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Dos clubes paranaenses, apenas o Gremio Maring* conseguiu a vrtbria na rodada de ontem do Campeonato BrasHeiro. 2 a 0 sobre a Desporl iva. O Attetico

empatou com o Intemacional (0 a 0) na capital. O Gremio (RS) goleou o Coritiba por 4 a 1 e o Londrina peideu para o Confianpa (2 a 1). (P&gina oito)
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Maringá bate a Desportiva.

Riadhis vence o

"Continental"

As reuniões do Jockey Clube do Paraná

continuam atraindo grande público, in-

dependente de outros espetáculos que

estão acontecendo na cidade. No dia

de ontem, mais uma movimentada reunião

e com um bom volume de apostas. (7.a).

PAKAI>OXO
mundial
riam* d* motorista
(ano, dl*** a «ua mâ*

grau de motorista

porqur nfto podia *

p*lo que »*i distinguir as
mi* d* Schrrktrr, acrescentando
uma da» malorrs dcsllusAet dr
llnalliouipor Isso partiu para
nào *ilsl*tn rara'.
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IIKASII.KIRO O gaúcho Waltrr Soldan
tciiifu ontrm, no circuito paranHritM* dr
( ast'a«rl, a segunda etapa ilo campeonato

hratlleiro dr Dal-147. Isla foi a tua kegun
(Ia v itoria consecutiva, r agora rir esta
nolado na liderança do certame. Apesar das
lortrs chuta» que assolaram a regilo no»
illa» anteriores, a prova eorrlda ontem foi
disputada »oh Intrnso ealor, com a pista
lolalmrnlr saca, o que permitiu lamliem a

pri-scnv u dr grande publico.

Rouba carro, causa
O trânsito louco

colisão e atropela

três 
pessoas 

de

continua causando

mortes: menor e

uma mesma família motorista de táxi

Carlos Silveira da Costa, roubou um

carro na noite de sábado, e colidiu

com outros cinco veículos na Praça

Rui Barbosa e ainda atropelou três

pessoas da mesma família, inclusive

um garotinho de um ano e quatro me-

ses, que se encontra hospitalizado.

Na hora do tumulto, outro ladrão que
estava com Carlos conseguiu fugir en-

quanto a policia acalmava uma multi-

dão furiosa que tentava linchá-lo. (4.a).

No choque entre um Volks e uma Bra-

sília uma criança morreu e mais

três pessoas ficaram feridas. O

acidente aconteceu na Avenida En-

genheiro Costa Barros, nas proximi-
dades da Vila Oficinas. O motorista

da Brasília, fugiu do local, porém
hoje deverá se apresentar no Detran.

Por outro lado, o motorista João Car-

los entrou com seu veículo na trasei-

ra de um caminhão e morreu. O ca-

minhão estava em local irregular.(4.*).

Com renda recorde, 
o

Flamengo vence o tumo

Com um público que originou recorde nacional de renda e um

gol de Tita aos 44 minutos do segundo tempo, o Flamengo venceu

ontem o Fluminense e ganhou também o segundo turno. (Página 7).

Dos clubes paranaenses, apenas o Grêmio Maringá conseguiu a vitória na rodada de ontem do Campeonato BrasHeiro. 2 a 0 sobre a Desportiva. O Atlético

empatou com o Internacional (0 a 0) na capital. O Grêmio (RS) goleou o Coritiba por 4 a 1 e o Londrina perdeu para o Confiança (2 a 1). (Página oito)
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REDACAOEOFiaNASiPr*v«CarlMtioiM(,4 uanizagko Muiulial da 1.1.1 Conlribuir para 1 i.iologia e Doenvas I <> fuino 
e saude. A solicitacto

FONEi 224-0522( PABX) 
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Saude, e UniJo Interna controls ilus doenva. doi rAxicas. devera ser instruida com
' CIVIr \J clonal contra o Cancer c aparelhos re»pirat6rk> e car- 

• 
Sociedadc Paranuensc dc t-.ir(a 

(jt. Salvador e inlor
O ««r«leo notleloso nacional • Inicrnaclonal de.ujor- outros 6rgftos internacionais dio-vascular. hem como de Otorrinolaringologia; macfles 

perlinente* an Js ^
"f1 * . . . . iiD A. ,,p,, Ap PARANA Tempo nublado. de saude. documentando-se outros siitemss organicoi, • Sociedade Paranaense de tais 

como relat6ri™ **
d« rwpoiu«bllld«d^dM«i|tmiM ajd, At, i.r \r. 

sujcito a instabilidade no cm pesquisus cientiflcas. diminuir os riscos para Cardiologia; , 
OMS. c livro do professor a

_f . . ( .. ...» y nt\ pcriodo, com pancada* c responsabili/am a pratica dc gravide/. atravds da preven- Cabcra h ComissAo hs ( 4 
mhi»ru V

Xr2i!2j!li2r 
::::::::: 

trovoada. e.p.rsa. .o Norte. ,unlar pelos prejuizot * vaocourfUModa prihea ^ tactual: ^ssa CPI d^erA provoc., •>
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/e«,6e' , Tb'tdV- 
.aMeemortedemUhftcsde de funtar. • coordenar o program, » C P I 

S.Jo™%u «c,

Dmmmm SeVtomeeaa  10,00 melhwr.ndo a partir do Oeste. 
,U.SMUIS ani-almente. re l.2.K»pecifko. nivel central; ?, ,vl^, (le novas le i

Aulnaiura Ssmsatral 100.00 2^'Mlmma" 2J limid.de 
comendam o detenvolv.meo- 1. 2. 1 Informar a respe.to . elaborar diretn/es e nor- *rJK.rcn(Vs 

a
Dmphi <fe Hmmw  ».00 

rel.tiv. do «r 6S%. to dc programas de an.btto das conscquencias. para ^ mas; ,. • controle da propaganda de IH,Tot*!  nacional, esciareceiulo as saude. da pratica dc futnar; • criar utn Banco de dados . ^ ^ 
n nt»

 
Z^. populaces sobrc os ma 1. 2. 2 Criar atitudes sobrc fumoe saudc; ' , , m1

lcHcios do consumo do favoraveis A abstenyAo dc • elaborar publicavdes
I fumo. mudar atitudes / basicas. ... p m

Bfl I Considerando que * B»

I 30 paises membros da Or Colaboradores. Bg
I uani/.av&o Muiulial da e na .- O programa contara com H|

Saude. atendendo aquelas JmHI colaborav»o de 6rg»oi dos advertencia doi deH

m m M m ¦ ¦ I recomendavOes, jk vera 1. 2. 4 Conseguir que os • palestras, aulas com poderes publieos, enttdade* t^oagisnio. . H

XI 
desenvolvendo programa e adultos. 

particularmente utilfza«lo 
de diapositivos. niddico cientilKas e so- 7.3 

i-Madiull
I ^5lTl It I i-ampanhas oficiais e j4 profissionais de saude. pais, diafilmes, flanelografos cledades de presta^lo de ser A Conns H

' I promulgarani leis restritivas professores, autoridades, ar- • simtvSsio 
vl^oj.acomunidade. devera.

¦ 0 ¦ jr — ¦ I ao consumo e propaganda de tistas, desportistas nlo • "sp<">" 
em radio 6. Recuraoa Unaneelroa: 7. 3. 1 es in,tl " 

v .u8 H

CimnACIA OnOIVIOTim 
Icigarros. fun.cn, cm publico ou. pelo . nimetes em televisio e em O programa contara com |1/a«Io cte pesqulsai sobreM

Oil V I 
Considerando que a As menus, na presenva de cinema recursos ftnancetros adv b^"lj 

, 
P 

H
I sociavio Medica Hrasileira crianvas ejovens; • reportagens e noticias em dos dos 6rgios e enttdades grama. ) 

aI „ Gover I
C omcca hojc em nossa capital, o Simposio Hnergetico, que tera como confe- I csta coordenando o Pro- 1. 2. 5 Restringir o con- jornais patrocinadoras e coiaoo- 7.3.1 estin U M

rencistas o fisico nuclear Cesar Lattes. um representante do Mmisterio de Minas e I grama Nacional Contra o sumo de cigarrot em fultian- • cxposi^-Aes 
radoras. no a. 

esjaj,eiecer incenti H
Ener^ia, e alguns professores da Universidade Federal do Parana. A ptomovSo e do Oi- I l umo atraves de uma comis- tes de alto risco; • impressos (folhetot, 

"fol- 7. 
Estrateglai fi«.-aisou 

eauivalentes para?H
.. 

' * ' 
. . .. . . _ ... .. . , . . I sio integrada por represen 1.2.6 Estimular a defesa tiorN" volantes) O Programa Estadual ttscais ou equiv»iciiic»par«t h

ret6rio Acaddmico Oovernador Parigot de Souza, do Centra Federal de Educacdo Tec- tan(es KJas FSociedades do 
dlreitodos nlofumantes .Cartk/es Contra o Fumo. que sera converse de culturas dcH

nologica do Parana. As conferencias comecam hoje as 18 h. 30 minutos e as tnscricdes I Brasileiras de Cancerologia, 2. Populacfto: • adesivos lanvado atrav6s de uma tabaco em ouiras oe maiorM

ainda estAo abertas para universit4rios e empresas que se interessem pelo setor. O flsico I Cardiologia, Pcdiatria, Toda a popular Jo devera 4. Coordenacio: Canipanha. focali/arii cs interesse comunttario. M

te6rico em energia nuclear, Cesar Lattes, falarA amanhA, sobre energia extraceleste de I Pneumologia e lisiologia, ser atingula pelo programa, o Programa Estadual pecificamente tres aspectos: 1 
"apVta^em^m 

ff
origem ndo solar. I-ntre os assunlos que ser<lo debandos ate scxta-feua, est& a uliti/a- I Gmecojogia e Obstetricia, especialniente as crianvas, Contra o Fumo sera coor- • educativos; rtnetrias 

de tabaco f
. . . , . j . , I fot instituida t>elo Secretario jovens e westantes. denado pela Secretaria de • politico*; uusirus 

uc . 
|

Cio do carvSo como fonte de energia. O Secretar.o da Industria e C omercio, Fernando I 
tW Estado (la Sadde e do 3. Metodologta: Fstado da Saudc e do Ben. • economicos. 3 

* - re^sar o aputo

Fontana, enviou recentemente a Brasilia, umprojetode f inanciamento de Cr$ 2 bilhdcs Bern Estar Social do ParanA. Os metodos de educa«to Estar Social. atrav6f de uma 7.1 Aspectos Educativos "(erectdo pelo Banco Mun- 
#||

para aproveitamcnto do potcncial existcnte no Parana. Os recursos seriam aplicados I Dr. Oscar Alves, uma co- screm utili/ados no pro- Comiss&o Estadual inte- A ComissSo Estadual dial. rAO eoutrasentidaoes 
^

basicamente nas pesquisas geologicas, sondagens, tecnologia, engenharia e contratafflo I miisio com o objetivo de or- grama deverSo ser variados, gradaporrepresentantesda: tracara diretri/es para i ti tcr n ac .o n a. s p ar a o '^ 
—

de pessoal especiali/ado. Alcm desse enfoque. o secretario falara tambcm sobre a pro- I ifi3 a 
fim de que toda popula^io • Secretaria de Estado da educa^So da popula^So cm vo|vunei

i .i . . ,, K, , , . . . ii, l PROGRAMA ESIADl'AL se.a alcancada e em momen- Saude e do Bem-Estar geral, particularmente das taoato. -p
ducao de alcool no Parana. Na qu.nta-fe.ra, o professor Ivo Luis dos Santos, da Um- CONTRA O FUMO: tos diferentes. sS cnanVas. jovens e gestantes, 7. 

3. 3 desestimular a I
versidade Federal do Parana fara uma palesira sobre a materia-prima para obtenv-aode 1. Objetivo.: Sugcren.-se os seguintes: • inst'ituto Nacional de As- cujo conteudo devera incluir aplica^io do Fundo t^/ na —

energia termomecanica, como um novo ciclo desencadcado para a agricultura na eco- I O Programa Estadual con- • orienta^to individual sistencia Midica e PrevidSn- informavOes sobre: cultura e industria ot> ta 
^

nomia brasileira. I tra o Fumo teri por objetivo: • grupos de discussSo cia Social; "fumoe saude "*50, _ _ . ||

• Associavio Medica do • motivos que levan. o in- O Programa Estadual-

! - DofloAiman^A Parana; dividuo a funtar; seguira as mesmas basest

I 
faaCCIlTlGnXO OOS • Setor de Ciencias da Saude • gestavao e fumo; diretrtzes do Programa

. \ hHH .... da Universidade Federal do • esportese fumo; Nacional, com o qual atuara -

V 
foakalkaflAVAe AIM Parana • direitos dos nJo fumantes. sempre que possivel de for-

A ^^yJL traoainaaores em • Setor de Ciencias da Saude 7.2 Aspectos PoUticos ma conjugada e attndendo 
g

da Universidade Federal do A Comisslo Estadual as caractensticas de ordem «

rolflcflo 
no FGTS

9B|^ I pregados quando ¦¦ ¦ I 
^V4 

u. I ceber os sua Fundo de Garantia H llj

I Tempo de FGTS. E isto U

^ 
" w I quando o titular da conta perdeu o emprego e mais neces- W

I sita dos recursos que sobre- ¦¦ W,
I v'ver durante M

^ I Geralmente o paciente necessitado se defrontara pri- _ _ . t
meiramente com uma longa e fila. a porta do es- ° hereto 83.936. de decreta . «c.etc que. nJoB

tabelecimento bancario, e logo em seguida, depois de horas 6 de seterr^o ultimo assi- ^ Outros cons.de- ellde a ser penal ¦

I de irritante espera, com a ma vontade do empregado, que 
Pres.den R

1 
con. maus modos examinara a guia em seu poder, fara 8ue'rcd° ' Pel° rTn! . Vol,ase- ass,m- a 

raH

[ Professores terminam hoje as provas do concurso do magisterio que teve Iniclo no dia exigencias muitas vezes descabidas. que determinario sua Hdif Beltrao - h.em de c.entemente o r.sco caic^ , 
jzar a lei maior a d«H

I de ontem. Para muitos professores o eoncurso que esta sendo realizado e muitomais 1 volta ao local onde recebeu o documento. ou o encaminhara abol.r, nos orgaos da ao laoo aa co ^ codigos , estabeleccndo-seM

facil que os anteriores. Por outro lado em face do concurso, em muitas escolas hoje a uma outra fila. para por fim. decorridas uma manhS in- ministra^O Federal, a ex.- vez que os asos at trauac (pe|o menos no campo da_

pela manhd nio havera aula. teira ou toda a tarde. ser informado de que devera aguardar gftneia da aprwenta^to dc nSo representam regra, desburocratiza^o) 
que asB|

I trinta. sessentaou mesmo noventa dias (cada banco tem atestado de VIC,?» 
^esi. f?" f nr» aVtion 1 do de- exigencias 

baseadas na des-

AAilPil^ m I seu criterio proprio) para receber a quantia tio angus- cia' pobreza idoneida na«andc» 
assim da confian^a 

nao tem scntido,

PilNtll# A I tiosamente esperada. moral 
e outros - e inovador creto, passando assim da uma vez que. no caso dc

I Ninguem avalizou devidamente ate agora, os prejuizos 
na forma e na cssenoa. Iwa\ 

obfetWidade da le^ 
viola,>'ao da ,ei Penal,

CORREGEDOR "^^nocurandT^trar^rd^te^^a n a tsi a p isi«tp<s rsjr. I sofridos. com o procedimento posto em vigor discricio- Na Iforma, e de uma para a_ oDjetiv.daoe aa tet, 
quem deve icgular o assun-

Hs 

<sr PA^haensss 
NO srgssivsso. EH=H 

risssssasssjrs«
¦ Mailing z^oarcs. v.unt A C. omitiva paranaen- 1,® . •. _ u.- comum. ou seja. nilo traz gaos ou entiaaaes aa Ad- H#»raic emaranhado «

gedor Geral da Justwa do PARCE1ROS se que esta no Japao, ja *oram 
e «t8o sendo cnados com o abuso praticado pelos ^or 

lum,^ 
0)c')mpHcado ministra«,ao Federal Direta Le„1s1ktivo aueTd tem ^

Trabalho, estara em C uri- O projeto 
"Parcerias cumpriu 

metade do roteiro buncos,que 
u't.l.zam descabida.nen^te os dep<jsitos doFGT linguajar 

juridico comum ou indireta serao conside to comDlicar a vida do ci- "

tiba de 5 a 9 de novembro. Ineditas" apresenta hoje, estabelecido 
por aqueles S- 

deles 
f«,e"nd° 

lucres e nto c"mp"ndo asnOrdensde a 
decretos e leis. E na es- radas como verdadciras ate Hadao (

I Correi^es, a exemplo do no Teatro do Paiol, Regina paises Entre os Para- stncia chega a ser revolu- prova em contrario. salvo dada°" *
I que fara antes no Para, Duarte e o publicitario Ro- naenses e.ao cinco verea- ^ 

conano. 
ao instituir a con- quando a exigencia de pro- O estabelecimento da I

Amazonas, Acre, Terr.to- berto Duailibi. As 2100 ho- dores de Curitiba, Donato reta^ao 
as cadernetas de poupan^a). fianva nas relac6es po- va documental constar de confianca como pressupos-al

rios e Sao Paulo, o motivo ras,.com ingressos a 120 Gulin> lvan Ribas, Santia- ,° . 
desespero dos empregados, abandonados a sua v 

itivo expresso Ue to nas relates entre o ci- rc
davisita. 60 cruzeiros. goLosso. Joao Batista I Pr6Pr,a sorte^ n|° tem hm.tes.E.nutil ar^mentar.re- Iece 

Q item 
,.A..4dos consi. lej.V dadao e a administrate u,

Gnoato e Jorge Yamavaki. I 
ac,®nar ^ "ece^s* 

^ ^ ^ it^ *0 de derandos que justificam Como se ve, em sua publica n^o passa ainda dc jt
I BAN DAS DE OUTROS ESTADOS Os vereadores estao distri- I j°n 

an 
rrsSria!»rnnira.arSn dn mercado de trabaiho decreto e que diz o seguinte linguagem simples, o de- um decreto, voltado para ai

Sucesso, sabado, em Os vereadores de ou- buidos em grupos especifi- I 
du.r.® co]nco"":"1cl® ^ 

inftmeftes oarfidas dis tiue 
"O Presidente da Republi- creto ai longe, lembrando um assunto a desburocrati- e,

I Antonina, o III Encontro tros estados que participa- cos o que permite tomar indife™«* l^^.^l'^^Vri^umlnr^ta^A reT ca.considerandoque.no inclusive, em' outro dos zagdo. Mas e. tambem,lu
I Estadual de Bandas, pro- ram do encontro de Presi- contato com as mais diver- 1 

maniPulam os recursos rio FGTS 6 inumana e total A res- rel'acionamento 
da admi. seus 

"considerandos", uma 
postura 

' 
filosofica.|c

movido pela Secretaria da denies de Camaras e Lide- sas areas de atividades da- I Posta 6 a gr°f^erVl 
rI A niLm sp ™eiiar' ^ki^entio nistragao. com os seus ser- 

"que 
a falsidade documen- que podera frutificar. Para vj

Cultura e do Esporte Par- res de Bancadas, em Mali- 
queie Pais. mats 

de um mes de espera_ A quem se queixar? At« enUo " 
^ ^ ^ ^ p0b|icQ de. ,al e Q es(e,i0na,0i em to. que lsso aconteta, no en- |,

ticiparam bandas de var.as nhos. aproveitaram o final 
TRANSITO ESCOLAR "a° pvVpres?dente*^(fo°BNfT^ue agora dirfge a^^Eletrobrls' ve prevalecer o principio dos os seus aspectos. cons- tanto. se faz necessirio um

local.dades paranaenses, de semana para manter No in.cio do quarto ^"omTnfadonue esta"a cansadocte receber reclamacao da presunCao da veracida- tituem crime de acao piibli- pressuposto politico a pie- n
I como de Paranagua, Sao contatos politicos e conhe- 

Deri6do leaislativo da Ca- I <«zia comentado que estavacansado M rew^rreciami^ao 
consiste em ca punivel na forma do c6- na democracia, sem o qut m

I Jose dos Pinhais, Londri- cer ainda mais Curitiba. 
KS:.0' de ol 

<nna° 
^na mal^egro em 

digo penal; peio que se tori muito dificilmeaic Natao«l
naeoutras. Os vereadores de Manaus 

tubrQ importantes proje- I 
enervavam- -. 1 uao- portanto, se peroia na m eg contrario, 

que as pessoas na dispensivel qualquer Estado poderao viver em a

PURAIS mesideme dTcamara Mu° 
*?S ser3° debatidos entre 

^^o com a melhor das expectativas que se deve estao dizendo a verdade. prcocupatfo adminsitrati- sintonia ainda que formal. :

I Sera lancado no Para- nicipal em exercicio Ve- 
e ° qU- re®ula.e 

I encarar a informa^ao partida do atual presidente do BNH,

na a part do anoque "eador LuTiGi S' 
Zam' ° ,ra" S,t° 

f?''l Jose Lopes de Oliveira, no sentido de que esta sendo es-

vem o 
"Pragrama 

de Cen 
reS 

I"1 
"fSSa 

Sftudada. atrav6s do Banco Central, uma maneira de se es- | 
J 

¦ 
J 11 J 

I

I tros Sociais Rurais da Se- BOA REPERCUSSAO 
atualmente sem as I 

tai,elecer puni^ao (que seja realmente exemplar), em forma

I cretana dli Saiidc c'do Bcm S be, 
Tu'rTca. 

C° I de mu.ta" para to3os os estabelecimentos que

I Estar Social. A ideia na Camara Municipal I nao ltberarem o FGTS dentro do prazo determinado em let,

I apresentada em Brasilia medida do Governador SECRETARIAS I que 6 de cinco dias. Isto significa que, depois dessa co-

I pelo Secretario Oscar Al- Ney Braga, conceder au- De 2 a 3 estarao reuni- I munica^ao, j4 existe pjlo menos uma esperan^a de que TTFT 
FPONES TpT h WONh S

I ves, durante a reuniao de diencia todas as tergas-fei- das no auditorio do Cole- I padecimento dos trabalhadores seja oportunamente rnuDDiunt 
«r vnNnranc

Secretarios. Funcionarao ras aos edis curitibanos. gio Estadual as secretarias amenizado, nao se perm.tindo mais que os bancos fagam COMPRAMOSE VENDEMOS COMPRAMOS 
E VENDEMOS

I paralelamente aos Centros Segundo os vereadores, no I Encontro Paranaenses J que entendem com o dinhetro do FO1S. r 
nrefixos 222-223-224-232- Todos 

os prefixos res. e com. Pago a vis-

I Sociais Urbanos, utilizan- inumeros problemas que de Secretarias. Varios te- Para o presidente do BNH nao e dtftctl chegar-se a uma 233-234-242-243-246-252-253-262-263- ta. Tr. 233-6262.

I do, inicialmente, escolas, ate agora estao pendentes mas referentes a profiss3o agiliza^ao maior da contabtl.za^ao do Fundo de Oarantta 272 
e 276.Tratar naGaleria Tijucas, 3.° 

I igrejas e demais locais de certamente serao solucio- ser3o debatidos e secreta- do Tempo de Servt^o isto porque, no seu entender, os and., conj. 303, ou pelo Fone: 233-0032 ————________

I acesso as comunidades ru- nados durante as audien- rias de todo o estado esta- bancos nao devem ter nenhum interesse em retardar oon, sr, MARCOS. , ¦ .. rT?r^\TCc
I rais. O principal objetivo cias das ter?as-feiras, e r3o presente, por outro la- pagamento do FGTS . Isto apenas demonstra que I cl irirvJINcj

I o atendimento a saiide do quem saira beneficiado se- do, dia 30 de setcmbro e problema nao esta bem situado, pois s3o precisamente os ' 
I 

'I_.'T 
Ciy\MCC VENDEMOS

I escolar e, na continuidade, ra a populacao da cidade. dia da Secretaria. bancos que tem o maior interesse em tornar o mais longo i t/LtrUl"l-.J Todos os prefixos res. e com Melhor
possivel o prazo para nao ma.s contar com o dinheiro VENDEMOS E COMPRAMOS prevo. Tratar 232-7373.

I gratuito que se presta satisfatoriamente a muitos e van- PAGAMENTO A VISTA NA HORA -1
¦ i. 

tajosos rendimcntos. Residenciais e comcrciais e todos os 'l 'L'T cryvxtr' 1
t t , *¦- Uma 

outra providencia mais do que oportuna 6 a que prefixos 222-223-224-232-233-234-242- 1 H I r.rl 1INH.

4 W ,! S consta do projeto de lei, j4 aprovado pela Camara dos M3-246-2S2-253-261-263-272-276. COMPRA E VENDA

I | . i" a  . 
™ 

» I t 
' 

JK Deputados, que institui a caderneta de controle do FGTS, Te^o t dinhe.ro. Tratar P^a. Os6no, Residential e Comercial - Ligue-se com

mm ^ * 
% a qual devera contar com OS registros do movimento de , 

233 7373 com O^STES. ^t^Con^.e ^"233^33 
^

ub P^k. dep6sitos. O documento ftcara com o trabalhador, que cuno prazo. consuite nos 233-5133.

I iiB podera entao (ao contrario do que ocorre no momento, ja CTTWICC 
*1

i \1- , . ... fc. W* que os bancos se negam terminantemente a fornecer os ex- 1 tlxTUlNt J TELEFONES
tratos de conta do FGTS), saber qual 6 o valor verdadeiro COMPRAMOS E VENDEMOS rflMPRAMns f VFNnFMns

dosdepositosfeitosemseunome. 'iff 
T^oPo^pre^o? refidS.^comer-

, 
' 

iBBLa O que se espera 6 que o anuncto fe.to pelo presidente do rial. Pago melhor prwjo: Tratar 232-

4V|^H BNH se transforme na reandadedapromessaneecont^ ^^oato. 1122 J

BBBf isto 6, que os estudos sejam concluidos no mais breve tempo Tratar 
pelo fone: 224-0440 com JUA- 

possivel, e que, afinal, a let seja respeitada pelos seuscon- rez. 
TThT UCTiWCC

tumazes vioiadores, que sao os estabelecimentos bancarios, inrvylinj

^ 
- C ' 

, 
—-¦ os quais sefao obrigados a pagar dentro do prazo estipu- * -ppi CCf\WnC COMPRO

I / 
" ^^ lado o que 6 devido, e punidos se assim procederem. * 

1 r.rWliCiJ Todos os prefixos res. e com. Pago a vis-
I 

' v 
Deve-se confiar, igualmente, que o Senado aprove COMPRAMOS E VENDEMOS ta. Tratar 233-0032.

V ^ «» 
projeto 

de lei que cria as tao necessarias e mais do que PagamnRes_ 
e Com _ Prc.f«05 __________

Na Secretaria da Saude e do Bem-E.tar Social, o titular da Pacta, Otcaw Alvet, empoa- oportunas cadernetas de controle do FGTS. Quanto a san- r, TCI PCAKTC
¦ou o medico Ary de Chrlrtan como dlretor-.uperlntendente do Conaclho <fe Admbria- 9a0 por parte do Presidente Joao Baptista de Figueiredo, Kua Mal Deodoro.51 6° andar. conj. ^LVn
tracio da nova Funda^lo de Sa6de Caetano Munhoz da Rocha, ex-Funda^ao Hoapltalar quase nio existem duvidas de que .sso ocorrera tranqui- 609 -A- 

ou —in (one. 234-1100 com „ .. LOMPRO

I do Parana. T.mMm fol dada poMe ao* denial, membroa da dlretorla. Oa principals ob- lamente, 
ja que centralizando sua politica administrativa ARLETE. 

'm™ prec°. os prefixos.

I letlvos do orglo. que engloba varla. Instltul(9ea bcpltalares, s&o oa de executar atlvl- no interesse e bem-estar dos brasileiros, nfto poderia deixar  1! ralar 224 0440¦ -J

I dade. sanitaria, em consonancia com oa programaa elaborados pela Secretaria e com aa de aprovar um diploma legal que institui um tao importan-

I dlretrlzes da politica de Saude do Governo Ney Braga. te beneficio, de alto sentido social.' 
' *. ^

'2.* 
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TELEFONES

Programa estadual contra o fumoPREVISÃO

DO

TEMPO

EXPEDIENTE

DIRETORi Fram-laeo CUnlia P.relra Filho

REDAÇÃO E OFIQNASi Prava Cario» Goma., 4

FONEi 224-05221 PABX)

O Mevlço notlcloao nacional • Internacional de.te Jor-

IUll ^
ót rMponitblIldtd^ da* ailnciti AJB. AE, L'PI t AP.

Venda a*»l*a tdla. úul.1  2,00

Número atrasado
AmIks.WS anual 220,00

Deaaaaa.de Remeaaa  20,00

Atalnatura 100,00

Daapaaa d*  20.00

Tala.' IW'00

Congresso a fim de que seja

instituída uma CPI sobre

fumo c saúde. A solicitarão

deverá ser instruída com a
Carta de Salvador e infor

mamões pertinentes ao a\

sunto, tais como relatórioi

da OMS. e livro do professor

José Rosemberg.

I ssa CPI deverá provocar

revisto da legislação e/ou,

aprovav&o de novas leis

referentes a:
controle da propaganda dc

cigarros;
pribiçAo de fumar em

Uk íiís determinados
venda de cigarros e si-1

milares; I
impostos; I

advertência dos riscos dei

tabagismo.
7.3 A.peeto. Econômico» I

A Comissão Estadual I

deverá:

7. 3. 1 estimular a rea-l

li/avio de pesquisas sobre

custo-beneficio de pro-l

gramas anti-fumo.

7. 3. 2 estimular o Gover-

no a:

— estabelecer incentivoj

fiscais ou equivalentes para a]

conversão de culturas de

tabaco em outras de maioi

interesse comunitário.

— desencorajar invés-

timentos de capital em in-

dustrias de tabaco.

4 — recusar o apoio

oferecido pelo Banco Mun-

dial, FAO e outras entidades

internacionais para o desen-

vohrimento de culturas de

tabaco.
7. 3. 3 desestimular a

aplicação do Fundo 157 na

cultura e industria do ta-

baco.
O Programa Estadual

seguirá as mesmas bases t

diretrizes do Programa

Nacional, com o qual atuará

sempre que possível de for-

ma conjugada e atendendo

[ as características de ordem

! regional ou local.

Considerando que .1 Or l. I (íeral.

aanização Mundial da 1. 1. I Contribuir para o

Saúde, e União Interna- controle das doenyas dos

cional contra o Câncer e aparelhos respiratório e car-

outros órgãos internacionais dlo-vascular, bem como dc

de saúde, documcntando-se outros sistemas orgânicos, e

em pesquisas cientificas, diminuir os riscos para a

responsabilizam a prática de gravidez, através da preven-
fumar pelos prejuízos à ^-ão c ou redução da prática
saúde e morte de milhões de .le fumar,

pessoas anualmente, re- 1.2.Especifico*

comendam o desenvolvimen- l. 2. 1 Informar a respeito

to de programas de ân.bito das conseqüências, para a

nacional, esclarecendo as saúde, da prática de fumar;

,populações sobre os ma |. 2. 2 Criar atitudes

lefícios do consumo do favoráveis á abstenção de

fumo. fun.ar e ou mudar atitudes

Considerando que mais dc que exaltem o uso do fumo;

30 paises membros da Or- 1.2.3 Evitar que as crian-

gani/ação Mundial da (,-as e jovens se iniciem na

Saúde, atendendo àquelas prática dc fumar;

recomendações, já vem 1. 2. 4 Conseguir que os

desenvolvendo programa c adultos, particularmente
campanhas oficiais e já profissionais de saúde, pais,

promulgaram leis restritivas professores, autoridades, ar-

ao consumo e propaganda de tistas, desportistas nao

cigarros. fumem em público ou, pelo
Considerando que a As- menos, na presença de

sociaçào Médica Brasileira crianças ejovens;

está coordenando o Pro- 1. 2. 5 Restringir o con

I grama Nacional C ontra o sumo de cigarros en. fun.an-

I Fumo através de uma comis- ies de alto risco;

I sào integrada por represen- 1. 2. 6 Estimular a defesa

I tantes das Sociedades do direito dos não fumantes.

I Brasileiras de Cancerologia. 2. População:

I Cardiolog.a. Pediatria, Toda a população deverá

I Pneun.ologia e Tisiologia, ser atingida pelo programa.
I Ginecologia e Obstetrícia, especialmente as crianças,

I foi instituida pelo Secretário jovens e «estantes.

I de Estado da Saúde e do 3. Metodologia:

I Bem Estar Social do Paraná, Os métodos de educação a

I Dr. Oscar Alves, uma co- serem utilizados no pro-
I missão com o objetivo de or- grama deverão ser variados.

I ganizar e dar curso ao a fin. de que toda população
I PROGRAMA ESTADUAL seja alcançada e em momen-

CONTRA O Fl!MO: tos diferentes.

I 1. Objetivos: Sugerem-se os seguintes;

I O Programa Estadual con- • orientação individual

I tra o Fumo terá por objetivo: • grupos de discussão

PARANA lenipo nublado,
sujeito à instabilidade no

período, com pancadas e
trovuaiU* esparsa* ao Norte
Demais reguWs nubladas,
mclli.>rando a partir do Oeste.
Temperatura estável Máxima
23.7. Min.ma 12.2. llnudade
relativa do ar 65%.

Tem início hoje o

simpósio energético

Começa hoje em nossa capital, o Simpósio Energético, que terá como confe-

rencistas o fisico nuclear César Lanes, um representante do Ministério de Minas e

Energia, c alguns professores da Univeis.dade Federal do Paraná. A pi o.noção e do l)<-

retório Acadêmico Governador Pai igot de Sou/a, do Centro Federal de Educação Tcc-

nológ.ca do Paraná. As conferências começam hoje às 18 h, 30 minutos c as inscrições

ainda estão abertas para universitários e empresas que se interessem pelo setor. O fisico

teó.ico cm energia nuclear. César Lattes, falará amanhã, sobre energia extraceleste de

origem não solar. Filtre os assuntos que serão debatidos ate sexta-feira, está a ulitiza-

ção do carvão como fonte de energia. O Secretário da Indústria e Comércio, Fernando

Fontana, enviou recentemente a Brasília, um projeto de financiamento de CrJ 2 bilhões

para aproveitamento do potencial existente no Parana. Os recursos seriam aplicados

basicamente nas pesquisas geológicas, sondagens, tecnologia, engenharia e contratação

de pessoal especializado. Alem desse enfoque, o secretário falará também sobre a pro-
duçâo dc álcool no Paraná. Na quinta-feira, o professor Ivo Luis dos Santos, da Uni-

versidade Federal do Parana fará uma palestra sobre a matéria-prima para obtenção de

energia termomecânica, como um novo ciclo desencadeado para a agricultura na eco-

nomia brasileira.

Padecimento dos

trabalhadores em

relação ao FGTS

Confiança entre

o 
povoe 

Estado

os em-

ré-
4 

1 os de Garantia

Tempo de FGTS. E isto

^^ 
•• 

w quando da conta perdeu emprego e mais neces-

sita dos recursos que se encontram para sobre-
durante no procurar uma

Geralmente o

com longa does-

tabelecimento logo
de espera, a

com maus modos examinará a guia em seu poder.

Professores terminam hoje as prova, do concurso do magistério que teve Inicio no dia exigências muitas vezes descabidas, que determinarão sua

de ontem. Para muitos professores o concurso que está sendo realizado é multo mais volta ao local onde recebeu o documento, ou o encaminhará

fácil que os anteriores. Por outro lado em face do concur.o, em multas escola, hoje a uma outra fila, para por fim. decorridas uma manhã in-

pela manhã não haverá aula. teira ou toda a tarde, ser informado de que deverá aguardar

trinta, sessenta ou mesmo noventa dias (cada banco tem o

j\j^a|pi|a seu critério próprio) para receber a quantia tão angus-

^ 11RM r IIC tK tiosamente 
esperada.

Ninguém avalizou devidamente até agora, os prejuízos
sofridos, com o procedimento posto em vigor discricio-

náriamente pelos estabelecimentos bancários, para os em-

pregados e seus familiares. Quantos dramas irreparáveis

foram e estào sendo criados com o abuso praticado pelos
bancos,que utilizam descabidamente os depósitos do FGT-

S, deles auferindo lucros e não cumprindo as ordens de

pagamento representadas pelas guias que são apresentadas

em seus guichês (a mesma coisa estào tentando fazer com

relação as cadernetas de poupança).
O desespero dos empregados, abandonados à sua

própria sorte, nào tem limites. É inútil argumentar, re-

lacionar a premência de necessidades, a fome que anda

rondando os que perderam o emprego numa situação de

dura concorrência e contratação do mercado de trabalho. A

indiferença dos que aplicam as instruções partidas dos que
manipulam os recursos do FGTS é inumana e total. A res-

posta é a grosseria inqualificável ou talvez a punição de

mais de um mês de espera. A quem se queixar? Até então

não havia uma porta onde bater, ninguém a quem recorrer.

Um ex-Presidente do BNH, que agora dirige a Eletrobrás,

di/ia com enfado que estava cansado de receber reclamação

(nào atendidas) como a indicar que para ele elas apenas o

enervavam... Tudo, portanto, se perdia na mais negro e

completo vazio.

E portanto com a melhor das expectativas que se deve

encarar a informação partida do atual presidente do BNH,

José Lopes de Oliveira, no sentido de que está sendo es-

tudada. através do Banco Central, uma maneira de se es-

tabelecer punição (que seja realmente exemplar), em forma

de multa, para todos os estabelecimentos bancários que

não liberarem o FGTS dentro do prazo determinado em lei,

que é de cinco dias. Isto significa que, depois dessa co-

municação, já existe p^lo menos uma esperança de que o

padecimento dos trabalhadores seja oportunamente

amenizado, nào se permitindo mais que os bancos façam o

que entendem com o dinheiro do FGTS.

Para o presidente do BNH não é difícil chegar-se a uma

agilização maior da contabilização do Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço isto porque, no seu entender, 
"os

bancos não devem ter nenhum interesse em retardar o

pagamento do FGTS". Isto apenas demonstra que o

problema não está bem situado, pois são precisamente os

bancos que tem o maior interesse em tornar o mais longo

possível o prazo para não mais contar com o dinheiro

gratuito que se presta satisfatoriamente a muitos e van-

__ ^ 
tajosos rendimentos,

jb f . Uma outra providencia mais do que oportuna é a que
. 

| j, jCim g- _ consta do projeto de lei, j4 aprovado pela Câmara dos

| .« ^, *' Jt Deputados, que institui a caderneta de controle do FGTS,

a qual deverá contar com os registros do movimento de

depósitos. O documento ficará com o trabalhador, que
t,.,;, '1 £» poderá então (ao contrário do que ocorre no momento, já

Èr que os bancos se negam terminantemente a fornecer os ex-

k«#í tratos 
de conta do FGTS), saber qual é o valor verdadeiro

£ :! dos depósitos feitos em seu nome.
t&3KÍÍkÍHÍ^M*'1* O que se espera é que o anuncio feito pelo presidente do

BNH se transforme na realidade da promessa contida,

4! isto é, que os estudos sejam concluídos no mais breve tempo

possível, e que, a lei seja respeitada pelos seuscon-

tumazes violadores, que são os estabelecimentos bancários,
• f~ ./  — - os quais sefão obrigados a pagar dentro do prazo estipu-
*7 lado o que é devido, e punidos se assim procederem.

Deve-se confiar, igualmente, que o Senado aprove o

v 
*" projeto 

de lei que cria as tão necessárias e mais do que

Na Secretaria da Saúde e do Bem-E.tar Social, o titular da Pa.ta, Oscar Alvea, empo»- oportunas cadernetas de controle do FGTS. Quanto a san-

¦ou o médico Ary de Chriitan como dlretor-.uperlntendente do Conaelho de Admlnb- çj0 por parte do Presidente João Baptista de Figueiredo,

traçSo da nova Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha, ex-Fundação Hoapltalar quase nào existem duvidas de que isso ocorrerá tranqui-

do Paraná. Também foi dada poaae aos demais membros da diretoria. Os principais ob- lamente, 
já que centralizando sua poütica administrativa

letivos do órglo, que engloba várias In»tltulç8e» hospitalares, .ão o.de executar atlvl- no interesse e bem-estar dos brasileiros, não poderia deixar

dade. sanitárias em consonância com oa programa, elaborados pela Secretaria e com as de aprovar um diploma legal que institui um tão importan-

diretrizes da política de Saúde do Governo Nej Braga. te beneficio, de alto sentido social. 
' '

O Decreto 83.936, de

6 de seterr1" 
*0 último, assi-

nado pelo Presidente Fi-

gueiredo e pelo Ministro

Hélio Beltrão - além de

abolir, nos órgãos da Ad-

ministração Federal, a exi-

gência da apresentação de

atestado de vida, residên-

cia, pobreza idoneidade

moral e outros - é inovador

na forma e na essência.

Na forma, é de uma

simplicidade que o faz

compreensível ao cidadão

comum, ou seja, não traz

em seu bojo o complicado

linguajar jurídico comum

a decretos e leis. E na es-

sência, chega a ser revolu-

cionário, ao institui, a con-

fiança nas relações po-
vo/estado. É o que estabe-

lece o item 
"A" 

dos consi-

derandos que justificam o

decreto e que diz o seguinte
"O 

Presidente da Republi-

ca, considerando que. no

relacionamento da admi-

nistração, com os seus ser-

vidores e com o público de-

ve prevalecer o principio
da presunção da veracida-

de, que consiste em

acreditar-se, até prova em

contrário, que as pessoas
estão dizendo a verdade,

decreta", etc, etc.

Outros dos 
"conside-

randos" salienta que
"cumpre aceitar-se, cons-

cientemente, o risco calcu-

lado da confiança, uma

vez que os casos dc fraude

não representam regra,

mas exceção..."

E, no artigo 2 do de-

creto, passando assim da

teoria dos considerandos

para a objetividade da lei,

está dito que 
"as 

declara-

ções feitas perante os ór-

gãos ou entidades da Ad-

ministração Federal Direta

ou indireta serão conside-

radas como verdadeiras até

prova em contrário, salvo

quando a exigência de pro-
va documental constar de

dispositivo expresso de

lei".
Como se vê, em sua

linguagem simples, o de-

creto ai longe, lembrando

inclusive, em outro dos

seus 
"considerandos",

"que 
a falsidade documen-

tal e o estelionato, em to-

dos os seus aspectos, cons-

tituem crime de ação públi-
ca punivel na forma do có-

digo penal; peio que se tor-
na dispensável qualquer

preocupação adminsitrati-

va que, a seu turno, não

elide a ser penal".

Volta-se, assim, a va-l

lorizar a lei maior, a dosl

códigos, estabelecendo-sel

(pelo menos no campo dal

desburocratizaçâo) que asl

exigências baseadas na des-

confiança nào tem sentido,

uma vez que, no caso de

violação da lei Penal,

quem deve icgular o assun-

to é o próprio código penal
e não simples Decretos Fe-

derais, nesse emaranhado

Legislativo que só tem fei-

to complicar a vida do ci-

dadâo.

O estabelecimento da

confiança como pressupôs-
to nas relações entre o ci-

dadâo e a administração

pública não passa ainda de

um decreto, voltado para
um assunto a desburocrati-

zação. Mas é, também,

uma postura filosófica,

que poderá frutificar. Para

que isso aconteça, no en-

tanto, se faz necessário um

pressuposto politico a pie-
na democracia, sem o qut

muito dificilmetlle Naçàoe

Estado poderão viver em

sintonia ainda que formal.

procurando, através deste

atingir a família.
CORREGEDOR

O Ministro Geraldo

Starling Soares, Corre-

gedor Geral da Justiça do

Trabalho, estará em Curi-

tiba de 5 a 9 de novembro.

Correições, a exemplo do

que fará antes no Pará,

Amazonas, Acre, Territó-

rios e Sào Paulo, o motivo

da visita.

PARANAENSES NO

JAPÃO

A Comitiva paranaen-
se que está no Japão, já
cumpriu metade do roteiro

estabelecido por aqueles

paises . Entre os Para-

naenses etào cinco verea-

dores de Curitiba, Donato

Gulin, Ivan Ribas, Santia-

go Losso, João Batista
Gnoato e Jorge Yamavaki.
Os vereadores estào distri-
buidos em grupos especifi-
cos o que permite tomar

contato com as mais diver-
sas áreas de atividades da-

quele Pais.

TRANSITO ESCOLAR

No inicio do quarto

periódo legislativo da Câ-

mara Municipal, 1.° de ou-

tubro, importantes proje-
tos serão debatidos, entre

eles, o que regula e fiscali-

zam, o trân sito de escqla-

res em nossa capital, que

atualmente è feito sem as

mínimas condições de se-

gurança.

SECRETARIAS
De 2 a 3 estarão reuni-

das no auditório do Colé-

gio Estadual as secretárias

no I Encontro Paranaenses

de Secretárias. Vários te-

mas referentes a profissão
serão debatidos e secretá-

rias de todo o estado esta-

rão presente, por outro la-

do, dia 30 de setembro é o

dia da Secretária.

PARCEIROS
O projeto 

"Parcerias

Inéditas" apresenta hoje,

no Teatro do Paiol, Regina

Duarte e o publicitário Ro-

berto Duailibi. Às 2100 ho-

ras,.com ingressos a 120 e

60 cruzeiros.

DE OUTROS ESTADOS

Os vereadores de ou-

tros estados que participa-
ram do encontro de Presi-

dentes de Câmaras e Lide-

res de Bancadas, em Mati-

nhos, aproveitaram o final

de semana para manter

contatos políticos e conhe-

cer ainda mais Curitiba.

Os vereadores de Manaus

foram ciceroneados pelo

presidente da Câmara Mu-

nicipal em exercício, Ve-

reador Luiz Gil Leão.

BOA REPERCUSSÃO

Repercutiu muito bem

na Câmara Municipal a

medida do Governador

Ney Braga, conceder au-

diência todas as terças-fei-

ias aos edis curitibanos.

Segundo os vereadores,

inúmeros problemas que
até agora estão pendentes
certamente serão solucio-

nados durante as audiên-

cias das terças-feiras, e

quem sairá beneficiado se-

rá a população da cidade.

BANDAS
Sucesso, sábado, em

Antonina, o 111 Encontro

Estadual de Bandas, pro-
movido pela Secretaria da

Cultura e do Esporte. Par-

ticiparam bandas de várias

localidades paranaenses,
como de Paranaguá, São

José dos Pinhais, Londri-

na e outras.

RURAIS
Será lançado no Para-

ná, a partir do ano que
vem, o 

"Programa 
de Cen-

tros Sociais Rurais, da Se-

cretaria da Saúde e do Bem

Estar Social. A idéia foi

apresentada em Brasília

pelo Secretário Oscar Al-

ves, durante a reunião de

Secretários. Funcionarão

paralelamente aos Centros

Sociais Urbanos, utilizan-

do, inicialmente, escolas,

igrejas e demais locais de

acesso às comunidades ru-

rais. O principal objetivo è

o atendimento à saúde do

escolar e, na continuidade,

TELEFONES

COMPRAMOS E VENDEMOS
PAGO A VISTA NA HORA

Res. e Com. prefixos 222-223-224-232-
233-234-242-243-246-252-253-262-263-
272e 276. Tratar na Galeria Tijucas, 3.°
and., conj. 303, ou pelo Fone: 233-0032
com Sr. MARCOS.

COMPRAMOS E VENDEMOS
Todos os prefixos res. e com. Pago a vis-
ta. Tr. 233-6262.

VENDEMOS
Todos os prefixos res. e com. Melhor
preço. Tratar 232-7373.VENDEMOS E COMPRAMOS

PAGAMENTO A VISTA NA HORA
Rcbidcnciais c comerciais c todos os

prefixos 222-223-224-232-233-234-242-
243-246-252-253-262-263-272-276.
Tempo é dinheiro. Tratar Pça. Osório,
368 - 4.° andar - conj. 404. Fones: 232-
7373 e 233-7373 com ORESTES.

COMPRA E VENDA
Residencial e Comercial - Ligue-se con.
o Mundo dos Negócios. Instalamos em
curto prazo. Consulte-nos 233-5133.

COMPRAMOS E VENDEMOS

Quitados e funcionando mideneiai. ou
comerciais de todos os prefixos 222-223-
224-232 233-234-242-243-246-252-253-
252 263-272 e 276. Pagamento r.o ato.
Tratar pelo fone: 224-0440 com JUA-
REZ.

COMPRAMOS E VENDEMOS
Todos os prefixos residencial, e comer-
ciai. Pago melhor preço: Tratar 232-
3122.

COMPRO
Todos os prefixos res. e com. Pago a vis-
ta. Tratar 233-0032.COMPRAMOS E VENDEMOS

gamos a vista Res. e Com. prefixos:
222-223-224-232-233-234-242-243-246-
252-253-262-263-272-276. Tratar na
feia Mal. Deodoro.51 - 6.° sndar. conj.
609. 

"A" 
ou pelo fone: 234-1100 com

ARLETE.

COMPRO
H*#o melhor preço, todos os prefixos,
r«>. e com. Tratar 224 0440.
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• O setor privado do turismo paranaense, especialmente
asa genciasde viagens, terá novidades em pouco tempo. O

presidente tia Paranatur, Ernesto Valente Gubert, re-

cebeu, na semana, diretores das duas empresas oficiais d e
turismo do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
•Na agenda, a promessa de apoio oficial às iniciativas da

área privada no setor de divulgaçãoe promoção do turis-

mo nos três estados do sul.
.*.

De 24 a 30 deste mês, em Natal, acontecendo o VII Se-

minério de Assistência aos Municípios, patrocinado pela
Delegacia do Ministéri» da Fazenda do Rio Grande do

Norte. Luiz Carlos Veiga, que acaba de regressar de Foz,

onde tomou parte nos trabalhos do Congresso de Mu-

nicipios. vai representar a coordenação estadual do

Projeto Ciata do Paraná. Ele é assessor de orientação à

comunidade da Secretaria de Finanças do Estado.

O assunto ó

automobilismo

Jo ci-

m-Set!_Cristina Montaghini e Joel Leal, e.\
.staque na nova geração em noite elegante nc
'apeete'.

Duas das maiores equipes de rallye do Pa-
raná — Felipe Corujào e Bosca — estarão par-
ticipando do Kallye Irans-Chaco (12 a 14 de
outubro, no Paraguai). José Carlos de Carvalho
e Enzo Scaletti incentivando seus patroci-
nadores, Helmut Althem, Cláudio Mader, Fer-
nando Sicuro e Mario Figueiredo (pela Felipe),
e Juarez Garzuze e José (Zeca) Mello (pela Bos-
ca).

A propósito, no próximo dia 7 de outubro, os
aficcionados do kartismo ter&o oportunidade
de assistir a uma bela disputa entre as duas
maiores fabricantes de karts do Brasil — a
Mini SS e a Sutam —, que participarão com
força total. Esta será a última etapa do Cam-

peonato Curitibano de Kart e o cenário será o
kartódromo de São José dos Pinhais.

O impossível acontece: Regina Duarte e Roberto Duaüibi

I

Hoje, às 21 horas, no Teatro do

jalol, 
dentro do programa 

"Parcerias",

romovido pela Fundação Cultural, a
upla convidada é formada pelo publi-
tário Roberto Duailibi, da agência
aulista DPZ e a atriz Regina Duarte, da
ede Globo. O primeiro é conhecido in-
usive fora do país pelos seus trabalhos de
ropaganda, e co-autor do livro 

"Cria-

vidade: a Formulação de Alternativas em
Marketing".

Kcgina, um dos maiores patrimônios
mininos da Globo, pode ser considerada

m dos mais expressivos nomes do teatro e
televisão. Dos seus papéis açucarados

as primeiras telenovelas e cinema ("Lan-
Maior", de Silvio Back). deu um salto

cisivo em sua carreira.
Basta assistir o seu desempenho em
alu Mulher" para comprovar. Antes

«o, ela se destacou brilhantemente no

|apel da prostituta Janete na peça
eveillon", de Flávio Márcio, e no da
roína Branca Dias, em 

"O 
Santo In-

uérito", de Dias Gomes, ambos infeliz-
tente não assistidos em Curitiba.

S PARANAENSES ESTÃO NAS
Raias de santa catarina
Um dos motivos por que os paranaenses'Winuam 

fugindo de nossas praias e
referindo as de Santa Catarina está, entre
Jiras coisas, na falta de higiene e na falta
e fiscalização nos preços de comes &
:nes. Tanto é assim que o deputado Nes-
r Baptista apresentou requerimento à
ssembléia, solicitando providências nesse'ntido.

om acordo entre Paranatur e Sunab é o
uc 

propõe o parlamentar, lembrando
nda 

qUe os catarinenses, além de pos-'"si01 um belo litoral, dotam-no de con-
voes que dão bom proveito ao turista.

— * —

lrmã Isabel dos Anjos estou recebendo.
Parte das Irmãs Carmelitas, palavras
reconhecimento 

pela campanha feita
3 a compra de aparelho dentário, que
t°u Com a viva participação da so-

Gade curitibana.

— * —

r* 26. o soprano Eliane Sampaio e o
¦"lista 

Miguel Proença estarão se
fesentando 

na Reitoria, numa pro-°Çào da Pró-Música.

i'^ 
recursos financeiros do BNH foram

/»' .fdo» o Conjunto Residencial

m , 

' 
• 360 apartamentos, e o Con-

0 Residencial "Visconde 
de Mauá".

'20 apartamentos, ambos entregues
ÜÜábado.

 ? 

Museu Paranaense, muito bem capita-

neado pelo professor Oldemar Blasi, fará

uma fabulosa amostragem, a partir do dia

25, comemorativa aos 103 anos de fun

daçâo daquela casa de cultura. Visitação

obrigatória!

— * —

O CAVALO E O PRÍNCIPE A CABE-

CEIRA — Nas livrarias de Brasilia não se

encontra mais nenhum exemplar d? 
"O

príncipe", de Macchiavel, nem de 
"O

cavalo", de G. Romaszkan. Este último

ensina detalhes da arte de montar a ca-

valo. Muito sintomático ter estes dois

livros à cabeceira...

GOVERNO VAI ENTROSAR A CO-

MUNIDADE
NO PROCESSO DE DESENVOLVI-

MENTO...

£ isso ai. A participação da comunidade

no processo de desenvolvimento é fun-

damental. Por isso, na área do planeja-
mento, uma boa idéia vem sendo desen-

volvida para que a participação da co-

munidade paranaense possa ser ampliada

mais ainda. Novidades vão surgir até o

final deste mês. Aguardem.
Quem está projetando com muita fé o

sistema de seguros de vida em grupo no

mercado curitibano são os securitários

Antonio Carlos Góes de Souza (diretor de

produção) e Adoval Rodrigues de Oliveira,

da Brasileira de Segui os (de São Pauiu). •

Henrique do Rego Almeida, vice-

presidente da C. R. Almeida, em franca

movimentação neste final de ano, encer-

rando uma série de negócios do grupo.
Vai entrar o ano com novos empreendi-

mentos em vários cantos do país... * Esta

noticia é só para quem curte malaquita,

olho de tigre, ônix e outras pedras raras.

Fiz uma visita à Bergerson e constatei que
o 

"quente" são as jóias que sustentam es-

sas pedras. Novidades da moda, ué! • A

Lufthansa, Linhas Aéreas Alemãs, emitin-

do bilhetes de passagem por máquinas

automáticas, em quase todos os escritórios

urbanos.

A-G-E-N-D-A Comemoram niver hoje:

Jo«£ Mercê» Moreira e Jaime Proadóelmo.

* * Igualmente comemorando estréia de

idade hoje Lélla Fatuch (Sra. André

Fatuch) e Carmem Antunes (Sra. Cláudio

José Antunes). Aquele abraço do D.A.

Reforme BRASIL RÁPIDO

está em

tom de

minueto

O projeto de Reforma
Partidária que o Governo
vai enviar ao Congresso na

primeira quinzena de outu-
bro está parecendo capaz de

confirmar os temores dos
mais céticos em relação á
abertura, que continua sen-
do tocada como um melo-
dioso minueto um passo pa-
ra frente, um para trás, um

para cada lado. Com a deci-
são de fazer a tedemocrati-
/ação através de uma série
de projetos preparados por
um pequeno circulo de as-
sessores sem que nem os po-
li ticos nem a opinião pübli-
ca tenham o direito de deles

participar, o Governo pare-
ce disposto a permanecer
como único responsável não
só pelas providências toma-
das, como também pela
oportunidade delas. Foi as-
sim que aconteceu com o
veto formal ás emendas
Montoro e Benevides; foi
assim com a anistia e será

assim com a reformulação

partidária a partir da extin-

ção da Arena e do MDB e

da obrigatoriedade dos poli-
ticos que giram em sua òrbi-

ta, que não vão poder discu-
tir a viabilidade de um novo

Arenio.

O projeto, ao que tudo in-

dica, apresentado á nação

como mais uma d>.-cisão de

Estado Maior foi feito para
ser cumprido e nâo discuti-
do, embora seja permitido
nessa fase de tramitação le-

gislativa o direito dos politi-
cos reclamarem. Afinal, a
abertura por enquanto con-
siste apenas nisso todos po-
dem falar, ninguém pode

participar. E quando se fala

que a política brasileira esta
sendo feita como um ini-
nueto, nao se procura ape-
nas fazer uma frase. Não se
trata apenas dos passos a
frente, seguidos de outros
atrás. Nem tão pouco de
simples paradas para cum-

primentar o par e voltar a
caminhar para os lados.
Não é só o ritmo que é anti-

go. O ambiente também.

Em pleno tempo do baru-
lho das discotecas. Os ho-
mens públicos brasileiros -

pois as responsabilidades da
oposição são também fia-

grantes - parecem viver ou-
tra época, da grandiosidade
dos salões, da suavidade das
músicas e de suas orquestras
de câmara, da beleza das
moças de Anquinhas. No fi-
nal da década de 70. O Go-
verno e a oposição vestem

seus trajes de gala e dançam
o minueto. O povo preocu-
pado com custo de vida, in-
fiação. E os políticos discu-
tindo Arena, MDB e PTB.

Até os dançarinos são os
mesmos de outras 

"épocas

Brizola, Arraes, Sarney e
tantos outros, pois os que
seriam capazes de se adap-
lar a música mais moderna

e barulhenta da atualidade
morreram, foram margina-

lizados ou simplesmente se

desencantaram.

Como naquela velha
história do rei que estava
nú, é necessário aparecer
com urgência um garoto ca-

paz de gritar bem alto que a
Reforma Partidária está in-
teiramente nua e que não
vai reformar nada na reali-
dade. Se isso não acontecer
urgentemente, depois do

passo à frente da anistia -

um passo bem menor do

que o esperado - do passo
para o lado de extinção da
Arena e do MDB, assistire-
mos uma verdadeira corrida

para trás, com a imposição
da prorrogação de manda-
tos de prefeitos e vereadores
- a simples suspensão das
eleições de 80 o retrogrado
voto distrital, até o momen-
to em que não será possível
caminhar mais a frente, co-
mo seria a prometida elei-

ção direta para governado-
res em 82. Os políticos, se-

jam eles no MDB ou da
Arena. Precisam agora se
decidir. Ou assumem a posi-
ção de porta voz da opinião

pública e principiam a luta

por coisas novas, ou conti-
nuam dançando o minueto
dentro das regras impostas

pelo sistema. Ou aprovei-
tam a abertura que lhes foi
concedida e forçam seu lu-

gar ao sol, ou perdem de vez
sua chance histórica. O fato
é que abertura ou reforma
ao som de um antiquado

minueto, dançado pelos
pares de sempre, vão con-
tinuar sendo tocadas à
revelia da opinião pública, e
sem opinião pública, neni

partidos nem democracia
sobrevivem.

OREVE

usara (ajb> - os

metalúrgicos entram em

greve hoje a meia-noite.
Antes, porem, haverá uma

assembléia, quando o co-

mando geral de greve pre-
tende oigani/ar os piquetes,
enquanto o presidente do

Sindicato, Sr. José Luis Me-

Io, tentará convencer a cias-

se a lido fazer a greve, por
considerá-la ilegal.

O presidente do Sindi-

cato dos Metalúrgicos disse

que é contra a greve, e justi-
ficando sua posição, afir-
mou. "Agora, 

a greve será

ilegal, porque o dissídio foi

julgado logo depois de deci-

dida a paralisação, e, por-
tanto, ela se tornou ilegal".

Essa atitude do Sr. Jo-

sé Luis revoltou mais ainda

os metálurgicos, e um deles,

que pediu para não ser iden-

tificado, disse -então não

existe greve legal para o go-
verno e nem para o presi-
dente do nosso Sindicato.
Participei de várias assem-

bléias, não decretamos gre-
ve a semana passada, por-

que na assembléia do dia 16

não houve quorum e nâo

queríamos decretar um mo-
vimento ilegal". Para exter-
nar sua indignação as atitu-

des do dirigente sindical, o

metalúrgico disse que fará

uma campanha para que to-

dos os associados - 5 mil e
763 - deixem de pagai o sin-

dicato, enquanto o Sr. José
Luis Melo fi/er parte da di-
retoria do órgão de classe.

As últimas assembléias
foram tumultuadas, a de
hoje parece que não vai fu-

gir ao comportamento das

anteriores. Na última as-
sembléia, quando foi decre-
tada a greve, o tumulto era

grande, porque enquanto a

comissão de negociações
tentava convencer o plenà-
rio a aceitar a proposta pa-
tronai - por achar razoável
70 nor cento de aumento -

os metalúrgicos dispostos a

greve, agrediam verbalmen-

te a posição contraria ao

movimento paredista.

EXTINÇÃO

sAo PAULO (AJB|

para o deputado Fedeial

Antonio Tidei de Lima

MDB. deputado Ulisses
Ouimarães, foi muito feliz

na nota divulgada, pois foi
• uma advertência ao Pre-

sidente João Baptista Fi-

gueiredo para a violência do

regime que pretende extin-

guir o nosso partido e a
Arena».

- A nota - afirma o <>

deputado - veio no momen-

to oportuno, nesta fase em

que esperamos, preocupa-
dos, a violência que será co-

metida pelo regime, em des

respeito ao povo que votou

nos candidatos da oposição,

dando ao MDII uma nova

força, para que pudesse lu-

tat pelo retorno do estado

democrático.

Antonio Tidei de Li-

ma, que concorre pela vice-

presidência do Diretorio

Regional do MDB em São

Paulo, na chapa de Mario

Covas, nâo considerou a

nota de Ulisses Guimarães

violenta, mesmo no trecho

em que o presidente nacio-

nal do MDB afirma que,
"após 

I 5 anos de erros e de-

sacertos, confirma-se que o

crime nâo compensa". Para

o deputado eleito pela re-

gião de Bauru, 
"Ulisses fa-

lou de uma realidade palpà-
vel por todos nós".

ETANOL
BRASÍLIA (AJB) - O

Ministro do Planejamento,

Sr. Delfim Neto, receberá,

hoje ou depois, dos empre-

sários Cláudio Bardella,

Paulo Villares, Armando
Vitule e Milton Pilão, o cs-

tudo da iniciativa privada
sobre a viabilidade técnica

de fabricação de equipa-

mentos para montagem de

usinas produtoras de etanol

a partir da madeira, com

idéia dos custos dos equipa-

mentos e do tamanho ideal

das usinas.

Mesmo que este estudo
venha, eventualmente, a

concluir pela inviabilidade

do etanol da madeira no

pais, e bastante possível que
o Ministro do Planejamento

nâo aceite a conclusão co-

mo definitiva, não só pelo
seu entusiasmo pessoal e fé

no projeto, como também

pelo fato de que, para ele,

se o empresariado não acei-

ta o risco de se lançar a pro-
duçâo do álcool da madei-

ra, isto nâo significa, neces-

sariamente, que ela seja an-

tieconômica.

Na opinião do Sr. Delfim

Neto, «istoécomoeconomis-

ta. Se reúne 3 economistas,

há sempre quatro opiniões Se

reúne dois empresários, há

22 opiniões". De acordo

com o Ministro do Planeja-

mento, 
"o único jeito de

testar a viabilidade do Eta-
nol da maneira té quando o-
empresário colocar o dedo

para queimar.

MUNDO RÁPIDO

debate no Senado, mas os

ministros de Relações Exte-

riores i da defesa negaram

importância as denuncias de

que os acampamentos tives-

sem propósitos agressivos.

KENNEDY
W <\SHINGTON —

Ap-Dt)- Quase todos os

membros do C omitê Nacio-

nal do Partido Democrata

acreditam que o senador

l-.dward Kennedy ja conta

com o apoio majoriláiio do

comitê, em nítida vantagem

em relação ao presidente
Jimmy Carter, para a candi-

datura presidencial demo-

crata nas eleições de I9K0,

afirmou ontem a revista
"U. 

S. News And World

Report".

A revista revelou, nu-

ma entrevista a imprensa,

que em seu próximo núme-

ro publicará os resultados

de uma pesquisa exclusiva

realizada entre os membos

do comitê, dos 105 que res-

ponderam as questões, afir-

ma a revista, 53 acreditam

que Kennedy teria o seu

apoio se a convenção do

partido fosse realizada ho-

jr. Carter obt«*ve apoio de

30 por cento Os outros 17

por cento disseram que os

dois candidatos estão muito

próximos um do ouro.

A revista disse que

Kennedys leva muita

vantagem nos Estados
do nordeste e que tem foi-

gas no meio-oeste. Cs dois

prováveis candidatos empa-

tam, praticamente, no oeste

e arter leva vantagem entre

os dirigentes do partido no

sul, acresçenta a publica-

ção.

ATENTADO

MIL AO, ITÁLIA —

(AP) — O falecido papa
Paulo VI, que se supôs lei

saído ileso de um atentado

no aeroporto de Manila em

1970, tia realidade sofreu

um ferimento no peito,
mas, mesmo assim, não

ccncordou com o violento

tratamento que foi dado ao

seu agressor, segundo reve-

lou, ontem o secretário par-

ticular do então pontilicc.
Monsenhos Pasquale

Macchi disse, que o papa

queria manter cm segredo o

ferimento e o ex-secretário

não revelou a sua gravida-
de.

O falecido papa, auan-

do fazia sra viagem a Asia c

ao Pacifico, cm novembrode

1970, foi atacado por um

boliviano armado de faca,

mas continuou seu roteiro

depois do incidente. Nessa

época, anunciou-se publica-
mente que o atacante não

conseguiu tocar no pontifi-
ce.

Monsenhor Macchi

afirmou, num discurso na

Catedral de Milão, que o

papa se esforçou para suprir

do incidente c desaprovou a

forma com que seu secretá-

rio particular repeliu o ata-

cante.

O sacerdote revelou

que o papa Paulo VI costu-

mava usar as vezes o cilicio,
uma faixa para a mortifica-

ção tecida com pelo de ca-

bra montanhesa. Além dis-

so, a faixa tinha pontas me-

tálicas que lhe penetravam
na carne eo fa/iam cami-

nhar coin dificuldade,

acrescentou monsenhor

Macchi.
FRONTEIRA

BOGOIÁ — ApDt)-

O jornal 
"El 

Tiempo" pu-
blicou ontem uma crônica

sobre a presença de acam-

pamentos juveis Venezuela-

nos na fronteira com a Co-

lômbia e afirmou que, nos

últimos dois meses, cerca de

600 jovens universitários e

do ensino secundário rece-

beram adestramento mili-

tar.

Alguns dos jovens en-

trevistados pelo diário ma-

nifestaram que não

alimenta- nenhum propósi-
to agressivo contra a Co-
lômbia nem contra nenhum

dos paises que fazem fron-

teiras com a Venezuela.

A presença dos acam-

pamentos juvenis venezue-

lanos na fronteira de Castil-
letes, na Peninsulada da

Guajira, provocou aaui um

REBELDES

ISLAMABAD —

Pi-Dt) Os rebeldes afegãos

disseram ontem que numa
batalha travada durante

dois dias mataram dois mil
soldados do governo e dei-
xaram 250 feridos.

Revelaram terem perdi-
do apenas uma meia dúzia

de homens nessa batalha
travada cm Zurnat, ao Sul
de Cabul, em meados deste

mês.
Numa entrevista telefô-

nica, os rebeldes disseram

que uma brigada de solda-
dos afegãos se rendeu, dei-
xando 30 tanques incendia-
dos e muitos caminhões
cheios de armas.

Disseram também que
mataram uns 500 soldados
afegãos enviados pelo go-
vernoparaajudar na luta de
Zurmat.
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Preso o ladrão 
que gerou 

tumulto

Foi autuado em flagrante nu Delegacia de
-"urto de Veículos, o ladrão de carros, Curiós Sil-

'eira da Costa, que na noite de sábado. a|>os
•oubar 

uni I ord t orcei na Kua Saldanha

Carinho,

terminou colidindo com outros cinco

/cículos na Praça Barbosa, c atropelar três

pessoas tia mesma família, inclusive um ^a-

rotinho de ano e quatro meses, que se encontra

hospitalizado.

Na hora da confusão, um outro ladrão que

acompanhava Carlos Silveira, conseguiu cs

capar, enquanto ele, foi detido por componentes

de uma viatura da Policia Militar, diante de uma

multidão furiosa, que estava bastante revoltada

quanto a família atropelada e quase morta. In-

terrogado pelos policiais forneceu o nome do seu

comparsa, que como ele, é fichado por arrom

bamentos e furto de veículos.

O casal Jo&o

Carlos Carneiro e Erli Carneiro além do garo-

tiniu» Carlos Alberto Carneiro, foram enca-

minhado as pressas pura o Pronto Socorro do

Cajuru e do Evangélico, onde permanecem in-

ternados, e a criança corre risco de vida, por ter

batido com a cabeça no asfalto.

O KOI'HO

As 22 horas de sábado. Carlos Silveira e seu

comparsa, estouraram a ventarola do Ford Cor-

cel. ano 77, placa AO-8375, estacionado na Kua

Saldanha Marinho,

de propriedade de Aurélio

Antunes Sherobini, e depois de fazerem a li-

gução direta, saíram com o carro em direção a

Praça Kui Barbosa, com Carlos no volante.

No entanto durante o trajeto, o ladrão ter-

minou dando um esbarrão num Volks, que tran-

sitava pela Visconde de Nacar, e o motorista

deste foi no encalço dos ladrões, que ao che-

garem na esquina da Dr. Pedrosa, perderam o

volante c colidiram com outros quatro carros e
ainda (oram de encontro .1 família que através-
sava a rua e terminaram por bater o Corcel con
tra o muro da igreja.

1 nquanto o casal e o filho eram socorridos,

diversas pessoas cercaram o Corcel, e agarraram

Carlos Silveira da Costa, que teve muita sorte, já

que nesse momento, surgiu uma viatura da

Policia Militar e seus componentes o tomaram
dos braços dos mais revoltados, condu/.indo-o

até a Delegacia de Furto de Veículos, no Ha-

cacheri, onde foi autuado em flagrante.

O Corcel

roubado, bastante danificado também foi guin-

chado para aquela delegacia, e somente hoje,

poderá ser liberado ao seu proprietário, que só

horas depois, ao registrar queixa, é que tomou

conhecimento do que os ladrões ha\ iam pro-
vocado.

Acidente causa

morte de menor

E assaltado e ainda

leva uma facada

Uma criança de apenas :rès meses

faleceu às 22 horas de anteontem.quando o

Volks AG-0894, que seu pai Mauro 1 abii-

cio Antunes, de 29 anos, conduzia veio a se

chocar com uma Brasília e capotar na Ave-

nida Engenheiro Costa Barros próximo a

Vila Oficinas. Alem da morte da criança,

outras três pessoas resultaram feridas e fo-

ram hospitalizadas.

O motorista da Brasília placa

NX-4505 (Sâo Jose dos Pinhais), abando-

nou seu veiculo no local e empreendeu fu-

ga, mas hoje deverá se apresentar no De-

tran.

reclamaram aos guardas do BP-Tran, que

este caminhão, jà provou vários aciden-

tes, sempre por estai carregado e mal esta-

cionado. Os destroços do Volks foram

guinchados ao pátio do Detran.

MAIS DUAS

Maria Eliane de Brito Soldati, de

31 anos, residente na Rua Ivo Leào, 50,

morreu ontem nc Pronto Socorro do Caju-

rú, onde estava internada em conseqüência

de uma colisão ocorrida no cruzamento da

Rua Tibagi com a Comendador Macedo.

O Volks conduzido por Mauro Fabri-

cio trafegava em direção ao centro da cida-

de, quando se chocou com a Brasília e ca-

potou. Jeferson Antonio Fabrício, 3 me-

ses, morreu no local, enquanto Rodrigo

Antonio, 4 anos, e Tania Maria Fabrício,

29 anos, além de Mauro Fabrício foram in-

ternados no Pronto Socorro do Cajuru.

VELOCIDADE

O motorista João Carlos Pinhei-

ro de Lima, de 23 anos, de um Volks táxi,

ao conduzir seu veiculo em alta velocidade

na madrugada de ontem, pela Avenida dos

Estados, terminou entrando na traseira de

um caminhão que estava estacionado irre-

gularmente na pista.

João Carlos morreu

entre as ferragens, e seu corpo somente foi

retirado horas depois pelo Corpo de Bom-
beiros, sendo removido ao necrotério do
Instituto Medico Legal. No local populares

O comerciante Pedro Paulo Lu-

ciano, de 44 anos, residente na Rua Alfre-

do Vieira, 710. foi atropelado por um Volks

no útimo dia 14, na Avenida Salgado Ft-

lho, e âs 13 horas de ontem, não resistindo

veio á falecer no Hospital do Cajurú.

Edson Kurse, de 28 anos. tam-

bèm recebeu sirios ferimentos, quando a

Brasília que ocupava, foi atingida por um

ônibus na Rua Trajano Reis. No cruza-

mento das Ruas XV de Novembro e Conse-

Iheiro Laurindo, um ônibus também apa-

nhou o Volks táxi AT-1340. causando feri-

mentos em sua passageira Maria das Gra-

ças DaPVerde, de 20 anos.

Ao colidir vio-

lentamente na madrugada de ontem, o seu

Opala contra um poste na Avenida João

Bettega, Maxiolino Pereira de Campos re-

cebeu ferimentos e auxiliado por uma via-

tura militar foi encaminhado ao Pronto

Socorro do Cajurú.

Ao ser assaltado no fi-

nal da noite de anteontem,

o motorista de taxi Jose
Dias Mansani, de 71 anos,

quase terminou sendo assas-
sinado, quando recebeu
uma facada no tórax. Além
deste assalto, outros quatro
foram praticados contra
transeuntes e estabelecimen-
tos comerciais, sem que a

policia nada pudesse fazer

para deter os autores.

José Dias, residente na

Rua Mateus Leme, 5641, es-

tava trabalhando com o seu

Volks AT-0653, quando
apanhou no centro da cida-

de, um passageiro que pediu

para ser conduzido até o

bairrr^do Pinheirinho. No

entanto durante o trajeto, o

motorista foi obrigado a pa-
rar o carro a Via Rápida

com uma faca encostada no

pescoço. Não querendo per-
der a féria do dia, José rea-

giu e ao tentar dominar o

assaltante recebeu uma fa-

cada no tórax. Auxiliado

por colegas foi removido ao
Pronto-socorro do Cajuru,

enquanto o marginal em-

preendeu fuga sem nada le-

var. Hoje, tão logo receba

alta dos médicos, o motoris-

ta deverá oficializar a quei-

xa na Furtos e Roubos, e

tentar identificar em foto-

grafias o seu agressor.

TRIO
Ocupando um Dodge

Dart branco, três elementos

armados com revólveres as-

saltarapi na Kua Virgínia

Bressan. Carlito Corrêa,

que além de perder sua car-

teira com quase mil cruzei-

ros e documentos, recebeu

uma coronhada no nariz.

Logo após a ocorrência,

procurou a Delegacia de

Furtos e Roubos para regis-

trar queixa.
Joel Corrêa de França .

foi assaltado na noite de sá-

bado, na Praça Tiradentes,

por um homem que roubou

sua carteira com 900 cruzei-

ros e todos documentos.

Ao tentar impedir que
dois homens assaltassem a

firma Betonex, na BR-116,

o guardião Ivair Pacheco de

Souza, foi violentamente

agredido, e necessitou ser

hospitalizado. Para a poli-
cia, Ivair declarou que os

assaltantes usavam um Ford

Corcel branco.

CARRO

Fortemente armados,
três elementos invadiram

uma mercearia na noite de

sábado em São Jose dos Pi-

nhais, onde apos domina-

rem lodosos fregueses, rou-

baram grande soma cm di-
nheiro, e o Volks AP-1247,

de propriedade de Luis Cel-
so Branco, residente na Rua

Coronel Dulcidio, 517, que
se encontrava chegando na
mercearia.

Antes de fugirem em

direção a Curitiba, também

assaltaram um outro Super-

mercado, onde roubaram

todo o dinheiro da caixa, e

grande quantidade de mer-

cadcrias. A policia foi acio-

nada, mas não encontrou

mais qualquer pista sobre o

paradeiro dos assaltantes ou

do carro que roubaram.

Próximo a estação rodoviá-

ria, na Rua João Negrão,

Armando de Oliveira, de 23

anos, também foi atacado

por um casal armado com

faca, enquanto o homem

lhe dominava a mulher ti-

rou a quantia de 440 cruzei-

ros de seu bolso. Na Praça

19 de Dezembro, José Re-

nato Dias, foi vitima de um

punguista, que roubou sua

carteira com 330 cruzeiros.

Acidente

envolveu

Em São Paulo, a 

úmeros

veículos

passeata 
mista

SÀ0 PAULO - (AJB/DT) - Mais de

300 prostitutas e travestis, ocupando cerca

de 80 automóveis de vários tipos, sairam

em passeata na madrugada de ontem pelas

ruas centrais Ja cidade. O cortejo teve ini-

cio na Rua Amaral Gurgel, onde morava

a jovem Maria Regina Rezende, indo até o

edificio-sede do DEIC (Departamento Es-

tadual de Investigações Criminais) onde

está preso o assassino de 
"Regininha", 

o

quintanista de medicina veterinária Dan

Martin Blurri.

Diante do prédio do DEIC.

com cartazes c faixas as mulheres da vida

noturna paulistana em coro pediram as

autoridades que fizessem justiça, conde-

nando o criminoso que há 15 dias, após

um encontro, eliminou sua ex-

companheira aplicando na veia uma inje-

ção de remédio a base de 
"curare". 

Esse

medicamento é utilizado para sacrificar

animais.

Por volta das 2 horas da manhã,

os amigos e colegas de Regina, ainda em

ruidosa manifestação passaram defronte a

casa do juiz corregedor da Justiça e da

Policia Judiciária, sr. Renato Laercio

Talli, e do Secretário da Segurança Pu-

blica, Des. Otávio Gonzaga Júnior. Nesse

local, as manifestações deixaram dezenas

de Dan Blum. 
"Lola, 

uma das mais an-

tigas freqüentadoras da chamada 
"Boca

do Luxo", era a que se preocupava com a

imprensa.

A todos jornalistas, dizia: 
"Es-

tamos realmente revoltadas com o que

aconteceu. Foi um crime monstruoso. A

policia já fez a sua parte prendendo o

criminoso. Agora, cabe a justiça condená-

lo". Regininha. era uma garota bacana,

de boa família, e amiga para todas as

horas".
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Roseli Aparecida de Oliveira, a 
"Ro-

se", companheira de quarto da vitima e
que identificou o assassino nos álbuns fo-
tográficos dos alunos da Faculdade de
Medicina Veterinária da Universidade de
Sào Paulo, anda. muito abatida e aparen-
tando ser a cabeça do movimento não se
cansava de repetir "Pelo 

menos,uma vez
na vida, temos de nos unir c fazer uma
coisa de bom.

Precisamos exigir que se fa-

ça justiça e que ele, DanMartinBIum, só

pelo fato de ser milionário não consiga es-

capar como aconteceu com Miguel Frank

no Rio de Janeiro, após matar de forma

semelhante Claudia Lessin Rodrigues. Se

nunca fizemos nada de bom, esse - é o mo-

mento de demonstrarmos a sociedade que
também somos gente".

Duianle a madru-

gada, para que o trânsito não fosse preju-
dicado no centro da cidade, as autorida-
des policiais determinaram que motoci-
clistas do Departamento do sistema viário
da capital escoltassem as mulheres nas

passeatas a pé e motorizada. Ao final do
movimento uma delas sentenciou Temos

que dar força as colegas que desconhecem
as leis.

O nosso protesto é pacato, ordeiro
e legitimo. Não estamos fazendo bagunça
como vocês", disse, dirigindo-se aos jor-
nalistas.

Dan Martin Blum há três anos e meio

saia com Maria Regina. Dia 3 último na

ausência de seus paislevou a jovem para a

sua mansfio no bairro de lnterlagos, na

Zona Sul da Capital. Ali, ambos cheira-

vam clorofórmio, como sempre faziam.

Só que a moça sentiu-se mal.

BELO HORIZONTE
— (AJB/DT) — A fumaça
de uma fogueira que alguém
acendeu às margens da BR-

040 (Belo Horizonte-
Brasília) está sendo apontada

como a responsável pelo
acidente que envolveu 10 vei-

culos de passeio e carga,
matou duas pessoas e feriu
mais 15, algumas delas gra-
vemente. O acidente ocor-
reu por volta das 13h30min
no km 98 da rodovia, próxi-
mo ao depósito da Ceasa e
na saída de Belo Horizonte

para Brasília.

Os patrulheiros rodo-

viários prenderam uma pes-
soa que ateava fogo em ou-

tro ponto da cstiada, para
apurar a responsabilidade

pela fogueira. Os mortos

são Noel Aparecido Costa,

motorista de uma kombi e

que faleceu na hora, e o jo-
vem Fernando Flàvio Mon-

teiro. filho de Manuel Mon-

teiro de Sousa, que está em

estado grave no Hospital

Sara Kubitschek, de Belo

Horizonte.

Também estão interna-
dos em estado grave no
mesmo hospital, Antonio
Augusto Prates de Matos,
Adriano Isaias de Oliveira,
Ivanete de Jesus Costa,
Conceição Costa de Olivei-
ra, Francisco Sebastião da
Silva, Rosalia Batista dos
Santos. Os outros feridos,
são Edval José Henrique,
Simone de Oliveira Cintia
Aparecida de Oliveira, Vai-
ter Jr. Batista, Wellington de
Oliveira (que já deixaram o
hospital), Luisa de Jesus
Costa Lopes, Sérgio Luis
Lopes, Antonio
Prates de Matos.

Augusto

Assassinato em

Céu Azul nãoé

ligado: Cascavel

Foi afastada pela policia de Céu Azul, qualquer

possibilidade de o assassinio de um homem - encontrado

quinta-feira com o corpo inteiramente carbonizado num

sitio do interior da pequena cidade - ter alguma relação

com a morte do empresário Antonio Heleno dos Santos, o

direitor do jornal Fronteiia do Iguaçu. A principio a pró-

pria policia de Cascavel pensava que o corpo poderia ser

de Walter (um dos pistoleiros apontado como autor da

morte do empresário), mas esta hipótese já foi completa-

mente afastada.

Os investigadores de Céu Azul, depois de afir-
marem que è comum na cidade os assassinos queimarem
os corpos de suas vitimas para dificultar as investigações,

procuraram relacionar o crime com o contrabando de café
ou o roubo decaminhões praticado por quadrilhas organi-
zadas na região, e que o morto seria apenas mais um colo-
no.

A equipe de quatro promotores e quatro delega-

dos que realizará, por determinação do governador Ney

Braga, uma devassa nos processos sobre a violência para-

Usados na Comarca de Cascavel, partirá hoje como reve-

lou o Secretário de Segurança Pública, Haroldo Ferreira

Dias, em entrevista coletiva na manhã de sexta-feira. No

entanto, grande parte dos policiais que foram destacados

para esta missão preferia que tudo ocorresse sem a divul-

gação da imprensa, pois como dizem, agora ao chegarmos

lá, só encontraremos os que nada devem, pois o restante

jà estará muito longe.

Trio armado no

assalto a 
posto

Armados com revólveres, três elementos assalta-
ram o posto de gasolina lpe na BR-116, bairro do Pinhei-
rinho, onde após dominarem o guardião, roubaram seus

pertences e empreenderam fuga, uma vez que surgiu uma
Ràdiopatrulha que havia sido comunicada por alguns po-
pulares que presenciaram o assalto.

Segundo informações do guardião para os poli-
ciais, os assaltantes portavam armas de grosso calibre e
afirmaram que iriam matá-lo, caso não entregasse todo o
dinheiro que estava no interior do posto. Eles já haviam se
apoderado de seu relógio e pequena quantia em dinheiro,

quando um deles notou a aproximação da viatura policial
e com seus colegas correram em direção de um Volks taxi

que os aguardava nas imediações. Apesar de todas as bus-
cas, não mais foram encontrados pela madrugada e a poli-
cia técnica esteve realizando perícia no local.

Carro recolhido

pode 
ter sido

de assaltantes

Um Ford Corcel branco, que se encontrava

recolhido no pátio da Delegacia de Furtos de Veicu-

los, vai ser vistoriado rigorosamente pela Policia lec-

nica, ja que ele pode ter sido o carro usado pelos três

elementos, que 6.* feira, no bairro das Mercês, fuzila-

ram com três tiros à queima-roupa, o carpinteiro Se-
baslião Gonçalves, de 26 anos, numa possível tentati-
va de assalto.

Um garoto que presenciou o crime, chegou a

contar que os autores ocupavam um Dodge 1.800, cor

branca, no entanto os policiais da Homicídios acredi-

tam que ele possa ter confundido o carro com um

Corcel, que havia sido roubado momentos antes. Os

hospitais da cidade também estão sendo vigiados, pois

antes de morrer.

Sebastião com uma faca que usava

em seu serviço, chegou a ferir um dos três elementos,

ao ponto de deixar a lâmina toda ensangüentada. Pela

maneira que o crime foi praticado a policia acredita

que realmente ao ser assaltado pelos indivíduos, Se-

bastião para não perder seu relógio e quase dois mil

cruzeiros, reagiu sacando de sua faca, ocasião em que

feriu um deles e foi fuzilado pelos marginais que rapi-

damente embarcaram no carro e fugiram em direção a

Manoel Ribas.

Fora isto, também o crime pode ter si-

tdo originado por uma pequena desavença, ou

seja, ao atravessar a rua. Sebastião pode ter sido qua-

se atropelado e ao pronunciar palavrões para o moto-

rista do carro, este parou metros adiante, e seus com-

panheiros desceram terminando por matar Sebastião,

que além de sua esposa deixou um filho de um mês de

idade.

DIÁRIO DA TARDE

Absolvição de

juiz 
é motivo

de comentários
RIO — (AE ) — "tu 

saoia que o circo estava ar-
mado. Todos da família, sabiam. Nós sò nào sabíamos
que ele estava tão bem armado assim". Esse foi um dos
comentários feitos ontem, no Rio, pelo engenheiro do
Mobral Vittorio Mendes de Moraes, filho do advogado
Luiz Mendes de Moraes, que há um ano foi morto em Co-
pacabana, com cinco tiros, pelo juiz Jacy Nunes de Mi-
randa. O juiz foi absolvido pelo Tribunal na madrugada
de sexta-feira, porque os desembargadores que formavam
o juri aceitaram a tese de legitima defesa. Aparentemente;
a família do advogado escolheu Vittório para protestar
contra a decisão do Tribunal pleno. Anteriormente, nin-
guém estava disposto a dar entrevistas sobre o resultado
do julgamento, mas a partir do final de semana, qualquer
pessoa da família ou mesmo os advogados que funciona-
vam como assistentes de acusação, pediam aos repórteres
que ligassem para Vitorio. A família do advogado está
pensando em recorrer da sentença.

— Todos nós sabíamos que o circo estava armado e
que por amizade ao juiz ou por solidariedade profissional,
os desembargadores que faziam parte do corpo de jurados
iriam condenar o réu a dois anos de prisão e ele seria bene-
ficiado com 

"sursis", 
mas fomos surpreendidos, porque o

circo estava muito bem armado, ião bem armado, que ab-
solveu por legitima defesa um homem que deu cinco tiros
em meu pai, que nào portava qualquer tipo de arma

O CRIME
O crime ocorreu no dia 25 de setembro do ano passa-

do e foi resultado de uma longa rixa entre as famílias do
juiz c do advogado, que moravam no mesmo prédio, em
Copacabana, o juiz já havia procurado, em ocasiões ante-
riores, 

por 
três vezes a policia, a fim de dar queixa contra

a família do advogado. Os motivos eram quase sempre os
mesmos: ameaças de agressões. E no dia 25 de setembro,
um neto do advogado arranhou o carro da mulher do juiz,
que foi a delegacia dar queixa. Na volta, juiz e advogado
discutiram e Jacy Nunes deu cinco tiros em Luiz Mendes
de Moraes, atingindo ainda, duas vezes, uma parente da
vitima, que ficou hospitalizada.

ABSOLVIÇÃO
Apesar da absolvição do juiz, Vittorio Mendes de

Moraes considerou perfeitas as atuações do promotor
Hermano Odilon dos Anjos e do assistente de acusação,
Têcio Lins e Silva, mas se mostrou muito magoado com a
atuação do advogado de defesa do juiz, George Tavares,
que deixou de lado o crime e passou a relembrar o passado
da vitima, já que o advogado Luiz Mendes de Moraes ha-
via participado de três revoluções e chegou a seqüestrar
um avião:

~ Procuraram mostrar meu pai como um homem de
espirito bélico, agressivo e usaram contra ele o fato de ter
se destacado nas revoluções de Aragarça o na de 64. Usa-
ram muita mentira. Eu nào sei o que vamos fazer agora.
Se vamos recorrer dessa decisão.

Curitiba. Segunda-Feira, 24 de Setembro de 1979
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portuguesa tem

nova derrota 
e

contra o Inter

KiO CL ARO, (Al 1)1) O Velo Clube obteve

finàiârdc 
em Kio ( laro a sua terceira vitória no cam-

,,.,10 piulisa, ao derrotar a Ponte Preta por I a 0, au-

ituntio 
sua esperança de escapai do rebaixamento para

|Stl0 intermediária.

no primeiro tempo, apesar da grande movimen-

l0 J.1S duas equipes, «> futebol rido agradou. Houve

,,s muna correria, sem nenhuma objetividade.
O Velo comevou inseguro, cometendo muitas

a> em sua de feia, porém, a Ponte Preta nâo soube

jveitarerrainstabilidade inicial do time local. O meio-

ampo do Velo divorciou-se do alaque, irrais preocupa-

n1 cobrir as falhas da defesa.

O time da Ponte 1'reta, que o técnico Cilinho

tade 
"X" apresentou um meio de campo confuso.

, abei aprovei ar os espaços que o Velo deixava <• o-

,u- melhorou no segundo tempo, quando I uia entrou

onta-esquerda c Humberto passou a jogar no meio-

ampo.
Na etapa final, o Velo fe/ o gol logo aos 5 minu-

após a cobrança de escanteio da direita por I oninho,

ii.ii desviou a bola de cabeça para o canto direito.
Em seguida, aos 7 minutos, numa cobrança de

Odair Cologna lt<ie entrou no segundo tempo c me

[OU o rendimento do Velo, acertou violento chute con-
i travessão. Na volta, quase Ma/ola fez o segundo gol,
tivesse Eugênio se antecipado e colocado a bola para

inteio.
Depois desses bons momentos, o Velo lutou de-

nulamente apenas para manter o resultado, sofrendo

e pressão da Ponte Preta. Nos contra-ataques, porém,
cio chegou nrais vezes a ameaçar o adversário.

Até o final da partida, a defesa do Velo, agora
segura, somente rebateu a bola para qualquer dire-

(fortalecida pelo recuo de toda a equipe, garannu o re-
do.

Velo consegue

a 3.a vitória no

campeonato

LIMFIRA (AE/DT) - Quando o técnico Joâ'

lino declarou que 
"era 

uma honra perder para o Co-

ans e vergonhoso perder para a Internacional", pro-
iMmente não imaginava o sufoco que soa equipe passa-
tm Limeira.

Após perder por 2 a I, o técnico da Portuguesa

permitiu nem a abertura do vestiário para a imprensa.

sua reação podia ser prevista durante o jogo:
mtava-se do banco agitado, gritando com toda a de-

uva da lusa, que mais parecia um time novato na «Jivi-

especial.
Alnternacional começou o jogo dominando e,

irès minutos, Marquinhos fez o primeiro gol, após re-

cr um cruzamento do centroavante Mazinho, que pas-
toda a defensiva da Portuguesa. Aos 13 minutos. Caio

jatava, com um gol de cabeça que pegou o «oleiro

rcos adiantado
Veio o segundo tempo e fcneas não voltou ao

ipo devido a uma contusão na perna esqueida. A Inter

iu mais a vontade e continuou sulocando a Portugue-

Aos 31 minutos, Donizetti le vantou a bola pra Maize-

que, de primeira, fez o segundo gol da Inter, definindo

irtida.

INTERNACIONAL: Marcos, Volmil, Pimenta,

inho e Isidoro; Beto Lima, Escurinho c fcloi; Mazinho

inizetti). Camargo (Maizena) e Marquinho.

PORTUGUESA: Hélio, Edson, Altair, Bosco e

ninho Braga, Luciano, Eneas (Eudes).e Daniel Gonza-

/-air. Caio e Jorge Luís (Rogério).

Juiz Oscar Scollaro. Renda CrS 470.830,00. Pú-

10.385 pagantes e 1.630 menores.

>ão Bento empata

com o Noroeste

SOROCABA (AE/DT) - São Bento e Noroeste
'ataram sem gols hoje em partida equilibrada, pela 6.'

3a do segundo turno do Campeonato Paulista de

O resultado foi bom para o Noroeste, que é vice-

de o lider é oPalmeiras com 38 pontos. O São Bento é
nterna do Grupo 

"A", 
com 15 pontos.

SAO BENTO: Mareio; Chiru, Arlindo Nü, Nil-
Andrade e Marcelo; Drailtorv, Gatào/inho e Campos;
a (Caca), Brandão e Ticão.

NOROESTE: 'oâo Marcos; Nilson, Tob ias, Jor-
ernandes e Nene; Tuclie (Rangel), Ednaldo e Helinho;

Se Maravilha, Ziquia e Renda:
Renda CrS 198.180,00 com 4.248 pagantes e287

'ores. Juiz José Flávio Neto.

Botafogo 
perde

paraoXVde Jaú

JAU (AE/DT) - O Botafogo de Ribeirão Preto es-
lou hontem de levar uma goleada em Jaú, e a pequena
:ida que compareceu ao estádio ficou surpresa pelo vo-

|e 
de jogo apresentado pelo XV, que foi um time muito

rente dos últimos jogos. Foi uma equipe homogenea
utou o tempo todo pela posse da bola, Dominou todo

'eio de campo e teve também uma ótima participação
«oleiro Marola, que fez boas defesas e também foi
to ajudado pela sorte, já que o Botafogo chutou duas
is na trave no começo do jogo.

Logo' aos 2 minutos do primeiro tempo, Marcão
unou a bola entre dois zagueiros dentro da área e jo-
Para Souza, que, entrando por trás, chutou de pé es-

rclo e forte, sem defesa para o goleiro Altevir. Saindo
a bola dominada em seu campo, o XV não parou de

;s'°nar e aos 30 minutos Carlinhos fez um cruzamento
s9uerda. 

Marcão subiucabeceandopara ochào e tiran-
0 Koleiro da jogada, fazendo o segundo gol. O XV
u e desperdiçou várias outras oportunidades, perden-

® chance de devolver a goleada de 6 a 2 que sofreu
le da Portuguesa de Desportos, na última sexta-feira.

¦ XV: Marola; Jair, Pedro Paulo, Odélio e Done-
'• Pirulito 

(Miró), Souza e Paulinho; Roberval, Mar-
eCarlinhos 

Técnico: Waldetnar Carabina.
BOTAFOGO Altevir; Alexandre, Miro, Manoel

,°- 
Jo&o Alfredo (Zé Cláudio), Silvinho e Osmar;

0 César, Zé Bernardes e Zito. Técnico Antonio . Juiz
'André 

Mendes, Renda CrS 131.840,00 - público

_ P«»antes. 380 menores.

"ba, Segunda-Feira, 24 de Setembro de 1979

BBTetudo 
sem entrapa

MAIS DE 30 MODELOS DE ESTOFADOS DA LINHA NOBRE

CONJUNTO ESTOFADO CAPITONÊ

em couro artesanato.

CONJUNTO INDEPENDÊNCIA

em veludo Brasília 4 lugares

MODULADOS em tecido estampado,

tecido listrado, em chenille, nylon ou

courvin.

PREÇO DE FABRICA

BI-CAMAS E TRI-CAMAS COLONIAL

Versáteis e confortáveis.

i-TI - •» TT"TI^»

? 
„ U. - 

PREÇO DE FABRICA

POLTRONAS

MODULADAS

estampadas 
^

avulsas

^^WDIRETO 

DA FABraoTVI^B

Li.

V

WBij&frSW

I

DORMITÓRIOS MODULADOS em

cerejeira.

Guarda-roupas com 6 portas, maleiros

superiores, espelho embutido.

Cama com mesinhas de cabeceira e

cômoda.

rjr s / / j
'¦¦ S S

' 
^ ,V- /- J

PREÇO DE FÁBRICA |

PREÇO DE FABRICA

HfP 
'

WL

IHr ¦

^ COLCHÕES de

todas as boas

marcas brasileiras. |

ANATOM -

ortopédico,

estrutura

indeformável.

Patente n? 87.209

PEDROSO - o colchão

do sono gostoso.

16 cm de altura macia.

PREÇO DE FÁBRICA

CORTINAS prontas de todos os tipos.

Brancas • estampadas - em tergal e York. Pregas americanas,

gravatas com puxadores e rodízios de nylon.
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M

""'w 
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PREÇO DE FÁBRICA

CARPETE TOK,

aveludado. Lindas cores.

Macio, não deixa marcas.

AGORA POR

00

o m2 colocado

Mais uma exclusividade Pedroso.

CARPETES ITA 
• 
100% 

puro 
nylon

Exclusivos Pedroso no Paraná e Santa Catarina

PRACTIKO ITA 6 mm ITA CARPET NYLON

6-10-12e15mm

ITA AMBASSADOR

Fio trinado. Anti-fogo

ITA HAWAII

35 mm

AO COMPRAR CARPETES NÃO ACEITE MENOS DO QUE 100% PURO NYLON.

OFERTA 
- 

ITA CARPET 15 mm

De 500,00 por

00

o m2 colocado
L'4*

OFERTAS DE TAPETES PRONTOS

I
TAPETE DRASTOSA 20 mm.

O único que não solta pelos, 
c..-'"'•

2,00x 2,50 de 5.000,00 por gã

TAPETE CRISAN 10 mm

Rústico em poliester e rami.

2,00x 2,50 de 1.650,00 por

3.000, .320,

oo

TAPETE ATLAS TABACOW

2,00 x 3,00 por \

2.700,

PEDROSO

O REI DOS TAPETES

it

00

»/

TAPETE VILLAGE TABACOW

O tapete rústico da Tabacow para
ambientes nobres

2,00x 3,00 por

4.860,M

|

* *
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if

I

11

• li

n

V3

|Curitiba!RDi™MuHcL23^#33flr^^^^^^^^
Fones 223-9822 - 222-4787 • 223-6854 • 222-2075

Florianópolis: Rua Santos Saraiva, 49

Fones 44-1389 • 44-2517

São Paulo: Av. São Gabriel, 281

Fones 282-5445 • 881-7609 • 881-2418

Londrina: Rua Quintino Bocaiúva, 666

Fone 23-2021

Porto Alegre: Fone 41-5950

DIÁRIO DA TARDE
S * 

página

OFERTAS DE TAPETES PRONTOS

* 

'*"• 

v, TAPETE DRASTOSA 20 mm. TAPETE CRISAN 10 mm

" TV O unico que nao solta pelos. v... 
"jV ^Rustico 

em poliester e rami.

2,00x 2,50 de 5.000,00 por 2,00x 
2,50 de 1.650,00 por

mSSB3.000,1.320,'"

4 
TAPETE VILLAGE TABACOW' 

„¦ • 4 O tapete rustico da Tabacow para
TAPETE ATLAS TABACOW Ny a ambientes nobres

K2.700,w 
0^41860,00
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DOCUMENTOS 
PERDIDOS

Pt-RDEUSE - lermo dr Per

miiriu n.° I requrridu rm

05-04-76. referente «o T«»i AT,

Placa 227.», ikv pemu«k>nárk>
DKAIK MIGUEL, ficando o

monto vem #*feit«> por ter »ido

requerida a 2 ' vi» junto ao Ariào

comf^tr
Curitiba. 24 *íc wtenibro de

t«-t- 22

PERDEU-SE — Carteira dc

Identidade pari» h»tranueiro. per
ten cente ao ir MANOEL Ut

SOUZA TRINDADE HLHÜ.
ficando » mesma «eni efeito por
ter requerido a 2 * via junto ao

Orflo mmnetente
Curitiba. 24 de setembro de 1979

W8 — 21 — 22—2-4

PERDEU-SE — Carteira de

Identidade, pertencente a AL-
BI RIO MOREIRA SERRANO,
fica a mesma sem efeito por ter
irquenda a 2 a via junto ao In»
titulo de Identificas'Ao do Paraná
Curitiba, 24 de setembro de 19?9

401 — 21-22—24

PERDEU-SE — Carteira de
Motorista, t P.F n.° 3074ISS<>9
87 pertenci* me a GERVASIO
ROMPKOVSKI, fn-am «m efeito
para fina de 2-*s via».
Curitiba. 24 de setembro de 1979

410- 21 — 22—24

PERDEU-SE — Passaporte n"
Al 14029, pertencente ao sr. CID
JOSt JARDIM, fica a mesma sem

efeito por ter requerida a 2.* via

junto ao Orgfto competente.
Curitiba. 24 de setembro de 1979

412-21-22 24

PERDEU-SE — Carteira de
Identidade n.° 409.060. perten
cente j RAQUEL GONÇ ALVbS
BARRETO, fica a mesma sem
efeito por ter s.do requerida a 2.*
via
Curitiba. 24 de setembro de 1979

414- 21-22-24

PERDEU SE — Carteira de
Habilitação. pertencente a LUIZ
ULISSES BINDO. fica sem efeito
para fins de 2.* via
Curitiba. 24 de setembro de 1979

41J — 21-22—24

PERDEU-SE — Carteira de
Identidade, pertencente a MA
RIA ROSÁRIO BALCÀZAR DE
ANTELO. fica a mesma sem
efeito por ter requerida a 2.* via

jurto ao Instituto de Identificação
do Paraná.
Curitiba. 22 de setembro de 1979

415-21-22—24

PERDEU SE — Carteira d7"
Reservista. Psicotécnico. Carteira
Nacional de Habilitação. Carteira
de Identidade, pertencente ao Sr.
JOSt REINALDO TEIXEIRA,
ficando os mesmos sem efeito por
ter sido requerida a 2.# via junto
aos òrgios competentes
Curitiba. 24 de setembro de 1979

(428 - 22.24 e 25

PERDEU SE - Cartão de In»-
criçio n.° 10500902-W do RKS
TAURANTE BONECA DO
IGUAÇU LTDA.. fica a mesma
sem efeito por ter sido requerida a
2* via junto aos Orgftos com-

pe tentes.
Curitiba, 24 de setembro de 1979

(425 — 22

PERDEU-SE - Cirteir» de
Identidade n.° 999.501, perten-
cente a JOÃO MOR ATO DE AL-
MEIDA, fica a mesma sem efeito

por ter sido requerida a 2.* via.
«Curitiba, 24 de setembro de 1979

(427 
— 22.24 e 25

PERDEU-SE — Passaporte n.°
CA, 257.26, pertencente a GIL
LUIZ CALDAS, fica a mesma
sem efeito por ter requerida a 2.*
via junto aos orgãos competentes.
Curitiba. 24 de setembro de 1979

(426 — 22,24 e 26

PERDEU-SE — Carteira de
Identidade, pertencente a JOSt

DERLI DE OLIVEIRA, fica
mesma sem efeito por ter sido
requerida a 2." via junto ao Ins-
tituto de Identificação do Paraná.
Curitiba. 24 de setembro de 1979

(429- 22,24 e 25

PERDEU-SE — Nota Promis-
sória emitida por MERCEARIA
CANELLO LTDA. Sita na Av.
Vic. Machado 2.661. CGC
76911569/0001-70 à favor de
FREDI GOMES DOS SANTOS,
vencida em 15/9/1979. no valor de

CrJ 17.50000. Ficando a mesma
sem efeito por ter sido Substi-
tuida.
Curitiba. 24 de setembro de 1979

(423 - 22.24 e 25

PERDEU-SE — Carteira de

Identidade, Carteira Profissional
de Trabalho, Título de Eleitor,

Certificado de Reservista, perten-
cente a CÍCERO CABOCLO DE

LIMA,fica as mesmas sem efeito

por ter requerida a 2.' via junto
aos órgãos competentes.

Curitiba, 24 de setembro de 1979
. 421 - 22,24 e 25

PERDEU-SE Carteira de
Identidade, Título Eleitoral, Cer
tificado de reservista, Carteira
Nacional de Habilitado, perten
cente ao Sr. JOSfc NIVAEL
CALIXTO DE ANDRADI H-
cando os mesmos sem efeito por
ler «ido requerida a 2 a via junto
aos õrgáos competentes

Curitiba. 24 de setembro de 1979
t44> 24

PERDEU SI Carteira Na
cional de Habilitação, pertencente
a ROSA BORGES DE MATTOS,
ficando a mesma wm efeito por
ter sido requerida a 2 1 via junto
ao Detran
Curitiba. 24 de setembro de 1979

v444 24

PERDEU-SE Certificado de

propnedade. Seguro Obrigatório
1RU do veículo marva Volk-

swagen 1J00-L, ano 1977, placa
Al 8319. chassi BJ-599.28J. per
tencente a RONALDO XAVIER
DE OLIVEIRA, fica os mesmos
«m efeito por terem sido re-

queridas as 2 N vias. Junto ao

Dentra

Curitiba. 24 de setembro de 1979
144.1 — 24

PERDEU-SE — Carteira Na
cional de HabüitaçAo. prontuário

800.609 PR. pertencente ao

Sr JOSt MURILO SURUCI.
ficando a mesma sem efeito por
ler sido requerida a 2.a via junto
ao Detran.
Curitiba. 24 de setembro de 1979

(442- 24

PERDEU-SE — — Carteira
Nacional de Habilitação, pron
tuário n.° 807.468-PR. pertencen
te ao Sr JOSE GRABOSKI.
ficando a mesma sem efeito por
ter sido requerida a 2.* via junto
ao Detran.
Curitiba. 24 de setembro de 1979

(441 — 24

PÊRDfcU-SE — Carteira Na
cional de Habilitarão. prontuário

805 256 PR. pertencente ao
Sr. JOÃO MARTINS GOMES,
ficando a mesma vem efeito por
ter sido requerida a 2* via jünto
ao Detran
Curitiba. 24 de setembro de 1979

(440 — 24

PERDEU SE — Carteira Na
cional de Habilitaç&o prontuário
n.° 800.604 PR. pertencente ao
Sr PEDRO MARTINS DE
OLIVEIRA, ficando a mesma
sem efeito por ter sido requerida a
2* via junto ao Detran.
Curitiba, 24 de setembro de 1979

(439 — 24

PERDEU SE Carteira Na

cional de HabüitaçAo, prontuário
ii° 805 256 PR. pertencente ao
Si JOÃO MAR I INS OOMES.
ficando a mesma «rm efeito por
ter sido requerida a 2 * via junto
ao Detran
Curitiba. 22 de setembro de 1979

(440 — 24

PERDEU SE — Carteira Na

cional ile Habilitação prontuário
n.M 800.604 PR. pertencente ao

Sr PEDRO MARTINS 1>E
OLIVEIRA, ficando a mesma
sem efeito por ter sido requerida a

2 * vta junto ao Detran

Curitiba, 22 de setembro de 1979
(4.19 - 24

Lm alerta contra

liso de defensivos

Metil e Ktil Paruthion, que apresentam nomes comer-

ciais tio Rodiatox, Paration. E 605. Folidol, Ekatox,

Iharathioit, Adolfoi. Nitrosil. Biagro 2P e outro», sáo ul

guns ilos produtos biocidas já proibidos em outros países,

para uso na agricultura e m>e constam de relação que está

sendo divulgada pela Associarão de Preservação da Flora e

cia Fauna, com o objetivo de orientar principalmente os

proprietários de terras. Esses produtos sâo toxicos, poden-

do produz ir efeitos agudos e cronicos sobre a população

menos avisada.

Servidores federais efetuam

provas 
à aseensão funcional

PERDEU SE - Carteira de
Identidade, RG-744.325, perten
cente ao Sr. BENED1 IO AN
TONIO PEREIRA, ficando a
mesma sem efeito por ter sido
requerida a 2.4 via junto ao ln&-
tituto de Identificação deste Es-
tado.
Curitiba. 22 de setembro de 1979

(438 - 24 e 25

PERDEU-SE — Carteira de
Identidade, Título Eleitoral, Cer-
tificado de reservista, Carteira
Nacional de Habilitação, perten
cente ao Sr. JOSE NIVAEL
CALIXTO DE ANDRADE, fi-
cando os mesmos sem efeito por
ter sido requerida a 2.* via junto
aos órgãos competentes.
Curitiba. 22 de setembro de 1979

(445 — 24

PERDEU-SE — Carteira Na
cional de Habilitação, pertencente
a ROSA BORGES DF. MATTOS,
ficando a mesma sem efeito por
ter sido requerida a 2.* via junto
ao Detran.
Curitiba. 22 de setembro de 1979

(444 — 24

PERDEU SE — Certificado de

propriedade. Seguro Obrigatório
TRU do veículo marca Volk-

swagen 1J00-L, ano 1977, placa
AF 8319. chassi BJ-599.283. per
tencente a RONALDO XAVIER
DE OLIVEIRA, fica os mesmos
sem efeito por terem sido re-

queridas as 2.*s vias. Junto ao
Dentra.
Curitiba. 22 de setembro de 1979

(443 — 24

PERDEU-SE — Carteira Na
cional de Habilitação, prontuário
n.° 800.609/PR, pertencente ao
Sr JOSE MURILO SURUGI
ficando a mesma sem efeito por
ter sido requerida a 2." via junto
ao Detran.
Curitiba. 22 de setembro de 1979

(442 — 24

PERDEU SE - — Carteira
Nacional de Habilitação, pron
tuário n.° 807.468-PR.pertencen
te ao Sr. JOSE GRABOSKI
ficando a mesma sem efeito por
ter sido requerida a 2.* via junto
ao Detran.

Curitiba 77 He vtembro de 1979
(441 — 24

PERDEU SE Carteira de

Identidade. Titulo Eleitoral. Cer

uficado de reservista. Carteira
Nacional de Habilitação, perten
cente ao Sr. JOSt NIVAEL

ALIXTO DE ANDRADE, fi
cando os mesmos sem efeito por
ter sido requerida a 2 a via junto
aos órgãos competentes
Curitiba. 21 de setembro de 1979

(445- 24

PERDEU SE - Carteira Na
:ional de Habilitação, pertencente
a ROSA BORGES DE MATTOS,
ficando a mesma sem efeito por
ter sido requerida a 2.* via junto
ao Detran
Curitiba. 24 de setembro de 1979

(444 - 24

PERDEU-SE — Certificado de

propnedade. Seguro Obrigatório
TRU do veiculo marea Volk-

sMagen I.HX) L. ano 1977, placa
AF-8319, chassi BJ-S99.28J. per
tencente a RONALDO XAVIER
DE OLIVEIRA, fica os mesmos
sem efeito por terem sido re-

queridas as 2.*s vias. Junto ao
Dentra.
Curitiba. 21 de setembro de 1979

(443— 24

PERDEU SE — Carteira Na
cional de Habilitação, prontuário

800.609 PR. pertencente ao
Sr JOSÉ MURILO SURUGI.
ficando a mesma sem efeito por
ter sido requerida a 2.* via junto
ao Detran.
Curitiba, 21 de setembro de 1979

(442 — 24

PERDEU SE — — Carteira
Nacional de Habilitação, pron-
tuário n.° 807.468 PR.pertencen
te ao Sr JOSE GRABOSKI.
ficando a mesma sem efeito por
ter sido requerida a 2.* via junto
ao Detran.
Curitiba. 21 de setembro de 1979

(441 — 24

PERDEU SE — Carteira Na
cional de Habilitação, prontuário
n.° 805.25^/PR. pertence..:, ao
Sr JOÃO MARTINS GOMES,
ficando a mesma sem efeito por
ter sido requerida a 2.a via junto
ao Detran.
Curitiba. 21 de setembro de 1979

(440— 24

PERDEU SE — Carteira Na
cional de Habilitação prontuário
n.° 800.604 PR. pertencente ao
Sr PEDRO MARTINS DE
OLIVEIRA, ficando a mesma
sem efeito por ter sido requerida a
2* via junto ao Detran.
Curitiba. 21 de setembro de 1979

(439 — 24

SEU SERVIÇO VAI

RENDER MUITO

MAIS PAGINA DE

SERVIÇOS

c/limar e..

i..

...um beijo do

seu técnico

preferido...

QUER VENDER QU COMPRAR-

ANUNCIE NOS CLASSIFICADOS

DA GAZETA

Da relação constam ainda os seguintes nomes: produtos

alta persistência no solo — BMC, utili/ado na formu-

ação dos seguintes produtos comerciais: Gamaxol 1. BHC-

Sandoz. Hexatox, Bensenex; produtos de fixaçIo gradativa

na gordura dos animais e do homem e que se fixa no solo —

DDT. que entra na formulário dos seguintes produtos

jomerciais: Higrotox, De te no l, Gamenal, Nortox DD;

produtos de alta toxicidade e violentos desequilibradores do

bio-ambiente — o elemento puro é o Endrin e os produtos
formulados com ele sfto os Etidrex, Nitrosil e outros;

produtos muito toxicos e de longo poder residual no solo —

Aldrin, que entra na formulação dos seguintes bkx-idas:

Aldrex, Terradin. Aldrisan, Nitrasol e outros; produtos

muito tóxicos e persistentes no solo e nas gorduras animais

e vegetais — Dieldrin, que apresenta formulação comercial

com o nome de Dieldrex; outros produtos altamente tó-

xicos: DBCP, com formulações que tra/em os nomes de

Nemagon e Fumazone, Dicron (Tiuran) Arseniaio de

Chumbo, MNFA (Nistol) BEBP, Naftalcn e, todos os

produtos organo-mercuriais.

COBAIAS

Segundo a APREFFA. os produtos citados na relação e

outros com denominações comerciais regionais, nâo ei-

tados, foram utilizados em cobaias humanas involunta-

riamente, registrando-se efeitos desde a morte até into-

xicações crônicas incuráveis.

Salienta ainda a entidade conservacionista que: o

Brasil, como nação subdesenvolvida e nâo detentora de tec-

nologia especifica em inseticidas e biocidas, nâo está

preparada para analisar, pesquisar e estudar os efeitos

letais (cancerijenos, aleijantes, imbecilizantes, etc.) sobre

os seres humanos que mantêm contato direto ou indireto,

através do manuseio, ingestão ou alimentação de produtos
contaminados. Ê tipico do ser humano detentor de melhor

e mais sofisticada tecnologia, instalar-se em áreas sub-

desenvolvidas, onde o saber e a consciência técnica na-

cional. não tem condições de impor obstáculos a autodes-

truição de seu ambiente natural e da qualidade de vida des-

ses povos. Acrescenta ainda a Associação de Preservação da

Flora e da Fauna que, se as autoridades dos Ministérios da

Saúde e da Agricultura não tomarem providências, cor-

reremos o risco de ver nossas exportações de soja. milho,

raspa de mandioca e outros produtos, diminuídas, por
apresentarem Índices de contaminação acima dos padrões
normais estabelecidos pelos países desenvolvidos impor-

tadores.

Num ambiente de muita calma, 267 can-
didatos a ascensão funcional em vinte ór

gãos federais realizaram na tarde de ontem
as provas iniernas que possibilitarão a
elevação 

para diversos cargos existentes no
funcionalismo federal. No entanto, muitos
dos cargos existentes foram preenchidos nas
duas primeiras etapas de prova (realizadas
cm junho e julho), sendo que no dia de on-
tem fi/eram provas apenas aqueles que ain-
da nâo haviam feito. As provas foram feitas
no Centro Federal de Educação Tecnoló-

gica, CEFET, iniciando às 15 horas e ler-
minando ás IH horas. Simultaneamente,
foram realizadas provas em diversas ca-

pitais brasileiras.

Com a realização das provas de onlem

estão completadas as etapas de ascensão
funcional para funcionários dos seguintes
órgãos: Receita Federal; Instituto Na

cional de Colonização e Reforma Agrária;
Institui Brasileiro do Café (1BC); Univer
sidade Federal do Paraná; Departamento
Nacional de Estrada de Rodagem (DNER);
Departamento de Polícia Federal; Instituto
do Açúcar c do Álcool; Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal. F ainda.
Sucam, Sunab, Simpas e os Ministérios do
Exército, da Agricultura, das Minas e Ener-

gia. do Trabalho, dos Transportes, da
Fazenda e da Indústria e do Comércio.

Esse concurso de provas internas para
ascensão funcional foi reali/.ado pela

primeira vez. no Brasil em junho(1 .* etapa),

dando uma chance às mais diversas cate-

gorias de funcionários, a exercerem suas

habilitações. Inclusive, ontem muitos

datilógrafos prestaram exames para assis-
tente jurídico.
AS PROVAS

As provas de onterr 'or.tm executada*

pelo Departamento Administrativo do Ser

viço Público (DASP) e coordenada* pelo

Inamps regional Cada habilitação teve

prova especifica, sendo que apenas as re-

dações loram as exigências comuns as

seguintes funções: procurador autárquico,

assistente jurídico, sociólogo e estatístico.

Quanto aos candidatos as mais diversas

funções oferecidas, eles estão assim dis-

trihuidos: 1) artífice de mecânico (10 can-

didatos); artífice de eletricidade e comu-

nicações (b candidatos); artífice de carpin

laria e marcenaria (21 candidatos); artífice

de artes gráficas (39 candidatos); agente de

comercialização do café (2.1 candidatos);

enfermeiro (Sb candidatos); psicólogo (.1

candidatos); geógrafo (4 candidatos);

químico (um candidato); economista (37

candidatos); estatístico (um candidato);

sociólogo(4 candidatos); assistente social (4

candidatos); bibl: itecário (7 candidatos);

auxiliar de enfermagem (22 candidatos);

datilografo (3 candidatos); técnico de

laboratório (um candidato): agente de

operação de serviços diversos (11 candi-

datos); telefonista (uni candidato); assis-

tente jurídico (8 candidatos); procurador

autárquico (32 candidatos); laboratorista (6

candidatos); técnico em cadastro rural (um

candidato); agente do serviço de engenharia

(5 candidatos); tecnologista (3 candidatos);

c auxiliar de laboratório(7 candidatos).

Segundo informação de um funcionário

do DASP nâo há data fixada para os resul-

tados das provas de ontem. Entretanto, na

próxima semana já serão conhecidos os

resultados das provas realizadas no mês de

junho que serão divulgados em editais nos

departamentos de pessoal de cada órgão

local.

Método 
para 

conservar

praças 
não 

funcionou

Ney homenageado

no Norte Pioneiro

"Sou companheiro dc vocês, e sinto as mesmas difieul-

dades do dia-a-dia. E tudo aquilo que nos está sendo solicitado

está sendo feito, dentro do possível. Tenho o dever moral de fa-

zer o possível. E honra-me que nesta oportunidade possamos
trocar idéias. Agora há pouco estive conversando com o meu

Chefe da Casa Civil, e resolvemos estabelecer dias específicos,

na minha semana de despachos, para que possamos atender aos

prefeitos e vereadores. Nosso plano de Governo é fundamenta-

do em sugestões que a* microrregiões nos forneceram'

"Estou também empenhado na luta para que o Munici-

pio tenha mais renda. Costumamos afirmar que o homem vive

no Município e é para lá que devemos levar o bem-estar, aprimo-

rando os instrumentos que temos à mâo para garantir a melhoria

da qualidade de vida do paranaense. Nosso plano de acâo, den-

tro da dimensão social que estamos dando a todas as diretrizes

governamentais, estabelece estímulos à geração de novos empre-

gos. Se nâo dermos atenção à desconcentraçâo industrial para o

interior, com a implantação de agroindústrias que fixem o traba-

lhador na sua região de origem, com uma ocupação garantida; se

não levarmos emprego, conforto e lazer aos Municípios peque-

nos, proporcionando uma vida digna de ser vivida, a consequên-

cia fatal è que o homem vá procurar a grande cidade, em busca

das oportunidades que nâo teve".

"Sei 
que a receita do Município é muito pequena, co-

mo é pequena a receita do Estado. Tenho conversado sobre este

aspecto com o Presidente Figueiredo. A reforma tributária, den-

tro de níveis que propiciem melhor embasamento financeiro aos

Municípios e aos Estados, já conta com a adesão do Ministro

Rischbieter. O sistema em vigor tem que ser revisto logo. Já con-

versei com os governadores do Sul e do Nordeste do País, bem

.como com o governador do Rio de Janeiro, estudando soluções.

Pudemos encaminhar ao Governo Federal a idéia de estabelecer,

ao invés dos aumentos no preço da gasolina, a cobrança de 1CM

na comercialização do combustível, beneficiando Estados e Mu-

nicipios. Temos que melhorar a distribuição dos recursos tribu-

tários aos Municípios. Nâo podemos, por exemplo, tolhê-los na

hora de receber um repasse - temos que confiar nos prefeitos e eu

posso dizer que confio plenamente. Estamos juntos, nesta reivin-

dicaçâo. Temos ainda mais três anos e meio de Governo. Vamos

dar as mãos e trabalhar unidos, com afinco, com calor, com de-

cisão. Assim como eu conto com os senhores, prefeitos e verea-

dores, contem comigo. Quero ajudá-los para que superemos as

dificuldades que nos afligem".

"Também è nossa luta a encampação da Companhia

Paranapanema de Energia Elétrica, que nâo atende aos interes-

ses dos municípios do Norte Pioneiro, motivo pelo qual preten-
demos que o Governo Federal autorize sua encampação pela Co-

pel. Estas horas difíceis sâo como guerras. Elas unem mais. Dâo

maior criatividade e solidariedade entre os homens. A dificulda-

de é mãe de melhores dias".

A maior parte das empresas particulares
curitibanas. que ficaram encarregadas de cuidar

das praças públicas, se desinteressi.j pelo assun

to. Esse método de preservação do verde e da

beleza das praças falhou, o que é de se lamentar,

pelo desinteresse das empresas. A questão foi

levantada pelo Prefeito Jaime Lerner. ao mesmo

tempo em que anunciou a adoção de novas

medidas dentro desse esquema de preservação
do verde e de estimulação da população no sen-

tido de um maior amor à natureza.

Disse Lerner que embora algumas empresas

ainda continuem cuidando com eficiência das

praças que lhes foram entregues, o sistema pode
ser considerado falho e vai ser desativado. A ver-

dade é que o método nào funcionou a contento.

Ao mesmo tempo, anunciou que deverá ser

lançado em breve programa de construção de

pequenos hortos florestais nos bairros. A Pre-

feitura Municipal doará os terrenos necessários

e os próprios moradoies dos bairros é que fi-

carão encarregados do cultivo desses hortos, que

poderão servir para o plantio de árvores, de flores

e de outras formas de verde. A Diretoria de Par-

quês e Praças deverá inclusive orientar o público
sobre o cultivo. Essa —segundo Jaime Lerner —

tefiaa foi ma de dotar a cidade de maior quan-
tidade de áre&s verdes, sem a necessidade de

grandes terrenos.
Dizendo com entusiasmo que no período de

1971/75 foram plantadas em Curitiba 2I0XK*)

mudas de árvores e que. em matéria de flores

lamento nào se pode ficar apenas no simbolismo,

o Pre feito Jaime Lerner disse que uma das prin

cipais preocupações da Prefeitura é com o verde

da cidade e anunciou algumas medidas que
serão tomadas.

Declarou que os conjuntos habitacionais de

Curitiba estào num esquema da Diretoria de

Parques e Praças, que prevê o plantio de grande

numero de mudas de árvores. 
'T^lossa 

preocu-

pavão com a arbori/avào da cidade é constante -

disse —mas. a cada muda que entregamos à

população deve acompanhar o respectivo plantio
e acompanhamento do crescimento, a fim de que

nào se perca algo que custa dinheiro e muita

mào-de obra Preocupamo-nos muito também

com tis bosques existentes e posso adiantar que

estamos pesquisando a criação de novos bosques,

em bairros que ainda nào os possuem. Graças a

essa preocupação. Curitiba é hoje cidade que

conta com 18 a 20m2 dc área verde bereficiada

por habitante. índice bastante significativo. Mas.

o Parque Iguaçu é realmente a meta principal
em matéria de verde, em função, entre outras

coisas, da sua grandi. extensão. A construvão

desse parque deverá extrapolar a atual adminis-

travão municipal, mas creio que até o final do

ano já poderemos entregar ao público parte
dele".

Paraná no Congresso do

Superoito em Salvador

Quatro filmes super-8 pa-
ranaenses vão participar do cer-
tame do I Congresso Nacional

do Filme Super-8 a começar
amanhã em Salvador: tscura
Maravilha", de Fernando Se-
vero; 

"Vitrines", de Ruy Gonval-
ves; "Sempre Engraxando", de
Peter Lorenzo; 

*0 
Besouro", de

Hugo Mengarelli. Outros filmes

paranaenses como T"oi Pena

O..." e 
"A 

Cidade dos Execu-
tivos". dos irmãos Wagner, bem

como algumas produções di-
dáticas do Centro Tecnológico
Federal do Paraná terão tam-

bém exibição no Congresso.
Luiz Severo define o seu filme

como uma 
"tentativa de cinema

poético inspirado no poema de
Jorge Luiz Borges, literato ar-

gentino. conhecido no mundo
todo. Tem também, segundo o
realizador, alguns toques de
deboche do cinema marginal. O
tema do filme é a morte. Luiz
Fernando é aluno de enge-
nharia da U niversidade Federal
do Paraná, crítico de cinema e
ligado ao Grupo Experimental
de Cinema. Tem também outro
filme: u", que ele define como
uma pesquisa experimental da
linguagem do cinema.

Ja o filme de Ruy Gonçalves é
"uma 

investigavão semiológica
da construvão das vitrines . A
duração é de 10 minutos. Está

preparando novo filme, 
"A

Exposição busca conscientizar

os motoristas sobre o trânsito

Numa promoção da Secretaria dos Tran^ortes do

Cinco deputados estaduais e um federal acompanha-

ram o governador Ney Braga na visita ao Norte Pioneiro, na

sexta-feira, quando o Chefe do Executivo participou da reunião

com 27 prefeitos da Associação dos Municípios do Norte Pionei-

ro. Naquela oportunidade, o governador recebeu o titulo de Ci-

dadão Honorário. Antes do encontro, inaugurou o marco come-

morativo do cinqüentenário do município, na Prefeitura. Com o

titulo de Cidadania também foram homenageados o deputado

Gabriel Manoel e o ex-preleito Jose tíueno Mendes. Cumprida a

programação em Joaquim Tâvora, o governador visitou Ibaiti,

inaugurando uma cancha de esportes e as instalações da Ibaiti

Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios, seguindo depois

para o Oeste do Estado. Acompanharam o governador nesta via-

gem os Secretários Véspero Mendes, do Planejamento e Fernan- - -. nNPn 
,• _

do Fontana, da Indústria e Comércio, além do deputado federal E*ado do Prnaá, DEM, DNER. conto», «n u»

Pedro Sampaio, deputados estaduais Basilio Zanusso, Aguinal- liz,*io "° "**° 
^ íííííi, ^

do Pereira Lima. Gabriel Manoel. David Federmann e Florisval- rovUkria .m«trâ

do P..WO., prefeito,C verMdo,Md, ,od. .

MAIS RENDA Semana Nacional de Trânsito, iniciado dia 19 último e

com final previsto para a prtxlmaterça-felra. A mostra

No discurso que dirigiu aos prefeitos na reunião da As- estt aberta ã vi«taç»o pública e durante todos estes

sociação do Norte Pioneiro, o governador destacou que está em- dias tem apresentado con.derável nuipero de visitan-

penhado na luta para que os municípios tenham maiores rendas.

Eis a integra do pronunciamento
"Esta reunião tem como motivação a homenagem que

todos prestamos hoje a Joaquim Tàvora. Sei que iiá muitas ques-

tôes que os prefeitos gostariam de debater conosco, e me propo-

nho, embora não seja este o objetivo do encontro, a falar sobre

algumas delas, de elevado interesse dos Municípios. A vida pú-

blica nos impõe esta permanente dedicação. O homem público é,

antes de tudo, feito de alma. O que nos dá ânimo, entusiasmo, é

o conforto que vem de um beijo de uma criança, do abraço de

um velho que nos diz que estamos no caminho certo. Isto nos

anima a prosseguir cumprindo o nosso dever".

Luminosa Espera do Apocalip-
se", um documentário criativo.
A fotografia é de Peter Lorenzo
e a montagem de Fernando
Severo. 

"Sempre 
Engraxando",

filmado em l-ondrina já há dois
anos, mostra a situação do en-

graxate naquela cidade do norte

paranaense e foi um dos se-
lecionados da Jornada Bra-
sileira de Curta- Metragem
realizada em Salvador ano pas-
sado. Lorenzo tem outros filmes
e é aluno da UFP.

"O Besouro". de Hugo Men-

garclli, professor universitário
(UFP e Católica), crítico de
cinema da 

"Gazeta 
do Povo", é

baseado no conto do mesmo
nome do paranaense Dalton
Trevisan e premiado no Festival
da Escola Técnica Federal do
ano passado. Hugo. argentino
de nascimento e há uns quatro
anos residindo em Curitiba, tem
vários filmes e agora está ter-
minando outra produção ro-
dada no litoral paranaense com
a participação dos seus alunos
da Universidade. Trata-se de
uma visão alegórica do coti-
diano de uma pequena cidade
do litoral, envolvendo aspectos
fictícios e reais. Mengarelli,

possuidor de perfeito domínio
técnico, visão estética e lúcido
critico cinematográfico, é a
exemplo dos outros jovens, dos

pa
an

valores do novo cinema
ranaense. "O Besouro" foi
teriormente selecionado para o
Festival do Cinema Super-8 dc
Gramado, em janeiro último.
Ruy Gonçalves. Peter Lorenzo.
Rossana Camera (Centro Tec
nológico) e Hugo Mengarelli
confirmaram presença no I
Congresso do Filme Super-8
baiano. È o Paraná participan
do entào dos grandes eventos do
cinema brasileiro. A última

participação do Estado foi na
VIII Jornada Brasileira de Cur
ta Metragem, de Joào Pessoa.
Paraíba, encerrada dia 14 úl-
timo. Os participantes para-
naenses foram Homero Car-
valho com o filme 

"Palavra de
Ordem"; Berenice Mendes,

presidente da ABD-Paraná, e
Francisco Alves dos Santos, da
Cinemateca do Museu Guido
Víaro.

Em novembro será a vez de «
Paraná realizar o seu Festival
do Filme Super-8. A promoçãn
é do Centro Tecnológico. Já pela
quinta vez.Considerado um dos
maiores do Brasil na bitola, este
festival vai distribuir muitos
prêmios e a exemplo das
edições anteriores contando
com tilmes inscritos de muitos
Estados brasileiros. O objetivo
deste festival é difundir o in-
teresse do estudante brasileiro
pela feitura do filme didático.

tes.
A Policia Rodoviária Estadual está expondo car-

taxes demonstrativo* de dados estatísticos sobre as

causas e conseqüências dos desastres. De todos aciden-

tes atendidos pelo órgão. 25 J por cento tím causas

desconhecidas, 57,9% por impericia do motorista, 10,1

por cento por imprudência da vhima e 6,7 estão co-

locados na categoria de outras causas. Além deste

quadro, o departamento apresenta uma estatitú a sobre

os índices de acidentes (atais por 10 mil v*lc>iios exis-

tentes em cada Estado. 
"Por incrível que possa parecer

— diz o cabo Costa da Policia Rodoviária Estadual —

o Distrito Federal lidera a lista com 37 acidentes mor-

tais por dez mil veículos existentes naquele território":
O Paraná é o décimo colocado nesta lista, figurando
com 7.1 acidentes pela unidade considerada.

O Brasil tem uma frota de 83 milhões de vefeulos.
tendo o Estado de São Paulo a maior frota nacional s

nível de Unidade da Federação. O Paraná por sua vet

ocupa a quinta posição na escala. Anualmente são

registrados em todo o Brasil 17500 mortes originada»

pek> trânsito, sendo enquadrados como os principal
causadores, os atropelamentos, colisões e capotamen-
tos. Os Estados Unidos t o pais que mais registra mor-

tes com estas origens, com 54 mil óbitos anuais, cuj*

frota de automóveis também é a maior do mundo com

16 milhões de veículos, seguidos pelo Japão, Inglaterr»
e Alemanha.

A Policia Rodoviária Federal mostra ao públic°
motocicletas utilizadas em perseguições, bafômetros.
material para os primeiros socorros aos acidentados c

outros. Além destes materiais está exposto um ***

tnáfom idealizado pelo IPPUC cujos sinais podem se*

detectados por cegos. O deficiente visual aciona uin

botão que emite um som, acusando que o sinal est*

aberto, podendo o mesmo atravessar a rua.

6.* página Curitiba, Segunda-Feira, 24 de Setembro de 1979
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0 —Catchke Milk 54 S. Loczer

nzy ..

ÇASi —

ATEIOSi - Venc.(2)0.17— Dupl(12)Ô,18 - Plac (2)0.11 — (1)0.1 i.
REINADORi — S. B Piotto — Tempo: 84"».- Mov : Cr» 106 4401K)

Páreo 30.00000 ¦ 7.50000 - 4500)00 ¦ 34)004» • 1 .50000.
luftncla - 14)00 mctroa

Purunà 53
Schaffer 52

Corríto 51
Nareka 53
Aciraze 50

Cirandis 50
Liadov 57

IFERENÇ ASi — Do 1." ao 2.° — pescoço do 2." ao 3 ° 3/4 de corpo
ATEIOSi — Venc. (5) 4,4<) — Dupl (35) 3.39 - Plac (5) 0.58
IFINADORi — I. Sou/a — Tempo:59"4.(Rec.). — Mov.:Cr»201J0704K)
kO CORREI': - QUILONGO — 7.

Páreo ¦ 234)004)0 ¦ 5.7504)0 - 34504)0 ¦ 23004)0 - 1.1504».
it&ncla - 800 metro*.

Jamboz 56 M.Santos 
Quinteros 56

Royale  54
Aberwye 54
Fortaleza Real  54

f — Zartok 54
— Twinsland 56 S.Barbosa

f 
— Silene 54

0J5
(U2

I 4ti
0*4
5.98
050
0J2
1.15
0.66

0,17
5.98
()„S3
1.22
0.35
1.92
2,48
2,45
1,96

0,17
053
0.89
3,30
081
3W)
<U4

V. Fagundes
M. Santos . .
J A/evedo
L. Veríssimo
S.Martins .
J. Barbosa .
A. Cassante

4,40
0J3
0.71
0,29
0,20
657
0,35

— (3) 0,19.

E.Reggiani .
L. Lima
M. P. Moraes
A. Silva Neto
J. Azevedo . .

0,29
0,43

.<+) 1JS0

. ... 2,78

. .. . 4J3
0.30

020
S. Loezer  1,40

1 — Illinois 56 N.Carvalho 0,48
." —Simonides 56 G. Moreira 5,12
,* — Cariré 54 C.Xavier ( + ) —

FERENÇ AS: — Do 1.° ao 2.° — vários corpos — do 2.° ao 3.° focinho.

MEIOS: - Venc. (6) 0.29 — Dupl (44) 2.70 - Plac (6) 0.20 — (7) 0,27.
(EINADORi - S.Cordova - Tempo; 48T>. — Mov.:Cr» 2015404».
kO CORRERAMi — LORD MAESTRI — 5 e CLAUDINA — 9

Páreo - 184)004» - 45004» - 2.7004» -15004» - 9004».
ti ancla - 800 metro*.

— Indian Rubia 55 N.Carvalho 0.27
M. Santos 0,35
C.Marinoso 0,48
Z.Fanton  2,97
L. Rosa 0,27

Gay Dauphiness 55
Eifa 55
Eden Star 57
Cronológico 57

Blume 55 J. Azevedo 0,36

p — Great Bamba 55 W.Assis 6,24
' — Solly Re* 57 G.Moreira 4,97

— Gay Dame 55 V.Rodrigues 432

IFERENÇ ASi — Do 1° ao 2.° — 1 1/2 corpo do 2 ° ao 3.0 3 1/2 corpo.
ATEIOSi - Venc.(3)0.27 - Dupl.(13)057 - Plac.(3)0.29 - (1)0,40.
REINADORi - M Martins — Tempo;48T>. — Mov.:Cr» 1905504».

AO CORREU! — FLAJOLE — 5.

Páreo - 1004)004» - 254)004» - 154)004» • tOJOOOfiO.

Iitinda - 1200 metro*. _
GRANDE PRÊMIO «CONTINENTAL DE TURFE*

blico
jtros.
los •

1 se*

n f

i um
e»t*

979

J.Garcia 044
A.Cassante 028
Z. Fanton 029
E. M. Bueno  1.91

A. Soares  1.43

M.Sxntos  2,18

S. Barbosa 44)2
L.Rosa 3,96

Kiadhis 59
Lendário 61
Desert Oeste 59
Inanias 61
Feu de Paille 59

Ingmar 61
Facoré  • 59

John Black 61
IFERENÇ ASi — Do 1.° ao 2.° — vários corpos do 2 ° ao 3." — focinho.

ATEIOSi — Venc.(1)0,14 — Dupl (12)023 — Plac.(1)0,14 — (2) 020. TREINADORi

Tempo:: 144-S. - Mov.: Cr» 314.9804».
AO CORREUi — LE MANS — 6.
lADHIS: — Masc. Cast. 4 anos, do Paraná, por In Comand e Urutá, do Sr. Cláudio Kerber. Cr.:

aras Preto e ouro.
Páreo - 184)004» - 45004» • 2.7004» - 15004» - 9004)0.

(•tàncla ¦ 1.100 metro*. ...
V.Rodrigues 0,34

0.46

E.P.

Renda recorde e

vitória do Mengo

U U ) __ t A lll/f .Pt —fitm uni lie Tiliè f #> n nnitu>irn alMdiir nri iuoso. COÍT1 JullRIO — (AJB/CiP) —Com k«' de Titã

aos 44 minutos do segundo tempo, renda

recorde nacional de CrS 9.396.090,00, um

público pagante de 124.4.32 pessoas (o
Presidente da República, General Joio

Haptista de Figueiredo, nào assistiu ao

jogo), o Flamengo sagrou-se tatn

peão do segundo turne do ( ampeonato de

Futebol do Rio de Janeiro ontem no está-

dio do Maracanã. Mesmo sem contar com

a sua grande estrela o goleador Zico, ain-

da machucado.

O atacante Cláudio Adão e o /aguei-

ro Admilton foram expulsos, mas esse foi

o único incidente da partida. Na prelimi-
nar, o Fluminense, inversamente, ganhou
do Flamengo nos juvenis, pelo mesmo es-

core e também passando para o terceiro

turno com dois pontos na frente.

O Flamengo jogou com Raul; Toninho.
Manguito, Nelson e Júnior; Carpegia-

ni, Andrade e Tita; Reinaldo, (Adilio)
Cláudio Adão e Júlio César. E o Flumi-
nense com Paulo Goulart; Edvaldo, Ad-
milton, I dinho e Carlinhos; Pintinho,
Clebei c Mário (Rubens); Gilcimar (Ta-
deu), Nunes e Zezé.

Luis Carlos Felix foi o juiz. auxiliado

por Cláudio Garcia e Durvalino Peres

O primeiro tempo começou muito
equilibrado, com as duas equipes atuando
com bastante cautela, principalmente o

Flamengo, que jogava pelo empate para
ser campeão. O Fluminense, que precisa-
va realmente da vitória, mostrava-se mais
agressivo. O Flamengo explorava os con-

Oa-ataques.prendendo mais a bola, o que -
' 

lhe valeu algumas vaias da torcida rubro-
negra, a partir dos 20 minutos. Na verda-
de era o Fluminense que quem tentava o

jogo, porém a tática rubro-negra parecia a
mais adequada e aos 30 minutos por pou
co Paulo César Carpeggiaui não marcou
numa bela escapada do time da Gávea.
Paulo Goulart defendeu e soltou, para
Edinho isolar para escanteio. Esse padrão
de jogo amarrado, com esticadas dema-
siada cautelosas, o primeiro tempo aca-
bou mesmo no 0 a 0.

As duas equipes voltaram para o se-

gundo tempo sem alterações e o Flamengo

O. Loezer
E.Reggiani 0,15
A. Silva Neto 055
J. A. Santos 1.15
C.Xavier 4,76
S Loezer 751
O.Xavier 053
D. Pereira 454

Old Memory 55
Brumel 57
Gautier 57

Exausto 57
Xalon 57

Engatilhada 55
Rinfa 55
Tilezia 55
Habitue 57

'IFERENÇ AS: — Do 1.° ao 2.° -2 1/2-2 1/2 corpos — do 2.° ao3.° 1/2 corpo.

ATEIOSi — Venc. (1)054 — Dupl. (15) 1,16 — Plac. (1)0,17 — (5)022.

REINADORi — L. Santos — Tempo: 71". — Mov.: Cr» 191.4104».
AO CORREUi — HORFEL —7. J

LD MEMORYi Fem. Alaz. 4 anos, do Paraná, por Hibernian Blues e Relax, do Haras H. Oliva.

r» O Proprietário.
0 Páreo -184)004» - 45004» - 2.700JD0 -15004» - 9004».
Iitàncla - 1500 metro* ...

J.N.Pereira  Ml

J.Cardozo 029
A.Cassante 
L.Rosa 056
Z.Fanton  ->20

E.Reggiani 022

M. Santos 0,74
N.Carvalho 0.48

J. A. Santos

Beau Latin
Egito

Ditricico . .
Artaxerxes
Folipa ....
Acaraú ...

Nid
Rebolado .

Ocimar

53
56
57
55
55
58
57
54
57

'FERENÇASi — Do 1° ao2.° — 3/4corpo — do2.° ao3.° — 1 corpo.

ATEIOSi- Venc.(9) 1,11 - Dupl(37)0/11- pl£-W0,45 -(3)02Í.

REINADOR.-O P Gusso-Tempo:8416.—Mov.: Cr» 1655704». n. 
, -

tAU LATINi - Masc. Cast. 6 anos, de Sío Paulo, por Quartier Laun e Pedra Beia, do Slud Ben-

jv 
Pár«r?84K»4» . 45004» - 2.7004» ¦ 15004» • 9004».

'wtânda - 1200 metro*. qm
-Perplexo 

54 V.Rodrigues 0,37

-Srreiro.:::::::::::::::::::::: 8S

=Srn ::::::::::::: li ^r'.::::::::::::::::::::::::::: 
|Ângelo 56 S. Barbosa 023

-Colete 52 J.Barbosa 0^9
Lidero 

52 J.Cardozo •¦• >¦20

- -AbUdono. 
52 J.G.Camp«ta

O." - Erimbú t+'

^FERENÇ ASi — Do 1° ao 2 ° vários corpos - do
UTEIOSr- Venc.(9)037 - Dupl (56) 154 - Plac.(9)0^-(6)0,43.

^EINADORi 
— I.Lesnioski — Tempo: 78". — Mov.: Cr» 1405804».

^«"^-'hWCMt^nosTdo 
Paraná, por Regalo e Blonde. do Sr. Irineu Zanuzzo. Cr.:

®y Carlos F. de Castro. piSTA EXTERNA DE AREIA UMIDA*
"J^JENTO 

DE APOSTAS 'ÍStKÍS

níS!ENTO DE ARREMATES

n^gíENTO DA DUPLA-EXATA
ORIENTO 

GERAL DE APOSTAS.....  24)554)804»

^I?IO DA DUPLA-EXATA Cri

fe/ o primeiro ataque perigoso, com Júlio

( esar A reaçflo do Fluminense foi ime-

diata, com a troca de passes rápidos entre

o meio-campo e o ataque, buscando infij-

IraçAes através de Nunes e Zezé. Aos 5 mi-

nutos o Fluminense processou uma altera-

çáo saiu Mário, que vinha sentindo o jogo

e em seu lugar entrou Rubens. Nessa oca-

sido o ponta Zezé recebia seu terceiro car-

tâo amarelo e estará fora dos dois próxi-

mos jogos do Flu.

Minutos depois o técnico Cláudio

Coutinho também mexia no seu time, com

a entrada de Adilio no lugar de Reinaldo.

passando Tita para a ponta. O padrão de

jogo do primeiro tempo, contudo, foi

mantido, até o primeiro quarto de hora,

com o Fluminense buscando mais o gol e

o Flamengo insistindo nos contra-ataques
numa dessas investidas, lua quase mar-

cou. O Fluminense respondeu rápido e foi
a vez do goleiro Raul brilhar. Dez minutos

depois, Nunes, numa bela cabeçada, qua-
se marcou para o tricolor carioca, apro-

veitando o lançamento de um escanteio.

Aos 17 minutos, Adão e Admilton

trocaram sopapos e foram expulsos pelo

juiz Luiz Carlos Felix, com Admilton re-

clamando da sua punição, alegando que
tinha sofrido uma cotovelada de Cláudio

Adão.

O Fluminense então trocou o pontei-
ro Gilcimar pelo zagueiro Tadeu, recom-

pondo assim a sua defesa após a expulsão

do zagueiro Admilton. Três minutos de-

pois, Andrade acertou a trave do goleiro
Paulo Goulart, provocando a primeira

grande explosão da torcida rubro-negra.

Tita, um minuto depois, quase volta a

marcar, com Paulo Goulart brilhando em

dificil defesa

Sem dúvida, a entrada de Adilio deu

mais força ao Flamengo, que cresceu atra-
vés de seguidas investidas, passando a do-

minar o segundo quarto de hora. Mas o

gol não pintou. Toninho ganhou cartão
amarelo após uma entrada violenta contra
o ponteiro Zezé, aos 28 minutos, quando
a partida realmente esquentou com o in-

centivo das duas torcidas.

Juventus 
joga 

bem

e vence o Palmeiras

SÀO PAULO (AE/GP) - O Juven-
tus. ao derrotar o Palmeiras ontem cedo no
Pacaembu, por 1 a 0, gol marcado por Cu-
ca, quebrou um longo tabu de 10 anos. O
resultado foi justo porque o time da Moo-
ca foi superior durante o jogo e poderia ter
chegado a um placar maior se seus jogado-
res aproveitassem as falhas da defesa ad-
versária. O Palmeiras nâo mostrou ne-
nhum esquema de jogo definido. Além dis-
so, errou muitos passes, principalmente
através de Zé Mário e Pires, que nâo esta-
vam bem. Criou, é verdade, algumas chan-
ces para marcar, mas apenas no desespero.
O destaque do jogo foi o veterano médio
volante russo, que dominou amplamente o
seu setor. Com essa vitória, o Juventus so-
ma 23 pontos ganhos e ocupa o 3." lugar,
no grupo 

"D".

Desde o inicio do jogo, ficou evidente
o mau comportamento de todo o time do
Palmeiras. Muito lento, chegava a trocar
de cinco a seis passes para atravessar o
meio de campo. Com isso, dava oportuni-
dade para o Juventus se armar defensiva-
mente. Tanto que criou apenas uma opor-
(unidade de gol no primeiro tempo numa

jogada individual, o lateral Pedrinho inva-
diu a área, driblou dois adversários, e chu-
tou rasteiro. O goleiro desviou para escan-
teio. Antes, o Juventus já tinha perdido
sua melhor oportunidade: Russo fez ótimo
lançamento para Bebeto. A defesa parou.
Mesmo sozinho, o centroavante nào soube
fazer o gol.

No segundo tempo, o panorama nao

se alterou. O Palmeiras seguiu jogando

lento, eo Juventus passou a acreditar mais

nas suas possibilidades. Até que fez seu gol
depois de uma rebatida de Rosemiro num

escanteio, a bola sobrou para o ponta-
esquerda Cuca, ex-Palmeiras, que chutou

cruzado, longe do alcançe de Gilmar.
Depois, o técnico Telê Santana fez

duas alterações: colocou César e Nei nos lu-

gares de Jorge Mendonça e Baronirrho res-

pectivainente. Empurrado por sua torcida,

mas no desespero, o Palmeiras criou algu-

mas chances. Em duas delas, por exemplo,
o quarto-zagueiro Deodoro tirou a bola de

dentro do gol, com Colonese já batido. O

Juventus respondeu em seguida. Depois de
rapida troca de passes. César ficou livre na

grande área. No entanto, demorou a chutar
e foi desarmado. Antes, o mesmo César

driblou dois e na saída de Gilmar chutou
na trave.

No final, o Palmeiras criou outras
oportunidades, mas seus jogadores nervo-
sos, nâo aproveitaram. Nos vestiários, to-

dos eram unânimes em apontar o excesso
de jogos como o grande responsável pela
derrota.

Palmeiras: Gilmar; Rosemiro, Silva,
Betr Fuscâo e Pedrinho; Pires, lorge Men-
donça (César) e 7é Mário; .lorginho, Car-
los Alberto e Nei Baroninho).

Juventus: Colonese; Arnaldo, Fagun-
des, Deodoro e Bizi; Russo (Wilson), Toni-
nho Vanusa e César; Mica, Bebeto (Atali-
ba) e Cuca.

Juiz Romualdo Arpi Filho.
Renda CrS 1.337.440,00. - Público de

29.448, com 4.168 menores.

Empate do São Paulo

ARARAQUARA — (AE/DT) — Ferroviária e Sâo

Paulo empataram ontem por 1 a 1, resultados considerado

justo e lógico pelo que as duas equipes mostraram. Embo-

ra o São Paulo tenha mostrado durante todo o jogos ligei-
ra superioridade no meio de campo, encontrou muita difi-

culdades tempo, quando Neca, aproveiteu um cruzamento

de Luis Miller pela direita. No final, aos 42 minutos, o go-
leiro Valdir Perez defendeu um pênalti batido por Paulo

César, mas a Ferroviária insistiu e aos 45 minutos empa-

tou, com um gol de Toninho, aproveitando falha da defe-

sa. Ferroviária: Tiâo; Carlos, Sérgio Miranda, Sabará e

Luis Florencio; Samuel, Paulo César e Ned (Toninho),
Parraga, Serginho e Galdinho (Gerson).

São Paulo: Valdir Perez; Toninho, Estevam, Bezerra

e Heriberto; Chicâo, Teodoro e Leivinha (Viana); Luis
Miller, Neca e Mug.

Juiz: João Leopoldo Ayeta.
Renda: CrS 391.380,00 com 8.020 pagantes e 1.713

menores.
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Flamengo/RJ

Botafogo/RI

Aménca/R)

Milan/TT

RÍOAMPORT

Boavista/PORT

Burgos/ESP

Real Madnd/ESP

)uventus/SP

Comercial/SP

hrter Limeira/SP

Ferroviária/SP

Santos/SP

2 D T

RumtnanMluO 1

Vasco/RJ 2

CampoGrarxWRJ /[ 3

Avellmo/IT f) 4

PWb1>0I*T3 5

Sporting/PORT 6
AM. Madrid/ESP </ 7

Barcelona/ESP 
8

Palmeiras/SP 9
Guarani/SP 10

P. Despoftos/SP /f 11

S. Paulo/SP /] 12

Cor(n6ana/SP 13 _

''¦ba, 
Segunda-Feira, 24 de Setembro de 1979

Eis os resultados do teste n.° 461, da Loteria Esportiva.

DIÁRIO DA TARDE

Guarani

empata e

ólfder

RIBEIRÃO PRETO —

(AE/DT) — Comercial e Gua-
rani empataram sem gols on-
tem em Ribeirão Preto, jogan-
do ambos da partida. O goleiro
Wandeir, do Comercial, fez
apenas uma defesa durante o

jogo, num cruzamento de Vi-
cente, que encontrou Careca na

pequena área. O goleiro Nene-
ca, do Guarani, pegou duas
bolas importantes. Uma num
i chute de Zé Roberto des-
viado pela zaga, que ele tocou

para escanteio, e outra num
outro chute de Zé Roberto, pe-
Ia esquerda, uma bola rasteira
e perigosa.

Quando o jogo acabou, o
Guarani continuava na lidcran-

ça de seu grupo com 30 pontos
omercial na vice-liderança com
29 pontos. Os dois técnicos es-
tavam satisfeitos e a torcida
também. "Lamento 

o mau fu-
tebol, mas acho que jogamos
certo e conseguimos um bom
resultado", disse o técnico Car-
los Alberto Silva, do Guarani.
"O 

empate foi muito bom. O
ruim seria perder", disse Dal-
tro Menezes, do Comercial.

Guarapi Neneca; Flavio,
Gomes, Edson e Cauca; Zé
Carlos, Renato e Marinho; Ca-
pitâo. Careca e Vicente (Mil-
tão).

ILUu UL ÜIR» ITO l»A QUINTA VARA CIVIL
OKSTA COMARCA DfcCURITIBA

FIMT AI

DE PRAÇA E LEILÃO 
—

PRAZO DE VINTE DIAS

DOUTOR SIDNHV MOKA. JUIZ Dl l>IKI I IO DA (^UINIA

VARA CIVbL DES IA COMARCA Dl «IKIIIHA, (APIIAL

DO hSTADO IX) PARANÁ, NA FORMA DA I II I IC

FAZ SABI. R ao» que o presrnlt cdilal virrm nu ilclí to-

iihecimentü hverem que. «tendendo «o qur lhe foi reouerido no»

uciude I itulo l *tr»jud»cul \ob n " \2 to4u, em que é

icquenlc JOSf FLORI NCIO Dl BARROS t I nriuUcten ASSIS
Aulii» lie I icculíii <lr I Itulo F->trajudkial sob n.° 12 M>2. cm <

IO Dl BARROS e I xecutadot A

RAPHAKL DO VALLfc. su« mulher MARIA RAQUt.L IX)

VALLF. e JOÃO EVANGELISTA DO VALLt FILHO, r «tenden

do ao mau que do» Autí>» conftta. foi deferida » venda em havia

pública do tcauinte A Ml AC, AO do imóvel. il« mulher il<> riu A\

sis Raphael do Vilk. Sra Mana Raquel do Valle. no lote abaixo

descrito I *>te n " <>MS. da n " 3S d« 1'lant» Junlim ila»

Américas, situado no arr»b«lite do C ajuru. ilesn ( apitai, medindo

I2.<JOni de frente para * rua Ana Berta Noskamp. n " MO. por igual

metragem na linha de fundo* com o lote vago. tendo da frente um

fundos em ambo» o» lado» 34,00m, confrontando de um lado tom a

rua Hugo ile barro», com a qual lar esquina, mm a área de
•ton.onn. contendo uma casa composta de abrigo, sala .le estar, ile

almoço. 3 quarto», cozinha e instalasíws construída de alvenaria

pela alvará da Prefeitura Municipal Matricula n " "KM7 
Ficha-01.

do registro geral, da 4 • Circuntcriçâo desta Comarca de ( uritiba.

avaliado em sua Ml.A(, Aí) pela quantia de ( rS 250 (XX),M) (du/en

tos e cinqüenta mil cruzeiros) O referido imóvel encontra se hi

potecado em favor de BAMl HINDUS S A ( RED IMOBILIA-

RIO Dito bem verá levado a público pregão de venda e arrematarão

a quem maior oferta fi/*r acima do referido valor, pelo Porteiro do»

Auditório» desta Comarca, no próximo dia 24 <le »etemhro á» IS.00

hora», na Portaria do Fórum, sita a Av ( andido de Abreu 5.15, H °

andar. Edifício Montepar cem sendo negativa, fica designado o dia

W de outubro, as mesma» hora», no mesmo losal para o Irilio. onde

a venda será feita para quem maior lance oferecer, vendo o paga
mento a vi»ta. a dinheiro ou fiador idôneo por três diav. Em virtude

do que expedi este e outro» iguais que verão publicados e afixados

na forma da lei DADO F PASSADO nesta cidade de t uritiha.
Capital do l.stadu do Paraná, ao» trí» dia» do mês de setembro do
ano de mil novecentos e setenta e nove Eu. LUBOMIR STEFAN

PIASF.C Kl. FSC RIVAO que o fi/ datilografar e »uh»crevi

SIDNFY MORA
Juiz de Direito

CARTORIO DA 5.* VARA CÍVEL E COMERCIO
LUBOMIR STEFAN PIASECKI
EscrivAo Vitalício
Curitiba Paraná

<033 4 e 24/V)

Comunicado à Praça

Foi extraviado em data de 21/9/79 um Super Cheque do BADEP
Ag. Centro Cívico no valor de Crf 20XXX),00 de n ° 5»3055b. sendo o
mesmo de emi»»Ao de VALDEMIRO MUNE TEIXEIRA DE
FREITAS, sendo pelo pre*ntc comunicado a terceiros que o mesmo
lá foi cancelado no Banco e náo possui qualquer validade.
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Atlético e Internacional

termina com 
justo 

empate

ro •» /t*ri\ (í\i n m rowiilliiMnO empate de zero a /cru foi uni resultado

justo para o jogo de estréia de Atlético Para-
naense e Internacional de Huito Alegre no campeonato

brasileiro, ontem a tarde no estádio Couto Pereira. Se a

equipe gaúcha mostrou melhor rendimento no primeiro
tempo quando inclusive esteve perto da vitória, com três

oportunidades perdidas, o Atlético voltou para o período
final com disposição de ganhar e por pouco nâo consegue

seu intento, pois forçou bastante quase ao apagar das lu-

zes do encontro obrigando Benitez a boas defesas. O

meio de campo do Internacional predominou no inicio,

com Falcão cadenciando o jogo e Batista mostrando por-

que é valor de Seleção, desarmando, dominando a bola e

empurrando seu ataque. Em compensação, a defesa teve

seus pontos falhos. O ataque mostrou Jair com desloca-

ções constantes e o ponteiro Chico Espina que teórica-

mente entrou com a camisa sete, mas caia sempre pela ex-
trema canhota. Quando Lori percebeu as incursões peri-
gosas de Espina. mandou Lotti colar no ponta e o lnter

jâ nâo teve a mesma facilidade de penetrações por àquele
flanco. O esquema atleticano começou falho, com Nival-
do jogando com a camisa onze, mas atuando recuado,

dando o primeirocombateno lateral João Carlos que su-
bia constantemente para o ataque. As opções de jogadas
ficavam por conta de Lance e Rotta, com alimentação de
João Carlos deslocando-se quase sempre pela esquerda.
Paulinho continua mal e pelo seu setor as situações de
aiaque eram dominadas por Cláudio Mineiro, muito se-

rio na marcação. Mesmo assim, o Atlético teve duas

oportunidades de chegar ao gol. Aos 23, com a desloca-

ção de João Carlos na esquerda e a bola atrasada para
Nivaldo que atirou na trave. Aos 39, Kotta cabeceou
uma bola que passou perto da meta de Benitez. Na fase

derradeira, aos 10, João bateu uma falta com violência

chutando no peito do goleiro, e na recarga Mauro põe a

comer. Aos 22, falta de- Cláudio Mineiro em Paulinho.

Nivaldo bateu desviando para Lance, que bate o rosto

contra a bola, sofreu ruptura de um vaso dentro do nariz

e deixou o gramado sangrando bastante A bola de 1 ance

foi a Paulinho que chegou tarde. Aos 43, Mauro chocou-
se com João Carlos e a bola sobrou para Peri que atirou

para Benitez defendei. O Internacional perdeu suas me-

Ihores chances no tempo inicial, com o centroavante Mi-
rio chegando sempre atrasado e nâo tirando partido das

falhas de Oliveira, inostrando-se nervoso na disputa de

bola com os adversários. Mas, se por um lado Oliveira

começou mal perdendo bisonhamenie lances, na tempo

complementar firmou-se e foi um dos melhores valores

em campo. Zero a zero um bom resultado para uma par-
tida bem movimentada.

DETALHES PRINCIPAIS

Arbitragem de Maurilio José Santiago com apenas

um erro. Um impedimento do Internacional que nâo

aconteceu. Houve reclamação de Adilson ao bandeiri-

nha. Deu cartão amarelo para Falcão aos 31 do tempo fi-

nal. Bandeirinhas, Osmar Camilo da Silva (regular) e Pli-
nio Duenas (bom). Kenda de CrS 627.730,00. Publico pa-
gante de 12.491 Preliminar: juvenis Parque Aquático, 2 x
Atlético, 2. As equipes ATLÉTICO — Roberto; L otti,

Lazinho, Oliveira e Augusto; Didi, Rotta e Lance (Nival-
do); Paulinho, João Carlos e Nivaldo (Peri).
INTERNACIONAL — Benitez; João Carlos, Mauro,
Mauro Galvâo e Cláudio Mineiro; Falcão, Jair e Batista;
Chico Espina, Mário (Borracha) e Adilson.

Melhores em campo pelo rubro negro, Roberto, La-
zinho e Augusto na defesa, Lance e Didi na meia cancha
e João Carlos na frente. Pelo lnter Cláudio Mineiro, Fal-
cão. Batista e Chico Espina.
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Benitez fez uma bela defesa de uma virada de Joio Carlos. O Atlético apertou no fim. mas não conseguiu marcar.

Coritiba 

goleado pelo 
Grêmio

P, ALEGRE (Do correspondente) - O Coritiba estreou no
Campeonato Brasileiro sendo holeado ontem à tarde pelo
Grêmio por 4 a 1, no Estádio Olimpi-

co. O bicampeâo paranaense esteve tão mal que, tivesse o

conjunto gaúcho forçado um pouco mais o ritmo de jo-

go, no segundo tempo, a goleada seria ainda maior. E
mais, o artilheiro Baltazar chegou ainda a perder três

grandes oportunidades diante do arqueiro Mazaropi e

Tarcísio outra boa chance de ampliar o marcador em fa-
vor do campeão gaúcho.

O primeiro gol do Grêmio aconteceu aos 6 mi-

nutos de partida, quando Tarcísio caiu pela esquerda, r

da linha de fundos, fez o lançamento para Baltazar, atrás

de Duilio. O centroavante gremista, com todo seu opor-
tunismo, mandou as redes do goleiro Mazaropi. Aos 10

minutos, quando a defesa do Coritiba se preocupava
com o joelho machucado de De Rosis, atrás do gol, sur-

giu um cruzamento da extrema que Baltazar aproveitou
bem de cabeça, entre os zagueiros Duilio e Gardel (E-
duardo vinha na linha de fundos, após auxiliar o massa-

gista Oswaldo Sarti socorrer De Rosis). Com 2 a 0 no

marcador, o Coritiba, que já não tinha esquema tático,

desesperou-se mais ainda, até levar o terceiro tento, desta

feita através de Nardella, aos 26 min. cabeeendo uma

bola a meia allu<a que veio de um cruzamento de Eder,
da extrema-esquerda. Aos 30 minutos. Luis Freire marca
o gol de honra do quadro bicampeâo de cabeça, após a
cobrança de um escanteio por Aladim. O quarto e último
tento gremista foi de autoria do zagueiro Vantuir, aos 30
minutos complementares.A essa altura dos acontecimen-
tos, o Coritiba estava reduzido a 9 homens em campo,

pois Eduardo fora expulso infantilmente aos 39 minutos

do primeiro tempo, por reclamar do juiz da partida; e
Aladim excluído por equivoco após Freitas xingar o me-
diador na metade do tempo complementar.

A arrecadação foi considerada fraca para um

jogo em que dois campeões regionais foram antagonis-
tas, de CrS 841.700,00 (os cartolas gaúchos esperavam
uma renda superior a CrS 1 .SOO.000,00). Um total de
14.864 espectadores compareceu ontem à tarde no Es-

tàdio Olímpico, aqui em Porto Alegre. O paulista José

Assis de Aragão foi um juiz muito rigoroso (no segundo

tempo deixou de dar uma penalidade máxima em favor

do Coritiba, assinalando fora da área uma falta sofrida

pelo ponteiro-direito Valtinho, calçado dentro da grande
área), sendo auxiliado pelos bandeiras Antonio Carlos
Goles e Irandir Paiva.
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Nardela subiu completamente livre e cabeceou vencendo Mazaropi no terceiro gol do Grêmio contra os coxas

GRÊMIO (RS) - Manga; Vilson, Anchetta (Vicen-

te), Vantuir c Dirceu; Victor Hugo, Nardella e Leandro;

Tarciso (Gesum), Baltazar e Èder.

CORITIBA - Mazaropi; Gilson Paulino, Gar-

dei, Duilio e Eduardo; Almir, Luis Freire e De Rosis;

Valtinho, Santos (Freitas) e Aladim.

A MA ESTRÉIA DE T1M

O treinador Elba de Pádua Lima, o Tim, que
fez sua estréia no time do Coritiba, considerou a vitória

do Grêmio normal, só lamentando o número de gols e a

infantilidade de Eduardo, por provocar a expulsão que

prejudicou o Coritiba. Ele retirou Santos de campo por

este jogador deixar de cumprir determinações que consis-

tiam no melhor fechamento do sistema de meio-campo,

setor que o Grêmio dominou inteiramente.

A grande falha do time paranaense talvez tenha

sido a preocupação demasiada de se defender, um esque-

ma de jogo a que seus jogadores não estavam acostuma-

dos. O Grêmio entrou com Victor Hugo no primeiro

combate, Leandro na armação, jogando em cima de Al-

mir, e Nardella um pouco mais à frente, para tabelar

com o artilheiro Baltazar. Ganhando o meio-campo e ex-

piorando a velocidade dos ponteiros (Eder e Tarcísio), o

Grêmio levou constante perigo ao gol de Mazaropi. E

deu-se ao luxo de perder vários outros gols.

Maringá derrota

Desportiva: 2 a 0

Londrina 
perde

para 
o Confiança

MARINGÁ - (Do correspondente) -

Com gols de Ncguinho e Zé Carlos no se-

gundo tempo, o Grêmio de Maringá

transformou-se na única equipe paranaen-
se a vencer na rodada de ontem do Cam-

peonato Brasileiro de Clubes, após forçar

o reduto da Desportiva Ferroviria do Es-

pirito Santo durante parte desse jogo vàli-

do pelo Grupo, B da fase de classificação.

Numa boa trama do ataque maringaense,

Neguinho iludiu aos zagueiros Vanderval

e Edemar e mandou as tedes do goleiro
Samuel aos 12 minutos complementares.

Aos 26 minutos, jâ com o campeão capi-

xaba batido em campo, Zé Carlos am-

pliou para 2 a 0, após uma tabela com

Paulo César e Neguinho.

Benedito Pio dos Santos, da Federa-

ção do Mato Grosso do Sul, foi o juiz des-

te encontro, apresentando um grande tra-

balho, tendo acompanhado os lances em

cima e dominado o ímpeto dos jogadores

evitando reclamações que normalmente

prejudicam o trabalho da arbitragem.
Como formaram as duas equipes

GRÊMIO DE MARINGÁ Rafael;

Assis, Nilo, Polaco e Hamilton; Élcio, Zé

Carlos e Neguinho; Paulo César, Supuca

e Jaci.

DESPORTIVAFERROVIÀRIA 'ES)-

Samuel; Suemar, Edemar, Vanderval e

Paulo Lampa; Evandro, Célio e Dario;

Silvio, Gilberto e Ivanildo.

RECUPERAÇÃO GREMISTA

O Maringá deixou-se um pouco en-
volver pelo futebol de correria do time da

Desportiva no primeiro tempo. Para o se-

gundo período, o técnico Gibe conseguiu

superar a deficiência que havia no desliga-

mento do ataque e o tripé de meio-campo

com Neguinho, Zé Carlos e Élcio. Avan-

çando mais a linha de armação, o Marin-

gá passou a comandar as ações e a perder
gols, até que construiu a boa vitória atra-
vés de Zé Carlos e Neguinho.

Aracaju (Do correspondente) O

Londrina, apesar de ter jogado um bom

futebol, fez sua estréia no Campeonato

Brasileiro perdendo para o Confiança, no

estádio Lourival Batista (Batistão), por 2

tentos contra 1, numa partida do Grupo

A. Inspirado por sua torcida, o conjunto

sergipano foi todo ao ataque, porém, en-

contrava a sempre bem postada defensiva

paranaense. Custou um pouco, mas o seu

primeiro gol ocorreu aos 22 minutos, num

lance individual do ponteiro Nininho, que
surpreendeu o lateral Zé Antônio. Ale-

xandre ainda foi no lance, mas foi tirado
da jogada pelo sergipano, que mandou

as redes.Porém. oLondrina saiu do esque-
ma defensivo para procurar o gol do em-

pate, que veio acontecer aos 10 minutos
após a queda de sua cidadela, por inter-
médio do centroavante Paulinho, aprovei-
tando bem um lançamento de Rovanir. O
tento da vitória da equipe do Confiança
foi de autoria do centroavante Beca, logo
aos 8 minutos do segundo tempo, numa

falha coletiva da defensiva do Londrina

O Alagoano Sebastião Canuto da

Hora foi o mediador deste enconto dispu-

tado no moderno estádio Lourival Batis-

ta, aqui de Aracaju.

O CONFIANÇA - jogou e venceu
com Zé Luiz; Roberto, Paulo Roberto,
Moreirav e Dudu; Américo, Cipó e Luis
Carlos; Nininho, Beca (Leonardo) e Chi-
na (Antonio Carlos). O LONDRINA per-
deu com Alexandre; Claudinho, Marinho,
Machado e Zé Antonio; Zé Roberto,
Everton e Luis Valença (Arenghi); Alcio-
ne, Paulinho e Rovanir (Bosco).

Depois de ter conseguido o empate
aos 32 minutos iniciais, o time do Londri-
na era senhor absoluto em campo, pecan-
do quando voltou para o segundo tempo
preocupado em garantir o marcador, uma
vez que retirou Luiz Valença do meio-cam
po para a entrada de Arenghi como quin-
to zagueiro.

Números atuais do

Certame Brasileiro

GRUPO A

1.° —Confiança 2 pontos
—Anapolina 2

3.° —Avaí 1
—Goiânia 1

5.° —Londrina 0
—Sergipe 0

7.° —Joinville —
—Colorado —
—Juventude —

—Novo Hamburgo  —

, o GRUPO B

Grêmio de Maringá 2 pontos
—Caldense 2

3." —Culatina  1

—Brasil(RS)  
\

5.° —Desportiva 0

5.° —Desportiva 0
° Caxias 0

7.° —Chape coense 
Criciúma —

SàoPaulo(RS) —

GRUPO C
1,° -Gama 2 pontos

—OperárioUMSJ)  2

—Itumbiara  2

4.° —Atlético(GO) 0
—Brasília 0
—Guará

7.° —Comercial(MTS) —

—Mixto  —

—Itabuna  —

Fluminense(BA)  —

GRUPO D
1.°—Tuna Luso  2 pontos

—Vila Nova(MG) 2

3.° —Payssandu 0
— T reze  0

5.° —Rio Negro  
—

—Fast Clube  
—

—Botafogo(PB)  —

—Campinense  —

—América (MG)  
—

América(MH)  —

—Cariocan.°  —

1 • —Ríver .r'Rl.JP°.E. 2 pontos

2.° —Maranhão  1
—Moto Clube  1

Sampaio Corrêa  1
-Piauí  • 1
—Tiradentes  1

Uberlândia  1
8.° — Náutico  —

—Central  —

—Uberaba  —

GRUPO F
1.° —América(RN)  —

—Potiguar  —

—ABC  —

—Fortaleza  —

Ferroviário  —

-CR Brasil  —

—CS Alagoano  —

—Arapiraca  —

—Leônico  —

—itabuna  —

GRUPOG
1.° —Operário(MS)  2pontos

—Grêmio (RS) 2
3.° —Atlético(PR)  1

—Internacional  1
5.° —Coritiba 0

—Rio Branco 0
7.° —Santa Cruz  —

—Sport Recife  —
—Figueirense 

 —
—Carioca n.°  —

GRUPO H
1.° —Cruzeiro  2 pontos

— Dom Bosco  2
3.° —Goiás 

 1
—Atlético(MG)  1
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