SANEPAR. ...-¦¦.,

3. As propostas deverão ser entregues até as 14.00 horas do
dia vinte e sete de setembro de 1977, no Protocolo da
SANEPAR.

4. Somente poderão participar da presente Tomada de Pre-
ços, firmas com capital fntegrallzado Igual ou superior a
CrS. 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzei-
ros) e devidamente Inscritas no Registro Cadastral da
SANEPAR para o ano de 1977, até a presente data.

Curitiba, 12 de setembro de 1977.

a) Enfr Cláudio H. Oliveira Araújo
Diretor Presidente

rrfa
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR

DE CURITIBA — COHAB-CT

AVISO DE CONCORRÊNCIA

EDITAL 07/77
A Companhia de Habitação Poputar de Curitiba — COHAB-CT, tendo em vista o que dispõe a

RD n.° 54/75, do Banco Nacional da Habitação e a ID/COS p.° 04/75, da Área de Programa de
Natureza Social do mesmo Banco, comunica aos interessados ni.r.. durante os próximos 12 meses,
pretende executar o seguinte programa de produção e comercialização de habitações destinadas As
famílias com renda de até 5 salários mínimos:

TIPO DE EMPRE LOCALIZAÇÕES NOMERO DE NOMERO DE flREA VALOR
ENDIMENTO UNIDADES QUARTOS MTNIMA p^£

m2 (UPC)

Apartamentos Eixo Norte/ 2.000 2 e 3 45,00 500
Sul

1. O valor da UPC correspondente ao 3.° Trimestre de 1477 è de CrS 213.80.

1.1— Os conjuntos deverão ser construídos em grupos de no máximo 500 apartamentos;
2. A partir do dia 19 de setembro de 1977, até o dia 30 de dezembro de 1977 das 8:00 às 11:00 horas e
das 13:30 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, a Companhia receberá propostas para a compra de
empreendimentos prontos, em execução, ou a executar enquadráveis no programa acima indicado e no
Plano Nacional da Habitação Popular que atendam, total ou parcialmente as metas previstas e ainda,
aos seguintes requisitos básicos:
2.1. — Todas as construções deverão ter suas paredes em alvenaria e localizadas no Município de
Curitiba.
3. — A abertura das propostas será realizada no dia 20 de janeiro de 1978, às 14:00 horas na sede da
Companhia de Habitação Popular de Curitiba — COHAB-CT. sita à Rua Capitão Souza Franco, n.°
13. em Curitiba, Estado do Paraná.
3.1. — Somente serio examinadas propostas referentes a empreendimentos que disponham das
obras de infra-estrutura e de equipamentos comunitários compatíveis com suas dimensões e locali-
zações.
4. — As firmas proponentes deverão fornecer à COHAB-CT, até o dia 30 de dezembro de 1977,
todos os elementos necessários à sua pré-qualificação para que seja expedido o respectivo Certificado
de Registro.
4.1. — As firmas proponentes deverSo providenciar o seu cadastramento no Banco Nacional da
Habitação.
5. — O EDITAL contendo os detalhes da licitação encontra-se afixado na portaria da sede social da
Companhia de Habitação Popular de Curitiba — COHAB CT sita à Rua Capitão Souza Franco n.° 13,
nesta Capital, à disposição dos interessados.
6. — No mesmo endereço c horário poderflo ser prestadas informações adicionais sobre os requisitos
das propostas, assim como sobre a pré-qualificaçao das firmas interessadas.

Curitiba, 26 de agosto de 1977.

HÉLIO RODRIGUEZ
Diretor Presidente

rj^i
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR

DE CURITIBA - COHAB-CT

AVISO DE CONCORRÊNCIA
EDITAL N.° 06/77

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba — COHAB-CT, tendo em vista o que dispõe aRD n.° 54/75, do Banco Nacional da Habitação e a ID/COS n.° 04/75, da Área de Programa deNatureza Social do mesmo Banco, comunica aos interessados que, durante os próximos 12 meses,•pretende executar o seguinte programa de produção e cornercialrzaçBo de habitações destinadas ásfamílias com renda de até 5 salários mínimos:

TIPO DE EMPRE LOCALIZAÇÕES HOMERO DE NOMERO DE ÁREA VALOR

EHDIMENTO UNIDADES QUARTOS MTNIMA ^jS9

(UPC)'

Habitações Boqueirão 1.000 2 e 36m2 500

Habitações Sta. Cândida 1.000 2 e 36m2 500

Habitações Sta.Felicidade 1.000 2 e 36m2 500

Habitações Atuba 1.000 2 e 36m2 500

I • O valor da UPC correspondente ao 3.° Trimestre de 1977 é de C. J 213,80.
2. A partir do dia 19 de setembro de 1977. até o dia 30 de dezembro de 1977 das 8:00 às 11:00 horas edas 13:30 às 18:00 horas, de segunda u sexta-feira, a Companhia receberá propostas para a compra deempreendimentos prontos, em execução, ou a executar enquadráveis no programa acima indicado c noPlano Nacional da Habitação Popular que atendam, total ou parcialmente ás metas previstas c ainda,aos seguintes requisitos básicos:
2.1. — Todas as construções deverão ter suas paredes em alvenaria c localizadas no Município deCuritiba.
2.2. — As casas isoladas deveria ,cr construídas cm lotes de no mínimo 200,00 m2 (duzentos metros
quadrados), com testada mínima de terreno de lO.OOrn (dez metros lineares). Para casas geminadas aárea de lote deverá ser de 140,00 m2 (cento e quarenta metros quadrados) com testada mínima de7,00m (sete metros lineares).
3. A abertura das propostas será realizada no dia 19 de janeiro de 1978, às 14:00 horas na sede daCompanhia de Habitação Popular de Curitiba — COHAB-CT, sita à Rua Capitão Souza Franco, n.°13, em Curitiba, Estado do Paraná.
3.1. — Somente serio examinadas propostas referentes a empreendimentos que disponham dasobras de infra-estrutura e de equipamentos comunitários compatíveis com suas dimensões e locali-zações.
4. As firmas proponentes deverão fornecer à COHAB-CT, até o dia 30 de dezembro de 1 977 todos oselementos necessários à sua pré-qualificaçao para que seja expedido o respectivo Certificado de Regis-
4.1. As firmas proponentes deverào providenciar o seu cadastramento no Banco Nacional da Habi-taçào.
5. O EDITAL contendo os detalhes da licitação encontra-se afixado na portaria da sede social daCompanhia de Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CT, sita à Rua Capitão Souza Franco n.°13, nesta Capital, à disposição dos interessados.
6. No mesmo endereço e horário poderão ser prestadas informações-adicionais sobre os requisitos daspropostas, assim como sobre a pré-qualificaçao das firmas interessadas.

Curitiba. 26 de agosto de 1.977.

HÉLIO RODRIGUEZ
Diretor Presidente i
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AVISOS -EDITAIS - AVISOS - EDITAIS - AVISOS - EDITAIS AVISOS -EDITAIS -AVISOU

S

COMARCA DE CURITIBA
3.° Ofício de Protesto de Título»
EDITAL DE INTIMACÂO

Encontram-se neste Oficio, sito nu Avenldu Luís
vnl.-r, n' HO - sobreloja^nesta Capital, para pro-
:V'i„ os títulos aba •• discriminados, de responsubl-
mi. dós devei1 res a seguir dlserlmlnados.
i"1'VÍTOR PAUL K R RE1RA - (CPF 075.821.029-62)

Cacudo — duplicata de ,:ura por indicação, sacadu por
ú.riiHlà" Com. E M.P.Esc. Ltda de Cr$ 628,11, vencida em
IinH 77 nor falta de devoluçüo c aceite.
11 

SEBASTIÃO DA COSTA LIMA - (CPF 535.801.508)
Sacado — duplicata d. I mia sacada por Icosa Auto

£ças Lida., de Cr$ l.3(X),00, . .ncida em 30.08.77, por falta
deaANTONIO CARLOS MULBAUER - (CPF
,71 748.309-78) — Sacado — letra de cambio, sacada por
fia Itaú de Investimento, Crédito e Financiamento, de CrJ
<iin82 vencida a vista, por falta de aceite.

JOÃO NF.GRÃO FILHO - (CPF 163.074.379-87) —
miiiMiie - nota promissória a lavor de Banco Brasileiro de
Descontos S/A, de CrS 6.085,20, restando saldo de Cr$
a/W 52 vencimento à vista, por falta de pagamento.MAI.VARI GOGOLA - (CPF 167.821.789) - Sacado

|clr;l de cambio, sacada por Cia Itaú de Investimento,
Crédito c Financiamento, de CrS 756,14, vencida a vista, por
íaltaWALDIR MEIRliLES - (CPF 006.592.829) - Sacado
,duplicata de íatura por indicação, sacada por V. Bernardo
u)ii Muller Be., de CrJ 3.000,00, vencida cm 27.06.77, por
filia de devolução e aceite.'J 

DALTON BHNED1TO RLIS - (CPF 275.744.239-20)
_ Emitente — nota promissória a favor de João Paiva de
fjqueiro, de CrS 30.000,00, vencida em 30.07.77. por falta de

imento,
TERCIO RIOS DA SILVA - (CGC 77167765/0001)
mitente — nota promissória a favor de Banco Bamerin-
de Investimento S.A., de CrS 9.681,76, vencida em;dus .

")trW7, por falta de pagamento.' 
MACAVI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA — (CGC

77061943/0001-59) — Comprador — duplicata de fatura
uacada por Vibrart — ind. Art. de Cimento Ltda., de CrS'S088.00. vencida em 30.07.77, por falta de paizamcnto

MÓVEIS SC II AR LA U LTDA — (CGC
77375459 0001) — Comprador — duplicata sacada por

llFerragens llauer Lt., de CrS 1.276,10, vencida em 15.06.77,
por falta de pagamento.

CALÇADOS REDA LTDA - (CGC
75709675 0001-18) — Sacado — duas duplicatas de fatura
acudas por Ligia Ibd. de Calçados, de CrS 15.067.41 e CrS
26.610,90, vencidas respectivamente em 17.01.77 e 21.01.77,
por falta de aceite.

Por não haver sido possível encontrar os referi-
ilos responsáveis, pelo presente os intimo para todos
os fin* de Direito, e ao mesmo tempo os cientifico de
que, se não for atendido o presente, no prazo legal,

[jserãu lavrados os respectivos protestos.
Curitiba, 13 de setembro de 1977

a) LAURO JOSÉ RIBAS FILHO
Juramentado

COMARCA DE CURITIBA
1.° Ofício de Protesto de Títulos
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Encontram-se neste Oficio, sito à Rua MarechalFloriano Peixoto, 11» 39, sobreloja, nesta Capital, para pro-testo, os títulos abaixo discriminados, de responsabilidade
dos devedores a seguir relacionados:

ADILSON MIRANDA MARTINS — CPF N»
005039599-87, emitente. Nota Promissória emitida a favor deLuiz Egldio Macarlnl, de CrJ 12.350,00. Vencida em 16.05.77Por falta de pagamento.

I or nao ter sido possível encontrar os referidos reopon-savels, pelo presente os Intimo para todos os fins de direitoe, ao mesmo tempo, os cientifico de que se nào for atendidoo presente, no prazo legal serào lavrados os respectivos
protestos.

Curitiba, 13/09/77
a) WILSON MARAVALHAS

Oficial

PERDEU-SE
efeito por ter sido requerida a 2' via Junto ao ôreâoPublico competente. B

Curitiba, 11 de setembro de 1977

PERDEU-SE
Carteira de Identidade. Pertencente ao Sr. BENE-DITO DA SILVA SANTANA. Fica a mesma semefeito por ter sido requerida a 2» via Junto ao OrgàoPublico competente.

Curitiba, 13 de setembro de 1977

PERDEU-SE
Carteira de Identidade. Pertencente ao Sr. BENE-DITO DA SILVA SANTANA. Fica a mesma semefeito por ter sido requerida a 2» via Junto ao ÓrgãoPúblico competente.

Curitiba, 14 de setembro de 1977

CLUBE ATLÉTICO
PARANAENSE

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do Conselho Deliberativo, do Clube Atlé-tico Paranaense, no uso de suas atribuições estatutárias,

CONVOCAR
,«. °J senl\ores Conselheiros em geral, "ex-vl" do artigo10» e do parágrafo 1» dos estatutos, para eleição e posse doscandidatos aos cargos de Presidente e Vlce-Presldente doConselho Fiscal e do Conselho Administrativo, respectiva-mente, que se realizará na sede própria do Clube no dia 15

* sneote"1br0 de 1-977 - quinta-feira, no período de 16 hs. atéas 22 hs., tudo na forma preconizada nos artigos 11» eseguintes do referido diploma estatutário.
ESCLARECER

Ainda que só poderão votar aqueles que estiverem qul-es com a mensalidade do mês de agosto, Isentos os Conse-lhelros Natos e os considerados remidos.
Publique-se
Cumpra-se

Curitiba, 6 de setembro de 1.977
João Ellsio Ferraz de Campos

Pres. do Conselho Deliberativo

Documentos Perdidos
Perdeu-se Carteira de Identidade n« 242.565-PR. per-tencente ao Sr. ÁLVARO DE OLIVEIRA, ficando amesma sem efeito por ter sido requerida uma 2» via
Junto ao Órgão competente.

Curitiba, 13 de setembro de 1977

Documentos Perdidos
Perdeu-se Carteira de Identidade n« 242.565-PR. per-tencente ao Sr. ÁLVARO DE OLIVEIRA, ficando amesma sem efeito por ter sido requerida uma 2» via
Junto ao Orgào competente.

Curitiba, 14 de setembro de 1977

Documentos Perdidos
Perdeu-se Carteira de Identidade n» 242.565-PR. per-tencente ao Sr. ÁLVARO DE OLIVEIRA, ficando amesma sem efeito por ter sido requerida uma 2» via
Junto ao Órgão competente.

Curitiba, 15 de setembro de 1977

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA OOB TRANSPORTES
D*l»A»TAM«NTO M MTSADAt Of «ODAGCM

AVISO 230/77
REFERENTE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS
N? 14/77 - ASS/DT

O DIRETOR GERAL DO DEPAR-
TAMENTO DE ESTRADAS DE RODA-
GEM — Autarquia da Secretaria dos
Transportes do Estado do Paraná —
comunica a todos os interessados que a
abertura da Tomada de Preços n? 14/77- ASS.DT, foi transferida do dia 15 de
setembro de 1.977 para a data de 17 de
outubro de 1.977 inicio às 15.00 horas.

Curitiba, 13 de setembro de 1.977
a) Tancredo Beng.il

Diretor Geral

a) Jayme de Camargo Simões
Diretor Administrativo
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Diário do Paraná
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^EQUHANÇA E TRANQÜILIDADE

5^ E_
BCVENDCDOB AUTOflUykDO Ô CHRYSUEfi

do IHAtlL

DODGE 1800-marrom 1975
DODGE 1800 - Gran Luxo prata " 1975
DODGE POLARA - branco ....!.!."."!" 1976
DODGE DART Coupe Luxo - vermelho 1974
DODGE DART Gran Sedan - branco '.. 1973
DODGE DART Sedan-branco 1975
DODGE D-100 DIESEL - azul  1972
DODGE D-400 - vermelho  1970
BRASÍLIA - bege .......!!""!" 1975
VARIANT - verde 1973
JEEP WILLYS - laranja ..!!.!.""Z""""Z""!Z 1974

Carros bem conservados em ótimo estado
Av. Vicente Machado, 24 - Fone: 22-9870

f carros usados
om certificado de
garantia de 3 meses

ou 3.000 krí
em dois endereços.

%i

COTRASA
CORCEL — Branco — 0 Km — CrS 54.000,00
CORCELCUPE LUXO-Marrom
OPA1.A — Branco 4 Portas
CHEVETTE—Marrom —Tala La.Ea
DODGE DART —4 Portas  . FIAT 130— Amarelo — 41.000 KmFNM D.II.000—Amarelo—5.'Roda
FNMD.11.000— Amarelo — S.« RodaFNMD.11.000—Amarelo —5.'Roda

FNM 210 - Azul - Carreta 2 eixos   
\%,\FORD PERKINS (motor 75)-Truck Carga Seèá: .W.W  g|

1977
1974
1974
1974
1974
1976
1969
1970
1970

BR-116 - Km. 400 - Alto Cajuoi - Fone: 62-4422

Ccircel 2e ! portasAlíd Homoo 2.300
Op.ila 4dllndrikS
Chevelti
Varlont
VulkswugvnTL . .
Bellnu '..'.'.','.
Mnverlrk Super Luxo - 

'2 
portis - 6 cHüidrosMavcrtck Super Luxo - 2 portas - 4 cilindrosMaverlck 4 parus - 4 clUndrcn

Oalaxle 500
Calaxie LTI3
r 7i  ;.CiiminhaoChevrolet dlesel
Chevrolel - CIO ....
K-100 '.'.'..'.'.'.'.'.'.'.",
OFERTAS DA SEMANA

| l/pula 2j>ortds 4rllindrt»72 . .' Kombl 72
I OpJa 2porUs A cilindro» 72". 

".
\ Galatle Í00S9

73
73 e 74

73.74.75 t?«
.... 73 e 74
.. . 73e7i

76 e 77

rrji«.ooo.o>
CrJ 17000 M
Cr» 15 Ouu.OU
Cri 12.iiu0.0fi

Somente a Olsen t li o dá jjururitii
tnrliis os currits usados ,;uc veii

Todos são inlciramcnte revis ¦.!
ontreRues com o mesmo c;irin

de um ciirrn novo
\ntes de comprar um carro uvi

venha até a ( Hseii

rfira iln Ciirn. I li \l.«l li

L_

VEÍCULOS USADOS
CAMINHÕES

FNM — 180 com carreta 2 eixos granelelra 1975FNM — 180 — c/3? eixo „.!..... 197*
FNM - 210.CM - p/basculante ..„...! 1974M.Benz-1519 — carreta 2 eixos granelelra ... 1975IVLBenz-1313 — c/3? eixo granelelro l.H 1973

JRMAOSGUUNLTDA. BB13S3
UlGSGi » • Munhoz da Rocha, DSGSQÍ

Fone:-5?.3911

AUTOMÓVEIS
ALFA ROMEO — 2300 vermelho 1974ALFA ROMEO — 2300 vermelho  

"""""' 
1076ALFA ROMEO - 2300.B. vermelho  

 
1977

FIAT-

Carros usadoscom
farantiadeI meses ou«J0OO km. 1 P»»» 1

CtmtnbloD!(mlc/buK  73.74
CnmlnhftoGaroUna crjroc  69-74-75
C-10 ••  73-74
MtrcodM B<m motor 1113  67Veraneio  jâ-75
Caravrn^ dl  75.76
Opnl«4Cll.Coupe.... 75.73.74.75.76.77
Op«l«4porUa4cll ... 6M0-71-73-73-74
Opala 4100 coupe  73-74-75
Cneveíto luzo  74-75-76
Corcel luxo 2 porUe  73-74-75-76-77
Bellna Luxo  74-75Corcel4portas  69Miivcrlcl: 6 CÜ  74

Rural 4x4 ....   74
DodíolBOO   74
Volka 1300 6Í-69-70-73-74
VolkslSOO  71-74-75
Varlant  71-72-73-74-75
TL 1600  71-72
Brasília  73-74-75-76
Kombl  72-73-74-75-76
Koramanghla  68
Karmanghla TC  75
Itiimuraiy  67
Passai lujto  76
Furd F-400 Diesel e/furgAntrrm ... 76

Concessionário

.. DimVE
Marechal Floriano Peixoto 3330Farr "'i.Tqc

<3>

® DIVESA^Cones •¦lona rio
M«rctJC)«»» • B*nz

Matriz — Br-116,' Trovo do Atab»
Fon« t 52-1822

COMPRA, VENDE E TROCA.
nNANCIAMENTO PROFK1Ü

01 L-1313/45 3.°cixoHL5Z—
Or-L-M 13/42 3.°euocarroc. Graneleira01 1.- i 113 48 3.° eixo Furgtto-01 Opala 4 cilindros - 2 portas



SAO PAULO — "Por enquanto o brasileiro
está proibido de ir à Copa do Mundo, na Argen-
tina, em 1978. Isto porque as agências de turismo
brasileiras se vêem impedidas de comercializar
com as agências argentinas, únicas e exclusivas
distribuidoras dos "pacotes turísticos" para a
Copa do Mundo, que incluem hospedagem, trás-
lados e ingressos, face a proibição contida na clr-
cular da Gecam do Banco Central do Brasil, de 5
de junho de 1976, que impede remessas de nume-
rários ao exterior".

O alerta foi dado ontem pelo presidente do
Sindicato das Empresas de Turismo no Estado
de São Paulo, Eduardo Vampre do Nascimento,
que informou ter a entidade enviado um tele-
grama ao ministro da Fazenda, Mário Henrique
Simonsen no último dia seis "mas até agora não
recebemos nenhuma resposta". Explicou que o
brasileiro corre sérios riscos de não poder assis-
tir à Copa "porque as vendas em geral começam
quinta-feira e quem tiver ingressos para o cam-

peonato preferirá vender para outros países".O sr. Eduardo Vampre do Nascimento divul-
gou o texto do telegrama enviado ao ministro daFazenda, em que alerta: "Vossa Excelência,
sabidamente dotado de visão global quanto aosaspectos econômicos, políticos e sociais queenvolvem o futebol no seio da comunidade brasi-leira, e do perfeito relacionamento entre os pai-ses amigos, sem dúvida compreenderá o alcancede se propiciar aos brasileiros a oportunidade de
prestigiar as cores nacionais nos campos argen-tinos".

E acrescenta o telex: "Acreditamos que oilustre ministro, assim como nós, esteja atentoao problema e buscará solução, evitando seja
gerada insatisfação torcida brasileira pelo impe-dimento de comparecer aos estádios argentinos .Aguardamos gentileza de vosso pronunciamentocom a devida urgência e possível convocaçãodesta entidade para colaborar análise e solução
do problema". . -i ~~ zzr

Aparentemente despreocupados, os logadores do Colorado estão
em Apucarana, aguardando o Jogo com o Grêmio, em Maringá.
Todos acham que serô uma parada dura, mas que podem vencer

Times
Grêmio

Wagner

Assis
Nilo

Celso
Albérlco

Didi
Ferreirlnha

Freitas
Itamar

Nivaldo
Bernardo

Técnico: Wilson
Francisco Alves

Colorado
Célio

Zé Antônio
Silveira
Gilson

Raul Glustosi

Dito Cola
Marinho

Baião
Nenê
Edu

Genau
Técnico: Armando

Renganeschi

OGA LO JÁ MAND
FAZER AS FAIXAS,

PODE DAR ZEBRA
/ È Foram suspensas as aulas noturnas em Maringá, para que
todos possam ir ao jogão de hoje à noite, diante do Colorado.
O clima é de intensa expectativa e de festa, pois até as faixasde campeão paranaense deli já foram encomendadas pelos
fanáticos torcedores do Galo, que estão certos de mais uma vi-
tória, enquanto torcem por um tropeço do Coritiba diante do
Atlético. Mas o Colorado não está morto, nem liquidado, f g
f-&^M^^E^^?êFFê\

MILTON IVAN
No último dia 1», o almirante Heleno

Nunes ao mesmo tempo em que procu-
rava justificar-se aos olhos da Nação por
admitir pressões políticas nas decisões da
CBD, afirmava peremptoriamente que em
78 a Copa Brasil teria Igualmente 62 clu-
bes, nem mais nem menos. Mas agora,
pressionado pelo coronel José Guilherme,
presidente da Federação Mineira, e pelos
políticos de Uberlândia, maior reduto are-
nista das Alterosas, o almirante deixou o
dito por não dito e declarou com a maior
naturalidade que em 78 a Copa Brasil terá
mais 4 clubes, sendo certa a presença de
um quinto clube mineiro no Campeonato
Nacional.

Domesticamente, Aníbal Khury não
neqa nem afirma, quando Inquirido na
boca maldita se ele repetirá o clássico "se

é para o bem do povo e a felicidade geral
da Nação, diga a todos que fico", o que
implicaria na sua reeleição, no pleito pre-
visto para amanhã, por um período de
mais dois anos. Mas ele deixa no ar que
essa reeleição não seria prá valer:Eu fico na presidência só até
dezembro.

E depois?
Depois veremos.

Ficamos matutando sobre a falta de
seriedade que preside os destinos do
nosso futebol. A nível nacional, cartolas
refestelados em suas poltronas, assu-
mindo postura de gente Importante, com
entrevistas, recepções, viagens de longo
curso e decisões aguardadas com intensa
expectativa por 110 milhões de torcedo-
res. Nem por isso a seriedade comparece,
pois demite-se e nomeia-se técnicos para
a Seleção Brasileira sem um mínimo de
bom senso e os membros da Comissão
Técnica assemelham-se a um grupo de

bailarinas do rebolado, tal o festival de vai-
dades e nulidades que diariamente são
atiradas às páginas dos jornais e aos
microfones de rádio e câmeras de tele
visão.

O que Inquestionavelmente cria um
ambiente viciado entre os jogadores sele-
cionados e selecionáveis. Entrar em bola
dividida um tabu. Suar a camisa uma
piada de mau gosto, Jogar sem fazer firu-
Ias, Impossível. E por aí vai. Sucedem-se
os vexames, os papelões, mas assim
como as entrevistas açucaradas que tudo
justificam. Tudo bem.

E aqui entre nós ó comum deparar-
mos com dirigentes que não passam de
torcedores fanáticos, sem nenhuma hablll-
tação para dirigir um clube de futebol. Ou
quando há honrosas exceções, como é o
caso de Aníbal e de Evangellno, uma falta
de definição em torno dos problemas bá-
sicos de cada agremiação. E Isso resulta
em uma política de contratações absur-

Pinheiros vai
às urnas pelo
velho Perini

9> ' «*'***'.'lh - M™*>

Não faltou quem acon-
selhasse o velho Valdomiro
Perini a permanecer distante
do futebol, acompanhando o
seu clube apenas como bene-
mérito. Mas o coração falou
mais alto e ele aí está, deci-
dido a reassumir a sua posi-
ção de liderança no Pinhei-
ros, sem fazer promessas.
Apenas demonstrando que
pretende reerguer o futebol
do Leão da Vila Guaíra, resta-
belecendo o seu prestígio e
cuidar com zelo e dedicação
da preservação e expansão do
patrimônio do clube, sem dú-vida o maior e mais organi-
zado do Paraná. Poucos são
os que acreditam em zebra, a
eleição da chapa Fábio
Pinheiro.

Muir

das, em desvalorização sistemática da
prata da casa, em formação de times semnenhum espírito coletivo, competitivo e
portanto de garra e de respeito à camisa.Daí o desencanto das torcidas. As
yaias que se sucedem, traduzindo o incon-Tormlsmo da massa diante do mau futebolapresentado. Os craques anunciados no
momento da contratação, em geral não
passam de: a) veteranos que foram consi-aerados imprestáveis em outros centros;D) jogadores bonzlnhos, que custam caro,
produzem pouco e atrapalham a ascensãodos nossos garotos; c) autênticos cabeças
?«c Sflre.' que certos dirigentes e treinado-
nne P°r nc,°mpetêncla ou astúcla, tentamnos impingir, na marra t
n,L ? pior de tudo ó que por maiore*que sejam os desatinos, os desvios, as tra*
DaSS«nferÜPre há a turma do oba-oW
fflSí%Ud,r e enaltecer os altos "dipna-

pob4 áissr,u,eboL Do nosso ,rls
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