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O Clube 
do Remo não é um time

de se matar com o dedo, mas

o Coritiba 

quer 

se reabilitar

Pelo 
que 

não

jogou, 
0 a 2

foi bom 
pro

Atlético

apartamento

á

o negocio do momento.

K • fé na construção.

CONSTRUTORA VATICANO

RUA LAMENHA LINS. 790

». FONE: 22-0901

A VISTA OV A CRÉDITO

^Joolhério

alM§L^!LA.

ANEXO 
"ÓTICA 

MODERNA"

Iva II ém Wnimn Bw 4m Hwi4 ni
hm 1M7I5 «IMWI

WIMWÊiÈÊmm

Perder para o Grêmio, em qualquer lugar do Brasil, não chega a ser

desonroso para time algum. Perder para o Grêmio em Porto Alegre é

normal. Jogar mal também faz parte da nossa condição huma. .3 e é

previsível com facilidade. Mas ontem o Atlético exagerou um pouco e

perdeu de 2 a 0. Teve muita sorte, pois a sua performance exifgia uma

goleada, goleada que Altevir, as traves e os atacantes do Grêmio

evitaram com percentuais muito próximos. Mas isso não é motivo

para escândalo e crise. Pág. 12.

Colorado 
r

já tem

roupa 
para

viajar

(Página 11)

Ney 
já se

despediu

Ontem, na 
polícia

Um dia de muitos 
golpes

com falsos empregos e

carteiras de motorista

Marretes Inundada: prejuízo para a lavoura e interrupção de estradas. Página 3.
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0 (iróinio jogou. O Atlético não jogou. Ganhou o Grcmio: 2 a 0. Fácil

do 
posto

de senador
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Petrônio

vem ao

Paraná em

20 dias

(Página 2)

Condenada

O rrt nlknr- • • w ¦ •«<%» •

que queimou

criança-

(Página 4)

Geisel já

chegou a

Brasília

0 general Ernesto

Geisel já está

em Brasil ia. Ele

chegou ontem,

acompanhado por

D. Lucy e pelo seu

futuro chefe da

Casa Militar, general

Hugo Abreu. Geisel

toma posse amanhã

na presidência 
da

República. Ontem,

dentre as 300

personalidades que

assistirão à posse,

chegou o presidente

do Chile. Augusto

Pinochet.

(Página 4)

i) ocncral Geisel embarcou ontem, no Ualeao, para Brasília

ia

o a

I

o

e
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Emílio anuncia:

Dentro de 20 dias, Petrônio

vem ao Paraná 
para consultas

O governador Emilio Gomes et tá em Brasília para aaalatfr a posse de Ernesto

Geisel e, ontem à tarde depois de conversar por mela hora com o senador Pe-

tronio Portela, encarregado pelo faturo presidente de articular as candidaturas

aos governos estaduais, anunciou: o senador deve vir ao Paraná nos próximos 20

dias. Emilio Gomes conversou também com os senadores Ney Braga, Mattos Leão

e Acelolv Filho e com os deputados do Paraná na Câmara. Além desses contatos

políticos, o governador aproveita esses dias em Brasília para debater com au-

toridades deste e do prórplo governo os planos de sua gestão. Amanhã, o depu-

lado João Mansur presidente da Assembléia, vl^ja também para assistir a posse de

Geisel. O deputado fica em Brasília vários dias e Já tem entrevista marcada com o

senador Petronlo Portela. Com mansur seguem estes deputados, que também vão

aproveitar da estada em Brasília para contatos políticos: Erondy Silvério, Ollvio

Franzonl, Emilio Carazzai, Lázaro Dumont, Gilberto Carvalho, Arthur de Souza,

Borsari Neto, Ivo Thomazonl, Olavo Ferreira, Fuad Nadl e Fablano Braga Cortes.

Na área estadual, o deputado Luiz Roberto Soares, lider da ARENA na Assem-

bléla, garantiu ontem "que não mais cogita ocupar eventualmente a Secretaria do

Interior e Justiça. Seus colegas de Assembléia e outros políticos estavam fazendo

um movimento para indicá-lo á SU ao governador Emilio Gomes. Entende o

deputado que, 
"embora extremamente honrosa e dignlflcante", a indicação é

"Inoportuna", 
pois poderia significar a ruptura de sua carreira parlamentar, 

"o

que não deseja", porque 
"dispõe, hoje, de sólida base eleitoral", capaz de reeiegé-

Io com tranqüilidade. Com isso, parece definitivamente certa a ida de Zacarias

Seleme, secretário do Trabalho, para a Secretaria do Interior e Justiça, no lugar de

Otávio Cezárlo que substitui Ney Braga no seu último ano de mandato de senador.
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O erro na Carteira, 19 anos depois

COMO CARROÇAS

Alguns meses atrás. um jornal do

Norte do Paraná, disse que os motoristas

de lá passaram depressa demais do carro

de bois para o automóvel. Aqui. o estágio

pode ter sido mais longo, o que não é

nenhuma vantagem. Principalmente os

motoristas de oinibus dirigem como se es-

tivessem no comando de uma carroça:

freadas bruscas arranques inesperados. Os

passageiros que se cuidem e que se firmem

nos bancos e corrimões. Os motoristas

defendem-se: os horários dos itinerários
são rifgidos. Isso não os absolve, não é com
1'rcadas e arranques violentos que o ônibus
vai andar mais depressa.

SEM AVISO

A desembargador Mota é preferida
pelos motoristas que vã o das Merces para
a Agua Verde, Vila Guaira, Parolim e
¦•utros bairros. Do contrário, caem nas
malhas do transito do centro. Ontem bem
lia hora do 

"rush" 
uma surpresa: entre a

Dr. Pcdrosa e a Visconde oc Guarapuava,
a Desembargador Mota estava interditada

para recapeamento do asfalto. E para
proseseguir por ela. os motoristas foram
obrigados a inusitados caminhos, nem
sempre livres de novas interrupções. Não
seria o caso de fazer o recapeamento no
Hm de semana ou a noite?
ASTERIX

O espetáculo de patinação 
"Holiday

On Ice" estréia hoje às 20.45 no Ginásio
do Tarumã. Desta vez, os patinadores vão
representar ao vivo algumas histórias em

Quadrinhos. 

Entre elas. 
"Asterix. 

o
iaules". A moça que faz o papel do bem

humorado c decidido defensor da Gália
contra a invasão romana tem apenas 1,36
metros de altura e o Obelix chega a quase
dois metros. O grupo tem 75 

patinadores
(de quinze nacionalidades diferentes) e
Hca aqui até o di a26. O espetáculo dura
duas horas c mciaAS LIÇÕES

O informativo da Associação Para-
nacnsc dc Supermercados (edição de

janciro-fcvcreiro começou a circular on-

tem) tira unia concçusão da atual crise da

carne c do óleo que não deve ser de agrado

(km pequenos comerciantes apesar de ver-

dadeira. Diz: apenas os supermercados

Bom espetáculo: Holliday On Ice

(como lie ou demonstrado) tem condçições
cie distribuir a carne e óleo. Outros tipos
de estabelecimentos não pois 

"não 
podem

arcar com o ônus de lucros Ínfimos ou
mesmo preju/os".
CONVITE

A Policia Militar do Paraná está con-
vidando para as solenidades de passagem
de comando da corporação dia lv, às 9,30

na Academia do Guatupê. O coronel do
Exército José Carlos de Avellas deixa o
comando para o coronel da Policia Militar
César Tasso Saldanha Lemos.
FILÉ GRÁTIS

Aconteceu ontem de manhã no Rio de

Janeiro: um Volks atropelou uma vaca<e
mais do que depressa o povo correu para
cima do animal, não para socorrer a
inusitada vitima do transito e sim para
carneá-la. Não fosse a pronta intervenção
da Policia, juita gente teria almoçado um
raro e grátis filé.
NOVO DIRETOR

O Conselho 
'Administrativo 

do
INOCOOP PR (presidido pelo engenheiro
Furo Brandão) indicou o engenheiro Otto
Hildebrando Doetzer para diretor técnico
do Instituto. A efetivação do Otto Hil-
delirando depende agora de homologação
do BNH.

PEQUENO DESCUIDO

O Jornalista Antonio Carlos Martins
Vaz, do DT. tirou carteira de identidade
em julho de 65 (RG-531.977) e só ontem,

quando usou o documento para abrir con-
ta num banco, notou um detalhe: a car-
leira não tinha a assinatura do diretor do
Instituto de Identificação. O banco
aceitou o documento como prova de iden
(idade, mas sem nunca ter atentado pata o
detalhe. Martins usou a carteira por quase
dez anos.

RONDON CONVOCA

No dia 23. o Projeto Rondon reúne o

pessoal que participou do projeto no Norte
e Nordeste. Até o dia 20, os universitários
devem se inscrever para participarem do
encontro. E até o fim do mês ficam abertas
as inscrições para o concurso de foto-

grafias tiradas pelos participantes do XIII
Projeto Rondon nas áreas onde traba
Iharam.

mm
P

Utilidades

suas inúmeras possibilidades de ordem

leciiico-artislica. O Museu da Imagem c

do Som está recebendo as inscrições que

procedem dos mais diferentes pontos do

pais. devendo iodos os lilmes concorrentes
ler exibições públicas cm Curitiba, de I."

a <i de abril próximo.

ENCONTRO DE TÉCNICOS

Dois Encontros de Técnicos A Nível

de I xccuçào em Desenvolvimento de

( oinunidadc serão realizados como parte
«Io convênio firmado, no ano passado.e
ntiv a Prefeitura Municipal de Curitiba e a

Siidcsiil. órgão do Ministério do Interior.

As inscrições poderão ser feitar até o di

a 15 de março (amanhã) na sede da Di-

ivtoria do Serviço Social da Prefeitura a

Una Ivo Leão n." 6b (em frente ao Tri-

luinal do Juri — Centro Civieo). Hsses dois

encontros são especialmente dirigidos a

técnicos que atuam em programas dc

Desenvolvimento dc Comunidade, ligados

a Sudcsul. As vagas se limitam a 20 par-
ticipantcs para cada encontro.

Fgus Muni/ dc Aragã»

comenta o Código Civil

I Vnirc os lançamentos da semana, em
li*ros encontramos c destacamos alguns
na área jurídica c em especial, o de autoria
ile I .«as 1). Muni/ de Aragão. ex-Diretor
ila Faculdade tle Direito da Universidade
Federal do Paraná. Aragão que atualmen-
te exerce a função de membro do Conselho
Universitário da UFP comenta o Código
ile Processo Civil, no volume II da obra
composta |x>r 10 volumes, da Editora
Forense. Seu estudo engloba os Arts. 154 a
2<>9. do C ódigo numa apreciação profun-
(lamente segura c abalizada. Fm 

"O 
Com-

portamento na Organização Social"
(Forense-Universitária), o Professor Alde
Sampaio faz um estudo da sociedade, in-
dicando os princípios primordiais da
natureza humana cm que se baseia a or-

ganização e por eles deduz os vícios e as
falhas que provêm da desobediência a es-
ses princípios no modo pelo qual se for
formando a associação humana. Alde
Sampaio é professor emérito da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro e ex--
Deputado Federal, tendo seu presente
trabalho merecido apresentação do so-
eiólogo Gilberto Freyre. Outros lançamen-
tos que |H)dem ser encontrados nas li-
vrarias Ghignone: 

"Curso 
de Diretoto Ad-

ministrai ivo", de Diogo de Figueiredo
Moreira Neto (Faculdade de Direito Cân-
elido Mendes): e 

"Direito 
de Família". de

Jefferson Daibert (Faculdade de Direito da
U.F. de Juiz de Fora).

SUPER-8 AMANHA

^Encerra-se 
amanhã, o prazo para ins-

crição ao I Festival Brasileiro do Filme
Supcr-8, promoção do Governo do Estado
lançada com o objetivo de incentivar o in-
leresse pela cultura cinematográfica, es-
timular uma cinematografia regional e a
ela incorporar o filme dessa bitola com

SEMANA DA BIBLIOTECA

Além de uma série de palestras sob o

lema 
"Como 

usar a Biblioteca do Para-
ná". que está sendo proferida por bi-
bliotccários em vários colégios de Curitiba,
outras programações, como Torneio In

fanto-Jiivenil de Xadrez. Exposição. Lan

eameuto de Livro. Premiação á Mais Bela

Fstória Infantil, fazem parte da Semena
ila Biblioteca, comemorada nacionalmen-
te. de 12 a 19 de março. Dentro da pro-
gramação no dia 19. ás 18 horas. Betty
Borges Fortes, poetiza radicada no Rio
Grande do Sul. fará o lançamento de al-

ttuns de sus livros.

EMERGÊNCIA
Os telefones de emergência da
ckladc são os seguintes:
Rádio Patrulha  I9()
I Vi ml ii Sivorro . 142 - 22-0020
IVaiihciros  PU • 22-OIOÜ
Poluiu  22-0200
lUicia ICOPF)  22-1045
Delegacia de Furtos . 22-4.1.1.1
l)el. Kurtosdc Automóveis . .
22-26.S)
llaniào dolrâ listo . 22-h77()
SaiKpar 23-6574
l oi\ ;i e Lu/ 23-9(>4ti

I clcpar - Reparações . .. 10.1

BAILE NO PORTÃO
A Sociedade Operário Beneficente do

Porta, a Rua Borges Bettcga. 40, fará
realizar no próximo domingo o baile
denominado 

"Eu 
Badalo" com efeitos de

luz c som a cargo da 
"Stereo-Kolor"

Inicio as 19.30 horas.

Atrações

Lv

.lumes Mason e James Cuburn, no Avenida

A PROGRAMAÇÃO

AVENIDA — O Fim de Sheila — De Herbert Ross. Com

Richard Bcnjamin, Dyan Cannon. James Corbun e

Raquel Welch. Censura 18 anos.

CONDOR — La Matriarca, o Mando é das Mulheres —

De Pasquale e Festa Campanile. Com Catherine Spaak.

Philippe Lcroy e Jean Louis Trintignat. Censura 18 anòs.

LIDO — Vai Trabalhar Vagabundo — De Hugo Car-

vana. Com Odete Lara. GHugo Carvana e Paulo César

Pcreio. Musicas de Chico Buarque. Censura 18 anos.

VITORIA — Os Doze Condenados — De Robert Al-

drich. Com Lee Marvin, Ernest Borgnine e Charles Bron

son. Censura 18 anos.

GLORIA — Gregorio Volta para Matar — Com Alex

Prado. Rosana Mondin e Rubens Elliot. Direção de

Rubens S. Prado. Censura 18 anos.

S. JOÀO — Trindad... Ê Meu Nome — Com David Car

doso. Carlos Bucka e Fatima Antunes. Censura 18 anos.

KIVOLI — Aladim e a Lampada Maravilhosa — Com

Renato Aragão. Dedé Santana e Carlos José. Censura

Livre.

PLAZA — Fogo — De Armando B6. Com ! vibel Sarli.
Censura 18 anos.

SC ALA: 
"Festival 

da Nostalgia", apresentando 
"O

Diabo a Quatro", com os Irmãos Marx.
I-.XCFLSIOR: 

"O 
Manto Sagrado", de Henry Koster.

Com Richard Burton. Jean Sinimons e Vietor Mature.
Censura livre.
MAR ABA: 

"As 
Monjas e as Sete Pecadoras". de

Kichard Jackson. Com Tony Kemdall e Monica
leuber. Censura 18 anos. Completa o programa."Uma 

Virgem na Praça", com Flavio Migliacio e Cyl
Farncy. Censura 18 anos.
ARLEQUIM: "Prepara-se 

Para o Inferno", com Peter
l.ee Lavvrcncc e F.spartaco Santoni. Completa o

programa, 
"Sai 

da Frente", com Mazzaropi. Censura
livre.

OPERA: "A 
Comando do Sindicato", com Fred

Willianson. Censura 18 anos.
EXPOSIÇÃO

Fm comemoração à Semana da Biblioteca, a
Divisão de Documcntaçao Paranaense está promoven-
do unia exposição sobre a obra do eminente homem

publico que foi Bento Munhoz da Rocha Neto,
idealizador do prédio uue seria ocupado definitiva-
mente pela Biblioteca Publica do Paraná. A exposição
estar't aberta até dia 19 próximo, quando encerram-se
as festividades alusivas à Semana da Biblioteca.

INTERNACIONAL
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COMBATES EM
GOLAN
Um novo choque militar
ocorreu ontem entre torças
sírias e israelenses nas Colinas
de Golan.

O comando militar sírio
afirmou que suas forças
derrotaram uma patrulha
israelense e destruíram quatro
peças de artilharia.

Não houve informações
sobre feridos ou baixas.

O comando sirio acrescen-
Iihi que 11 combate durou mais
de Ires horas e meia e que se
estendeu nos setores norte e
central da linha de trégua,

parte da área dc oito quilo-
metros quadrados, ocupada

por Israel, durante a guerra
de outubro.

Embora tanto as autori-
dades israelenses como as
sírias tenham relatado o con-
llllo, os dois governos acusam-
se mutuamente de ter ini-
ciado o ataque.

Anteontem houve um com-
bate de quatro horas e a Síria
intórniou ter derrubado um
helicóptero israelense, fato

que foi negado por Israel.

. Os sírios prometerem
publicamente impedir que as
forças israelenses fortifiquem
ou melhorem suas posições
nas Colinas de Golan apesar
dos esforços do Secretário de
Estado norte-americano.

Henry A. Kissinger. para ob-
ter unia separação de tropas.

Em Tel Aviv, um funcio-
nário do Ministério das
Relações Exteriores disse que
is conflitos fronteiriços com

'os sírios não alteraram a
decisão israelense de parti-
cipar das negociações para a
separação de tropas, previstas
para Washington, ainda este

IRLANDA RECOMHECE
SOBERANIA

O governo irlandês reco-
nheceu ontem a soberania
"de 

lato" da Grã-Bretanha
sobre a Irlanda do Norte.

Em declaração aguardada
há muito tempo, o primeiro
ministro Liam Cosgrava disse

à Camara que 
"meu 

governo
aceita como lato que a Irlan-

da do Norte faz parte do

Reino Unido".

O governo irlandês pronun-
ciou-se em favor da Uniti-

cação da Província seten-

trional. de maioria protestan-
te. com a agitada República

Católica, desde que a Ilha foi

dividida há mais de 50 anos.

A existência da Irlanda do
Norte deu lugar a campanhas

violentas do Exército Re-

publicano Irlandês dirigidas

quase sempre contra o

Governo da Província e cm-

pliadas em algumas ocsiòes a

até envolver toda a República.

A declaração de Cosgrave

confirma o acordo assinado

em dezembro do ano passado,
em Sunningdale, a 50 qui-
lometros a oeste de Londres.

Participaram do acordo os

dirigentes políticos da Grã-

Bictanha. República Irlan-

desa e Irlanda do Norte. O

acordo foi um passo prévio a
liirmacão do conselho Pan-

Irlandês cujo objetivo seria

unificar a ilha.

A declaração original do

governo irlandês no comu-
meado de Sunningdale se
referia ao Status da Irlanda

do Norte como uma entidade

separada mas não admitia

que fosse de fato da Grã—

Bretanha. Em sua declaração

se ontem ao parlamento. Cos-

grave disse: 
"Nesta 

ocasião,

reafirmo que a posição 
"de

fato" da Irlanda do Norte

dentro do Reino Unido não

pide mudar, exceto pela
decisão da maioria do povo da
Irlanda do Norte". Um porta-
voz do partido unionista da
Irlanda do Norte, um dos tres

grupos protestantes que

prometeram combater o Pacto

de Sunningdale. disse que a

declaração de Cosgrave é es-

túpida".

O porta-voz 
' 
acrescentou

que Cosgrave tenta ajudar o

primeiro executivo da Irlanda

do Norte que agrupa católicos

e protestantes e que sofre a

opoaicão dos protestantes ex-

tremistas. *

VENEZUELA PELA AL

O recém-empossado gover-
110 do Presidente Carlos An-

dtvs Perez será caracterisado

por um acentuado nacionalis-

mti latino-americano no

terreno internacional e por
uma democracia econômica e
social, no âmbito interno,

segundo as primeirs análises.

Perez iniciou anteontem

seu mandato presidencial de
cinco anos descrevendo-o

como 
"o 

inicio dc uma era de
autenticas realizações po-

pulares que torne possível a
democracia econômica e
social, como expressão das

mais sentidas aspirações do
homem e da mulher vene-

zuclanos". Tendo reconquis-

lado seu governo dando mos-

Iras de que o mesmo se reves-

tirá dc um ritmo intenso,
iniciando suas atividades às
cinco horas da manhã c en-

eerrando-as a meia-noite.

Os 13 ministros de seu

gabinete que semanas atrás

trabalhavam nos planos
iniciais fe uma nova adminis-

tração, combinaram, nas

primeiras 48 horas, as ati-
vidades sociais com as re-
lacionadas a seus novos car-

gos. Fontes ligadas disseram

que Perez manterá eu atual
ministério por um ano, para
so então, após uma avaliação,

pmmover t>s reajustes que
considerar necessário.»

O novo governo se dispõe a
executar um programa que
abrange 22 itens de caráter
nucional e internacional.

Av relações com as Forças
Armadas serão baseadas num
"apoio 

vigoroso" prometido a
ftrez pelos altos comandos
militares do Pais "a 

lim de
fortalecer o governo na

promoção dos direitos dos
fracos. excluídos do progresso
social" — segundo os obser-
vadores chegados ao novo
chele de Estado. — No Cani*

l*i social o governo iniciará
uni período dc autenticas
realizações populares, capazes

de permitir a elevação do nivel
dc vida dos venezuelanos. —

Hm matéria de petróleo, o

governo prometeu a nacio-

nalização da indústria pe-
tmlífcra. ora em poder das
companhias estrangeiras qúe
detém 95 por cento da pro-
dução. Mas adiantou que
haverá um diálogo para
chegar a um acordo. 

"Quanto

mais suave for o tom de voz

que usarmos, tanto mais fácil
será ouvir-rfos e entendernio-
IHíi".

VELASCO IGNORA

BLOCO

O Presidente do Peru.
General Juan Velasco Al-
varado se absteve ontem de
fazer qualquer comentário
sobre as noticias de que o
Brasil. Chile e a Bolívia es-
lariam dispostos a formar um
bloco anti-marxista na
América do Sul.

"Não 
posso adiantar nossa

provável ação se isso acon-
tecesse. Ê preferível esperar
alguma decisão... que ocorra

pois. primeiro", disse Velasco
ao responder uma pergunta
de um jornalista.

Algumas i)oticias do ex-
icrior alirmuni que o suposto
bloco ficaria constituído com
a presença dos presidentes
Augusto Pinochct. do Chile e
Hugo Baiizcr. da Bolívia, na
cerimonia dc posse do novo
mandatário brasileiro, Ernes-

to Geisel. Velasco também
desmentia enfaticamente
nuicias de que o Peru teria
se constituído num suposto

ponto para o avanço do mar-
xismo na América Latina.
"Se 

não nos crêem, que vamos
lazer? Acrescentou, reiteran-
di» a posição dc seu governo
militar revolucionário, ini-
ciado em outubro de l%8. de

que a política seguida "não 
há

nem capitalista, nem co-
munista. mas sini autenti-
comente peruana"."Afirma 

que somos amigos
di* comunistas, sim somos.
Mas não somos comunistas",
destacou. Afirmando que tan-
to o Peru como seu governo
lenta manter boas relações
com todos os países do mun-
do.

O Peru estará representado
na cerimônia de posse do
Presidente Ernesto Geisel.

pelo Ministro da Aeronáutica.
Icliente General Rolando
(iilardi. Gilardi é também
Chele do F.slado Maior da
Aeronáutica, e como tal in-
tegra a Junta Revolucionária
dc govcniM.

Velasco fez estas e outras
declarações numa entrevista a
imprensa em seu gabinete
depois dc receber as credcn-
ciais dos novos Embaixadores
da Argentina e México.

ESCRITÓRIO

Dr. César Prieto
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EDUCAÇÃO

Escolha desde 
já

o vestibular

que 
você vai fazer

Sc você está se preparando para o vestibular do ano uue
vcflt e pretende 

fazê-lo na Universidade Federal do Parni

rtu os números dos vestibulares dos anos passados, de açor-
com recente relatório da C omissão Central do Concurso

Vestibular 
— C C V daquela Universidade. Aqui estão os cur-

niais preocupados e aqueles em que a disputa é maior

tssc n li mero podem orientálos no próximo vestibular
Dos candidatos inscritos para o vestibular do ano

¦ussado, l<>87 procuraram medicina. 1040 engenharia civil
{,2.1 ciências econômicas (Diurno e Noturno), 5(1 engenhar*

a|ronómica e 45.1 farmácia. Todos os outros cursos tiveram

fiKnos dt candidatos, hnquanto isso. os cursos menos

preocupados 
foram estes: apenas 25 vestibulandos 

quaseram
Ia/cr filosofia. 44 procuraram biblioteconomia, 44 Educação

Mural e Cívica, 52 Ciências Sociais; 69 Ciências (Liceciatura

rau>- . „
No ano passado, o curso mais disputado foi o de me-

diina: 10.54 candidatas 
para 

uma vaga. Depois, arquitetura

e urbanismo: 8,75. psicologia, que começou este ano: 6,73-

engenharia elétrica: 6,68, engenharia mécânica: 6,16;

geologia: 5,35; c farmácia: 5, 03. Um detalhe: nos últimos

irês unos. o número de candidatos para as 160 vagas para
medicina diminuiu todos os anos: em 1972, eles eram 2.198
_ 1.1,74, candidatos para uma vaga em 73, 1.835 — 11,47

por va^a; e em 74, 1968 — 10,54 por vaga.

IX' outra parte, no curso de Estudos Sociais (liceciatura

I.» grau), que também começou a funcionar est ano, nem
st,pula houve: 21% candidatos para 230 vagas — c/v 0,95.
Kducação Moral e Cívica teve 49 candidatos para 40 vagas —

c/v 1.23: Filosofia: 25 para 30 c/v 1.2. Geografia: 52 para 40
_c v 1.30; ciências Sociais: 53 para c/v 1,33; Pedagocia:

142 — 100 — C/c/v 1,42; Biblioteconomia: 44 para 30 —¦

c v; história; 62 parav 40 
~

no 167 para 100

- c53; Ciências Econômicas diur-
c/v 1.67.

A área mais procurada foi a Biologia: 6,41 candidatos por
vaga. A área tecnológica teve 4,34 por vaga e a humanfstica,

120 candodatos para cada vaga.
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I sc é um dos três novos centros comunitários

Núcleos comunitários

e três novas escolas

Três núcleos comunitários vão ser entregues pela
Prefeitura nas próximas semanas, dentro da pri-
gramação do 281.° aniversário da cidade. Todos eles
funcionarão ainda neste ano letico. atendendo a diver-
sas regiões de CuritibaM são os núcleos comunitários
Vila Aurora, Tapajós e Sítio Cercado.

O núcleo comunitário Vila Aurora terá quatro
salas de aula e o prazo para a firma empreieteira que
está executandoas obras termina dia 28. No Tapajós,
obra que também deve ser condida dia 28, haverá seis
salas de aula. Já em Sitio Cercado, o núcleo comu-
nitário de emergência funcionará com duas salas de
aula e as obras estarão prontas nos próximos dias.

Com 720 metros quadrados, o núcleo comunitário
Vila Aurora terá capacidade para 140 alunos por tur-
no. O estabelecimento está localizado entre as ruas
Luiz Leopoldo Landal. Fioravante Slaviero e Fracisco
Fruel, no Novo Mundo, atendendo a população que
mora no bairro além dos moradores da Fazendinha,
Capão Raso, Vila Nossa Senhora da Luz, Vila Ipiranga
e parte do bairro do Portão.

O núcleo comunitário Tapajós com capacidade

para 210 alunos por turno e área de 1422 metros

quadrados está localizado na Vila Hauer, no quar-
leinto formado pela rua Flávia Borlet, rua n.° 11, rua
n.° 13, rua n.° 4 e rua Humberto Cicarino. Atenderá
além dos moradores da Vila Hauer aos do Boqueirão,
Xaxim, Vila Lindóia e Vila Fanny.

O núcleo comunitário de emergencia Sitio Cer-
cado, localizado nas proximidades da Subestação da
Copei do Pinheirinho, atenderá parte daquele bairro e
"'ais Tartuquara e Umbará. Terá capacidade para 70
alunos 

por turno.
Os núcleos que serão entregues no fim deste mês

cunstruidos nos mesmos moldes de outrps já em fun-
cionamento em Curitiba, atenderão não só aos alunos
como também a comunidade. Possuirão atendimento
sanitário. dentário e assistência médica preventiva.

Esses cursos treinam

melhores 
professores

Ern sua visita á Secretaria da Educação e Cultura, com
""letivo 

de observar o andamento dos cursos de Esquema I
1 c Programar a implantação de novos projetos para a for-
n^vao de professores e pessoal técnico administrativo de

grau, o diretor de operaçoes do Centro Nacional de
|X'rteiçoamento de Pessoal para formação Profissional

^nator), 
Luiz Ernani Torres da Costa e Silva, elogiou a for-

¦ a 
ynio 

estão sendo treinados os recursos humanos para a
• 'plantarão 

da Reforma do Ensino no Estado.
u diretor de operações do Cenafor se reuniu com o profes-

Ernesto Knauer, diretor geral da SEC e com o diretor do
™,r<> (|e Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento de Pes-

Ul 
Paraná, Taturo Yamagucht, quando expôs o es-

Lma de novos projetos educacionais que serão implan-

P*aiT 
n° ^aran^' 

para formação de professores de segundo

sur_ 
^.Crca de duzentos portadores de diplomas de cursos

vr^rK|ires 
es.,"° realizando o curso de formação de profes-

v» .s "e disciplinas especializadas de segundo grau. em con-

Uni" 
t"rn ° Cenafor. as trís universidades estaduais e a

S^^Klade Federal do Paraná. O curso é coordenado pela
k:i" ' «través do Cetepar. Esses professores, que serão ha-

fitados 
até o fim do ano, vão suprir a deficiência existente

8rau. Esses e outros cursos estão sendo reali-

Educ í 
° etePar* Para atender ao Plano Estadual de

•X)

pr°'eslor Luiz Ernani. do Cenafor, ficou impres-
corn os trabalhos desenvolvidos pelo Cetej»r, nao

Profr.aspccto quantitativo, que atinge um grande numero de

rcsnít 
s<.,res' mas também pela qualidade do material e pe««

Par-. 
obtidos. Ele prometeu todo o apoio do Cenafor

siDrir' 
re?'l?a^ào dos cursos de Esquema I e II. que vsa

P,,r 
'|s deficiências de recursos humanos no segundo grau.

atrav<v Jf^o. ° professor Knauer explicou que a b .

i o ítMvji: 
Cetepar. não medirá esforços para bem empreg

p"T—1° 
enviado 

pelo órgão.1 l|ntibT^ —

As enchente* deste ano

em Morrei es não furam tão grave*

quanta às verificada» em ano* paaaado*.
Ma* foram suficiente* para causar

prejuízo* à agricultura, Interromper

ectradaa, desabrigar família* e

provocar a queda de ponte*. No

fundo, a causa das enchente* é o 
processo

de desmatamento da Serra do M*r

* iY fclirwn^'' MnBMli f . ^JSl- <r>.*7*?? 
rsg*. 
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ENCHENTE EM MORRETES

As intensas chuvas que caíram na

madrugada de ontem no Município de

Morretes, elevaram as águas do Rio do

Pinto, impediram passagens em pontes e

prejudicaram sensivelmente toda a

agricultura da região.

Embora violentas, as águas não

chegaram a causar danos como em anos

anteriores, quando toda a cidade foi

praticamente invadida pelas águas. Foi

apenas um grande susto para apopulação

e, talvez mais um aviso de que o des-

matamento dos morros em todo o Mu-

nicipio está começando a demonstrar os

seus efeitos negativos.

Algumas casas da região agrícola in-

vadidas pela água, a ponte na principal
rodovia que faz ligação Morretes-BR 277,

há alguns quilometros da cidade, no Rio

do Pinto teve sua cabeceira destruída e.

outras cinco pontes no interior do mu-

nicipio foram carregadas pelas águas

deixando vários agricultores isolados.

BARREIRAS E PONTES

Na BR-277, quand esta rodovia atin-

yc «i município de Morretes. cinco bar-
reiras deslizaram para o meio da estrada,
trazendo grande perigo. Enormes pedras
rolaram e. para que a rodovia fosse li-
berada foram necessários mais de 10
caminhões, tratores e cerca de 40 homens,
trabalhando durante 15 horas. Ainda resta
algum perigo e somente depois de amanhã
os trabalhadores do DHR deixarão de lado
as placas indicativas de perigo nos qui-
lometros 44 e 4<> daquela estrada.

A ponte em Morretes, sobre o Rio do
Pinto, ficou interditada durante toda a
manhã de ontem e o problema aconteceu
com o represamento de água causado pelo
entulho que se fixou em seus pilares. Uma
enorme represa foi formada e a erosão se
encarregou de destruir a cabeceira, abrin-
do uma vala de mais de dois metros de lar-

gura. Caminhões da Prefeitura de Mo-
rretes e do DER, chegaram pela ma-
drugada, iniciando o trabalho de recons-
trução. e por volta de meio dia os carros já
podiam trafegar usando uma das pistas.

Os 
"turmeiros" 

que estavam tra-

balhando no local, removendo os entulhos,
sc queixavam da (alta de equipamentos.

I*>is toda a operação estava sendo manual.

PERIGO %

Antes da Ponte sobre o Rio do Pinto,
uma baixada no asfalto onde a água ainda
ao meio dia permanecia encobrindo a pis-
fa causou dois acidentes, sendo que um
deles mais grave. Uma Kombi que se des-

governou e um TL (PA 0057) de Para-
naguá foram parar fora da pista no grande
lago que sc formou com as chuvas. O
motorista da Kombi teve escoriações tendo
de ser medicado, enquanto que o TL
apesar de ter capotado por diversas vezes,
nao feriu nenhum de seus ocupantes. O

perigo, vai continuar 
por 

mais alguns dias
naquele local, conforme avisaram os
trabalhadores e qualquer carro que entrar
na pista encoberta com uma velocidade
mais acentuada poderá também capotar.
DESMATAMENTO E PREJUÍZOS

Na Prefeitura Municipal de Morretes.
os funcionários estavam atarefados com os

i ^

nCSenv

V 
¦

problemas que vinham sendo anunciados.
Os cinco caminhões da municipalidade es-
tiveram o tempo todo ocupados na recons-
trução de pontes e transporte de traba-
Ihadores para as diversas barreiras que
caíram, mesmo na Estrada da Graciosa,
onde também se nota a fúria das águas.

Os prejuízos, segundo esclareceu o
Secretário da Prefeitura. Orlando Confor-
to. não serão tão elevados como em anos
anteriores, no entanto, a saíra de verduras
c legumes vai ser bastante prejudicada,
podendo inclusive criar reflexos no mer-
cado curitibano. para onde diariamente
sao destinados cinco ou seis caminhões
com este tipo de mercadoria.

Já outro funcionário da Prefeitura
fazia questão de frisar que o problema
todo tinha uma causa muito fácil de ser
constatada: o desmatamento. Algumas
fábricas de palmito, e mesmo lavradores,
c>>tão derrubando indiscriminadamente o
mato, causando uma alteração climática

que poderá trazer enchentes ainda mais

graves.

Albergue resolve

alguns 

problemas

mas cria outros

Os mendigos formam uma triste paisagem perto do albergue

O Albergue Noturno da Rua Cabral está
numa situação deplorável. Dona EIvira, sua ad-
ministradora, aponta a quantidade de indigentes e
débeis mentais a espera de asilagem e internação
em sanatório como seu principal problema. O fato
está motivando muitas aglomerações, muitos men-
dtgos e doentes mentais nas imediações do alber-

gue, dia e noite.
Os moradores das proximidades, na Rua

Cabral e adjacências, não agüentam mais suportar
o grande número de indigentes concentrados
naquelas ruas. perturbando sua paz. 

"Não 
se sur-

preenda se daqui a pouco chegar um mendigo aqui
em casa e sentar-se no meu sofá para assistir
televisão". Este morador da Cabral exagerou,

porém qualquer descuido e já os intrusos chegam a
formar grupos nos pátios das residencias. De
madrugada, não são poucos os que encontram in-
digentes e desocupados dormindo na sua porta.

A verdade é que não há mais lugares no Al-
bergue. Com 150 leitos, recebe por dia mais que
duzentos indigentes e débeis mentais. A cada per-
gunta. o repórter encontrava dona EIvira cochilan-
do. Seu trabalho é exaustivo. "A 

maioria vem do

interior. A 
polícia 

os vê perambulando pela rua e
traz para ca. Daqui, não há quem tire e ninguém
também quer sair".

Este não é o objetivo do albergue, diz Dona
EIvira. "O 

ideal é o indigente entrar de noite e sair
de manhã encaminhado para um asilamento. paraum sanatório ou de volta â sua cidade". Ela
aproveita para encontrar um exemplo de recu-
peração no albergue. Um pernambucano começou
consertando "galhos" 

na eletricidade do prédio.
Acabou sendo eletricista formado. Hoje está
casado, com filhos e tem boa colocação no Estado.

Este congestionamento no albergue, com in-

digentes pelos corredores e escadas, um quadro
triste de ociosidade, provoca as aglomerações
diárias, que os moradores da Cabral tanto re-
clamam. "Eles 

são teimosos, observa dona Eívira,
sempre voltam".

Para Dona EIvira. a melhor solução para a
situação é transferir o albergue para longe do cen-
tro. 

"Mas 
o alivio imediato para o grande acü-

mulo de indigentes no Albergue é o encami-
nhamento para um asilamento ou sanatório.

Ncfy Braga 

já 
deixou Senado

O Senador Ney Braga, falando du-

rante a Sessão Plenária de ontem do

Senado Federal, quando encaminhou seu

liedido de licença para assumir o Minis-

térioda Educação e Cultura, destacou que
não era uma hora de despedidas, pois 

"a

despedida presume o afastamento, a

ausência, a ruptura de elos. N5o mc des

peço do Senado; apenas peço licença para
trocar de casa, para mudar de instrumen-

tos. para substituir tarefas, no exercício

dos mesmos misteres, e na busca dos mes-

mos objetivos: lutar pelo País, servir a

causa pública, fazer do trabalho a arma

de cada dia, seja no Legislativo, seja no

Executivo, para a realização da grande
Obra de Consolidação Revolucionária e

preparação do futuro".

Dirigindo-se aos senadores, acentuou

que 
"aqui 

pela vivência própria pude seri-

lir todo o peso Histórico do Senado da

República na evolução do Pais. desde o

remoto império até o lançamento dos

alicerces do Brasil de hoje e de sua gran-
deza. senhores senadores, quero dizer que
o convívio com todos e com cada um tem

sido para mim um privilégio que saberei

cultivar nos novos caminhos que passamos
a trilhar".

ESTADO-BERÇO
"Vindo do Paraná — 

prosseguiu —

mes Estado-Berço. minha querencta mais

íntima, que com tanta confiança me tem

honrado pela vontade e pela generosidade

de seu povo. vindo do Paraná para o

cenário alto da politica nacional, desde

logo me foi possível constatar no encontro
com os representantes dos demais Es-
fados, as mais variadas formas de bem
servir a Pátria". Lembrou também o
senador Ney Braga que 

"muitas 
honras

me têm sido conferidas. Pertencer a esta
casa, ser um dos seus pares, ocupar esta
tribuna, £, entretanto, Jaj» homas mauno

que guardo no meu patrimônio de homem

público. F. quero dizer que es-ta honra vem
acompanhada de um profundo sentimento
dc humildade. Se nos dispomos a servir ao
País, ao Estado, e ao povo. havemos que
(cr a exata consciência disso, ou não ser-
vimos nem ao País neni ao Estado, nem ao

povo".

Sobre suas novas funções o senador
Ney Braga observou 

que assumiu um novo
setor da administraçao pública que 

"con-

tudo não é totalmente estranho: o fas-
einante e crucialmente importante mundo
da Eduçação". E lembrou 

que 
na época

atual a ninguém é dado alheiar-se dos
problemas educacionais e. muito menos,
ao homem público, na obra da Educação
do homem moderno devem tomar parte de
todas as instâncias sociais, todos os ele-
mentos responsáveis, poderes públicos e
iniciativas 

privadas, em grau diverso e com
distinta responsabilidade, 

por que toda a
ação já desperta criticamente para a
Educação como fator decisivo de desen-
volvimento.

POLÍTICO E TÉCNICO
Considerando uue o imnncto dn tf,--

nologia no processo educativo em nada
reduz sua dimensão política, 

"direi 
mesmo

que a educação é essencialmente politica,
e uue todo projeto educativo, em última
análise, é um projeto político". E mais
adiante o Senador Ney Braga afirmou que"pretendo, 

à frente do Ministério da.
Educação e Culluiu, como político que
sou estabelecer um diálogo franco e per-
mnnente com os técnicos, não receando
ouvir, todas as vezes que se fizer neces-
sário. sem me furtar a assumir a respon-
sabilidade das decisões, aqueles que por
seu saber c experiência em matéria de
educação possam proporcionar valiosos
ensinamentos".

O senador Ney Braga destacou que
vai encontrar o Ministério da Educação e
Cultura aparelhado de órgãos técnicos que
tacilitarão grandemente a tarefa do
Ministro de Estado. E o oue é mais impor-
tante, "recebo 

o Ministério das mãos de
um notável homem público, o ministro
Jarbas Passarinho, senador como nós. que
com sua clarividência e enérgica decisão
realizou extraordinária obra educativa,
equacionando os problemas e promoven-
do reformas".

AREA CONHECIDA
Definiu ainda o senador Ney Braga

que 
"ao 

longo de minha vida, sem ser um

professor ou um técnico, os assuntos de
educação e da cultura caminham lado a
lado com as preocupações do adminis-

_lrador e do legislador. Trago do Paraná

uma experiência em escala menor, irias is-
to não significa que a amplitude do setor,

que ora me é entregue pela honrosa de-
cisão do Presidente Ernesto Geisel. seja
estranha à minha atividade e o meu in-
teresse de homem público. A vida politica
só será bem exercida com permanente
atualizaçao.

"Isto 
exige capacidade de diálogo.

Diájogo entre os homens da mesma ge-
ração. Diálogo entre os mais velhos e os

jovens. Diálogo que não implica em
renúncia ao principio de autoridade, sobre

o qual repousa a ordem institucional
necessária à realização do interesse na-
cional. Estamos enfrentando desafios e
não falo apenas por mim. falo por nossa

geração e até pelas gerações mais jovens
i^ue nem por serem novas têm menor par-
ttcipação ou menos tarefa no mutirão do
bem comum. Estamos enfrentando de-
safios. E os aceitamos, pedindo a Deus que
nos ajude a vencê-los".

Ao concluir, o senador Ney Braga
solicitou a colaboração de seus compa-
lihciros de senado, pois 

"precisarei 
das

críticas construtivas e da experiência" e
dirigiu agradecimento especial ao lun-
cionalismo da casa e à 

"Imprensa 
aqui

credenciada, composta de profissionais
brilhantes que ajudam a transmitir A
nação a imagem exata de nossa atuação e
o relevante papel que vem sendo exercido

|kIo parlamentar no conjunto do Poder
Nacional". , fiS

Ouinta-Feira. T4 de Março de 1974 3.* Págitfa
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Mulher 
que

queimou 
criança

foi condenada

Em l%9 a opinião 
pública curitibana

mostrou-se revoltada diatntc de noticias

que davam conta de uma série de torturas

praticadas contra uma menor de quatro
anos no bairro de Campina do Siqueira. A
menina vivia fechada num paiol nos fun-
dos da casa de Juvelina Stock do Nasci-
mento. e era obrigada a viver de forma
animalesca. inclusive com uma corrente

pesada prendendo-lhe uma das 
pernas

para não fugir. A sua alimentaçao era
minima. Além disto a menina era obri-
nada a apertar brazas na mão até apaga-
ias totalmente. As mãos da criança mos-'
travam um estado horrivel e a menina
corria o risco de perde-las caso não fossem
tratadas de imediato. Enfim tudo foi
muito comentado diante da prisão da
sadica. brutal e barbara mulher Juvelina
Stock do Nascimento, hoje com 46 anos

casada, residente na Campina do Siqueira.
A prisão ocorreu diante de denuncias
apresentadas por vizinhos que foram com-

provar 
"in 

loco" por agentes da Delegacia
de Vigilancia e Capturas. A criança que
segundo a mulher criminosa era sua
sobrinha foi entregue ao Instituto de As-
sisféncia ao Menor. Juvelina. foi proces-
sada. Agora veio a decisão da Justiça. Foi
condenada a dois anos e oito meses por in-
tringir o artigo 129 do Código Penal
Brasileiro. Ontem agentes da DVC. se-

guindo determinação da Quinta Vara
Criminal realizaram a prisão da mulher

que foi recolhida ao Presidio de Mulheres.
Antes de seguir 

para 
aquele presidio a

mulher foi acometida de uma crise nervosa
chegando ao desmaio. Foi atendida na en-
teimaria da Travessa da Lapa, e depois
levada para Piraquara.

João abandonou.. .Maria, sua esposa
i

Grávida, Maria está

procurando 
o

marido desaparecido

João Correia de Lima. 26 anos. há tres
meses passados contraiu matrimônio com
Maria Aparecida Correia, em Registro-
São Paulo. Viveu dois meses com a mulher

disse que vinha a Curitiba visitar sua
mãe e procurar emprego. Depois disto não
deu mais noticias. Desesperada com a fal-
ta de informações do marido e estando

grávida Maria, veio procurá-lo em nossa

Quatro anos

depois, o

assassino

foi 
preso

Em 1.970 quando de um jogo de futebol

em Peçanha-Minas Gerais, aconteceu uma

confusão muito grande entre mais de trin-

ta pessoas. Houve inclusive um acirradi

tiroteio. Em meio a esta confusão tombou

morto um rapaz. Surgiram várias acu-
sações de que o responsável pela morte do

moço fora Pedro Martins Dias. conhecido

por Niquinho. natural de Sinquilia-Minas

Gerais, atualmente com 36 anos. Como a
'barra 

pesou" para o seu lado Niquinho

transferiu-se para o Paraná indo residir

nas proximidades de Londrina onde vivia

trabalhando há alguns anos como la-
vrador. Agora recentemente a Justiça de
Minas Gerais, solicitou a sua prisão.
Policiais do Norte do Estado cumpriram a
determinação. Niquinho. foi preso e ontem
transferido para Curitiba. Daqui seguirá
nas próximas horas para Minas Gerais. O
acusado diz ser inocente e que sòmente
saiu de lá porque havia muita pressão con-
ira sua pessoa e as condições de trabalho
eram reduzidas.

C apitai- Ontem ela foi parar na Delegacia
de Vigilância e Capturas, onde relatou o
seu drama. Pede-se ao Joào, ou quem o
conhecer favor avisá-lo que sua esposa en-
contra-se em Curitiba a sua procura.
Qualquer informação deverá ser dada
para Delegacia de Vigilância e Capturas
na I ravessa da Lapa. Diariamente surgem
casos desta ordem no setor policial.

Velho

arrombador

cria caso

na Poliicia

Esses três pretendiam empregar-se na "malharia"
Darei: e o emprego?

Muitas meninas caíram

no conto do emprego

is pel
a. Eslespertalhão IX-rci Batista de Almeida. Este

elemento coloca anúncios em conceituados

jornais da capital oferendo empregos para
pessoas do sexo feminino em malharias mes-
mo sem prática. Diz que ensina a profissão.
Nestas condições várias pessoas o procuraram
na Travessa Tobias de Macedo, 50 na es-

perança da conquista de um rendoso em-

prego. Ali são ludibriadas com muitas

promessas e um curso 
"fajuto" 

de cinco dias.
Para tal curso é cobrada a importância de
noventa cruzeiros em duas parcelas. Feito o
curso são submetidas a um 

"teste" 
e depois

mandadas procurar emprego em mada-
lharias, mas sem qualquer indicação ou
mínimo conhecimento da profissão. Ontm al-
gumas das vitimas compareceram na De-
legacia de Falsificações e Defraudações em
Geral para denunciar a 

"arapuca". 
Lá es-

tiveram três vitimas Terezinha Vieira Fer-

nandes, Clementina Domingues Almeida e

Maria de Fátima Silva, que queixavam-se da

Escola de Malhas Batista Ltda. O superin

tendente Cruz determinou que 
uma equipe di I

agentes realizasse a detenção do proprietário
da 

"Escola" 
para averiguações. Tenha

cuidado para voce também não ser ui*.i |
vitima deste espertalhão.

Um novo 
golpe: 

roubo de documentos

Um golpe está sendo aplicado na cidade.
Observe e tenha cuidado, Sérgio Galvão de
Andrade esta a identidade do malandro, hos-

pedou-se num dos melhores hotéis da cidade
e colocou anúncios em jornais solicitando
vendedores. No anuncio diz que não se tratar
da venda de livros, mas de produto de fácil
colocação. Também comunica que as comis-
sões são vantajosas e outros benefícios. Real-
mente um anuncio que chama atenções de

todos aquels que estão interessados em con-
seguir uma boa colocação. Vários interes-
sados foram até o hotel e conversaram com
este cidadão, um homem de excelente
apresentação e boa conversa. De Iodos ele
exigiu documentos principalmente carteira
de motorista. Ficou de posse das certeiras
marcando encontro com os interessados no
emprego para o dia seguinte quando devol-
vena a carteira. No dia seguinte o homem já

saira do hotel e muita gente ficou sem a car-
teira de habilitação. Uma das vitimas foi
Geraldo Luiz Corrêa dos Santos, residente a
Rua Barão do Cerro Azul I (i4. Ele esteve na
DFDG. para registrar queixa. Acredita-se

que novas vitimas surgirão nas próximas
horas. Atrás disto deve existir um grande gol-
pe há ser aplicado em Curitiba e outras lo-
calidades. A Policia já está precavida.

Pedro Torres ivianoel Apolinário \lbari Fabiano

José Martins, 25 anos, um arrombador de

primeira linha e que agiu durante muito

tempo no norte do Estado principalmehte
na região de Londrina transitou ontem

pela Delegacia de Vigilância e Capturas
rumo a Penitenciária Central do Estado.
Aqui cumprirá a pena de oito anos e seis

meses de prisão. É um marginal perigoso e

boca dura. No momento de conversar com
o repórter criou uma série de problemas
fazendo inclusive ameaças. Este rapaz

criou muitos problemas no norte, mas
agora ficará fora de circulação por um
bom tempo. Chegou inclusive a discutir
com policiais ontem na DVC.
ARROMBAMENTO

A Presentur Comercial de Revistas Ltda.

localizada à Rua Cruz Machado. 277, foi
arrombada na madrugada de ontem.
Abriram a porta de aço do estabelecimen-
Io entrando para o interior do mesmo onde
roubaram um televisor, várias bijouterias
inclusive algumas de valor e outros ob-

jctos.

Esses aplicavam o 
golpe 

da

carteira de motorista.

Até 
que 

foram denunciados

A Delegacia de Falsificações e Defraudações em
Geral, recebeu várias denuncias de que Albari Fabiano
e seu filho Alvacir vinham ludibriando pessoas menos
avisadas e cobrando altas taxas para obterem carteiras
de habilitação. Recebiam as taxas adiantadas e não
tomavam nenhuma providência sobre as carteiras. A
dupla inclusive fazia ponto de parada nas proximi-
dades de uma auto escola localizada na Marechal
Floriano. Diga-se de passagem que até bem pouco
tempo Alvacir Fabiano. trabalhava nesta auto escola e
foi despedido justamente por malandragem. Diante
das denuncias apresentadas agentes da DFDG en-
traram em ação e conseguiram a prisão ontem de Al-
vacir. Nas próximas horas deverá ser detidos eseu pai
quando serão esclarecidos os golpes que vinham

aplicando na cidade.

MECÂNICOS FAJUTOS
Noel Veloso da Silva, Vicente Zapola Sobrinho e

Sebastião Geraldo, compareceram nestes últimos dias
na Delegacia de Falsificações e Defraudações em
Geral para reclamarem contra os laytoeiros Manoel
Apolinário Pereira. 42 anos e Pedro Mauro Torres, 20
anos, que trabalham numa oficina Mecânica locali-
/ada a rua Muniz Aragão 738 — Barreirinha, e que
receberam adiantadamente elevadas importâncias

para realizarem serviços de lataria o que não foi feito
embora passados já alguns dias. Os 

"fajutos" 
foram

presos e suas vitimas compareceram ontem a DFDG,

para is esclarecimentos.

Operário

morreu

soterrado

Uma tragédia aconteceu!
ua tarde de anteontem nol
cruzamenti de Marechal!
Floriano com Professovl
Fábio de Souza, onde estão!
sendo realizadas várias!
obras. O operário PauloI
Ferreira de Lima, 21 anos.l
residente em Santa!

Ouítéria trabalhava nal
abertura de uma valeta!

quando houve violent j
deslizamento de terra. OI

rapaz foi atingido e não!
teve meios para defender I
sc ficando soterrado. Mes-|
mo com companheiros tui
lando salvá-lo isto não li i|

possível. Paulo, faleceu. I
Foi necessária a presença!
dos Bombeiros para al
retirada do corpo que foi I
encaminhado 

para o Ins-I
lituto Médico Ilegal. Após
os exames de praxe <>

cadáver foi liberado para |
os familiares providen
ciarem a sepultura.

Pedro, o ananino

^ni'kiKa IA Am

Joaét o arrombador

VNuma promocao da REDE GLOBO, 

1

CARLOS VASQUES apresenta I

jjo^ggayJ

r__ AÇTCQiy „ KtóSi ri» 75 arti,t88 campeões mundiais de patinação...Com ASTERIX, o herói gaulêe das 7 
grandes produções inéditas...

estórias em quadrinhos... 19 quadros maravilhosos...

2 horas e meia de luxo, música. taleza. esplendor, técnica e arte!
Estréia hoje as 20:4b horas, no GINÁSIO DE ESPORTES TARUMA.
Ingressos antecipados à venda nas Lojas Louvre - e Ginásio Tarumã.

(Descontos especiais para clubes, entidades, ou escolas.

Informações pelo telefone: 23-7381 ou no Ginásio Tarumã

Patrocínio: Dep. de Educação Física e Desportos.
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ESPORTE

AMADOR

(Interino)

. uu esportiva nao

esporte 
amador

Jl' ..i» Antonio Hclin.i

Itlllil^ t.» *»»' V^|IOI |,
In alirmou. a Loteria Ispor
> ano passado, destinou sub

ia ao sporta

!/¦» " 

O.k-puiwl'» 
Antonio Kclinati criticou .1 tlirev.10 ,l.i

1 ..nortiva pela lalta de ajudi
ma 1 ..

Im.ulof 
br»*'1

h»liK'l'oci • 
,|c 25 niilbocs para a (juanabara. 12 milhões

l,K'Vn> 
1'aiil» C apenas <>» mil cru/eiros paia o

l'11'',,,' O futebol prolissional foi o grande contem

K, disse o deputado Bcllnaii pois a Loteria Expor-

ipimou 
só de pawagms 

>lc avião e hotéia para »s

.'làrcs m»«-' disputaram o C ampeonato Nacional,
^j", 

menos que 12 milhões de crn/ciros. I sta ajuda
'' 

„ futebol profissional praticamente não sc jns-

1'." , pois este campeonato tem apresentado pol-' 
1S arrecadações que ja chegaram a quase uni

""lliào 
de cruzeiros numa única partida. Para o tu-

prolissional 
o povo já paga ingresso caríssimo

custa no mínimo 10 cruzeiros.

O deputado Antonio Bclinati lez questão de

licitiar (.|(>c não é contra o futebol profissional, mas

!mk'iia a atitude da dirc\âoda Loteria Esportiva pelo

html^io que tem demonstrado para esta modalidade

n,nhcin para os Estados que estão sendo benefi-

l com vultosas subvenções em detrimento de

^itrus. I embrou que aqui no Paraná muitos prefeitos

1Kitni construir Centros Esportivos para a pratica do

;S|„,rtc \niador mas acabam desistindo por falta tios

ursos ila Loteria Esportiva. Há escolas onde sc

iratica I ilucatfão Eisica na terra por falta de quadra.

I li;is deisam de fazê-lo até mesmo por falta ilc bola e

«itros materiais. Precisamos incentivar o esporte

¦niadi*1' para melhorar as condições tísicas ilos nossos

ilidas, observou pois as ultimas Olimpíadas já ser-

jr;iin para demonstrar esta decepção, devemos cobrar

L assisiência da Loteria Esportiva na construção des-

, Centros I sportivos que virão sem duvida alguma

pulsiotiar 
o esporte amador brasileiro.

|l(Ki() AMANHA

0 jogo marcado para ontem a noitem entre Copei

I Caraniuru. por problemas no Ginásio do Circulo

HHtar foi marcado para amanhã a noite COM forme cs-

l.iwi anteriormente mareado; pelo boletim oficial da

WFS.
\ssim sendo, teremos 11a noite de amanhã. 2 jogos

Li ginásio do Circulo concluindo o II Torneio Roberto

pii|h.'s Quintas.

Ontem na sede da FPFS foi feita a escala de ár-

Ibiiros:

InUO horas — Copei x Caraniuru

Juiz Mtamiro Costa

li stais ile linha: Orlando Antunes de Oliveira e Raul

|\ 
idal

¦21..M) horas — Banestado \ Vencedor de Copei e

(.namurii

IJíii/ \leeu ( onerado

I fiscais — Orlando Antwm de oliveira « Raul Vldal

lAnntador Antonio Carlos Cabello

JPtvvo 
iii> ingresso — 3 cruzeiros

llVspes.i de cada clube: 45 cruzeiros

I" 0 TORNEIO INICIO

N.i noite de 2a feira, no ginásio do Circulo será

Ircali/ado o Torneio Inicio da Divisão principal, co-

¦levandoa primeira partida as ."!0.(X) horas. Depois das

limeiras pelejas teremos a entrega de troféus e

Imwlalhas aos campeões e vice de 1472 e 1973.

|ATLETAS REGISTRADOS

Hoje. os clubes que vão participar do Torneio

IInicio e ilo Campeonato devem entregar todos os

]vi;istros e inscrições de atletas.

Quem não fizer nesta data tem uma prorrogação
Hc amanha e depois pagarão o dobro do custo atual.

I dém de estarem ameaçados de não contar com estes

lutadores.

|( VfKGORIAS INFERIORES
Os campeonatos juvenil c infantil começarão nes-

|lc 
final de nics. As inscrições de clubes, niesmo nao

¦ filiados 
para estas disputas, estão sendo aceitas até a

|pri>\iiiia 2a feira.

| TENis

O Presidente da Federação Paranaense de lênis

convocando representantes dos Clubes filiados

l,;ira a Assembléia Geral Extrordinária. na sede Ad-

niinistrativa, à Av. Iguaçu n° 668. nesta cidade no

Pr"\inin dia 18 às 20.00 horas
Serão tratados os seguintes assuntos: a)

||Wa „ hiènió 1974/75; 
' **

siilente f

b)

Taxas

V" Campeonato 
"Pre-

"v r.P.T"; e
c) Assuntos gerais de interesse dos filiados.

OOVIRNO DO ISTAOO
mcmtaria dc viac Ao i omas publicas
COMPANHIA DC SAMAMINtO DO PAJIANA

'"'ilicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerveja

,M: 
Ít,as cm Geral, do Vinho, do Azeite e Olcos
da Torrefaçào c Moagcm do Café e do

». no Estado do Paraná

C.G.C. 75044834/0001

EDITAL DE CONVO-

|cAÇÃO

ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINARIA

|t»n 
' 11,0 Si,'1cr aos que o presente 

virem ou dele

1111 m"cni 
^""hecimento, 

que 110 próximo dia lf> de

I •»>'" de 1974. às 19,(M) horas em primeira convo-

Winv 
scr;l rca''zada uma Assembléia Geral Extraor-

,a- 'ia sede deste Sindicato sita Rua Dr. Muriei.

VlibT 

" 
andar sa,us 8t' 2• 3- ncV° CaPi,al' Para ser

I 
'fado 

sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

IVMnM" ^'tura. discussão e aprovação da ata da As-

i^a anterior.

. Autorização 
para pequenos reparos 11a sede.

Ipijki: ^orniavào de uma Comissão para relações

I 4?s 
(,,> Sindicato. _

|Hicti, ^'^amento 
da 2.a parcela da Bolsa de rs-

nii,,^'1" havendo número legal de associados na hora

1111 
lni)icada, 

para a realização desta Assembléia

ili;,.. 1K'lira 
convocação, esta será realizada no mesmo

urna '1ora após ou seja. às 20:00 horas, em

s«ciaH ' CHnvocaçâo. com qualquer 
número de as

¦os 
presentes.

'^^""'aHdo conl 0 comparecimento de tini os. an

( uri!j(1r"cl,s agradecimentos.11clIS agradecimentos.
a 14 de março de 1974.

ÍURANDIR 
DE OLIVEIRA LIMA

Presidente
r»A I —14

COMUNICADO

A Sanepar comunica aos senhores

usuários 
que, em virtude de o-

bras de remanejamento e amplia-

ção da rede, visando o aperfei-

çoamento do abastecimento de á-

gua em Curitiba, o fornecimento

será interrompido amanha, dia -

15, no período das 08:00 às

18:00 horas, nos seguintes bair

ros:

Bom Retiro
Vila Hauer
Jardim Social
Vila Marumbi.

Edital de Praça e Leilão

Doutor t.ui/ ( arlos Reis, Juiz dc Direito da Décima

Vara t ivcl da Comarca dc C uritiba Capital do Estado

do Paraná.

FAZ saber a Iodos que o presente edital virem ou o

conhecimento tiverem que. 
no dia 10 de abril às IMM)

horas, na sede deste Jui/o. instalado no H.° andar do

Palácio da Justiça. Centro Cívico, o Porteiro dos

Auditórios deste Juizo. anunciará em publico pregão

de venda os bens penhorados à Jtiraci Silva Ribeiro

secutado nos autos de ação ordinária que lhes move

João Batista Hari de Almeida e Arv Haro dos Anjos e

no dia 2.1 dc abril às 15:00 horas o leilão dos mesmos

bens o qual será pela maior oferta sc no dia da oraça

não houver licitantes. bens estes constantes do seguiu-

te: Lote dc terreno n." 172-D. da Planta Chácara dos

Ingleses, silo à Rua Iguaçu, medindo IK m. de trente

¦vir 22 ni. de lundosm digo de lado. confrontando com

o lote n." 172-C e com frente por linhas quebradas ciuil

a rua Francisco Zandoná. conforme transcrição n.°

M.544 da (>.a Circunscrição do Registro de Imóveis

desta Capital, o referido imóvel não contem benfei-

torias. tendo sido avaliado pela quantia de C r$

27.000.IX) (vinte c sete mil cruzeiros) c encontra-se

dc|>ositad«> cm mãos do depositário publico da cornar-

ca. Os Ik.-iis acima descritos serão levados a praça e

arrcmalação será efetivada por quem oferecer lance

igualou superiora avaliaçãoc o leilão por quem maior

lance oferecer. A alixação e as publicações deverão ser

feitas de acordo com o artigo hK7 do C odigo de Proces-

so Civil. L para constar mandou passar o presente

edital. Do que para constar. EU (Ass. ilegível). Es-

crivào o fi/ datilografar c subscrevi.

LUIZ CARLOS REIS — Juiz de Direito

R 2097—14 F. .10

Juizo de Direito da

Décima

Primeira Vara Civel da

Comarca de Curitiba

I ditai de Citação, com prazo de vinte (20) dias, de

(icronimo Dias.

O Doutor ALCEU MAR UNS RIC CL Jiz de .

Direito da Décima Primeira Vara Civel da Comarca de

Curitiba. Capital do Estado do Paraná, etc.

FAZ saber a todos quantos o presente Edital, com

prazo de vinte (20) dias virem, ou dele conhecimento

tiverem, que por este meio CITA o Réu. GERONIMO

DIAS. da apreensão do veiculo abaixo descrito, levada

a eleito nos autos sob numero dezessete mil oitocentos e

cinqüenta c dois (17.852), dc BUSC A E APRI-J*.NSÂO.

iiue perante este lhe move BAMhRINDUS S/A

fINANC IAMENTO. CREDITO E INVÉS I IMEN

IOS: — "UM 
veiculo marca Ford Willys. ano de

fabricação 1971. cor verde palmeira, motor numero

174.472ni chasis numero 092AB322094, tipo Piek-Up

com quatro (4) pneus usados, tendo a caixa de troca e o

setor de direção desmontados". — E. para que chegue

ao conhecimento de todos, mandou passar o presente

edital que será afixado no local de costume e publi-

eado. na forma da lei. DADO e passado nesta cidade

ha. Capital do Estado do Paraná, aos doze dias de

março de mil novecentos e setenta e quatro. Eu, Sérgio

S. da Mota. Escrivão da Décima Primeira Vara Civel.

o subscrevi. (Assinado). Alceu Martins Ricci. Juiz de

Direito. — CONFERE com o original. EU. (Ass.

ilcgivH). Escrivão da Décima Primeira Vara Cível, o-

subscrevi c conferi.
R 2011X14—15

INDUSTRIAL, L>E MAQUINAS S/A

INDÚSTRIA E COMERCIO

C.C.C.M.F. 81.504.552/001

RELATÓRIO da diretoria

SC'JMORES ACIONISTAGS Eu C UliPR III f fl T 0 A8 0I5P0SIQ0ES LE0A I 0 t COT ATUTAR I AS t TCMOS #A SAT • tFA$A0 OC fySMCTCn

A APRCC I AC AO 008 S£r|H0n£S «'.C I 0*1 I 8 T A S f 0 DALANQS GC(JAL» A DCf: OH 8 T RA? A 0 OA LUCR08 r * °

PARECCa OD C0N8CLM0 FISCAL. TUOO RELATIVO AO CXCRCICI0 SOCIAL CMCfnnAOO CM 31 0C OCICUSRO OC 197^# COLO-

C AliO—f I 03 A OI8POSICAO 000 ScrjIIOREO AC I 0»| I 8 T A 8 PARA QUA I 80UCR C 0C LARCC I MCfl TOS QUC JULOARCM MCCC880RI08.

Toledo, 11 oc a*n;c oc 1974

A IGLLJ CAtTAttO COSTAMIUI
OlRETOR
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Euro diz o 
que 

fez

nos Transportes

durante os 7 meses

Durante os sete meses que aluou como secretário dos
I nins|N>rtcs o engenheiro Huro Brandão, com o total

;i|*)io do governador Imilio Gomes, ao lado dc sua equipe
de técnicos especializados em projetos de construção ilc
rodovias e ferrovias, entregou ao povo do Paraná impor
tunics obras que marcarão a sua presença de atuação na

pasta da Secretaria dos Transportes, bem como deixou
importantes trechos rodoviários e ferroviários em an-
(lamento, lendo assumido a pasta da Secretaria do*

I ransportes cm 13 de agosto de I^>7.1. dois dias após a
posse do governador Imilio Comes. Euro Brandão en
i regou ontem a pasta ao secretário O/iris Stcnghcl
< iiuniaracs. na ccrtc/a que o novo secretário dos Trans-
|H»ricN escolhido pelo Ciovcrno do Hstado, dará conti-
unidade aos trabalhos que estão em andamento gravas
cm que atuou como secretário de hstado.

Dando expressiva contribuição a economia e ao
progresso do Paraná, o secretário Furo Brandão, (Tente a
Secretaria dos I ransportes. conseguiu concluir a pri-
meira fase dos Corredores de Exportação do Porto de
Puranagua com a duplicação da área do Porto, cuja
capacidade operacional em graneis sólidos, com insta-
lacao dc mais de 5I<> metros de canais, além da dragagem
do Porto de Anlonina que foi iniciada.

Somente os Corredores de Exportação do Porto de
1'arana^ua. inaugurado pelo presidente Imilio Garras-
Ia/u Mediei. representa um marco na história do comer-
cio das exporiaçoes de nosso I siado, que vem crescendo
assustadoramente, l ambem foram concluídas na gestão
do sccrclario I uro Brandão, as rodovias vicinais que
ligamgani os seguintes municípios: Irali-Relógio, Cascavel-

oledo. Francisco Alvcs-Guaira. Porto Ubá-lvaiporã epora
299 qui-

Oração ao Divino

Espírito Santo

Espirito Santo, você 
que 

me esclarece tudo, que ilu-
mina todos os caminhos para que eu atinja o meu
ideal, você que me dá o dom divino de perdoar e es-

quecer o mal que me fazem e djue todos os instantes de
minha vida está comigo, eu quero, neste curto diálogo,
agradecer-lhe por tudo e confirmar mais uma vez que
eu nunca quero me separar de você, por maior que seja
a ilusão material, não será o mínimo da vontade 

que
sinto de um dia estar com você e todos os meus irmãos
na glória perpétua.

Obrigado mais uma vez. (A pessoa deverá fazer
esta oração 3 dias seguidos, sem fazer o pedido, dentro
de 3 dias será alcançada a graça, por mais difícil que

Publisadd (íoi lei u.ebiilo uma graça.

R-2048 x14R.L.G.

Novena Poderosa

ao Menino Jesus

de Praga

Oh! Jesus que dissestes: peça e receber às. procure e
acharás. bata e a porta se abrirá. Por intermédio' de
Maria Vossa Sagrada Mãe su bato procuro e vos rogo

que minha prece seja atendida. — Menciona-se o

pedido.
Oh! Jesus que dissestes: tudo que pedires ao Pai

em meu nome Ele atenderá 
por 

intermédio de Maria
Vossa Sagrada Mãe eu humildemente rogo ao Vosso
Pai em Vosso nome que minha oração seja ouvida.
(Menciona-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: o céu e a terra passarão
mas a minha palavra não passará, for intermédio de
Maria Vossa Sagrada Mie eu confio que minha oraçio
seja ouvida. — Menciona-se o pedido.

Rezam-se trés Ave Marias e uma Salve Rakiha.

Em caso urgente deve ser feita em 9 horas.

Mandar publicar a craça depois de alcanoria.

Deputado reclama indenização

pela 
área inundada 

por

represa no norte do Estado

Juguariaiva-Wenceslau Braz. numa extensão
lômctros.

KODOVIAS

No setor rodoviário se encontram em execução diver-
sos projetos dc engenharia que correspondem a 1.816

quilometros dc novas estradas nos trechos de: Wenceslau
Hia/ Santo \ntonio da Platina. Maringá-Cambé, Marin-

gá-Porto Santo Inácio-Nova Espcrança-Paranacity--
Colorado.

Numa extensão total de 200 quilômetros vem sendo
executados os projetos de pavimento para os seguintes
trechos: Curitiba-Piraquara. Mauá-Porto Ubá. Gua-
rapuava-Rio Bonito. Pato-Branco-Francisco Beltrão.

Obras que perfazem um total de 442. quilômetros es-
lao sendo executados cm quase todos os pontos do Ks-
lado. Estão em andamento as obras que ligam os mu-
niclpios: Pato Branco-Francisco Beltrão. Cornélio
PriKÓpio-Congonhinhas, Pitanga-Campo Mourão, Ja-
earezinho-Cambará. Faxinal-Porto-Ubá, Irati São
Mateus do Sul. Rolândia-Cambé, Umuarama-lporã.
(lUaratuba-Garuva. Arapongas-Astorga, Warta-Bela
Vista do Paraíso. Santo Antonio da Platina-lbaiti. Campo
Mourão-Cascavcl. Irati-Relógio. Cascavel-Toledo e PR-
tl-Eu/ébio de Oliveira. Para início a curto prazo estão

previstos 411 quilômetros de obras a serem executadas
nos trechos Jaguariaiva-Wenceslau Braz-Santo Antonio
da Platina. Mauá-Faxinal. Iporã-Guaira. Relógio-Rio
Bonito, Paranavai-Nova Londrina. Obras a iniciar a
médio prazo num total de 320 quilômetros: Santa Rita-
Palmas-Clevelândia-Pato Branco. Francisco Beltrão--
Capancma e Paranavai-Cruzeiro do Oeste.

Fm obras de artes especiais destacam-se a ponte
sobre o l io I ibagi. entre Jataizinho e Iporãlcm execução),

a |>onte sobre o rio Piquiri. entre Nova Aurora e
íoioere.

FERROVIAS

Outra grande obra em execução que contribuirá
sobremaneira para a economia do Estado, c a estrade
ile Ferro Central do Paraná que deverá ser inaugurada

pelo governo do Paraná até o final do ano. O projeto de

engenharia entre os quilometros 224 e 270 já está con-
luido bem como o projeto de recuperação e melhoria

le diversos trechos. Só de serviços de terraplanagem
foram executados até fevereiro último, um total de
25.5 milhões dc metros cúbicos, correspondentes a 91

por cento da obra total.

Grande parte da escavação de túneis também está

concluída. Outros trechos ferroviários executados:

Curitiba-Paranaguá, Engenheiro Blcy-Engenheiro
Guticrrez e Guarapúava-Cascavel, este último trecho

cm lase de concorrência pública para a execução dos

projetos.
lambem no setor aeroviário existe obras impor-

lantcs que estão cm andamento como a conclusão do

prjeto dc engenharia do aeroporto de Cascavel; con-
ilusão de pavimentação do aeroporto dc Francisco

Beltrão: encomenda dos projetos de engenharia dos
icroportos dc Paranavaí, Guaira. Guarapuava e

I imiarama c encomenda de instalação de sinalização
noturno do aeroporto de Paranaguá, além do projeto
do novo aeroporto de Ponta Grossa.

O imediato pagamento das indenizações referen-

les à desapropriação de vasta área do Norte do Estado

que será inundada com a construção da barragem dc
Salto Capivara, no Rio Paranapancma. é a única toma
dc ressarcir o prejuízo de 20 mil agricultores, também

preocupados com a impossibilidade de compra dc

novas ierras c o deslocamento dc máquinas c im-

plcmcnios agrícolas, estas financiadas pelo Banco do
Brasil, tendo conto garantia o penhor das atuais

propriedades.
Esle apelo foi leito pelo deputado Álvaro Dias. em

pronunciamento que fez ontem na Assembléia Lc-

gislaliva c onde conseguiu a aprovação de requerimen-

tos. neste sentido, ao Ministro da Justiça, aos Gover-
nadores tio Paraná e São Paulo e ao Legislativo Es-
tadual bandeirante.

O deslocamento desses milhares de lavradores
deverá ocorrer a qualquer momento tão logo a CESP
(Centrais Elétricas dc São Paulo) resolva iniciar seus
trabalhos na cond ução da barragem que irá propor-
cionar mais energua elétrica.

PREOCUPAÇÃO

Segundo o deputado Álvaro Dias o fato preocupa
sobremaneira aqueles 20 mil agricultores, levando-se
em consideração que o valor do quilowarr/hora gerado
pela Usina de Salto Capivara poderá ser menor que o
lucro auferido com a exploração da terra onde são

plantadas todas as culturas inclusive o café.
No I cgislativo Estadual, além dos problemas

ceoiiôniieo-finaneeiros, há a apreensão de que os
sociais, advindos com a dispensa em massa dos tra-
balhadorcs agrícolas, indenizações e a transferência da
força do trabalho, tanto do homem como do equi-

pamento existente que poderá trazer muitos prejuízos

O Secretário da Educação foi ver as obras do Teatro Guaira

Confirmado: Guaira

será inaugurado

no fim deste ano

O Secretário da Educação e Cultura, deputado Candidc
Martins de Oliveira, inspecionou, na manhã de ontem, a*
obras de remodelação do Museu de Arte Conte mporanea
Museu da Imagem e do Som, Conselho Fstadual de Cul-
tura. no antigo prédio da Secretaria do Trabalho e Assb-
tcncia Social, e a ala nova do prédio do Teatro Guaira. As
obras fazem parte do Plano de Ação Cultural do Paraná.

O Teatro Guaira. cuja construção se desenvolve há
mais de vinte anos. será inaugurado no dia 19 de dezem-
brodeste ano. quando se comemora mais um aniversario
da emancipação|Kilitica do Estado.'Ontem, o secretario
Cândido Martins dc Oliveira visitou as obras para ver o
estagio dos trabalhos a fim dc formar a comissão de
inauguração.

OS MUSEUS

O titular da pasta da Educação e Cultura iniciou a
inspeção pelo antigo prédio da Secretaria do Trabalho, na

praça Zacarias, as 8 horas. Ali, com os trabalhos de retòr-
ma bem adiantados, serão instalados o Museu de Arte
Contemporânea, o Museu da Imagem e do Som e o Con-
selho Estadual de Cultura (os dois últimos nos anexos da
edificação). O prédio foi inaugurado no dia 28 de janeiro
dc 1928 (a construção começou dois anos antes) pelo en-
tini governador Caetano Munhoz, da Rocha.

O edifício, uni dos mais expressivos proprios do Es-
lado no centro da cidade, foi destinado, inicialmente,

para abrigar a Secretaria da Saúde Publica. Mais tarde,
com a mudança da Saúde para a Barão do Rio Branco, o
local passou a ser ocupado pela pasta do Trabalho até
1973, [lassando, por ato do governador Emílio Gomes,

pura patrinionio da Secretaria da Educação e Cultura.

com a ociosidade desta força produtiva.
PRIVILÉGIOS

Álvaro Dias di/ que as autoridades devem con*
siderar que a área dc 50 mil hectares a ser atingida

pelas inundações possui inúmeros privilégios:
I") — São terras do mais alio padrão de pro-

dulividade (sua produção chega a atingir cinco lo-

neladas por hectare c o lotai estimado c de 250.000

toneladas ao ano; 2")— A região possui um dos mais

altos índices |K'r capita dc máquinas c implementos
agrícolas do país: 3")— A força ativa de trabalho da

população é também das mais altas da Nação. A si-
inação sc agrava quando se sabe que a empresa terá

que 
indenizar pelo rea! valor as terras que são ava-

liadas em .V) a 40 mil cruzeiros o alqueire e está ale-

gando não ter orçamento disponível para começar o

pagamento este ano. Ora. os proprietários se não
receberem já a indenização não lera possibilidade de

comprar novas terras a tempo de ressarcir-se dos

prejuízos; sobretudo porque a região possui um dos
maiores índices per capita dc máquinas c implementos
agrícolas do país e a grande parte dessa maquinaria é
financiada pelo Banco do Brasil, tendo como garantia
o |ienhor da terra. Acrescente-se também que a trans-
fcrencia dos 20 mil atingidos pela inundação para
outras áreas não será fácil, por causa da dificuldade de
aquisição de terras no Norte do Paraná. Os preços se
elevam em constancia. dai porque a necessidade de
serem pagas as indenizações antes do inicio das inun-

dações. A represa, dc Capivara, vai cobrir terras cul-
tivaveis nos municípios de Primeiro de Maio. Serta-
neja. Alvorada do Sul. Porecatú, Rancho Alegre e Ser-
ta nópolis.

Mais dinheiro 
para

novas rodovias

em todo o Estado
Habilitando-se ao recimento de uma parcela de 24 milhões
de cruzeiros, dos 44 milhões liberados pelo Banco do Brasil

para projetos rodoviários no Fstado. o Departamento de Es-
Iradas de Kodugem acaba dc firmar convênio com o Banco
de Desenvolvimento do Paraná.

Os recursos, oriundos do Programa de Integração Social
— PIS. serão injetados em obras prioritárias, como a con-
ilusão da PR-ll, trecho Jaguariaiva — Wenceslau Braz e
nas rodovias Pato Branco-Marmeleiro-Francisco Beltrão no
sudoeste e Garuva-Guaratuba, no sul.

PRESTIGI AM ENTO
A assinatura do doeumento teve o prestigiamento dos

secretários Osiris Stenghel Guimarães, dos Transportes: Ivo
Simas Moreira, do Planejamento; Maurício Schulmann, da
Fazenda; Hermann Wagner Wey, diretor dc Operações do
PIS. da Caixa Econômica Federal; José Wanderley Dias,
diretor da Caixa Economiea Federal, entre outras autori-
dades vinculadas ao setor viários e de transportes.

Pelo DER assinou seu diretor-geral, eng.° Paulo
Privopiak de Aguiar e pelo BADEP. seu presidente Karlos
Rieschibiter na presença ainda dos diretores Tancredo Ben-

glii e Jaime de Camargo Simões. Técnico e Administrativo
respectivamente, do DER. e do chefe do gabinete da Se-
eretaria dos Transportes. eng.° Gastão Mendes Lima.

REEQUIPAMENTO
Ainda na tarde de ontem, o eng.° Paulo Procopiak.

diretor geral do DFR. analisando as perspectivas eviden-
ciadas pela liberação dos recursos, em face do programa de
obras daquele órgão para o presente exercício financeiro e
administrativo, destacou a importancia da parcela restante
de 21) milhões de cruzeiros, para o projeto de reequipamento
do DER. O crescimento da demanda de obras rodoviárias no
Estado eslá exigindo do DER paranaense, maior atualização
tccnologica. impondo a permanente necessidade de aqui-
sicão de novos caminhões, pás carregadeiras, motonivela-
doras e outros equipamentos.

SINALIZAÇAO
O avanço tecnologico no setor de construção rodoviária,

promovendo a conclusão de longas extensões de pistas
pavimentadas a curto pra/o. exige a utilização de métodos
mais avançados na execução de obras complementares.
como sinalização, por exemplo. Dentro do seu programa de
reequipamento mecânico, o DER já providenciou a aqui-
siçào de duas maquinas sinalizadoras. São equipamentos
modernos, da marca Consmaq. com potência de 14 CV, a

gasolina, que desenvolvem de 4 a 6 km/h. Possuem dois tan-

quês. cada unia. com capacidade de 150 litros de tinia, pin-
tando simultaneamente faixas de cores variaveis. Essas
maquinas, de fabricação nacional, já estão em operação nas
novas rodovias do Paraná.

INTERESSE
O eng. Paulo Procopiak de Aguiar entende que a si-

nalização das rodovias é de interesse dos usuários, porque ela
lhes assegura os padrões de segurança reclamados para a
realização dc viagens tranqüilas, tanto nos passeios, como no
transporte de carga e de passageiros.

Oraçao ao Divino

Espírito Santo

Espirito Santo, você que me esclarece tudo, que lu-
mina todos os caminhos para que eu atinja o meu
ideal, você que me dá o dom divino de perdoar e es-

quecer o mal que me fazem e que todos os instantes de
minha vida está comigo, eu quero, neste curto diálogo,
agradecer-lhe por tudo e confirmar mais uma vez. que
eu nunca quero me separar de você, por maior que seja
a ilusão material, não será o mínimo da vontade que
sinto de um dia estar com você e todos os meus irmãos
na glória perpétua.

Obrigado mais uma vez. (A pessoa deverá lazer
esta oraçao 3 dias seguidos, sem fazer o pedido, dentro
de 3 dias será alcançada a graça, por mais difícil que
seja). Publicada por ter recebido uma eraça.

J.G.B. R-2007 * 14

A. C. K. R — 1582 — 6

Oração ao Divino4

Espírito Santo

Espírito Santo, você aue me esclarece tudo, que iu-

mina todos os caminhos para que eu atinja o meu

ideal, você aue me dá o dom divino de perdoar e es-

quecer o mal que me fazem e que todos os instantes de

minha vida está comigo, eu quero, neste curto diálogo,

agradecer-lhe por tudo e confirmar mais uma vez que
eu nunca quero me separar de você. pior maior que sqa

a ilusão material, não será o mínimo da vontade 
que

ánto de um dia estar com você e todos os meus irmãos

na glória perpétua.
Obrigado mais uma vez. (A pessoa deverá lazer

esta oração 3 dias seguidos, sem fazer o pedido, dentro

de 3 dias será alcançada a graça, por mais difícil que
seja). Publicada por ter recebido uma graça.

J.A.G.

2L
R-1780 x 14

Novena Poderosa

ao Menino Jesus

de Praga

Oh! Jesus que dissestes: peça e receberás, procure e

acharás, bata e a porta se abrirá. Por intermédio de

Maria Vossa Sagrada Mãe eu bato procuro e vos rogo

que minha prece seja atendida.,— Menciona-se o

pedido.
Oh! Jesus que dissestes: tudo que pedires 

ao Pai

em meu nome Ele atenderá 
por 

intermédio de Maria

Vossa Sagrada Mãe eu humildemente rogo ao Vosso

Rú em Vosso nome que minha oração seja ouvida.

(Menciona-se o pedido).
Oh! Jesus que dissestes: o céu e a terra passarão

mas a minha palavra não passará. Por intermédio de

Maria Vossa Sagrada Mãe eu confio que minha oração

seja ouvida. — Menciona-se o pedido.
Rczam-se três Ave Marias e uma Salve Rainha.

Em caso urgente deve ser feita em 9 horas.

Mandar publicar a graça depois de alcançada.

M.MJM. R-1003 x 17

REFORMAQ 
— 

Industria

e

Comércuo de Peças Para

Tratores SA

CGC 75.177.634/001

Sociedade Anônima de Capital Autorizado.

I dilal dc Convocação

Assembléia Cícral Ordinária.

Sào convidados os senhores acionista# dc Kl

FORMAQ INDUSTRIA I COMÉRCIO Di

PI CAS PARA TRATORES S A., para se reunirem

cm Assembléia Gerai Ordinária, a realizar-se no dia 15

dc abril dc 1474. ás 15.00 (quinze) horas na sua sede

social, sita a Rodovia BR-468 km 11,7 iki cidade de

São José dos Pinhais. Eslado do Paranám 8 lim de

lomarcm conhecimento e deliberarem sobre a seguinte

ordem do dia:

1) Leitura e discussão do Halanço Geral e Dcmon-

slração da Conta Lucros c Perdas. Relatório c Parecer

do Conselho Fiscal referentes ao exercício findo cm 31

de dezembro dc 1473.

2) Eleição dos membros efetivos e suplentes do

Conselho Fiscal, e fixação de seus

honorários;

3) Outros assuntos dc interesse da sociedade.

Outrossim, acham-se à disposição dos senhores

acionistas, na sede da empresa, os documentos a que
sc refere o Artigo 99 do Decreto lei 2b27. dc 26 dc

setembro de 1440.

São José dos Pinhais. 13 de março de 1474.

G1USEPPE ANTONIO BIANCO

Diretor Presidente

R 2012X14—15—16

INDUSTRIA E COMÊR-

CIO

DALLEGRAVE S/A

C.G.C. n.° 78.143.104/001

Assembléia Geral Ordinária

1." CONVOCAÇÃO

São convidados os Srs. Acionistas para se reu-

n ire iu em Assembléia Geral Ordinária à realizar-se no

dia 30 de abril p. vindouro, às 10:00 horas, na sede

social. á Rua Cel. Saboia, n.° 211. nesta cidade, afim

de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) — Discuss%ao e votação do Relatório da

Diretoria. Balanço Geral, Demonstrativo da Conta de

Lucros c Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, tudo

dizendo respeito ao exercício recém-findo de 1473;

b) — Eleição do Conselho Fiscal e respectivo

suplentes para o ano de 1474. bem como a fixação de

seus honorários.

Ficam, outrossim. os Srs. Acionistas, avisados de

que encontram-se à sua disposição, na sede da em-

presa, os documentos a alude o art. 4.° do Decreto-Lei

n.° 2627, de 2b de Setembro de 1440.

Irati. 12 de março de 1474.

OAULO DALLEGRAVE NETO — Diretor Adjunto

R 1826X14—15—16

ORG. AZ DE ESPADAS S/A IMP. COM.

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas dc Org. Az. de Es-

padas S.A. Imp. Com.. CGC 76507648/0001. con-

vocados para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-

se no dia 8 de abril de 1474 às 20.00 horas, na sua sede
social, à Rua Monsenhor Celso. 144 Curitiba-Pr., afim

de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Tomar conhecimento, examinar e deliberar

sobre o balanço geral e a Conta de Lucros e Perdas,
relatório da diretoria e parecer do Conselho Fiscal,

tudo relativo ao exercício de 1473.
b) — Dar destinação ao resultado do Balanço de

1473.

c) — Deliberar sobre outros de interesse da so-

ciedade.

OBS: — Acham-se desde já a disposição dos srs.
acionistas na sede social os documentos a que se refere
o artigo 44 do decreto lei 2627 de 26.4.1440.

VICENTE SOVIERSOVSKI — Vice Presidente

DA 4042—X—14—15—16

Oração ao Divino

Espírito Santo

Espírito Santo, você que me esclarece tudo, que iu-

mina todos os caminhos para que eu atinja o meu

ideal, você que me dá o dom divino de perdoar e es-

quecer o mal que me fazem e que todos os instantes de

minha vida está comigo, eu quero, neste curto diálogo,

agradecer-lhe por tudo e confirmar mais uma vez que
eu nunca quero me separar de você, por maior que seji

a ilusão material, não será o mínimo da vontade que
sinto de um dia estar com você e todos os meus irmãos

na glória perpétua.
Obrigado mais uma vez. (A pessoa deverá lazer

esta oração 3 dias seguidos, sem fazer o pedido, dentro

dc 3 dias será alcançada a graça, por mais difícil que
seja). Publicada por ter recebido uma graça.

A.F.L. R-2044 x 14

Oraçao ao Divino

Espírito Santo

Espirito Santo, você que me esclarece tudo, que ilu-
mina todos os caminhos para que eu atinja o meu
ideal, voce que me dá o dom divino de perdoar e es-
quecer o mal que me fazem e que todos os instantes de
minha vida está comigo, eu quero, neste curto diábgo,
agradecer-lhe por tudo e confirmar mais uma vez queeu nunca quero me separar de você, por maior que sen
a ilusão material, não será o mínimo da vontade que
smto de um dia estar com você e todos os mus irmãos
na glória perpétua.

Obrigado mais uma vez. (A pessoa deverá tazer
esta oraçao 3 dias seguidos, sem fazer o pedido, dentro

~»i . 
nçada a graça' P°r mais difricO queseja). Publicada por ter recebido uma graça.

» ^ Ã.V.N.
R-2063 x 13-14-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Departamento do Patrimônio

Assistência Administrativa

Edital de chamamento

N.° 01/74 - 
DPG

de I>u,!;:r,ni<' 
da Prefeitura Municipal

2 » anH»r tà .n° 
Palác'° 24 dc M - Centro Cívico -

SI I Ha nlínin V ]8 
" compareumento do (s) Sr. (s) do lote n.°

IUI.™Vr 
Vi|a José Pinto (Grupo 02 — ud. 24). sito a rua

«"n adbs^n-.^rf^J'e,, 
P!,ra prazo de .10 (trinta) dias.

ar ml lw . Í"a 
da Pub|ie»<fào deste, sc manifes

rreno exisipnil 
,mcí* 

,"a de um excesso de te-

processo^ d cn" 22°?*'a'"' 
im6vel- «'«latado no

Previ a .ei Orgânica to K&K

nr,u^r,n(o'|lr'1' nes,e Edi'«l. Perderá tão) o (s)

c MlM iud è à JSua'sqUer 
direitos a acòes judiciais

d.ra Prefeiturn M,-^' . . 
a.°.excesso territorial poden

lhe convier 'eipal 
de Curitiba tazer o uso que melhor

Departamenn, Patrimanjo. em 07 de manjo de 1474.
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

Assistente Administrativo

tl_ 
VISTO:

Sérgio José Ferreira de Soou
Diretor

^ 
(R iSI 1x12-13- I4\



FUTEBOL AMADOR

Escolhidos 
os respectivos

trios 
de arbitragem 

para

a etapa 
do futebol amador

PS E AlIXILIARES para a froximo

i)\1)A 
—Departamento de Árbitros já escolheu

' 
.i/es e bandeirinhai qeue funcionarão na próxima

j0 futebol amador metropolitano. Como de
Ul'' 

i seleção foi a mais criteriosa, despreocupando
' ' 

„s litigantes do eterno problema de arbitragem.

Sito 'l"L' cssc se,wr ,ederaeionilta implantou a in
''K 

coni a importância da partida, baixou sen-
licav" ;~J: II 1-11 J
Éf

iimcnte o Índice indisciplinar, isentando os clubes

L|„res da capital da imputação de desordeiros. As
'"rtiil 

«•< programadas para domingo e os respectivos
'• 

|t. arbitragem são estes Triestc x Vasco da Gama

Jui/' Iito Rodrigues. Auxs: — Joel Ramos e Paulo

hi)k;i Pilar/.inho x Capão Ra/.o — Juiz — Adalberto
* 

,ra. Auxs: Wilson dos Santos e Marimo Silveira.

,, (juitéria x Iguaçu — Jui/.: Dirceu Marques.

\ «y Paulo Marques e Hélio Camargo e Orleans x

irawnaa 
— juiz: Newton Martins. Auxs: Guiomardos

c Aloir Mesquita. 2.a Divisão de Amadores —

an'P° da 1 ru/ x Seminário — Juiz: Vicente Farias.
' 

. j,>sé Barbosa e Valdir Festugato. União Fazen-

Lha * Novo Mundo — Juiz Orlando Saboto. Auxs:
' 

Jiiào P. Farias e Nestor Alves. Uberlandia x Olaria

Jui/: Oscar C. Henrique. Auxs: Anasio Santana e

||K.|cr Pavani. Vila Fani x União Ahu — Juiz: Cicero

ülaia. Auxs: Pedro Jacó e Aristeu N. Caldas. Tu-

,j„anibA x São Vicente — Juiz: Hélio Morgado. Auxs:

j)inni»io Carraro e Nelson Cordeiro. Caxias x Nacional

Jui/: Wilson E. Santos. Auxs: José F. Alves e Al-

,ulio Razcra e Capão da Umbuia x Flamengo — Juiz:

|(isé I. Bail. Auxs: Hcins Rocsel e Orly G. Oliveira.

OLORADO NKGA — Telefonicamente o Presidente

„i Egas anunciou a impossibilidade da cessão do

atacante Ademir Fragoso para o União Santa Qui-

ória. f justo o interesse dessa associação. Todavia o

jogador 
esta vinculado ao meu clube e seu passe es-

pulado 
em 255.(XX).00. Não sei a situação financeira

dessa associação mas. em minha opinião é uma impor-

jucia elevadíssima, para que possamos liberar o

alicia. Segundo ainda esse mandatário há esperanças

«k Ademir Fragoso volte a envergar a jaqueta co-

lotada.

BACELAR VOLTA AO FAZENDINHA — Por haver

divergência de horários o atacante Bacelar assinou

compromisso com EC Pinheiros voltando ao YniãA

Fa/endinha. Seu aproveitamento pelo time de Ruy

Molda só poderá ocorrer com a volta de Bacelar 
que 

se

encontra treinando em Porto Alegre, na seleção do

Terceiro Exército que se prapara oara a próxima

Olimpíada Militar.

TI PINAMBA MANIFESTA AGREDECIMENTO —

Impensadamente o atléta Edson Augusto, firmou dois

vrgistros. Para não truncar a carreira do jovem pon-
leiro. Rubens Melantonio retirou da Federação o com-

nmmisso qque o jogador havia assinado com o seu

clube, o Nacional. A família do Tupinambá não es-

qucce o gesto elegante desse diretor, tanto que em

correspondência a coluna, externam de público seus

agradecimentos, inclusive dizem que há um movimen-

Io para que Rubens Melantonio se transfira para o

O/air Brandão é o novo técnico do Tupinambá cuja

apresentação ao plantei será no coletivo de sábado.

Segundo este treinador o que esta faltando ao time é

melhor orientação, pois o plantei é dos melhores e tem

plenas condições de classificar-se.
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TRANSPESCA SA TRANSPORTE E DISTRI

BUIÇAO

DE PESCADOS NACIONAIS

76.595.438/001

CGC

AVISO

Avisamos os Senhores Acionistas que se acham à dis-

posição na sede social da empresa, à BR-116, km 3.

nairro Xaxim Curitiba — Paraná, os documentos a

que se refere o artigo n.° 99 do decreto lei n.° 2627/40.

Curitiba, Pr. 13 de março de 1974

R 1784—X—14—15—16

Madeireira e Agro Pastoril

Sao Pedro S/A

C.G.C. n.° 78.143.120/001

Assembléia Geral Ordinária

1." CONVOCAÇÃO

São convidados os Srs. Acionistas para se reu-
"jrem em Assembléia Geral Ordinária à realizar-se no
'lia 30 de abril p. vindouro, às 17:00 horas, na sede
SIK'ial. à rua Cel. Saboia n.° 211, nesta cidade, a fim de
liberarem sobre a seguinte
ordem do dia»

a' — Discussão e votação do Relatório da Di-

!*'oria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de
Lucros e Perdas" e Parecer do Conselho Fiscal,

Gerentes ao exercício de 1973;
b) — Eleição do Conselho Fiscal e respectivos

suplentes 
para o ano de 1974, bem como a fixação de

Slus honorários.
''ieam 

por outro lado, os Srs. Acionistas, avisados
''l 

1ue encontram-se à sua disposição, na sede da em-
presa, os documentos n mie se refere o art. 9.° do.. — wuiMiniin a que se reiere o art. 9.
"cerco-Lei 

n.° 2.627, de 25 de setembro de 1940.
at|. 12 de março de 1974.

RUBENS DALLEGRAVE — Dir. Secretário

R 1825X14—15—16

NEWASA S/A

Máquinas e Equipamentos

C.G.C.M.F. — 76.488.6S9/001

Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVO-

CAÇÃO

Pelo presente são convidados os senhores acionis-

Ias. a comparecerem à Assembléia Geral Extraor-

dinária da Sociedade, em sua sede social sita em

Curitiba à Rua Rickfeller n.° 1223, a realizar-se no dia

16 de abril de 1974, às 10.00 horas, a fim de delibe-

rarem sobre o seguinte:

a) Aumento de capital no valor de CrS

1.4(X).000.00 (Hum milhão e qiatrocentos mil cru-

zeiros) por incorporação de reservas;

b) Incorporação do Ativo e Passivo da firma

Diesel Newasa Ltda., sediada em Curitiba, com au-

mento de capital correspondente ao seu patrimônio
liquido;

c) Alteração parcial dos estatutos;

d) Outros assuntos de interesse social;

Curitiba. 13 de março de 1974

NELSON WALTER

Diretor-Presidente
DA 4091 D XRD1TDX6

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA

DE GENEROS ALIMENTARES DE CURITIBA

EDITAL

NEWASA S/'A

Máquinas 
e Equipamentos

CG.C.M.F. — 76.488.659/001

Asaembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVO-

CAÇÃO

Picam convidados os senhores acionistas a se

wn,.rem em Assembléia Gera! Ordinária, na sede

pT'a' 
da "NEWASA 

S/A. MAQUINAS E EQUI-

JUMENTOS", à Rua Rockfeller. 1223. nesta Capital.
" «ha l(, de abril de 1974, às 8.00 horas, para deli-

arem sobre a seguinte ordem do dia:

k. i 
a' DiscussBo e votação do relatório da diretoria,

d' 
an<«'1 

Keral. demonstração da conta de Lucros e Pe -

o'' 
' Parecer do Conselho Fiscal e demais atos da

ei, 
"a, l^ertir.entes ao exercício economico-tm

11 encerrado em 31 de dezembro de
b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e res-

lix.( ^<>s 
suplentes 

para o exercício de 1974, bem co

va" de seus honorários e. . , .
Outros avsuntos de interesse da sociedade.

<li>n, ani"se à disposição dos senhores acionistas,^

«•" a «íue se refer o artigo 99 do decreto

(uriT-u ^ de setembro de 1940.
'"a. 13 de março de 1974

NELSON WALTER

Diretor-Presidente .h
DA 4091X14—15—16

De acordo com a alínea 
"b" 

do Art. 13 da Por-

laria Ministerial n.° 40 de 21 de janeiro de 1965, faço

saber aos que este Edital virem ou dele tomarem

conhecimento que somente registrou-se uma chapa

para concorrer à eleição a ser realizada no dia 30 de

abril de 1974 neste Sindicato e que foi a seguinte:

DIRETORIA

Efetivos

OSMARIO ZILLI

DINARTI CAPRILHONE

ARMANDO ROMANI

PHDRO A. G1ACOMASS1

Suplentes

F.LOY CARLOS FALAVINHA

WALDOMIRO PER1NI

MARIO JACOB TURRA

AL.KXANDRF RIBAS CENTA

CONSELHO FISCAL

Efetivos

CATARINO ZANELATO

NFSLON ANTONIETTO

ORLEANS ANTUNES DE OLIVEIRA

Suplentes

ARNO GLITZ

DOUGLAS HORN BORCATH

DARCI ANTONIO DE LAZZAR1

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO AO

CONSELHO DA FEDERAÇÃO DO

COMÉRCIO DO ESTADO DO PARANÃ

Efetivos

OSMARIO ZILLI

DINARTI CAPRILHONE

Suplentes '

ARMANDO ROMANI

WALDOMIRO PERINI

Fica aberto o praao de cinco (5) dias para o

oferecimento de impugnação contra qualquer can-

didato. A Mesa Coletora funcionará ininterruptamen-

te das 12 às 18 horas.

Curitiba. 14 de março de 1974

Ai) — Dinart Caprllhone

Presidente
DA 4089X14

BOESE S/A — INDUSTRIA E COMÉRCIO

C.G.C. 77.884.260/001

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Ia CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da BOESE S/A

— Indústria e Comércio, a se reunirem em Assembléia

Geral Oídinária. a ser realizada em sua sede social, à

rua Presidente Getulio Vargas n° 1289, nesta cidade,

às quinze horas do dia 15 de abril próximo vindouro, a

fim de tomarem conhecimento, discutirem e delibe-

rarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) relatório da Diretoria, balanço, demonstrativo de

Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal, referen-

tes ao exercício de 1973;

b) eleição dos Membros do Conselho Fiscal, para o

exercício de 1974;

c) fixação dos honorários da Diretoria e do Conselho

Fiscal;

d) outros assuntos de^ interesse social.

Acham-se a disposição dos senhores acionistas, na

séde s»>cial. os documentos a que se refere o Artigo 99,

do IX-creto-leí n" 2.627. de 26 de setembro de 1940.

Guarapuava (PR). 08 de março de 1974.

Mercedes Miranda Boese

Diretora Presidente

(R— 17h7 X 13— 14— 15)

Juizo de Direito da Dé-

cima

Primeira Vara Civel da

Comarca de Curitiba

Fdital de citação, com prazo de vinte (20) dias. do

representante legal de CIPA — COM. E IND. DE

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM CONSERVA LT-

DA.

O Doutor ALCEU MARTINS RICCI, Juiz de

Direito da Décima Primeira Vra Civel da Comarca de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, etc.

FAZ saber a todos quantos o presente Edital, com

prpzode vinte (20) dias virem, que por este meio CITA

o REPRESENTANTE LEGAL da firma CIPA —

ÇOM. E IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM

CONSERVA LI DA. da aoreensão procedida do

veiculo abaixo descrito, nos autos da AÇÃO DE BUS-

CA E APREENSÃO que lhe move perante este Juizo.

BAMHR1NDUS S/A — FINANCIAMENTO, CRÉ

DITO E INVESTIMENTOS: — "UM 
veiculo marca

Volkswagen, ano 1970, motor numero BF-390.527,

chassis numero B-724.167, cor vermelho cereja, tipo

sedan. em péssimo estado de conservação". — E, para

que chegue ao conhecimento de todos, mandou passar
o presente edital que será afixado no local de costume

e publicado, na forma da lei. DADO e passado nesta

Cidade de Curitiba. Capital do Estado do Paraná, aos

.1oze dias de março de mil novecentos e setenta e

quatro. 
— EU. Sérgio Silveira da Mota. Escrivão da

Décima Primeira Vara Cível, o subscrevi. (Assinado).
Alceu Martins Ricci, Juiz de Direito. — CONFERE

com o original. Eu. (Ass. ilegível). Escrivão da Décima

Primeira Vara Civel, o subscrevi e conferi.

R 2010X14—15

PARANA PECUARIA INDUSTRIA

E COMÉRCIO S/A

C.G.C. M.F. 76.491.976

AVISO

Avisamos aos senhores acionistas que os documentos a

que se refere o artigo 99 da lei das Sociedades Ano-

nimas (Decreto-lei 2627-40) encontram-se à sua dis-

osição. na sede social à Avenida Senador Salgado

ilho. n.° 4.217, nesta cidade de Curitiba.

Curitiba. 12 de março de 1974

Pedro Alipio Alves de Camargo

Diretor-Presidente

R 1781—X—14—15—16

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FR CURI-

TIBA

EDITAL

SINDICATO (NTERMUNICIPAL DOS CONDU-

TO RES

AUTONOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS

NO ESTADO DO PARANA

EDITAL DE CONVO-

CAÇÃO

Pelo presente edital, faço saber que no dia. 14 de

maio de 1974 será realizada neste Sindicato a eleição

para a composição da Diretoria. Conselho Fiscal e

Delegados Representantes junto ao Conselho da

Federação cm 
que 

está filiado a entidade, bem como

de seus respectivos suplentes, ficando aberto o 
prazo

de 15 (quinze) dias. a contar da data da publicaçao do

presente edital, 
para 

registro de chapa na Secretaria

do Sindicato, tudo de acordo com o disposto no artigo

11 e seu parágrafo primeiro, da Portaria Ministerial

n." 40, de 21 de janeiro de 1965. As chapas deverão ser

registradas em separado, sendo uma para os candi-

datos à Diretoria e Conselho Fiscal com seus respec-

ti vos suplentes, e outra para Delegados Representantes

ao Conselho da Federação e seus respectivos suplentes.

Os requerimentos para registro de chapas deverão ser

apresentados na Secretaria da Entidade, em 3 (tres)

vias. assinadas por todos os candidatos, pessoalmente,
não sendo permitido para tal registro a autorga de

procuração, devendo ser apresentados todos os re-

quisitos contidos no 
parágrafo 

1.° do art. 11, da re-

ferida Portaria Ministerial. O requerimento acom-

panhado de todos os dados e documentos exigidos

para o registri. será dirigido ao Presidente do aíindi-

cato. podendo esse requerimento ser assinado por

qualquer dos candidatos componentes da chapa.

A Secretaria da Entidade, no expediente normal

fornecerá maiores detalhes aos interessados achando-

se afixada na sede do Sindicato a relação do que é

obrigatório para o citado registro.

OBSERVAÇÃO: Caso não seja alcançado o 
"quo-

rum", de 2/3. em primeira convocação e não sendo ob-

tida a maioria absoluta a que se refere o artigo 43, da

dita Portaria, desde já fica marcada a segunda e ter-

ceira convocação, com o 
"quorum" 

de 50% e 40%, e

maioria simples, respectivamente, realizando-se as

eleições -no dia 20 de maio de 1974, em segunda e no

dia 30 de maio de 1974. eem terceira convocação.

As eleições serão realizadas ininterruptamente

das 8,00 (oito), às 20,00 (vinte) horas nos dias acima in-

dicados. para primeira, segunda e terceira convocação.

Curitiba, 14 de março de 1974.

UMBERTO LUIZ SCROCCARO — Presidente

R 2014—X14

De acordo com a alínea 
"b" 

do Art. 13 da Por-

taria Ministerial n.° 40 de 21 de janeiro de 1965. faço

saber aos que este Edital virem ou dele tomarem

conhecimento que somente registrou-se uma chapa

para concorrer a eleição a ser realizada no dia 30 de

abril de 1974 neste Sindicato e que foi a seguinte:

DIRETORIA

Efetivos

VERIANO PEREIRA

FERNANDO MANOEL CARON GROSSI

LUIZ FERNANDO MICHEL

FREDOLIN MODRO

Suplentes

ANTONIO GABRIEL BROTTO

IOSF BFMBF.M

ALDO MERL1N

ARISTIDES ADAM

CONSELHO FISCAL
'Efetivos

AYRTON VICTORIO CELLI

VICENTE GRASSI

HUGO PERETT1

Suplentes

LADESLAU KRUK

CLÁUDIO GR1GOLETT1

THEODORICO OLIVEIRA NASCIMENTO

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO AO

CONSELHO DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO

DO ESTADO DO PARANA

Efetivos

VERIANO PEREIRA

FERNANDO MANOEL CARON GROSSI

Suplentes

FREDOLIN MODRO

ARISTIDES ADAM

Fica aberto o prazo de cinco (ã) dias para c

oferecimento de umpugnação contra qualquer can-

didato. A Mesa Coletora funcionará ininterruptamen-

tc das 12 às 18 horas.

Curitiba. 14 de março de 1974

Ai) Verlano Pereira

Presidente

DA 4090X14

¦ Edital de Praça I

I Arrematação I

DOUTOR CARLOS RAITANI, JUIZ DE Dl- |
I REITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DA COMAR-

CA DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO I

PARANA I

¦f AZ SABER a todos que o presente edital dc I

Ipraça, e. arrematação com o prazo de 20 (vinte) dias, I

Ivirem ou o conhecimento tiverem, que o porteiro dos I

lauditórios deste Juizo, anunciará em público presão de I

Ivenda NO DIA 14 DE MARÇO PRÓXIMO, AS 14,00

¦HORAS dos bens abaixo descritos e penhorados à I

ISHIDEMl YAMADA, nos autos da ação executiva em I

¦ue é exequente o BANCO DO ESTADO DE SÃO I

BaULO e executados SHIDEMI YAMADA e TO- I

ISHIO OKAMURA, constantes dos seguintes:  1

¦ 
"Um 

padaço de terreno rural, com a área de

Il71.899 metros quadrados, ou sejam aproximadamen-

Ite 7 alqueires, situado no lugar denominado Graciosa.

Icom as seguintes confrontaçoes: começa em um marco

Ide cerne colocado a margem de uma estrada particular

le ségue pela referida estrada até outro marco do cerne,

Iriesta a esquerda, em linha reta. confrontando com os

mesmos vendedores até novo marco a margem de um

I córrego, confrontando com Francisco Auriquio, até

I encontrar outro marco, perto de um tanque, desta a

I esquerda em linha reta paSsando por marcos até en-

I contrar o marco em que começou, confrontando com

los mesmos vendedores; havido pela transcirção n.° 1

45.431 do livro 3-AR—. do Registro de Imóveis da 6.*

I Circunscrição desta Comarca; — 
que foi avaliado por

CrS 70.000.00 (SETENTA MIL CRUZEIROS)"......

I O imóvel acima descrito encontra-se depositado

I em mão do Depositário Público da Comarca. — E,

I para constar, mandou passar o presente edital que será

I afixado no lugar de costume, na séde deste Juizo, e,

I publicado por duas vezes em um dos jornais de mairo

I circulação desta Capital, devendo a segunda publi-

I cação ser feita no dia da praça ou na edição anterior a

I esta se no dia não for publicado o jornal, na forma da

I lei. E. assim será dito imóvel levado a praça e arrem-

I tação por quem fizer lanço igual ou superior a ava-

liação. DADO E PASSADO, nesta cidade de Curitiba.

I Capital do Estado do Paraná aos dezoito dias do mês

I de fevereiro do ano de mil novecentos e setenta e

I quatro. EU. (as.) Antonio Fernande» — Eacreretite

I Juramentado o datilografei e subscrevi.

CARLOS RAIT
(as.) Çarloa Raltanl

^ani — JUIZ DE DIREITO

(R 1302 — 21—14/3)

7 » Pio»
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pertencente «o sr IRENEU Dt SOU/A
IMA tirando a nwsma sem eleito poi tei
9do requerida uma 2 1 via |unto ao Orgao
fnmnetente Hâ 1 ?9S * 11 14 15
Curitiba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade

pertencente a DE 111 MARA DOS SANTOS
UMA DE SOU7A ficando a mesma sem
eleito por ter sido requerida uma 2 ' via

lunto ao orgao competente DA 1295
»131415
Curitiba 14 de março de 19/4

PERDE USE DOCUMENTOS Carttrra de
Identidade estrangeira Carteira de
Motorista Certilicado de carro
Exame Psicotécnico Exame de Vista e
Seguro Obrigatório de carro Pertencente
au sr Cl/ARIO BOINOWSKI tirando o
mesmo sem eleito por ter requerido uma
}' «a junto ao Órgão Competente
DA 1295 « 1314 15

Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade

pertencente a ROSEMARI SCMUIU

Icandn a mesma sem eleito por ter

lequendo jm» 2 1 »ia |unto ao Instituto

de ldr*ntiliciçlo deste Estado R ?088 i

1314 1 Caitba 14 de março 19/4

CARTEIRA PERDEU SE - De Identidade

de n 0 426 391 pertencente a lOSt
MARIA WINCHE RI licando a mesma sem

eleito por ter requerido uma 2 ' m» |unto
ao Instituto de Identiticaçío deste Es

lado R ?085 » 13 14 15
Cuntiba. 14 de março de 1974

DXUMENTOS PERDEU SE Carteira de
Identidade Carteu» de Habilitação
Nacional Carteira do INPS ename
Psrcotecnico pertencente ao st Bf
NE DITO APARECIDO ANTUNES SALGADO
kando os mesmos sem eleito por ter
requerido uma ?' vra. |unto aos Orgaos
romoetentes R 2084 x 13 14 '5

Cwitba 14 de março de 1974

PERDE USE CARTEIRA O Habilitação

pertencente a I0AQ LUIZ IFANDRO fica a
mesma sem efeito por ter sido providen
r«do uma 2 1 via R 1773 13 14
15

Curitiba. 14 de março de 1974

PERDE USE CARliIRA De Habilitação

pertencente à AIDINO STFIN tica a mes
ma sem eleito poi ter muo providenciado
* ? » via R 1 7 74 > 13 14 15

Curitiba 14 de março de 1974|

«RDEUSE CARTEIRA De Habilitação

pertpncente a ANIONIO SÉRGIO BRAN
CAltlAO fica a mesma sem eleito por ter
sido providenciado uma 2 * via R
1775 > 13 14 15
Cunbba 14 de março de 19/4

PERDE USE CARTEIRA Nacional de
Habilitação pertencente a IOAO E SAN
TANA Ficando a mesma sem efeito por
ler sido requerida a 2 * via lunto ao
DE1RAN R 1845 « 13-14JS

Cunftba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade
de n° 506 321 pertencente ao sr
fRANCISCO NUNES DA SILVA FILHO
ücando a mesma sem eleito por ter
requendo uma 2 á via |unto ao Instituto
de Identidcaçáo deste Estado R 2076
. 13 14 15
Cuntile 14 de ma o de 1974

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade
de n 0 98 283 pertencente 30 sr JOSÉ
IBNÇAIVES ficando a mesma sem eteito

pot ter lequendo uma 2 9 via |unto ao In
sli tu to de Identiticaçào deste Estado
R 207? » 13 14 15
Cuntiba. 14 de março de 1974

lARTI IRA PERDEU SE De Identidade
eitencent* a ANTONIA VERIOIANA DE
GRACIA ALLEGRETTI ficando a mesma
sem efeito por ter requerido uma 2 * via

lunto ao Instituto de Identificação deste
Estado R 2058 > 13 14 15
Cunbba 14 de março de 1974

DOCUMENTOS PERDEU SE Carteira de
Identidade Carteira de Habilitação
Nacional (amador) e certificado do
veiculo marca Ru»al Willys. 1972. motor
n° 406742 chassis «» 2A8IA 349970,
bem como taxa Rodoviária seguro e
outros e CPI pertencente ao sr CESARIO
BOINOWSKI ficando os mesmos sem
eleito por ter sido requerida uma 2 a via
junto aos órgãos competentes R 2051
* UK „ ,Q,,
Curitiba 14 de março de 1974

PERDEUSE CARTEIRA Nacional de
Habilitação pertencente a IOAO E SAN
TANA Ficando a mesma sem eteito por
ter sido requerida a 2 a via Junto ao
DETRAN R 1845 » 13 14 15
Cunbba 14 de março de 1974

URDE USE CERTIFICADO - de pro
pnedade do veiculo marca Volkswagen,
ano 1969 chassis n 0 B9 661 444 Per
tencente a REELORIL S/A EMPREEN
OIMENTOS FLORESTAIS Ficando o mes
mo sem eteito por ter sido requerido a 2 a

via Junto ao DETRAN R 1844 x 13
1415
Cuntiba. 14 de março de ts/t

CARTEIRA PERDEU SE De ident dade
pertencente a PEDRC PAULO CASUBEK
Ficando a mesma sem efeito por ter sido
requerida a 2 a via R 2060 x 13 14
11;
Cuntiba 14 de março de 19/4

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade

pertencente a HERCILK) TORI2ANI
Fcando a mesma sem eteito por ter sido
requerida a 2 3 via - R 2065 x 13 14
m
Cunbba. 14 de março de 19/4

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade
pertencente a E10Y THOMAZ. Ficando a.
mesma sem efeito por ter sido requerida
a 2.» «ta - R 2066 * 13 14 15
Cunbba 14 de março oe ía/i

CARTEIRA PERDEU SE Oe Identidade

pertencente ao sr JOSÉ CÂNDIDO DE
OLIVEIRA licando a mesma sem eleito
por ter requerido uma 2 4 via itinto ao In
sbtuto de Identilicaçao deste Estado
R 2056 i 13 14 15
Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRAS PERDEU SE De Identidade
den 0 831 878 e Carteira de Habilitação
Nacional (amador) pertencente ao sr
IUIZ VAZ CEZAR ticando as mesmas sem
eleito por ter requerido uma 2 a via |unto
aos orgaos competentes R 2052 x 13
14 15
Cunbba 14 de março de 1974

REMIDOS E PERDIDOS

OUCUMINTOS P1RDIDOS Certiticado
do veiculo marca Volhs ano 69, chassis

n " B9 004 680 placa AT 1830. Aluara de
licenciamento para taxi Taxa Rodoviaria

Se* Obiiíaturio atendo de tanmetro

opedido pelo I N P M Pertencente <
IOAO NADIR 10PIS DOS SANTOS Fica os
mesmos sem eleito por ter sido requerido

uma seg via |unto aos órgãos competiu
t». u 11.111 . n 14 15
Cuntiba 14 de março de 1974

CAHTIIRA PERDESSE De Identidade

pertencente a ANA II DA I ESSE KOI I TAR

BINE licando a mesma sem eleito por ter

sido requerido uma 2 * via pinto ao Ins

btuto de Identificação deste F ado R

2087 . 13 14 15
Cuntiba 14 de março de 19/4

CER1IIIÇADO PERDEUSE de pro

peedade do «eiculo maica Belin» ano

1973 Cor Manon Chassis LB 4

TNJ 35 103 pertencente ao V EVAIDU

GASTAO MIHL ticando o mesmo sem

eMo por ter sido requenda uma 2 ' »a

lunto ao órgão competente
DA 1294 « 13 14 15

Cunbba 1* de março de 1974

PERHU Sí CARTtIM De identidade de
n 0 426 035 pertencente ao sr YOIDORY
MOACYR DA ROSA ticando o mesmo sem
ter elerto por ter sido requerido uma 2 ¦

via |unto ao Orgào Competente D A

126 11-12-13
Curitiba 14 de Março de 1974

DOCUMENTOS PEROCU SE - Carteira
Nacional de Habilitação carteira de
Identidade ename Psicotécnico, perten
cente a Silvestre Dudeh Fica os mesmos
sem eleito por ser requerido uma 2 • via
lunto ao Órgão Competente R 1609 ~

12 13-14
Curitiba. 1'4 le Março de 1974

DOCUMENTOS PERDIDOS - Carteira
Nacional de Habilitação Nacional Cartão
•te C P F Cartão de Credicar Pertencer!
le a 1ADESLAU DRUK Ficando os mesmo;
sem eleito por ser requerido uma 2 a via.

junto ao Orgào Competente R 1608
12-13-14

Cur;tiba. 1 4 Je Março de 1974

CARTEIRA PERDEUSE De Habilitação
Nacional (profissional), pertencente ao
sr IOAO RIBEIRO DA SILVA, ficando a
mesma sem eteito por ter requerido uma
2 a via |unto ao DETRAN R 2059 x 13
1415
Cunitiba. 1'4 de matço de 1974

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade
pertencente ao sr JAMIl DE MORAES
SEXAS. .'tíndo a mesma sem efeito por
ter requerido uma 2 a via junto ao Ins
tituto de Identificação deste Estado - R
1849 « 13 14 15
Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU St - De Identidade
pertencente ao sr FRANCISCO JOAQUIM
INÁCIO ficando a mesma sem eteito por
ter requendo uma 2 a via |unto ao Ins
htuto de Identificação deste Estado - R
1846 « 13 14 15'.uritiba 

1 4 de março de 1974

PERDEUSE CARTEIRA De Identidade
den 0 120 949 Pertencente a ANSELMO
OSVALDO FOGGIATO Ficando a mesma
sem efeito por ter sido requerida a 2 a

«a R 2064 « 13 14-15
Uwbba; 14 de março oe ia/-»

PERDEU SE CARTEIRA - De Identidade e
Titulo de Eleitor, pertencente a RENY
PADIIHA DA SILVA Ficando os mesmos
sem eleito por terem sido requeridos as
2 3s «ias - R 2067 X 13 14 15
Cunbba 14 de março de 19/4

PERDEUSE CARTEIRA - De Identidade
de n° 681 150 Pertencente a EDEOLY
CORDEIRO BREYER Ficando a mesma
9em eteito por ter sido requerida a 2'

Cunbba. 14 de março de 1974

PERDEUSE CERTIFICADO De pro
pnedade do veículo marca Volkswagen
ano 1972, chassis n 0 BP 873154 Per
tencente a JOÃO DE CAMPOS Ficando o
mesmo sem efeito por ter sido requenda
a 2 a via Junto ao DETRAN R 2068 x
um* .. ,u,a
Cunbba. 14 de março de 19/»

PERDEU-SE CARTEIRA De Identidade

pertencente a JOÃO CARLOS ALVES
PEREIRA Ficando a mesma sem efeito

por ter sido requerida a 2 a via - R
2069 - 13-14 1 5 .
Cunbba. 14 de março de 19/4

CARTEIRA PERDEU SE De Habilitação
Nacional (profissional) pertencente
aolVANDEl SEGISMUND0 DE FREITAS,
ficando a mesma sem efeito por ter
requerido uma 2 a via |unto ao Instituto
de Identificação deste Estado - R 2033
» '3 14 15.
Cunbba, 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE - De Identidade
de n 0 338 566 pertencente ao sr.
RICARDO ÂNGELO P VIALLI. ficando a
mesma sem efeito por ter requendo uma
2 a via |unto ao Instituto de Identificação
deste Estado - R 2071 x 13 14 15
Cuntiba, 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade
pertencente ao y DARCI PENTEADO
ticando a mesma sem eleito por ter
requerido uma 2 a via |unto ao Instituto
de Identificação deste Estado - R
15847 > 13-14 15

Cunbba. 14 de março de 1974 

PASSAPORTE PERDEU SE - Brasileiro
para Estrangeiro (Passaporte amarelo),
pertencente ao sr JAN FIJOR ficando o
mesmo sem eleito por ter requendo uma
2 a via |unto ao órgão competente. - R
2089 « 13 14 15
Cuntba 14 de março de 1974

DOCUMENTO PERDEU SE - Carterra de
Identidade pertencente a LAURIDI
RIBEIRO DE MORAES Fiando a mesma
sem eleito por ter sido ..erida a 2 a via
perante o óigào competente -R 1002 »
13-14-15.
Cunbba. 14 de março de 1974

CERTIIIÇADO PERDEUSE - Do «eiculo
marca Vespa ano 1958 chassis 1 0 VBIC
01 578 BR pertencente ao sr DANILO
QUINTANO ticando a mesma sem efeito
por ter requerido uma 2 a via |unto ao
DETRAN. - R 2080 x 13-14-11
( Cunbba. 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEUSE - De Identidade
de n 0 679 168 pertencente ao sr RAUL
GUERRA FILHO ficando a mesma sen-
eteito por ter requerido uma 2 a via |untc
ao Instituto de Identificação deste Es
tado - R, 2079 x 13 14 15

Cunbba. 14 de março de iD"

CARTEIRA - PERDCU-SE - Nacional dc
Habilitação pertencente ao y JURANDIR
lOSt DA SILVA ticando a mesma sem
efeito por ter sido requerido uma 2 a via

lunto ao DETRAN R 1821 12-13-14

Curitiba 14 de Março de 1974

CARTEIRA PERDEU-SE - De Identidade

pertencente ao sr 0CTAVI0 MELCHIADEÍ
ULISSÊA. ficando a mesma sem efeito po
ter requerido uma 2 a via junto ao Ins
tituto de Identilicaçào deste Estado R
1804 12-13 - 14
Curitiba 1'4 1e Março de 1974

CARTEIRA PERDEU-SE - De Identidade
pertencente ao sr PAULO HENIQUIN
ficando a mesma sem eleito por ter
requerido uma 2 a via junto ao Instituto
de Identificação deste ESTADO R 1803
12 - 13-14
Curitiba 14 de Março de 1974

CARTEIRA PERDEU-SE - De Habilitação
Nacional e Carteira de Identidade de n 0

834 911 pertencente ao sr PAULO
ROBERTO FRAGA, ficando as mesmas sem
efeito por ter requerido uma 2 a via |unto
aos Órgãos Competentes R 12 - 13-14

Curitiba. 14 de Março de 1974

CARTEIRA PEROEU-SE - De Habilitação
Nacional pertencente ao sr OSCAR
SOUZA CASTRO, ficando a inesma sem
efeito por ter reqquerido uma 2 a via jun
to ao DETRAN R R 1831 - 12-13-14
Curitiba. 14 dc Março de 1974

CARTEIRA PERDEU-SE - De Identidade
de n 0 638 11 1. pertencente ao sr HER
MINIO ESTEVAM DE FARIAS, ficando a
mesma sem efeito por ter reqeundo uma
2 a via |unto ao Instituto de Identificação
deste Estado R 1837 - 12 - 13-14
Curitiba. 14 de Março de 1974

CARTEIRA PERDEU-SE - De Identidade
de n ° 920 150 pertencente à GILCE
MEREB CHUEIRE CAUSTO. ficando a
mesma sem efeito por ter requerido um?
2 a via |untn ao Instituto de Identificação
oeste Estado R 1838 - 12-13- 14
Cuntba 14 de março de o/t

CARTEIRA PERDEU-SE - De Identidade
de n 0 873 889 pertencente ao sr VAL
DÉRES RIBEIRO, ficando a mesma sem
efeito por ter requerido uma 2 a via junte
ao Instituto de Identificação deste Esta
R 1843 - 12 13-14 .
Cunbba í$ de Março de 19/4

CARTEIRA PERDEU SE - Oe Identidade
de n 0 296 521 pertencente ao sr BRAi
QUIRIN0 DO NASCIMENTO ficando ?
mesma sem efeito por ter requerido umí
2 1 via lunto aos Instituto de Identiti
caçào deste Estado - R 2078 x 13 14
15.

Cunbba. 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU-SE - De Identidade
de n 0 250 188. pettencente ao sr. JÚLIO
iOÃO MACIOCHA. ficando a mesma sem
efeito por ter rquerido uma 2 a via junto
ao Instituto de Identificação deste Es
tado R. 1839 - 17-13-14
Cuntiba. 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU-SE - De Identidade,
pertencente à MARLENE FERNANDES DE
OLIVEIRA, ficando a mesma sem efeito
por ter requerido uma 2 a via junto ao In
stituto de Identificação deste Estado R
1840 - 12-13 - 13- 14
Curitiba 14 de Março de 1974

CARTEIRA PERDEU SI - De Identidade
pt.tencentr » BERNADtII 7AMPIERI.
ficando a me*ma sem eleito por ter
requerido uma 2 * ma junto w Instituto
de Identificação deste Estado R 1809
12 13 14
Curbba 14 de março de 19/4

CARTEIRA PERDEU-SE Dt Identidade
pertencente a CIDA C0NINCK IOR
MIGHIERI ticando a mesma sem efe*to
po* ter requerido uma 2 4 via junto ao In
stituto de Identificaç*o deste Estado
» 1818 1? IV 14

Cunbba 14 de março de 19/4

CARTEIRA PERDCU-SE - Nacrnal de
Habilitação pertencente ao Sr IOAO
RIBEIRO DE OLIVEIRA. Iicano 0 mesma
sem eleito por ter sido requerido uma
7 ' ma |unto ao DETRAN R 1820
12 13-14

' Cunbba 14 de março de 1974

CERTIFICADO PEROCU SE - Do «eiculo
marca Volkswagen, ano 1969 chassis n 0
B9 009 718. e seguro taxa rodoviaria e
outros do veiculo Alvara do ponto de Taxi
exame psicotécnico, e carteira de Iden
tidade tudo peitencente ao sr LOURIVAL
LOURENÇO DOS SANTOS ticamlo os
mesmos sem eleito por ter lequendo uma
2 a via |unto aos Órgãos Competentes
R 1801 12 13-14
Cunbba 14 de março de 19/4

CARTEIRA PERDEU-SC - De Identidade
de n 0 696 632. pertendente ao sr NILDO
DA SILVA, ticando a mesma sem eleito
por ter sido requerido uma 2 a via junto
ao Instituto de Identificação deste Es
tado R 1807 - l'-V„,l«
Cunbba 14 de matço de 1974,

CARTEIRA PEROCU SE "•> Identidade
pertencente a sra £ RICA REMPEL lican
do a mesma sem efeito por ter sio re
querido uma 2 a via juntn ao instituto de
Identilicação deste Estado K 1814
12. 13 14

1 Cunbba 14 de março de 19/4

CARTEIRA PERDEU-SE - Br Identidade
pertencente ao y HAR0LD0 DOS SAN
TOS ticando a mesma sem eleito por ter
sido requerido uma 2 a via |unto ao Ins
tituto de Identificação deste Estado R
1808 - 12-13- 14
Cunbba. 14 de março de lDr«

CARTEIRA PERDEU-SC - De Identidade
pertencente ao sr pau Io costa ticando a
mesma sem efeito por ter sido requerido
urna 2 a via |unto ao Instituto de Iden
tiiicaçào deste Estado R 1815 12-
J \ 14

( Curihba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDCU-SE - De Identidade
pertencente ao sr CARLOS ALBERTO
GIUNIA ticando a mesma sem eleito por
ter sido requerido uma 2 a via junto ao
Instituto de Identificação deste Estado
R 1806 -
Cunbba 14 de março d« 1974

CARTEIRA PERDEU-SE - De Identidade
pertencente ao y JOÃO BATISTA RAMOS
ficando a mesma sem efeito por ter sido
requerido uma 2 * via junto ao Instituto
de Identificação deste Estado R 1813 -
12 13-14
CCunhba 14 de março oe

CARTEIRA PERDEU-SE - De Identidade e
Carteira Nacional de Habilitação, perten
cente ao sr HIPOLITO IVANSKI, ticando
as mesmas sem eleito por terem sidos
tequeridos urna 2 a via junto aos Órgãos
Compel-mtes R 1802 - 12-1314

Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU-SE - De Identidade
pertencente ao sr FELIPE MIGUEL
CHUEIRI Ficando a mesma sem eleito
por ter sido requerido uma 2 a via |unto
ao Instituto de Identificação deste Es
tado R 1810 12-1.3-14

Cunbba. 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU-SE - De Identidade
pertencente a NEIDEMARIA GIUNTA
ficando a mesma sem efeito por ter sido
requerido uma 2 a via junto ao Insti
tutodo de Identificação deste Estado R
1805 - 12 13-14.
Cuntiba 14 de março de 1974

PERDEU-SE CARTEIRA - De Identidade
pertencente à BENEDITA PETRANSKI.
ficando a mesma sem efeito por ter sido
providenciado uma 2 a via R 1763 -
12-13-U
Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU-SE - De Identidade
pertencente à PEDRO SILVA ficando a
mesma sem efeito por ter sido providen
ciado uma 2 a via R 1765 - 12- 13-
14.
Cunbba, 14 de março de 19/4

PERDEU-SE CARTEIRA - De Identidade
pertencente ã JOÃO VIEIRA, ficando a
nesma sem efeito por ter sido providen
ciado uma 2 a via R 1766 - 12 — 13
14.
Cunbba, 14 de março de 19/4

PERDEU-SE CARTEIRA - De Identidade
pertencente à JORGE LUI7 R0LIM. fican
do a mesma sem efeito por ter sido
nioudtllçiado uma 2.' yu R. 1768 -

Cunbba 14 de março de 1974k

CRM OTRAVIM) - loi extraviada a c<r
teira de Identidade do Conselho Regional
rir Medicina do htianã n 0 345 pertance
a DR ANIONIO SIQUEIRA GUSS0 lictn
do a mesma sem eleito poi tei sido
providenciado uma 2 • na R 1771

11
Cunbba 14 de março d« I974(

DOCUMENTOS EXTRAVIADO - For ei
tMviartu a Carteira Nactortal de Habi
litaçao pertencente a lenro Viana lu ando
a mesma sem eleito por ter sido rquendo
d segunda «ia. no Departamento Estadual
ite transito (R 1723 II I» |J)
Cunbba 14 de março de 1974

pnutüftBuntHimt Identiaade n "
8;<1 983 peitencente » ILDIK0 AN NA
HAUKI licando a mesma sem eleito poi
lei sido providenciado umn ? • m R
1759 12-13-14
Cunbba. 14 d« março de 1974

PERDEU SE CARTEIRA - De Identidade
n" 820 029 pertencente » RAFAEL
FURLANI ficando a mesma sem eleito
por lei müu providenciado uma 2 J via
R 1760 12 13 14
Cuitba. 14 de março de 1974

PERDEUJt CARTEIRA — De Identidade
n 0 1 077 2 3 2 pertencente ã IV0 MIGUEL
PINTO fiando a mesma sem efeito pof
ter sido providenciado uma 2 ' >ia R
1755 12 12

Cuntiba 14 de maiço de HN

PERDEU SE CARTEIRA - De Identidade
n° 153 704 pertencente ã ARTHUR
BURKARTER. ficando o mesmo sem efeito
por ler sido providenciado uma 2 ' »ia R
ws* ii-i?-n
Cuntiba 14 de março de 1974

(ARI I IRA PI ROÍ U SI De Identidade

pertenCMtl» AIJRANDV PAULO CISTAN
Icandoa mesma sem eteito por tei sido
requerida a 2 4 via R 2008 x 14 15
16
Curiblu 14 de março de 1974

CAR1IIRA PERDIU SE De Identidade
de n 0 006 492 Pertencente .t ANIRAt
ROSA Iliando a mesma sem eleito pur
sido requerida a 2 a via R 2009 x14
1516
Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PIRDIU SE De Mutunsta

pertencente a JAIR ALVES PE RE IRA lica a
mesma sem eleito poi ter sido providen
ciado uma 2 a via R 1782 x 14 15 16
Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade
pertencente a IUI10 Cl SAR NOCHIDA tica
a mesma sem eleito por ter sido pro
wtenciado uma 2 a via • R 1783 x 14
1516
Curbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade
p»Tteniente ã HOY IIOIR SAUCR lica a
mesma sem eleito por ter sido providen
iMdouma2'vra R 1788 < 14 15 16
Cuibba 14 de março de 1974

CARIE IRA PERDEU SE De Identidade
pertencente ao sr ACYR VIANEY, licando
è mnsma sem eleito por ter requerido
uma 2 a via |unto ao Instituto de Iden
bticaçào deste Estado R 2094 x 14
1516
Curihba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU-SE - De Identidade,
pertencente ao sr I0SEF CHAIN HEN
DLE R ticando a mesma sem eteito por ter
requerido uma 2 a via junto ao Instituto
de Identificação deste Estado -R 1822

12-13-14
Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PEROEU-SE - De Idenddade
pertencente ao st I0RGE ZAIDAN IADEL
ficando a mesma sem efeito por tei
ieqerido uma 2 a via |unto ao Instituto de
Identificação deste Estado R 1823
12 13-14
Cuibba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE - De Identidade
de n 0 244 399 pertencente ao sr
EURICO MAINARDES GOMES ficando a
mesma sem efeito por ter requerido uma
2 a via lunto ao Institututo de Identi
ticação deste Estado R 1828 12 13-
14
Cuibba. 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEUSE De Identidade
n 0 787 334 Pertencente a ANTONIO
CAMARGO DE OLIVEIRA fica a mesma
sem eleito por ter requerido uma Seg via
junto ao órgão competente - R 1612 -
14 15 16

Cunbba 14 de março de 1974

CERTIfIÇADO PERDEUSE - do veiculo
marca Vespa ano 1958 chassis n0 VBIC
01 578 BR pertencente ao Sr DANILO
OUINTANA ticando o mesmo sem efe-to
por ter sido requerido uma 2 0 via |unto
ao orpào competente R 2080 * 14 15
16 

i
Curitiba. 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade,
pertencente ao sr MARIO SEARA FILHO
ficando o mesmo sem efeito por ter sido
requerido uma 2 3 via junto ao órgão
competente
Cuntiba 14 de março de 1974 - R 2059
« 14 15 16
Cuntiba 14 de março de 1974

CARTFIRA PERDEUSE de Identidade,
pertencente a SIDNEV TADEU MINAIF
ticando a mesma sem eleito por ter sido
requerido uma 2 a via junto ao órgão
competente
Cuntiba 14 de março de 1974 R
2053 « 14 15 16
Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade
pertencente ao sr ILAVIO IOS4I SUVA
IARDIM PIRES ticando a mesma sem
eleito por ter requerido uma 2 a via |unto
ao Instituto de Identificação deste Es
tado R 

'2095 
> 14 15 16

Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEUSE De Identidade
de n u 374 008 pertencente ao sr
RUBf N$ CORA IOIA ficando a mesma
sem efeito por ter requerido uma 2 1 via
junto ao Instituto de Identificação deste
Estado R 2093 i 14 15 16
Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade,
pertencente a SELMA CAVIIIA CEZAR
kando a mesma sem eleito por ter
lequendo uma 2 a via junto ao Instituto
de Identificação deste Estado R 2091

14 15 16
Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE de Identidade de
n° 937 207 pertencente ao sr AR0LD0
SÉRGIO DO AMARAL, ficando a mesma
sem efeito por ter requerido uma 2 a via
lunto ao Instituto de Identificação deste
fiado R 2090 k 14 15 16
Curitiba, 14 de março de 1974

PERDEU SE CARTEIRA De Identidade
pertencente a ORESTES CAMPAREZI fica
a mesma sem efeito por ter sido pro
videnciado uma 2 a via R 1785 X 14
1516
Curitiba 14 de março de 1974

PERDEU SE CARTEIRA De Identidade
pertencente a 10EL MENOES fica a mes
ma sem efeito por ter sido providenciado
uma 2 J via R 1 786 x 14 15 16
Cunbba 14 de março de 1974

PERDEU SE CARTEIRA De Identidade
peitencente a LUCY FERRAZ DE CAMAR
GO fica a mesma sem efeito por ter sido
peividenciada uma 2 4 via R - 1787 i
1415 16
Cunbba l'A de março de 1974

DOCUMENTOS PERDEU SE Certificado do
Volkswagen sedan 1973. cor amarelo caju
placa Al4650 Chassis BS 377 947 per
tencente a FRANCISCO BERTOLIN NETO
Fcando o mesmo sem efeito por ter sido
requerido 2 a via perante o órgão com
petente R R 1004 X 14
Cuntiba 14 de março de 1974

CARTtIRA PERDEU SE De Identidade
n° 299 534 - Pertencente a Ruy Sil
veira fica a mesma sem efeito por ser
requerido uma seg via |unto ao órgão
competente - R 1613 x 14 15 16
Cunhba 14 de março de 1974

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS Carteira
Prof,ss«onal do Trabalho. Carteira de
Identidade Certificado de Reservista,
líulo de Eleitor pertencente a CARLOS
FRANCISCO BORAZO Ficando os mesmos

>em efeito por ter sido reqyeridos as 2 as

was R 2006 x 14 15 16
Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEUSE De Identidade
de n 0 840 81 1, pertencente a ILDE
BRANDO lOSt PINHEIRO Ficando a
mesma sem efeito por ter sido requerida

a 2.» via R 2003 x '.4 1516
Curitiba. 14 de março de 1974

PERDEU SE Credencial uruguaia BRB
72 80 Pertencente a LIBER GLEVER PAZ.
Ficando a mesma sèm efeito por ter sido
requerida a 2 3 via Junto ao órgão com
petente R 2004 x 14 15 16
Curitiba, 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEUSE Nacional de
Habilitação pertencente ao Sr JOSÉ AL
FARO TORRALBO Ficando a mesma sem
eteito por ter sido requerida a 2 a via
R 2002 x 14 15 16
Curitiba. <4 de maroço de 1974

CARTEIRAS PERDEU SE De Identidade
de n 0 626 147 e Carteira de Habilitação
Nacional, pertencente ao sr DAG0BERT0
OHLSEN, ficando as mesmas sem efeito
por ter lequendo uma 2 a via |unto aos
órgãos competentes - R 2096 x 14
Curutiba. 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade
pertencente ao y LAZARENO ROSA DE
OLIVEIRA, ficando a mesma sem efeito
por ter requendo uma 2 a via junto ao In
shtuto de Identificação deste Estado
R 2092 » 14
Cunbba 14 de março de 1974

PERDEU SE PASSAPORTE, pertencente ao
Sr JAIR0 TABORDA DE CAMARGO fican
do o mesmo sem efeito por ter sido
requerido uma 2 a via junto ao orgào
competente R 2074 x 14
Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE de Identidade e
Carteira de Motorista pertencente a LUIZA
SAEKO MISHIMA. ficando a mesma sem
efeito por ter sido requerida uma 2 a via
lunto ao órgão competente - DA 125 x
14
Cuntiba 14 de março de 1974

uutitlRA rtKutu at - ue loeniidaae
pertencente ã JANETE MIRANDA DE
LIMA. ticando a mesma sem efeito por ter
tequendo uma 2 a via junto ao Instituto
de Idenbdcaçào deste Estado R 2075 »
131415
Cunbba. 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE - De Identidade
pertencente ao sr ADEMIR JOSÉ N0DARI
ficando a mesma sem efeito por ter
requendo uma 2' via junto ao Instituto
de Idenbticação deste Estado - R 2081
X 13-14-15.

Cuntiba. 14 de nurço de 1974

CARTEIRA PERDEU SE - De Habilitação
Nacional, pertencente ao sr WELLING
TON LOPES, ticando a mesma sem efeito
por ter requerido uma 2 4 via junto ao
DETRAN - R 2077 - 13 14 15
Cunbba. 14 de março de 1974

CARTEIRA PERDEU SE - De Identidade,

pertencente a Sra TERE7INHA GOMES
Ficando a mesma sem efeito por ter sido
requendo a 2 * via junto ao Instituto de
Idenbficacãn - » "V 

.«jV '*15
Cunbba 14 de março de 19/4

CARTEIRAS PERDEU SE - De Identidade
Carteira de Motorista proifissional Per-
tencente ao sr VALDIR FUNK Ficando a
mesma sem eleito por ter srdo requenda
a 2 J via lunto aos órgãos competentes
O 1777 « má.1*
Cwbba. 14 de março de W*
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. POUPAIKA CATARINEIiStS

PIRDtUSE CARTEIRA Nacional le

Habilitação prontuário n ü 43b 992

lunn- ilr Vist.i p Psicotécnico Perten

cwte i IOAO 10UAR00 PEREIRA Fuan

do os mesmos sem eleito poi tefem sido

requeridos as 2 vias lunto ao DURAN

R 2013 14
CuulilM 14 de março de 1974

CARTEIRA PIRDtUSE Nacional «
Habilitação r Certificado de piopnpdau,.
do «eiculo marca VolksuMjen ano 1972
chassis n 0 BS 18/ 99/ coi verde p*r
temente ao Sr ORIVAl ISHVIS ()(
SOUZA Ficando os mesmos sem etcito
por lerem sido requeridas as 2 's vias
lunto ao IH1RAN R 2005 14

(iniliba 14 de maiço de 1974

PIRDEUSE CARTEIRA Nacional de

Habilitação prontuário n 0 436 992

I xanie de Vista e Psicotécnico Peiten

iente a IOAO fOUARDO 1'ERHHA Fican

do os mesmos sem eleito por terem sido

requeridos as 2 -s vias lunto ao Dl T RAN

R 2013 14
Curutiba 14 de maiço de 19/4

CARTEIRA PERDEU SE De Identidade
pertencente ao Dr MOACIR PIN0TTI,
ficando a mesma sem efeito por ter sido
requerida a segunda via junto aos órgãos
competentes
Cunbba 14 de março de 1974

CARTEIRA PE RDIU St Nacional de

Habilitação e Certificado de prnpnedade
do veiculo marca Volkswagen, ano 19/2

chassis n » BS 187 997 coi veide per
tencente ao Sr ORIVAl ISUVFS DF

SOUZA ficando os mesmos sem eleito

por terem sido requeridas as 2 *s vias

lunto ao Dl TRAN l R 2005 14
I Cunbba 12 de maiço de 1974

PERDEUSE CARI1 IRA Nacional d,
Itabihtaçao prontuário n 0 436 9V
fxjme de Vista e Psicotécnico Peiten
ieii* ,i IOAO IIHIARDO PEREIRA Fican
do os mesmos sem eleito por teiem sido
requeridos as 2 *1 vias lunto ao 01 IRAM

R 2013 14

Curibba 13 de março de 1974

CARTIIRA PIRDEUSE Nacional de
Habilitaçao e Certilicado de piopnedaile
do veu ulu maica Volkswagen ano 19/?
chassis n 0 BS 18/ 99/ cor verde per
tencente ao Sr ORIVAl FSTFVES Dl
SOUZA Ficando us mesmos sem eleito

poi terem sido requendas as 2 as vias
luntn ao Dl IRAN R 2005 14
Cunbba 13 d* março de 1974

DOCUMENTOS PIRDEUSE Certrlrcado do

Volkswagen sedan 1973 cot amarelo cã|u

piai a Al 4650 Chassis BS 377 94/ pei
tencente a FRANCISCO B1RI0LIN NE 10

Ficando o mesmo sem eleito poi ter sido
requerida 2 4 via perante o orgao com

, P » 1004 X 14
Cuibba 12 de matço de 1974

DOC UME NT0S PI RDIU SF Certificado do
Volkswagen sedan 1973, cor amarelo caiu
placa Al 4650 Chassis BS 3// 947 p^r
tencente a I RANCISCO BIRIOLIN NE TC
Ficando o mesmo sem eleito por ter sido
ipquenda 7 4 via perante o órgão com
netente R R 1004 X 14

Curitiba 13 de maiço de 19/4

CARTI IRAS PE RDE U SE De Identidade
de n 0 626 14/ e Carteira de Habilitação
Nacional pertencente ao sr DAG0BFRÍ0
OHISfN ticando as mesmas sem eleito

por ter requerido uma 2 a via |unto aos
Aioins comoetentes - R W* * 14
dunbba 12 de março de 1974 

CARTEIRA PERDEUSE De Identidade

pertencente ao sr lAZARt NO ROSA DF
0UVFIRA. Iicando a mesma sem eleito

poi lei requerido uma 2 * via iunlu ao In
stituto de Identificação deste Estado
R 2092 « 14
Cuibba 12 de março de 1974

PERDEU SE PASSAPORTE pertencente ao
Sr IAIR0 TABORDA DE CAMARGO fican

do o mesmo sem efeito por ter sido
tequendo uma 2 3 via lunto ao orgào
competente R 20/4 x 14
Curitiba I? de maiço de 1974

CARTEIRA PERDEUSE de Identidade e
Carteira de Motorista pertencente a LUIZA
SAFK0 MISHIMA ficando a mesma sem

eleito por ter sido requerida uma 2 a via
lunto ao orgào competente DA 125*
14

Cuibba 12 de março de 1974

CARTEIRA PIRDEUSE De Identidade
pertencente ao Dr MOACIR PINOTll
ficando a mesma sem efeito por ter sido
requerida a segunda via |unto aos orgàos
competentes
Cuntiba 12 de março de 19/4

CARTEIRAS PERDEU SE De Identidade
de n 0 626 14/ e Carteira de Habilitaçao
Nacional pertencente ao sr DAGOBIR'
OHLSEN licando as mesmas sem elei•.

por ter requerido uma 2 ' via. junto aos
nreaos competentes R 2J96 * 14 

*

Curitiba 13 de março de 19/4

CARIE IRA PIRDEUSE De Identidade

pertencente ao sr LAZARENO ROSA Dl
OUVE IRA. ficando a mesma sem eteit
por ter requerido uma 2 ' via junto ao In
sbtuto de Identihélçao deste Estado
R ?ft9? » 11

Curibba 13 de março de 19/4

PERDEU SE PASSAPORTE pertencente ao |
Sr IAIR0 TABORDA DE CAMARGO fican
do o mesmo sem eleito por ter sido I
requerido uma 2 a via junto ao órga( |
competente R 20/4 « \A

Cunbba 13 de março de 19/4

CARTEIRA PERDEUSE de Identidade .>
t^rteira de Motorista pertencente a LUIZA I
SAtKO MISHIMA ticando a mesma sem
eteito por ter sido requerida uma 2 a via
lunto ao orgào competente D A 125*
ia
Cunbba 13 de março de 1974

CARTEIRA PIRDEUSE De Identidade
pertencente ao Dr MOACIR PIN0TTI
ficando a mesma sem efeito por ter sido I
requerida a segunda via junto aos órgãos |
competei.íes

Curibba 13 de março de 19/4

Juizo de Direito da Dé-

cima

Primeira Vara Civel da

Comarca de Curitiba

Edital de citação, com prazo de vinte (20) dias. dc

JOSf: OSN1 PRIORI.

O Doutor ALCEU MARTINS RICCI. Juiz de Direito

da Décima Primeira Vara Civel da Comarca de Cu-

ritiba. Capital do Estado do Paraná, etc.

FAZ sabor a todos quantos o presente Edital, com

prazo de vinte (20) dias, virem, ou dele conhecimento

tiverem, que por este meio CITA a JOSÉ OSNI

PRIORI. brasileiro, solteiro, atualmente residente em

lugar incerto e não sabido, da apreensão levada a

eleito, do veiculo abaixo descrito, nos autos de AÇÀO

DE BUSCA E APREENSÃO que lhe move BAME-

RINDUS S/A — FINANCIAMENTO. CRÉDITO E

INVESTIMENTOS: — "Veiculo 
marca Volkswagen,

tipo sedan 1500, cor verde guarujá, motor n."

289.135/remareado. ano cTe fabricação 1971. chassis

n.° BS-134.691. potência 52 HP. 4 cilindros". — E,

para que chegue ao conhecimento de todos, mandou

passar o presente edital que será aftxado no local de

costume e publicado na forma da lei. — DADO e pas-
sado nesta cidade de Curitiba. Capital do Estado do

Paraná, aos oito dias de março de mil novecentos e

setenta e quatro. 
— EU. Sérgio Silveira da Mota, Es-

crivão da Décima Primeira Vara Civel. o subscrevi.

(A). Alceu Martins Ricci, Juiz de Direito. CONFERE

com o original. Eu. (Ass. ilegivel). Escrivão da Décima

Primeira Vara Civel, o subscrevi e conferi.

R 2500X14—15

Juizo de Direito da Dé-1

cima

Primeira Vara Civel

da Comarca de Curitiba

O Doutor ALCEU MARTINS RICCI. Juiz de Direito
da Décima Primeira Vara Civel da Comarca de Cu-
rrtiba. Capita! do Estado do Paraná, etc.
FAZ saber a todos quantos o presente Edital com o
prazo de dez (IO) dias virem, ou dele conhecimento
tiverem, que no dia dez (10) de abril próximo vindouro,
as quinze (15,00) horas, o porteiro dos Auditórios ven
dera em hasta pública, na forma da lei. a quem mais
der e maior lance oferecer acinia da avaliação pro-
cedida, os bens abaixo descritos, penhorados na
presente AÇÀO hXECUTIVA em que sào partes.
Autora, BAMF.RINDUS S/A — FINANCIAMENTO.

b INVtí>"MtN IOS e Réu. RUBENS"Uma 
Geladeira Prosdocimo. n.°

OzHOOSo, em bom estado, avaliada por quatrocentos e
\inte cruzeiros (420,00); DUAS poltronas em couro

,^w''at?,as P°r ccn,° e trinta cruzeiros (Cr$
kHMX)); UM sota cama em cor vermelha, avaliado por
noventa cruzeiros (CrS 90,00); UMA mesa de centro,
avaliada por quarenta cruzeiros (CrS 40,00); UMA
radiola a luz, marca ABC 

"A 
Voz de Ouro", com radio

lonogralo Isabella II, avaliada por duzentos e vinte
cruzeiros (CrS 220.00) e UM televisor ABC, modelo
(anárto, n 722310, avaliado 

por quatrocentoscruzeiros (CrS 400.00)". Caso não haja licitante pera os
bens acima descritos, os mesmos serão vendido em
leilão, no dia vinte e dois (22) de abril do corrente ano.
as dezesseis (16.00) horas. - ASSIM, quem os bens
acima descritos pretender, compareça nos dia, hora e
local designados para lazer a licitação, na forma da lei.

t. para que chegue ao conhecimento de todos,
mandou passar o presente edital que será afixado no

mÀvJÍ6 
eostu'Jle e Publicado na forma da lei. —

DADO e passado nesta Cidade de Curitiba. Capital do
Estado do Parana. aos sete dias de março de mil
novecentos e setenta e quatro. — Eu. Sérgio S. da
Mota. Escrivão da Déctma Primeira Vara Civel. o süb-

rnNlPPRc Martins 
Ricci. Juiz de Direito. —

CONFERE com o original. EU (Ass. ilegivel). Escrivão
da Décima Primeira Vara Civel. o subscrevi e conferi.

R 2001X14 E 10/4
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MOTÉIS RESTAURANTES

RODOVIA RIOS S/A

COCM F — 92.751 .791

Ashem h l«?ia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Ficuni convidados os senhores acionistas de Motéis-

Restaurantes Rodoviários S/A., para comparecerem em sua

sede social localizada no Trevo Rodoviário do Atuba. nesta

capital, no dia 18 de abril próximo vindouro, At 14 hora», a

tini de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

|.° — Apresentaçãoe aprovação do Balanço Geral, conta de

1.ucros e Perdas, Relatório da Diretoria e Parecer do Con-

selho Fiscal relativos ao exercício encerrado em 31 de dezem-

bro de 1973.
2." — Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1974.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, os

documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei n.°

2627, de 26 de setembro de 1940.
Curitiba. II de março de 1974

FRANCISCO GERALDO MM
Diretor Administrativo

R 1827—X 12—13—14

CIA. MOTO-AGRICOLA
CAMPO REAL — CIMOCAR

C.G.C. 77.822.603/001

Convocação

Ficam convidados os srs. Acionistas a se reumirem em

Assembléia Geral Ordinária a ser realizada na sede «ocial da

Cia. á Rua XV de Novembro. 472. em Guarapuava (PR), às
9,00 (nove) horas do próximo dia 17 de abril, para conhe-

cerem. discutirem e deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA

a/ — Leitura, discussão e votação do Relatório da

Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de^ucros

e Perdas relativo ao exercício de 1973, e parecer do Conselho

Fiscal.
b) — Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, com man-

dato até a realização da próxima Assembléia Geral Ordi-
nária. bem como a fixação dos honoráriosxcorrespondentes.

Comunicamos outrossim, que se encontram à dispo-
sição dos srs. Acionistas, nos escritórios da Cia. os documen-
tos a que alude o art. 99 do Decreto n.° 2627 de 26 de setem-
bro de 1940.

Guarapuava, 06 de março de 1974
ALCINDO MOREIRA

Diretor
>R-I834i 12-13-14}
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TURFE • Ary Ayrst da M*llo Júnior

Bolo Tarumã

continua sendo

grande 
atração

O Bolo I anima de 9 pontos surge corno .1 maior
atração da noturna de hoje no Taruma. Kstá garantido
nela I )iretoria do Jockey Clube em CVS 2().(KK),(H) e será

iodado nas -4.'. 5." e (>.• carreiras.
Vamos então tentar 

"acertar" 
a fórmula ganha-

dora através s algumas inversões:

No quarto páreo KOY AL SUN que vem de vitória 6
o candidato lógico do retrospecto. Anda bem e deve

confirmar. OLÍMPIA que o escoltou na última ó gran-
«le e temível rival, o mesmo acontecendo com TOK-
VI LINHO que deveria ler produzido muito mais.
Coloquem ROYAL SlIN 

"mole" 
e os outros dois

purvlnciros para o segundo lugar.

Na prova central do Bolo a 
"coisa" 

se complica.

|h>is o 
"gabarito" 

dos competidores não é dos melhores
e assim sendo é diiicil um prognóstico mais segura. Os
estreantes C A I ONCiO e CHARISMA estão sendo
muito falados. Ficamos com ambos para a nossa com-
binução. Joguem 

"mole".

No páreo de encerramento do Bolo vamos vaticinar
a vitória da aparelha MIKALDO-MONI KKKI-Y.
lanto um como outro ostentam boas condições de
"entreinement" 

e não será suepresa se inclusive lor-
marem .1 dobradinha. Mas para o segundo lugar li-
cainos com TÁCITO que vem de vitoria e continua
bem c XIQUFNSK que venceu de maneira surpreen-
dente mas com grande autoridade.

O total da investida é de CrS 1 t>.(K) e vale a pena
arriscar pois o prêmio é grande. Boa sorte.

m *

* - 
*

mm 0i V|

«

XIQUENSE ganhou c continua com possibilidades. Bom a/ar

AUTO PEÇAS MOURA O S.A.

COC 75868372/OOOI

Relatório da Diretoria

Senhoroa Acioniotaa»

Tomoo o prazer do cubaetor a apreciação do W. Se., an ouraprinento ao disposiçõoo locaio o eotatutáriao, o Balanço Oeral e a rocpoctiva

demonstração de 
"Lucros 

& Pordao" relativas ao oiorcício findo em 31 de dezembro de 1973» da Matriz e Filiais, bem oono parecer favorá-

vel do Conselho Fiscal. Colooamo—nos ao inteiro dispor do todos quantoc queiran obter esclarocijaontoc adicionais quo forem julgados nc—
ccsoárioo •

Campo Mourão, 28 de fevereiro de 1974

rro MAEio tro: 3rm josá tadexj hünes Ain:ELiinx) rp.oxBnn; velci um, thombiki

Diretor Presidente Diretor Superintendente Diretor Comercial Diretor .Administrativo

cic 003500369/34 cic 003500449/53 cic 00349755^/49 cic 130857199/20

Balanço Oeral enoorrado em 31 do dozonbro de 1973

ATIVO

IMOBILIZADO

Terrenos, Prédio3 e Benfeitorias 47*399,13

Maquinas, Ferranentao e Equipamentos 188.112,85

Moveis, Utonsilioe e Instalações 211.295,64

Veículos a Serviço da casa 241.888,64

Reavaliação do Ativo Imobilizado 155.236,34

Construçõoo oo Andamento 186.457,38

Caução 12,00

Participações em Outras Qnprooas 141.227,40

Adicionais de Impostos 9.488,82

Outros Investimentos 142.153,40

Obriep-ções Reajustáveis FIT 2.173.02

DISPOÍTIVEL

Caixa e Bancos

BTr.AT.TT.tVTT,

Contas a Reoeber

Ebtoque de Mercadorias

Antecipações a Fornocodoros

Demonstração

Outras Contas

TOTAL DO ATIVO

COMAS DE OOMPKNSAClO

4.824.811,57

5.273.684,37

801.311,23

46.188,18

42.649.53

1.325.444,62

368.749,42

10.988.644.88

12.682.838,92

3.667.058,25

PASSIVO

NlO EXIGIVEL

Capital

Reserva Local

Correção Monetária

Lucros em Suspenso

Reserva—Manutenção Capital de Giro

Saldo a Disposição As. Oeral

Provisão p/Devedores Duvidosos

Fundos p/Depreciações

F.I.T.

Bidoosoo p/Caução, Juros Vincen

dos e outrorj contas

EXIOIVEL

Credores p/Fomocimento

Reoebimontoo Antecipados

Financiadora. QM-Floor Pan

Qnprostimos Bancários

Compronissos Imobiliários a Paoai>

Honorários e Salários a Pagar

Contribuições e Impostos a Pagar

Provisão—I.R. a pagar ano oorTente

Diversos

C/Qorantida EJPS

Bancos Saques c/TÍts. em Caução

Outros Suprestimos

TOTAL DO PASSIVO

00UTA3 DE COMPESSAClD

3.000.000,00

288.712,22

78.046,24

390.548,81

387.783,91

1.763.217,67

133.626,35

160.952,55

2.173,02

28.475.83 6.233.536,60

2.220.116,53

1.258.827,66

154.485,25

431.922,75

114.000,00

59.232,83

140.988.25

934.933,00

105.636.26

29.585,91

346.433,86

653.140.02 6.449.302.32

12.682.838,92

3.667.058,25

Demonstração da Conta de "Luoros & Perdas", referente ao eiercíoio findo em 31.12.73

ENCARGOS DO EKHtCICIO

Imposto sobre a Renda

I.C.M.

Outros Impostos e Taxas

IKPS e FOTO

Seguros Diversos

Despesas Administrativas
" Financeiras

Outras Despesas

AMORTEAClO DO ATIVO

Depreoiaçõna

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO

Provisão p/lmp. de Ronda

Reserva Legal
" Manut. Capital de Oiro

Soldo a Disx>oBição da As. Oeral

SOMA Crf

160.545,00

753.500,52

230.033,28

389.410,68

10.847,54

904.107,40

491.665,59

2.140.185.93

934.933,00

142.007,93

387.783,91

1.763.217.67

5.080.375,94

63.190,94

3.227.942.S1

8.371.509,39

PRororo DAS OPTOACOB sociais

Resultado do exercício

COUTAS DE REWDAS DUnaiRia

Juros, Descontos e Rendas Diversas

RKygtSlO DE PROYISlO

Reversão do saldo do Fundo de Pio-

visão p/Dovedoros Duvidosos orlado

em 31.12.72

7.710.006,29

594.555,66

66.947,44

SOMA CBS 8.371.509,39

rvo MARIO TROMBIHI

Diretor Presidente

cic 003500369/34

JOSÉ TADEXJ HUNES

Diretor Superintendente

CIC 003500449/53

Campo Mourão, 28 de fevereiro de 1974

ARJ.ISLIHD0 TKOMBINI

Diretor Oomeroial

CIC 003497559/49

VELCI LUIZ THDKBIHI

Diretor Administrativo

çic 130857199/20

JOSÉ PEIBOSO FABBI

Tec. Contabilidade

CRC—PR. 7847

cic 005532209/34

Pareoer do OonselhoFisoal
Os abaixo assinados e membros efetivos do Conselho Fisoal de Auto Peças Mourão 3.A., declaram que tendo Geral e a -

Demonstração da Conta do "Uuros '¦ 
Perdas" 0 demais doounontos reforontoa ao operaçõoo do uxoroíoio findo cn 31.12.73, encontrarem tudo

em perfeita ordem e exatidão, pelo quo soo do parecer quo dovtm merocer aprovação da Assonblóir. Oeral de Acionistas.

Campo Mourão, 28 do fevereiro do 1974

OETOLIO FERRARI MUITO CHHRHia SOIDIO MAHTEJ.1LO

cic 109145109/59 cic 00^799939/04 cic 12041G349/49

INDI SI RIA F COMKRt It) HHO'1 1O v

C.G.C . 7MNV1U/<MMit

ASSKMBI.Í IA GIKAI OKDINAKIA

CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores Acionistas dc IN|>(I

IUIAI ( ()MPK( IO IIKOI IO S A. para .1 Av.J

hHitl Geral Ordinária que se rcali/ará as 1>.(K) har«3

dia 20ile ubril de 1974, nu sede sócia I à Avenida \, J
(íaiibaldi. 1047. 11.1 cidadc ile ( 111 iliba Pr., para us J
iW:

lnm.it conheeimento 1 «leliberai sôltre o relaiil

da Diretoria. Bulanco Geral de K^ciedade, Contatl

Lucros c IVrtlasc parcccr cU» Conselho liscal. rclaij

ao cxerelcio de 147.1.

II I Iciv.io do Conselho Fiscal e respectivos supli

les. lixando-lhes os lhuu»rárii>s.

Acham se à disposivao dns Senhores Aeion^i

no enderevo acima citado ns diauimentos ilc que 11J

Artigo n° do Decreto-Lei 2(>2^ 40.

Curltilia, 12 de marco de 1974

Anlonio Gabriel Brotto

Diretor Superintendente

R — 207.Í X 1.1—14

CIA M KTROPO LIT AN A

DE AUTOMOVEIS

C,G.C. 76.535.K7I/OOI

Convocaçào

Ficam convidados os Srs. Acionistas a se reunirem
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada na sede v>
da Cia á Av. Vicente Machado, 

""'0, 
nesta Capital. à>, 1

(nove) horas do próximo dia 15 de abril, para conhecer
discutirem e deliberarem sobre a seguinte

ORDKM l)(> DIA
a) Leitura, discussão e votarão do Relatório da Diretoi
Balanço Geral. Demonstração da Conta de Lucros e Pen
relativo ao exercício de 147.1, e parecer do Conselho Kis,
b) Fleicào da Diretoria e Conselho Fiscal, com mandato a
realização da próxima Assembléia Geral Ordinária. I
como a fixa vão dos honorários correspondentes.

Comunicamos, outrossim. que se encontram à di\
sisao dos Srs. Acionistas, nos escritórios da Cia., os doe
mentos a que alude o art." 99 do Deeretu n.° 2<>2"T de
setembro de 1940.
Curitiba. 06 de marco de 1974
ALCINDO MOK1IU EDUARDO GOM

Diretores
K 1835X12—1.1

MOVEIS RITZ.MANN S/A

C.G.C. 76.4R4.807/001

Inscr. 10.108.%4-N.

Assembléia Geral

Ordinária

São convidados os acionistas de 
"Móveis 

... |
mann S/A" para sc reunirem cm Assembléia Ge
Ordinária na sédc social à Av. Gctúlio Vargas, n" 72
n Capital, às 17 horas do dia 24 (Vinte e quatro) J
abril de !.l)74. afim ds deliberarem sobre o seyuintJ

ORDKM DO DIA:
a)— Relatório da Diretoria. Balanço. Contas |

Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício
cerrado cm .11 de dezembro de 1.973;

b) — Eleição dos membros do Conselho Fiscal
fixação dos seus honorários;

c)— Eleição dos membros da Diretoria, e. fíxaçà|
dos seus honorários;

d) —- Assuntos de interesse Geral.
Acham-se a disposição dos senhores acionistas I

documentos a que se referem as letras 
"a", "b". 

c
do artigo n° 99 do Decreto lei n° 2.627, d> 2h dt
lembro de 1.940.

Curitiba, 15 de março de 1.974
Hans Klaus Garbers
Gerente Procurador

O. A. — 408» X 1.1 14 I

CIA. DE FOSFOROS IRATI
C.G.C. 78.141.926/001

Convocaçào

Ficam convidados os srs. Acionistas a se reunirem
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada na sede social
da Cia. a Av. Getulio Vargas s n." em Irati (PR). As 9.01
(nove) horas do próximo dia 22 de abril, para conhecerem!
discutirem e deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
a) — Leitura, discussão e votação do Relatório >!l

Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucrol
e Perdas relativo ao exercício de 1973. e parecer do Conselhl
Fiscal.

b)— Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, com mani
dato até a realização da próxima Assembléia Geral Onlil
nária, bem comif a fixação dos honorários correspondentes!

Comunicamos, outrossim, ijue se encontram à dispo!
siçaodossrs. Acionistas, nos escritórios da Cia. os docununl
tos a que alude o art. 99 do Decreto n.° 2t>27 de 26 de setcnil
bro de 1940.

Irati, 06 de março de 1974
ALCINDO MOREIRA

Diretor

(R 18.16 x 12-23-14

ECO S/A — Madeiras Exp. e

Com .

C.G.C.M.+ .— 75.396.1 92/001

Assem bléia Geral Ordinária

Convocaçào

Madeira^Fvn0?r°S 
°S senhores ^'«nistas da ECO S/A.

OrdirXi, iF 
, a1Sf 

:cunirem cin Assembléia Gerai

íirtÍhIh V • sfdcrsoclal à Rua Augusto Marach. 155. nl

d a W de »H Ha' f"o4Üd° r" 
Paraná- 8.00 (oito) hora. ^

dèliblramm J h 
' 74 3 ,,n' de ,<Jmurem conhecimento 7

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia- |

tração da ,v,nfn "i° 
d" Dire'(,ria' Balanço Geral. DemonsJ

Fiscal reterpn» 
Lucros e Perdas" e Parecer do Conselho

d^embro dê iwr 
CXWC,CÍO C"Wr':"1<> cm " 

4

exerdci7eElnÍV;U!dlH 
membr"s lla Diretoria para o corre.it I

ixerctcio c tixaçao de sua rqmuneraçào; I

selho Fiscal'nnrndOS 
mpmbros efetivos e suplentes do C.'I> r

^'norários! e! 
° C°rrCn,C tXCrdcÍl' ^

d) Outros assuntos de interesse social 
*

dos <>utros.sim. que se acham à disposiçá"!

iiho 99 do Dm 
s<as os documentos ;i que se refere o Ar i

XteaocxmW 27' 
<k' "'' t^). relativo!

Curitiba. K^üar" 
"C dC'embr° d° '"" 

l
EWA: DO CORDEIRO _ Diretor Prcldente

IR 1772 — x _ 12 |H

. O." Página
Curitiba. Quinta-Fcira. 14 de Março dc
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lapa 
do Nacional

#e 
uma surpresa

Ll)M|NENSE 

2-1 ITABAIANA

rm campo ontem à noite no Maracanã, o Kiu-

lm»gln»v« M"' encontrar um advershrb fàcl •
•"* 

,rl» »rm problema», E assim foi. O lUbaiam mo*.
'""*rUiChi>l 

pobre ma» o Flu não estavabem e o placar
'í 

« um Prtwou 
^to. M»nfrlnl «w 30 e Gaúcho aot 40'*0 

Irmpo lUeram um a um. No tempo final. Liiz

J»s 25 fn ° *H6rla. Renda de 42J37 e boa ar-
r*L 

rf. Hélio Co»»o.

Uí 1-2 INTERNACIONAL

iin ú»n»P""% ° Ju,í ,mé Marçal KUho kl a prkicbal
"tiiurla" do Internacional contra o Aval. Tonlnho

-r* 
j, /cro para <* calarhcinti t Etcurflnho empatou

J » primrira 
fa»e. Valdomlro colocou o* gaúcho» em

m r <• ju>z de» um pênalti em favor do Aval que

i"»Y.sK5r"""p"-

VITORIA 0-0 OLARIA

. Muvm. Vitória e Olaria caiseguinun Irrtar o pe-
ublico que deixou na» bilheteria» 4A.723.00. A par-
,,uibc ioda ela disputada na meia cancha, com a

. :«*¦><• nirulo nos raro» lance» d» mrlon a .eU

l"«' ' "* ™ ' ¦ M U |)C'

„ pul'li"' Mue deixou na» bilheteria» 48.723jOO. A par-
[ foi quase 

toda ela dhputada na meia cancha, com a

Uúi imperando no» raro* lance» de perigo. A arbi-
' 

,if jrfcraon de Freita» contribui para que o jogo fone
r jndrt. Aceitou ponta-pé» sem chamar atenção do» h-

t|UHsc perdeu-sf no finai.

IÁISSANDU 
3-1 BOTAFOGO

I fo) o resultado mal» surpreendente da 2a rodada. A
Tg, ,1» Botafogo para um dos último» colocado» m

(binai plissado não estava no» plano» de ninguém. Ma» o
* 

indu convenceu jogando um futebol bonito chegando

L tranqüilidade ao» tre» a zero; Moreira, Oivaldo e Tulca

, Kiiherto fe» o de honra para o» cariocas. A renda foi

\ JS»,00 c o juiz o pernambucano Sebastião Rufino.

riRAD. 0-1 AMÉRICA OB

l^mcric:i C arioca começou o Campeonato Nacional como

. o ia': i'""i vitória». Ontem à noite *wpreendeu

H^nda o Tiradentes bicho papão no último nacbnal. O

i ini sempre dominado pelos cariocas que só não mar-

i mais (iils por displicência. Caio ao» 19 do icgundo

j fe/ o k»I solitário da partida. O juiz foi J>»t Favlie

, t i renda fraca de apenas 48.627,00.

S. CORRÊA 2-2 BAHIA
k joga» este realizado ontem à noite em São Luta do

inhan. () empate em dois tentos foi o resultado mab Jus-
jh as duas equipes deram uma aula de bom futebol com
Itnle disciplina. O Bahia »aiu na frente com Dougla»

i Vdelinu empatou e terminou o prhneiro tempo. Adeflno

|mm um no começo do segundo ma» Alberto chegou para
Mtar. O juiz José Gilberto Lima foi muito bom e a renda

1*94.188,00.

DESPORTIVA 0-0 VASCO

}un> que tenccu sábado passado o Corklba não foi nem a
e deste que empatou ontem à noite em Vitória ccntraa
irtita. Completamente descontrolado, perdido, chegou

ttmobldo pelo futebol discreto do representante do Es-
i Santo, que perdeu duas excelente» oportunidade» de

rcwrm Andrada, tó não o fazendo pela 6 ti ma atuação do
intinu. Bom juiz o Romualdo Arppi Filho e boa renda de

(WJH).

IERICA RN 0-2 FLAMENGO

que /.agalo tem que servir a Seleção e deixa o CO-
»técnico do time ao treinador Juvenil Joubert, as cobas

wram para o Flamengo. E ontem o rubro-negro con-

|ihi 
a sua segunda vitória dentro do campeonato nacbnal
do-se como Hder da sua chave. Dario no prhnebo e

mtinhn na final fizeram os gols da partida. O América

|bem mas não conseguiu segurar a velocidade da garo-
\g»mar Martins foi um bom Juiz e a renda de

pi.00. 
Geraldo do Fia e Scala foram expulsos.

(CRUZEIRO 
1-0 NÁUTICO

Tnizeirn decepcionou sua torcida no Mineirão que ea-
iia uma vitória tranqüila contra o Náutico fraco e retran-

|o. 
Pois o Náutico forçou bastante mas como é um time

«rirnle levou um gol de falha de defesa e perdeu uma

jtda que poderia ter pelo menos empatado o que já seria

|oímo 
resultado. O único gol da partida foi marcado pelo

Kiro centrai Procópio. A renda fraquisstana de 22.1664)0

|Juiz Dulcidio Boschilla.

SPORT 1-0 ATLÉTICO MG

^lime que ano passado foi caixa de pancadas por ser for-
' P»r garotos, tinha por obrigação que começar este
nnal entrosado. E o que se vfa ontem no Mundão do
,J~ fui um Sport agressivo, dominando com tranqul-

! os companheiros de Campos. Aos nove minutos da

f [mal, 
Lula converteu um pênalti e deu a vitória aos per-

pbucanos. O boi juiz foi Hélio Ferreba que sub»tituiu
frança que não compareceu e a renda foi de

'«•NEGRO 

2-4 S. PAULO

juvenis no time, o São Paulo forçou a partida na

f 
nnal e não foi difícil vencer o bom Rio Negro por 4 a 2. A

* idade paulista foi flagrante no segundo tempo quan-
I ""'u Ires gols. Arlindo contra e Jorge Demoüdor B-

Para n Rio Negro enquanto que o estreante juvenil
RJ,? marcou tres e Piau completou. A renda foi de

|'<">.00 
e o juiz Arnaldo Céaar Coelho foi bem.

CEUB 1-0 FORTALEZA

|t'«rnu,tado que ninguém esperava: uma vlórb do
! "lontra o Fortaleza. O Fortaleza fbl um dos poucos
L 

**!eu 0 Corltiba em grande fase e o CEUB um dos 61-
P* Wocados na classificação geral. Com um gol de XI»té

L* . al Mube conseguir um ótimo resultado mesmo que
L. ,e ca®",¦ A renda foi fraca com apenas 52.240J90 nas

as. o juiz foi o tranqüilo Milton Jorge.

goias 
o-o corinthians

li£rriüe'?> 
,emP° fraco técnlcamente. Muitos lances «lei»-

L, eentral do campo, sem contudo, que os goleiro»

fcck.» i?do* um* *ez siquer. Mas um segundo tempo

LA,í parecia que os dois times tinham acorcbdo •

L ,pu,ando um titulo. O empate foi um resultado Jus-

'ou ni* Si 
,er com Rol» para premiar a boa torcida que

k 
1 'Mi,00 nas bilheteria». O Juiz foi José Wi Ba-

!f|RÁRIO 1-0 PALMEIRAS

KiJt 
r s"" ch>eo titulares bosicos para om »

lur o d .* 
v,,Arbl do Operário foi tranqüila. O» reser-

htba u /•"¦•iras tem são bons o que valorbou sobre-
. torfa mainorfMspmn conseguida através d

campaão braslebo

Pltfo _ . . ^ 
" 1*111 MNf UUI. V «|MV — — 

|d« c„tl' ,,j* m»togrossense conseguida através de um

PORuiu 
cr,°* ^ Palmeira» campaão braslelro nao

f„. 
*l"P«te, mas chegou perto com Edson e Careca.

Mendes tranqüilo e a renda «Ia 114.035,00.

CARTEIRA 
DE

[I0ENTIDADE 
?

Probtonw, voQè tira m foto» *if

m* #wh« dé brtnd* a ouia do m-\

¦!° 
«R-2, oftonmNfloMUHÉ

ooonomiza tempo o dlnhokt».

||XyJKllOS 
- FOTO 16 Ltda.

3S7 • Fona 24-11»

CLASSIFICAÇÃO

l*l»b dos quinta encontra dbputados na nohe
fiando do inicio da segunda rodada do campai

na', «le futebol a classificação acabou Hcando a seguinte,
na «orna de pontos negativos dos vinte concorrentes confor-
me seus grupos i

.. SÉRIA 
"A"

' 
1h,**r' 

Flamengo e Grêmio com 0.

í, 
'»«"' — Desportiva Ferroviária, Vasco da Gama, Bahia,

Clube do Remo, Tiradentes e América do Rio com 1.
3" lugar: — Atlético, Corklba. Tiradas Ias, Pabsanda a I»
te macio nal com 2.
¦*" ''P" — América Potiguar, Sampaio Corroa, Botafogo,

Olaria, Arai e Vitória com 3.

5* lugart — Itahalana com 4.
SÉRIE "B"

Io lugar t — Operária, São Paaio a Pi
com 0.

2* lugar: — Ceará, Corinlhiaas, Goiás,
com T.
3* lugari
América

t — Santa Cruz, Náutico, CEUB, Sport da RacBt,
da Minas, Nartanal, Fortaleza a

4* lugari — Atlético Mlaoteo

:SWi

WW I

I

\ roupa do craque é sob medida lá no Colorado. Excuraào à vista

Colorado 
já 

sabe

com 
que 

roupa vai

viajar. Pra onde ?

O coletivo do Colorado de ontem à tarde atrasou

bastante porque um dos mestres da Alfaiataria Jockey

esteve nos vestiários, tirando a prova dos ternos que
serão usados pelos jogadores na temporada pelo ex-

lerior. ainda sem uma data lixada.

Todavia, se a roupa está adiantada, o mesmo não

se pode dizer da papelada dos componentes da de-

legavüo. já que falta muita coisa e. de repente, chega a

informação da fixarão do embarque c muita gente tal-

vez fique por aqui por falta de documento.

Acredita-se que os dirigentes do Colorado vão se

empenhar bastante, nestes próximos dias. para colocar

tudo em ordem. Afinal de contas, se a viagem não sair

por culpa do empresário, é uma coisa. Porém, se a ex-

cursão gorar por falta de cuidado do clube, então é

lamentável e terá reflexos profundamente negativos

para o futuro.

Urge o trabalho imediato para tudo ficar em or-

dem...

DJALMA DUARTE ACF.RTA

Dialma Duarte conversou com os dirigentes do

Colorado e deixou tudo mais ou menos acertado. Ele
leve que ir a Santos porque seu carro sofreu uma
abaria num acidente, dirigido por uma outra pessoa, e
lxt(e cie estará em Curitiba para firmar compromisso.

Quanto a Abílio, veio apenas de 
"bicão 

. não in-
teresta ao clube e já foi mandado de retorno ás praias
santistas.

ACELERAM ENTO
— Alem da prática coletiva de ontem — da qual es-

tiveram ausentes, por contusão. Zéquinha. laponan e
Mosquito — Geraldo Damasceno fat^ uma outra
hoje. mais leve. e uma terceira, amanlfa. mais longa.
C om esse acelera mento, ele pretende colocar o time
cm ordem de realizar uma boa figura durante o giro
pelo exterior.

Ontem, os dois times foram estes: — BRANCO:
— Ncgri; Bira. Gil. Paulo Santos e Everaldo: Álvaro e
Dcncr: Galeno. Bargas. Toni e Genau — AZUIS: —

I cornar (Armando): Ademir. Zé Antonio. Everton e
Jorge; Nedo e Marinho: Oli. Jairo, Ademir Rodrigues e
IVrly. O treino hoje começará mais cedo.

Inter 
quer 

os 
pontos 

do

Atlético, mas o Atlético

está muito tranqüilo

Mesmo sendo divulgada como autentica bomba

pelos jornais gaúchos, a notiveia de que o Interna-

cional lutaria pelos pontos do jogo de domingo porque

o Atlético havia utilizado um jogador sem condições,

não abalou a gente atlcticana. Nem aqueles que acom-

panharam a delegação a Porto Alegre, e ao presidente

Lauro Rego Barros que ficou em Curitiba e mesmo

surpreso com as informações procurou o Departamen-

to Jurídico da Federação de Futebol para tirar a

duvida. Disse o peresidçnte do Atlético, que foi mais

uma guerra psicológica aplicada pela imprensa sulina

justamente porque o rubro negro jogava lá com o

Grêmio.

Toquinho, trcalniente. fôra expulso de campo no

jogo disputado pelo Lodrina contra o Cruzeiro do Oes-

te. no Torneio Osno Silveira. Depois daquilo, porém,

houve a decisão com o pPonheiros e o jogador par-

ticipou normalmente. Então quem poderia reclamar é

o Pinheiros que perdeu as duas partidas. Toquinho

quando 
veio para o Atlético nao foi lançado contra o

Pinheiros, no primeiro JJOGO PELA Taça Cidade de

Curitiba. Nos demais confrontos ele tinha perfeirytas
condições .

Diz o artigo 17 parágrafo único do Código
Brasileiro de Futebol — A suspensão por partida,
aplicada pelo J.JD.D. ou T. J. D., terá efeito única-
mente, no território de suas jurisdições. (Isto é. foi

punido no Paraná vai cumprir no Paraná) e com-

plcmcnta 
— e a aplicada pelo STID e CND, nos casos

de sua competência originária, terá egfeito em todo o
território nacional. - Então está claro. Toquinho foi
expulso num amistoso — disputado extra e não oficial
— linha que cumprir a suspensão automática pelo seu
clube em competições daqui. Se fosse no Campeonato
Nacional ou Taça Brasil (que não existe mais) ou Tor-
neio do Povo, então a coisa mudava de figura. O jo-
gador tinha e continua rtendo condições de ser uti-
lizado pelo Atlético durante o 

"Brasileirão". 
Agora, o

Atlético está indignado com quem teria 
'dedao" 

o caso
a crônica gaúcha. SeRundo se sabe foi alguém ligado
ao Londrina, o qqe o presidente Lauro Rego Barros

prometeu averiguar ainda esta semana.

E a Alemanha continua

treinando 
para 

a Copa e

ganhou 
da Bélgica

Fm jogo que serviu de teste oara a Copa-74. a Seleção

Nacional da República Fercla da Alemanha ganhou de

I a 0 ontem à tarde . da Seleção da Bélgica. O amistoso

foi realizado em Berlim Ocidental e assistido por 30

mil pessoas que vibraram intensamente. Os alemães

ocidentais já estão há tempo treinando e jogando con-

tra outras seleções. Os dois últimos jogos foram contra

a Tunísia C Argélia, ontem contra os belgas e no tlbnal

deste nics. contra a perigosa Tchecoslováquia na prin-

cipal desta série de quatro. O único gol da partida foi

marcado por Ytreich aos oitenta e um minutos. Isto (o
grupo 

"um

manhas.
—

tem como favoritas as duas Ale-

Próximos 
jogos

Mala dois jogos darão continuidade A ¦¦
rodada do Campeonato Nacional, hoje à noltai H
Belém, o Corltiba enfrenta • Clube do Ramo com

arbitragem da José Asais Aragio no Estádio Evan-

dro Almeida e cm Manaus, o Nacional iwcobo a

visita do Santa Cruz, no Vlvaldào, com Oscar Scol-

faro no apito. Em Belém a partida começa às 21,00

bons e em Manaus às 22,00 no horário da Brasília

(21,00 local).

ár

Um 
jogo 

entre

perdedores:

Nacional e

Santa Cruz

MANAUS — (AJB/GP) — Depois de perder para
o São Paulo de I a 0 numa partida cm 

que 
foi intei-

ramente dominado pelo adversário, o Nacional volta a

sc apresentar diante dc sua torcida, hoje no Estádio

Vivaldo Lima. sendo que desta vez contra o Santa

Cruz. que também começou mal. perdendo de 4 a 3

para o Palmeiras.

O técnico Caiçara, do Santa Cruz. não se abalou

com a derrota para o Palmeiras, cxplcando que sua

equipe, depois de estar perdendo de 4 a 0. no Parque

Antartica. reagiu bem e checou aos 4 a 3. demonstran-

do bom poder de recuperaçao. Será juiz e o inicio está

previsto para ás 21 horas (local).

Rosário Central

ganhou 
do

Colo-Colo. E

por 
2 a 0

ROSÁRIO — Argentina (UPI-GP) — O Rosário Cen-

trai. campeão argentino, derrotou a noite o vice-cam-

peão chileno Colo-Colo por dois gols a zero, numa par-
lida pelo grupo um da Taça Libertadores da América.

No final do primeiro tempo, o Rosário Central

ganhava por um a zero. gol do ponta esquerda Carril.

aos 32 minutos.

O segundo foi marcado por Cabral, aos 16 mi-

mitos do segundo tempo, depois de uma jogada
maguistral dc Kcmpcs. que driblou três e et.,.cgou a
bola nos pés do companheiro.

A formação das duas equipes foi a seguinte:

Rosário Central: Biassuto; Jorge Gonzalez. Pascuttini,

Daniel Killcrc Mario Killer; Aimar. Solari e Kempes,

Boveda. Cabral e Carril.

Colo-Colo: Neff. Galindo. Rafael Gonzalez. Lara

c Herrcra. Paez. Valdez e Nessen; Gamboa. Veliz e
C risoto.

Cubillas,

foi dispensado

da Seleção

Uruguaia

MONTRVIDÊU — (UPIDT) — O atacante

uruguaio Luis Cubilla loi excluído da Seleção uru-

guata. que iniciou terça-feira os seus treinamentos

para o eamppeonato mundial de futebol, por não ter

cmomparecido ao local indicado em convocação nem

nos exames médicos a que tinha de se submeter antes

dc iniciar os treinos.

O preparador fisico da Seleção Uruguaia. José

Gucllcrnio Palesse. disse que Cubilla foi eliminado da

Sc1eçãov«|M>r ler demonstrado 
"lotai 

falta de serie-

dade". Cubillas nem sequer deu explicações para a sua

atitude", acrescentou.

FlJTEliOL na BEDOIS

1.440 khz

lhoje, às 20,30hs:

¦narração — AÍRTON CORDEIRO

¦comentário — DARCY MACHADO

Ireportagens - EDSON LUIZ

¦central — OLDEMAR KRAMER

[no prtadmo sábado:

(domingo:
1 comando de eauipe: ¦,

gol ter sido marcado no final), pode dar a impressão

que o jogo foi equilibrado ou que a Bélgica tenha

exigido muito dos alemães. Na verdade a vitória po-
deria acontecer.logo no inicio e com o decorrer do jogo.
chegara auma contagem bem elevada. Muitos gols e
oportunidades foram perdidas pelos germfinicos que
chegaram a demonstrar certa displicência. O grupo da
República Federal da Alemanha é composto »»

República Democrática Alemã, Chile e Austrália.
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Dlarl

/.agido orientou mais um treino lálii-o

Carlos Alberto não

será dispensado.

Está indo muito bem

Nus últimos ires dias. o que nmis tem
sc comentado 110 Rio. sobre Seleção

Brasileira. é a ptissivel dispensa do lateral-

lireiltt ( arlns Alberto, do Santos. Boatos,

pois o médico da Seleção. Lidio I oledo.

Icsiiicnt iu isto à imprensa, ontem a tarde.

iu> lianhangá (íolfc Clube, onde a seleção

stá fazendo seus treinamentos: 
"O 

exame

adiográfico a que foi submetido o jo-

gador. não apresentou nenhuma anor-

malidade faltando apenas o resultado dos

\amcs dc sedimentos". K o médico vai

mais longe: 
"Inclusive, 

estes resultados

ão «levem alterar em nada. pois o atleta

siá reagindo bem aos treinamentos e a

prova tlisto é que continua la/endo os

xcrcicios programados, nada sentindo.

IVsso adiantar aos senhores, que se tudo

miinuar como está ninguém será cortado

por determinação médica". Isto tran-

|uili/a a Iodos. principalmente pelo fato

le C arlos Alberto ser o único lateral com

mdiçòcs de vestir a camisa titular da

sclevào.

O TREINO ONTEM

Na movimentação de ontem, apenas

lois jogadores não participaram: Wendel

:om dores musculares na coxa direita

licou assistindo de fora do campo, e Jair-

zinho que continua fazendo tratamento de

fisioterapia no Hospital Miguel Couto, de

manhã e à tarde, no departamento médico

do Botafogo. O treino técnico constou de

aquecimento, com duração de ez minutos,

c exercícios com bolas que durou 50

minutos. Os jogadores, para este Irei-

iiamento foram divididos em tres grupos,
comandados pelos preparadores tísicos.

Chirol. Parreira. Coutinho e Carlesso. sob

a orientação geral de Xagalo. A função do

técnico era seguir todos os movimentos dos

atletas, procurar falhas e corrigi-las

imediatamente. F.ste foi o treinamento

•niais longo desde a convocação e todos

continuaram a reclamar da bola francesa

que será usada na Copa. pois é muito leve.

Ik-iii diferente da brasileira.

O primeiro grupo, chefiado por
Carlesso— que é o | reparador de goleiros
- era formado por l-elix e Leão. Carlesso

exigiu muitos dos dois. obrigando-os a

defender seguidos Innvamcntos que ele

fazia.
O segundo grupo 

— formado pelos
zagueiros Luiz Pereira. Marinho (do San-

los). Alfredo. Piazza e Marco Antonio —

ficou sona a direção de Coutinho e Par-

reira. As bolas eram jogadas em cima da

área e eles tinham que rebatê-las de ca-

lH-ça. para as laterais ou para frente,

procurando, sempre, subir o mais alto

|X>St\cl.
Chirol e Zagalo licaram orientando o

terceiro grupo, que foi o que mais se

movimentou: Carlos Alberto e Zé Maria.

11a direita, e Marinho (do Botafogo) e

Marco Antonio. na esquerda, corriam com

a bola dominada até a linha de fundo e

cruzavam rasteiro, para os ponta-de-lança
Kcivinha. F.néia e Mirandinha — 

que
dominavam e chutavam para as defesas de

I éli\ e Leão. que se revezavam.

Chirol e Zagalo formaram, então,

com os jogadores de mcio-campo, um

uulro grupo, eoni exercício diferente: eles

corriam com bola dominada, davam

passe para Zagalo e Chirol e recebiam de

volta para que chutasse, a gol. O objetivo

ileslc tipo de treinamento — segundo

/.galo — não é dar força ao ehule. mas sim

finalizar liem, com a bola em jogo. Em

seguida, o treinador chamou Paulo César e

llirceu. Mandou que dessem "piques" até

a linha de fundo e que cruzassem forte

restaiero, para, novamente, que os ponta
de-lança chutassem a gol. Depois, Dirceu

e Paulo César cobraram uma série de es-

canteios para os jogadores de mcio-campo

e ataque. Estes linham que 
"matar" no

peito e, de dentro da grande área, chutar a

gol. Terminados os exercícios, vários

jogadores bateram bola, com "roda-de

bobo" e outras brincadeiras, até que
Zagalo e Chirol os chamassem para ir em

hora para o Retiro dos Padre. A opinião é

unânime, dos que stão acompanhando

todos os treinamentos da seleção, que
Ademir da Guia, além de um excelente

preparo, sabe dominar a bola como

poucos. Outros que estão chamando a

atenção são Leivinha, pela grande téc

nicam e Paulo César pela versatilidade

Sobre o aproveitamento dos exer

cicios, Zagalo falou o seguinte: 
"A 

di

ferençade bola está nos prejudicando. Ela

c muito leve e de adaptação difícil para os

jogadores. Mesmo os que participaram da

Copa 110 México terão que se readaptar
cia pois vai ser repetida na Alemanha

Mas até agora, o rendimento está dentro

tio estabelecido na programação que nós

fizemos pois não podemos exigir muito

deles neste inicio de preparação".

foi fácil para o Grêmio ganhar do Atlético

\ defesa esteve mal c não loi protegida
pelo meio campo. O meio campo, além de

não marcar, não armou e não agrediu. E o

ataque, isolado e sem inspiração, foi

ònicnlc tres nomes na súmula. Kssc loi o

Atlético na maior parte do jogo de ontem

no Olímpico contra o (íremio. Perdeu de 2

a 0, é claro. I perdeu justa e merecida-

mente. I verdade i|uc do outro lado estava

(íremio. uma das melhores cqilipes do

Pais. com sua forte defesa um meio campo
liem equilibrado e um ataque hábil e

móvel. Para o Grêmio o placar foi pe-

qticno. principalmctc no 1." tempo, quan-
Io além <lo gol de Bolívar aos 4 minutos,
¦brigou Altevir a fazer 3 defesas muito

Ixias. jogou duas bolas contra as traves do

Atlético e ainda se deu ao luxo de perder
ilguns gols certos. A superioridade do

(itvmio loi de tal ordem que o Atlético só

deu um chute a gol em todo o I." tempo,

limitando-se a defesa, com quase todo o

time enterrado em seu meio campo in-

capaz de progredir com desenvoltura

quando da posse da bola. Melancólico.
No 2." tempo, mareando um gol logo

no inicio (aos 20 segundos e através de

Carlos Alberto após uma rápida confusão
n.i área), os gaúchos, como é de costume,

diminuiram o ritmo, afrouzaram as rédeas

ederam campo para o Atlético progredir e

que jogou muilo pouco
brincar de dominar o |ogo. I muito ti-
uiidamcntc o lime do Carahina loi à Iren-
te. ( om lentidão e dificuldade. Valendo se
mais de um ou outra jogada individual, do
ijuc um verdadeiro jogo coletivo. Na

pelada em i|uc se transformou a partida.
lot|iiinho e Nilton conseguiram mostrar
algumas qualidades, valentia e bom poder
tlc drible entre elas. Isso. entretanto, loi

pouco, pois ,i dclcsa continuava mal e o
meio campo (Caio e Sicupira ou Nilson
nao |x>dcni jogar ali. não sabem, não niar-
caiu. não desarmam, não protegem, não
tem fôlego, coração e pernas prá essa
ililii.il posição) simplesmente inexistia
como coirdcnador. A única oportunidade
de gol surgiu com uma falha do Ancheta

que amorteceu uma bola para o Lintinha
chutá-la para fora. Liminha não esperava
c teve de tocar de pé esquerdo e sem
equilíbrio, foi só. Carahina. no 2." tempo,
tirou o Sicupira e o Liminha e colocou Nil-
son e I aquilo. No Grêmio. Bolívar saiu no
I." tcm|xi machucado. Carlos Costa foi
bem. A renda atingiu 74.524.00 e o
Atlético perdeu com Altevir. Cláudio, Al-
incida. Alfredo e Ladinho; Toquinho. ( aio
c Sicupira; Nilton. Liminha e Pedalada. O
(íremio ganhou com Picasso. Evcraldo.
\nchctta. Fuseão e Jorge; II. Ramos. (".
Mhcrto e Torino. Carlinhos. Tarciso e
Bolivar (Loivo).

Km alguns minutos do 2.° tempo o Atlético dominou.

Remo, o 

perigo que 
o

Coritiba enfrentará

C Coritiba busca a reabilitação josandi
esta noite e Belém contra o Clube do Remo

unia das m .iis perigosas equipes do norte do

país. A derrota de sábado para o Vasco da
(¦ama não chegou a abalar a rapaziada do al-
\ i verde, que segundo o técnico lustrich jogou
liem e merecia melhor resultado. Na esperan-

ça de que haja folego suficiente para suportar

o jogo até o seu final e. principalmente o rit-

mo que o adversário deve empregar melhor

ambientado no clima daquele . Hstado. lus-

trich está convencido de que o Coritiba parte
logo mais para uma vitória reabilitadora.

Na equipe do Remo voltam Caito e

Rodrigues, que não jogaram domingo diante

do Botafogo, porque estavam cnntundidos.
No coletivo realizado terça-feira no Evandro

Almeida, ambos correram bastante e mos-

Irara 111 total recuperação. De sorte que o téc

nico Paulo Emílio já escalou-os para o eon-

fronto desta noite. Caito forma boa dupla de

área com Alcino havendo sempre revezamen-

lo nas pintadas perigosas do conjunto pa-
raensc. Rodrigues — 

que foi do Cruzeiro, de

Belo Hosriz.onte, aparece como tigura de des-

taque 110 esquema de jogo do treinador re-

mista, l ie laz o papel de terceiro homem na

meia cancha e colabora sempre com sen gol-
zinho no marcados.

José de Assis Aragão será o juiz do prélio
marcado para o Estádio Evandro Almeida,

que tem capacidade para 25 mil pessoas. O

jogo tinha sido previsto para o 
"Morenão",

mas a diretoria do Remo achou melhor dis-

pulá-lo 110 seu campo para contentar a massa
torcedora. Espera-se uma exlente arreca-
dação. pois o Remo tem a maior torcida da
cidade e no embalo que está deverá arrastar

grande platéia. A partida começa às 21 horas

c os rcinislas fizeram ontem cedo, apenas
recreação voltando depois para u retiro no
chamado 

"Forte". 
Já o Coritiba esteve

treinando a tarde no campo da Tuna Luso
Brasileira e moçada está com vontade de
'•anliar este jogo. Hélio Pires melhorou da

ripe mas ainda é duvida. ICtugger treinou

bem c pode reaparecer no ataque do campeão

paranaense.
IX-talhcs principais para o jogo na capitp

paraense:
CLUBE DO REMO \ CORITIBA F.C.
MOJ IVO — 2.a rodada do Campeonato

Nacional

LOCAL — stádio Evandro Almeida
(Belém)

JUIZ — José de Assis Aragão
Aiixs. — Fernando Andrade e Darcey

Lucas

EQUIPES PROVÁVEIS
(1.1'BI-. l)() RI MO — Dixco; Rose-

miro. China. Rui e Cuca: Elias e Gabriel:
Russo. C aito. Lui/inho e Rodrigues.

(OKI MBA — Jairo; Oliveira, L)i.
( laiulioc Nilo; Drever e Hidalgo: Sidney. Zé
Roberto. Hélio Pires ou Krug$»er e Aladim.

Inicio do jogo 21 horas.
( apacidadc do Estádio do Remo — 25

i"il pessoas.
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Segundo os exames feitos, o

lateral Carlos Alberto está

bem e deve ficar na Seleção,

não passando de sensacionalismo

as notícias que o davam como

quase dispensado. Por outro

lado, a sua má forma é clara.

Mas isso è natural, pois

esteve parado. Mas terá 100

dias para melhorar. É isso.

O Atlético 
jogou 

mal

e 
perdeu, 

mas não

precisava 

exagerar

o

a lei a

a

o


