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Boa intenção do governador paulista quase termina em complicação

Maluf tenta unir Pimentel e Canet

Diário do Paraná
ELEIÇÕES
o deputado federal
Adolpho Franco (PDS-Parané)
revelou, ontem, que estão
prontos os estudos sobre a
extinção dos municípios consldorados de segurança nacional. A Informação foi trnnsmltida ao parlamentar pelo mlnlstro da Justiça, Ibrahlm Abl-Ackel, durante audiência especial
em Brasília. Dos 14 municípios
paranaenses enquadrados
nesta categoria, apenas três
não terão eleições - Foz do
Iguaçu, Guaira e Barracão (Isto
porque situam-se diretamente
na faixa do fronteira).

O governador Paulo
Salim Maluf tentou^aproximar o ex-governador
Jayme Canet Júnior do
deputado federal Paulo
Pimentel. Isso aconteceu
no guardamento do banqueiro Luis Antônio
Andrade Vieira. Canet Jú-

nior se recusou, alegando
que "Pimentel é o único
homem que não cumprimentaria em qualquer circunstância". Segundo as
versões correntes entre
pessoas que assistiram à,
rápida cena, o fato se deu
assim: estavam num

grupo o ex-governador
Canet Júnior, o governador de Sào Paulo, o ex-senador Mattos Leão e o
engenheiro Maurício
Schulmann quando se
aproximou o deputado
Paulo Pimentel. O governador de São Paulo, conhe-

cedor da divergência entre
os dois, fez menção de
levar Canet Júnior, que
estava sentado, a cumprimentar Pimentel. Canet
respondeu secamente:
"Com este cara eu não converso". Maluf, constran-

gido com a situação, perguntou a Mattos Leão:
."Fiz besteira?". Resposta
de Mattos Leão: "Fez".
Paulo Pimentel não percebeu a intenção de Maluf e
nem ouviu a reação de
Canet.

Paraná v.ai
PDS critica
?0$%&s
aprovei
Xdocumento
seus rios io. ^0da oposição
O aproveitamento dal
O PDS nacional

TEMOR
A alguns setores do PDS
parece mais cômodo que
Alencar Furtado, Nivaldo Kruger ou Léo de Almeida Neves
disputem a cadeira no Senado
contra o governador Ney
Braga do que o deputado federal Alvaro Dias. Esse temor se
assenta na fácil comunicação,
no arrebatamento juvenil e na
pinta de galã do político peemedeblsta. Alvaro costuma em
seus comícios "apelar" para o
auditório feminino com técnicas típicas de "show man" e de
figuras românticas do teatro e
da televisão, lançando flores à
assistência. Pelo jeito há nos
defensores da tese o temor de
um confronto de "lay out".

bacias hidrográficas do
Paraná para outras atividades que não a geração de
energia elétrica, foi anunciada, ontem, pelo secretario do Interior, Renato
Johnsson.
Detalhes na 1? do 2*.

distribuiu, ontem, nota à
imprensa, chamando de
demagógico e contraditorio o documento do PMDB,
criticando a politica econômico-financeira
do
Governo e afirmando que
ela continua devendo à
nação a proposta de uma
politica alternativa da oposição.
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NEY
• O governador Ney Braga
reuniu, ontem, o seu secretariado e entre as multas medidas adotadas, garantiu que a
partir de março visitará todo o
Interior do Estado. É o ano
polftlco que começa a esquentar. Página 3.
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LOTO
• A loteria de números registra novo recorde de arrecadação: CrJ 147.651.870,00. o
rateio para os ganhadores
também é o maior desjb a
implantação: CrJ
146.510.339,05, Já descontado
o Imposto de Renda. Foram
apostados 5.244,953 cartões
para uma média de CrJ 28,15.
Se algum apostador conseguir
acertar sozinho as cinco dezenas sorteadas nesta quinta—
feira, às 18 horas, no Rio, ele
vai receber CrJ
168.611.651,78, descontado o
Imposto de Renda, novo
recorde mundial.

Juro solto eleva
juras eleitorais

Potencial deve ser aproveitado
sf\"

Com a alta da gasolina,
os limites de expansão do
crédito e os juros bancarios liberados, o custo das
juras eleitorais é Imprevt-:
sível. Embora a abolição
da Lei Falcão possa, com
o acesso à televisão e ao
L rádio, permitir algo aos
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candidatos sem recursos,
o quadro é desalentador.
E imponderável o que se
gastará numa promoção
para candidatos ao
Governo e ao Senado. (Págína 3, Política em Debate).

Estatuto:
Enchentes
casal pode
complicam
se separar navegação
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ESTRADAS
• A Policia Rodoviária Federal informou, ontem, que
devido a afundamento da pista
no km 5 da BR-354, que faz a
a llgaçãoda rodovia Presidente
Dutra com as estâncias hldrominerais do Sul de Minas, voltou a interditar aquele trecho,
não havendo previsão para
liberação. A opção, para quem
deseja viajar do Rio de Janeiro
para aquela cidade, principalmente Caxambu, é através de
Cruzeiro, já em São Paulo,
entrando na estrada estadual
SP-52 e, em Minas Gerais, trafegar pela MG-158 até atingir
novamente a BR-354, no trecho sem alteração de tráfego.
De Belo Horizonte e de São
Paulo não há modificação do
itinerário, que deve ser feito
normalmente pela BR-381,
rodovia Fernão Dias.

ACIDENTES
• Nas últimas 24 horas, a
Pollcla Rodoviária Federal
registrou para o Banco de
Informações do DNER um total
de 86 acidentes nas rodovias
federais em todo o pais, com o
envolvimento de 68 automóveis, 58 caminhões e três ônlbus. Em conseqüência, 40 pessoas'ficaram feridas e cinco
morreram nos Estados de
Minais Gerais, Mato Grosso do
Sul, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Alagoas. O
tempo apresenta-se assim,
nas áreas cortadas pelas rodovias federais nos Estados:
Chuva: Mato Grosso do Sul;
Leste de Minas Gerais; Sul,
Leste e Oeste do Estado do
Rio. Nublado: Ceará, Pernambuco, Sul, Oeste e Norte de
Minas Gerais; Norte do Estado
do Rio; Goiás, Mato Grosso e
Espírito Santo. Tempo bom:
Amazonas, Pará, Bahia, Sâo
Paulo, Paraná, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Rio
Grande do Norte, Paraíba,
Piauí. Alagoas e Sergipe.,

lemp o
1S

A previsão para hoje
é de tempo parcialmente nublado a
nublado. Chuvas
esparsas no fim do
periodo. Temperatura
estável. A máxima
registrada ontem foi
de 30.1 e a mínima de
17.2<C. Umidade relativa do ar foi de W/r.
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O fotógrafo Geraldo Magella e a família

Na foto de Alberto Viana, a mulata do Colorado. Carnaval na
coluna Enfoque. 1* do 2?.

Apesar de ser encarada
por alguns setores como
uma lei benéfica à vida
nacional, o Estatuto dos
Estrangeiros está afetando
um ex-exilado político, sua
esposa chilena e os dois
filhos do casal.

As enchentes no rio
Paranã, na região de
Guaira, podem interromper a passagem, por balsa,
entre o Brasil e o Paraguai, em porto Coronel
Renato, e entre a região
Oeste do Paraná e as cidades de Dourados e Naviraí.
% do 2*.

Vereadores O futebol
do PDS de da Capital
olho no PP
saiu-se bem
O PDS pode perder a
maioria que tem na Câmara Municipal de Curitiba. Cinco vereadores
estão ameaçando passar
para o PP se não mudar o
rumo da sucessão da
Comissão Executiva. Os
nomes estão na coluna
Polinotas, página 3.

EstaR
divide
opiniões
Pesquisa feita, ontem à
tarde, pelo Diário do Paraná, com motoristas no centro da cidade, revelou que
as opiniões sobre o Estacionamento Regulamentado estão divididas. O que
pensa o curitibano do
EstaR, está na 1? do 2*.

Ontem à noite, tanto na
Taça de Ouro, como na de
Prata, os clubes da Capital
conseguiram bons resultados. O Pinheiros, jogando
no Alto da Glória, empatou
em 1 gol com o Grêmio no
último minuto, em partida
que teve renda superior
(excelente) a 1 milhão de
cruzeiros.
O Coritiba, "rena
"Prata", conseguiu
nascer das cinzas" - ao
vencer o Botafogo, em
Ribeirão Preto, pelo marcador de 2x0. Outros resultados de interesse: Cascavel 2x1 Maringá (surpresa); Internacional (Porto
Alegre) 1x0 Londrina;
Guarani 2x1 Campo
Grande (Prata) e ainda
Ponte Preta 3x0 (Limeira)
e Bangu 3x2 Vasco, na
"Ouro",
sendo que o Colorado (atua hoje, na Vila,
frente o Joinville) saiu
beneficiado com estes
resultados. TODOS OS
DETALHES: 8»/l».

Norton pede
m.anifestações
dos prefeitos

Todos os prefeitos paranaenses do PDS estão recebendo do presidente do
partido, correspondência
pedindo manifestações em
torno da candidatura de
Ney Braga ao Senado. A
informação é da própria
assessorla do deputado
Norton Macedo. Página 3.
LEli HOJE
QUINTA-FEIRA
POLÍTICA
O ex-candidato ao
Senado, Túlio Vargas,
é agora diretor de TV
Pág. 2

INTERNACIONAL
. Do Exterior vem
uma notícia revolucionária:
o coração artificial
Pág. 5
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GERAL
Segundo as fontes
oficiais, 600 milhões de
cruzeiros receberá o PR
Pág. l»/2»
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SOCIAL
ALCY RAMALHO está
na terceira página
do segundo caderno

POLICIAL
* "'""
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O Grêmio veio para empatar e conseguiu: lxl.
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Na última página, os
últimos acontecimentos
nas delegacias da cidade

'DIÁRIO

1» Caderno

Frase

"Os rios do Paraná
precisam de outro
aproveitamento que
nao somente na geraçâo de energia elétrica."
Secretário
RENATO JOHNSSON
do Interior.

Ehado Mel
ou do fel?

DO PARANÁ - EDITORIAL
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DOUGLAS MAÍ'ER

Túlio Vargas assume TV
Esplanada de P. Grossa
A Assessoria de
Comunicação do Canal 7
de Ponta Grossa distribuiu,
ontem, o seguinte
"release".
A TV Esplanada de
Ponta Grossa acaba de
concluir a montagem de
seu novo parque eletronico que a coloca como
uma das mais potentes
emissoras do Estado do
Paraná.
Paralelamente a essa
instalação, passa a contar, a partir de agora em
seu quadro societário,
com o grupo do SIR Laboratório de SOM e Imagem, representado pelo
ex deputado e ex-secretário da Justiça, Túlio Vargas, que assumirá, ao
lado de Constancio Mendes (Diretor Gerente) e
Arthur Pina Ribeiro
(Diretor Geral), a Superitendência do Canal 7.
Túlio Vargas, que
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O Governo do Estado
tomou a iniciativa de defender
a Integridade da Ilha do Mel.
Sabe-se, no entanto, que, ante a
valorização daquele recanto,
estaria"indústria
ocorrendo uma verdadeira
de posse" de
terrenos de marinha na região.
Estas posses, vendidas por
alguns caiçaras, estariam
preocupando ecologistas, naturalistas e freqüentadores, o
Serviço de Patrimônio da
União e o órgão encarregado de
exercer jurisdição sobre a localidade e detém naturalmente a
sua autonomia, seus critérios e
normas para despachar
dos. Como a região foi pedicolocada, por lei estadual, sob
regime jurídico especial como
reserva biológica, é interessante que haja, o quanto antes,
um convênio entre o Estado e a
União para que as duas politiP.ctíl convencido
PnnvonnlH^ de
r\r\
povo não1 está
cas se harmonizem e se com-'
a
Usina
do
Xisto,
que
em
O escala comercial, seja
pletem e nào ocorra, como é
efeticomum, superposições e paravãmente iniciada. Da mesma
forma nào crè, sob hipótese
lelismos.
alguma, que esteja assegurada a
E indispensável também
construção da Ferrovia da Soja. O
que haja concordância, desde
telex do ministro das Minas e Enerjá, quanto aos "usos" que
gia , César Cais, e a entrevista do
venham a ser adotados para
ministro dos Transportes, Eliseu
aquele balneário. Em primeiro
Resende, dando conta de que as
lugar vaciná-lo contra a
duas coisas importantissimas
burrice babilônica que normalaspiraçoesjjaranaenses (e brasileimente toma conta desses cenaras, logicamente)
rios quando explorados nos
"colou". estavam garantidas,
não
mecanismos dito espontâneos
tanto "dançar, o parado mecado imobiliário, o maior
naense, refazendo a "cara
De quebrada" das ultimas
predador de todos os recantos
litorâneos deste pais e queno
decepções com obras rodoviárias
Paraná tem um admirável
federais que foram paralisadas,
folha de serviços em favor do
provocando mais de 10 mil desemdesequilibrio ambiental, da
pregados, simplesmente nào acredita e sente nisso tudo a embalapoluição e da destruição da
natureza.
gem do escapismo e do' 'papo furaPor exemplo: umas imaginosas criaturas andam penmulto mal a nivel
nacional. E como a nossa
sando em realizar uma espécie
i Estamos
fauna
de Woodstock na ilha. Como
é viciada na
subserviência,politica
não se pode esperar
sempre o velho complexo de
rasgos de imaginação e atitudes
cultura reflexa, colonizada,
corajosas, a não ser gestos como o
haveria de pesar fortemente e
comovente perfllamento de paradentro em pouco teremos os
naenses no festival político de eranossos
caiçaras: â Imitar falsos
chás do governador Paulo Máluf.
"hippies"
que por sua vez
a impressão de que úma
decalcam, em macaquices, os
espécie
de abulia tomou
jovens de outros centros e de Háconta da sensibilidade
dos
outras culturas. Será Ilha do
nossos lideres empresariais e poliMel ou Ilha do Fél?
ticos porque não
estar
muito "ligados" parecem
na gravidade
dessa situação de distanciamento
das nossas reivindicações. É claro
que de vez em quando um dirigente
federacionista, um empresário ou
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Opinião

Complexo de "Miss Simpatia"

• DiáriQ do Paraná
Fundado em
29 de março de 1955
Diretor Presidente:
Odone Fortes Martins
Edltor-Chefe: Danilo Cortes
Propriedade da
empresa jornalística

S.A. DIÁRIO DO PARANÁ
CGCMF 76.503.671/0001-37
-O-OComercialização e
Atendimentos aos Assinantes:
Rua Amintas de Barros, 309
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'Fones:
232-9494 e 232-9512
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Rua Lourenço Pinto, 23

Fose (041) 232-3764

Redação:
Rua Aminthas de Barros, 309
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Rua Paulo Graeser s/n' - Mercês
Fone: PABX (041) 232-9411
Representantes
em todo o Brasil:
SIMA - Serviços de Imprensa
Associados Ltda.
Escritórios em:
RIO DE JANEIRO
R. RODRIGO SILVA, 12
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PAUSA PARA
A POLÍTICA
Por duas horas, na última terça-feira, o senador
Nelson Carneiro
(PMDB-RJ) deixou o Hospital Sírio e Libanês para
almoçar com amigos e politicos na churrascaria
Rodeio, no centro de São
Paulo. O senador, contudo,
continua em observação
médica.

SALVADOR
R. FERREIRA SANTOS, 5
Tel.: 245-7492 (DDD - 071)
RECIFE
PÇA. DA INDEPENDÊNCIA, 12 - S/LOJA
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222-6855 (DDD - 091)
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tratamento decorre de filtros subietivos que nada tem a ver com o
desempenho
da economia desses
Estados.
pudéssemos adotar aqueles
'" critérios
de
de
Se concursos declassificação
beleza para a
situação diríamos que o Paraná
é a
Miss Simpatia da competição.
frescor da comparação é de
mau gosto, mas didáticaO mente
muito adequado. Afinal o que é a Miss Simpatia? É a
excluída dos finalistas mas que por
alguma circunstância conta com
uma simpatia sincera ou dissimulada do auditório que procura inutllmente impressionar o júri.
é o Paraná. Dos
des Estados brasileiros granfoi o
Assim
que apresentou a melhor performance administrativa dos últimos anos, apesar de pré-recessão e
tudo o mais. Na parte política,
- e isso de
então, saltou à frente
forma disparada - dos demais. Em
nenhuma outra unidade federativa
o PDS reciclou com tanto vigor a
Arena
ualquer demonstração
'perda'de prestigio afeta dea
Q liderança do governador Ney
Braga, a figura mals forte e de
maior carisma de todo o Estado.
Os Ibopes e Gallups estão ai para
confirmá-lo, dando ao governador
os maiores índices de popularidade
do pais. Como
parece haver método na "retranca"
da União, é
possível que tenham
resolvido
mudar de tática e agora partir
para as milongas de cortesia.

Deputado faz críticas à
do governo
geopolítica
Existe uma

geopolí
tica governamental destinada a emperrar o desenvolvlmento do Norte-Nordeste que, apesar de
serem
"primosconsiderados os
pobres" da
Nação, contribuem com 6
bilhões de dólares anuais
para o pagamento de uma
divida externa que não
contraíram e da qual não
se beneficiaram. Essa
denúncia foi feita pelo
deputado Iranildo Pereira
(CE), em entrevista ao
Serviço de Divulgação da
Câmara dos Deputados.
Segundo Iranildo
Pereira, é um engodo a
afirmação de que o
governo da -União "aju'da"
aquelas,f,tegiões,
posto que, dos atuais 60
bilhões de dólares da dívida externa brasileira,
apenas 1,5 foram destinados ao Norte-Nordeste,
apesar de nessas regiões

O professor Afonso Arinos de Melo Franco está disposto a disputar uma vaga
na Câmara dos Deputados
em 1982, desde que na próxima legislatura o Congresso seja transformado
em constituinte. Diz Arinos:
— Eu passaria uns seis
meses em Brasília para ajudar o Brasil a organizar o
novo pacto político social de
que tanto necessita.

estarem situadas as usinas de Carajás, que produzirão divisas suficlentes para pagar todos os
compromissos do pais»
com os bancos internacionais, quase toda a ela contraida pelos chamados
estados ricos.
Além disso, o NorteNordeste produz cerca de
75 por cento do ferro
nacional,
quase 100 por
cento da bauxita, da
prata, do zircônio e do
tungstênio, 100 por cento
do cromo, 50 por cento do
manganês, e 90 por cento
do rutilo. Isto sem falar
do calcário, caulim, diamantes, diatomita, fertilir
zantes fosfatados, fertilizantes postássicos, gipsita, magnesita, salgema,
dodalita e mármore,
minerais que a região responde por 60 a 100 por
cento da produção nacional.

ALTAS COLIGAÇÕES
No jantar que reuniu,
semana passada, o deputado
Herbert Levy (PP-SP) e o expresidente Jânio Quadros, o
tema principal foram as dossíveis coligações partidárias
para as eleições de 82. Os dois

não ficaram apenas no exame
da possibilidade de uma coligação entre os respectivos partidos, o PP e o PTB. Examinaram também a conveniência
de estender essa estratégia
eleitoral ao PDS.

Frase do vereador mineiro
Geraldo Sette sobre o ex-deputado Milton Reis, aspirante ao
Governo de Minas pelo PMDB:
— É como enguia. Mexe
com o rabo e acha que o mar
fica revolto.

MEMÓRIAS
O senador Dinarte
Mariz (PDS-RN) está no
Rio, onde escreve a segunda
parte de suas memórias
para o Centro de Pesquisa e
Documentação da Fundação Getúlio Vargas. Mariz
não buscou ainda nenhum
contato politico, além de um
telefonema para o senador
Amaral Peixoto, que está
descansando em seu sitio de
Araruama e só retorna terça-feira ao Rio.

Tels.: 34-9004 - 32-4766- 32-1354
34-6886 - 32-0217 - 34-6945

GRÁFICAS. LTS. 300/350
Tel.: 225-7535 (DDD - 061)
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O PACTO MINEIRO E O
PENSAMENTO UNANIME DO PP

SÃO PAULO
R. SETE DE ABRIL, 230 - 9« AND

Telex: 011-23343 - 011-25417
PORTO ALEGRE
R. GENERAL VICTORINO, 151
LOJA 13
Tel.: 221-0260 (DDD - 051) •
FLORIANÓPOLIS
R. JOÃO MOTTA ESPEZIM, 287
(SACO DOS LIMÕES)
Tel.: 233-1577 (DDD - 048)
BELO HORIZONTE
AV. AFONSO PENA, 748
32» AND. S. 2202 e 2203
Tel.: 222-3440 (DDD - 031)
BRASÍLIA
SETOR DE INDÚSTRIAS

politico, um técnico do governo
estrila. Ultimamente o governador
Ney Braga havia feito um comentário seguro sobre a importância
para o pais do inicio da exploração
industrial do xisto. Logo em
seguida houve a comunicação do
ministro César Cais de que as
obras teriam inicio brevemente.
Uma resposta, portanto, rapidissima e para quem está cansado de
ver protelações, tanto neste caso
como em outros como o da Ferrovia da Soja, só poderia provocar
dúvida e ceticismo.
entramos numa fase
é de crer-se que
pré-eleitoral
Como
o Paraná, como um dos
maiores colégios do pais, afora a
sua importância estratégica na
produção e geração de cambiais,
deva ser olhado com maior largueza por parte do Governo federal. E como há uma escassez notoria de recursos, mesmo para programas nacionais dos quais obrigatoriamente participamos, é de
esperar-se que passemos a viver
uma fase de emissão de telex de
promessa disso e mais aquilo, o
que afinal poderá transformar-se
num hábito mais do que diploma• •!. ....-,¦,.:..
tÍCO.
!{j[,
, •
e
na atual
procurássemos
"?'quadra d_t. vida brasileira
Sr mapear o "ranking"
dos
Estados, conforme o seu grau
de prestigio junto às esferas federais, teríamos São Paulo, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais, Estados do Norte e Nordeste em pontos
destacados e o Paraná apareceria
lá no fim pouco acima dos territórios. Vê-se claramente que esse
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teve sua origem na radiodifusão, onde destacou-se
como homem de comunicação, já expôs alguns de
seus projetos: - montagem
de um estúdio de gravações na Capital para
incrementar o setor de
telejornalismo e a imediata ampliação da área
de cobertura da Emissora.
Túlio Vargas assume
a superintendência da TV
Esplanada, no exato
momento em que Walter
Clark ingressa na direção
da Rede Bandeirantes, da
qual o canal 7 é afiliado.
A expansão
da
empresa, agora alicercada por modernos equipamentos, com nova
potência e contando com o
conhecido grupo do SIR
Laboratório, promete ser
uma das mais competitivas empresas da área, no
Paraná.

Para o senador Itamar
Franco, presidente do PMDB
mineiro, constituiu grande
avanço seu encontro de ontem
com o presidente da Seção
mineira do PP, deputado Hélio
Garcia, e com o ex-deputado
José Aparecido, candidato a
governador do Estado e um dos
signatários do pacto de união
das oposições.
A nota oficial expedida
após a reunião, o senador,
registra, com a chancela do
presidente do PP, o fato de as
avaliações apresentadas por
Itamar e José Aparecido coincidirem com o pensamento
unânime do partido.
Esse aval fortalece aposição da qual o senador Itamar
enfrentará hoje, na difícil reunião de sua própria executiva,
a do PMDB mineiro, tentativas
de desalojá-lo da respectiva
presidência. Segundo o senador, sua tese.de união das oposições não só não contaria os
princípios e o programa do
PMDB como tem até o respaldo
da legislação partidária em
vigor, que vai até mais longe,
pois contempla expressamente
a hipótese da fusão de partidos.
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Vencendo, como espera, as
resistências de seus companheiros de executiva regional, o
senador Itamar Franco vai ao
presidente nacional do PMDB,
deputado Ulysses Guimarães,
tão logo ele chegue de Bogotá,
onde participou da reunião
interparlamentar européia-latino-americana, para levar-lhe a
proposta de um encontro nacional dos partidos de oposição, no
qual se examine e leve adiante
a tese do pacto de unidade oposicionista. Do lado do PP, essa
tarefa caberá ao deputado
Hélio Garcia, que nos próximos
dias conversará com o senador
Tancredo Neves e o deputado
Magalhães Pinto.
Caso, porém, os problemas
internos do PMDB se compliquem com a reunião de hoje (o
senador Itamar está determinado a não renunciar à presidência, da qual só seria afãstado pelo recurso à destituição), continuam abertas, à sua
espera, as portas do PTB
mineiro. Um dos triünviros
deste, o ex-deputado José de
Castro Ferreira, acaba de saudar os entendimentos entre Itamar Franco e José Aparecido
como o mais importante fato
político ocorrido em Minas nos
últimos tempos.

POLÍTICA
POLÍTICA
HOJE,
AMANHÃ
OTIMISTA
O deputado Marcondes
Gadelha, atualmente na
Bahia fazendo campanha
para vencer a disputa com
seu colega Odacir Klein
para a liderança do PMDB
na Câmara, começou a
fazer as contas dos votos a
seu favor e chegou à conclusão de que já os têm em número suficiente: 64 votos,
de um total de 113 da bancada. Pelos cálculos de
Gadelha, a distribuição
estaria assim: como representante do Nordeste, ele
acredita que leva ampla
vantagem sobre seu concorrente nas bancadas daquela
região. Em São Paulo, ele
estima que tenha 16 dos 22
votos; em Goiás, acha que
tem 6 dos 8 votos. No Rio,
acredita ganhar por diferença pequena — um a dois
votos. Gadelha admite estar
em desvantagem na bancada de Minas e vê uma
situação equilibrada nas
bancadas do Norte. Mas
tem esperança de tirar
alguns votos de Klein nas
bancadas onde ele seria
mais forte — Paraná e Rio
Grande do Sul.

DIÁRIO DO PARANÁ - POLÍTICA

Curitiba, quinta-feira, 2&de janeiro de 1981

POUNOTAS

Política em debate

ONTEM NO MDB, HOJE NO PDS
E AMANHA QUEM SABE NO PTB
PDS. Se ele e o ex-prefelto Dalton
o
Paranaguá passarem para
PTB podem formar um núcleo
fortíssimo do partido em todo o
Norte e já seriam normalmente
os candidatos a governador e a
prefeito.
Isso drenaria para o
PTB boa parte das forças oposlcionlstas que dominam Londrina
e aprofundaria a clsâo com o
PMDB. Assim mesmo, com todas
as defecções, nenhum pedessista,
fora Bellnattl, poderia reequllibrar o quadro.

Antônio Bellnattl, prefeito de
Londrina, continua assumindo
um ar Inocente ante as especulações de que sairia do PDS para Ir
ao PTB. Disse que 1 amais faria
barganha com o partido e que Isso
nada tem a ver com o empréstimo
solicitado ao Banestado è não
atendido. Quem divulgou o "Informe" de que Iria para o PTB foi
sua assessorla pelo telex número
432257PMLO. Ou está disslmulando ou seu "staff" costuma não
assumir o que faz. Há quem vatlclne, náo para Já, a sua salda do
'| r

.'i r pi.vi

¦¦ii

J

''..."' r .; «fLiT.fcvj
,-l(

,,-••.¦.
i

•.--

'¦•...

....

í í )H

-'¦¦*

'

'

T'

:

KwiiSIl.Ei»"?.
CÜ-TIV**,**.^'

"

| • '-.i rti-. • >
'

r;._TF.»

.¦ ¦ . t .: :n \ ¦• -

• t - .. t

.-.'¦

|. •

T ."¦*•'**¦'.,

r-i i t | ¦•:¦..; # ¦
'
;¦'.''".
!':HirZ \T>

< ;

PCD**

.Mi;.,,

-.ç- srTVíÇ-í-i.Gil/íVí v. r-^oxil1

-,m| ,<••;..,.-

r"

iwrhoTj
..-

ir.--o\;,.

f, '. •'.. ' ¦ 1

t •:;•;:

¦•.'_

: -" IX A"

•...

l'' "i-H..-

n PDS

SC/M.a
r.

E

I

r-,.ij..:)A

CP» VI :,'-..'.*).v

*.¦"••"*:••'..-''
LIDERES

Cp'

"

I\f"
Bi"

i*4PT|"3C
r-Ti.

rRErEITC

Tí'íIíilmuT

pãsavs
ÁlÓTOUI("!

ns**
rill-

ti. • ¦¦¦. : ,-.r..-. r* i rivn ¦.¦•*.** ____\ rs pesiltaj-s cçhSEüi_iDC*S.
-JL_

BELINATI FELICITA CASSIANO
"Expresso ao valoroso colega
meu apoio e aplauso pela excelente administração que vem
realizando, por sinal uma das
arrojadas e dinâmicas do Sul do
pais . A manifestação é do prefeito Antônio Belinati, de Londrina, em mensagem enviada
ontem, ao seu colega Luiz Casslano Fernandes, de Piraquara.
Acentua, o telegrama, que "homens corno o estimado colega
deveriam ser perpetuados no
exercício de tão relevantes funções. Piraquara é hoje uma nova

cidade, vestiu roupa nova. O progresso chegou a Plraquara com a
sua invejada e humana administração. Conhecendo o surto de
Piraquara vive
progresso que
sob o seu comando, incorporo-me
aos milhares de paranaenses,
inclusive de outras cidades, que
desejam a continuidade desse
operante trabalho. Continuo companheiro. É o Paraná que deseja
a sua permanência. Um forte
abraço com admiração, do colega
Antônio Bellnatl, prefeito de Londrina".

OUTRA
OPINIÃO

MALUF E OS
PARANAENSES — II

Tempos atrás quando alguém
sugerisse a Canet Júnior que o
correto seria o > PP unir-se à oposlçào, o ex-governador, numa reação
bem ao seu estilo, respondia que se
Isso acontecesse abandonaria a politica e iria para casa. Atualmente
quando lhe Insinuam que poderia ser
satisfatória uma coligação com o PDS
reage dizendo que se pretendesse algo
com aquela agremiação, nela ficaria
como sucessora do espólio da Arena.
Hoje Canet acha Indispensável que os
partidos da oposição busquem uma
ação comum.

NOVO
TESTAMENTO
O ex-presidente do Tribunal
de Contas, Raul Vaz, está ultlmando os originais de um livro
sobre Moisés Lupion. Ao tomar
conhecimento de que o ex-governador, no andamento de uma
crise existencial, passou a adotar posições mistico-rellgiosas e
a escrever poesias, um jornalista paranaense sugeriu que a
obra incluísse esse aspecto e fez
até uma proposta de titulo "Moisés, o Novo Testamento".

A ofensiva de Paulo
Maluf no Paraná é um fato. A
mais recente evidência foi a
entrega de medalhas e condecorações a membros do
Colégio Eleitoral que escolherá em 1984 o sucessor de
Figueiredo: sorridentes lá
estavam deputados federais
paranaenses da bancada do
PDS. Nenhum dbs paranaenses se animou a dar uma resposta política ao governador
de São Paulo pela evidência
de que as regras de cortesia e
compromissos partidários o
impedem. Anda a explorar,
com a Paulipetro, o petróleo
em nosso Estado e há milhares de pedessistas da terra
assanhadlssimos para serem
coordenadores do malufismo
no Paraná. Nos meios intelectuais a recusa do ator
Paulo Autran em receber a
condecoração funcionou com
impacto e projetou o caráter
afirmativo de um artista no
deserto da mediocridade.

SAUL: NAO PRIVAREI SECRETÁRIOS
"Minha

Secretaria
não
privará
nenhum dos secre
tários de Estado de
suas atuais atribuições". A declaraçôo é do secretário
extraordinário para
Desenvolvimento
Urbano dos Municfpios, Saul Raiz, antes de se reunir
pela terceira vez com os dirigentes
dos órgãos que ficarão subordinados à sua direção. O encontro foi
realizado na manhã de ontem e
dele participaram diretores e funcionários da Cohapar, Emopar e
Famepar.
Fazendo questão de afirmar
que a partir da criação desta nova
pasta a filosofia do municlpalismo
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será realmente executada, o ex prefeito de Curitiba disse que os
prefeitos poderão encontrar na
uma forSecretaria extraordinária
necedora de "tecnologia adaptada
ao pequeno centro urbano". Saul
acrescentou ainda que "minha
posse se Deus quiser, vai ser com
prefeitos recebendo casas populares e assinando convênios que
atendam as necessidades dos
municípios". Finalizando, o novo
secretário esclareceu que sua
Intenção é propiciar que "em vez
de se usar um grande empreiteiro
para fazer pavimentações nas
cidades do Interior, será incentlvado o uso de mão-de-obra local,
com tipos de pavimentação que
possam ser desenvolvidas pela
própria comunidade".

OPINIÃO POLÍTICA
"As coligações
não são feitas entre
homens mas entre partidos".
Ex-governador Jayme Canet Júnior.

Rápidas
Até o dia 15 de fevereiro o
ex-prefelto Saul Raiz deve definlr os nomes de seus assessores diretos • Três jornalistas já
são candidatos declarados â
Câmara Municipal de Curitiba:
Cláudio Manoel da Costa,
Rosildo Portela e Algacir Túlio.
Os três sâo ex-funcionários do
Diário do Paraná • Na próxima
semana prefeitos, deputados e
secretários de Estado estarão
reunidos no Palácio Iguaçu •
Na Assembléia Legislativa continua a pouca freqüência de
deputados. Os que chegam

vem resolver problemas particulares • Em fevereiro poderão
ocorrer algumas mudanças no
segundo escalão do Governo •
O governador Ney Braga tem
passado os finais de semana
na residência da Ilha das
Cobras para onde vai e volta de
'helicóptero
• Mattos Leão tem
dividido seu tempo entre
assuntos comerciais em
Guarapuava e contatos politicos em Curitiba
• o prefeito
Voldmir Maistrovicz de Apucarana pode concorrer à Câmara
Federal em 82.

A ÚLTIMA
Na Câmara Municipal já
começa a se cristalizar a ida aos.
vereadores João Batista Gnoato,
Jeferson Wanderley, Jorge lamawaki, Santiago Losso e Joào
Derosso para o Partido Popular.
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Os cinco alegam desentendimentos com a Prefeitura que tem
apoiado o atual presidente Donato
Gulin na sucessão da Comissão
Executiva.

Tio Patinhas, o símbolo
da campanha eleitoral
O custo de uma campanha
para senador ou governador é
Imponderável. Num Estado
como o Paraná, hoie bem servido de estradas (o
já é
subliminar em favor que
ae quem
mals as construiu e al Canet Júnlor leva a melhor), é possível
o acesso aos
chaves.
PAra chegar aspontos
águas e aos
T,a
distritos,
zona da mata", a
coisa complica e exige velculos especiais. Como a gasolina
val a bO cruzeiros agora e até a
campanha deverá no minimo
ter o seu preço duplicado, tornar-se-á perfeitamente Inútil
pensar em contenção de dispêndios nesse setor. A remuneração dos cabos eleitorais
também, mesmo
se trate
de recrutamento que
de subempregado, estará paritária com
os preços de mercado oscllando ao saber dos mecanismos semestrais. Impressos,
cartazes, folhetos tudo Isso
tem subido na base e até 300%.
Quanto mals sofisticada for a
campanha — à base de policromia, um charme irresistivel para muitos candidatos —
o custo Irá às nuvens.
Há multas variáveis, pois,
para calcular os dlspêndios
médios. Pode-se, no entanto,
ter uma noção dos gastos minlmos. Assim uma campanha
de prefeito — quantas mals
sublegendas, gastos maiores,
já que inimigos não mandam
flores e nem fazem despesas
solidárias — para um municlmédio
exigirá uma
pio
Inversão
de 1 milhão e qulnhentos mil cruzeiros a dois
milhões; numa prefeitura
maior como a de Londrina,
Ponta Grossa, Guarapuava,
Umuarama o gasto é no minimo de 10 milhões e em Curitiba pode chegar a 15 ou 20
milhões.
Claro que tudo isso
depende do grau de "Instrumentação" dos ¦ candidatos:
assim um político que tenha
apoio do governo e de prefeitos e que aja em "dobradinha" ou grupo leva vantagem.
Apesar disso, uma campanha
de deputado estadual, nessas
condições, não custará menos
de 3 a 4 milhões de cruzeiros;
a de federal sobe de 8 a 10
milhões. Para candidato, sem
lenço e nem documento, isso é
sem os apoios logísticos referidos, os custos sobem: deputado estadual 5 a 8 milhões.

PDS do Rio
pode fazer
coligação
As possibilidades de o PDS do Estado
do Rio vir a formar coligação com
outros partidos, para a disputa da
sucessão do governador Chagas Freitas, foi admitida ontem
médico
Guilherme Romano, um dospelo
articuladores do partido governlsta naquela unidade da Federação. Romano, que foi
ontem a Brasília para uma audiência
com o mlnlstro Golbery do Couto e
Silva, Informou que o PDS poderá formar coligação com qualquer partido,
menos com o PP, pois esta agremiação
está no poder. E ali nós somos oposição.
Guilherme Romano observou que a
política da mão estendida, pregada pelo
presidente da República, está sendo
adotada no Estado do Rio. Por isso o
PDS fará composições com qualquer
partido de oposição naquele Estado.
Não quis citar, nominalmente, um dos
possíveis partidos que se poderia collgar com o PDS. Em política é preciso se
analisar a situação do momento.
Quando chegar a ocasião, esse assunto,
da coligação, será devidamente tratado
pelos dirigentes partidários no Estado.
Alguns senadores do PDS estão disa quebrar o acordo feito com o
MDB para a eleição de um represenPostos
tante pemedeblsta para a 1» Secretaria
do Senado, como reação
diante da candldatura DJalma Marinho a presldencia da Câmara Federal, incentivada
pelo PMDB. A revelação foi feita ontem
em Belém pelo senador Jarbas Passarlnho, depois de um encontro de duas
horas com empresários paraenses.
Segundo Passarinho, o PMDB quebrou
uma tradição de longos anos, dos parlamentares votarem nos nomes escplhidos pelas bancadas, forçando o lançamento da candidatura Djalma Marlnho, quando o PDS Já havia decidido,
em votação secreta, apontar Nelson
Marchezan para a presidência da Câmara. Por isso, alguns senadores do
PDS estariam dispostos a não votar no
candidato do PMDB a 1» Secretaria do
Senado.
O senador Jarbas Passarinho afirmou
também não acreditar na possibilidade
de serem formadas coligações entre os
partidos, pelo menos por enquanto.
De acordo com Passarinho, os quatro
nomes que ele indicou para a liderança
não foram ainda contratados pela dlreção nacional do PDS.
No encontro de ontem, realizado no
clube dos diretores lojistas de Belém,
Jarbas Passarinho, procurou desarmar
os espíritos dos empresários. Que chegaram a anunciar na semana passada,
uma greve de protesto contra o que consideram medidas prejudiciais ao
Estado, tomadas pelo Governo federal;
com relação a redlvlsão do Para, para
a criação de um território ou Estado de
Carajás, Passarinho afirmou que entregarla o cargo de líder no Senado se isso
viesse a ocorrer.

deputado federal 10 a 15
milhões. Um vereador não faz
uma campanha, a nào ser que
tenha bases estratlflcadas e
tradicionais, com menos de
500 mil cinzeiros.
Esses números são assustadores e poderiam induzir até
a crença de que a política
seria afeo permisslvel a uma
elite. Ha exceções de cândidatos que se elegeram sem dlspender mais do que algumas
centenas de milhares de cruzelros. Mas a própria campanha de filiação partidária já
deu uma Idéia de quanto estão
Inflaclonados os custos da atividade política: o registro de
um cidadão (elaboração da
ficha, busca do Interessado
para assiná-la) nunca sai por
menos de CrS 500.
O sonho de muitos candidatos éa derrubada da Lei
Falcão. De um modo geral o
candidato superestima o seu
poder de comunicação no rádio e na televisão. Ainda que
tenhamos uma regulamentação que facilite este acesso (o
que os mais ponderados olham
com ceticismo e acomodar
interesses da campanha com o
encadeamento em redes não
será fácil) a seleção e partilha
de horários val dar
para
manga. Além de tudopano
a teievisão como sempre tentará convencer os políticos a
não
usem todo o horário a que
que têm
direito para não prejudicar a
programação.
Desta feita poucos estarão
dispostos a concessões relativas á renúncia de horários em
favor de transmissão de novelas, futebol ou shows especiais; bem como irão negociar
duramente em cima dos horarios nobres, impedindo que se
dificulte o acesso. Tudo,
porém, vai depender dos limites da regulamentação. O sistema anterior de "slides" é
uma vergonha intolerável que
só desmoraliza a atividade
política e a campanha eleitoral.
i
Montar comícios, "puxar" eleitor em ônibus (há
alguns privilegiados nesse
particular pois são donos de
empresas) oy, caminhões,
estruturar comitês, 'doar
camisas e bola a times de futeboi, oferecer ckurrascadas,
ceder veiculos para "cabos
eleitorais" — tudo isso vai
custar os tubos.

de bases

No atual recesso do,Congresso e do Legislativo, por
exemplo, grande número de
parlamentares está visitando
suas bases. Mesmo que não
saibam o casuísmo que vem ai
para regular o voto — dlstrltal, misto, etc — mantém
intercâmbio com seus municlpios. Como a época é de chuvas as dificuldades nas regiões
menos servidas de estradas se
tornam agudas. ,
A divisão de "áreas" vai
ser uma luta de foice em
Quarto escuro tanto nos partidos do governo como da oposlção. No governo é vlsivel a
Norton Macedo
bronca dos que têm mandatos
e concorrem à reeleição
O presidente do Diretório Regional
do PDS, deputado Norton Macedo,
quanto aos novos ligados em
enviou a todos os prefeitos do PDS, preSecretarias e órgãos públicos.
sldentes dos Diretórios Municipais e
Administrar tais conflitos
não
delegados do Partido Junto à Convené fácil: a luta chega a ter
çào Regional correspondência pedindo
dimensões selvagens em torno
pronunciamento a respeito da cândidatura de Ney Braga ao Senado da
de nomeações, remoções, etc.
República em 1982. Com isso, explicou o
Com
as sublegendas
dirigente partidário, "pretendemos
para o governo, prefeituras,
consolidar uma posição Já adotada pela
Senado o quadro ainda comprópria Convenção Regional do Partido
e pelo Conselho Consultivo Regional".
plicamais. A divh;ão
- E nosso propósito - dlz Norton
de gastos é inviável.paritária
Até a
Macedo - ouvir sempre as bases e as
questão de apoios
lideranças municipais do PDS em todas
mentais é complicada.governaas decisões políticas que tivemos que
Admiadotar. Entendemos que esta ó a única
tamos que Saul Raiz seja o
forma de fortalecermos o Partido,
candidato vitorioso na convengarantindo a participação de todos os
e
çào que figurem nas sublecompanheiros e refletindo, em nossas
i decisões, efetivamente, a vontade dos
gendas Paulo Pimentel e
correligionários.
Antônio Belinati. É notório
que a "máquina", como semVONTADE
pre, funcionará para Saul. O
DAS BASES
máximo a esperar em termos
de lealdade para os dois resSignatário da primeira moção
lançou Junto à Convenção Regional que
tantes seria o de não serem
do
Partido
o nome de Ney Braga" como
molestados e prejudicados ou
uma
contribuição
do Paraná ao pais",
na melhor das hipóteses "meNorton Macedo lembra que naquele
nos" aquinhoados. Portanto
encontro partidário a manifestação em
favor de Ney Braga foi unânime. "Tiveaquilo que poderia facilitar
mos depois a manifestação do Conselho
concentração de custos não
Consultivo do Partido, que explicitavai acontecer. E se não houver
mente lançou a candidatura de Ney
aptidão gerencial
Braga ao Senado da República em 1982
coore propôs a este Diretório o desenvolvidenar a campanha para
o
dinheiro
mento de uma campanha visando colosal pelo "ladrão".
car o nome do Governador entre os candidatos do PDS às eleições presldenO pleito ativará o merciais de 1984. Portanto, temos concretacado: movimentará indúsmente uma manifestação da principais
trias (decalcomanias, gráfilideranças do nosso Partido .
cas, silk screen, chaveiros,
Agora, segundo revelou Norton
Macedo, o Diretório Regional val buscaixas de fósforos, abridores
car novas manifestações de lideranças
de garrafa, etc), o comércio
municipais e das"mesmo
bases partidárias em
(venda de carros, ativação de
todo o Estado,
porque, sentimos que há em todos os nossos compaoficinas mecânicas, roupas,
nheiros do Interior uma vontade de paragasalhos, etc), dará emprego
tlclpar diretamente de todas as decià mão de obra ociosa ou
' sões-malores
da cúpula partidária".
subempregada. A^ás os invésEm outra correspondência
dirigida
exclusivamente aos delegados municitimentos já estão sendo feitos
pais Junto á Convenção Regional, o predesde a campanha do alistasidente do PDS lembra a responsablllmento. Como os juros estão
dade de cada um no processo de aperliberados, as juras (promesfeiçoamento da democracia, através do
sas)
fortalecimento
do Partido. Diz Norton
uma espécie de
"Serraserão
Macedo "significativamente
que a responsabilidade de cada
Pelada".
um foi

Ney reúne o secretariado
e faz programa de viagens
Í«

Norton quer
manifestação
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Aos auxlliares a recomendação de menos
gastos.
o governador Ney Braga
maior porte, a fim de que seja
reuniu seu secretariado, a fim
efetivamente alcançada a desde delinear programas admicentralização dos mesmos, em
nlstrativos do corrente ano.
beneficio
dos usuários.
Nesta que foi a primeira reuVIAGENS
nião da equipe do governo em
A
da segunda qulnpartir
81. Apoiando-se em determinazena de março, o governador
ções das últimas reuniões de
Ney Braga programou a visita
1980, o governador deu prosseàs várias
mícrorregiões do
gulmenfo a alguns assuntos traParaná, nas quais ele manterá
tados, notadamente na área da
contato com todos os prefeitos.
Secretaria da Administração,
As reuniões poderão ser realisolicitando a continuidade de
zadas fora dos municlpios-sede,
um rigoroso esquema de econodesde que o planejamento
mia, no que se refere a novas
regional
e o roteiro das visitas
contratações de pessoal.
feitas pelo governador assim
Já
Ficou definida a quinzena
indicar. As reuniões não terão o
de lb a 30 de março para a reállcaráter
de instalação de
zação das exposições das
nas respectivas
governo
Secretarias de Estado, a exemmlcro-reglões, pois o governapio do que ocorreu em 80, a resdor Ney Braga quer evitar viapeito das realizações do período
desnecessárias de secregens
anterior. As reuniões, abertas
tários e funcionários.
ao público e à imprensa, serão
Na primeira quinzena de
realizadas todas as terças e
abril o governador Ney Braga
quintas-feiras.
deverá visitar o local onde será
Ficou deteminada também
construída a Usina de Segredo,
a data de 4 de fevereiro
a
no Rio Iguaçu, podendo realientrega, a 282 municípiospara
zar, naquele local, a-reunião da
paranaenses, de novos recursos do
micro-região correspondente.
Programa Pró-Safra, destinaFinalizando a reunião, o
dos a implantar obras de auxlNey Braga sollcigovernador
lio ao escoamento das safras
tou aos secretários o envio de
agrícolas. No auditório do EdiInformações para a compleflcio Castello Branco as prefeimentação da mensagem que
turas beneficiadas receberão
será
encaminhada
à
recursos no valor total de 280
Assembléia Legislativa no dia
milhões de cruzeiros.
1* de março conforme disposiO governador Ney Braga
constitucional. A mensação
solicitou aos
secretários o
será lida pelo próprio
gem
estudo atento sobre necessle relatará o comgovernador
dade de instalação de serviços
portamento do Poder Execuestaduais em municípios de
tivo durante 1981.

ampliada,
porque passou a integrar o colegiado
tomará
todas
as
decisões do nosso
que
Partido com vistas ao futuro político do
Paraná". Esta participação, na opinião
do dirigente, terá que reverter-se em
êxito do Partido nas campanhas de
1982.
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Outro exagero corrente em
Londrina por causa do mando
Diz-se lá o seguinte:
político.
'Mais vale
quem é do Valduga,
do que que cedo madruga". A
dupla parenteral, Rubem Valduga, deputado hoje, Oscar
Alves, secretário de Saúde, está
com o papel de prejuvenescer o
oficialismo, um derrotado crônico na região. Comentário de
um ex-arenlsta, ex-udenista da
velha geração: "Há jovens que
traem a idade e são mais velhos
do que
pais".
*'0 osPlano
de Classificação
do funcionalismo vai dar mais
votos à oposição do que ao
governo". Frase de um político
do PDS, assustado com o número de broncas que o enquadramento dos servidores estaduais está provocando.
Secretario de Prefeitura,
principalmente no Oeste paranaense, é mais visado do que
motorista de táxi por assaltantes. Antes foi com Danilo Galafassi, de Cascavel, morto a tiros
em caso penumbroso. Admitlu-se até correlação entre o fato
e o assassinato do jornalista
Antônio Heleno. Agora foi Pedro
Luis de Mello, secretário da Prefeitura de Catanduva. *• Será
como sempre prometida enérgicas providências, ¦ haverá nomeação de delegado especial,
enfim uma reprise de filme que
não
sai do cartaz neste Paraná
"terra
de todos nós".
Anos atrás houve uma reunião no sindicato dos panif içadores. Articulava-se apoio oficial a
candidato do partido do
governo. Dava-se tudo como
certo e a conversação se encaminhava para as providências
de sustentação da candidatura,
quando um associado, nervoso é
exigente, dizendo-se do MDB,
combatia com veemência a proposta. O cara falava tanto que
um dos diretores do sindicato
segurava as calças do orador.
Era Pedro Lauro, o reclamante,
e no fim do seu discurso disse
que ia terminar sua intervenção
porque desejava sair de cabeça
erguida mas com as calças no
corpo.
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Reforma ortográfica já
tem um novo abecedário
PORTO ALEGRE - Os
estudiosos e especialistas em
lingüísticas que participaram
do m Congresso Constituinte
da Carta Magna da Língua Portuguesa, encerrado ontem na
cidade gaúcha de São Leopoldo
aprovaram um novo alfabeto
que servirá de base para uma
reforma ortográfica coerente
da língua. • L
A banca formada por
90 professores e gramáticos
decidiu também que a língua
será denominada brasileira e
não mais com um nome luso, e
mais: pretendem derrubar a
crase, um sinal completamente
inútil, como a definiram. Estas
e outras propostas que já vem
sendo estudadas há. vários anos
e debatidas em oito congressos,
serão agrupadas e apresentadas ao MEC e Congresso Nacio-

nal para que substituam a atual
gramática da língua portuguesa.
A provação do abecedário
que o Centro de Estudos Sintagramáticos erguerá como bandelra na luta pela adoção de
uma linguagem escrita
coerente, baseado na pronuncia padrão do pais, conforme o
professor Francisco Dequi,
criador do centro e principal
batalhador pela alteração da
ortografia, surgiu após oito
congressos, quatro seminários
e análise de 32 propostas existentes no Brasil, algumas em
debate há mais de 30 anos. O
essencial deste novo alfabeto,
segundo Dequl, e que demonstra existirem sete vogais e 19
consoantes na língua brasileira, uma constatação clentlfica, afirma ele.

Atalla persegue líderes
dos trabalhadores rurais

Subdelegacia do
_>i ?^U.RLL-%A
Ministério
do Trabalho de Bauru
está analisando a situação de 20
dos 400 funcionários da Fazenda
Santa Maria, em Plrajul,
GruP° Atalla, que pertenforam
Sent?i?5
demitidos nesta semana
pela
oí"£££a' seÇundo informações d
SUÉDELEGADA
Rosaria Síene.
p presidente do Sindicato dos
Trabalhadores
Rurais de Pirajui,
Roberto Carreteiro, por sua vez
informou que a demissão foi uma
perseguição feita pelo Grupo
Atalla contra esses 20 empregados,
que representavam alguma liderança dentro do grupo de 400 trabalhadores do campo.
Carreteiro entende que as
demissões visam pressionar
os
demais a nào desobedecerem ao

todo poderoso Atalla, fazendo
ves ou se rebelando contragre-o
patrão. f
Geraldo Ten tor, chefe da
Secretaria do Trabalho disse que
entre os demitidos pelo Grupo
Atalla estão duas mulheres
em
adiantado estado de gravidez.
No dia 16 passado, os 400
empregados da Fazenda Santa
Maria fizeram uma greve de 12
horas, depois que o empresário não
cumpriu um acordo firmado antedormente com os trabalhadores.
Nesse acordo, o Grupo Atalla se
comprometeria a pagar o 13» salario e o mês de dezembro,
no dia 15
último. Diante do desrespeito ao
acordo por parte dos empresários,
os lavradores resolveram cruzar
os braços.

A maioria dos casos de
cegueiras"
BRASÍLIA - Mais de 50% dos
casos de cegueira que ocorrem no Brasil. são plenamente evitaveis, segundo
Informações prestadas pelo oftalmologista Hilton Rocha, após obter a aprovação do ministro Waldir Arcoverde
para a constituição de uma Comlssdão
Nacional que se encarregará, com total
apoio do Ministério da Saúde, de reallzar uma pesquisa para conhecer as
principais causas da cegueira no Brasil
e as medidas que devem _er tomadas
*__.
para evitar a doença.
«-r4
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Para o especialista, que, ao lado do
médico Cláduo Costa, de Brasília, e do
próprio ministro Waldyr Arcoverde,
comandará os trabalhos da Comissão, a

maior causa de cegueira no Brasil é a
desnutrição de maneira geral, a fome,
enfim, que provoca um processo de
lesão da retlna e da cornea. A cegueira,
nesse caso, atinge preferencialmente
as crianças, mas, conforme Hilton
Rocha, os aultos desnutridos não estão
livres dessa possibilidade.
Discordando da Organização Mundial de Saúde, que determina quatro
causas básicas para a cegueira em paises subdesenvolvidos tracortiírj. oncocercqse, hipovltamlnose e catafrftta — o
médico mineiro considera qué^idepols
da desnutrição, a diabete e o glaucoma
são doena-Çfmais responsáveis pela
perda de visão no adulto, além de acldentes de trânsito e de trabalho.
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pm
rtnssas caseiras do talhartm ao
lhoque. Encomendas p/testas
sm {era!. De _• a domingo até aa
!_:00 hs. • Marlano Torres, 521

234-4742

CAPACHOS
T.M.. TEIXEIRA REPRESEN
TAÇÕES COMERCIAIS -

IMÓVEIS

234-28_6

Conl..
e reforma
—
de co —, perslaoa» e box
n/banhetroe. Colocamos trilhos,
vasos e quadros. • DARCI
DECORAÇÕES - Rua Eng»
Rebouças, MM.

todoa sen problemas
Transfira
com imóveis (venda, locação,
compra e administração) para
quem entende, LAVRA DÃOVEIS - Creci Ml.

St

S___

233-8175

(DECORAÇÕES ITAIPU
LTDA.

CARIMBEX

ss.

222-5659

232-7313

LAVAGEM DE CAR- PEÇAS
PETS
ETAPETES

253-2408

LAVANDERIA

CARIMBOS PINHAL
CARIMBOS NA HORA.

mh5íab

n0"*0 "erV,Ç° pe»" e
222-9427
234-5170
223-3771
COMPARANDO

234-3932

FOTOUTO W.D.

tt_
FUNERÁRIA SAO
FRANCISCO LTDA.

222-5351

223-3425

223-1025

REFRIGERAÇÃO

Rlgidss e gelatinosas.

m

Av. Vicente Machado, W7.

233-4111

MASSA D'OJRO

<JSjÉ 224-0004

232-6184
REFRIGERAÇÃO
BARBOSA

252-9791
RD SPORTS
ROSSA * DECONTO LTDA.
Av. Água Verde, UX.

Cllasuradaa. S_xM. Coloridas,
naturais
..aturais e decoradas, telhas de
Itu capa e canal, PauUstinhs,
Itu.
Italiana, Francesa. Tijolos glasarados e refratarloe e para
laje, 4 furos. Av. Manoel Rtbss,
6 - 8ta. Felicidade.

272-3981
ROTOROTTER

Compramos - vendemos - trocamos - móveis e ut«nslalo en;eral. Filial: Mal. Floriano
.333. - Matriz: Pedro Zagonel

246-9212

-__ 223-1700
Ç£j 233-2244
UROLOGIA

Tec. espedalhtade. Geladeiras, Dr. Joio Fleury Rocha JÉmíor J
miq.de lavar, aparelho» eletr» Doenças Venéreaa. Atende das1
doméstico* e platuras. Atende
";•« « àm _»:_• is
mos a domicilio. - Av. ~
18:00 hs. - Ed. Asa, . , «O.
Rep }2=2_f
Argentina, 1574.

244-4991
REFRIGERAÇÃO
CONSERTOS

&

Ospgçiatea-j e antsrtaada pelo
-NPM-PR. Asalsttacla técnica
comerciais e indusp/balanças
irials, reformas em todas i
marcas. Av. Erasto Gaertner

Desentuplmos qualquer pia
[Distribuidor de pecas p/retrtgeCãdores (Cônsul,I, GE e Clímax) e ralo,, esgoto, tanque, sem
quebrar puna e assoalhos, esgo'_«¦•¦ - Vicente
Eávmha). - Mal riorwo, na «*«_•_
Machado, 18.

"FALCON" EQUIP.
ELETRÔNICA

Telefonia -- som e Imagem. Nós
_.
reieionia
Blus-es, camisas
de seda, con- Instalamos
Instalamos e consertamos. Você
macacões, Jaquetas.
vè e ouve. Atendemos a domlci
Juntos,
Uldos e calças. Fabricação pró- Ho. -Emlllano Perneta, 5S9-L»
«rfM» A» mo«a_ __•¦_• 2.*0,n
Mal.
Floriano, tmZ

Munck e carretas em geral
oflcna própria
asslst_nc_a té©
nica. - Av. Erasto -aertaer
1548

223-4387

LENTES DE CONTATO

RESTAURANTE. O paraíso das
Serviços que 'executamos: Ete-IPIaaUo
permanente. Fomece-Lmassas. Forno a lenha,
„
"
caseiro e agradável,
Irônica, eletricista,
«1
encanador,Jmos flores e coroas e atendemos ambiente
'
: pinas, calxone, lasapedreiro, desentuplmentos,,belo IPMC.
IPMC, FNPS
INPS, ipe
IPE,
DER • •_«_.
~ nmt
Atende de * a domingo
marceneiros, cortinas e pérsia-,be!o
•P>NER. - Rua Sio Francisco,
das »:M àa 2_: 90 hs. Aceitam-se
de Abril,».., Sito da|lM
da
jas.-Rua.
encomendas. - Saldanha Marialio. 1.-M.
223-2912

224-8621
CONFECÇÕES
TON GIL

UD

_». i

ITelecomàn. slnsltiaçao.hosplt»
liar, Intercomun. Som, , manca
musica,
irtelro eletrônico. TELE CEN
. RAL ZACARIAS: Maagtnl
ICIa. - R. Nunes Machado, I».

223-2762

TRAÇO — BANDAY APLICAÇÕES DE RETlCU
LAS.

246-8292

CvK

P/BASCUAN
TES

RENOVADORA DE
BALANÇA

252-5023
243-3617
292-8283
PORTEIRO
TELHAS, LAJOTAS E
ELETRÔNICO
TIJOLOS COLONIAIS

233-2139

FONTE DE SAÚDE

*S»

Lentes e armações, óculos d<
íol, em oferta na Otlca Sai,
Remo. Rua Carlos de Carvalho
128Í. Loca] de facll estaciona
mento. Consulte-nos nel
Í32-7313.

233-6914

HOLANDESA
Produtos naturais sem con
tra-lndlcaçio para emagreci&
mento:
Chás e comprimidos mediei'
Carimbos - datadoras - cartóes
nais
Carváo vegetal
> visita, abertura de cofres,
L«vedo de cerveja
portas, arquivos. . Rua Mal.
Geléta real
Praça 18 de Desembro - S-B
Pça. Osório, StS, loja t.
Prestando serviços desde INI.
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PARIS — O presidente
João Baptista Figueiredo
desembarcou as 16:00 horas
de ontem, (12:00 horas em
Brasília) no Aeroporto Orly,
de Paris, para uma visita oficiai de cinco dias destinada a
obter o apoio da França para
seu esforço de estreitamento
de laços políticos e econômicos com a Europa Ocidental.
A visita de Figueiredo
objetiva também avaliar com
o presidente francês Valery
Giscard D'Estaing a política
externa de seu colega republicano Ronald Reagan e suas
repercussões na Europa e
América Latina.
Acompanhado de sua
mulher Dulce, de muitos
ministros e assessores, o presidente brasileiro teve uma
recepção calorosa das autoridades francesas no aeroporto
de Orly.
Giscard saudou Figuelredo na sala de hóspedes especiais de Orly, dizendo que o
representa um pais
presidente
que "voltou a cerrar fileiras
com as nações que traçam o
futuro de nosso planeta".
A mulher de Giscard
D'Estaing, que fala o espanhol
e o português, traduziu a
declaração de boas vindas do
presidente francês aos vlsltantes.
A alta ala abobadada de
hóspedes especiais do aeroporto recebeu, por determinação de Giscard, a decoração
de duas grandes pinturas históricas
sobre
o passado
monárquico dos dois países
onde se vêem o Duque de Joinville e sua mulher Isabelle,
filha do imperador Dom Pedro
I do Brasil.
Na primeira declaração
que fez ao chegar, Figueiredo
citou a cooperação franco-brasileira e destacou a preocupação básica dos dois paises em
matéria de politica externa,
no momento — a reedição com
o diálogo Norte-Sul visando a
cooperação entre os..paises
riçoseas naçõesemdesénvolvüftento.
Figueiredo disse que "de-

ÓCULOS PARA SQL

Lavamos seu carpet no local,
com maquluárlo moderno e pessoai especlailxado. Atendemos
Capa
chos de libra de coco, sorlb Confecções e lavagens de corti- alagamentos com urgência.
medida c/emblemas, Atende-¦»";_ 1K*1 de _•»•"•• «nnàrtoa Mantemos serviços de colocamos capital e Interior,
c casinhas. • Ri
Ba» çào de carpet. Orçamento sem
Rua K>-J')"M3os
__¦>
compromisso.
David
Carneiro, 4M.
Auroto Stelifeld. l._8J.
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Figueiredo tenta através da
França obter apoio europeu

DI5QUE
5ERVE

CORTINAS

Curitiba, quinta-feira, 29 de Janeiro de 19B1

224-3888
VTTRAIS

OuvrierArt. Ind. eCom.-^
clallzada em vltrato, lustres, art
nooveaa e arandelas. FibriConserta-se getedefras, ar ,
Enaalçio: R. Alberto BoBIdklonado, e máquinas de lavar
r, tn - Juvevê • Curitiba •arani.
Atendemos com presteza e rapl h_
dez há IS anos.-Rua Sio S
ujgjir.
117 - Ah* de Babo.

252-2752

APAREÇA!
IDENTIFIQUE-SE ANUNCIANDO COM
EXCLUSIVIDADE.

252-6357
MOVEIS USADOS
EDGAR
Compra, vendo e troco móveis
novos e usados.
Fogões - geladeiras - eletrodomestiços - iogoa de cozinha - sala • mesas rústicas
quartos
- artesanato e brinquedos em
geral.
Rua Nilo Cairo, 78.

232-7381

sejamos a substituição das
forças arbitrárias no cenário
internacional pelo diálogo
entre as nações livres".
Logo após sua chegada, o
presidente brasileiro teve a
primeira das três conversações programadas com Giscard. Os diplomatas disseram
que os dois chefes de Estado
querem comparar, suas oplniões sobre a extensão das
mudanças que o presidente
Reagan adotará na politica
externa norte-americana,
especialmente em relação a
América Latina e a Europa.
Os dois presidentes, cujos
países tem estreitas relações
políticas, culturais e étnica
com a a África, também pianejam trocar Idéias sobre os
mais recentes aconteclmentos, vividos pelo continente
africano, disseram as fontes.
A presença de Figueiredo
em Paris assinala o Inicio de
uma série de visitas a numerosas Capitais européias, numa
demonstração de que o Brasil
esforça-se na busca de uma
cooperação mais estreita com
a comunidade européia, a
maior do mundo em termos
comerciais.
SAUDAÇÃO DE
FIGUEIREDO
É o seguinte, na integra, o
discurso de saudação ao povo
francês, feito pelo presidente
João Figueiredo, ao desembarcar no Aeroporto de Orly,
onde foi recebido pelo presidente Giscard D'Estaing:
Excelentíssimo senhor presidente,
É para mim motivo de satisfacão chegar à França a fim
de dar continuidade à troca de
visitas de Estado que nós proporcionou, há dois anos, a
honra de receber Vossa Excelência no Brasil.
O convite de Vossa Excelência ao chefe de Estado brasileiro, que tive o prazer de aceitar, assinala o apreciável
desenvolvimento das relações
franco-brasileiras e bisiresultados projfitíüos alcançados
por oca__lfb das anteriores '
visitas presidenciais.

Como a França, o Brasil
adere, com firmeza aos valores básicos da paz, da dignidade e do bem-estar humano.
Ao relacionar-se com as mais
diversas nações, o Brasil respeltálhes a individualidade e
pauta sua ação por um profundo sentido ético.
O Governo de Vossa Excelência tem acompanhado os
esforços que emprendemos no
Brasil, no sentido de sustentar
o desenvolvimento, caminho
Indispensável para a elevação
da qualidade de vida do nosso
povo.
Extremamente desfavorável, a conjuntura internacional coloca-se para a nação
brasileira, como um desafio a
ser vencido à custa de trabalho, criatividade é determinaçào.
Os esforços internos do Brasil refletem-se em sua atuação
externa. O Brasil deseja dar
contribuição compatível com
seus meios a necessária reestruturação da ordem econômica internacional. Assim
lutamos para que o cenário
mundial seja um espaço de
diálogo entre nações, e não de
desequilíbrios e prepotências,
no plano bilateral, desejo relaçar a estima que tradicionalmente nos une e que nos tem
permitido dar constante
impulso a cooperação. A visita
que ora realizo a França proporcionará por certo novo
alento ao nosso já dinâmico e
proveitoso relacionamento.
O DIA DE AURELIANO
O presidente interino da
República, Aureliano Chaves,
em seu primeiro dia no cargo,
reuniu-se pela manhã, com os
membros da Comissão Nacional de Energia, no seu gabinete do Banco do Brasil, e a
tarde, despachou no gabinete
do Palácio do Planalto, com o
ministro Golbery do Couto e
Silva, recebendo ainda em
audiência o deputado Nelson
Marchezan.
O presidente, in_erino„,chegou ao plarialto..às..l4h50min e.
logo em sjegüidaj. reuniu-se
com o chefe do Gabinete Civil,
durante uma hora.

Programa para formação
de mão-de-obra rural

BRASÍLIA - O diretor do Ser
viço Nacional de Formação
Profissional Rural (SENAR),
Osman Magalhães, informou
ontem, após reunião com 19
delegados regionais deste órvinculado ao Ministério do
rabalho, que este ano será
?ão
executado um programa intensivo de formação de mãode-obra especial para o plantio
de . cana-de-açúcar no Nordeste, para produção de álcool,
através de convênios com a
Sudene e o Planalçúcar. O número ainda é desconhecido.
No encontro de ontem ficou
acertado que, para os demais
setores da agricultura, o
SENAR vai formar 250 mil técnlcos como, por exemplo, tratoristas, conservadores de solo e
mecânicos, para atender a
demanda de oferta de emprego
nas áreas prioritárias, isto é,

nas regiões onde há maior concentraçao de produção e mãode-obra.
Para a execução desse programa de formação de mãode-obra rural, o SENAR tem
uma dotação orçamentária de
CrJ 660 milhões e mais recursos
oriundos de federações, sindicatos e governos estaduais.
Antes da elaboração do programa, segundo Osman MagaMes, o SENAR fez
em todos os estados parapesquisa
identificar a demanda da oferta de
emprego e da mão-de-obra,
para evitar os erros praticados
na formação profissional
urbana. Os delegados deste!
setor se queixaram, na semana!
passada, de que os órgãos do>
Ministério formam mão- j
de-obra para mercados de trabalho lá saturados, deixando de
especializar para mercados
que têm oferta de emprego.

Dívidas das estatais
serão pagas até abril

BRASÍLIA —Até final de
abril o governo espera saldar
todas as dividas das empresas
estatais da administração
direta e indireta para com os
seus credores - empreiteiras e
fornecedores - contraídas no
exercício orçamentário Üe 1980,
no valor de mais de Cr$ 130
bilhões. Para isto, a Secretaria
de Controle Interno da Seplan
está efetuando uma listagem
dos credores do governo e dos
vencimentos das dividas, para
iniciar a liberação dos recursos. Essas liberações, entretanto, serão totalmente debitadas as dotações orçamentarias
de cada Ministério referentes
ao "Cada
orçamento de 1981.
cruzeiro que for liberado - diz uma fonte do governo
- será integralmente descontado do que cada Ministério
tem em crédito orçamentário
para este ano, porque não é
justo que se sacrifique o total
do orçamento deste ano, para
cobrir despesas contraídas por
empresas de Ministério especiIflco no exercício passado,
os próprios dirigentes
Suando
essas empresas s?biam que

não tinham condições de saldá-las nos prazos estipulados".
Segundo o mesmo Informante, somente as dividas das
empresas vinculadas a três
Ministérios - Minas e Energia,
Indústria e do Comércio e dos
Transportes - representam
cerca de 80 por cento da dívida
total do governo para com
empreiteiras e fornecedores, o
que significa que os ministros
responsáveis por estas áreas
terão que proceder a cortes signlficativos em suas programações de obras para este ano,
pois o montante será debitado
no saldo de suas disponibilidades previstas para este ano.
O esquema de liquidação da
divida total do governo para
com os seus credores também
Já está acertado: a Secretaria
do Planejamento da Presidència da República em conjunto
com o Ministério da Fazenda,
irá repassando os recursos á
cada.entidade devedora, para
que ejas próprias liquidem suas
dividas, considerando os prazos
mais antigos, o montante da dlvida e o montante dos projetos!
que aelaç estiverem alocados.*

Abertura
dos portos
comemorada
BRASÍLIA - O 173' aniversário do aberlura dos portos as nações amigas, foi comemorado em todas as unidades da Marinha,
com formatura da tropa e a leitura da Ordem
do Dia do ministro Maximiano da Fonseca
na qual ele lembrou que mais de 95 por cento
das importações e das exportações brasileiras
sflo feitas por via marítima.
Notou o ministro Maximiano que esse
volume de exportações fazem com que os
portos brasileiro assumam,importância fun.
damental na concretização da politica econômica nacional. A açSo conjunta do Ministério
dos Transportes e da Marinha, visando a
dinamização das atividades marítimas,
modernizando c aumentando a frota mercante nacional, impulsionando a indústria e
construção naval, aparelhando e ampliando
os portos, aperfeiçoando a sinalização e as
cartas' náuticas, formando e habilitando o
pessoal necessário em todos os ramos de atividades marinheiras, tem' ocorrido efetivamente para o desenvolvimento do poder
marítimo nacional - assinalou o ministro.
No final, o almirante Maximiano lembrou
que sob a inspiração dos mesmos ideais que
há 173 anos nortearam aqueles que forjaram
a nacionalidade, prosseguem os brasileiros de
hifye realizando árduo e ordeiro trabalho que
conduzirá esta nação ao glorioso destino que
certamente a história lhe reserva.

PRESENÇA
DO ADVOGADO
RIO — Todos os tribunais superiores dc
pais devem adotar providências, a fim de que
seja permitida a presença do advogado da
parte interessada, no recinto, quando da
exame do processo em Conselho, por solicitação do juiz. Solicitação nesse sentido foi encaminhada ao Instituto dos Advogados do Brasil, pelo advogado Laércio Pellcgrino.
A solicitação toma por base recente deci*
são do 2» Tribunal de Alçada
do Estado do
Rio de Janeiro, que alterou o seu regimento
interno, incluindo no parágrafo 1 do artigo
106, a seguinte determinação: reunido en.
Conselho o órgão julgador, poderão permunecer no recanto o representante do Ministério Público i o advogado da parte interessada
no feito, não se lhes permitindo debates. A
medida foi de iniciativa do juiz José Lisboa
da Gama Malcher.

ILHA DE BELIZE
R IO — O ex-m inistro das Relações Exteriores da Guatemala, embaixador Alberto
Herrarte Gonzalez, declarou no Rio que seu
pais se mantém firme na sua posição de continuar lutando para que lhe seja devolvida a
Ilha de Belize, ocupada pela^Inglaterra, por
meio de força, há mais de um século. GonzaIez disse que apesar de a Inglaterra ter anunciado que ainda este ano dará independência
a Belize, aGüâterrfafa n3o reniiqcjará a seus
| direitos dtfsobe._ii.la bobtéVr.eglâo.",'' .
— Queremok 'fielize d^vblU,
pois ela
pertence a Guatemala, e não1 abriremos mâo
de nossa antiga reivindicação — acentuou.
Vice-presidente da Comissão Jurídica
Interamericana da OEA, o eobaixador
Alberto Herrarte Gonzalez chegou da Guatemala, com o objetivo de participar da reunião
que o organismo realiza no Rio. Hoje ele"será
relator de uma das principais teses que estarão em debate: Imunidade de jurisdição do
Estado.
Alberto Gonzalez disse que a questão de
Belize tem sido constantemente
levada aos
fóruns jurídicos internacionais, mas não está
incluída entre os temas que estão sendo discutidos na reunião que a Comissão Jurídica Interamericana realiza no Rio.
Colônia inglesa, sede do
autonomo da Honduras Britânica, governo
a Ilha Belize
teve a sua independência proposta há algum
tempo, mas depois adiada por causa de desordens internas.Logo em seguida,
sua Capital
foi transferida para Belmopen, avançando
cerca de 80 quilômetros em direção ao cenilha'
uma área d.e
í>°<_Íaikm2 e com Ocupando
22.900
uma população de 144 mil
pessoas, estimada em 1976, Belize, região rica
em madeira, quase foi devastada
por um furacao no dia 31 de outubro de 1961.

BANDEIRA DE MELLO
BRASÍLIA —O presidente João Figueiredo concedeu transferência para a reserva
remunerada ao general de Divisão Bento José
Bandeira de Mello, que estava exercendo o
cargo de vice-chefe do Departamerito de
Material Bélico, e ao general de Brigada Aridio Martins dc Magalhães, ambos abrangidos
pela quota compulsória relativa ao ano-base
de 1980.
O general Bento Bandeira de Mello foi
chefe de Gabinete do ex-ministro do Exército
Sylvio Frota e chegou a ser incluído na lista
de promoções a general de Exército, em
novembro passado, quando o promovido foi
o general Alacyr Frederico Werner. O general
Aridio Martins de Magalhães chefiava a
Diretoria de Serviço Militar, função na
qual
foi substituído, há uma semana,
pelo general
de Divisão Moacir Pereira.

CORDEIRO DE FARIAS
RIO — O marechal Cordeiro de Farias
foi homenageado ontem, no Rio, pelo
general
José Maria de Toledo Camargo,
que deixou o
comando da Artilharia Divisionária
cur sar a Escola Superior de Guerra. A para
cerimônia, muito concorrida, constou da inâugu-.
ração do retrato dp marechal na sala da
galeria dos ex-comandantes daquela unidade
e
discurso do general Camargo.
Muito emocionado, o marechal Cordeiro de Farias não estava se sentindo bem,
sobretudo por causa do forte calor
que fazia
ontem pela manhã, agravado pela quantidade
de convidados que lotavam a sala. Dirigndo-se ao marechal, o general Camargo
lembrou que no diário de um prisioneiro alemão foram encontradas anotações sobre a
artilharia dos brasileiros, na Itália, então
comandada por Cordeiro de Farias.
Muitos e destacados serviços o senhor
prestou e presta ao Brasil. Mas esta homer.agem aqui focaliza o ilustre comandante de
Artilharia, que confessou ter encontrado
nessa função a realização plena e que durante
tantos anos e anos há tantas gerações legou
um fecundo exemplo de soldado e artilheiro,
acrescentou o general Camargo. De improviso, o marechal agradeceu destacando ter se '¦
afastado dos grupos para se dedicar aos
infantes durante a campanha e que só-queria
dizer que no fim da vida não poderia
receber
que hoje estava recebendo e concluiu: "Te- nho certeza de que os que vem atrás de mim
serão bem melhores do que eu '. O retrato do
marechal foi descerrado pelo comandante do :
Exercito, general Gentil Marcondes filho.

Curitiba, quinta-feira, 29 de Janeiro de 1981

Carter diz que acordo sobre
reféns foi cumprido em 90%
AMALIE, ILHAS
Vmr™kLOrrlE
vrRGENS - o ex-presidente Jlmmy
Carter, chegou
família para uma
çom a nas
temporada
férias
Ilhas
Carter \edefendeu o acordoVirgens
com o
qual obteve a libertação dos 52 reféns
no Irà e comentou: "Além disso, 90
por
cento do acordo Já cumprido"
«lhos Amy e Chlp chegaram a St. Thomas em vôo comercial e depois
foram
para a Ilha de St. John num barco da
Ouarda-Costelra. Seus assessores
seram que a família passará uma disou
duas semanas nas Ilhas Virgens, nas
de verdade aue ó exprimeiras férias"em
presidente tira
15 ou 20 anos".

Si,'

EX-REFEM HOSPITALIZADO
Atacado de pneumonia e bronqulte
aguda, Robert Ode, o mais velho dos
reféns norte americanos libertados
internado no Hospital de
R?10J.r^_íoi
Washington.
°de, de65 anos, recebe tratamento
na unidade de terapia Intensiva do hospitai situado num subúrbio de Washinsrdiss<iLMa!7
Porta-voz da Ins?haw- esclarecendo
m?.'i
ltuiçâo hospitalar,
"sua
que
condição é boa".
M
Horas antes, Jack Guohey, porta-voz do Departamento de Estado havia
dito apenas que Ode recebera internamento hospitalar "para repouso e
observação porque está exausto, tem
febre e tosse .
Ode deu entrada no hospital às

19h45mln "apenas
tratamento de
exaustão', mas os para
exames revelaram
ele
também
sofria de
que
informou Susan Steif, outropneumonia,
porta-voz
hospitalar.
Acompanhado de sua mulher Rita"'s

sa«« do hotel vizinho onde
H£
52 diplomatas acham-se hospedados

pelo Òoverno depois de sua volta dã
Alemanha Ocidental e dirigiu
se ao hos"
cn'ermeira. Fun&Lunto_corn„uína
clonârlos
hospitalares nâo souberam
dizer se Ode permaneceria
multo
tempo Internado.
uo
Veterano funcionário do Departamento de Estado, Ode lá havia se apomilitantes lslamltase estava no Ira em
caráter apenas temporário a serviço
das Relações Exteriores dos Estados
Unidos. '
. Depois da captura de Ode com os
demais 51 diplomatas, sua mulher
mudou-se para Sun SIty, Estado do Arizona, onde permaneceu durante o catlvelro dos reféns.
Aodescerterça-feüadoavlfloqueo
levou de Teerã a Argel depois de libertado pelos Iranianos, Ode ainda trajava
as mesmas roupas de quando a embalxada dos Estados Unldos
foi ocupada
pelos militantes — exceto o calçado,
usava sandálias do Irã. Ele contou
riissua mulher que 3eus sapatos haviam
sido confiscados.

Haig nega envio de
armamento ao Irã

WASHINGTON - O
secretário de Estado Alexander Halg descartou categoricamenfe ontem alguma
venda ou envio de armas ao
ira e disse que o novo
governo modificará a ênfase da política extègoverno modificará a ênfase
da política exterior para a
luta contra o terrorismo
internacional.
Afirmou também que o
governo ainda nào terminou
a revisão do acordo assinado
pelo ex-presidente Jlmmy
Carter para obter a libertados reféns.
ção "Antecipo
que os Estados Unldos cumprirão
suas
obrigações, dentro do contexto da lei doméstica e a
internacional", disse
Êraxe
Iate. na primeira coletiva
desde que assumiu o cargo.
Contudo, salientou que o
governo do presidente

Operários pobneses fazem paralisações
e ameaçam com greve geral
para dia 3

VARSOVIA — Trabalhadores
poloneses realizaram ontem,
as
maiores paralisações Já ocorridas
uesde o grande movimento de agosto
o ameaçaram entrar em greve geral
npJe se o.governo não resolver
sindicato Independente a questãocomdaso
folgas aos sábados.
A decisão foi tomada em reunião
a portas fechadas da comissão
coordenadora nacional do Solidariedade
emGdansk mas a declaração formal
ainda estava sendo elaborada, revê-

lou um
do grupo.
"Serámembro
realizada uma
geral
na Polônia do melo-dla às greve
13 horas do
dia 3 de fevereiro se a questão dos sábados livres não for resolvida até esta
data", declarou o sindicalista à UPI
depois da reunião. Ele acrescentou
que a paralisação também será uma
manifestação de apoio ao registro oficiai do sindicato independente dos
proprietários rurais e ao livre acesso
aos meios de comunicação.
A primeira rodada das negocia-

ções sobre a questão dos sábados foi
interrompida na semana
mas a expectativa geral é quepassada
as conversações se reiniciem nos próximos
A ameaça de greve geral - primeira que se faz desde
o movimento
organizado caso o Solidariedade não
obtivesse o registro legal,
novembro - foi feita no momenío em
em
que paralisações generalizadas atinglam pelo segundo dia seguido dlversas províncias da Polônia.

URSS
M°SÇ0|J - O jornal oficial do Exer. i._ soviético, "Estrela
cito
Vermelha", publicou uma das mais severas denúncias
de
na Polô"'a. acu™n__^£.A_?,_enlal
"sabotagem
dc praticar a
™l__J.°TANtica com a intenção de fazer com níe
po
o
pais rompa com o Pacto de Varsóvia.
"A
interferência aberta do Ocidente
acima de tudo dos
membros da
UIA.N, nos assuntos paises
internos da Polônia
constitui uma campanha cuidadosamente
prt-planejada de sabotagem política contra
a comunidade socialista", diz
escrito por Ignacy Krasicki, analistao artigo
do jor-

.mi do Partido Comunista Polonês, "Trybuna Ludu".
"os O comentarista polonês denunciou que
centros dc guerra psicológica" da
OTAN se empenham em "enfraquecer os
laços da aliança entre a Polônia c os outros
Estados da comunidade socialista". Em linbem direta, ele acrescentou que os
guagem
"comunistas
estão tomando as medidas
necessárias para conter as forças
que procuiam crodir gradualmente o Estado
socialista".
A Polônia, prossegue o articulista, está
enfrentando dificuld. des "resultantes de

erros da antiga liderança
levaram cm
certa medida a um fosso que
dc credibilidade
entre os trabalhadores c autoridade governamental".
"Forças
anti-socialista dentro do
e
círculos reacionários no exterior nüo pais
perderam tempo para tirar vantagem disso".
A campanha da aliança ocidental, atraves dafradio Europa Livre, segundo Krasicki tinha dois objetivos: "Primeiro, lentava apoiar a qualquer custo as forças antisocialistas que operam na Polônia
Segundo, os centros de
propaganda da
OTAN empenharam-se em
contrapor o
povo da Polônia a seus aliados, socialistas"

Pronto para
uso coração
artificial
SALT LAKE CITY, UTAH
— Uma comissão especial
da
Universidade de Utah aprovou
ontem, a realização de uma
operação destinada a implantar um coração artificial num
ser humano. A informação foi
dada por Ernst Eichwald, presidente da comissão, obrigada
a aprovar todas as experiências com seres humanos realizadasna Universidade.
O coração, feito de polluretano, manteve um bezerro vivo
por 254 dias.
O órgão foi projetado pelo
médico Robert Jarvik, do laboratório de órgãos artificiais da
Universidade. De acordo com
Eichwald, o primeiro recipiente deverá ser alguém que
tenha entre 17 e 60 anos e bom
estado físico, com a exceção de
uma impossibilidade de ter seu
coração reanimado após uma
parada para a realização de
uma operação de coração
aberto.

CHEQUESEM

EUA ampliam armas
contra soviéticos
,1'Q .Oi»
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Equador fecha a
divisa com o Peru

LIMA - O governo equa- beu o apoio dos Estados Unitorlano determinou, ontem à dos, Argentina, Brasll e
noite, o fechamento da fron- Chile.
Na semana passada, o
telra com o Peru, devido a
um Incidente envolvendo governo equatoriano divulhelicópteros dos dois paises.
gou um Incidente ocorrido
O fechamento ocorreu quando um helicóptero do
quase às vésperas do aniver- Peru disparou contra outro
sárlo do tratado assinado no equatoriano. O helicóptero do
Rio de Janeiro, há 29 anos, Equador. estaria pousando
entre Equador e Peru, após na cordilheira do Condor,
uma curta guerra entre os única região onde ainda nào
foram colocados os marcos
dois paises.
de ambas
Em Tumbes, cidade limítrofes
localizada na reglào írontei- nações. Um oficial equatoriça de Huaqulllas, um jor- rlano foi ferldo no incidente.
nalista local observou que a
situação geralmente é tranPorem, segundo o
qulla nessa cidade, acres- governo peruano, o helicópcontando que os noticiários tero desse pais é que foi atadas televisões de Guayaquil, cado. Após o governo
mostram mobilizações de peruano preotestar por esse
soldados em Tumbes, em ataque, o chanceler peruano,
dlreçào à fronteira peruana, Javíer Árias Telia declarou,
enquanto os locutores se que o piloto do aparelho afirreferem veladamente ao tra- mou que nào teria sobretado.
voado território equatoriano
Para o Equador este e, por tanto, nâo há sentido
documento nào tem valor, em qualquer acusaçàp de
pois foi assinado sobre pres- "agressão eu violação de
"ào. O tratado, porém, rece- território".
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AGQRA.SE
\ÜCE EMITIR

Ronald Reagan decidiu
modificar uma política do
anterior: a de permitir que o
Irã receba as armas adquiridas "Declarou
nos EUA.
categóricamente que não será fomecido equipamento militar
algum ao governo do Irã,
seja sob obrigações anterlores ou arranjos contratuais
ou em atendimento a pedidos
ainda nào formulados",
expressou.
Halg está tomando rápldas providências para assumlr o controle geral da politica exterior do novo
governo e servir de seu porta-voz e Já montou sua
equipe de assessores embora
só o vlce-chanceler William
Clark, da Califórnia, tenha
sido anunciado oficialmente,
a maioria dos membros da
equipe Já está trabalhando
no Departamento de Estado.

WASHINGTON - O rá uma grande confronta' secretârlò;:da,I?ííes.a,Casr,
.ção entre ios.dois ^paises;
, P^ Wéfiibçrger defendeu capai de estender-se
ontem
a necessidade de além do Sudoeste' àsiá;
um rearmamento drás- tico.
tico dós Estados Unidos,
Weinberger disse
advertindo que a atual que, durante os últimos
15
situação mundial pode
"emanos, os
Induzir o pais a lançar barcaram soviéticos
num processo
mão de suas forças arma- de reforço de
seu poderio
das para a proteção de miliar, sem pi-ecedentes
seus interesses.
na história mundial", e
Ao falar perante a por isto os Estados
Unicomissão de serviços
dos encontram-se em desarmados do Senado,
vantagem em matéria de
Weinberger disse que "o poder estratégico
e conclima político internado- vencional e prontidão
de
nal continua a deterio- combate.
"Gastaremos
rar-se e não se pode descartar a perspectiva de que for necessáriotudo o
para
que nosso pais se veja melhorar nossa capaciobrigado a aplicar sua dade, e com a maior
raplforça militar, direta ou dez possível", prometeu o
Indiretamente, para a secretário da Defesa á
salvaguarda de nossos comissão parlamentar.
"Uma
Interesses".
providência
O secretário de
será aprimorar a prontlEstado
acrescentou
dão
de
nossas forças.
que
"a situação atual de nosOutra, será corrigir o
sas Forças Armadas está desequilíbrio que
abaixo do satisfatório. E entre nossas forçasocorreu
estraeste estado de coisas nào
tégicas nucleares e as dos
poderia ocorrer num soviéticos".
momento mais lnoportuO general Jones, crino".
ticado pelos conservadoTambém falando
res porque havia apoiado
perante a comissão, o
cortes no orçamento da
general Davld Jones,
defesa, mudou ontem de
chefe do Estado Maior
atitude e deve mercer
Conjunto das Forças
todo o apoio da adminisArmadas,
advertiu
se
que
tração Ronald Reagan.
inicia "uma década perigosa e instável", apontando para a existência
. A comissão, presidlda pelo senador
de uma profunda defasarepublicano John Tower,
gfm entre o poderio milido Texas, vinha lnsistar norte americano e o
tlndo na necessidade de
soviético.
uma postura mais enérO general Jones
advertiu ainda que, se a gica em relação à defesa
União Soviética interferir dos Estados Unidos mas
nos interesses norte sua tendência era
anulada pela maioria
americanos vitais na
democrata e liberal do
região do Golfo Pésico,
essa atitude desencadea- Congresso.

DIÁRIO DO PARANÁ - EXTERIOR

SPC é Serviço de Protecão ao Crédito.O nome no
SPC corta qualquer possibilidade de se comprar a
crédito.Ter nome apontado
no SPC,agora,éapenas uma
das conseqüências de passar
cheque sem fundos.
Pois tem mais: a Circular
559 do Banco Central
estabelece que todo aquele
que tiver um mesmo eneque devolvido 2 vezes, com
o intervalo de 2 dias úteis
seguidos, ou 6 cheques diferentes devolvidos num
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de Referência).
A Circular quer proteger
WmW" WMwWm W mwí:- ÉÉÊm M:?í
¦
TmMm_J-''_m W MB-i
mk PJPÃJ»'. o nome de
quem usa cheque
corretamente, apontar
o nome de quem é irresponsável e, assim, evitar prejuízos de terceiros.
período de 6 meses,terá seu
ficar 24 meses sem conta
Portanto, faça as devidas
nome incluído no Cadasbancária, sem talão de che- anotações nos canhotos,
tro de Emitentes de Cheques quês e sem crédito.
puxe o saldo e confira. Não
sem Fundos.
E ainda: para limpar o passe cheque sem fundos
A Partir daí, o nome vai
nome, o emitente tera de
nem por descuido.
os
Serviços
de
Proteção
para
cobrir o cheque devolvido
ao Crédito (SPQe para
epagarumataxa
s ,
todas as agências bancárias
de Cr$l.500,00 (50%LTl. BANCO CENTRAL DO BRASIL
do País. O infrator poderá
do atual Maior Valor *L_V
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DIÁRIO DO PARANA - LOCAL

Expressos Norte e Sul
alteram o itinerário

A partir das primeiras
noras da
manha de hoje, e até
domingo, os ônibus expressos
que atendem os ramais Norte e
Sul terão seus itinerários alterados, na área central, em virtude das obras de remanejamento da rua Barão do Rio
Branco.
Os carros do Norte, ao
Invés de seguirem até a praça
Rui Barbosa, terão temporáriamente ponto final ao longo da
rua Rlachuèlo. Os do Sul deixam de seguir até a praça 19 de
Dezembro, possibilitando o
desembarque ou ao longo da
rua Pedro Ivo, ou na praça Rui
Barbosa.
Os ônibus expressos do
Ramal Norte, procedentes dos
terminais Santa Cândida e Boa
Vista, após a praça 19 de
Dezembro, seguem pela Riachuelo, desviando pelas ruas 13
de Maio, Presidente Faria,
retornando à canaleta pela travessa Alfredo Bufren. O ponto
final, provisório, fica na Riachuelo, entre as ruas 13 de Maio
e Sâo Francisco.
Os coletivos do Ramal Sul,
oriundos dos terminais Capão
Raso e Portão, farão o trajeto
ao centro pela avenida Sete de
Setembro e ruas Barão do Rio
Branco e Pedro Ivo. Haverá,
temporariamente, um ponto
para embarque e desembarque, ao longo da Pedro Ivo,
entre as ruas Barão do Rio
Branco e Lourenço Pinto.
Apesar das mudanças, os
usuários deixarão de percorrer
grandes distâncias entre os
pontos finais provisórios e as
estações centrais normalmente
atendidas. De hoje até
domingo, a estação localizada
na praça Generoso Marques
deixará de operar.
OBRAS
As alterações de tráfego
dos coletivos são decorrência

Johnsson propõe melhor
aproveitamento dos rios

do conjunto de obras que a Prefeitura está executando ao
longo da rua Barão do Rio
Branco.
A partir das 6 horas de
hoje, a via estará Interditada
no trecho entre a paraça Generoso Marques e a rua Pedro
Ivo. Apesar de os trabalhos se
desenvolverem apenas no trecho XV de Novembro/Marechal Deodoro, a interdição aos
ônibus decorre da movimentaçào de máquinas e caminhões
da empreiteira a serviço da
Prefeitura.
Hoje iniciam os trabalhos
de colocação de meio-fio, de
acabamento da galeria de
águas pluviais e da Instalação
da rede de iluminação pública.
Concluídas estas obras, a
empreiteira dará inicio à pavlmentação da Barão do Rio
Branco.
CONCESSIONÁRIAS
Enquanto a Prefeitura execufa as obras no trecho XV de
Novembro/Marechal Deodoro,
a Copei, até o final da semana,
conclui a implantação da rede
subterrânea no trecho Pedro
Ivo/André de Barros. A Telepar, por seu turno, também já
ultima os trabalhos de implantação da rede telefônica ao
longo da Barão, entre as ruas
André de Barros e Visconde de
Guarapuava.
Ainda no trecho entre as
ruas Marechal Deodoro e
Pedro Ivo, a Prefeitura está
implantando as galerias de
águas pluviais, com um metro
de diâmetro, permitindo, no
futuro, perfeita vazão. Para
evitar
o comércio estabelecido ao que
longo da Barão seja prejudtcado durante as obras, a
Prefeitura faz diariamente a
limpeza da via, utilizando jatos
de água. Na próxima quinzena,
começa a implantação do
petit-pavê.

Destacando que a única
utilização dos rios paranaenses até o momento tem sido a
geração de energia elétrica, o
secretário do Interior, Renato
Johnsson, anunciou ontem a
constituição de uma comissão
para estudar o desenvolvimento das bacias hidrográficas do Estado. Segundo ele, os
rios que estão subordinados à
jurisdição estadual poderão
servir para projetos de irrigaçào, saneamento, lazer e
transporte.
Da comissão também
fazem parte os secretários da
Agricultura, Indústria e
Comércio, Planejamento e
Transporte além da Copei. A
participação deste órgãos justificou Renato Johnsson vai permitir que seja feito um
aproveitamento integrado e
harmônico das potencialidades dos rios paranaenses. O
secretario
citou os rios
Tibagl, Ival, Pirapó e Piquiri
como exemplo de potencial!dades nào aproveitadas.
HIDROVIAS
A extensão das bacias
hidrográficas pode permitir
em alguns casos - continuou
Johnsson - a navegação fluvial
com grande economia de combustivel. O rio Ivai que liga a
região de Ponta Grossa com o
Noroeste do Estado para ele,
pode se transformar na primelra hidrovla paranaense do
final deste século e ter grande
Importância econômica como
teve o rio Iguaçu no final do
século XIX. A Integração de
uma malha fluvial com outros
rios como o Paraná e Paraná-

Ônibus do
AMP vai exu
de pagamentos do Inamps Mossungsue

Esclarecimento mais detalhado sobre o novo sistema de
pagamento dq Inamps e a adoçâo da tabela da Associação
Médica Brasileira para exames
particulares de patologia serão
os destaques dos assuntos a
serem discutidos a nivel nacional, durante a reunião mensal
do Departamento de Patologia
da Associação Médica do Paraná, dia 31 de janeiro próximo. A
informação foi dada pelo presidente do Departamento de
Patologia da AMP, Giovanni
Lodo para quem esse encontro
será de grande importância e
que fatalmente deverá mudar a
sistemática de tratamento por
parte do Inamps aos médicos
profissionais. Segundo ele,
como já é tradicional, essa reuniâo se divide em duas partes:
a primeira trata esclusivamente de assuntos científicos
envolvendo novos casos e a
segunda assuntos profissionais
com destaque para os problemas que preocupam e afligem
a classe.

CUSTOS OPERACIONAIS
Conforme explica o presidente do Departamento de
Patologia da Associação Médica do Paraná, Giovanni Lodo,
o pagamento das USs (Unidades de Serviços) efetuado pelo
Inamps aos profissionais especialistas em patologia não compensa pelo alto custo operadonaL no que se refere a materiais e gastos diversos, sendo
que apenas em custos dessa
natureza são absorvidos em
média 65 a 70 por cento. É nesse
sentido, que à classe reivindica
aumento do valor da US e respectivo aumento das USs para
serviços prestados. Segundo
Giovanni Lodo, durante a reunião do dia 31 próximo, será
adaptada, já a partir do dia primelro de fevereiro, a tabela da
Associação Médica Brasileira
para exames particulares dos
patologistas do Paraná e, posteriormente, tentar que essa
tabela seja válida também
para todas as entidades convenladas. .

deixa a BR

Com o término das obras de
implantação da Via Conectora
5, em sua primeira etapa, a
partir de amanhã, os ônibus
que atendem a linha Mossunguê voltarão a percorrer o itineráriçy. tradicipnal, deixando
de ingressar ná Rodovia do
Café.
As alterações, implantadas
há algum tempo pelo Ippuc,
tinham por objetivo permitir
deslocamentos racionais, deixando os coletivos de rodar por
área mais distante.
TRAJETO
Assim, já a partir de amanhà, no sentido bairro-centro,
os carros da linha Mossunguê
rodarão pelas ruas Gra Nico,
Hugo Kinzelmann e Princesa
Isabel. O mesmo roteiro é
válido no sentido centro-bairro.
Na ida e na vinda, passarão a
utilizar a ponte recém construida sobte o rio Barigüi.

GHIGNONE BRINQUEDOS.
UM MUNDO DE BRINQUEDOS

S/A DIÁRIO
DO PARANA

Rua Quinze, 409
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COMUNICADO

Ihraça Tlradentea, SN

Pregue o seu Prego com Estopa.

As Agências de Propaganda, Anundantes e Fornecedores:
Comunicamos que os principais setores do DlARIO DO PARANÁ já estão
funcionando à Rua Amintas de Barros.
309, ou seja: Departamento Comercial,
Setor de Pessoal, Administração de Compras. O Departamento de Assinaturas continua funcionando à Rua Lourenço Pinto,
23. Nossos telefones, provisoriamente, até
a instalação do PABX, serão 232-9494 e
232-9512.

A iií/yürj-íiBiMLfâ tem desde
o Prego, a Estopa, o Martelo
e todas as ferramentas que vocô Imagina.
Av. Wlnslon Churchill, 1627

ASTRASHOPP
Lançamentos de Produtos

il U<N

A Direção

Rua Mateus Leme, 705

ua José Bonifácio, 68
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Johnsson reunido com secretários dos Transportes, Agricultura e Planejamento.
na opinião do secrepanema,
tário do Interior é viável e
dependeria dos órgàos federais por tais vias estarem
veiculadas àsrv leis federais.
Os dois rios dividem estados e
um deles, o Paraná faz fronteira com outros paises.
COMISSÃO
O decreto que criou a
Comissão de Estudos Integrados para o Desenvolvimento
das Bacias Hidrográficas foi
publicado no Diário Oficial do
Estado sob o número 3343. A
Comissão terá um Grupo Executivo, sob a presidência do
superintendente da Surehma,
Armando Strambi e integrada
por um representantes de
cada Secretaria cujo titular
faz parte da Comissão de
Estudos, além de representan-

tes da Copei, da Sanepar e da
Surehma. De acordo com o
decreto, estào excluídos dos
trabalhos da Comissão os
estudos referentes ao aproveitamento hidrelétrico do potenciai das bacias hidrográficas,
serão executadas pela
opel.
Sue
DIRETRIZES
Renato Johnsson afirmou
que a primeira reunião da
Comissão já foi realizada,
tendo sido aprovadas as diretrizes para a elaboração do
programa de trabalho do
Grupo Executivo e as normas
de funcionamento da comissào. O secretário explicou
também que a ação da Comissão de Estudos teve início com
estudos necessários para a
adoção de medidas praticas.

Ano judiciário abre com
novo presidente no TJ
Já está pronta a programação
para a sessão extraordinária, desiinada à abertura do Ano Judiciario e posse dos novos dirigentes do
Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná a realizar-se dia 2, às
15h30min. Na oportunidade tomarào posse como novos dirigentes do
Poder Judiciário paranaense os
desembargadores Heliantho Guimarães Camargo, presidente;
Alceu Conceição Machado, vicee Acyr Saldanha de
Eresidente
oyola, Corregedor da Justiça.
Eles substituirão a Marino Bueno
Brandão Braga, Zeferino Krukoski
eOssianFrança, respectivamente.
A sessão se desenvolverá em
duas etapas. Após a abertura da
mesma pelo atual presidente será
executado o Hino Nacional para,
em seguida, o desembargador
Marino Bueno Brandào Braga
fazer a proclamação da instalação
do Ano Judiciário de 1981. Em ato
continuo, fará a leitura sintetizada
do relatório das atividades do
Poder Judiciário relativas ao biêniò 79/80.
A POSSE
Terminada a leitura, tomará o
compromisso de posse do novo presldente, desembargador Heliantho
Guimarães Camargo, que prome-

terá "cumprir com honra e lealdade as funções do cargo de presidente do Tribunal de Justiça do
Paraná,para o qual fui eleito para
o biênio 1981/1982". Nessa altura, o
desembargador Marino Bueno
Brandão Braga transmitirá a presidêncla da mesa ao novo chefe do.
Poder Judiciário.

Já na qualidade de
da mesa e do Tribunal de presidente
Justiça, o
desembargador Heliantho Guimaràes Camargo tomará os compromissos dos desembargadores
Alceu Conceição Machado e Acyr
Saldanha de Loyola, respectivamente, vice-presidente e Corregedor da Justiça. Em seguida, saúdarão os novos dirigentes do Tribunal, Newton de Sisti, em nome da
Ordem dos Advogados do Brasilseção do Paraná; Henrique Chesneau Lenz César, pelo Ministério
Público e o desembargador
Jorge
Andriguetto, em nome do Tribunal
de Justiça e da Associação dos
Magistrados do Paraná. A sessão
será encerrada com o discurso do
presidente empossado. Para a solenidade foram convidadas as mais
altas autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
das Forças Armadas e da Igreja.

Embalo de Carnaval na
Boca Maldita 6.a-feira
No calendário de animação da
cidade, mais uma promoção: a partir
das 18h30min no coreto armado na Boca
Maldita, haverá carnaval, com a participação de conjuntos especialmente
convidados, grupos de sambistas e diferentes atrações, além da"Oapresentação
das músicas do festival
Abre Alas".
Os detalhes para tanto íá íoram
acertados entre a Comissão Organizadora do Carnaval e a Secretaria da Cultura e do Esporte, que promove o festlvai. O sucesso da promoção foi tanto,
que os dois órgàos resolveram dividir
as despesas e promover carnaval no
centro da cidade, todas as sextas-feiras, criando um ambiente de animação
permanente.
COMEÇA AMANHA
Já a partir de amanhã, quem estiver no centro da cidade poderá entrar
no embalo do carnaval. Estarão lá no
coreto grupos de sambistas o escolas
de samba, o compositor Ciaudinor
Cruz, o cantor Wilson Roberto, o ConJunto Arco da Velha e várias outras
atrações.
Mas os bairros nào foram esquecidos e continuarão com o coreto ambulante da Prefeitura. Houve uma
mudança no calendário. Ao invés de sábado, será amanhã, às 21 horas,
defronte à Sociedade Operária Recreativa do Boqueirão, com o mesmo pessoai que antes estará animando o centro da cidade.

As apresentações no coreto ambulante da Prefeitura, que tem por objetlvo animar os bairros da cidade na
nossa principal festa popular, tem o
patrocínio da iniciativa privada, através da Companhia Cervejaria
Brahma,
Seagram - Rum Montilla, Malucelll da
Visconde e Indústrias Todeschlni. A
Brahma e a Seagram - Rum Montilla
também patrocinam os bailes populares.
OS BAILES
Os cinco bailes populares já realizados pela Comissão Organizadora do
Carnaval tôm se constituído em sucesso
de animação e público. Amanha, a partlr das 23 horas, será na Sociedade
Operária Recreativa do Boqueirão,
quando começará a ecoar o som do
Grupo Reflexo, com sua super banda de
metais. Será escolhoida também a
representante da sociedade ao concurso de Rainha do Carnaval. Os foliões
melhores fantasiados receberão permanentes para todos os bailes populares do calendário oficial.
A Sociedade Boqueirão fica à rua
Anne Frank, 4211, fone 276-5671. Mesas
podem ser reservadas previamente ao
preço de CrJ 400,00, e os Ingressos eusiam CrS 150,00 para os homens e CrS
51',00 para as mulheres.
No sábado, novo baile, desta vez na
Sociedade Abranches, com as mesmas
atrações do outro. A Sociedade Abranches fica à rua Mateus Leme, 5932, fone
252-7340.
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MANTÉM CONVÊNIO COM OS ASSOCIAQOS DA "ApVOPAR"
Rua Marechal Deodoro, 283 - Fonéí 2Í2-OÍ50
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TREINAMENTO
Curso de treinamento de
operadoras de caixa de supermercado é o que o Senac está
oferecendo para aqueles que
possuem a 6» série ao 1" grau e
tenham 18 anos completos, até
20 de fevereiro. Os testes de
selação estào marcados para as
9, 14 e 19 horas, desta quintafeira, e ainda entre 8 e 12 e 13:30
e 22 h de sexta e segunda-feira.
O local de apresentação dos interessados é o Núcleo de Desenvolvimento Profissional do
Senac, que funciona em Sào José
dos Pinhais. Este treinamento é
destinado principalmente àqueles que moram nos bairros
Pinhais, Higienópolis, Bairro
Alto, Tarumã e Plraquara, poros candidatos aprovados, ao
que
final do curso, serão contratados
por uma empresa de supermercados em instalação no Shopplng Center Pinhais.
PÓS-GRADUAÇAO
A Fidepar, órgão da Secretaria
dos Recursos Humanos, está colocando a disposição de todos os Interessados seu Centro de Informações
de Bolsas de Estudo, e Pós-Graduaçào, onde estão catalogadas aproxlrnadamenk' 300 universidades do
Brasil e exterior. Funcionando
diariamente das 8:30 às 12 h e das
14 às 18:30 h de segunda a sexta-feira, à Rua Jaime Reis, n* 495, o
Centro possui cadastro completo
sobre as Universidades, dos cursos
oferecidos, do seu programa de
ensino, período de duração época de
matricula, cldadepals, bem como
informações para obtenção de boisas de estudo para o exterior.
ABRIR SACOS
A Dow Chemicals, de Brasilia, encomendou à companhia
especializada
britânica
Bel-Tyne, de Stockport, equipamento automático de abrir
sacos, no valor de 130 mil dóiares, para abrir'sacos e sacolas
numa atmosfera segura e livre
de pó. Os abridores de sacos,
elevadores verticais e a unidade
de extração de pó serào entregues no Brasil em abril próxlmo. A máquina foi projetada
originalmente para manipular
pós nocivos à saúde. Dependendo do tamanho do saco e de
seu conteúdo, ela pode manipular até 10 sacos por minuto.
TEATRO
"O Reino Encantado",
é a
o Grupo de Teatro
peça que "Miguel
Infantil
Cervantes"
estará apresentando nesta quinta-feira dla 29 de janeiro, na
Biblioteca do mesmo nome, na
Praça Espanha, às 16 horas. O
grupo é formado por dezoito
crianças
freqüentadoras
daquela biblioteca, que sào responsavels pelos cenários, guarda-roupas e pelo próprio texto,
que é uma crlaçào coletiva.
Como Ingresso, cada criança
deve levar balas, chicletes ou
chocolate.
EXPOSIÇÃO
Amanhã é o último dia da
exposição "Pintores de Buenos
Aires", que desde o último dia
vinte e dois está na sede da Fundação Cultural de Curitiba
(Praça Garibaldi, n° 7). Esta
mostra reúne trabalhos de 19
artistas portenhos pertencentes
ao Gaba (Grupo de Artes de
Buenos Aires) e apresenta as
diversas técnicas que estào
sendo praticadas na Argentina.
As visitas poderão ser feitas das
9 às 12 e das 14 às 21 horas, de
segunda a sexta-feira.
HOMEOPATIA
A Clinica Homeopata Dr.
Waldemlro Pereira, acaba de
firmar convênio com o Instituto
Hahnemanniano do Brasil, órgào máximo de homeopatia no
território nacional, para a realização do II Curso Pós-Graduação em Medicina Homeopática.
õ curso contará com conferêncistas vindos do Rio de Janeiro e
o melhor material didático disponlvel. As matrículas estarão
abertas a partir de fevereiro.
CONFEITARIA
Curitiba ganha nesta sextafeira, a nova Confeitaria Schaffer, que em outubro de 1979 foi
totalmente destruida pelas chamas. O proieto da nova confeitaria inclui ainda um cinema, piano-bar, mezanino e lojas comerciais pequenas (ligadas à cul-,
tura)e que será inaugurado
durante o 288* aniversário de
Curitiba, na semana de 22 a 30
de março.
FEIRA UD
A 25' UD - Feira de Utilidades Domésticas - irá se realizar
de 11 a 22 de março, no Parque
Anhembi, em Sào Paulo,
ampliando seu funcionamento
para 12 dias, para melhor atingir seus objetivos. No local, a
realização do 1* Simpósio Braslleiro de Compradores Lojistas,
o 4" Seminário Nacional de Hotelaria, a 2' Feira Nacional de
Queijos e Vinhos e 2* Concurso
de Criação Culinária.
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HARIO DO PARANÁ

ECONOMIA
WfflW
ENERGIA SOLAR, EM BUSCA
DE ALTERNATIVAS (VI)

Práticas semelhantes às Já
citadas podem ser aplicadas
entre nós. Não se trata de um
transplante de modelos externos,
mas sim de desenvolver uma tecnologia avançada para o aproveitamento da energia solar e dar
continuidade às pesquisas bem
como posterior utilização em termos reais.
A energia solar pode ser aproveltada para o fornecimento
de
eletricidade, apesar de possuirmos um Imenso potencial nldrelérr'CQ, que e beneficiaria
em multo
as zonas rurais; desalinização e
extração de água nas áreas
carentes deste recurso; aquecimento; com substituto de com-

MUITO BEM
PREPARADO!
D presidente da
Flesp, Luís Eulállo
Bueno
Vldtgal
Filho, viaja esta
semana com a
comitiva presldênciai para Portugal e
França. Da Europa
Vldlgal segue, no
próximo dia 7 de
WmrX ... ^aafm.
_feverelro, para
Nova Iorque, onde dará os retoques
finais no discurso que fará cinco alas
depois a um seleto grupo de 100
empresários e banqueiros norte-amerlcanos. O texto desse pronunciamento está sendo preparado com
grande cuidado e, dada a Importancia política e econômica do auditório
ao qual ele se destina, será examlnado antecipadamente por uma das
mais altas autoridades do Governo.

bustlvel no setor agrícola, tanto
de maquinarias como para secadores; na área de transportes em
automóveis, caminhões, aviões e
navios; em Unhas telefônicas;
equipamentos e fornos Industriais
para os mais diversos fins além
da utilização doméstica.
Esta fonte de energia fornece
um dos maiores potenciais a
serem aproveitados em beneficio
do homem. O sol poderá suprir
25% de toda a energia necessária
o pais, por volta do ano 2.000.
para
Mas, para tanto, um programa
especifico para o desenvolvimento acelerado e condições proplclas devem ser estabelecidas
através da política energética.

r

NAO CHEGOU
O MOMENTO

A posição do ministro da Indústria c
do Comércio, Camilo Penna, sobre a instalarão da Renault no Brasil foi definida
cm abril do ano passado quando, cm
visita à França, esclareceu que a empresa
deveria fa/er um programa nos moldes do
Befiex c destinar toda sua produção a
exportação. Devido às dificuldades
enfrentadas pelo setor automobilístico,
especialmente pela Volkswagen,
o
Governo acha que o momento não recomenda a instalação de novas montadoras.
Depois de ver negada, em 1977 uma permissão para se instalar no pais, a Renault
passou a cogitar de localizar sua fábrica
no Nordeste, em Suape, a 40 km de
Recife. Há informações de que o primeiro
modelo que a estatal francesa pretende
fabricar no pais é o Renault-5, conhecido
como Le Car, de características semelhantes as do Fiat 147.

SANDOZ COM
10% DE AUMENTO

LIVRE
TRANSITO
Passados alguns dias, desde o
inicio dessa política, economista
com livre trânsito nos gabinetes de
Brasília explicam a nova tendência
de forma diferente. Segundo eles, a
atual intervenção do BC não é passageira e se destina, em boa parte, a
atenuar as pressões que a polftica
de contenção do crédito acarreta
sobre as taxas de juros. Sabe-se
a ordem para esse novo manejo
que "open",
do
cuja ênfase agora não
seria mais a de enxugar o mercado
e sim a de conter o custo do
dinheiro, teria partido diretamente
do ministro Delfim Neto.

As vendas do grupo Sandoz,
em 1980, totalizaram 4,90 bilhões
de francos suíços (cerca de USJ
2,67 bilhões), representando
aumento de lQryí em relação aos
4,44 bilhões de francos suíços
(cerca de USS 2,42 bilhões), obtidos em 1979. As vendas de produtos farmacêuticos representaram
49% daquele total, embora os
resultados obtidos pelas outras
divisões tenham sido Igualmente
superiores aos do exercício anterior. A Sandoz opera ainda nos
setores de tintas, produtos agrícolas, sementes e alimentos. Os
lucros líquidos do grupo não
foram revelados.

KIT VILLARES

POLÍTICA
INDUSTRIAL

A Ferropeças Villares S/A já
está distribuindo em todo o pais o
Kit Villares para motores Volkswagen 1.300 a álcool. O kit, segundo
a empresa, vai propiciar a conversão de um número cada vez maior
de motores, a gasolina para o álcool, além de facilitar a reposição
de peças em motores a álcool, originais da fábrica. O Kit Villares é
constituído por cilindros aletados
especiais, pistões originais VW
1.300 a álcool e jogos de anéis
especialmente desenhados.

BRASILEIROS
NA NIGÉRIA
Um grupo de empresários
brasileiros visitará, em março, o
Estado de Anambra, na Nigéria,
para verificar as possibilidades
de investimento nas áreas industrlal e agro-industrial, informou a
Federação das Indústrias do
Estado de Sâo Paulo (Flesp). A
entidade recepcionou, uma missão de empresários nigerianos
que pretende concf retlzar algumas joint-ventures no Brasil.

TECNOS S.A.
CRESCE 97'%
A receita bruta da Tecnos
Relógios S/A cresceu 47% nos oito
primeiros meses de seu exercício
social, fechando' em CrS 1,04
bilhão em 31 de dezembro, contra
CrS 708,2 milhões obtidos no
'nesmo
período do ano anterior. O
lucro liquido foi de CrS 48 milhões,
contra os CrS 24,3 milhões do
período correspondente de 1979,
com um crescimento de 97%. O
lucro por ação foi de CrS 0,28.

A China congelou um acordo
com a Flat, pelo qual a empresa
Italiana forneceria USS 600 milhões
em equipamentos agrícolas. A
medida resultou das recentes alterações Introduzidas pelo Governo de
Pequim na política industrial do
pais, que agora passa a dar prlorldade a investimentos que visem à
exportação. *"Cónrudo, continuam
abertas, "no futuro", as negociações
com a Fiat para a Instalação de uma
fábrica, com capacidade para a produçâo de 100 mil tratores anuais.

LUCRO DO
BANORTE
O lucro operacional do
Banorte em 1980 foi de Cr$ 1,9
bilhão, com um crescimento de
58,3% em relação aos resultados
de 1979 (CrS 1,2 bilhão). As aplicações cresceram 66,8%, ao passarern de CrS 27,7 bilhões em 1979
para CrS 46,2 bilhões em 1980. As
captações aumentaram 58,7%,
passando de CrS 16,7 bilhões em
1979 para CrS 26,5 bilhões em 1980.

CÁLCULOS
GEOLÓGICOS
Um alto funcionários da empresa
estatal de petróleo, Pertamina, revela
que os últimos cálculos geológicos indicam que a Indonésia possui mais de 213
bilhões de barris de óleo e 73 trilhões de
metros cúbicos de gás natural, além das
reservas já comprovadas, que somam
9,5 bilhões de barris de petróleo e 665
bilhões de metros cúbicos de pás.

ENTREPOSTO
BRASILEIRO
No momento trava-se no Japão uma
luta interna para escolha do local onde
será instalado o entreposto brasileiro
para a Ásia. Várias províncias japonesas
reivindicam sua localização. O mais
certo, porém é que seja instalado na Ilha
de Kyushuu, que dá condições de exportações fáceis para a Indonésia, Malásia,
Filipinas e China, além da índia.

TELEFÉRICO
VERTICAL
Um dos assuntos
discutidos, noj
encontro com o- f!-:: ¦¦¦.-* --""íJp*
o*
presidente e
diretor técnico da
Paranatur, respectivamente Ernesto
Gubert e Wilson
Portes
com o
secretário
da v*t^Br*i
Indústria e do Comércio, Fernando
Fontana, foi o primeiro teleférico
vertical do pais que já começou a
ser implantado em Vila Velha. O
teleférico tem capacidade para 30
pessoas e permite que o turista

sinta o impacto que causam as
paredes verticais, e o fundo da
cratera. Ao se deslocar até o fundo
da furna o turista poderá descer e
ficar sobre um "deck" flutuante, e
um dos aspectos curiosos da
necessidade de uma plataforma, é
que o nfvel da água fixada nos
fundos da cratera é muito variável.
Por essa razão a Paranatur já instalou um posto de informações no
local, que também foi equipado
com sanitários, lanchonetes,
"play-ground"
e acesso pavimentado.

Mural
Aproveitando a visita do
presidente Figueiredo, vamos
a alguns dados sobre o. intercâmbio comercial Brasil-,
França.
•••

A França se constitui no 8?
parceiro comercial do Brasil
em todo o mundo e o 3' na
Europa, depois da Alemanha
Ocidental e Grã-Bretanha.

•••

O intercâmbio comercial
entre Brasil e França soma,
hoje, USS 1,2 bilhão, com a
balança em posição de rigoroso equilíbrio: USS 600
milhões para cada lado.
•••

O intercâmbio comercial
Brasil-França cresce 30 por
cento ao ano.
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Petrobrás:
lucro de
44
bilhões
RIO - A Petrobrás

Preço de álcool hidratado
pode alcançar até Cr$ 39,00

BRASÍLIA - A partir de
hoje, os preços pagos em todo
pais aos produtores de cana de
açúcar estão 18 por cento mais
caros, e aos de açúcar e de álcool, mais 21 por cento,
segundo tabela divulgada
ontem após acertos entre os
ministros da Indústria e do
Comércio, Joào Camilo
Penna, e do Planejamento,
Delfim Netto.
Tradicionalmente, existe
preços para os produtores de
cana, de açúcar e de álcool
anidro (utilizadopara mistura
a gasolina) e hidratado, para
uso em veículos movidos
exclusivamente
com este
combustível,
diferenciados
para as regiões Norte e Nordeste, Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e outros Estados
Foram aplicados os percentuais de 18 por cento para a
cana de 21 por cento para o
açúcar e álcool sobre os preços vigentes anteriormente.
Agora, a tonelada de cana
de açúcar no Norte e Nordeste
custa 1.360,07 enquanto em
Minas, Rio de Janeiro e Espirito Santo, o custo é de erj

Verbas do

BNH hoje
anunciadas
CAMPINAS — Pela primeira vez depois de sete meses
de restrição financeira nos órgaos federais, o presidente do
Banco Nacional de Habitação,
José Lopes de Oliveira anunciará, hoje em Campinas, durante
o 25* Encontro Nacional de
Cohabs, quanto o BNH destinará de verbas para cada uma
dsa 33 empresas de habitação
do pais. O corte no orçamento
do BNH, que será explicado
com números reais durante a
abertura do encontro, é declsivo para o Estado da Paraiba,
onde o governador Tarcísio
Burity destacou como meta
prioritária' a éonáfrüéãò" ffé' 50'
mil unidades habitacionais. Se
não houver verbas
para a concen tração dos projetos,
teremos uma crise de desemprego,
porque criou-se toda uma estrutura paralela, com fábricas de
materiais de construção, justamente nesse sentido, segundo
adverte o secretário estadual
da Habitação da Paraíba, Franisco Arnoud Diniz.
O 25* Encontro Nacional de
Cohabs reúne em Campinas 22
prefeitos da região, diretores
do BNH, presidentes das
empresas de habitação — das
quais 11 são ligadas diretamente a prefeituras — e também o prefeito de São Paulo,
Reinaldo de Barros.
O objetivo principal da reuniao, conforme afirmou ontem
o presidente da Cohab Campinas, Antônio Galvão Coelho de
Miranda, é saber do BNH exatemente quando cada uma das
Cohabs terá de verbas para trabalhar este ano, na construção
de residências. No nosso caso
especifico, precisamos de 9
bilhões de cruzeiros
desenvolver o mesmo para
programa do ano passado, quando
constulmos 8 mil novas unidades.
DEVOLUÇÃO
BRASÍLIA — Decreto-lei
expedido anteontem pelo presidente da República divulgado
oficialmente ontem, eleva
CrS 4.464,00 por ano o limitepara
minio da concessão do beneficio
fiscal concedido a pessoas fisicas mutuárias do sistema
financeiro de habitação, detentoras de financiamentos no
valor de até 2.000 unidades
padrão de capital (CrS 1,4
milhão). Tal beneficio, instituido pelo decreto-lei n* 1.358,
de 12 de novembro de 1974,
corresponde a uma devoluimportância
ção de
equivalente a doze por cento das
no execício
lfes}Í§r?es a Paeas".
ír ,r°P' ao devolução estava
de CrS
ÍÍSK- e a° mInimo
máximo de CrJ
780000
O novo decreto-lei, que
tomou o número 1.851, mantém
essa taxa percentual e o limite
máximo de devolução. O valor
minimo do benefício fiscal não
poderá ultrapassar o montante
das prestações mensais venciveis no segundo semestre deste
ano e no primeiro semestre de
1982.

998,21 e em outros Estados, de
CrJ 952,92. Nesses Estados, o
custo da saca de 50 quilos de
açúcar cristal é de, respectivãmente CrJ 1.133,66; Cri
850,52; e CrS 798,71.
O álcool anidro ao produtor do Norte e Nordeste custa
CrS 35,2 o litro, e o hidratado
segundo a nova tabela, CrS
32,66, em Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Espirito Santo o
custo é de CrS 26,50 para o anidro e CrS 23,95 para o hidratado, enquanto em outros
Estados, os custos desses dois
tipos de álcool são de, respectivamente, CrS 24,91 e CrS
22,35 cada litro.
O aumento nos preços da
cana, do açúcar e do álcool, ao
produtor, não leva automaticamente a um aumento ao
consumidor. Mas, no caso do
álcool hidratado, o Minltérlo
pretende elevar seu preço
como forma de aproximá-lo
mais ao preço de venda da
gasolina. Hoje, um litro de álcool hidratado custa, nos psotos, 27,50, e a gasolina já é vendida a CrS 51,00.
O ministro da Indústria e do
Comércio, João Camilo

Penna, tem pleiteado que o
preço do álcool hidratado
fique em pelo menos 60% do
preço da gasolina. Segundo
proposta do Conselho Nacional de Petróleo, o álcool passaria, então, a CrS 36,00. Mas
esse preço pode ser maior,
por decisão da Comissão
íacional de Energia, o álcool
Róis,
hidratado pode custar até 65
cento do preço da gasogor
na, e, assim poderá chegar
até para CrS 39,00 o litro.
CONSUMO
O consumo de álcool combustlvel no ano passado atinglu 2,6 bilhões de litros,
ficando, portanto, bem abaixo
da expectativa de 3,5 bilhões
de litros fixada pelo Ministério
das Minas e Energia, com
base no modelo energético
brasileiro, segundo um documento liberado pela Assessoria de Imprensa do órgão. Não
existem explicações, porém,
do que foi feito com o excedente do produto, sabendo-se
no entanto, que parte da produção foi exportada, segundo
planejara o Conselho Nacional
do Petróleo.

Inflação é
maior ao
consumidor
",A

Programa de captação de
recursos é aprovado: BB
O Conselho Diretor do
Banco do Brasil, reunido terça-feira, em Brasília, sob a presidência de Oswaldo Colin,
aprovou o inicio do Programa
de Captação de Recursos em
Recibos de Depósitos Bancarios (RDB), no montante de CrS
80 bilhões, definidos no orçamento monetário para este ano.
O Banco do Brasil praticará taxas flexíveis, sempre compativeis com as vigentes no
mercado, mas adotando critérios tais que sempre favoreçam
sua indução para baixo, como
forma de arrefecer a pressão
inflacionária.
Os prazos foram fixados de
seis a doze meses, estando previstas as modalidades dedepósitos com conftíào monetária
livre e correção monetária
pre-flxada, e renda paga mensalmente ou no final do período.
Os recursos captados dessa
forma serão aplicados a menor
taxa possível, levando-se em
conta o custo da captação, mais

uma taxa de administração. O
valor minimo aplicável em
RDBS foi estabelecido em CrS 9
mil, podendo, a critério dos
gerentes, em face de peculiaridades regionais, admitir depósitos de até CrS 1 mil.
'.
O Banco está
instruindo
toda sua rede de agencias para
engajarem-se no programa de
captação desses recursos, mas
dará ênfase especial à captaem regiões menos providas
São
e agências bancárias, onde,
acredita, haja potencial ainda
pouco servido por entidades
financeiras.
A participação do Banco
do Brasil, nessa nova modalidade^de aplicação para seus
clientes visa, sobretudo, a esti-.
mular o maior número de pessoas a aderirem^ ao esforço
governamental de poupança,
objeto de recente campanha,
servindo-se o banco, principalmente, de sua tradição de segurança e liquidez, como forte
argumento para atrair os
investidores.

Agricultores prevêem
problema na colheita
A elevação da taxa de juros
e a não existência de recursos
para o financiamento de colheitadeiras certamente constituem os principais motivos que
estão comprometendo seriamente as empresas produtoras
e trazendo uma grande preocupaçào aos agricultores de soja e
milho.
A expectativa dos empresários é uma das piores existentes até agora. Apesar de encontrar-se em época de pico de
vendas e as perspectivas agricolas da soja serem bastante
otimistas as pesquisas realizadas pela Anagri - Associação
Nacional para a Difusão da
Mecanização Agrícola demonstram a grave e inquietante
situação de mercado, quando
se faz comparação com o mês
de janeiro de 1980.
Em 1980 apesar de ter ocorrido uma elevação substancial
no custo dos financiamentos
para investimento agrícola,
existia uma razoável disponibilidade de recursos e as vendas
só não foram maiores pelas
dificuldades então encontradas
quanto à aquisição de peças e
componentes para a montagem
das máquinas.
O quadro abaixo, que compara a situação conjuntural de
janeiro/80 com janeiro/81 apresenta uma sensível redução da
demanda por parte dos agricultores, uma vez que os pedidos
em carteira tiveram uma redução de 17,3%, além de ter ocorrido cancelamento de pedidos
devido à taxa de juros de 73,8%
ao ano.
Os estoques se elevaram
em 327,8%. não tendo as empresas recebido por suas vendas.
As máquinas entregues e que
aguardam a liberação de recursos via financiamento bancário
somam 1.323 unidades e as que
deverão ser pagas com recursos próprios 226 unidades.
Somando-se esses valores com
as 1.031 unidades em estoque
tem-se o total de 2.580 colheita-

divulgou
ontem os dados preliminares de
seus resultados no exercício de
1980, sujeitos ainda a exame da
diretoria executiva e dos conselhos de administração e fiscal
da companhia.
A receita liquida da
Petrobrás, no período, fixou-se
em CrS 647 bilhões 804 milhões,
o lucro operacional somou CrS
44 bilhões 834 milhões, o resultado nâo operacional alcançou
CrS 827 milhões, e o lucro
liquido após a provisão para o
Imposto de Renda foi de CrS 41
bilhões 848 milhões, Incluindo o
resultado positivo da equiva. lência patrimonial dos investimentos em subsidiárias e coligadas.
Segundo a Petrobrás serão
propostas à Assembléia Geral
de Acionistas da Companhia
dividendos no montante de CrJ
10 bilhões 944 milhões, o que
corresponde a CrS 0,29 por
ação.

deiras que foram produzidas
sem que os fabricantes tivessem recebido a contrapartida
de recursos.
A situação financeira das
empresas piora quando observa-seque com relação a janeiro
de 1980 houve uma redução de
49%, nas vendas recebidas. Do
total de vendas em 1980 as
empresas receberam este mês
contra 10,7%, em 1981, confirmando a insustentável realidade dos fabricantes.
O comportamento do agricultor, origem dos problemas
no setor produtor é significativãmente influenciado pela
brusca elevação da taxa de
juros e pela indefinição existente quanto à política de flnanciamento para aquisição de
máquinas agrícolas.
Considerando a taxa fixada
de 73,8%, e o valor médio de
uma colheitadeira de CrS 3
milhões, a Anagri através de
estudos sobre a viabilidade de
aquisição da máquina para a
safra da soja, constatou que
num financiamento de 5 anos, o
agricultor despenderia no primeiro ano *o montante de CrS
2,814 milhões entre taxa de
juros e amortização. A fim de
saldar seu compromisso
seriam necessários 85,2 ha de
soja numa atividade sem lucro.
Pagando-se a colheitadeira
com o lucro liquido de 25%, '
sobre a receita bruta seriam
necessários 341,1 ha e, com o
mesmo lucro sobre a receita liquida 481,2 ha somente para o
pagamento dos juros e amortização do primeiro ano.
Segundo Agmar Rodrigues
Faria — diretor executivo da
Anagri, os resultados desse fato
poderão comprometer seriamente a colheita da tão esperada safra 80/81, que segundo
informações tem apresentado a
melhor florada dos últimos
tempos, podendo até ultrapassar as expectativas da CFP Comissão de Financiamento da
Produção.

Inflação de janeiro,
UP
medida
pelo Índice Geral de Preços (IGP), da Fundação Getúlio
Vargas, variou entre 6% e 7%
segundo estimativas colhidas junto
ao mercado financeiro do Rio. Ao
contrário do que ocorreu no ano
passado, o mês de
confirmou a tendência de janeiro
os preços
que
ao consumidor, agora, estão
subindo mais do que os preços no
atacado.
Segundo os resultados
nares, o Índice de Custo de prelimiVida no
Rio de Janeiro (ICV) aumentou
este mes entre 7 e 8 por cento,
enquanto o Índice de Preços no
Atacado (1PA) subiu cerca de 5%;
esses dois indicadores, mais o Indice de preços da construção civil,
entram na formação do IGP. No
ano passado, tendo em conta que o
IPA apresentava uma alta muito
maior do que o ICV, o governo decldlu passar a considerar como Indicador da Inflação no pais e o Índice
-Xaí-Íonal de Preços ao Consumidor
(INPC), calculado pelo IBGE. Este
Índice mede a variação
de preços
ao consumidor final em 10 capitais
do pais.
A menor aceleração dos preços
no atacado em janeiro deve-se
em
grande parte ão comportamento
favorável dosIpreços.dos
agrícolas principais,1 do Boiprodutos-e
do frango vivo. Na primeiragordo
qulnzena do mês, o algodão tipo 6 em
Sao Paulo subiu 13,15%, (a maior
alta), caindo, em compensação, na
segunda quinzena, em 0,4%. A
grande produção avlcola fez com
que os preços do frango vivo, em
Sao Paulo, fosse cotado na prlmeira quinzena 6%, abaixo dos preços de dezembro, experimentando
na segunda quinzena nova queda
de 10%, dos produtos agrícolas, só
a soja em grãoteve alta acentuada
has duas quinzenas do mês; na primeira subiu 6; 3% e na última 7%. O
café, tipo 7 e 8, bebida rio, caiu 1%,
na primeira quinzena e 4%, na
segunda. O boi gordo subiu 3,5% na
primeira e 3,5
cento na
segunda, enquanto por
o milho aumentou 3,5 , na primeira quinzena mas
decaiu 4%, na segunda. Por fim, o
arroz amarelão originário do Brasil Central teve uma alta de 1,5%,
na primeira quinzena e de 0,3%, na
segunda.

Preço do
leijao
baixa 100%
O

• • am

BRASÍLIA — O secretário de
Abastacimento e Preços, Carlos
Viacava, afirmou, ontem, após
reunir-se durante mais de três
horas com representantes das principais cadeias nacionais de supermercados, que é normal o abastecimento de feijão, arroz, óleo de soja,
carne e leite, e que alguns desses
produtos, em razão da nova safra
que começa a entrar no mercado,
estão com seus preços em declínio,
citando o feijão, que caiu de 160
para 80^cruzeiros o quilo.
Quanto aos produtos industriallzados, tanto os de largo consumo
popular, como os eletrodomésticos,
dlsse Viacava que a liberação nâo
provocou um aumento exagerado
nos preços; ao contrário, em relação ao óleo de soja, o reajuste promovido pelo mercado foi levemente superior a 15 por cento, em
virtude da forte concorrência entre
os fabricantes e do aumento da
oferta.
Viacava disse que a partir de
agora não mais funcionará a lista
- de preços básicos, introduzida no
finai de 1979 mediante a acordo
entre o Governo e os supermercados, e que tinha por objetivo a
manutenção de preços estabilizados, por um período mínimo de 30
dias, de cerca de 20 produtos de
largo consumo popular. Com a liberação dos preços, em vigor no inicio deste ano, a lista perdeu o sentido, e sua manutenção, conforme
Viacava, seria até desaconselhavel, pois se alguns produtos, por
'efeito
das leis de mercado, tivessem seus preços fixados abaixo dos
estabelecidos na lista, criariam um
conflito. Disse ainda que há um
estoque regulador da ordem de 400
mil toneladas, das quais 250 mil
toneladas foram importadas, suficiente para atender ao consumo.
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DIÁRIO DO PARANÁ - ESPORTES

Curitiba, quinta-feira, 29 de janeiro de 1981

Pinheiros empata com o Grêmio aos 45 minutos
Um teste
excelente
Esta noite, na Vila Capanema,
um grande teste. Não
o
Colorado, cuja equipe já para
passou
por provas que puderam atestar sua boa forma atual. O Colorado jogou duas fora, não perdeu e ganhou uma partida aqui
em Curitiba contra o Vitória,
atuando com boa desenvoltura.
Não precisa mais de testes o
time, que agora vai viver
somente de sua própria evolução para enfrentar os compromissos futuros, que gradativamente serão mals sérios, mais
difíceis, em função dos
obstáculos que serão próprios
encarados. O teste é para a torcida.
Nao se pode negar o fracasso
da torcida colorada até o
momento. Desde aquela final
contra o Cascavel, quando a
renda não chegou a um
milhão
de cruzeiros. Ali se justificou
em virtude da confusão que se
havia instalado, da ausência
maior de uma promoção condizente com uma decisão. Falava-se mais de quem iria ou não
entrar na Taça de Ouro ou de
Prata.
Mas agora é diferente. No
domingo, a decepção dos dirigentes colorados foi muito
grande. E eu lhes dou inteira
razão. Como registrar
sença de pouco mais de 8 premil
torcedores, numa apresentação
inicial do time em seu campo,
depois de duas boas exibições
lá fora? Com estréias no time.
Com jogadores que
nunca
haviam vestido a camisa colorada aparecendo pela primeira
vez com ela. Campanha
invicta, bom adversário. Mas o
adversário até que nem deveria
contar. A torcida teria que ir ao
estádio para ver o seu time,
sem se preocupar se o adversario era o Vitória, Fluminense,
Vasco ou Arapiraca.
O teste é para a torcida.
Que pelo menos deve reconhecer o esforço que a diretoria
está fazendo, para dar uma
condição melhor ao Colorado
no conceito que ele ainda não
tem no cenário nacional. E que
só terá no momento em que
suas rendas ultrapassarem as
cifras ridículas que estão sendo
registradas. Uma renda inferior a um milhão na Taça de
Ouro, especialmente para
equipe que faz boa campanha, é
fracasso, é demonstração de
fraco poderio.
CRISE RUBRO-NEGRA —
estranha aura cobre o Atléco. Quando se pensa que tudo
Sue
caminha em pleno calor do progresso, da harmonia, da união e
da força, a crise aparece. E
mais uma vez os rubro-negros
estão divididos. Uma divisão
que no longo dos anos tem causado a ausência do Atlético no
pódio dos campeões. Em 30
anos, o Atlético foi campeão
duas vezes. Não é erro de
imprensa, não. De 50 até 80, o

COLUNA
DE
VINÍCIUS
COELHO
Atlético foi campeão em 58 e 70.
Mas sobra tempo para brigas,
divisões, que não levam a nada
e só atrasam sua vida. E esta
crise é sui-generis. O time nem
esta jogando, nem está em ativldade.
Uma verdade precisa ser
dita. Ninguém, nos
últimos
anos, fez mais pela evolução do
Atlético do que os rapazes da
Retaguarda Atleticana. Sem
destacar nomes,
eles
sempre estiveram porque
trabalhando
mais nos bastidores, sem preocupação de manchetes. Há
necessidade de revisão de conceitos. O Atlético não pode
prescindir da retaguarda.

(Y
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45 minutos, foi lá e cobrou com
perfeição, determinando uma
justa igualdade. A partida em
si, nào agradou de todo, mas foi
multo disputada.
OUTROS DETALHES
Jogo Pinheiros lxl Grêmio
Porto-alegrense. Local: Estádio Couto Pereira. Arrecadação (excelente) de CrS
1.060.940,00, para 10.211 pagantes. Árbitro: Luis Carlos Félix
(comboa atuação). Auxiliares:
Alceu Conerado e Ivo Tadeu
Scatolla. Equipes: O Grêmio:

Leào.Uchoa.De Leon, Vantuir,
Dirceu; China (Vicente), Flávio e Renato Sá; Tarciso, Baltazar e Odalr. O Pinheiros:
Wilson, Paulinho, Hermes (depois Wagner), Osni e Dionlsio;
Dldl, Maurício e Serginho Zaia
(depois Vaquinha); Jota
Maria, André e Odair.
OUTROS RESULTADOS E
CLASSIFICAÇÃO
Tivemos pela Taça de
Prata, também ontem, à noite,
em Cascavel, uma turbulenta
vitória
do Cascavel sobre o

Vocês lembram do Zé Rios,
aquele jogador da Desportiva?
Ze Rios sofreu um acidente
numa partida contra o Inter
(choque com Bira) e esteve a
beira da morte • Zé Rios voltou
para Vitória e hoje é pregador.
Anda com a Bíblia embaixo
do
braço e diz para todos que seu
acidente foi um aviso divino e
que ele é um predestinado •
Nas tardes de domingo e sábado, Zé Rios é visto
nas principais praças pregando
de Vitória» Até amanhã a CBF dará
uma resposta aos clubes sobre
a disputa da Copa Giulite Coutinho • Só a gente espera que a
tabela seja feita por quem
entenda
do riscado, Agora
estamos com dois jogos no meio
da próxima semana, sem datas
definidas ainda • Quem faz, ás
tabelas na GBF é o Roberto
Seabra, auxiliar do Antônio
Ferreira Duro, administrador
da entidade • Por falar em
entidade, foi lamentável que os
presidentes das federações
aprovassem a mudança no
escudo da CBF, que é uma tradição mundial. Tudo para possibilitar o esquema de
mercado persa que se instalou na
entidade • Dinheiro do IBC,
dinheiro de camês. A CBF está
assustando. Mas Giulite disse
que aboliu as taxas de registros
e transferências para ajudar os
clubes • E quando falou isso
não ficou nem vermelho. Uma
ajuda substancial... • Se tudo
isso houvesse acontecido com o
almirante Heleno Nunes na
presidência, diriam
era no
mínimo imoral • Ateque
sábado o
Fluminense espera o empresario francês que quer levar Edinho para Marselha, •

Algo muito especial"
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Falcão critica o sistema
defensivo dos italianos
Falcão, machucado não
pode participar do jogo de
domingo em que o Roma derrotou a equipe do Pistoiafcor 4 a 0.
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Falcão
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Maringá 2x1. E, em Porto Alegre, o Londrina perdendo para
- 1X0, válido
o Internacional
"A" da Taça
pelo grupo
de
Ouro, que trouxe ainda estes
resultados: Ponte Preta 3x0
Inter (de Limeira), e ainda
uma surpresa no Rio: Bangu
3x2 Vasco. Com estes resultaTaça de Ouro, chave
dos,
"A", na
o Colorado, que joga hoje
(em casa) contra o Joinville,
situa-se nos -l^s postos, e vencendo poderá ficar na co-liderança, junto com Vasco e Internacional, de Porto Alegre.
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O Grêmio veio para segurar um empatee conseguiu seu intento.

Serginho Zaia lutou,' mas foi substituído
Vaquinha.

dições à fase seguinte da Taça
de Prata, sabendo-se que a
equipe bem classificada nesta
competição terá o direito de
disputar a Taça de Ouro.
TICHA TÉCNICA
JOGO: Botafogo 0x2 Coritiba. LOCAL: Ribeirão Preto.
JUIZ: Moacir Miguel dos Santos. AUXILIARES: Carlos
Gabriel e Rubens Fuzaro.
GOLS: It tempo: 1x0 alvi-verde,
gol de Biluca, de cabeça aos 29

(2' tempo)

por

SELEÇÃO

Time de chegada venceu: 2x0
O Coritiba é mesmo um
time de chegada. Estava praticamente desclassificado e conseguiu superar-se a si mesmo
para alcançar ontem à noite,
em Ribeirão Preto, no estádio
Santa Cruz, diante do Botafogo,
uma vitória espetacular: 2x0.
Um jogo emocionante no interior paulista, exatamente porque tanto o coxa como o Botafogo precisavam de um resultado positivo para aspirar con-
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CORITIBA
BATE BOLA

VINA
UNDURRAGA

O jogador Paulo Roberto
Falcão atualmente jogando no
Roma, disse que as equipes
italianas "se concentram em
demasia na defesa, dando
pouca atenção ao jogo ofensivo".
Em entrevista publicada
pelo jornal "Gazzetta Dello
Sport",
falou sobre os
"erros" Falcão
que encontrou no campeonato italiano de futebol, em
partida a "mentalidade dos
dirigentes".
"Há muita
preocupação
com a defesa, debilitando
a
parte ofensiva. A seleção
Italiana é um reflexo da mentalidade do campeonato", disse
Falcão.
Sobre as falhas do jogador
italiano, Falcão disse: "Jogam
com lentidão, embora isto não
seja tudo. Deveriam aprender
a desmarcar-se no momentocerto e visar o companheiro
melhor colocado para conquistar ó gol. Tenho a impressão de
que os italianos dão pouca atenção a esse conceito .

Com um ótimo público pre
sente ontem à noite, no Alto da
Glória, o Pinheiros conseguiu
empatar no minuto final de
jogo - lxl, frente o Grêmio Porto-alegrense. Jogo que parecia
se definir a favor do clube gaúcho, depois de alguns vacllos
do "leão" no primeiro tempo,
mas, apesar do gol de Baltazar
aos 12 minutos (2' fase), o técnico pinheirense mudou - pôs
Wagner em campo, no lugar de
Hermes, para tentar o empate
na cobrança de uma falta. E
não deu outra - o zagueiro, aos

minutos^' fase: 2x0, gol de Santos aos 9 minutos. RENDA DE:
CrS 709.600,00 (7.408 pagantes).
EQUIPES: Coritiba - Roberto,
Paulo Maurício, Biluca,
Eduardo, Serginho; Valderez,
Sérgio Ronaldo e Adãozinho
(depois Viana); Gil, Zezinho e
Santos (depois Claudinho).
BOTAFOGO: Altevir; Wilson,
Batista, Isidoro e Beto; Flamarion, De Rosis e Osmarzinho;
Didi, Vander e Zito (depois
Sabará).

COLORADO X JOINVILLE

Aladim.
Colorado e Joinville jogam
,esta noite na Vila Capanema, a
partir das 21 horas uma partida
que poderá, teoricamente, definir
a classificação do quadro
"boca-negra"
para a
etapa da Copa Brasil, próxima
Taça de '/\Tlffi^JH*ll5EaBBjl
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Ouro.
Passando por estupenda fase,
mas sem se empolgar em
momento algum, é hoje o Colorado um clube bem estruturado, com uma equipe de trabalho séria e com o time jogando
certo (os onze) além de contar
com um banco respeitável.
Geraldo Damasceno nâo pretende mexer no quadro, pois
a
coisa está andando bem. Sem
ainda contar com Itamar
poder
- deverá estrear domingo
em
Goiânia -, o "bocão" mantém
Ditão ao lado de Afrânio e
;>mm
Aladim no ataque, não alterando nem cosinha nem meio
campo. Assim, sem qualquer
problema, Geraldino deve O "Gênio" melhorou e joga.
escalar Joel; Sidney, Marião,
Levir e Chico Fraga; Nilton,
Marinho e Perez; Afrânio,
FICHA TÉCNICA
Ditão e Aladim.
O Colorado está com 4 pontos
Jogo: Colorado x Joinville
Local: Estádio "Durival de Brito"
ganhos, três gols marcados a
Horário: 21h.
favor e dois contra (saldo de
- Taçamde Ouro
Motivo: • 4* rodada
um), ao lado do Internacional
T >> t -. ry _
Y»V\t +**r\
•AuU<i.xv.
uuií,
ticicriiuÈtini lurres
de Porto Alegre, atrás apenas
Auxiliares: Dirceu Marques e Amir
da Inter de Limeira e do Vasco.
Rodrigues de Oliveira.
O Joinville está na última colocação ao lado do Vila Nova de
Goiás, ambos com apenas um
COLORADO JOINVILLE
ponto. O Joinville fez apenas
um gol e tomou quatro, estando
Joel
Borrachinha
pois com um déficit de 3.
ITAMAR
Sidney
Galvão
Itamar foi, na concepção de
Mariào
Bob
muitos torcedores, a grande
Levir
Dario
contratação do Colorado
Chico Fraga
Ladinho
este ano. Forte, rompedor, para
artiNilton
Nardela
lneiro emérito e notável cabeMarinho
.
Lico
*
ceador, o centroavante é a
Perez
Jorge Luis
grande esperança para marcar
Afrànio
os golsque estão sendo
Catinha
Dltão
Zé Carlos Paulista
Ele treinou com muitaperdidos.
desenAladim
Aírton
voltura na terça-feira e sua
documentação estará legalizada até domingo quando
estreará em Goiânia. Itamar
deve jogar apenas um tempo,
deixando para se apresentar
tempo integral contra o Internacional de Porto Alegre na
quarta-feira que vem.
JAIMINHO
Por outro lado, Jaiminho (Inter de Limeira), está propenso,
a voltar ao Colorado. Com
saudades do time, do bom tratamento aue teve e pelo mau
ambiente que encontrou, o
jogador esteve contatuando
com Aziz Domingos perguntando se poderia voltar
a
Vila. Aziz respondeu quepara
sim,
pois Jaiminho foi um Ídolo que
marcou com um futebol exuberante. E quase certo o seu
retomo no regional que comeKatlnha
cará em maio.

VMT
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Brasil apto
para o jogo
de domingo
A Seleção Brasileira de
Futebol descansou na manhã
de ontem na nova sede de concentração, realizando depois
um treino no estádio EL Campin, onde enfrentará a Colômbla no domingo, em jogo amlstoso.
Os brasileiros estão em
Bogotá desde a semana passada, para aclimatar-se a altitude, preparando-se para a partida em La Paz contra a Bolivia, na eliminatórias do Campeonato Mundial de 1982. No dia
8, o Brasil enfrentará em Caracas a seleção venezuelana,
prossegulndo com a etapa eliminatória.
Há dois dias, a seleção
transferiu-se de um hotel em
Bogotá para o Clube dos Funcionário Públicos, amplo complexo esportivo, em busca de
maior tranqüilidade, segundo
declarou o técnico Telê Santana.

GAÚCHO

Juliato
pede
reforços
PORTO ALEGRE - Mario
Juliato não quer levar consigo a
culpa dos erros de seu time e deixa
bem claro que
contratações.
Ele as exigiu quer
aos dirigentes do '"
Inter e até mesmo confirmou os
nomes de Zenon, e do lateral
Rodrigues Neto e o centroavante '
Nilson Dias, atualmente no México, como jogadores indicados por
ele e que até o final da semana
poderão ser contratados. Os dirigentes negam isso, mas ele, sem
pretender esconder nada, repetiu:
São os jogadores que me interessam e espero que a diretoria tenha
êxito em contratá-los.
— Nós no momento nào temos
um meia esquerda de oficio, pois o
Mauro Galvão é um zagueiro que
Improvisamos no setor. A contrataçào de um lateral como Rodrigues
Neto também seria importante.

E

DIÁRIO
DO
PARANA
Amintas
de Barros,
309
F: 232-9512
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Curitiba, quinta-feira, 29 de janeiro de 1981
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Marins Oliveira Belo

EstaR divide opiniões do povo

O diretor presidente da Companhia
de Urbanização de Curllll.a-URBS.
Rubens Tele, em entrevista concedida
ontem ao DIÁRIO DO PARANÁ, diz
que o Estacionamento Regulamentado,
EstaR, está funcionando a contento.
Foram ouvidos também, vários usuários, no momento de maior movimento,
na área de maior rotatividade do
EstaR, a Marechal Deodoro. O resultado foi dividido.
A principal reivindicação dos usuários
apoiam o sistema, é de que
"hajaquemals
opções de horário, porque
nào é Justo nos pagarmos 10 cruzeiros
por duas horas e utilizarmos apenas 10
minutos desse tempo". Mas há os que
sào radicalmente contra o pagamento
do estacionamento, demonstram
revolta e acusam o sistema de irresponsável. As opiniões, do diretor da URBS
e dos usuários do EstaR?
"O EstaR URBS
está funcionando, a
divulgação, as criticas e as manifestações de apoio, que estão sendo veiculadas pela imprensa, são uma prova
disso. É evidente que, num sistema em
que se cobra alguma coisa, um organlsmo público cobra alguma coisa por
um serviço que presta, dificilmente é
aceito pacificamente. Agora, nós temos
que partir do principio de que o EstaR
velo socializar o uso de uma área que
era privilégio de alguns. Porque, no
caso onde um veiculo estacionava no
Inicio do periodo e permanecia estadonado até o fim do expediente, hoje,
nesse mesmo espaço, com a implantaçào do EstaR, com a cobrança de uma
taxa considerada razoável, dentro dos
preços que são cobrados pelos estacionamentos particulares, o usuário tem à
sua disposição, cerca de 1.500 vagas
distribuídas junto ao perímetro central
da cidade e que, além de atenderem ao
usuário, atendem também aos interesses das empresas, de um modo geral,
repartições
bancos, empresas
•de serviços. públicas,
A minha opinião é de que,
o
EstaR
está
pelo que
prestando, o que
ele cobra é bastante razoável", diz o
da
Urbs.
presidente
Prosseguindo, Rubens Teig diz: "A
função das orientadoras da Urbs, é de
orientar c quem multa não é a Urbs, é a
Policia Militar. E evidente que a orlentadora cumpre seu papel até o último
estágio de orientação,
Inclusive ensinando como preencher o talão, fomecendo o talão para veículos que não sâo
da cidade, orientando quando do nào
preenchimento exato desse talão e
somente existe a multa quando de fato
se ultrapasse do horário ou quando o
talão é mal preenchido ou não preenchido. A presença do policial militar,
junto às orientadqras é justamente
fazer a autuação. Quem autua é a
Para
ollcia Militar, é uma infração de trânsito. A Urbs não se beneficia dessa

multa. A Urbs simplesmente cobre os
seus custos com a venda do talão. A
multa nào reverte em beneficio da
Urbs".
Sobre os planos de ampliação da
área "O
do EstaR, o presidente da Urbs
diz:
Estar foi Implantado na prlmeira etapa com 1.150 vagas. Atual
mente ele está com aproximadamente
1.520 vagas, após várias etapas de
ampliação c rcduçào de áreas. Redução
em áreas onde não foi Justificada a
Implantação desse serviço. Portanto,
hoje, o número de vagas sào em locais
onde existe utilização, Justificativa de
existir esse sistema de estacionamento.
A ampliaçào atingiu, com essas duas
últimas etapas, seus objetivos".
"Pelo
que nós temos sentido,
número de usuários — prossegue o pelo
sldente da Urbs — o percentual prede
problemas ou de queixas ou de manlfestações contrárias, tem sido Insigniflcante. Se fizermos uma pesquisa hoje,
teremos um resultado bastante favorável. Nós temos recebido mais elogios,
mais solicitações de ampllaçàode áreas
ou do serviço. E evidente que esse serviço não é perfeito, concordamos que
deva ter algumas melhorias, Inclusive,
até aperfeiçoar. Concordamos que ele
tenha algumas coisas que podem ser
melhoradas. Agora, entre aperfeiçoar
alguma coisa e dizer que essa coisa não
funciona, a diferença é bastante gran.de".
Sobre a resposta financeira do
Estar, diz Rubens Teig: "A Implantaçào do Estar não visou resultado financeiro. A empresa pública nào deve dar
resultado financeiro, mas equilíbrio.
Nós queremos que o EstaR de um resultado crescente, porque os custos básicos de implantação Já estão sendo
amortizados. Mas apesar disso, a Urbs,
desde o més de outubro, vem subsldiando, antecipando, inclusive, ao
resultado, recursos para o Departamento de Desenvolvimento
Social da
Prefeitura, que está aplicando esse
dinheiro, nas favelas, em creches, principalmente. Os resultados financeiros
do EstaR serào orientados para programas sociais, assim está sendo feito e
será feito sempre".
"Esse sistema de estacionamento
pago, não é exclusividade de Curitiba.
Eu gostaria de deixar bem claro, que
sistemas de estacionamento pago, existem em qualquer pais do mundo, só que
nos Estados Unidos e Europa, usam-se
o sistema de parquimetro. Cobrança de
estacionamento nào é problema só do
Brasil, de Sào Paulo, Curitiba e outras
cidades. O nosso sistema talvez seja o
mais aperfeiçoado de controle, de utillzação, porém nào é exclusividade
nossa, nos nào ultillzamos o sistema de
parquimetros, porque o tipo de moedas,
sào incompatíveis, nossas moedas osci

Estatuto pode separar
casal unido há 10 anos

•

»

Comprovando mais uma vez a
situação contraditória que o novo Estatuto dos Estrangeiros está provocando
dentro do pais, em Curitiba, um casal
— ele brasileiro, ela chilena e grávida
de três meses — está sendo ameaçado
de ter sua família separada, se a Justiça Federal nào conceder o visto permanente que está sendo solicitado
desde 1979, quando eles e os dois filhos
entraram no Brasil.
Geraldo Magella Soares Vermelho,
ex-exllado político e a chilena Marga. rita Del Carmem Dias Huerta estào
casados há dez anos e tôm dois íilhos,
um nascido no Chile e outro na Áustria.
Em dezembro de 1979, após à anistia,
entraram no pais — Margarita com um
visto de turista, que foi prorrogado até
o prazo máximo de 180 dias.
Após isso, foi solicitado pela Justiça Federal que ela apresentasse uma
relação de documentos, a fim de que
fosse concedido o seu visto permanente.
Isso foi em Julho do ano passado,
"habeas-corpus", lhe
quando mediante
foi possível ficar no pais por mais seis
meses.
Toda a documentação foi apresentada e mesmo assim o visto permanente nào velo, sendo prorrogado até 14
de fevereiro o prazo para Margarita
saber se ele seria concedido. Nesse
intervalo, porém, ela recebeu um
comunicado do Ministério da Justiça,
exigindo a apresentação de quatro
documentos (já incluídos na relação
entregue) dentro de um periodo de 90
dias.
Como explicou o casal ontem à
Imprensa, o motivo de estarem procurando somente agora expor a situação,
é que o prazo concedido para a apresentação dos documentos é Inviável.
Dois deles — um atestado de antecedentes pessoais da policia austríaca e a
certidão de casamento do Chile difícilmente poderão ser obtidos em 90 dias.
ASPECTO LEGAL
O casal está sendo assessorado
juridicamente pela Comissão de Justiça e Paz. Explicando a situação, o
advogado Wagner D'Angelis cita o
decreto 66.689/70 que regulamentou o
decreto-lei 941/69 — a antiga Lei dos
Estrangeiros — que ainda esta em
vigor, ja que o novo estatuto ainda não
foi regulamentado.
Segundo a Lei dos Estrangeiros de
1969, o cônjuge estrangeiro, bem como
os filhos, ficam dispensados das exlgèncias documentais previstas. Wagner
D'Angells lembra que o visto permanente foi pedido mesmo antes da nova
lei, e que, portanto, não existe razão
para a situação estar assim.

O mais absurdo ainda, segundo ele,
é que estejam sendo exigidos documentos já apresentados por Margarita — o
atestado da policia austríaca é datado
de maio de 1980, e ela já está no Brasil
desde 1979 — nào podendo haver nada
contra ela após isso. A certidão de casamento também é problema porque está
sendo exigido reconhecimento de
firma, Instituto que não existe no Chile.
Para consegui-lo será necessário um
complicado processo burocrático entre
os consulados.
PROVIDENCIAS
Procurando evitar que em 14 de
março Margarita seja obrigada a sair
do pals, como o comunicado do Mlnlstério da Justiça assinala, caso não sejam
apresentados os documentos, a Comlssão de Justiça e Paz do Paraná está Iniciando gestões junto à Policia Federal
oficiando a Comissão Nacional de Justiça o Paz e a Ordem dos Advogados do
Brasil sobre os acontecimentos.
Agora, resta esperar, que enquanto
o pais se dispõe a receber, por solicitaçào da ONU, 35 refugiados cubanos,
uma chilena nào precise sair, mesmo
casada com brasileiro e espe• sendo
rando ó terceiro filho.
Geraldo Vermelho e Margarita
Huerta estão casados desde 1970,
quando ele por motivos políticos teve
que deixar o Brasil. Lá o casal teve o
filho, Juarez, hoje com 8 anos.
lepois de três anos foram para a ÁusÊrimelro
tria, onde nasceu, Sueli, agora com 5
anos.
O menino ainda tem nacionalidade
chilena, mas Sueli foi registrada como
brasileira no consulado brasileiro ria
Áustria.
PERSEGUIÇÃO?
Atualmente Geraldo é repórter
fotográfico na Secretaria de Saúde e
Bem Estar Social. Ele está preocupado
com a"mas
situação não apenas de sua familia,
das outras pessoas que
sofrem o mesmo tipo de situação'".
Quando foi questionado por um jornalista se existe a possibilidade de
estar ocorrendo perseguição por sua
condição de anistiado, Geraldo Vermelho apenas dlsse: "os fatos estào ai".
Antes de ir para o Chile, ele esteve
preso por três meses, em Apucarana e
Curitiba. As causas alegadas? A de pertencer a partidos proibidos no pais.
Mas, a sua única preocupação atualmente é assegurar a preservação de
sua vida familiar, llmltando-se a
comentar tais fatos apenas mediante
Indagações.
\

Iam em dimensões muito rapidamente
e Isso criaria problemas. Depois trata-se de aparelhos Importados e Isso
oneraria ainda mais o sistema", diz
Teig.
Para Teig, o número de furtos de
veículos e de furtos de aparelhos de
som, de arrombamentos dc veículos,
diminuiu após a Implantação do EstaR,
apesar de não ser obrigação e nem
Implicar no serviço das •orientadoras.
Teig explica que Isso dá-se em razão
da constante presença das orientadoras
e dos policiais do BPTran. Isso,
segundo ele, é uma decorrência desse
serviço.
OS USUÁRIOS
O DIÁRIO DO PARANÁ fez uma
enquete, no final da tarde de ontem,
num dos locais de maior movimento do
EstaR, na Marechal Deodoro. Acompanhava a equipe do DP, um alto funclonário do EstaR que óuvlu todas as criticas e elogios. O primeiro entrevistado
foi Gilberto A- Mendes, do Volks
AV-9956. Por coincidência, estava
preenchendo o primeiro talão. "Acho
que nào é certo, esse negócio de pagar
uma taxa para estacionar, já que a
genle paga uma taxa quando faz emplacamento. Sugestão: Acabar com o
EstaR. Quem mora em prédios, no centro, não tem mais direito de estacionar
o carro, nào pode deixar o carro o dia
inteiro na frente".
A segunda entrevista foi com
Renato Loures Bueno Filho, do Fiat
AW-9749. Recém chegado de Brasilia,
mas deu sua opinião: "Acho o EstaR
bom, porque proporciona muita rotati-'
vldade das vagas no centro. Não posso
avaliar se melhorou ou piorou, com o
EstaR, mas acho perfeitamente
correto, principalmente pela quantldade de vagas, no centro, o que nào
ocorre em outros centros urbanos".
Elizabeth Saade Werneck, com o
Karmann Ghla AI 2345, estava apressada, mas dlsse: "Uso o Estar desde
que surgiu. Não acho bom, porque passam cinco minutos do prazo, já muitam. Às vezes a gente não tem tempo de
chegar no local, na hora. A gente vai
fazer uma compra e, quando volta, o
carro está multado, Já fui multada com
o Estar, por passar mais cinco minutos,
nem isso. Sugestão: Tolerância, um
tempo, apóso horário marcado".
A opinião de Marco Antônio
Camargo, do Passat AS-8181, de Brasilia. "Acho bom, nâo vejo nenhum mal,
no Estar, apesar de ser a primeira vez
que uso. Em Brasília não tem isso. Já
ganhei uma multa, estou em Curitiba
apenas há uma semana, mas tudo
bem". Paulo Miranda, do Corcel
AZ-2379 utiliza o Estar desde que foi

implantado. "Acho que o Estar poderia
ser mals bem orientado a Instruir o pessoai e não esse fim, de chamar a atençào, multa, nâo deveria ser visado esse
fim. O público deveria ser mals bem
orientado sobre o estacionamento. Eu
já fui multado uma vez, por troca de
cartão, eu nào sabia. Sugestão: Melhorar um pouquinho".
Do Fiát AX-7297, Renato de Paula:
"Acho o sistema
Estar bem ineficiente.
Muitas vezes a gente vai estacionar por
cinco minutos, tem que deixar um tlque
válido por duas horas, a gente fala com
a moça, diz que vai no banco e Já volta,
mas elas exigem a colocação do tlque,
senão multam. A Inconveniência está
ai. Deveria haver um tique mals maleável, de clnco, 10, 15 minutos, para a
gente nâo estar perdendo dinheiro à
tôa, a gente paga por duas horas e
utiliza só cinco minutos. Ê válido o
Estar, com certas observações, como
nesse caso, prazo menor e preço menor.
Além disso, um pessoal mais polido
para atender, e nào tâo áspero".
Mario Brito, do Volks AY-3066, diz
"O Estar é algo
muito bom, exceque
lente, funciona bem, acho ótimo, nunca
fui multado. Não tenho nenhuma sugestão de melhoria, para mim está bom,
acho que está bom". Luiz Carlos Bonfan, do Galaxle AF-7446":" O Estar?
Ah! Um pouco bom e um pouco ruim,
não é ? O problema é que, para achar
um local, é difícil. Sugestão: Continuar,
ver o que vai dar mals para a frente".
O comerciante Llbório Dóris, do
Fiat com licença 29.929, diz que o "Estar é um sistema importante, prático,
muito bom, não tem esse problema de
levar o carro no estacionamento, depois
para retirar é uma confusão danada.
Aqui a gente acha um lurgazinho, não
tem problema, e ainda é barato. Nunca
fui multado".
Mas com Marins Oliveira Belo e
Osnl Fraig, que estavam no Volks
AO-4112, a opinião é diferente: "Marins
disse que Já foi multado duas vezes,
uma por causa de cinco minutos,
quando foi comprar um talão no banco.
Acho que o sistema náo aprovou. Tá
tudo errado, eles nào têm responsabiildade, desde que é pago, eles deveriam
se responsabilizar pelo carro, para que
anda duas, três mulheres? A gente não
tem garantia nenhuma, contra roubo,
por exemplo, eles teriam obrigação de
cuidar do veiculo". Osni Fraig diz que
"a Urbs tem
que ter responsabilidade
sobre os carros, porque cobra o estacionamento".

Acordo decide questão
de terras em 8 meses
A situação de 252 famílias de posseiros, que ocupam a Gleba Imóvel
Iguaçu, pode ser regularizada dentro
de oito meses, se fõr concretizado o que
ficou decidido num acordo firmado no
último dia 21 na cidade de Palmas,
entre os grileiros, a firma proprietária
e o Instituto de Terras e Cartografia.
Durante entrevista coletiva,
ontem, o assunto foi relatado pelo padre
Natalicio José Weschenfelder responsa
vel pela paróquia de Palmas, que tem
sido o principal mediador na solução do
problema. Segundo ele, a situação é
agora calma na região e se a firma Teófilo Cunha, proprietária da gleba, cumprlr o acordo, tudo estará realmente
resolvido.
O problema abalou por longo tempo
a região, onde ocorreram nos últimos
três anos cerca de 12 mortes, a última
delas há quatro meses e somente no último mês surgiu uma possibilidade real
de acerto entre as partes envolvidas,
quando foi firmado o acordo.
TERMOS DO COMPROMISSO
São 3335 alqueires de terra na área
litigiosa, sendo perto de 2500 deles ocupados pelas famílias de posseiros, que
vivem no local há até 52 anos - no caso
do mais antigo; De acordo com a declsão da reunião, em que esteve o representante da firma, Raul Messias, a
terra serão compradas pelos posseiros,
a partir de dois alqueires, pois até esse
mínimo ela nào custará nada.
De dois alqueires até 20, cada um
custará 10 mil cruzeiros, paga veis com
30 por cento de entrada e o restante em
dois anos.
Durante a reunião, quando também
participou o prefeito José Ferreira
Aimeida, ficou definido que a firma
enviará ao Instituto de Terras e Cartografia uma carta constando as cláusuIas do acordo, e o ITC procederá num
prazo de 30 dias a demarcação da área.
Esse documento nào chegou ao
ITC, mas o padre Natalicio crê não
haver ainda maiores motivos para
preocupação. Ele enfatiza, no entanto,
que os posseiros foram categóricos em
afirmar que só aceitam o acordo intermediado pelo Instituto de Terras e Car4ografia (que
eles chamam de INCRA).
Segundo o padre, os posseiros sào
muito unidos, a ponto de se mobilizarem, em 24 horas, para qualquer reunião, de seu interesse. Para o inicio do
mês, está marcado um encontro entre
eles. Não aceitam, porém, nenhuma
akeraçáo por parte da firma Teófllo
Cunha.

Paulo* Marins
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Enfoque

ORIGEM DO CONFLITO
O conflito na gleba Imóvel Iguaçu,
distante 65 quilômetros de Palmas, é
bem antigo, desde a época que os
homens que a ocuparam aos poucos afugentados das cidades vizinnas pela
mecanização da lavoura -.pensavam
que ela era área devoluta. Há famílias
que estào lá há 52 anos, outras 30,18 ou
menos tempo.

Boa parte da população já
ouviu falar da ADEA (Associaçào de Defesa e Educação
Ambiental),
que desenvolve
campanha continua contra as
derrubadas de florestas, as
queimas de campos, as plantações-Inadequadas que favorecem a erosão e as grandes
plantações monoculturals.
A ADEA, agora, está publicando cadernos com artigos
especiais sobre o assunto. O último deles, "Agrlcujtura Alternativa e Alimentação Natural", de autoria eje Eduardo
Felber, entre outras coisas,
fala sobre o lixo: "A nossa
sociedade consumista - diz ele enormes montanhas de
produz
lixo. Só a Capital paranaçnse
joga, aos aterros "sanitários",
400 toneladas por dia. Sessenta
ou setenta por cento do total é
matéria orgânica blodegradável e passível de ser transformada em adubo e uma outra
parte ainda grande é ferro,
metal e vidro industrialmente
reciclável."
E diz mais: "Uma campanha do lixo limpo realizada em
Porto Alegre logrou êxito. O
lixo biodegradável é coletado
em separado e levado às estações de tratamento. A Secreta-

ria Municipal do Meio-Ambiente daquela cidade está adubando, com o fruto do lixo, as
praças e os parques, evitando,
assim, a compra de outros adubos.
A cidade de São Paulo está
vendendo adubo feito de lixo
por CrS 450 a tonelada,
enquanto os adubos comerciais
químicos custam mais de CrS
20 mil. Numa cidade alemã,
uma firma que fabrica adubo
do lixo está lamentando a falta
de lixo. A procura é muito mals
alta do que a oferta. Na
Holanda, há firmas qúe deixaram de incinerar lixo,
sando a imitar os alemãespas-e
vendendo para o Exterior a sua
produção restante não usada
no pais."
Continua: "Muito mais do
que outros detritos, o lixo que
apodrece, azeda, cria moscas e
ratos, polui o ar e a água, pode
ser compostamente ou juntado
aos materiais que vão para o
biodlgestor, onde, alem de
gerarem gás, também viram
adubo."
Em Curitiba, havia projetos para aproveitamento do
lixo. É uma ótima oportunidade para indagar o que aconteceu com o.
e quando
ele se tornaraprojeto
realidade?

COLORADO CONTRA ACHA^CHJ»
Para evitar achaques,
que são muito comuns nesta
época do ano, a Escola de
Samba Colorado está comunicando ao comércio e ao
público em geral, que não
está utilizando livro ouro
para angariar contribuições.
Ao mesmo tempo, está solicitando que todas as contribuições sejam feitas só à Comissão de Angariação de Fundos, que está devidamente
credenciada.
Os ensaios da Escola de
Samba Colorado prosseguem
animados no Parque Britania, que tem acesso pela
BR-llb e avenida das Torres.

Duas linhas de ônibus passam também por ali: Vila
Macedo e Guabirotuba. Os
ensaios são, todas as noites,
das 20 às 23h30min.
A Escola de Samba Colorado, como se sabe, sairá
este ano com o enredo "Rua
das Flores, Sorriso da Vida".
O concurso de seu samba-enredo acontecerá no próximo
dia 5,"Fábrica
em espetáculo especial
na
de Samba",
localizada à rua 13 de Maio,
655, iniciando a programação
oficial da Comissão Organizadora do Carnaval, naquele
local. Já estão inscritas 12
musicas.

NÃO INSISTA

Em 1963 a firma Teófllo Cunha possula apenas 8 alqueires na área, ocupados por uma serraria. Em 1966, montaram uma indústria de madeira, acabando por retirar toda a matéria-prima
do local: cerca de sete mil imbulas,
clnco mil pinheiros e mais outras
milhares árvores brancas.
Como conta o padre Natalicio,
durante todo esse tempo, houve conflitos, até que em 1976 a firma se retirou.
Há aproximadamente um ano, apresentando as escrituras de posse firmadas
no cartório de Palmas - como o padre
nào sabe dizer - a Teófilo Cunha ameaçou retirar as famílias caso elas nào se
retirassem.
Nos' últimos tempos, é que foram
registrados mais problemas com os
Jagunços, que chegaram até a atirar
por duas vezes no carro do padre Natalicío, que sempre esteve envolvido no
caso buscando uma solução.
Ele, também é coordenador estadual do CIMI, acredita que a situação
vai se normalizar, pois num período de
oito meses deverão ser passadas as
escrituras aos 252 posseiros . "Essa
negociação é multo Doa para a região
onde^xistem muitos latifúndios, e pode
até se estender em outros lugares com
acentua o
problemas semelhantes,
padre.
MANGUEIRINHA
Padre Natalicio Weschenfelder
deve ficar em Curitiba, hoje, para o
culto ecumênico organizado pela Associação Nacional de Apoio ao Índio
(ANAI) em memória do cacique Ângelo
Cretà, de Manguelrinha, que deverá
ocorrer às 19h30mln na Igreja do Bom
Jesus.
Sobre a situação da reserva indlgena, o coordenador estadual do CIMI
disse que os Índios continuam aguardando a decisão judicial, sem tentar
entrar nas terras novamente.
O novo cacique deverá ser eleito
dentro dos próximos dias. Segundo o
' padre nâo ha ainda nenhuma definição
sobre quem será o novo chefe.

É tamanha a Insistência
dos vendedores e propagandistas, que perturbam o sossego
alheio, que o proprietário desta

casa, na Vila São Jorge, resolveü colocar um aviso, dizendo
que não insistam. (Foto de
Carlos Costa).

POVO OU BÜFALO?
Mais uma importante
"descoberta"
de umà autoridade
pública: "release" da
Administração,
Secretaria da "Véspero:
sob o titulo
povo.
é mais importante do que os
cabritos e os búfalos",
chegou àquela conclusão óbvia.
Disse o secretário Véspero
Mendes: "Nào estou preocupado
com o búfalo. Nem com o
cabrito em si. Também nào me

preocupa abastecer centros
consumidores com um leite mais
sofisticado. A mim importa
a população que vive tanto no
Litoral, quanto no Alto
Ribeira, e que podem ter na
criação de búfalos e cabras
leiteiras, o acesso a uma
atividade econômica capaz de
elevar-lhe a ronda pessoal e,
consequentemente,
seu bem-estar".

2-2' Caderno

DIÁRIO DO PARANÁ

Curitiba, quinta-feira, 29 de janeiro de 1981
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As invenções do Dr. Lelé da Cuca, l
de Tereza Noronha. Livro para crianças a partir de 5 anos, editado pela Pioneira.
O nosso amigo Inventor se chama
Dr. Eleütérlo da Sllva. Lelé para os
amigos. Lelé da Cuca para muitos...
Dr. Lelé da Cuca gosta de Inventar, de
criar coisas novas, mas nem sempre as
suas experiências dão certo. Lulu, seu
sobrinho e ajudante, até hoje não sabe
se seu tio é ou não e bom inventor. As
ilustrações são de Carlos da Cunha.

O CASO DA ESTRANHA FOTOGRAFIA, de Stella Carr, editado pela
Pioneira. Livro com 104 páginas,'recomendado para crianças a partir de 10
anos. As ferias dos Irmãos Marco, Elois
e Isabel numa praia no litoral Norte
começam a transformar-se numa compllcada trama policial a partir do
momento em que a máquina fotográfica de Elois e roubada numa praia
deserta. Ai começa "O Caso da Estranha Fotografia". O livro poderá ser
encontrado nas boas livrarias de Curitiba.

Cinema
SCALA — "BRUCE LEE. O IMORTAL" e "MASSACRE EM CAXIAS". Programa duplo Censura 18 anos. Sessões corricias a partir do meio-dia. Rua Riachuelo,
fone 233-8511.

SÃO JOÃO
|0 liioWvêl MouMroTrapalhão". Hf..
w
,., .,
Muniu» Mu. '" Kíiiiilo \r;i)..lo. Dedé Santana.'Mus
•Lm >; ZucjiiiI) i atwiinu Hu Os trapalhões
du
Globo
".¦>„ atrativo, úc-iu leii.i envolvendo lema atüallísimu on.
dc petróleo Censura livre. As 14. 16. I». 20e 22h. Ru.
çriM
I)c>. Wcsiphalni. fone 222-L'l07:

CINEMATECA
"O Curumim", Brasil, 1978, dlraçao (te Plácido dc
Campos; Com Glanfrancesco Guarnlrii c Josc LèwfíolJ Lançamento. Sessões as 15h sempre às sexlas.
sábados c domingos dc Janeiro. Censura livre. Proarama infanto-juvenil. Ingressos a 50 cruzeiros com
direito a refrigerantes e carámelosj alóm dc rcvlsias Infantis. Domingos sessüo também às lOh da
llianhíi. Rua Sào Francisco, 319; fone 223-2733.

"Bruee Lee, o Imortal" e "Hércules contra
Moiock". Programa duplo. Mistura dc lutas marciais ram o maior astro do gênero Jâ falecido (Bruce
Lee) e dc pscudo-hlstórlcos. Censura 18 anos. Sessoes corridas a partir do melodia. Praça Tlradenlés; fone 233-8511.

VITÓRIA
"Ano .'Omi - Cidade sob Chunuu" (Cltv on Firc).
KUAi direçflo <lc Alvln itaklff. t-íim Henry Konda.
Shelley VVinters, Harry Newman, James Francls
1'fls o Ava liardner. Ficção! O fogo sp alastra em
uniu cidade1 norie-amertcana, apavorando seus
tia IH lan tes, ocasionando sérias conseqüências
wlnis Censura II anos. As 14. 16hlfi. 19M5 c 22h.
Kua Buràó do Rio Branco, fone 222-5991.

"l.rnnv", KUA, 1977, direção Hob Fosse, com Dus•in llnlfm.in e Valerle Pcrrlne, Fliine vetado
pela
1'Imum hraslletrn e só agora liberado. Sobre a vida
I" i .tinriii.inte luriou I.ennv Bruco que nos anos 50:60
th¦— i:r\ tol varias vives preso e condenado sob a
.k-usav.il. úr "pernicioso" aos bons costumes, Mas
suas innvacA'*!, nos palcos e na tevê vo/no o palavrão
ho|i' estão em moda t'utaçdo ótima. Censura IS
anos, Av ii. liihiri, I»h45 e JJh. Kua Emlliano Per.
neta, fone WHXi-ll.

.1) Incrível Constru Trapalhão", imivil. IWli. diíwio d»
Adriano Sniari. Coib Renato Aradüo, Dedé Santana. Müs
-uni c ZUcanas. Lançamento; Renato Arasão
i
descobre uma fórmula dc extração dc combustível(Drd nurdçstína (substitui .1 gasolina) e é perseguido por
das rnulti interessadas na descoberta. Censura livre A..
16, IH. 20 c 22h Riu Ermelino de leão. fone 2M.t>X71

ASTOR

o» Cintos, o PUoto Sumiu" (Flylng
,j,
J'Al?ertc">
Hlght),
EUA. 1900, direção de Jim Abíhams. Com Robert
Hays. Lançamento. Comédia amnlucnda satirizando os
tilmos catBstrólicos e bastante considerada pela critica
Censura livro. As 14, 16 e 22h. Rua Êbano Pereira, lone
222-6859.

AVENIDA
•As Intimldades de Anuiu e Fernanda",
Brasil dlrei.àn José Ml/.lara. com Helena líamos, Márcia
M.iri.i. Knio tioncalves, Maurício do Vale. lievelá;
enes da vida Intima de duas muheres. suas paixões e
-u.is maneiras de amar. Censura IK anos. As H.lii
is. jii i> Jüh. Av l.ulx Xavier, tone ifin-MMi.

PLAZA

-

Color Bars
TV Educativa
O despertar da fé
Pulmann Júnior
Simplesmente Linda
Desenhos
- Esporte com Edson
Luis
- Esportes Bandeirantes
- 1». Edição
- Cara a Cara
- Lupe Lebo
- Hercules
- Missão Mágica
- Recruta Zero
- Ligeirinho
- Don Pixote
- Gasparzinho
- Pulmann Júnior
- Superman
- Atenção
- Meu pé de laranja
lima
- Atenção
- Dulcinéia Vai à Guerra
- um homem muito especiai
- Jornal do Paraná
- Jornal Bandeirantes
- Moacir Franco
- Rauzinho do Trombone
- Atenção
- Futebol Colorado x
Joinville

10.30
10.45
11.15
11.30

-

12.05
12.35
13.00
13.15
13.50
14.30

-

18.05
18.50
19.00
19.45
19.50
20.15
21.10
23.10
23.40

EXTRA - Sábado ;t meia-noite, no cihe
Astor reprise do filme em caria/ "A LAGOA
AZUL". Rua Voluntários da Pátria, fone
232-0084.

-

em Santa Cruz. Como algumas locações não estão com
boa aparência a Globo vai
fazer pequenas remodelações em alguns lugares. Por
exemplo: os jardins de
Sucupira, serão refeitos
pelo Burle Marx.

Kede Globo, a Lady viverá a
Ondina, uma viúva boazuda
que toma conta do bar da academla de bale. Muito mentirosa, a personagem estará com
toda certeza envolvida em
situações muito engraçadas.
Afinal como diz o ditado a mentira tem perna curta.

Durante o mês de fevereiro
Paula Saldanha estará apresentando o programa TV
Mulher. Ê que Marilia
Gabriela, apresentadora oficiai do programa entrará em
férias. Ela irá visitar a Disney
World com seu filho mais
velho, o Cristiano, e depois
segue com o marido para Nova
York. No inicio de março Marllia reassume suas funções no
TV Mulher.

ooo
Claudia Costa, que recebeu
prêmio de revelação da "Associação Paulista de Críticos de
Arte" pelo seu trabalho no episódio de Malu Mulher —'Patinho Feio", está no elenco da
novela das 8h. Vai fazer
Leiloca, e andará as voltas com
dietas para emagrecer. Juntando
a barra dos ensaios de
"Pequenos
Burgueses" de que
ela também faz parte, ao lado
de Lurdes Meyer, Cininho de
Paula (grávida de 4 meses),
Hélio Ari, sob a direção de
Jonas Bloch, a Claudia vai
mesmo é emagrecer.

ooo
Lady Francisco foi até
Belo Horizonte para fazer tratamento dentário e aproveitou
para fazer uma visitinha a seu
cabeleireiro, que mudou totalmente o visual da atriz. No
lugar das longas madeixas,
cachinhos tipo anjo barroco.
Acho ótimo a mudança. O
público sempre gosta de ver os
artistas
um novo
"lay out".ostentando
Em "Baila Comigo' , próxima novela das 20h da

Telecurso 2" grau
TV Educativa
Telecurso 2~> grau
sitio do Picapau
Amarelo
Globo Cor
Jornal Hoje Local
Globo Esporte
Jornal Hoje Nacional
A Sucessora
Sessão da tarde - "Sete
noivas para
sete
irmãos"
Sessào aventura
Show das Cinco
Globinho
- Sitio„_do Pica Pau
Amarelo
As Três Marias
Jornal das Sete
Plumas e Paetês
Jornal Estadual
Jornal Nacional
-^
Coração Alado
Duas Vidas
Jornal da Globo '
Cihe Música - "Armadilha amorosa".

16.25 16.55 17.20 17.30

*&,

"O Império
dos Sentidos", Japào-Frap.a. 1976.
direçào de Nagisa Oshlma. Lançamento. Drama trágico
sobre uma "marajona sexual". O filme, que (oi a sonsacào ao festival'dé Ònnnes 76. o um dos mais po'*Tiicos
do munoo. certamente as cenas do sexo mais realistas
do cinema. No Brasil esteve proibido durante
quatro
anos, sendo agora liberado para as "salas especiais".
O
filme tem qualidade de cenogralla. Interpretação e totógrátis, sendo porém arrastado e cansativo. Censura 18
anos. Sessões às 14. 16. 18. 20 e 22h. Ingressos "especiais" do 180 cruzeiros. P-aça Osório, tone: 222-0308

A Rede Globo não construirá mais a cidade ceno"O Bem Amagrafica para
do".
As gravações do
seriado continuarão sendo
realizadas em Sepetiba —
só que em novas casas — e

CANAL 12

"A Lagoa Azul"
(The Blue Lagoon',
1980
direçào de Randal Klelser. Com Brook EUA,
Shlelds é
Chrlstopher Atklns. Lançamento. Dois adolescentes
salvam de um naufrágio e encontram uma Ilha
desabitada, ainda nào contaminada pela civilização. E se apaixonam. O importante neste filme é só
mesmo a fotografia de Nestor Almendros, um gènlo
no ramo. Programa para adolescentes. Censura 14
' ' ' ° e 22h' RUE Vo1' da "JrtMpié
232°CÒ84S

CONDOR

12.25
12.40
13.00
13.45
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
17.39
17.50

20.35
20.40
21.00
22.00
23.00
23.02

RÍVOLI

LIDO

08.30
08.45
09.15
09.30
10.00
11.40
12.15
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Bruna
Lombardi
repetirá
a dose de
poesia em
São Paulo.
Na próxima
semana,
ela vai
autografar
seu
livro
"Gaia",
no restaurante
"Cahtinho
Paulista",
do Senac.
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. Elo descobriu d luxúrio e o devossidõo
na .convivendo sexual com outro mulher.
titanus «Pu*****

HELENA RAMOS^MARCIA MARIA!
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Caetano Veloso na festa de
aniversário de Tânia Boscoli.
Festa de arromba para
comemorar os 20 anos da
atriz Tânia Boscoli, filha de
Jardel Filho e Míriam Persia. A badalaçâò surpresa
foi no Leblon, no apartamento da atriz Sônia Dias.
Entre os quase 200 convidados havia, como era de se
esperar, um sem número de
colunáves como: Angela
Leal, Denise Dumont, Júlio
Braga, Diogo Vilela, Caetano Veloso, Gal Costa —
que amanhã estará no Teatro Globo gravando o seu
especial dirigido por Daniel
Filho— Neville de Almeida,
Ivan Cardoso, Norma Benguell, Anselmo Vasconcellos, os Dzi - Croquettes (os
rapazes assinaram contrato
para no mês de setembro se
apresentarem na Broadway) Lennie Dale, a fig\trinista Marilia Carneiro e os
internacionais Luis Antônio
e Ronaldo que formam a
dupla "Les Etoiles". Os dois
fazem muito sucesso divulgando a nossa música por
lá. Antes de voltarem para
Paris eles fazem show no
Rio. A festa foi animadíssima, num clima ótimo,
com todos dançando sem
parar. Ia me esquecendo:
os pais da aniversariante
também estavam presentes.

Horóscopo

AS INTIMIDADES
|Í K4tijÊ3BBS| ENIO GONÇALVES DE ANALÜ E FERNANDA
SSJMÊX^^HBi
MAURÍCIO

WINTERS
BARRY NEWMAN
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A responsabilidade pela Tradição
é a responsável pela Qualidade
MARUMBY pessoal!
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A convite de Daniel Filho,, ele
será o produtor artístico de
"Premiere Nacional". Mesmo
voltando as suas atividades
televisivas, Anthony continuará com o seu simpático quisoque de plantas no Shopping
Center da Gávea.

BURLE MARX FAZ
JARDIM EM SUCUPIRA

CANAL «

18.41
18.43
i!).4t>

GLÓRIA

Há um ano. Anthony
Ferreira, conhecido como o
"Produtor Ecológico" da Rede
Globo saiu da emissora para
dedicar-se ao comércio de
plantas. Não agüentando mais
as saudades dos estúdios.
Anthony está de volta a Globo.

TV Educativa
Fedato nos Esportes
Grande Jornal Iguaçu
Sessão Animada
Boa Tarde Curitiba
A Feiticeira
Super Jumblnho
Sessào Desenhos
Bozo
Primeira sessão
Munir Calluf
Segunda Sessão
Jornal do Estado
Gunsmoke
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ARIES
— Modere essa mania de dar
ordens. O clima sentimental está em
grande harmonia. Seja fiel à verdade
pois só terá a lucrar.
TOURO
— Essa vida acomodada não está
de acordo com sua maneira de ser. Procure os amigos, participe de reuniões,
seja mais otimista.
GÊMEOS

— Não exagere seus sentimentos,
seja honesto que é o bastante. No trabalho muitas duvidas, procure moderar
suas palavras para evitar atritos.
CÂNCER
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BALANÇA

— O ambiente doméstico está
tumultuado. O plano financeiro não
está dos melhores. Mais precaução
quando for gastar desenfreadamente.
ESCORPIÃO

ü
tá

AQUÁRIO
— Não fique trancado em casa.
Saia e vá se divertir com os amigos.
Despesas mal planejadas poderão
abalar sua situação financeira. Cuidado.

T™"t _l ¥\ ím\\^\ V Ti I k B M P A 9^/^
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Aproveite o dia para fazer arrumações. Gaste mais devagar o seu
dinheiro pois ele também chegará lentamente.
VIRGEM
— Aproveite o dla para fazer um
passeio e arejar. Sala com amigos e
terá oportunidade de ver o quanto eles
são sinceros. Tudo bem no amor.

— Uma carta ou telefonema lhe
trará muitas alegrias. Converse com a
pessoa amada e diga que certas atitudes
o magoam.
SAGITÁRIO
— Procure dizer sempre a verdade
pois a mentira tem perna curta. No
amor tudo está muito Dem. No trabalho
algumas dificuldades passageiras.
CAPRICÓRNIO
— Cuidado com seus objetos de
valor. Não confie muito nas pessoas
de pessoas
porque você está rodeado
más. No trabalho tudo vai bem.
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— Cuidado com o que falar hoje
para não ser mal interpretado. Mostre-se mais animado com esse romance
senão ficará sozinho.

Aragão
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PEIXES
— Hoje é um dla muito alegre para
você. Nada de gastar demais. Dlvirta-se sem exageros. Terá uma agradavel surpresa por parte de amigos.

2" Caderno - 3

DIÁRIO do pabanA

Curitiba, quinta-feira, 29 de janeiro de 1981
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ANO INTERNACIONAL DO DEFICIENTE
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Teve lugar, na última terça feira.a instalação da comissão
que coordenará os trabalhos do
Ano Internacional da Pessoa
Deficiente, com a presença da
Prof» Helena Bandeira de
Figueiredo, coordenadora a nivel nacional da campanha, e de
várias autoridades no Palácio
Iguaçu.
Essa campanha visa aicançar sete objetivos fundamentais que são a conscientização,
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a prevenção a educação especiai, a reabilitação, a capacitação profissional e acesso ao trabalho, remoção de barreiras
arquitetônicas e legislação
para que o deficiente, que compopulação
põe dez por centose daintegrar
efebrasileira,possa
tivamente à sociedade. Nesse
sentido, já anteriormente à
campanha haviam sido feitas
solicitações junto à Prefeitura
por parte da diretoria da APR,

enfeita a Coluna desta quintafeira.

ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS

O popular "rabo de galo"
(mistura de gasolina com álcool hidratado) vem sendo praticado à vontade pelos proprietários de automóveis movidos
a gasolina. Este abatescimento
vem sendo utilizado em todo o
pais por uma grande maioria
de motoristas que garantem
uma maior economia de combustlvel por quilômetro
rodado. A prática,embora proibida, é realizada à vontade,
inclusive em Curitiba, bastando ficar alguns minutos nos
postos revendedores de álcool.
O "jeitinho brasileiro"
também está sendo aplicado
na utilização do gás de cozinha
para a locomoção de automó-

veis. Correndo sérios riscos, o
principal é a explosão em caso
de um choque com outro veiculo, seus usuários garantem
duas vantagens: menor preço
em comparação com a gasolina e rendimento jmaior, pois
um botijão de treze litros permite rodar mais de duzentos
quilômetros.

Já é parte do anedotário
norte-americano o hábito de
que um carro quando se torna
incômodo para o seu dono, simplesmente é abandonado no
meio da rua. No Brasil, onde o
carro sempre foi um simbolo
de status, um automóvel
somente é deixado numa via
pública quando funde o motor e
o custo de seu conserto ultrapassa o valor de venda. Isso
pode ser deduzido diante do
grande número de veículos
esquecidos em nossas ruas,
especialmente aqueles cuja
produção deixou de existir há
muito tempo. Um desses exempios é um Dodge Dart bege
abandonado no final da rua Dr.
Faivre, talvez por um defeito
mecânico ou simplesmente
porque o seu proprietário não
suporta mais arcar com o seu
alto consumo. Um pouco mais
à sua frente, em condições bem
mais precárias, um Esplanada
do final da década de sessenta
teve o mesmo fim, enfrentando
as intempérios ao lado do
meio-fio.

Artistas portenhos vão
encerrar mostra amanhã
Amanhã é o último dia da
exposição "Pintores de Buenos
Aires", que desde o último dia
vinte e dois, está na sede da
Fundação Cultural de Curitiba
(Praça Garibaldi, 7). Esta
mostra reúne trabalhos de 19
artistas portenhos pertencentes
ao GABA, (Grupo de Artes de
Buenos Aires) e apresenta as
diversas técnicas que estão
sendo praticadas na Argentina.
As visitas poderão ser feitas
das 9 às 12 horas e das 14 às 21
horas.
SCHAFFER
Curitiba ganha, nesta sexta-feira, seu primeiro presente
de aniversário, com a reabertura da Confeitaria Schaffer.
Tendo sido totalmente destruida pelas chamas nos últimos dias de outubro, a Schaffer, foi motivo dos mais diversos apelos de toda a comunidade para que voltasse a funcionar. Graças aos esforços
desempenhados pelos arquitetos Raphael Dely, Zenon Pesch e Ricardo Pereira, Clube de
Criação (que doou projeto de
reciclagem), Bancos do Brasil,
Bamerlndus e do Estado do
Paraná, Fundação Roberto
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A instalação da indústria
Renault no pais, como tem sido
noticiado nos últimos dias, é
considerada inoportuna. Com
um mercado cada vez mais
restrito e problemático, admitido pelos próprios fabricantes
e pelos estoques em seus pátios, a carta branca à multinacional francesa tumultuaria
ainda mais o setor. Segundo o
Ministério da Indústria e
Comércio, a fábrica mostrou-se também interessada
em comercializar apenas os
seus carros no país, o que também seria caótico pelos mesmos motivos acima e também
pelo aumento na evasão de
divisas.

fe,
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PERISCÓPIO

Da nova geração paranaense a
beleza de Márcia Karam

Associação Paranaense de
Reabilitação, no sentido de
tomar providências quanto à
locomoção dos deficientes em
lugares públicos, como é o caso
da Rodoferroviária que nào disde uma rampa para tal. O
põe
Paraná também vai ser o
Estado que acolherá todos os
deficientes físicos do Brasil
a realização dos Jogos
íacionais, que ocorrerão, posslKara
velmente em agosto.

Marinho e Prefeitura Municipai, através da. Fundação Culrural de Curitiba, estes apelos
serão atendidos a partir das 17
horas do dia 30 de janeiro. O
restante do complexo que faz
parte do projeto que inclui um
cinema, um piano-bar, um
mezanino e lojas comerciais
pequenas (ligadas à cultura),
será inaugurado durante o 288^
aniversário de Curitiba, que
será festejado na semana
de 22 a 30 de março.
REINO ENCANTADO
"O Reino Encantando", é a
peça que o Grupo de Teatro
Infantil Miguel de Cervantes
estará apresentando nesta
quinta-feira, dia 29 de janeiro,
na Biblioteca do mesmo nome,
na Praça Espanha, no horário
das 16 horas. O grupo é formado por dezoito crianças frequentadoras daquela biblioteca, que são responsáveis
pelos cenários, guarda-roupas
e pelo próprio texto, que é uma
criação coletiva. Como
ingresso, cada criança deve
levar balas, chicletes ou chocolate.

*"• Hoje os cumprimentos seguem
para Maria Cristina Ferreira e Maria
Cristina Sguarlo. Pela troca de Idade,
deste colunista.
ps
•** parabéns
Regina Valério regressando de
São PauTo,onde esteve a passeio deste o
último sábado.
'*•
Luiz Carlos Marchesl e João
Manoel de Oliveira Franco com a
agenda bastante repleta neste inicio de
ano. Suas atividades na direçàogeralda
Secretaria da Cultura e Esportes vem
sendo caracterizada por uma eficiência
lncomum. Parabéns!
¦••
Casal Viima e Celso Valente
Sabóia seguem dia vinte e um a Guarujá, onde participam da promoção do
Fundo de Caridade, durante o qual ela
receberá o troféu Golfinho de Ouro. Das
presenças já anunciadas à promoção,
encontram-se o governador Ney Braga
e Ismael Lago.
•••
A jovem Cristina Moro exibindo,
através da sua galeria de arte
Momento, uma mostra composta de
obras de Suzana Lobo, Farnese
Andrade, Carlos Scllar, entre outros. O
local permanece aberto diariamente
até o final do mês.
•••
As Irmãs Silvia e Cristina Leal
nas areias de Camboriú.
pontificando
••* Sra. Ivone
Bualnalm em teporada
no balneário de Caiobá. Na segundafeira regressa à clty e na metade da
próxima semana segue rumo a Belo
Horizonte, onde permanecerá durante
trinta dias.
••*
Ana Maria Petruzzlello descansando em temporada de férias.
Na próxima semana reassume suas
atividades na assessorla de imprensa
da Prefeitura Municipal.
•••
LIsle Marcai cumprindo período
de férias no balneário de Plçarras.
•*'* No final de semana quem estará
em Guaratuba é a Sonla Procoplak, que
em seguida parte rumo ao Rio de
Janeiro, com suas amigas Maria do
Rocio Freire e Lellnha Buffara.
•••
Maria Amálla Rlchter conflrmando presença em Florianópolis
de Carnaval.
durante o
**• Quem período
trocou de Idade ontem foi o
sr; José Carlos de Carvalho, comandante do Grupo Corujão, e para quem
os cumprimentos circularam érh alto
estilo.
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Ex-governador Jayme Canet
Júnior a todo vapor, mesmo
neste mês de férias, angariando novos valores políticos
para o Partido Popular.

CONGRESSO
DOS
PROFESSORES
i&Hm
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Sra. Maurício (Dorita) Rotemberg, dama de grande classe e
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elegância, cumprindo temporada de férias.

TRANSITO LIVRE
Sem dúvida alguma, as eleições
do próximo ano serão as mais
movimentadas da história politica
nacional. Em função do pluripartidarismo e da possibilidade do povo
eleger os governadores, vai haver
uma grande afluência às urnas e
também muito assunto para leigos
e entendidos. Prevendo essa massificação em torno do próximo pleito,
muitos candidatos já estão escolhendo slogans e mil outros detalhes para as suas candidatur

visando enfrentar as eleições mais
concorridas desde a Revolução de
64.
ooo
Enéas Faria que atualmente não.
mantém vinculo politico com
nenhum partido, será mais uma
das boas perspectivas para o Partido Popular. Contatos diversos
serão mantidos com o ex-governador Jaime Canet Júnior visando a
sua filiação ao PP.

O Paraná está participando no Congresso Nacional dos Professores que se
realiza em Fortaleza com um número
expressivo de sessenta e seis representantes. O congresso tem como tema
fundamental a definição dc "Educação
e Democracia",
dividido em subtemas
como: "As associações
de professores
o seu papel político, "A vivência
democrátlca nas relações escolares", "A
educação no Brasll,a "Apartir dos movimentos populares",
educação que
temos e a que pretendemos", e outros,
que após as palestras são debatidos
também em grupos de estudos para
posteriores conclusões. Baseado nessas conclusões será elaborado um
Documento à Nação, que será enviado
a todos os governadores estaduais e ao
Governo Federal. Esse congresso é
promovido pela Confederação dos Professores do Brasil e está sendo executado pela Associação dos Professores
do Ensino Oficial do Ceará. Aguardemos maiores detalhes á respeito dessa
importante questão para o país.

Flash de colunáveis: Maria da Graça Kalil circulando com novo par constante no week end; enquanto isto a sra. Elen
Simonetti cumpre temporada de verão em Caiobá,a exemplo da sra. Vera Ehlke.

Endodontia mais simplificada
A simplificação da endodontia e os meios de poder estender
o seu uso a toda a população já
foi escolhida como a principal
finalidade social-cientifica do
Congresso Latino-Americano
Ibérico de Endodontia, que
agora em março será realizado
no Brasil. Convocado para a
Bahia e presidido por um brasileiro. Deoclécio Mendes da
Silva, o Claide, como é
conhecido em todo o mundo,
pela primeira vez terá por sede
o Brasil por determinação do
Comitê Executivo Latino
Americano de Endodontia.
Outra novidade também já confirmada para o Claide de
março próximo é que o Congresso da Bahia, devido a seu
grande porte e projeção internacional dos professores
estrangeiros convidados, foi
aberto por sua Comissão Órganizadora para todos os dentistas brasileiros interessados,
inclusive acadêmicos de odontologia.
Isso porque o chamado
tratamento de canal, embora
uma especialidade da moderna
odontologia mundial, tem
extraordinária importância
para o clínico geral, sendo portanto imprescindivel que todos
os dentistas tenham conheci-

mento das modernas e simplificadas técnicas da endodontia.
PARA O POVO
O presidente da Comissão
Cientifica do Claide no Brasil, o
professor Odilon Mattos Rasexplicou que a endodonquim,
tia é a especialidade odontológica que cuida da prevenção e
dos tratamentos das afecções
pulpares e do perápice. Sua
utilização hoje ja é imprescindivel na grande maioria dos
tratamentos dentários, pois
com a própria extensão da
assistência odontológica à
comunidade em geral, aquela
especialidade cresceu de
importância, em especial no
que se refere à patologia da
polpa, a fim de evitar a mutilação indiscriminada de unidades
dentárias. Segundo Mattos
Rasquim, integrar hoje a endodontia aos níveis de prevenção
estabelecidos por Leawell e
Clark é fato prioritário, com
atenção especial à proteção
especifica, diagnóstico e tratamento pronto.
— Para tanto - prosseguiu o
presidente da Comissão Cientifica do Claide - foi que se esco-lheu o assunto para tema oficial
do Congresso da Bahia. Através disso, pretendemos obter
dados conclusivos, inclusive

através de uma Mesa Redonda
especial onde se pretende analisar a simplificação da endodontia, com a opinião de profissionais e pesquisadores de todos
os paises membros da AILAÉ.
Com a simplificação poderemos aumentar a área dos endodontistas, e com a realização de
um seminário no Claide, sobre
os meios de estender a endodontia à comunidade, cremos
que se chegará a um resultado
viável para se poder sugerir as
autoridades constituídas a sua
aplicação.
CONFERÊNCIAS
Um total de 24 conferências
magnas a serem pronunciadas em plenário por convidados brasileiros e estrangeiros
será um dos pontos altos do
Congresso Latino-Americano
Ibérico de Endodontia, que
será realizado em Salvador, de
21 a 25 de março. A Comissão
Cientifica do Congresso no Brasil liberou para divulgação a
relação de algumas das conferências
magnas do Claide:
"Endodontia
e Cirurgia Complementária" (Professor
Alberto Foyatier); "Avaliação
clinica e laboratorial de alguns
medicamentos de uso endodontico" (professor Antônio

Duarte Rothier); "Investigaciones recientes para una
mejor endodoncia" (professores Ivan José Laiolo e Jorge
Silva Rosa); "Dificuldades
presentes em los tratamientos
endodonticos" "Endodontia
(professor Hugo
E. Fóscolo);
em
nível de Saúde Pública" (professor "Endodontia
Antônio Rothier Duarte);
a quatro
mãos" (professor José Barbosa
de Oliveira Filho) e "Endo-Metaendodoncia avanzada" (professor Yury Kuttler).
INSCRIÇÕES
Aberto pela primeira vez a
todos os dentistas e acadêmicos
de odontologia do Brasil, de
todos os Estados, o Claide, na
Bahia, já tem uma secretaria
preparatória instalada e funcionando para reserva de inscrlções e maiores informações.
Fica na .Rua* Oito de
Dezembro, 547, no bairro da
Graça em Salvador, com telefone 247-8119. Também na sede
da Associação Brasileira de
Endondontia e com o próprio
do Claide no Brasil,
•eoclécio Mendes da Silva,
Eresidente
podem ser obtidas informações. A ABE fica na Rua Artur
Neiva 162, em Salvador, na
Bahia, e tem 2 telefones:
245-1893 e 245-5225.

4-2' Caderno
DIÁRIO DO PARANA

"Operação

Praias" continua em vigor
nas rodovias para diminuir acidentes

HOTEL DEVILLE
MARINGÁ S.A.
C.G.C.M.F. 78.827.550/0001-35

ATA DA OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos catorze dias do mês de janeiro de mil .novecentos e oitenta e um,
às 11:00 (onze) horas, na sede social, a Rua Voluntários da Pátria n»
233 - I? andar, nesta cidade de Caritiba, Estado do Paraná, reuniram-se os abaixo-assinados, membros do Conselho de Administração de HOTEL DEVILLE MARINGÁ S.A. Dando inicio aos trabalhos, o senhor JAYME CANET JÚNIOR, Presidente do Conselho, esclareceu que a finalidade da reunião era deliberar sobre a
emissão dc 910.808 (novecentos e dez mil.oitocentas e oito) ações ordi
nárias, nominativas, do valor nominal dc CrS 1,00 (um cruzeiro)
cada uma, dentro do limite do capital autorizado de Cr$
63.558.612,00 (sessenta e três milhões, quinhentos e cinqüenta e oito
mil, seiscentos e doze cruzeiros), a serem subscritas em moeda
corrente c legal do Pais, pelos atuais acionistas possuidores desse
tipo de ações, na proporção das possuídas atualmente,
pelo preço de
CrS 1,00 (um cruzeiro) cada uma. Informou o senhor Presidente
o Conselho Fiscal da Companhia havia se reunido em 12/01/1981quee
se manifestado favoravelmente à emissão das referidas ações, conforme cópia da ata exibida. Debatida a matéria, decidiram os conselheiros presentes, por unanimidade, proceder a elevação do capital
social realizado, de CrS 56.749.587,00 para CrS 57.660.395,00 -, emilindo-se para isso 910.808 (novecentas e dez mil, oitocentas e oito)
ações ordinárias, nominativas, do valor nominal de CrS 1,00
(um
cruzeiro) cada uma, todas subscritas pelos atuais acionistas, no exercicio do direito de preferência, cuja integralização toi leita neste ato,
em moeda corrente e legal do Pais, conforme boletins de subscrição
nue se encontravam sobre a Mesa, c ficam fazendo parte integrante
desta ata. Decidida por essa forma proceder a elevação do capital
social realizado da Companhia, informou o senhor Presidente
que a
composição do capital social passa a ser a seguinte: CAPITAL
AUTORIZADO: CrS 63.558.612,00 (Ações Ordinárias: 32.838.618 Ações Preferenciais: 30.719.994): CAPITAL SUBSCRITO: CrS
57.660.395,00 (Ações Ordinárias: 32.838.618 - Ações Preferenciais24.821.777); CAPITAL INTEGRAL1ZADO: CrS 57.660.395,00
(Ações Ordinárias: 32.838.618 - Ações Preferenciais: 24.821.777).
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da
qual é
Presente ata. que vai assinada por todos, (aa) JAYME
SKffiSSi*
CANET JÚNIOR; NOEL LOBO GUIMARÃES; PAULO
CARNhlRO RIBEIRO: CARLOS NEY SANTOS BENGHI; e
RICARDO JORGE MACHADO LIMA
,.,
CERTIFICO que a presente é cópia fiel da Ata da Oitava Reunião
do Conselho de Administração dc HOTEL DEVILLE MARINGÁ
S.A., realizada em 14.01.1981, lavrada as fls. 10 v., e seguintes do
Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração n» 01,
registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n» 45 732
em 04/12/1979.
Curitiba, 14 de janeiro de 1981.
a) JAYME CANET JÚNIOR
Presidente do Conselho de Administração
Arquivado na JUNTA COMERCIAL do Estado do Paraná sob n»
135.941 por despacho em sessão de 23 de janeiro de 198 Ida 4' Turma
de Vogais-a) EURICO GOMES DE MACEDO-Secretário Geral.

PARANA RADIODIFUSÃO S.A.
RADIPAR

AVISO
C.G.C. M.F. n» 77.039.980/0001-60
Rua Buenos Aires, n» 205-Curitlba-PR

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na
Sede Social,à Rua Buenos Aires n* 205, nesta Capital,
os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lel
6.404 de 15.12.76, relativos ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 1980.
Curitiba, 28 de Janeiro de 1981
a) Agostinho José Rodrigues
Diretor Presidente

B

BVNRE\L &GUR\DOR\ S A.

SEDE: CURITIBA - PARANA
C.G.C.M.F. n» 76572684/0001-68

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

2» CONVOCAÇÃO
Convidamos os Senhores Acionistas da Banreal
Seguradora S.A., a se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, em 2» Convocação, com qualquer número de Acionistas, a realizar-se às 10:00
horas do dia 02(dols) de fevereiro de 1.981, na Sede
Social à Alameda Cabral, 27 - Curitiba — PR, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a — Reforma e Consolidação dos Estatutos
Sociais, com a renúncia dos membros da Diretoria,
do Conselho de Administração e sua extinção, bem
como a eleição de novos membros da Diretoria.
b — Outros assuntos de Interesse da Sociedade.
Curitiba, 26 de Janeiro de 1.981
João de Oliveira Franco Neto
Presidente do Conselho de Administração

UüMiIUS
'RAÇA

OSÓRIO, 400
17' A. ED. VVAWEL

-"ones: 222-3360 - 232-3464

e 234-2085 - Curltlb» - Paraná

Patentes e Marcas

O valor de sua marca e os lucros
obtidos através de patente
concedida sâo bem

maiores do que vocô imagina.
Somente o registro assegura
exclusividade! Procure quem
pode prestar a você uma completa
assistência profissional.
Antônio Buiar - Agente Oficial da
Propriedade Industrial.
Há 25 anos este nome é
símbolo de integridade
e bons serviços no registro
de patentes e marcas.

FamílicL,
sucessões e
outros direitos

Atuando ininterrup
ajudarão
tamente em todas as conflitos a evitar os
estradas federais do transito na normais do
estrada.
ALIMENTOS— PARTICIpaís, com a finalidade
E
é
muito
Imporde proporcionar ao tante
PAÇAO DO ALIMENTARIO
o
motorista
para
motorista uma viagem tomar
NOS PRÊMIOS E LUCROS
conhecimento EXTRAORDINÁRIOS
tranqüila, Inclusive
DO ALImaIs de
— INADMISSIBIfornecendo-lhe Infor- âS..8?^1111^
70% dos acidentes veri- MENTANTE
UDADE.
mações sobre trajeto, ficados
estradas
Diz o relator do Acórdão
alterações de tráfego e ocorrem em
em condições
unânime da 8' Câmara Cível do
condições de tempo, a
que normalmente TJ-RJ, de 17-10-78, desembarPolicia Rodoviária
podem ser considera- gador Olavo Tostes Filho, que
Federal continua exe- das
seguras: dia claro,
os
"Operação
são concedidos
cutando a
"ad alimentos
seca, estrada
necessitatem", para proVerão", usando todo o pista
reta,
ver a manutenção dos allmenperfeito e
seu efetivo de 7 mil 59 trafegopiso
tárlos. Se se adota o percentual
moderado.
agentes.
sobre os vencimentos, é porque
Saber olhar, e olhar
Se você já estiver longe. E
é esse o processo mais expedito
uma
pronto para sair em que ninguém regra
ajustar às possibilidades
deve
viagem de férias, é esquecer.
§ara
o alimentante. Mas nào
Sem
forçar
a
bom lembrar de alguns
assiste ao allmentário particido corpo, manconselhos dados pelo posição
par de prêmios ou ganhos
ter a vista no centro da
Banco de Informações faixa em
extraordinários do alimenque seu carro
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tante, porque esses presumidaque posmente excedem as necessidaser utéis quando por slvel olhar
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trás do volante de seu adiante, a para mais
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heredireduza a
tario dos parentes afins, salvo
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Acórdão de 4-11-76, da 3' Cânhor" da máquina que
dão o
mara Civil, atuando como relaestá conduzindo. O profissionais
"colchão
nome de
de
tor o desembargador Ferreira
bom motorista deve espaço"
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conhece
dirige
duas espécies de
Quem
todas as manobras, com
sucessões: a legitima, fixada
sem necessidade de tirar perícia costuma
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neio,
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OUTRAS OBRAS
cia instalada foi necessá("Desquite e Anulação de
rio para permitir à contiem fins de
Casamento", 2* ed. da Ed. '
nuação do crescimento 1980,Iniciadas
serão concluídas no
Univ. de Direito, págs. 20/21)".
da demanda de energia segundo
do ano
E oque diz o Acórdão relatado
elétrica em Paranaguá. corrente, semestre
as construções
pelo desembargador Cantidas subestações Tarumã,
PRAIA DE LESTE
diano de Almeida, de 3-6-76, do
Santos
Dumont
e PaioA obra concretizada
2*
Grupo de Câmara Civil do
pela Copei na Subestação tina, com uma previsão
TJ-SP. Rev. de Jr. desse tribude Praia de Leste, consis- de investimentos para as
nal, vol. 41, págs. 193/5. In
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Incila F-19-615/77-22.
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Praia de Leste
Copei reforça

Curitiba, quinta-feira, 29 de janeiro de 1981

COMARCA DE CURITIBA
1* OFICIO DE
PROTESTO DÉ TÍTULOS
Encontram-se neste Oficio, sito a
Rua Marechal Floriano Peixoto, n? 39,
sobreloja, nesta Capital, nara protesto,
os '"«'os «bflxo discriminados, de responsabilldade dos devedores a seguir
relacionados.

OLHEIRA DOS

cak_-YAFE£_8PNF,m
— CPF 384879937-53, emitente. SANTOS
Nota Promissória emitida a favor dc Ford
Financiadora SA C F I. de Cri 3.789,00 vencida em a vista, por falta dc pagamento.
WALTKR OÍONFIM OLIVEIRA DOS
SANTOS - CPF 384879937-53, emitente? Nota Promissória, emitida a favor de Ford
Financiadora SA C F I, de CrS 3.789,00 vencida em a vista, por falta de pagamento
ALOISIO LINO DE SOUZA - CPF
254889709-59, emitente. - Nota Promissória
emitida a favor de Claumar Com Bebidas
Ltda., de CrJ 17.650,00 Vencida cm 30.04.79,
por falta de pagamento.
FRANCISCO AUDINEIS DE OLIVERA -.CPF 200842939-34, emitente. Nota Promissória emitida a favor de Boston
Financeira SA C F I, dc CrS 2.476,80 vencida
em 20.12.80. por falta de pagamento.
MARLENE SCHMIDL1N BARZICK
- CPF 252788359-15, emitente. - Nota Promissória emitida a favor de Fiança Cia Cred
Fm e Inv, dc CrS 994,00 vencida em 05.12.80,
por falta de pagamento.
JOÃO ADALTINO NETO — CPF
186286649-04, emitente. - Nota Promissória
emitida a favor de Fiança Cia Cred Fin e Inv,
de CrS 835,00 Vencida em 05.12.80, por falta
de pagamento.
GASTAO DA SILVA PINTO — CPF
154052529-72 - emitente. - Cheque n» 760497
de CrS 10.650,00, emitido para pagamento a
vista contra o Banco Brasileiro Descontos
SA c a favor de Demeterco Cia Ltda. Por
falta dc pagamento.
ZACARIA ARCENO
^ANTÔNIO
CORRÊA — CPF 246169159-20, emitente. Cheque n" 736366 dc CrS 17.000,00, emitido
para pagamento a vista contra o Banco Itau
SA e a favor dc Café Jubileu Ltda. Por falta
dc pagamento.
OSVALDO BENTO DE SOUZA —
CPF 126375999-87, emitente. - Cheque n*
253759 de CrS 6.770,00, emitido
para pagamenlo a vista contra o Banco Brasileiro
Descontos SA e a favor de Claumar Com Bebidas Lida. Por falta de pagamento.
ADILSON VASCONCELOS ALVES
479933597-91. emitente. - Cheque n»
^«^frT
465960 de CrS 3.618,00, emitido
para pagamento a vista contra o Banco Itau
SA e ai
favor dc Claumar Com Bebidas Lld Por
falta de pagamento.
MAURÍCIO LEON LESCOZICH —
CPF 064619309-06, emitente. - Cheque n*
530422 9 dc CrS 8.537,92, emitido para
menlo a vista contra o Banco Estadopagado
Paraná SA e a íavor de Claumar Com Bebidas Ltda. Por falta de pagamento.
VALDOMIRO MOTTA — CPF
4.16551979-87, emitente. - Cheque n? 064118
de CrS 2.000,00, emitido para pagamento a
vista contra o Banco América do Sul SA e a
favor de Claumar Com Bebidas Ltda. Por
falta dc pagamento.
JAIR RAMOS — CPF 447978269-91
emitente. - Cheque n» 631044 dc CrS 560,00,
emitido para pagamento a vista contra o
Banco Itau SA e a favor dc Claumar Com
Bebidas Ltda. Por falta de pagamento.
VALMIR PEDRO PORFlRIO —CPF
.190502329-59, sacado/a. - Duplicata por
indicação sacada por Fornecedora AcessoI C, de CrS 14.577,00 vencida em
V°sSA
18.11.80. Por falta de pagamento (titulo n/aceito).
HELPI CONSTR PREST SERV
GERAIS LTDA — sacado/a. - Duplicata
por indicação sacada por Concrebras SA
Eng de Concreto, de CrS 29.032,00 vencida
em 09.01.81. Por falta de pagamento (título
n/aceito).
IND DE MADEIRAS JAP LTDA —
sacado/a. - Duplicata por irjdicação sacada
ppr Rex Pneus Ind Com,, Ltda, de CrS

17.361,00 vencida em 20.12.80. Por falta dí
pagamento (titulo n/aceito).
ROBERTO KÁTSUNOCI TERADA
CPF 056490649-20 comprador/a. - Duplicata sacada por Tapetes Dec Pedroso Ltda,
de CrS 5.750,00, vencida em 20.12.80. Por
falta de pagamento.
SULARTECE DECORAÇÕES LTD
comprador/a. - Duplicata sacada
por
Vidraçaria Socavão Ltda, dc CrS 23.212,45,
vencida em 26.12.80. - Por falta de pagamento.
ADALZIZO RIBEIRO DA SILVA —
CPF 205.544.199-04 - Emitente. - Nota Promissória emitida a favor de Prosdócimo S.A.
Imp e Com sendo que Ires parcelas dc CrS
450,00 cada uma, vencidas cm 15.06.80 à
15.08.80. Por falta de pagamento.
ADALZIZIO RIBEIRO DA SILVA CPF 205.544.199-04 - Emitente. - Nota Promissória emitida a favor de Prosdócimo S.A.
Com. serK'0 (lue trés parcelas de CrS
i".oC
.381,63 cada uma, vencidas cm 15.10.80 a
15.12.80. Por falta dc pagamento.
JORGE RICARÓO ÓRAGA — Cl
127496 PR - Emitente. - Nota Promissória
emitida a favor de Prosdócimo S.A. Imp e
C om sendo que sete parcelas de CrS 1.278,72
cada uma, vencidas em 25.06.80 às 25.12.80.
Por taita de pagamento.
COSTA SANTINI - Cl
¦1.649.857
, ,.P£5ON'M°
PR -- Emitente. - Nota Promissóna emitida a favor dc Prosdócimo S.A. Imp e
Com., sendo que seis parcelas de CrS 772,96
uma, vencidas cm 15.07.80 às 15.12.80.
cada
I or falta de pagamento.

Ricardo braga - ei

,,.!9Ç£E
127496 PR - Comprador - Duplicata sacada
por Prosdócimo S.A. Imp c Com. sendo que
de CrS 627,00, vencida em
).!"£.
_?Á!r{Xla
01.07.80.
Por falta de pagamento.
ROSENE1 PEREIRA E OUTRO CPF 253.862.479/72. Aceitantcs, Letra de
Câmbio, sacada por Ficrisa Axclrud S.A FC
I, de valor dc CrS 3.153,00, com vencimento
a vista. Por falta de pagamento.
EXPORTADORA CANDOI DE
MADEIRAS
LTDA
CGC
76.680.800/0001-62 - Sacada quatro duplicatas sacadas por Jabur S.A. Pneus, de CrS
13.000,00 - CrS 19.594.00 - CrS 24.136,00 CrS 16.500,00, vencida em 07.01.81 07.12.80 - 21.11.80 - 21.12.80. Por falta de
pagamento (titulo não aceito).
WALDIR PEDRO PORFIRIO — RG
1.195.024 - 203.706.799/20 - sacada
duplicatas dc fatura por indicação, quatro
sacada
por Fornecedora Acessórios S.A. I C, dc CrS
4.140,00 - CrS 14.300,00 - CrS 14.300,00 CrS 3.350,00, vencidas cm 01.11.80 - 22 12 80
- 22.12.80 - 25.12.80. - Por falta de
pagamento (títulos não aceito).
VALDEVINO NUNES DELITNO CPF 184.061.149-91 - Emitente três Notas
Promissórias, emitidas a favor de Claumar
Com Bebidas Lida, dc CrS 920,75 - Cri
1.500,00 -CrS 1.500,00, com vencimentos em
31.12.80-31.10.80- 31.10.80. Por falta dc
pagamento.
RENE
HENSCHEL
_
CPF
299415719-53 comprador/a. - Duplicata
sacada por Auto Motor Ltda, de CrS
4.000,00, vencida em 10.11.80. - Por falta de
pagamenlo. Reproduzimos
haver saido
com incorreções no edital dopordia 27 01 81
LAURINI MENDES — CPF
359809669-00. emitente. - Cheque n? 247863
3 de CrS 1.500.00. emitido para pagamento a
vista contra o Banco Estado do Paraná S/A
Por lalta de pagamento. Reproduzimos
saído com incorreções no edital do por
dia
Çavef
Por não ter sido possível encontrar
os referidos responsáveis, pelo presente os intimo para todos os
fins de
direito e, ao mesmo tempo, os cientifico de que se não for atendido o
sente, no prazo legal serão lavradospreos
respectivos protestos.
Curitiba, 28.01.81
a) Nicia Maravailias Gaertner
Escrevente Juramçntada

CTWHARC ADE CURTMBA
"* OFÍCSd DE
PROTESTOS DE TÍTULOS"

Edital de Intlmação

Encontram-se neste oficio sito à
rua XV de Novembro, 172 loja G-H,
Galeria Ritz, nesta Capltal, para protesto os títulos a seguir discriminados
de responsabilidade dos devedores a
seguir relacionados.
CHRISTIANO PINARO ÂNGELO —
CGC 75.656.009/0001-54 - dupl/fal/indicaa
favor de Inplasp Ind. de Plast. Ltda.,
ção
no valor de CrS 18.814,68, vencida em
24.12.80, por falta de aceite, devolução c
pagamento.
DITAME DISTRIB. ALIMENTOS
LTDA. — CGC 77.185.403/0001-87 - dupl/fat/indicação a favor de LM Planejamento
Asscss. Emp. Ltda.. no valor de CrS
5.000,00, vencida em 18.11.80, por falta de
aceite, devolução e pagamento.
LUIZ GASTAO FERNANDES FORMIGA — CPF 023.491.032-00 - MIGUEL
BRENAZ — CPF 186.564.719-53 - N.P. a
favor de Cia Aymoré de Cred Inve e
Financs., no valor de CrS 3.749,60, vencida
em 24.11.80, por falta de pagamento.
MARIO LUIZ DALMOLIN — CPF
447.645.299-04 - Cheque n? SE 995.528 - emitido em 18.10.80, a favor de Banco Itay S/A.

no valor dc CrS 18.200,00, a fa»or de ServiparCom. Prods. Panificação Lida., por insuliciencia dc fundos na conta do emitente
OSVALDIR DE OLIVEIRA — CPF
403.941.239-72-dupl/fatura a favor de Auto
Motor Ltda., no valor de CrS 3.000,00, vencida em 08 12.80. por falta de pagamento
REINALDO OSIK DE LÍMA - CPF
307.387.179-91 - dupl/fatura a favor de Fornecedora de Acessórios S/A, no valor de CrS
32.500,00, vencida em 11.12.80, por falta de
pagamento.
VILMAR JOSÉ FABER — CPF
196.673.689-20 - N.P. a favor de Antenor
Conrado, no valor de CrS 5.000,00, vencida
em 14.10.80, por falta de pagamento.
Por não ter sido possível encontrar
os referidos responsáveis pelo presente, os intimo para todos os fins de
direito e ao mesmo tempo os cientifico
dc que se não atendido ao presente no
prazo legal, serão lavrados os respectivos protestos.
Curitiba, 28 de Janeiro de 1.981
a) Joaquim Vieira Maciel
Titular - substituto

COMARCA DE CURITIBA
9» OFÍCIO DE
PROTESTO DE TITULO»

Edital delntimacáo
Encontram-se neste Oficio na Avenida Luiz Xavier 110, sobreloja, nesta
Capital, para protesto, os títulos
abaixo discriminados, de responsabllidade dos devedores a seguir relacionados.
STUDIO F S DAGUERRE LTDA. —
(CGC 78.375.573/0001-97) - sacado - duplicata por indicação, sacada por Fonte Comp.
e Foto Comp. Eletr. Ltda.. de CrS 1.500,00,
venc. em 10.12.80, por falta de devolução.
(6057)
PAULO ROBERTO CAVICHOLO —
(CPF 011.745.138) - emitente - notapromissória, a favor dc Jotora Imóveis e Mat. de
Construção Ltda., de CrS 1.618,57, venc. em
30.ll.80.por falta de pagamento. (6060)
LUTY LANCHES LTDA. — (CGC
78.230.703/0001-01) - sacado - duplicata por
indicação, sacada por Repal Ref. Peças
Acess. Ltda., de CrS 2.250,00, venc. em
05.12.80, por falta de devolução. (6317)
GRACILIANO ALVES DA COSTA
— (CPF 871.206.015/72) - sacado - duplicata
de fatura, sacada por Irmãos Abage & Cia
Ltda., de CrS 3.840,00, venc. em C/Apres.',
por falta de aceite. (6318).
ARAKEN GONÇALVES CORDEIRO — (CPF 127.535.309-63) - sacado duplicata por indicação, sacada por Comerdo e Ind. Olsen Ltda., de CrS 5.000,00, venc
em 10.01.81, por falta de devolução. (6320)
INES GARBACHESKI — (CPF
067.687.179/87) - comprador - duplicata por
fatura, sacada por Marcos Baggio & Cia
Ltda., de CrS 11.000,00, venc. em 02.01.81,
por falta dc pagamento. (6424).
ALFREDO SEBASTIÃO GOMES —
(CGC 77.790.590/0001-23) - sacado - duplicata de fatura sacada por Mamuth Manufaturados de Aço Ltda., de CrS 8.651,50, venc.
em 26.12.80, por falta de aceite. (6458).
DALVA DE SOUZA — (CPF
066.209.739^19) - comprador - duplicata de
fatura, sacada por Comércio de Móveis
Edewal Ltda., de CrS 1.000,00, venc. em
21.12.80. por falta de pagamento. (6623).
EXPORTADORA CANDOI MADE1RAS LTDA — (CGC 76.680.800/0001-62) sacado - duplicata por indicação, sacada por
E Degraf & Cia. Ltda., de CrS 6.616,10,

yenc. em 05.11.80, por falta de devolução.
(6661).
PALMAR REPRESENTAÇÕES
LTDA. — (CGC 78.233.602/0001-53) sacado - duplicata por indicação, sacada por
Editora Gazeta do Povo Ltda., de CrS
7000,00, venc. em 20.12.80, por falta de
devolução. (6666)
BOR C W DE WILMAR FARIA DOS
SANTOS — (CPF 403.981.969-15) - sacado duplicata por indicação, sacada por Eletro
Peças Ltda., de CrS 7.305,00, venc. em
08.12.80, por falta de devolução. (6674).
SILVA.ESCHAEFER LTDA -(CGC
75.048.458/0001-63) - sacado - duplicata por
indicação, sacada por Editora Gazeta do
Povo Ltda., de CrS 5.760,00, venc. em
20.12.80, por falta de devolução. (6711)
CANTINA MARSALA LTDA —
(CGC 75.021.329/0001-38) - sacado - duplirata por indicação, sacada por Jaime Sumida
Firma Individual, de CrS 6.000,00, venc em
14.12.80, por falta de devolução. (6716)
AZENIR
-(CPF
CREUZ
169.791.509/44) - comprador - duplicata de
fatura, sacada por Tapetes e Decorações
Pedroso Ltda., de CrS 10.500,00, venc em
20.12.80, por falta de pagamento. (6754).
¦y CONCRETO MOVEIS
E DECORAÇÕES LTDA.-(CGC 78.170.891/0001-11)
- sacado - duplicata
indicação,
sacada
por
por J V Ferreira & Cia. Ltda., de CrS
2.860,00, venc. em 30.11.80, por falta de
devolução. (6786).
EXCANDOÍ EMP. DE MADEIRAS
LTDA. — (CGC 76.680.800/0001-62) sacado - duplicata - por indicação, sacada
por Deposito de Madeiras Ltda, de CrS
22.154,00, venc. em 29.12.80, por falta de
devolução. (6850).
Por nào haver sido possível encon,
; trar os referidos responsáveis pelo presente, os intimo para todos os fins de
Direito e ao mesmo tempo os cientifico
de que se não for atendido o presente
dentro do prazo legal, serão lavrados
os referidos protestos.
Curitiba, 28 de janeiro de 1981.
a) Pedro Reickdal
Juramentado

Curitiba, quinta-feira, 29 de janeiro de
1981
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CANDIDATAS SEGUEM
HOJE A GUARATUBA
Log° mais às ,07:15 horas, as
candidatas do Concurso Rainha das Praias do Paraná estarao seguindo a Guaratuba com
chegada prevista às 10:30
horas, quando serão recepcionadas pela Diretoria
Iate
Clube de Guaratuba, dooferecen_° a seguir um almoço de
confraternização.
Com elas, segue o coordenador geral do Concurso, a
professora Titã Bastos, coordenadora dos Desfiles e Orientadora das candidatas e Professora índia Brandão, além das
acompanhantes oficiais das
candidatas.
O programa marca o
ensaio para as 14:30 horas ive
depois o sol á beira das piseinas.
*
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Erno Peter
presidente
e diretor
social Edgar Coleto comandam hoje
Clube
Duque de Caxias, anoestréia
do Jantar Musicado das
Quintas com quatro horas
podendo o sócio levar
amigos e familiares casais
sem
necessidade do convite
Uma idéia brilhante do
Peter e Coleto, destinada ao
sucesso e que vem ao encontro dos anseios dos associados do simpático Duque.
¦ A "Noite da Mini-Saia"
e Garota Super Verão do
Paraná 1981, está movimentando o litoral tornando a
promoção do colunista
Renato Toniolo um êxito
total, pois as mesas do
Santa Mônica Clube de
Praia onde será realizada a
festa, estão praticamente
esgotadas. A noite da
Beleza dia 31, será abrilhantada pelo Conjunto Aquariu's Band, com show do
cantor paranaense Paulo
Chaves.
Wilson Casagrande,
Relações
Públicas da Socie'dade D. Pedro
II, está ativando "Bloco
os preparativos para
Carnavalesco
que o
D. Pedro II", apresente o
melhor espetáculo no Carnaval de Rua de Curitiba. O
tema este ano será "O Aniversário" e vai reviver na
Marechal Deodoro, toda a
tradição de suas apresentações nos anos passados.
As reuniões e ensaios
estão sendo realizados
diariamente à Rua Brigadeiro Franco rr 3.662 a partir das 19:00 horas, onde a
Diretoria do Bloco está à
disposição dos componentes, adeptos e simpatizantes, assim como os fundadores para orientação e
rativos para que o prepaBloco
volte a brilhar no Carnaval
81.
Dia 7 de janeiro, na
Sociedade Morgenau, o Jantar Dançante de AniversárioH com o Conjunto Aquariu's Band e Paulo Chaves.
No Iate "Noite
Clube de Guarátuba, a
Quente do
Wai-ki-ki" com o Sam Jazz
e no Santa Mônica Clube de
Praia dia 21, a "Noite do
Havvai" com animação do
Conjunto Megatons.
¦ Correspondência para a
coluna:
DO
DIÁRIO
PARANÁ, Rua Amintas de
Barros, 309.
CIRCULO

MILITAR
FUNDADO

EM

DO

As candidatas ao concurso
Rainha das Praias do Paraná
-At/oi,

Adriana Pardi, representante da Academia Leandro
de Aperfeiçoamento Fisico e
Artístico; Ana Cláudia Barddal
Westermann, da Academia
Mulher de Curitiba; Cristiane
Chaves, do Iate Clube de
Guaratuba; Denise Klenke Di
Paula,
da Agência de Modelos
"Ela Promove";
Jaqueline
Machado de Assis, da Cidade
de Antonina; Joseane Magrim
do Iate Pontal do Sul; Kye
Rosemeri Missawa, da "Zenni's — Cosméticos Naturais"Marcela Pessoa, do Clube Náutico de Antonina; Marilise
Pinheiro, do Iate Júnior;
Milene Legav. da cidade de

Guaratuba; Mônica Januzzi,
da Academia Mulher dé Londrina; Regiane Cristina Dinão,
do Clube Literário de Curitiba;
Rita Mere, de Calobá; Sandra
Mara Schab, de Brejatuba;
Sylvia Jeanete Vasquez Silva,
da Sociedade Ruy Barbosa;
layomara
do Rocio Borchardt, do Santa Mônica Clube
de Praia.
_A promoção do DIÁRIO DO
PARANÁ, TV Paraná-Canal 6 e
late Clube de Guaratuba, tem a
colaboração, da Paranatur
Maios Catalina, Bamerindus',
Hotel Santa Paula, Carroça
Lançamentos e "Zennfs" Cosmeticos Naturais, responsável
pelos penteados (cabeleireiro
Miro) e maquilagem das candidatas.

Reglane
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Cristina
Dinão,
1,72 de
altura,
cabelos
e olhos
castanhos
linda de
viver,
sócia do
Clube
Literário,
Internacional
Água Verde
e Cultural
do Portão,
sollcitadissima
nas promoções
jovens
dos três
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REGULAMENTADO O DIREITO DE SEQÜÊNCIA
PARA AUTORES DE ARTE PLÁSTICA

O presidente do Conselho Nacional
de Direito Autoral, José Carlos Costa
Netto, batalhador incansável em fâvbr
do direito do autor, vem de obter mais
uma vitória com a regulamentação do
direito de seqüência aos autores de
arte plástica.
Amigo da coluna, em constante
correspondência com o colunista, o
Costa Netto envia a "Resopresidente
Iuçao CNDA n" 22", da qual damos aqui
a parte mais interessante aos autores
de obras de arte e manuscrito, como
segue:
O Conselho Nacional de Direito
Autoral — CNDA, porosseguindo na
política de defesa efetiva dos direitos
do autor, baixou importante resolução
Trata-se da Resolução CNDA n" 22
relatada pelos conselheiros Fábio
Maria de Mattia e Henry Francis Jessen, discutida e votada por unanimidade do Plenário, que regulamenta o
exercício do direito de seqüência previsto no artigo 39, da Lei ir 5.988,73.
O direito de seqüência garante a
participação financeira do autor nas
operações de venda de que a obra é
objeto, após a primeira cessão. Tal
direito é Irrenunciável e inalienável,
. „_
_v_.
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não podendo o autor dele abrir
mão,ainda que tentado por propostas
vantajosasini, mesmo; premido pelas
circunstâncias. Após a morte, o direito
de seqüência transmitir-se-á aos herdeiros conforme prevê a lel, ou seja,
em havendo herdeiros necessários
(pais, cônjuges, filhos), eles se beneficlarão do direito vitaliciamente, em
nào havendo, os demais sucessores do
autor gozarão do direito pelo prazo de
tio anos.
Para os efeitos dessa Resolução,
gozarão do direito de seqüência os
autores de ohras de arte plástica originais (pintura, desenho, gravura, litografia, xilogravura, serigrafia, pirogravura); de tapeçarias, assinadas e
executadas com base em desenho original; de plantas, esboços e maquetes
arquitetônicos; e de manuscrito — o
original, do próprio punho ou datllografado com emendas do próprio punho do
autor, ou ainda as provas impressas
do
livro com corrigendas por ele feitas à
mão, cujo preço alcançar a quantia
equivalente a cinco vezes o valor do
maior salário minimo vigente no pais
(principio que se aplica em todas as
obras abrangidas pelo direito de
¦«'luêncla)
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TURFE
Paraná brilha em outros hipódromos
Ilwmos esta semana em Cidade
.Jardim, Sào Paulo as estréias dos
potros no último sábado e a das potrancas no domingo.
No sábado, ao ser disputado o Páreo
Kspeclal Rafael de Barros, A e B, marcaram-se as vitórias dos potros
Revesko, filho de Clossenes, pertencente a Roberto Alves de Almeida,
e de
Carvalho este um filho do reprodutor
americano Sahlb que está alojado no
Haras Morumbl.
Revesko, obedecendo a caracterlstlça principal dos descendentes de
Clossenes, obteve expressivo êxito
batendo Ufo, filho de Impetuoso de
ponta a ponta, apesar de sempre acossado por Xante-Bay e Cohen.
Na prova, seguinte, vários potros se
revezaram nas primeiras colocações
com destaque para FZmbarcador, Dancing Sunrlse e o favorito Drums And
Pipcrs, mas, quando Embarcador jà
parecia ter ganho o Rafael de Barros
B, surgiu Carvalho, em grande alropelada, nos metros finais, e não sendo
mais alcançado até o disco de chegada
No domingo foi a vez das potrancas,
com excelente nível de filiação
e mostrando todas elas muita velocidade no
inicio da prova, com .exceção
mas que largaram muitode algumai,
nenhuma pode resistir ao preparo dc
Oaforinha, única representante do
turfe paranaense na prova, que tomou
a ponta no inicio e nao foi mais
alcancada pelas suas adversárias. Gafoiinha e uma filha de Mastereu

Nacionais podem ir ao Uruguai

Indicados por muitos, Ventaneiro e
Dark Brown devem participar, dia 1"
de março, caso vençam as prevas seletivas que o Jockey Club Paulistano
fará realizar no próximo dia 14 dc fevereiro, em 2.000 metros em
de
areia, do I Clássico Associaçãopista
Latino
Americano de Jockeys-Clubs, prova
que realmente elegerá o melhor animal da América Latina, e que dará 21
milhões de cruzeiros em prêmios.
Eoi concedido ao Brasil, enviar
dois animais, um por Sào Paulo outro
pelo Rio de Janeiro. Sâo Paulo elegerá
seu representante no sábado, dlu 1-1 de
fevereiro, e comenta-se que o Rio de
Janeiro não tem nenhum defensor, e
que possa cumprir bom papel no Uruguai, deixando talvez, sua vaga para
outro paulista, Os experts indicam
Ventaneiro e Darhk Brown como
representantes brasileiros à grande
prova e uma das maiores e melhores
dotadas do mundo.
Dark Brown vem trabalhando assiduamente, visando obter sua melhor
forma para aquele compromisso. No
ultimo domingo, trabalhou a distância
dos 2.000 metros, tendo Cuca Legal e
Deplctlon como "Sparrings" batendoos com firmeza, e anotou a boa
marca de 128" com o freio Antonio
Bolino em seu dorso.
•
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O presidente do Jockey Club de São
Paulo,
Hernani Azevedo Silva, divulgou segunda feira, os nomes de seus
companheiros de Diretoria, cujas
metas foram muito bem cumpridas
desde que a atual diretoria" assumiu
em 1078.

'-, -l&

^^^^^mK^^^mmmw^'..^^^^^ IB^|if|i§§.-,

• •

O Haras Nacional, pertencente a
Armando Carneiro, vem de contratar o
lider das estatísticas cariocas Juvenal
Machado Silva, a grande jóquei da
Gávea. Juvenal Irá receber 200 mil
cruzeiros por mês como ordenado fixo.
O referido centro criaciorial tem despontado no turfe <io~>Rio de Janeiro? c
recentemente dois de seus pupilos
Icarus e Ivory Light, ambos filhos do
americano Hang Ten, fizeram a dobradlnha na eliminatória que marcou, a
estreia da nova geração no Hipódromo
da Gávea.

Gay fimotion, agora melhor
pilotada poderá ganhar no pró-

iateVclube _>e cuahatuba
*.-¦ ?í\.—¦

DIA 27: 15:00 horas no Salão de Festas: Reunião de Senhoras
Ingresso exclusivo para Associadas c suas Convidadas especiais
Não será permitido acesso de menores de ambos os sexos, sendo
restrita as Senhoras a permanência no recinto.
Luz

OSÓRIO, 400
17? À.ED. WAWEL

one«: 222-3380 - 232-3464 e 234-2085 - Curltlba - Parart*

Patentes e Marcas

Às 22:30 horas — Boate do late Júnior com Gipsy _ Som

O valor de sua marca e os lucros
obtidos através de patente
concedida são bem
j
maiores do que vocô imagina.
Somente o registro assegura
exclusividade. Procure quem
pode prestar a você uma completa
assistência profissional.
Antônio Buiar - Agente Oficial da
Propriedade Industrial.
Há 25 anos este nome é
símbolo de integridade
e bons serviços no registro
de patentes e marcas.

DIA 30 — No Restaurante, a partir das 20:00 horas. Jantar dc
Casais. (Sugere-se a reserva. ANTECIPADA e sem taxas, de lugares
para o jantar).

VI 1-ESTA DO SORVETE
Na VI EESTA DO SORVETE é EXPRESSAMENTE PROIDf ADULTOS... DESACOMPANHADOS
?.'.Di\^KEI,nT,R,ADA
DE MENORES; POIS É OBRIGATÓRIO que os adultos sejam
sempre, acompanhados por crianças!
Dia 1" DE FEVEREIRO DE 1981 - Às 16,00 HORAS —

ximo domingo. Será pilotada
por Luis Veríssimo.

ANTÔNIO BUIAR
>
3RAÇA

^Pfiippf'

B-ilc p,r:l elei,;ao e
da RAIMiiADrílAclDrA?Iacnde
NHA DAS PRAIAS, versao-81. Atendimento Proclamação
normal na Secretaria
C.erai, das 15 as 18 horas. — Acesso ao Salão medianle apresentação
do Tiuue de reserva de Mesa -- Instalação do Grande Júri às 23
horas — Desfile, proclamação e coroáção — Entrega de
prêmios —
Danças com Beppi e Seus Solistas. Tradicional
em colaboraçao com o Canal 6.e com o jornal Diário promoção
do Paraná.

Este é um dos grupos mais animados do Baile do Chopp realizado dia 24 nos
salões do Santa Mônica Clube de Praia e Tayomara do Rocio Borchardt
representante do Clube ao Concurso Rainha das Praias do
Paraná 81, foi'
uma dits beldades mais solicitadas.

Uma das iniciativas que mais nos diz
respeito sao as futuras instalações de
circuito fechado de televisão no hipódromo e agencias, inclusive a nossa da
rua Barão do Rio Branco. Eis alguns
dos futuros diretores do Jockev Club de
São Paulo
PRESIDENTE - Hernani Azevedo
Silva, VICE • Jorge Wallace Simonsen;
SECRETARIO GERAL - José Messá
Campos Filho; TESOUREIRO - Hélio
José Pires de Oliveira; PRESIDENTE
COMISSÃO DE CORRIDAS - Caetano
Liberalore; PRESIDENTE DE
COMISSÃO DE SEDE - Ismael
Augusto Machado Brandão, e outros

O velho paranaense Eafar, um filho
de Pinhal em Ciúme do criação do
Haras Paraná, venceu no último
domingo em Recife a melhor prova da
reunião, batendo o favorito Handicap,
as apostas em cinco páreos chegaram
ã casa dos 900 mil cruzeiros.

Jt-^m.in,iq;,
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"renao
com Bamboche, Anaddá derru
DOU o seu Jóquei na partida.
Apresentamos em seguida os animais paranaenses que venceram
em
mosciC;Bras!Lnet'mOU,r0Shií)ÓdrOCIDADE JARDIM: GOOD JOHN,
por Magnasco II e Balacrades, de criaMISTER POS I MAN, por Hlckory e
Joy To Be Hold, de criação
de Percy
Rubens Glaser - Proprietário: Stud
Regina Maria; GAEORINHA, por
Mastereu e Revicema, de criação e
propriedade do Stud Orquídea. Treinador: A.A. Oliveira - Jóquei: S Barbosa; TREICY, por Glant e Oulu, de
criação e propriedade do Haras Palmltal; HISroKÍAN, por KingCharminge
Xarmeuse, de criação de Luiz G.A.
Valente; DON ÁGUIA,
Oak Rldge
e Jarandllla, de criação por
e
do Haras Santa Marienta. propriedade
Treinador:
^..Borges. Jóquei; S. Barbosa; POTACHO, por Magnasco II e Ilkc, de criaçao e propriedade do Haras Tamanda™
;t.J,'r('lnacIor: Ad- Menegolo;
rI.ASS\
, por Hibernlan Blues e Musçó, de criação e propriedade do Haras
Larissà; DAMA CRISTAL, por
Egoísmo e Linda Cristal, de criação de
Luler Hilgeinberg.
GÁVEA: ILONKA, por Indian Ciassic e Lisea, de criação do Haras Parana; HELENlO, por Indian Classic e
Munição, dc criação do Haras Paraná.
SAO VICENTE: 13ARMINGNON,
por Nogroni e Garça Queimada, de
criação do Haras Mlgnon.

Parabéns ao Aureclo Aírton üe unveira que colocou Gaforinha na pista
em excelentes condições técnicas e flslcas. Multo boa a direção de Sldnei
Barbosa nodorso da filha de Mastereu.
Apesar da presença das potrancas no
domingo, ainda tivemos a realização
do "Grande Prêmio 25 de Janeiro",
para éguas de 3 e mais anos, que apresentou nova vitória da criação araucariana, Já
Treicy, uma filha de
Glanl em que
Julu de criação e propriedade do Haras Palmltal, Impôs sua
classe, vencendo como craque a cabo
dos 2.000 metros.
Corrida sempre na lercelra colocaçao, atrás das velozes Alour e dc Jet
Prlncess, Treicy tomou o segundo
posto na altura dos 1.100 metros e
seguiu a pilotada de Albenzio Barroso,
Atout, que desde a partida penteava a
prova.
Na entrada da reta de chegada,
Osvaldo Gonçalves exigiu cie Treicy e
esta correspondeu plenamente dominando a prova e fugindo para o disco
para vencer com pasmosa facilidade a
principal prova de domingo em Cidade
Jardim.
Atout, ainda conseguiu formar a
dupla, apesar dos esforços de Ches
Regine, ao passo que a parelha franca
favorita Dynamlscs e Lua de Cologne
não figuraram em parte alguma do
percurso, a lider da geração da areia
reaparecia Ilcoluca também nào
que
deu o ar de sua graça o mesmo aconte-

Osório. 400 - 17' anda?
Curitiba - Paraná
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— Programação Social —
Janeiro de 1981 —
DEPT» SOCIAL — Todos os Domingos — Sarau Dançante p;ira a
Juventude a partir das 20h. Traje: Esporte: AnimaDl PANELA.
ção CHA
"PI.UMAS
E PAETÊS" — A venda de mesas
CARNAVAL 81 —
terá inicio no dia 11/02/81. Maiores informações no
Dptf Social.
DEPT* DE ESPORTES — Curso de*VolIeyball — Masculino e
Feminino — (Idade de 8 a 15 anosLlnscrições no Dpt?
de Esportes às 3's e 5's das 14 às I6h. FEMININO —
das 16 às I8h MASCULINO.
CURSO DE NATAÇÃO — Inscrições as 3's, 4's, 5's e 6's no Depr?
de Esportes. Horário: das 7 às 8h. (crianças dc mais de
12 anos) das 8 às 9h. (Crianças de 6 a II anos).
PISCINA - EXAME MÉDICO — às 5*s e sábados das 14 às I6h.
(Informações na Secretaria do Clube).
TESOURARIA — O Pagamento da .Anuidade alé o dia 31 de
janeiro de 1981 dá direito a um desconto dc IO"/„ (dez
por cento) no total.
OS ASSOCIADOS QUE SE ENCONTRAM ATRASADOS COM O PAGAMENTO DF. PROMISSÓRIAS, deverão comparecer à TESOURARIA do
CMP' á lim de resgalá-Ias, até o dia 30/01/81.-APÓS
ESTÁ DATA AS REFERIDAS PROMISSÓRIAS
SERÃO PROTESTADAS EM CARTÓRIO.
DEPT» CULTURAL —' O Curso Bardall está olerecendo aos
associados do CMP, e seus dependentes matricula em
abatimento de 15",.
quaisuuer'dos seus cursos comestaumoportunidade
pois o
da anuidade. NÃO PERCA
um
excelente
Colégio, Há
BARDDAL é. realmente,
serem
a
sorlcada^
completas
estudos
duas bolsas de
para os interessados.- MAIORES INI ORMACÓ1S
NA SECRETARIA. ADmET(miA
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JANEIRO EM RITMO DE FERIAS
. .. 3I. — ,! Baile da Uva. Conjunto Musical Latino. Cardápio
italianissimo. Concurso Rainha da Uva. O traje é passeio e as reservas de mesa devem ser feitas com a Srta Ingred — Sede Urbana. Ê
mais uma promoção de seu clube com apoio da Prefeitura Municipal
de Colombo e do Banco do Estado do Paraná. S.A.
PAGUE 5 USUFRUA 6
Lembramos que, até dia 31.01., o pagamento anteclpado do semestre da Taxa de Manutenção e Desenvolvimento da direito a desconto no valor de uma mensalidade
Aproveite. Quite 6 e só jpajrae 5.
ATENÇÃO: IMPORTANTE
Para seu próprio beneficio, coloque em dia suas mensalidades
de 1980. DEPOIS DO DIA 31.1., todas as taxas em atraso serão
cobradas com valor atualizado de 1981, segundo decisão dos Conselhos Diretor e Deliberativo.

ANUIDADES - 1.981

Programação
Social
28/01 - quarta-feira - 23.00 horas - Boatinha
30/01 - sexta-feira - 23.00 horas - Boatinha Especial Som Brasil 81
31/01 - sábado - 23.00 horas - Noite da
Minissaia
01/02 - domingo: 15.00 horas - Campeonato de Tênis de Mesa
— 16.00 horas - Boatinha Infantil.
11/02 - Baile do Hawai.

O Conselho Deliberativo do Clube Curitibano. aprovou em
reunião realizada dia 06 de janeiro, próximo passado, os valores de
mensalidades e demais taxas, para o ano dc 1.981:
Sócios série "B" e "C" (Casados)
Mensal CrS 1.600.00
Pajjanienlo até o dia 10/02/81 - Desconto de CrS 5.760.C
1'apiníctUo mé o dia 28/02/81 - Desconto de CrS .V840.0L
Sócios série "C" (Solteiros)
Mensal CrJ 000.00
Pagamenlo até o dia 10/02/81 - Desconto de CrS 3.240,00
Pagamento até o dia 28/02/81 - Desconto de CrS 2.160,00
Sócios Aspirantes
Mensal CrS .150,00
Pagarncnlo até o dia 10,02/81 - DcM.-onlodeCr$ 1.260.00
MENSAI IDADES — DESCONTOS NO MÊS
Série •,B"e"C"(Ca.« ados)
Pagamento
"C" até o dia 10 do uiés subseqüente

Serie

(Solteiros)

Pagamenlo até o dia 10 do niés subseqüente
Aspirantes
Pagamento alé o dia 10 ilo uiés subseqüente
I \\\- DE VIÚVA
Mensal

19.200,00
13.440.00
. 15.360.00
.
.

10.800.00
7.560,00
8.640.00

.

4.200.00
2.940,00
1.600,00
1.400,00
900,00
800,00
350,00
300.00
9.000,00
750,00

Curitiba, quinta-feira, 29 de janeiro de 1981
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Sangue e morte na praça: desocupados
1

Paraná
continua
subindo

As enchentes no rio Paraná, na
região de Guaira, podem interromper, nas próximas horas, a
passagem por balsa, entre o Brasil e o Paraguai, em Porto Coronel
Renato, e entre a região Oeste do
Paraná, e as cidades de Dourados e Navirai, através do Porto
Fragelli, além disso, a prefeitura
está disposta a interditar os saltos
de Sete Quedas para os turistas
ató que a situação volte ao normal.
O nivel do rio Paraná, em
Guaira, havia subido mais 8 centlmetros ontem à tarde. Como só
amanhã, deve chegar a esse
ponto do rio o excesso de água
liberado da represa de Jupiá, há
quatro dias, é possível que a
enchente alcance seu nfvel mais
crítico, obrigando a prefeitura a
decretar estado de emergência.
No ano passado essa medida foi
tomada na primeira semana de
fevereiro e os saltos de Sete Quedas ficaram interditados durante
quase um mês.
Apesar das notícias divulgadas pelos dois batalhões da PM
que ajudam no socorro aos
desabrigados de que o nível do
rio ficará estável nas últimas
horas, as prefeituras ainda temem
que o problema da enchente se
agrave em fevereiro, mês em que
as chuvas são mais fortes e consJtantes todos os anois. Nos nove
municípios atingidos pelas cheias
foram retiradas das barrancas do
rio e das centenas de ilhas mais
de duas mil pessoas, distribuídas
pelas lavouras de algodão, ou
alojadas em abrigos provisórios
das prefeituras. Todos os
desabrigados estão sendo vacinados contra tifo, malária e disinteria. No ano passado essa precaução foi tomada tarde demais e
foi difícil controlar o surto de
malária que surgiu na região.

Morto ao
colher
feijão
Pequeno descuido do agricultor
Pedro Gelasco (54 anos, casado) foi
fatal. Ao conduzir carroção de sua
propriedade carregado de feijão em
estrada de lavoura nas proximidades
da rodovia do Cerne, quilômetro 35,
município de Campo Largo, em
terreno íngreme, perdeu o equilíbrio,
caindo sob o rodado do veiculo.
Sofreu esmagamento do tórax perecendo no local. Eram 8h30min e trabalhava em chácara própria na
colheita do produto.
A esposa da vitima que se encontrava ajudando-o foi a primeira a chegar no local. Nada restava a fazer: seu
marido sucumbia. Notificou a policia
que compareceu tomando as providênclas exigidas.'

Pena de
morte é
defendida
SALVADOR - O comandante do
policiamento ostensivo de Salvador,
coronel
PM Humberto Sturaro,
defendeu ontem, a instituição
da
pena de morte dentro de uma radical
modificação na legislação brasileira,
como única forma de conter a violência ascendente nas grandes cidades
do país, e criticou o sistema penitenciário, que para ele não passa de um
conjunto de colônias de férias, onde o
marginal encontra cama, mesa e até
liberdade.
Na opinião do coronel Sturaro, a
legislação precisa endurecer, com
pena de morte se possível, ou senão
com o trabalho forçado a pão e água.
Segundo ele as comodidades oferecidas nas penitenciárias brasileiras são
um estimulo a delinqüência.
A causa principal da violência
existente nas grandes cidades, para
Sturaro nâo é a situação sócio-econômica do pais e sim a legislação demasiado branda. Veja bem, disse, são
milhares de cidadãos honestos passando fome, em condições as mais
precárias. No entanto, nas' prisões,
estão os facínoras respon:
eis pelos
mais tenebrosos delitos, comendo
bem, dormindo em colchão de mola e
com TV a cores a sua disposição. Isto
só pode estimular a delinqüência.
Outra causa da violência é falta
de policiamento. Ele citou como
exemplo o que ocorre em Salvador,
onde apenas quatro mil policiais são
encarregados de todos os serviços,
inclusive dos postos fixos da guarda.
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Ontem, às 9h30min. exatamente, uma facada tirava a vida
de Carlos Cordeiro de Paula, de
34 anos, quando se "desentendeu" com um dos companheiros
de pinga, na praça Osório,
. segundo alguns detidos pela Policia Militar e entregues à Delegacia. dé Homicídios. .
Todos os "andarilhos" foram
unânimes em apontar o elemento
conhecido por Heitor Martins,
vulgo "Pé de Anjo", como o autor
do assassinato, recebendo ainda
a ajuda da mulher que. o acompanhava (esposa), que bateu diversas vezes com o chinelo no rosto
da vítima, que se esvaia em sangue, com o pontaço recebido no
rim esquerdo.
José Antonio dos Santos
Gonçalves, 20 anos, apanhador
de papéis, afirma ter o "Pé de
Anjo" se aproximado e dito que
estava muito nervoso e que para
matar um não custava nada,
quando Carlinhos, como era
conhecida a vítima, armado com
um pedaço de pau, enfrentou a
faca do "Pé de Anjo" e levando a
pior. Quando ferido — continua
José — ele pensou que fosse a
perna quando viu o sangue escorrer, mas caiu alguns metros
adiante, não levantando mais.
Ainda em seu relato, José
Antonio diz que o assassino
estava acompanhado da mulher e
da filha, embriagado como os
outros.
João Luiz da Silva, que também fazia parte da rodada de
"nào viu
nada, pois
pinga, diz que
estava muito bêbado", mas
afirma também ter visto o Heitor

alguns deles deram declarações.
Porém, não querem ser identificados.
Um deles foi um menor que
estava sentado no banco na
"um
sujeito".dispraça, quando
se-lhe: Por que não vai trabalhar,
vagabundo". Como et menor não
tivesse dado atenção, o elemento
se dirigiu para onde se encontravam os outros bebendo pinga.
Falou qualquer coisa e em
seguida se atracou em luta corporal, sendo ajudado pela mulher
que o acompanhava e, em
seguida, empreenderam fuga.
Uma outra testemunha disse
estava em comque o assassino
"Gilda",
conhecido trapanhia do
vesti que na ocasião estava de
vestido "tubinho", cór de rosa e
um lenço azul, transparente sobre
a peruca ruiva e adianta ainda a
testemunha, que estava colocando pilha na máquina quando
viu que os homens rolavam no
chão e a mulher ajudava a bater,
dando com o chinelo no rosto da
vítima e o "Gilda" tentou ajudar a
vitima, agredindo o assassino.
SARGENTO
. Heitor Martins, o principal
acusado desse homicídio, é sargento reformado, tendo cumprido
pena por tentativa de homicídio, é
residente em São José dos
Pinhais e em certa ocasião tentou
matar seu próprio irmão á ripadas.
Segundo o delegado Anibal
F. de Oliveira esse crime será
esclarecido dentro das próximas
horas. "Pé de Anjo", ou seja, Hei-'
tor Martins, já está preso e admite
a prática do crime.
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"Pé de Anjo"
correndo ainda com
a faca na mão. Não nega conhecer a vítima e o assassino, pois
sempre bebiam juntos.
Jâ Luiz Carlos Sampaio,
vulgo "Ceará", disse que estava
passando na praça quando foi
detido por policiais militares e viu
"estaquando Heitor e a mulher
vam em cima do Carlinhos".
Luiz Carlos, que "junta papelão", como seus companheiros, é
natural de Fortaleza, 39 anos,
casado e atualmente não tem
residência fixa, dormindo nos
bancos de praça e marquizes,
"sendo separado
da mulher com
quem tem três filhos. Assim como
o mais jovem dos andarilhos,
afirma que o "Pé de Anjo" deu a
facada e saiu correndo.
"GILDA"
A cena de sangue foi presenciada por diversos populares,
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Delegacias fazem jogo
"do
empurra": chacina

e os pés com uma das pernas da
calça do marido. Carlos Alberto foi
encontrado numa segunda cozinha
existente na residência, em Identicas condições, sendo que as mãos
foram amarradas com fios de luz.
O crime, segundo o IPT, aconteceu no domingo á noite ou na
madrugada de segunda, pois vizlnhos ainda viram o casal na tarde de
domingo.
Silvestre e Mlguol Gonçalves
Machado foram dois dos vizinhos
que dizem ter ouvido latidos de cães
na madrugada de- segunda e ainda
os gritos de "pega ladrão".
Para o superintendente Aparecido, da Homicidios, o crime pode
ser por vingança, pois há um ano
Carlos Alberto expulsou de sua residêhcla o namorado de uma empregada por ser o mesmo viciado em
drogas. Após o fato, a empregada
também desapareceu.
Presume-se que o crime tenha
sido realizado por dois ou mais elementos, uma vez que o casal morreu
segundo os peritos do Instituto de
Polícia Técnica, no mesmo horário.
O delegado adjunto da Homicidios acredita ser latrocínio uma vez
que os autores reviraram todos os
móveis da residência.
Já o delegado
Esperidião
David, titular da Delegacia de Furtos
e Roubos, acredita que se trata de
homicídio, uma vez que não levaram
pertences de valor da residência e
nem um saco de moedas, encontrado posteriormente, durante a "revista" efetuada pela policia.
AGIOTA
O tenente reformado da Policia
Militar, Carlos Alberto Mialski, sempre ajudava as pessoas em emergència, emprestando dinheiro a
juros, tinha sempre dinheiro em
casa. Possivelmente encontrado
pelos marginais, que deixaram para
trás os outros bens de valor.

[I • •j^_fc___|

O casal chacinado c u empregada.
— A cidade estava calma e de
repente se movimentou.
É a afirmação do adjunto da
Homicídios, Anibal F. de Oliveira,
dado ao movimento verificado nas
últimas horas, naquela especializada.
Anteontem às 18 horas foram
encontrados os corpos de Carlos
Alberto Mialski e de sua esposa,
Hilda Ferraz Mialski, na residência
do casal, sita a rua Carlos de Laet,
1287, na Vila Hauer. Amarrados
pelos pés e mãos e semi-nús.
Carlos Alberto, de 59 anos, era
tenente reformado da Policia Militar
e residia no bairro já há vinte anos.
Ana Fernandes Muller foi quem,
com ajuda de um vizinho, constatou
casa fechada exalava um
que da "estranho"..
cheiro
Comunicado o 7o Distrito Policial.e a Homicídios, encontraram a
mulher "iria cozinha, com os pés
amarrados com um pedaço de pano
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Luiz Carlos.

João Luiz

Arma aponta para suspeitos

O delegado-adjunto da Homicidios, Anibal F. de Oliveira, especializada esta bastante movimentada nos
últimos dias, disse ontem que "a nova
dinâmica da delegacia é desvendar o
mais depressa possível os crimes de
autoria desconhecida, mesmo tendo
que mobilizar todos os seus agentes.
Sobre o assassinato do menor
Waldemir Rosa Teixeira, 16 anos, que
foi encontrado em um terreno baldio
na Vila Tapajós, no. último sábado, o
delegado revela que foram usados
dois revólveres para a consumação
do fato. Um deles, um Taurus, calibre.
32, pertencente a Bento Maria
Ribeiro. O mesmo elemento que,
segundo o principal suspeito, Vicente
Cardoso, teria aconselhado que
fugisse quando os policiais foram
prendê-lo, na Vila São Pedro.
"DEDÃO"
Bento, que diz ser funcionário
público, junto ao DSL, no setor de fiscalização é "alcaguete" do 109 Distrito

Segundo ainda
o delegado
adjunto daquela especializada, o
Bento que já foi submetido a dois
interrogatórios e continua negando,
será interrogado outras vezes até que
esclareça, pois o revólver apreendido
em-sua casa, remetido ao. IPT, teve
confirmada a saída da bala que
matou
Waldemir, na última quinta—
feira. Provas materiais contra o,elemento já temos, desde que a balística
deu positivo.

Bento Maria Ribeiro. 36 anos,.
. dizendo que não fuma maconha e
muito menos trafica, nega qualquer
envolvimento com o crime, afirmando'
conhecer o Vicente Cardoso apenas
de. vista e nunca ter visto a vitima.
Repete a frase: "Estão querendo fazer
três cantos comigo" e alegou que o
bando da Vila São Pedro já agrediu
sua mulher, Ana Elizabeth Costa
Ribeiro e "agora, querem acabar
comigo".

Bento
Policial, que ultimamente vinha
fazendo "jogo-duplo", sendo consi.derado pelas autoridades como um
"guentador
de bagulhos", tendo até
carteira de "Inspetor de Quarteirão",
carteira esta expedida em novembro
de 80.
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Documentos das vitimas, encontrados
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nos arredores da casa.

Motorista estrangulado:
corpo jazia no matagal

Passante teve sua atenção voltada ao corpo de uma pessoa parecendo adormecida em matagal, nas
proximidades do quilômetro sete da
rOdoviaquevai para Assunção (Para-'
guai).
Curioso, aproximou-se, yerificando estarem as vestes revoltas e,
possivelmente, desmaiada ou mesmo
morta. Em nada tocou entrando em
comunicação com as autoridades
policiais que no local constataram
através documentação existente em
seus bolsos, tratar-se do motorista de
táxi Valdomiro Donato (24 anos,
casado, três filhos, brasileiro), estran-

Capturados após o assalto
Presos em flagrante quando assaltavam na praça Tiradentes, Valdomlro Alves
Rocha, vulgo "Zolnho" e João Luiz, acusavam ontem, na Delegacia de Furtos e Roubos, o soldado da Policia Militar que
conhecem por "Machadinho", como o
mandante do assalto, e ainda, que repartiriam o produto do Voubo.
O marginal "Zoinho". que possui
dezenas de passagens por aquela especializada (perdeu a conta), diz ter "troco"
e á cobertura de seu advogado René da
Silveira, ao qual paga trinta mil cruzeiros
por mês. Nunca esteve ntí Ahú, mas em
Piraquara, na Penitenciária Central do
Estado, já cumpriu pena por este mesmo
delito.' O furto.. Segundo ele é a "coisa
mais rendosa que encuntf ou", pois "levanta" cinco ou seis mil cruzeiros por dla
"brincando",
enquanto que sr i ..i_aíi.,. ,íii
estaria ganhando.pouco mais que doze
mil como mecânico que íi
FÁCIL
Dizendo não qimrer outra vida, o mar"Zoinho" diz
ginal
que vai continuar assaitando até que um dia seja "apagado pelos
homens", pois já se acostumou. "A gente
assalta; descansa um pouco e sal encontra outro "loque" para "depenar".
Afirmando ter recebido a "dica" do
soldado "Machadinho". que trabalha no
módulo da Tiradentes, ao qual daria a máquina fotográfica e o relógio, ficando apenas com o dinheiro. Contudo o soldado,
viu que a gente cala em cana, deiquando "fogueira
xou a
queimar", como se não
soubesse de nada.
COMPARSA
João Luiz. natural de Canoinhas-SC.
18 anos que acompanhava
o "Zoinho"
nesse assalto, diz ter conhecido o marginal na rua XV e, como estava passando
fome. resolveu assaltar, uma vez que
teriam a cobertura do soldado da Policia
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guiado e ali abandonado.
Por ser de nacionalidade brasileira foram cientificadas as autoridades de Foz do Iguaçu que lá compareceram trazendo o corpo àquela
cidade onde, após necrópsia foi
entregue aos familiares.;
Diligências posteriores levaram
ao encontro do veiculo da vitima
alguns quilômetros adiante, sem
combustível.
Recorda-se que na semana passada, no mesmo local - fora assaltado
um Fiat, já recuperado na cidade de
Ceagazu em ação conjunta com as
autoridades paraguaias.

Bip

Bip

Você precisa vialer por dez!
Para um homem que decide,
o tempo é um capital precioso.
Vocô é um homem que precisa
de um aparelho "BIP"
Assim, quando todos o procuram
e ninguém "adivinha" onde vocô
se encontra, aqui está um
caminho fácil e
econômico. É como
multiplicar seu tempo
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Quando vocô se Inscrever como
assinante do Serviço de
Radiochamada "BIP" â sua
disposição fica um aparelho
de fácil manuseio e adaptação.
E vocô terá um canal exclusivo
para ser avisado instantaneamente
quando alguém o procurar mesmo
não sabendo onde vocô se encontra
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"Zoinho" e -João
Luiz.
Militar "Machadinho", com o qual repartiriam o produto do roubo.
João Luiz, que já passou p.ela Queiroz
Filho, diz que encostou a faca, enquanto
"Zoinho"
fazia a "limpa" Salienta que trabalhou durante sete anos como eletricista,
no Jockey Club de onde foi despedido pór
ter que "entrar para o Exército", e, como
ficou sem emprego, começou a assaltar e
nesses seis meses chegou a arr.ecadar de
setenta a oitenta mil cruzeiros
Dizendo ainda que, "uma hora eu saio
da prisão, pois é uma porta para entrar e
outra para sair, e se não receber ajuda de
ninguém, ou seja. um emprego, como não
queriam me dar novamente, estarei assaitando
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"GOSTOSO"
O soldado "Machadinho" deu o "cano" desta vez, se não nunca teríamos
caído em flagrante. Ele colocou - continua
João Luiz - a gente na fogueira e deixou
ardendo, tirando o corpo fora como era de
se esperar
Residente em Curitiba, no bairro do
Bacacheri, rua 4 casa 6. João Luiz diz ler
conhecido "Zoinho" apenas ontem pela
manhã e teve' "azar", pois sempre que
assaltava sozinho, saia fácil
O "Zoinho" bastante confiante em sua ¦
liberdade, dizia, em entrevista coletiva,
"nunca vai
deixar de roubar, pois é
que
gostoso"
•
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Solicite uma demonstração
do aparelho "BIP"
sem nenhum compromisso
e som despesa.

(*) Sistema Urbano: Localização instantãne;.
dos usuários dentro c'o perímetro urbano (+ ¦
40km) em qualquer cidade que disponha do
-Serviço Especial de Radiochamada "BIP"

Kiih Pri,t,Hi_,i

Knnt;

.'«. 5.MI

|i,«M,|.

• IIIIV

- < urlllha — Vararia

.

(

'

