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EXPRESSOS A partir das sais horas
•1-.1.1 manha, a Rua Barác dn Rio Branco
¦'¦'.. bloqueada ao tráfego dus num.,:, ai

presso» do Norte a do Sul da cidadã,
devido as obras dir fechamento daquela via
aos automòvea Os do Sul nlo uio mais
até a Praça 19de Dezembro, fazendo pon
to final temporário na Rua Pedro Ivo, antra
Bario e Lourenço Pinto Os do Norte
deuariodeseguiratéa Rui Barbosa, tendo
ponto txi.ii na Riachuelo entre 13 de Maio
o Sio Francisco A duraçflo dos bloqueios
para o« expressos será até domingo. (2 ',

Pinheiros consegue empate
Grêmio

de falta através de Wagner
! ,
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Andié tentou de todas as formas fazer o mu gol, mas a defesa do Grêmio esteve sempre bem protegida e somente tomou uma bola de falta no final.

O Pinheiros empatou com o Grêmio RS, ontem no Couto Pereira, depois de jogo bastante equilibradono primeiro tempo. 1 a 1. foi o resultado, com Baltazar marcando para o campeio gaúcho e Wagner
cobrando falta, assinalando o empate. Renda superior a 1 milhão de cruzeiros para um bom jogo

Colorado, sem Aladim,

pega hoje Joinville
Na França, Figueiredo

pede maior cooperação
Em ai a visita oficial à França, o Presidente Figueiredo chegou ontem
às 16 horas locais..Salientou que é necessária maior cooperação
entre os países ricos e as nações em desenvolvimento. Hoje.com o

Presidente 
francês, reunião para exame de interesses comuns.(6.a)
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Da^"11 
é desfalque certo na equipe do Boca

Jnin1 5,Partid* da noite de hoje, contra o

dew ' no estádi° Durival de Brito. Buião
às 21ik 

Ser seu substituto. A partida começa
^ 

" "oras.com Luiz Torres na arbitragem. (8.*)

Morto na Praça Osório,
na luta por aguardente

Na Praça Osório, durante a disputa de uma garrafa de aguaidente.entre,"maloqueiros 
, Heitor Martins assassinou a golpes de faca, o pintorCarlos Cordeiro de Paula, •Carlinhos". 

Após o crime, teve início u ma
grande movimentação na Praça, que durou mais que o esperado.(Pág. 4)
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Versão de vingança no
crime do casal Mialski

Ganha nova versão o crimedo casal Mialski, da Vila Hauer Segundo
aspnmeiras investigações, o motivo do crime seria vingança.pois
foram recusados vários objetos de valor, como jóias, e ainda uma sa-cola com CrS 5 mil. Carlos Mialski seria um agiota. (Detalhes; na4 a)
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PREVISÃO

DO

TEMPO

Paraná Tempo nublado

com ch uvas esparsas ao fim

do período e na» regiões

Sudoeste do planalto e Sul

Temperatura estável
Máxima 31 7 Mínima

249 NEMET

A partir de março o Governo amplia

diálogo com populações do Interior
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Expressos mudam de

trajeto nesta manhã
M»«s»3aassi^»SSSBSs
jamento da rua Barão do Rio Branco. O. que vèm do Norte <**"*><*JJ" "'e

____________&___
,ermioa.s do Capão Raso a PortSo. rodarão centro p*a 

££***a£raTa»
Barão do R.o Br,nco e Pedro. Nesta. MllIMIlM 

__T__mÍS-\ *-

Lourenço P-nto. O fechamento da Barão. mlmmjm9^jmt_»J**Wjm*

horas da manhã de hoje, entre a Praça Generoso 
^ü^Z_^-t^_sM\mm

rSo iniciados os trabalhos de colocação dos rrveios-fjos 
?^^~ .^^J

de égua pluv.aise da .nstalaçào da rede de ..uminação puNica^ 
***•****+

Zam a COPEL concluir* a implantação da sua rede *ll I ItjmmPmpmm*»**

3?ède Barros A Telepar enquanto isso trabalha na conclusão da .mplantaçêo

£5£5ôTca ao ££ dTLão entre André de Barros . Vi^onde d. Gu.r-

mmm.

i.i i partir do prbxlmo més de março, o

governo paranaense vai ampliar o seu dialogo

com » populações do interior do Eslado e com

aa admnistraçA»» municipais, com a presença,
incluave. do próprio chefe do Executivo Esse

assunto foi um do» principais temas da reunião

do secretariado, no Palácio Iguaçu

O Governador Nev Braga presidiu, ontem, a

primeira reunião do seu secretariado em 81,

para deknear progiantas administrativos do

corrente ano
Apoiando «e em .determinações das ultimas

reun*fles de 1980. o Governador deu prosse

aumento a assuntos tratados, notadamente na

área da secretaria da Administração, solicitando

a continuidade de um rigoroso esquema de

economia, no que se refere a nova» contra

tações de pessoal
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ficou definida a quinzena de 16 a 30 de

março para a realização das exposições das

Secretarias de Estado, a exemplo do que

ocorreu em 80. a respeito da» realizações do

perbdo anterior As reuniões, abertas ao pu

blico, á imprensa. H ¦ ..i .- , televisão serio

'. .aia.-..ia-, i..,. .*. as >.•!. .i» * quinta» feiras

PRO SAFRA
Ficou determinada o data de 4 da» fevereiro

para a entrega, a 282 municípios paranaense»,
de novo» recursos do Programa Prb Safra, de»

finado» a implementar obra» de auxilio ao e»

coamento das safras agrícolas No . .. i-i..... - do

Edifício Castelo Branco as Prefeituras bene

ficadas receberão recursos no valor total de

2B0 mihões de cruzeiros
NOVOS SERVIÇOS

O governador N»*, Braga solicitou aos se

cretario» o estudo alento sobre necessidode de

msialaçaode serviço» estaduais em municípios

de maior porte, a fim de que seja efetivamente

alcançada a descentralização dos mesmos, em

benéfico dos usuários
VAI AO INTERIOR

A pari» da segunda quinzena de março, o

governador Noy Braga programou a visita as

varias microrregiõvs do Paraná nas quais ele

Ò PDS deseja união

para a candidatura
nr 
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.......".. contato com todos os prefeitos Aa

reunsõe» poderio ser realizadas tora dos mu

mdpo» sede. desde que o pleriejgmenfo r«

.|.aa... e o rote»o das via.itas j.i feitas peb
Governador assim indicar As reuniões nio
¦•¦' i o caríter de instalação de governo naa

respectiva» microrregiões. pois o governado.

Ney Braga quer evitar viagens desnecessárias

de secreta nos e funcionirios

Na primeira quinzena de abrü o governador

Noy Braga deveria visitar o local onde aerb cons

truda a Clama de Segredo, no Hio Iguaçu

podendo realizar, naquele local, a reunilo da

m-crorregiAo correspondente

MENSAGEM
Faialoando a reuniio, 0 Governador Ney

Braga soscuou aos secretários o envio de infor

n.aaaaçoes para a complementaçio da mensagem

que sera encaminhada à Assembléia Legislai iv<i

no dia 1 ° de março, conforme disposição con

striuconal A mensagem seri lida pelo própr«.

governador e relatará as realizações do Podei

Executivo durante 19BÜ

Belinati volta a
rever posição
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O presidente do Diretório n*»nos.

R egonal do PDS. deputado VONTADE DAS BASES

No?ton Macedo, enviou a Signatàno da *»****•

iodos os p.toito. do PDS, moção que lançoi>**rV*°.*

presidentes dos Diretórios Convenção Regional

Municipais e Delegados do

Partido junto à Convenção

Regonal correspondência

pedindo pronunciamento a

respeito da candidatura de

Nev Braga ao Senado da

Republica em 1982 Com is-

so.expícouo dirigente par
tidàr». 

"pretendemos con-

soldar uma posição jà
adotada pela própria Con-

venção Regional do Partido

e pelo Conselho Consultivo

Regonal".
- E nosso propósito 

—

de Norton Macedo - ouvir

sempre as bases e as li-

deranças municipais do PD

S em todas as decisões

políticas que tivermos que
dotar Entendemos que esta

è a única forma de forta

leoermos o partido, garan
tindo a participação de

todos os companheiros e
•eletindo, em nossas

decisões, efetivamente, a

vontade dos correligio

Partido o nome de Nev

Braga 
"como uma con

tnbu.cão do Paraná ao

pais". Norton Macedo lem

bra que naquele encontro

partidário a manifestação

em favor de Nev Braga foi

unânime. Tivemos depois a

manifestação do Conselho

Consultivo do Partido, que

expicatamente lançou a

candidatura de Nev Braga

ao Senado da Republica em

1982 e propôs a este di-

retòrio o desenvolvimento

de uma campanha visando

colocar o nome do Gover

nador entre os candidatos

no PDS às eleições pre

sidenc-ais de 1964 Portan

to, temos concretamente

uma manifestação das prin

cipais lideranças do nosso

partido"
Agora, segundo revelou

Norton Macedo, o Diretório

Regonal vai buscar novas

manifestações de lidera

nças munic-pais e das bases

partidárias em todo o Es

tado, 
"mesmo 

porque, sen

timos que há em todos os

nossos pompanheiros do
-ntenor uma vontade de

participar de todas as

decisões maiores da cúpula

partidária".

Em outra correspondén
cia dingida exclusivamente
aos delegados municipais

junto à Convenção Re

gbnal, o presidente do PDS
lembra a responsabilidade
década um no processo de

aperfeiçoamento da de
mocracia. através do for

talecimento do partido Diz
Norton Macedo que a res

pcnsablidade de cada um
fo. 

"significativamente am

pliada porque passou a in-

tegrar o colegiado que
tomará todas as decisões
do nosso Partido com vistas

ao futuro politico do Pa
raná". Esta participação, na

opinião do dirigente, terá

que reverter se em êxito do
Partido nas campanhas de
1982

O prefeito de Londrina,

Antono Beknati. informou,

ontem. que. no momento,

não está desenvolvendo

nenhuma atividade política
Segundo eb, 

"está 
preo

cupado em concluir as

obras desenvolvidas em

mnha admoistração, nio

me sobrando tempo para

articubções políticas".
Belinati fez questão de

tiisar que pertence aos

quadros do Partido De

mocràtico Social, onde

mantém relacionamento

dos melhores com todas as

lideranças do partido" e,

sobretudo, segundo ete,

com 
"o seu comando

O prefeito de Londrina

confirmou que tem rece

btdo em seu gabinete de
trabalho deputados e lideres

de outros partidos de
oposição, que aproveitam g
encontro e, muitas vezes o

convidam para transferir se
de partido Porém, garant...
nada exste de concreto g
ressaltou que 

"todos 
os

poiticos que vieram ao meu

gabnete. independem-*
mente da agia partidária |

que estejam filiados, serân
bem recebidos e tratador

como mais alto respeito" E

conckni 
"Afinal, 

quem
sabe, alguns deles a.p

acabem entrando no PDS'
O SCTJ atíumaiUaWJ 

Anuàrio sendo
comercializado

Sguarezi não crê em

conturbação no PMDB

sna Bario do Rio Branco modificam hoje o traietodosõnbuswgfWW

CONFIRA
CARAVANA
A Caravana do Zequinha

chega ao finai do trajeto na

sexta-feira, dia 30 So até Ia

os álbuns preenchidos po-
derão ser autenticados, para

que o colecionador possa
concorrer aos prêmios da

campanha, que serão sor-

teadosnodia 14 de fevereiro,

pela Loteria Federal Serio

distribuídos pela Secretaria

das Finanças, um milhão de

cruzeiros em cadernetas de

poupança, motonetas, te-

tevisores a cores econjuntos

de som Os álbuns devem ser

autenticados na Rua do

Rosário. 180. No intertor. nas

Agenciasde Rendas.

CARNES DO IPE
A partir de amanhã o Ins-

tituto de Previdência do Es-

tado estará distribuindo os

novos carnes de pagamentos
aos pensionistas, para ao

primeiro semestre deste

ano. Com o carne namão. as

pensionistas poderão co-

meçar a receber a partir do

dia 5 de fevereiro. Na Ca-

pitai, os carnes devem ser

retirados no edificio do Ipe,

na Rua Ináco Lustosa. Di-

visão de Pensões. No In-

terior, nas agências do Ban-

codo Estado.

ta a menos de faturamento

da rapaziada praieira: duro

vai ser agüentar a má fama

das nossa pra ias por a 1 afora.

Afinal, nem todo mundo é es-

túpido o suficiente para

deixar se enganar.

COMANDO

Amanhã, ás 10 horas, no

Quartel General, no Pi-

nheirinho, o General Ray-

mundo Maximiano Negrão

Torres passa o Comando da

Artilharia Divisionaria/5

para o General VValdyr

EduardoMartins.

VIZINHANÇA
Hoje, ás 19 horas, o Prefeito

Jaime Lerner entrega a Casa

de Vizinhança do Jardim

Urano, noXaxim. Destina-se

a diver sas funções de apoio a

comunidade De imediatovai
funcionar uma creche que
atenderá 30 crianças de três

a seis anos de idade. Outras

regiões da cidade também

terão. logo. suas casas de

vizinhança.

MUDANÇA
As obras de implantação da

Via Conectora 5, terminada

na primeira fase, obrigou a

mudança do itinerário do

õnibu» da linha Mossungue,

a partir de amanhi. Eles vol-

tam ao seu trajeto antigo,

deixando de ingressar na

Rodovia do Café.

JUIZ
Hoje, é o juiz Aldo Fêman-

des quem atende o plantio
de pedidos urgentes de
"habeas-corpus" e requi-

sitbrias de prisão preven-
tiva, no cartório da 5.' Vara

Criminal, das 7 as 17 horas.

Depois, até as 24, no saguão

do edificio do Tribunal do

Júri.

VISITA
Ontem, o Prefeito visitou as

favelas da Vila Guaira, Vila

Oficinas e Jardim Urano Os

moradores agradeceram ao

prefeito os benefícios re-

cebidos, como DDS, rede de

energia elétrica, agua

tratada e coleta de lixo, além

de canalização de valetas e

outros. No Jardim Urano, in-

clusive, a creche está sendo

duplicada para atendimento

a lMcrianças.

"Os 
que estão apostando

na zivisão ou divergência

do PMDB, para ganharem
as eleições de 1982, no Es

tado do Paraná, saibam que

isso não acontecerá" disse

ontem na Assembléia o

Deputado Nlso Sguarezi.

ex brecando porque não

haverá conturbação interna

no seu Partido.
"Não bastassem as

claras posições assumidas

por nossas principais li-

deranças - coesas em tor

no do programa e da ação

oposicionista - o partido
como um todo, deseja ven

cer as eleições e sabe que a

unidade será fundamental.

Assim, a coesão ddos

pemedebistas ê condição
"sine 

qua non" e nós somos

os primeiros a saber e dar

importância a isso. A força

do PMDB está na sua união

e todos os bons candidatos

que possuímos, nos as-

seguram que em primeiro

plano está o interesse par
tidário, porque è a represen

tação popubr no governo.
Qualquer nome do PMDB,

será imbatível no Paraná se

tiver atrás de si a coesão

partidária 
— fruto de de-

cisões livres e democráticas

que o partido chegar na

hora certa. Não será de

fulano ou de sicrano que

queremos fazer governador,
mas de um nome com

prometido com o programa

partidário que se elabora

ouvindo os interesses e an-

seos populares

Sguarezzi adiantou que
"não sabemos as regras do

jogo, mas sejam quais
forem, se com sublegenda

ou um só candidato, não

importa, para qualquer
situação ou hipótese ca

suista que for usada, lá es

taremos na disputa unidos,

porque não dependemos de

maquina administrativa, não

dependemos do apoio de

governo. Nossa confiança

está no Povo. assim como a

confiança do Povo, hojees-

tá em nós da oposição".

Raiz fala
sobre a

sua posse

SAUDE MATERNO_JNFANTIL

PLAQUETAS
Hoje, o Detran recebe as

primeiras 30 mil plaquetas
para o ano de 1981. Elas es-

tâo sendo confeccionadas

por 15 presidiários que ga-
nham 20 cruzeiros por dia.
Muitos ainda não têm prá-
tica. mas a coisa está indo.

Por falar em plaquetas.
quem têm veículos com

placas final 1. só dispõe de

tempo hoje e amanha para a

renovação do licenciamento.

FUGINDO
Turistas estrangeiros, es-

pecialmente argentinos e

paraguabs. como se previa,
estão fugindo das praias

paranaenses que nâo ofe-

recém condições minima»

para querer competir com as

de outros Estados, como

Santa Catarina e Rio Grande

do Sul, no caso do Sul do

Pais. Além do mau tempo

desta temporada, coisa pior:
o nosso litoral não tem ca-

pacidade hoteleira para
abrigar nem a metade de

pessoas do que se propab

por ai. Os paraguaios, que

ainda sâo 
"virgens" no litoral

paranaense, pois só agora o

( descobriram , é que ainda

estão se agüentando um

pouco mais. Os argentinos

estão en sacando a viola a

vâo aprender samba (ou en-

sinar tango)em outros 
"rin-

cones". O pior de tudo nâo

será, obviamente, o montar.-
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•Minha 
posse, se Deus quiser, vai

ser com prefeitos recebendo casas

populares e assinando convênios

que atendam as necessidades dos

mUA 
dadarkçáo é do secretário ex-

traordinário para Desenvolvimento

dos Municípios, Saul Raiz, antes de

se reunir pela terceira vez com os

dirigentes de órgãos que ficarão

subordinados à sua direção. O en-

contro foi realizado na manha de on-

tem e dele participaram diretores e

funcionários da Cohapar, Emopar e

Fa 
Fazendo questão de afirmar que

a Secretaria não privará nenhum dos

secretários de Estado de suas atuais

atribuições, Saul Raiz acha que a

partir da criação desta nova Pasta a

filosofia do municipalismo será real-

mente executada.
"O 

município — afirma o ex-

prefeito de Curitiba - poderá en-

rontrar na fretaria Extraordinária

uma fornecedora de tecnologia

adaptada ao pequeno centro ur-

bano". Sau! tem um exemplo Dará

ilustrar sua proposta. 
"Em 

vez de se

usar um grande empreiteiro para

fazer a pavimentação nestes Iuga-

res porque náo usar mão-de-obra

local, com tipos de pavimentação

que possam ser desenvolvidas pela

própria comunidade?"

Preço da
cebola não
dá estímulo

Odeputado Edilson Alencar, do PP, voltou

preocupado ontem da região de Irati com a

situação dos produtores de cebola, que não

vêm encontrando um preço compensador

para aquele produto.

O Departamento ts-

tadual de Estatística, órgão

da Secretária do Estado do

Planejamento colocou à

dísposic 3o dos interessados

o Anuàrio Estatístico 1979.

Esle è o terceiro volume da

séne, tendo sido precedido

pelos a nuàrios de 78 e 77. A

publicação contèn dados

sócios políticos-econõ-
micos que espelham a

realidade do Estado do

Paraná, fornece ainda, sub

sidos sobre a situação

fisica do Estado, tais como:

climatologia, índices plu-
vio métricos, etc. Contém

ainda dados sobre pro-
duçãoagro pecuária,
produção mineral, preços, e

os gráficos representativos

de todos os dados apresen

tados.

Estas informações são

apresentadas por muni-

cipbs que por sua vêz estão

agrupados nas suas respec-

tivas micro-regiões. Por es

tas suas características o

Anuàrio Estatístico pode ser

considerado como ver

dadeiro banco de ciados. E

para complementar estas

informações, o DEE Depar

tamento Estadual de Es

te, trst ku coloca à disposição

dos usuários uma série de

outras publicações: Normas

de apresentação tabular e

gráfica: Pesquisa de So.a

Pesquisa de Cereais soja

milho; Indicadores Geren

ciais, uma publicação men

sal; Estatísticas Bancárias

relatórios mensais; Estatis

ticas Municipais; Censo Es

colar Região Metropolitana

de Cuntiba, efetuado du

rante o ano de 1379 Expor

tação do Paraná por vias in

temas; E Finanças Públicas

Municipais. Além destas

publicações poderão ser

obtidas no DEE através do

atendimento via Tele-

p ro cessamento /Telex.

Os interessados em ad

quirir as publicações, de

verão enviar correspondén
cia ao Departamento Es

tadual de Estatística, Bua

Barão do Rio Branco, 45-9°

andar Caixa Postal 8661

Telex (041)5960 DEES BR

80.000 Curitiba Paraná

Junto a carta deverá ser

anexado cheque nominal no

valor correspondente ao

seu pedido, mais o valor de

reenbolso postal.

Rodrigues pode
ser candidato

Edison, que viajou em companhia de Cel-

so Saboia, ex-presidente do Banco do Es-

tado do Paraná, esteve em Rio Azul, Re

bouçase Irati,locais onde promoveu encon-

tro com os agricultores e ouviu destes, re-

clamações relacionadas ao atual mercado de

cebola

De acordo com as informações que

colheu, os produtores de cebola tiveram gas-

tos de cinco mil cruzeiros pela saca de se-

mente e de oito mil e quinhentos cruzeiros

peto adubo e hoje não encontram ninguém

disposto a pagar cinco cruzeiros pelo quilo

daquele produto.

A preocupação do parlamentar está

relacionada à disposição dos agricultores de

jogar fora a produção, num gesto de revolta

aos desacertos aa poniii-a agm-uid. cie a.un-

sidera uma falácia a prioridade agrícola

propalada pelo Governo para o setor. Afirma

também que o anacronismo da politica

agrícola brasileira não dà vasão para o de

senvolvimento justo da sociedade, impedin

do o reconhecimento do valor do homem do

campo.

O deputado federal

Sebastião Rodrigues vai ser

lançado como candidato ao

Senado, durante as con-

centra ções políticas que o

comando do PMDB rea-

lizarà nos próximos dias 8 e

10 de fevereiro, na região

Sudoeste do Estado.
Com este lançamento, jà

são quatro os postulantes
àquela hdicação para a

Câmara Alta: Nivaldo
Kruger, Álvaro Dias, Leite

Chaves e agora a do par-
lamentar sudoestino.

Entendem os politicos da
região que o partido deve
apresentar para as eleições
de 19B2, principalmente na

disputa do Senado - que
permite a sublegenda —

candidatos identificados
com todas as regiões, a fim
de que não pareça pre-
valecer um 

"grupismo" 
por

parte dos politicos de Lon-
drina, que aspiram, além da
Governança do Estado,
também a vaga na Câmara

Alta. Consideram, por outro

lado, salutar para a agre*

miação a indicação de

vários postulantes na con

venção regional, fato que

dará maiores opções aos

delegados e uma demons-

tração da vitalidade o°

quadro partidário, 
l*°le

psicologicamente 
*_*»W

rado para as disputas au

pleito de 19K- 
_**

quadros somente não estau

ainda no poder 
- dizei*? 

-*

pelas medidas casuística»

adotadas nas eleições pas

êmaaWa _**5___
mineiro de nascimento,,m
encontra em nosso Estado

há vários anos, fixando sua

readôncia no Sudoeste 
¦*

fetado, onde exerceu »

gerência do Banco °

Brasil. Eteito deputado 
es

tadual, foi o lider de ban

cada em certo penodonB|a
atualmente, exerce Pe

segunda vez, mandato

Câmara Federal.

Ontem pela manhã, os 107 alunos do Curso de Saüde Pt.

blica interromperam a pesquisa social que estio realiando

nesta semana, para uma avaliação do programa de saüde

matemo-infantil, com a verificação dos dados levantados

pela Secretaria da Saüde e do Bem Estar Social, em 1978.

Coot-denados pela medica Zilda Arns Neumann.os profis-

sionais de diversas áreas realizam treinamento para ava-

«ações posteriores, com dados atuais. Divididos em 10

grupos, médicos, dentistas, enfermeiros, assistentes socas

e veterinários analisaram os problemas de mortalidade ti-

fantil e materna, natalidade e óbitos por doenças transmè-

siveis e outras, a nível de município. Com base nesses

dados cada equipe realizou cálculos e avaliações sobre o

nveldésaüdeda .comunidadei nos diversos municípios es-

tudados entre eles. Rolândia, Batea Nova, Londrr.a,

Matelândia, Marechal Cândido Rondon, Bocaiüva do Sul e

OUtrOS. __________________——mm—_———-———————

É FÁCIL ASSINAR fi

GAZETA

DISQUE 224-Q522

Reunião sobre IN PI

Nos próximos dias 2 e 3 de fevereiro, a convite d 
^

cretario Fernando Fontana, o chefe da Representa", ^
Instituto Naconal da Propriedade Industrial no •***' da»
Marcelo de Castro Campos, estará em visita «o nuc - 

o(J.
Secretariasda industria e do Comércio em Lononno gS.

jetivo da visita, segundo Marcelo de Castro, é de apw 
^.

clarecn-entos à classe empresarial no que «"•**' 
juijnis

priedade Industrial, autarquia federal vinculada a

té rio da Industria e do Comércio.

Ao INPIcabe executar no Âmbito nacional "^."""Tfpare5

regulam a propriedade industrial e adotar medKJas ^

de acelerar e .egular a transferencia de tecnolog-8_ ^n,
ainda,pronunciar-se quanto à conveniência aa m** 

ç^-
ratificação de denuncias de convenções. -.r-»-aI«pel a**
vênios e acordos sobre propriedade industr»!, '*~?áJlxf*v

vem cumpnndo de modo estratégico na POj**108. se-*»0'
do Estado, através de sua representação no ******, 

Centrf>
no Edifício Afonso Alves de Camargo, 2 anoa.,

Cívico. _*
il*1'

, •!
Curitiba. Ouinta-Feira, 29 de Janeiro 

o»



«V tradicion-l BarCometa. um jornalista
ilibai» relembrava, dias passados, de seus

musico de jazz nacity. Saindo daqui

_\ lutarem Sât» Paulo, ao lado de nomes

¦ que marcaram época. Lá conheceu um
iP-Umho B-wun.e que executava na guitarra,
ninamcntc. acordes jaa:___ ticos. Esse rapazinho

i dia conheceu a lama e nada mais r que o
iti» Roberto Carlos.

Alonso Kan^el preparando-se para participar
íCampeonalode Fórmula-2. Antes ele corria
:ia hormula Ford. A disputa sul americana será
amada em várias cidades brasileiras.

{Mw ,nfofma ê? ^y

Hi/u MATINAL Tudo* preciso
empreender com otimismo para se colher,
do outro kiio um pouco de pai.
compreensão e muito amor" Birudo
colunista JoIoCsrlosVieira.em
mensagem ao D A . talando sobr *os meus
Manos d»«ornalismo

-Segredos de mod* pera o ano iodo!-

oantatammoáa |A foi uma verdadeira obsessão Hoje
'«_iis 

livre descontraída, sem tanto compromisso
'"'-JL a mod* porém .adentro do nossoestllo. sem

___S_lirMa« -"—'
SK amam tmmt *>q ue se vei usar, geralmente"'' 

_.o do quets est* usando Falaremos do quas*

doqu* *• v»i usar dentrod* r» pi das pinceladas Ei*

l*_____S____i usada eom botas (esta at* o toelho )ou' bj|0 
mocas*incom meias de II grossas • color,da»

'_i.ha.n-t* 
° io* lho

mSitBÊBI Foiacoqueluchedoverloeseritambím' 
^v*rno Acomp*nhad*s*mpredec*lç*doesport* O

JS tmt» • ° mUÊM oa saia calça, isto*. deixa os
v[»»_-*mostr*'. 

. so ¦'•¦ *m° "*** °" •*¦*•• com lamia* para Oar
V^d.d* *o *nd«r

Vestidos am estilo camisa" e como dií o Jos* Voip*
(Runta )com gola chinesa "continua 

sendo o 
"grito" 

ou
com laço estilo Chanel ' 

Comprimento cobrindo
levement*osio*lho*(aparec*no andar uma pontinha do
mesmo!
** Os sapato* altíssimos (10 cm )e para quem gosta, pod*
ser usado* qualquer hor*
•• Tecidos d* algodio • seda para o v*r«oe para o Inverno
camurça* risca d*gu
•• A» cores neutra*, cima. bege. caqui verde, xadrez
(para blusas 1
••Alinh*rom*nbc**st* 

nasblusascom Irufrus*|*b6s
usados com uquettes * tailleur*
•• A mm isssiaest* sendo bastant* usada na Europa com
grandes tendas, 'detodasas 

maneira* qu* se queira
usar".

late Clube:

m«su"total!

.-/ *¦ mov»m*nt*çlo no lat* Clube de

r»t>bi p»rs»sromemoraç6e». no próximo
r" 31 ao»'niverdo clube, qu-> contar*

-an ipr*s*nç* maciç* dos900 sóciosque

m! -»""' o quadro associativo.

.Comodoro A lfr*doBrai em ritmo

m-tmia- ¦¦ ' ••'dopessoalmentede

^j os detalhes. Inclusivedecoraçlo.

.í •¦¦» • :- '¦¦ •* diretor ia dolate Clube
— - '• ¦ ¦•»' •**-* lesta na história do

-... -Tiarcandouma tradiçlosempre

Kompanhada d*gr*ndes promoções,

como * o caso também da lll Noite dos

Miras do Sul. dia 7 de fevereiro.
...-¦- -i .i festa do 20 niver dolate

Jui* sera um 
"su" total!

____T^^^^J Üm^-VM

____¦ 'J*aW^^ ^___l_^^l ___L*~_j_

___ *jk*Ê0m

CARNAVAL 81

Cláudio Ribeiro e as novidades para o Carnaval

0 talento reconhecido e aplaudido!

Quem divulgou na madrugada de ontem gran-
des novidades para os participantes do Abre
Alai. I Festival de Música de Carnaval, foi
Cláudio Ribeiro, pagodeiro considerado e res
ponsavel pela direçáo artística do festival. Alem
das quatro músicas clássicas nos primeiros
lugares na final do Abre Alas as demais dez tam-
bém estario incluídas em um LP que deverá ser
prensado ainda antes do carnaval. As gravações
acontucerao na cidade mesmo, num dos me-
lhore. laboratórios de som existentes. Além des-
te Cláudio também está produzindo um LP de
Claudionor Cruz que foi denominado "Saudades

de Mim" Podem esperar que o moço nao vai
parar mais de apresentar coisas boias para a
cidade

ABRE ALAS

Depois do sucesso do Abre Alas a rapaziada da
cidade náo ficará mais sem a animação das sex-

inças confirmada*

De verdura... a sapato.

luardo Ribas eslá v mjando para as ilhas do
ledo pais Ficará algumas semanas em

eniando de Noronha. Neste Anal de ano
:«__«<_. ojlougrauem bnjenharia Civil pela
.'niversidade Federal do Paraná.

enfeitaria Schaffer na agenda de muita
lie Volla ao tradicional prédio da Quinze de
lembro, depois de muitos meses fechado.

"amado após o incêndio que consumiu suas
laalaçSes.

—Ml* cumprimentos pelo seu noivado, a
¦°niU_* e,ie<*anle Dul«. «lha do casal desem-

Wior Lauro ID. Maria) Fabricio de Mello,
¦ I mmm* Cláudio Manoel da Costa.«lusia de *0 

Estado do Parani".

* 
* *

P" M aracptivid.de fc paUvras &
«_¦*_ Nev Braga, quando de e don. Nice

mm oficialmente no Paraná, nesta semana, o«Internacional do Deficiente Físico. Estavam«ntes autoridades e a coordenadora Helena¦Ml liKueiredo.

**

' w
w Mmmm.

Rosana Godoj, preaença confir-
mada na Garota-C.lcbá 11, dia 7
de fevereiro, no Iate Cli.br de
Caiobá.

••A música'Verdura" do compositor
paranaense Paulo Leminski fará parte do
próximo LP de Caetano Veloso.

** O Japáu tem destinado cerca vie 2 bilhões de
dólares anuais para ajuda de desenvolvimento do
3." Mundo . fcsle ano estaverba vai ser duplicada.

••Sc,jundo recente pes qui sao praio do brasileiro
hoie em restaurantes t macarrão, lasanha,
ravioli. .uhstituindo o bife com fritas. Mudan,a
dc hábitos? Força das circunstincias. fe mais
barato!

m O próximo dia 13 cai numa sexta-feira.
Prepare o seu patuae defenda-se com seu Pai de
Santo. O ano de 81 está sendo de ferver. Calor
nào temos e a meteorologia diz que vai ser de"arrepiar" 

o nosso inverno. Rigorosíssimo.

"Cumprimentos hoje para Valéria que
comemora mais um niver. Filha de Li «te e
Roberto Palombo. Ela é u m broto sensacional.
Festeja em Caiobá e vai aguardara Noite dos
Mares do Sul e a escolha Garota Caiobá lá no
litoral.

••Jackic. viúva dc Kennedy e Onassis. deverá
casar-se dentro de meses con: o multimilionirio
MauriccTemplesman.de 53 anos, negociante de
diamantes. Ele acaba de divorciar-se para casar
com a irrequieta Jacqueline.

••Sc você quer inscrever suamúskaparao
MPB-81 da Globo, apresse-se. termina neste
final de mês. Inscrições no Canal 12..».
*• Ê um ritual. O Presidente Figueiredo nâo

tas feiras a noite. Entendimentos neste sentido •
foram mantidos na terça-feira entre a Secretarie
da Cultura e Esporte e a Comissáo de Carnaval.
Durante todas as sextas-feiras até o carnaval o
palco armado na Boca Maldita apresentará ex-
celentes parttdeiros. além das músicas que par-
ticiparam do Abre Alas.

Alem desta promoçáo continuarão as apresen-
taçdes do coreto intinerante nos bairros da ci-
dade, juntamente com a realização dos bailes
carnavalescos Amanha o baile acontecerá na
Sociedade Operário Recreativa do Boqueirão, a
partir das 23 horas. Os ingressos estio a preços
bem populares CrS 150.00. para homens; Cri
yS°»£sarJt muln«r«s• « mesas *«n<Jovendidesa
Cr$ 400.00

A partir das 20 horas em frente a Sociedade
estará armado o coreto intinerante, que vem
levando muita animação a todos os bairros.

riNti *" ^__W_____K MfÇ~lM Uu.
^^ê ^^ r^^^t^^Ê^ B_C^_I _________________.* ^_____i__________2_! ESSjF _^__i __B
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Espetbculosdo gênero Abre Alas serio repetidos as terças-ferasna Boca Maldita.

Vatapá e
Db vens. em popa os ensaios da Embaixadores da Alegria,a minado e è da autoria de Cláudio e Homero Rlboi. Este e
escola comandada por Glauco Souza Lobo traz neste ano um trecho da letra, "O 

cheiro do asfalto de samba/Cartola
uma sène de atraçOes, inclusive comidas tipicas da Bahia pairando no ar/ O mestre que fala com as flores/ ai se eu
que sio servidas na quadra da escola. pudesse falar"
O samba enredo da escola para este ano jà esta quase ter-

Sexta é a grande As inscrições

noite da Mocidade Para concurso

tichardeJoyna "Divina"

£ft!?^*t^<Í-IN>l fm patrocina a

¦?«£ 5Gfi8:07ta 
Cf,»"-II" y* o maquiador Joy estario

«a-eb, ° 
Hotel FrtB*ta. para atender as clientes

jj 

•*- socipar q u* pon tificarlo na lll N oi te dos Ma res

ss»sa.íaa promoc4°comandada

Inauguração, turistas e almoço
• - A tecelagem Brasil est* convidando o colunista para o
lançamento desuacoleçâo outono invernoII, dia 3 de
fevereiro noGallery em SloPaulo. Merci. •- Noano
passado chegaram ao Brasil l milhio e meio de turistas
responsáveis pela entrada no pais de 1 bilhío e 60milhões
de dólares; no mesmo periodo saíram do pais sm turismo
536 mil brasileiros, t*ndo um saldo positivode lmilhiode
turistas. •- Lufthansa- LinhasAèreasAlem*, convidando
pa ra almoço do InterlineClubdeC uri tiba, amanhl, no
Restaurante Grande Muralha.

S!!,to<.'n,on(D,n«h
___»__! Salom°n)

'irgini, *^arm"n 
Silvia

Cn?c.C00md-t'"o*

GENTE

Sr
Piau ar811'. Nelson

- ,h)s°w*;Nrtson

la-P' ___
11.»

comemorou o niver de alto estilo no dia 7 de
Juçara Jorge Oias(senhora fevereiro, no late Clube de

-. NIVER _ Cnm.mo_.ndo
hqleaeMréiadeaeall.* nher o
brotinlmo Slrla SdraaMra,
MM* d* Jo.em-guatda ia
Planalto Kl* t **.. <!<• o.-l

Jaime (Sânla) Atheltxrg. O
brotlnho c__rt« (Ma* em
Guaratuba, cem * famlr.

(Flori nd*) Jorge; Jos*
Roberto (Maria Alice)
Cavazzani, no grupo que

Walter Souza Dias) na
residência dela.
• Meu amigoLúcioDi Pino
Neto regressando de
circulada carioca de mini-
férias.
•Passando finalde .emana

na Ilh adas Cobras, Ligia
Carneiro.

•Loris Marchesiniestá de
partida para Sio Paulo. Vai
assistir ocasamentode
Dirce Meira Santoscom Joio
Nicolau Chamma, XI horas
dndi*/l1 na Catedral
Metropolitana Ortodoxa.

•Curtindo nosso Itoral,
Sérgio (Telm* )Rodrigu*s.
Eles j* confirmaram

presença na Noite dos Mares
do Sul, qu* acontecer* em

Caiobá
•Rita e Wilson Abagge
comemoram ontem, niver de
casamento.
•Acontecer* no di* lid*
fevereiro, 20 horas, na Igreja
Santa Terszinha, o "sim" 

de
Anna Cristina* Mauri José.
A noiva é filha de Rose li as
(Maria Luiza )Kubrusly. O
noivo, daviúva JoioGuerr»
(Helena Maria)
.A-G-E-N-D-A- Estreando
idade nova hoj* Cirilo
Arcovard*. Maria Cristina
&fu*no(sra. fcmar Sguano )
Urçul* Lan«* Pedrosofsra.
LuizRenatoPedroso)e
AdelnaCastaUINov***

(sra. vice-governador José
Hosken de Novaes )
Cumprimentos circulando

Na noite da amanhl o samba estará correndo solto ma

quadra Henrique de Almeida no Prado Velho. Esta será a
data da escolha do samba enredo da Mocidade Azul, e as

participantes serio julgadas por um dos melhores júris da
cidade. Acomèslo julgadora tem como integrantes Cláudio
Ribeiro, Luiz Carlos Martins, Mlrio Celso, Dirceu Graeser,
Raul Passos, Antonio D'aquino e Dante Mendonça.

O inle» do concurso est* marcado para às 23 horas e jl
tem oito sambas inscritos. Tomando por base os concursos
anteriores a Diretoria da Escola esti esperando aproxi-
mad amen te 15 inscrições e todas de alto nfvel.

Para o curitibano a promoção sempre agradou, oca-
sionando nos anos anteriores engarrafamentos nas ruas
que levam a quadra da escola. Para este ano esti sendo es-
perada uma afluência bem maior, e para isto a escola já
providenciou um carregamento maior de 

'loiras 
suadas"

que deverio ser totalmente consumidas pelos partideiros da
cidade.

BATERIA

A bateria da Mocidae Azul que está sendo afinada por
Raminho, afilhado de Mestre André, vai muito bem obri-

gado, segundo a diretoria da escola. Mas o comentário que
anda circulando pela cidade é que o bom batuquem voltou
ao Rio de Janeiro, onde deverá passar o carnaval. Segundo
informes obtidos junto a diretoria, o moço estará de volta
hoje e trará consigo algumas surpresas Desta forma mais
uma atração está marcada para sexta-feira, a apresentação
de Mestre Raminho. Esta è a melhor pedida para uma sexta-
feira que prenuncia um exelente fim de semana.

da Bem Bolada
Já estão abertas as inscrições para o concurso de
Bem Bolada da Sociedade Batei. As dondocas da
city que estiverem interessadas em participar da
promoçáo podem realizar tuat inscrições no Foto
Nery.á Rua Mal. Floriano, 39 —1.° andar.

A umea recomendação para as candidatas é
que todas sejam de virar a cabeça de qualquer

FANTASIAS

Os componentes de todas as escolas oficial-
mente inscritas para o Carnaval na Raça, devem
comparecer em suas quadras de ensaio para
tirar as medidas de suas fantasias. O aviso é das
diretorias que estáo vendo a data se aproximar e
os pardideiros ainda estáo arredios.

CONTRIBUIÇÕES

Todos os anos as escolas de samba da cidade
rem recebido o apoio do comércio curitibano
Neste não aconteceu mudança. Mas as diretorias
fazem um apelo para que quem quizer ajudar
procure sempre verificar se realmente a pessoa é
credenciada pela escola.

DISCOTECANDO

Em busca do aperfeiçoamento

Tfiypprrr: 
'""'

|ENTES COM n%L_fÍSTARlA TEU MÉRITO, SE COMBATESèES SOMENTE ÓÚAN&Ó TE \
ÍMPREC0MbCa^9ÍM-? NAO IMPORTA SE. ÊS OU NAO CORAJOSO, CONTANTO QUE 1^¦ss__-^_OMBATAS m*m»n 

|| 
p FOSSE". (Santa Terezinha do Menino Jesus J

1_b»'

ADVOGADOS
mtDICOS

PAGINft DE SERVIÇO
233-2178

Um dos primeiros presentes que dei a Oswaldinho, foi
uma sanfoninha de 4 baixos, quando ele ainda estava com 7
meses. Depois, * medida que ia crescendo, eu trocava o
açordeon antigo por um maior, sempre aumentando o
numero dos baixos, atè que chegamos aps 120.

Como, além de sanfoneiro eu também era afmador de in-
arumentos.minha casa vivia sempre cheia de músicos. E o
Oswaldinho, ainda bem pequeno, ficava sentadinho num
canto, vendo e ouvindo Luiz Gonzaaa Sivurr» ftmrmnn
Hlho e tantos outros sanfoneiros.

Nessa época, nós ainda morávamos no Rio de Janeiro,e
em 1960, quando Oswaldinho estava com 6 anos. vemos
para Sio Pauto e eu comecei a gravar pela Continental.

Deade pequeno ele toca bem, tanto que, aos 8 anos, ele
participou de uma faixa de um dos meus discos. Esse disco
è o 

"Chapéu 
de Couro", e a música que ele tocou foi"Mentoo 

do Pirulito".

Em 1985, abri meu primeiro forró, ali na Vila Carioca. E
ele sempre estava por II, por isso a gente diz que ele foi
criado no forró. Al o seu interesse pelo açordeon foi crês-
cendo, ele sempre por lé olhando os outros tocarem, atè
que passou a acompanhar os cantores nordestinos que
iam fazer seus shows. E quantas vezes ele teve que fugir
para se esconder do Juizado de Menores. Ficava atè en-
graçado, quando os homens entravam no salão, encon-
travam sb o cantor, sem nenhum músico acompanhante
Eles nlo entendiam nada.

No fim da década de 80 criei um selo, o Cantagato, com
o qual lancei alguns músicos e cantores nordestinos. E foi
nesse sele que Oswaldinho, aos 12 anos, gravou seu
primeiro compacto Ainda nesse selo,gravou mais doa LP"-
s. Depois eu vim para a Continental e trouxe o menino
comigo, e aquiete gravou o LP Nordeste, Eu Te Amo".

________ *-m*tmB ******

t A ^[*JFf ^f^l______________f_____P_^_Bi_>^^l-__fc

^Oswaldinho. -%%__—

E ele sempre continuou tocando, procurava professora*ese interessava cada vez mais. Só teve uma época.quando
quase todos os meninos resolveram formar conjuntos atocar bailes, que ele cismou de vender o instrumento acompra r u m ó rglo Mas eu o aconselhei, nlo queria que ela
fizesBeisso.poqeue ele jà tocava tio bem... Atè que no fin
eu consegui corvencl-lo a nlo vender o açordeon e sim
aprender a tocar outros instrumentos de teclado.

Hoje,sei que valeu a pena! Além do açordeon, ala toca
outros 10 instrumentos de teclado, mas o seu amor paioaçordeon continua. E foi com o açordeon que se apresen-
tou nos Estados Unidos. França, Espanha e Suiça.

Outra coisa que muito me orgulha, è vei que Oswaldinho
sempre procurou afeiçoar-se. e hoje, este mostrando que oaçordeon e um instrumento de múltiplas possibilidades. Atè
algum tempo atrás, muitos pensavam qde o açordeon abse rvia para tocar música sertaneja e nordestina, o qua nlo èverdade Exemplo disso è este disco, onde Oswaldinho
toca.com a mesma desenvoltura, tanto um forró quanto um
clássico. "Pedro 
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Estudante some após

receber Cr$ 400 mil

Fuga dc

dois do

prcsí*lio
O estudante de Economia

* encarregado da cobrança

d* uma revendedor» d*

Oeneral Motor* em Apu

carana. Luiz Carlos Soares

da Silva 28 anos. qu* d*

*ap*r*c*u mittanosament*
na ultima terça feira, na-

quela cidade após t*r r*

cebido • importância d* Cri

400 m,l d* um* *mpr**a.

pod* t*r tido v.t.ma d* um

seqüestro por parte d* Ia

drô*t. conforme teut ta-
,i ii u ie-. • ot policia it qu* 

¦¦

vett.gam o intrincado cato.

Na cata d* Luiz Carlot.

localizada n» Rua H*rn**d*

Fon**c*. *m Apucar*na. a

policia «ncontrou a chav* n*

porta • teut pertences

todos revirado* O vaculo

Ch«v*tt* NO 9091. de Sáo

C**t*no (SPl d* proprie
dad* da revendedor** que o

cobrador utava para seu

tr*b*lho. to. *ncontr*do n»

garagem da casa. sem ga
solina e com a chave na >g

mçâo Porém, o Opala DQ

3566 de Arapongas, perten
cente a Luiz Carlos, igual-

mente desapareceu

Luiz Carlos Soares da Sil-

va morava em Apucarana
nonas com sua mulher

&

Carlot trabalhou normal

mente at* o período d*

manhi «Je terça feira, quan

Dom* interno* de Pen.
ta,,,, ..*»..., Central do Estado

Piraquara que presta

Pires diz:Exército não

está alheio à violência
— mmmmm ...... 1,1*1 ttk* llííS UOU-Ml

manna ae m*,« .»,,•. ««...a. — :—. —.
do taiu p«ra receber • qu*n "am aerviço* externo* n* tur

ti* d* Cri 400 mil d* um -•

client*
Como d*mora*t* • r*tor

nar. colega* d* trabalho

foram a tua procura *m

cata Ali, porem, encon

tr*r*m tudo na m*ior b*gun

ça A port» príncipe «ttava

• panas *nco*tad* * na

garagem o carro »b«ndo

n»do «traia »u»p*it«*

Ch*m*d* 4» pr*t»at *

Apucarana. ElizabeteL**l
F er re-ra confirmou que nada

hka-,1, ia .AS O Exército,-mais faltou .ss. encargo e p.eupu-.t.ent. aos gov,,nos ,v

SSSEzS ^SÍKÍKSte"!.= g& ****** *** **
elementos de seus quadros, para assumir o con "™'n**"^^0s decisivos, quando esteia m
trole de situações de emergência', segundo pen para «"gBJJJ,Soberania 

da Patna ou a fi
samento do Ministro do Exército. General Walter risco a ""¦EESE^ *ua

Pires, expressou ontem a jornalistas creden ordem 
.--,. .ttti-

ciados na área do Exercito

nhum do* doi* A perigoeo.
i* que tinham *tdo conde-
nado* a t*nt*nç*tl*v*tpor

prática de furto* Alc.ndo

de OI.ve.ra Neto. Zl anos.

cumpria pena de ano e qua-
tro m*Mi. a qual deveria

extinguir-ae em 77 de mar-

ço de*te ano. Ele |A estava
indultado e estava esperan

do apena* a autorização iu

Deve dois ser preservado para tais mom
*-">**• Wm»m r | -, .fr ¦*¦ am raa,a a..Deve. pois ser preservauu i

Segundo o Ministro do Exército, a erradicação ^% náo podendo desgastar

do crime e da marginalidade é encargo 
"preei 

Hjvcrsos _ .
„.,»,^ ri,*» .-./-.wA-r-rt^c mm* Bm Ass mim" f\ IM lA nin a.. — _ .a-é ^ r-l,i-or flllPOf Xf

se em misterej

l u,/Carlos S da Silv*

Elizabete L**l F*rr*lra.

depois que deixou Curitiba

para traoalhar n« agencia de

carros Ettava ha cinco

meses n* firma e era d* tn-

tetra confiança, a ponto de

ganhar um veiculo apenas

para desenvolver teu tra-

balho Ha duas semana», en

trata nto. Elizabete teve de

retornar a Curitiba para

tratamento médico, ficando

na residência de tua mie. n*

Rua Leopoldo BelzacK.

Capio da imbuía Luiz

sequer um bilhete foi dei

xado na casa Para Eliza-

bete. »*o mínimas as chan

ces de que seu marido tenha

fugido apena» par* ficar com

o dinheiro que recebera A

policia d* Apuc*r*na • a

Delegacia de Vigilância e

Captura*, em Cuntiba. astío

cuidando do caso Dois dias

depois náo existe qualquer

pista sobre o paradeiro de

LuizCarlos

t-srr^o de i964^mas no 
Ministro Walter Pires¦ fornecendo elementos de seus quaotos,, para

****&****& t*m\.lB* 'Tenho 
ouvido freqüentes referencias a neces sumir ocontrole de situações de emergência

o dúeto-^o wtabeiec.m^ sidade de^empenhar se o Exercito na erradicação Em smtese. o Exercito (amais faltou a Nação

to Renato s.ivestre de do cnme da marginalidade. em todo o curso de nossa historia.

teem*, culpou os entrav. A respeito do assunto, deseio -sclarecer que dQ 
necessan0 eie se faz presente com

UM ei - „ toda a sua autoridade, de força e energia''

Murgel pede demissão
RIO - (AG - Os 34 repórteres fotógrafos e WgmigUw* MuflÍZ (ISSUlti írÚ
cmegrafistas que esperavam ontem a tarde, no ** ******* "*******' ™9.~******?*

Palácio Guanabara, o ex-Secretano de Seguran rio - (AG " 
¦-'"'" ,! A ,l'i" "' •

_ _ . _i r -I  .._-!. kl...««l t*t+***,*r- **.mr. frnitr 1

burocráticos para oficializa

çao dos indultos, pela eva

sio Segundo ele. o* inter-

nos normalmente ficam re-

voltados quando se sentem

recuperados e nio sâo be-

nef.c.ados p«»ios indultos 0 general Waldir Alves Costa
k, ~. Or,,rr,*,r-.r .

.n«n.» com sua mulher. CaDáo da imhui* Luiz LuizC*rios nef.ciados petos mduitos Palácio Guanabara, o ex Secretario de beguran rio - (AG ü general vvaioir«ives Costa

ça General Edmundo Murgel. ficaram frustra Muniz esteve pela manhã na Petrobras, quando
¦mr __*___)* _. dos 

Dele so conseguiram duas frases, ditas em despachou com o presidente da empresa. Shi

VPrSaO (te VinganCa ÂnmPnta rOntllSaO tom áspero a saída de seu despacho com o Go- geaki Ueki. como comunicar oficialmente a sua
P tst ntst- i**^ i/wmmgjmmmwymm ^UHIClUtl ^Ulliunttv vernador 

Chagas Freitas, confirmando a sua aeCisáo de deixar a chefia da Divisão de Segu-
rismiiõn rança Interna (ItiViNip.if.i .issuirTin ,i Sp, ,, ,.

na morte de casal no caso Jatobá
MMM legislas do IML con

firmaram em seu laudo, ontem,

que «, casal Carlos e Hilda
Ferra/ M.alski. achado morto
na noite «lc terça feira, na
itsdénciaem que moravam, na
Vila Hauer. (o. assassinado por
asfixia por sufixaçâo direta.
Nenhum deles apresentava
fcnmenu». à exceção do sulco
determinado pecas cordas com

que tiveram seus braços e per
nas amarrados. As mortes, ain-
da conforme a necropsa. te-
riam ocorrido na noite de
domingo Face ao estado «le
decomposição, os corpos foram
sepultados ontem pela manha
noCemitérk. da Santa Cândida.

As invcstijtavòes *AXie v*m sen'
do desem«>lvi«las pela Delegacia
dc Homicídios amda estáo num
estágio pnmário De uma coisa
a polícia está convicta: o ass as
sino (ou assassinos), ladrào ou
nâo. preparou mettcidosamente
o seu plano dc açáo. ficando es-
condido horas no quintal da
residência das vitimas, antes de
agir. Ele revirou toda a casa.

para tentar transparecer ler
ocorrido realmente um roubo,

quando poderia estar embuído

por e«*pír.to de vingança. Ks-
tranhou-se os latos de o cri-
minoso ter recusado muitos ob-

tetos de valor — como jóias — e
ainda uma sacola em cujo in-
terior haviamais de Cr$5 mü. e
de ter simulado um ataque
scsual conlra a mulher, o que,
conforme os legislas, nio acon-
teceu.

Carlos Mialski. 2.° tenente
reformado da Policia Militar.
estaria envolvido com ágio-
'-.¦*.- ns t, conforme a polícia.
deveria receber uma grande
soma na semana passada, fruto
«lc empréstimo que efetuara a
uma pessoa conhecida, Embora
o criminoso tenha procurado
deixar todos os indícios que
levam a crer tratar-se de la-
trocínio. a hipótese de que

meditado continua sendo a mais

plausível A moradia onde
ocorreu o crime, localizada á
Rua Carlos de Lael. 1.287.
continuava lacraila c»::rn para
novas perícias por parte da
Polícia Técnica. Como o casai
morava só. está sendo dificil
para as autoridades apurar se
desapareceu ou náo algum ob-
jcto ou documento da residen-
cia. Por outro lado. a polícia
descartava, ontem, a possi-
bilidade deque uma mulher que
prestava serviços para o casal,
pudesse estar ligada ao rrime.

Homicídio no centro
O des-ocupado Heitor Ma.

tins foi preso ao final da tarde
de ontem, em Sâo José dos
Pinhais, horas depois de ter as-
sassmado a golpes de faca. na
Praça Osório, centro de Cu-
ritiba. o pintor Carlos Cordeiro
de Paula. 33 anos. o "Carli-

nhos". O crime teria ocorrido
durante discussão pela posse de
uma garrafa de aguardente e.
embora tenha envolvido apenas
"maloqueiros", 

provocou grande
movimentação na praça.

Carlos Cordeiro de Paula e
Heitor Martins estavam beben-
do em companhia de Joào Luiz
daSilvae José Antonio dos San-

tos Gonçalves, na Praça
Osório, defronte ao edifício Sâo
Cristóvão. Em dado momento,
os «lois primeiros, que já es-
tavam embriagados, co-
met,aram abrigar. Heitor sacou
«ie uma faca e desferiu vários

golpes em Carlos, que ainda an-
dou alguns metros antes de cair
morto. O autor empreendeu
fuga. enquanto João Luiz e José
Antonio. testemunhas oculares.
eram detidos como suspeitos.
Com os depoimentos de ambos,
não foi muito dificil à polícia
chegar ao paradeiro de Heitor,

que confessou friamente o

Delegacia ineficaz

Bastou ocorrer quatro assas-
sinati» em Curitiba, em apenas
uma semana, para que a De-
legacia de Homicídios demons-
trasse toda a sua atual desor-

ganização. cometendo série de
arbitrariedades e sem mostrar
muita eficiência em seu tra-
balho de elucidar os crimes. Até
a tarde de ontem, sete pessoas
— tidas como "fortes" suspeitas
dc envolvimentos em delitos —

estavam detidas ilegalmente nas
dependências da especializada,
já sendo tratadas como ver-
dadeiras criminosas. Nem mes-
moo esforvo excepcional de al-
guns dos funcionários da De-
legacia serve para amenizar a
lamentável situação, estabe-
lecida desde o final do ano pas-
sado, depois da remanejamento
da Diretoria da Polícia Civil que
trocou os delegados. Por en-

quanto, a Divisão de Investi-

gaç&es Criminais (DIO — a

qual a Homirídios está subor-
dinada — não tomou qualquer
iniciativa para solucionar o im-

passe. Em meio a troca de
acusaçíaes de ineficiência entre
delegados e funcionários, quem
acaba perdendo é a população.

meros assassinos impunes por
seus crimes.

Na noite de sexta-feira pas-
sada. cra encontrado o corpo do

viciado Valdemir Rosa Tei-
xeira, dc lb anos. na Vila
Tapajós. Ele fora morto com

quatro tiros de revólver. A
Delegacia de Homicídios bem

que tentou descobrir os respon-
sáveis pelo delito, mas. para is-
so. acabou cometendo série de
arbitrariedades, a começar por
invasões de residência de 

"sus-

peitos", sem qualquer ordem

judicial e. depois, a retenção
ilegal destas pessoas por mais de
«iois dias. Vicente Cardoso. 20
anos. apontado como o prin-
cipal suspeito — embora ele
negue a autoria do homicídio -

vem sendo mantido na dele-

gacia. algemado e com o pior
tratamento, desde a manhã de
terça-teira. Embora o exame de
balística em um revólver de sua

propriedade tenha dado po-
si tivo. a polícia nào conseguiu
reunir melhores provas que o
incriminassem para, assim,
salicitar a sua prisão preventiva.

Ontem â tarde, os andarilhos
Luiz Carlos Sampaio (39 anos).
João Luiz da Silva (29) e José
Antônio dos Santos Gonçalves
(20). simplesmente testemunhas
dc homicídio registrado pela

detidos e mantidos algemados
ati o início da noite quando,
finalmente, o culpado foi lo-
calizado e preso.

RIO - (AJB — Dez
dias após «> seqüeslro de Mi

saque José Marques e Luís

Carlos Jatobá por um grupo de

homens fortemente armados,

em uma pacata rua da pra,a dr

Piratinmga. em plena luz «t. dia

c com diversas testemunhas, a

polícia nào sabe quem parti-
cipou da açáo nem as causas

que a motivaram. Existe relaçào

com o seqüestro do Cabo Júlio
do qual Misaque foi a única

testemunha? Com o assalto à

casa dc Aniz Abraão David?
Com um 

"banho de cocaína"
havido no local? A policia tem

apenas uma certeza: «>s dois
foram seqüestrados e possível-
mente estão mortos, segundo a

convicção do delegado Arnaldo
Campana, responsável pelas in-
vestigacões.

Dia 9 de janeiro, às
15h30min. Misaque c Jatobá
tinham acabado de tomar um
refngerantc em um trailíer da
Prainha quando do.s Passat.pos
sivel menu- e com dois homens
em cada um. (rearam brus-
camente. Apontando revólveres

testemunhas chegaram a

ouvir disparos — eles forçaram
o seqüestro.

Comprovadamente. duas
testemunhas assistiram à açáo.
o empregado do trailíer. Antony
Guerra Ribeiro, e a vendedora
de milho Míriam Irineu Mes-

quita. Antony chegou a ser esp-
ancado pelos seqüestradores e
está até hoje sob custódia da
Delegacia de Roubos e Furtos,
com Míriam.

Dia 12 aparece outra tes-
temunha. Hélio Ambrósio.
dono do Restaurante Marazul.

que disse na policia nào ter

presenciado o seqüestro, mas
soube através de fregueses que
os seqüestradores pareciam
querer pegar apenas Jatobá.

pois loram direto a ele. que
tentou fugir e levou um tiro".
Misaque teria interpelado os
homens e foi tevado parao outro
carro, algemado.

A mulher de Jatobá. Maria
do C-irmo Soares, que denun-
ciou o seqüestro à policia, tam-
bém dia 12 foi seguida por um
Vol lis v,a gen amarelo ocupado

por dois homens, apesar de es-
tar sob proteção policial.

Através da placa do auto-
móvel e do testemunho de dois

policiais a quem Maria do Car-
mo pediu socorro, chegou-se à
identidade dos ocupantes do
veículo: eram os detetives Edir
Marins e Adrelino Pinheiro.

No mesmo dia 12 Miriam
afirmava que seus dois irmãos,
Cleber c Candy. também ti-

nham sido seqüestrados. Foi a
a primeira vez que o nome de
Aniz Abraão David foi ligado 

**-***.

caso. Sua casa havia sido assai-
tada dia 7 de janeiro, e ele teria
oferecido CrS 200 a policiais
amigos para recuperar o

produto do roubo.

tom áspero a saída de seu despacho com o uo- geaki Ueki. como comunicar oficialmente a %_.

vernador Chagas Freitas, confirmando a sua decisão de deixar a chefia da Divisão de Segu

demissão rança Interna (DIVIN)para assumir a Secretaria

0 General Edmundo MurgelchegouaoPalacio de Segurança Publica do Estado

ãs 15h05m., cinco minutos atrasado para seu Ainda pela manhã, o general se reuniu coma

_, Hih... o vit„r despacho com o governador. sua equipe do setor de segurança para informar

Macaco, tena part.c.pa«io «ia Estava de terno marrom e mal-humorado Sal 
qUe deixaria o cargo, o qual assumiu em outubro

..pcr-açâo . __,_____. .. tou rapidamente do carro e entrou por uma porta do ano passado Segundo informou a Assessona
<***_**_¦_ 

__.__._T latamente a da Secretaria de Comu- de Imorensa da Petrobras. quem ficara inter,
Re-

..per-ação ,,,,jadl) ». tou rapidamente do carro eentrou por uma porta do ano passado Segundo intormou a Mssesson

J^cStV»*»: T***t**t* lateral justamente a da Secretaria de Comu- de Imprensa da Petrobras. quem ficara inter

v,brc«,ru,,„,,iasuivcs.igações nicação Social do Palãcio do Governo. Os jor namente na DIVIN sera o coronel Roberto Re
acreditava que a presença nai,stas 

pensaram que ali. local de trabalho de bulo, Adjunto do General Muniz.
M.saque m. momento «ío se :_rna|,,?;,«: çpria ideal Dará falar com o general Os comentários durante todo o dia de onterl.saq

que st.
eder,

sc dever
i". e que o caso do Cabo

„ .Jo tinha qualquer co

nexlo com o seqüestro de Pi-

ratimnga.
A polícia recebeu infor-

mação de que antes do caso o

füho dc Vitor Vidal Filho o

Vítor Macaco, teria visto em

cima de um móvel uma lista

com vários nomes, incluinde

de Jatobá. Cleber e Candv. mas

nega.u que tu MS tO i

municação Social, ele subiu por uma escada in- conhecido como um nomem aurao , que

terna que dá acesso direto ao Gabinete do Go- deixou de punir os homens ligados a seg

vernador Chagas Freitas, sem passar pelos da empresa quecometeram alguma falta

corredoresdoPalacioGuanabara. Sua passagem pela empresa e faciImer

As 17h45m. o Opala preto encostou junto a notada pelas correntes isolando os elevadores
m»m»m r./srta'latarai o n P.pnpral Mureel saiu. 'hall" rtn pntrada do nredio e a exieéncu*

de Misaque. Iud«> levara

que o duplo seqüestro tinha

relaçào apenas com o assalto à

casa de Aniz e que Misaque

tinha 
"entrado de gaiato"na his-

tória.
Também sem explicar os

motivos, a policia começou a

procurara, detetive Sérgiolns. 0

policial Adilson Shangal. o

detetive da Delegacia de Entor-

peccntcs.rulgêncio e seu colega

Dilermando. Eles nâo chegaram

a ser ouvidos mas lamoém

sumiram do noticiário e das in-

vestigacões.
Dia 22 a polícia informou

que. além dc Misaque e Jatobá,

um assaltante «.nhecido apimas

por Chapiscào lamtiém tmha

sido seqüestrado. Vítor Macaco

teria sido o autor e Chapiscào
tmha ligação com o assalto à

casa de Aniz. Agora, a polícia
acreditava que Jatobá e Mi-

saque tinham dado 
"um banho

de pó" (cocaína) em alguém, e

por isso haviam sido seques-

trados.

••ja.SI.l-, 
pru-ar-alM, L,U^ a,,. -^v.u. v, - . ¦ ~ w  "" u «J B, P****** 
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lornalistas. seria ideal para falar com o general Os comentários durante todo o dia de ontem

Mas nào foi. 0 General Murgel entrou quase nos corredores e elevadores da Petrobras eram

correndo e três seguranças do Palácio bateram sobre a nomeação do General Waldir Alves Costa

porta deixando repórteres, fotógrafos e cine- Muniz para a Secretaria de Segurança. Apesar de

grafistas do lado de fora Da Assessoria de Co ter passado apenas três meses ali, ele ficou

municação Social, ele subiu por uma escada in- conhecido como 
"um 

homem durão , que nunca
 -/.._ _l- m\mmmmm*m aa Cl. -» hm esta rir, flf\. -*~*  #4a nnnir Ac hnmAnC 110 P í"i O-s A <*»(***lt*or àr\"fè

mente

-*r- iMiHjMi, u \-iyaia pniiu v...v.UJ.w«  - nyiouu lie- a;> a.«j- a a. a ,v - . -, «.-, -__OreSnO

mm mesma porta lateral e o General Murgel saiu, 'hall" 
de entrada do predio e a exigência de

- 
ainda com a fisionomia fechada. crachás de identificação para todos os visitantes

0 senhor entregou mesmo a carta de demis- efuncionários da empresa,

sáo? perguntou um repórter.
Eu entreguei sim. Entreguei o meu pedido

de exoneração.E quem vaisubstitui-lo?
Eu nào nomeio ninguém.

Já perto do carro, que,°«Perava coma porta 
--- -— ^

de trás aberta. oGeneral Ed m undo Murgel a tas  uma  _,  ,

tou microfones e fios e nao respondeu mais a 
t3o de scidar-edade. o general vinha sofrendo»

nenhuma pergunta . Do Palácio Guanabara ele foi sobretudo, por uma resist.ndo a mmmm

para casa num edifício da Rua Raimundo Cor- questao ^ élica" Fardado nhas e pressões, tanto d*

reia em Copacabana, onde um soldado da PM e aparentemente tranqüilo,

não deixava estranhos subirem nem dava qual- 0 comandante Anibal de

quer informação sobre o ex-Secretario de Se- «J*^^^

Uma questão de ética
RIO (AJP

guranca.

Baixada Fluminense
RECIFb - (AJB' - O Nova Iguaçu, área consi

Superintendente Regional derada pela ONU como a

da Policia Federal Fábio regiáo maa violenta do mun- 
w aQ terceiro anoar

Calheiros afirmou ontem que do. encara o novo cargo 
quartel q,^ almoçaram

o Pais venceu a subversão e como mais uma missão a

quartel-general da PM. Rua

Evaristo da Veiga, às 13 ho-

ras. Em sua companhia, es-

tava o major Sérgio Aroca,

chefe substituto da 5." Ses-
sSo do Estado Maior, setor
Relações Públicas, que
acompanhou o comandar»-
te ao terceiro andar do

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

©_

_SL_f&_____y___&&&
ESTADO DC PARANA

EDITAL N.° 012/81
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, E*«do

do Paraná, no uso de suas «tribuiç-Jes legai», em Edital rc«u-

""T^a 

público que no di. 06 («ris) de fevereiro de 1981, às

I6.W hJ** («ta*** hor». na sede d. Prefeitur. dol^um-

cipio dc Araucária, sita na Pr^» Dr. Vicnte Machado, nj

23» fart realizar uma Tomada de Preços, referente a com-

mmm (complementa.;»») d. Escola Ibr.im Antonio M.»ur.

mmtESS*. * conlormid«k com o, detalhe. ********

ucas contidas no Edital que se encontra afixado na sede da

Prefeitura do Município de Araucária.

Publique se. anote» e cumpra-se. _m_,__»atm*i

P^fci.ura dc Munidpio de Ar.ucàr^T de jane.ro de 1981/-

RIZIO WACHOW1CZ

Prefeito Municipal ^jg

4•pai na

SUSPEITA
No dia segu inte, o primeiro sus-

peito foi apontado pela policia;
o ex-cabo da Policiado Exército
Marco Antônio Povorelli. A

polícia não informou como
chegou a Povorelli, que alguns
dias depois foi ouvido na DKF e
teve seu nome definitivamente
afastado pelos policiais.

bra quaria-leira. «Ua 14. e o
diretoi do Departamento de

Policia Metropolitana. Heraldo
Gomes, afirmava em entrevista
aos jornalistas que a solução do

casocraiminente. e nova versão

surgia: Jatobá teria comprado o

produto do roubo da casa de

Anísio e por isso teria sido

seqüestrado. Além de recu-

perarem o produto do roubo,

desta forma os seqüestradores

poderiam chegar aos autores do

assalto.

Neste ponto, as investigações
sc voltaram para Aniz. acusado

peb dono do Bar e Restaurante
Vcndaval. Orlando Velasques.

de ter contratado policiais para
investigar o assalto á sua casa.

Aniz teria inclusive oferecido o

prêmio, mas em entrevista,
negou tudo. inclusive sua par-
ticipaçâo no seqüestro como

mandante.

No dia seguinte Aniz foi ui-
diriado no inquérito e surgiram
informaç-Scs que apontavam o
detetive Paulo Crespo, ligado a

Aniz. como líder da açáo de :n-

vestigaçáo do assalto. Tanibeji,

SOLUÇÃO
Tudo levava a crer que. com a

pr.sio do «leletive hdir Manns.

que tinha sido designado para a

vigilância da casa de Jatobá,

tudo se esclareceria rapidamen-

te. Mas a prisão de tdir foi

apenas um parágrafo das invés-

tigaeôcs que não levou a um

ponto final.
O delegado Arnaldo Cam-

pana acreditava que Chapiscào

tinha sido seqüestrado por ter

participado do roubo à casa de

Aniz. que Jatobá tinha sido

seqüestrado junto com Misaque

pelo 
"T,anho de pó" em que es-

lariam envolvidos um traficante

conhecido por Hierre e um

americano que esteve hospe-

dado no Hotel Piratininga ate o

dia do seqüestro e que Cleber e

Candy tinham sido seqüestrados

por Vítor Macaco por terem

roubado o lilho deste
Apenas suposição: secunda-

feira, a polícia afirmou que
eram 11 os seqüestrados, in-

cluindo Jatobá, Misaque e

Chapiscào. üs outros tenam

sido seqüestrados por terem

relação com o assalto à casa dc

Aniz. Tudo isto reforçado pelo
almoço oferecido navésperados
seqjicstros por Aniz a um grupo
de 20 policiais no Restaurante

I ibau.
Miriam Irineu Mesquita —

Vendia milho ao lado do trailer

cm que Misaque e Jatobá to-

mavani refrigerantes antes de

serem seqüestrados.
Antony Guerra — Traba-

lhava no trailer.
Marco Antônio Povorelli —

cx-cabo da PE. primeiro sus-

nrrtn do seoüestro. Aniz Abraão

David — Proprietário de uma

casa dc veraneie em Piratinin-

ga. acusado de ser mentor in-

telcctual dos seqüestros. pois
sua casa foi arrombada na an-

levespera do seqüestro, e. por
ser amigo dc policiais, teria

oferecido prêmio pela recu-

pcraçào do produto do roubo e

pela prisão dos assaltantes.
Orlando Borges, o ceguinho

— Policial amigo de Aniz. par-
ticipou do almoço oferecido por
Aniz na véspera do seqüestro,
com Vítor Vidal Filho, o Vítor

Macaco. Adrelino Pinheiro.
Edir Marins. Pedro Ernesto dos
Santos, o Pierre. Mane Mano
Siqueira.

Hélio Ambrósio — dono do
Restaurante Marazul.

Orlando Velasques — dono
do Restaurante Vendaval.

Maria do Carmo Jatobá —

mulher dc Jatobá.
Valdir Costa — dono do

Hotel Piratininga. onde Mark.
um americano traficante de
tóxicos, teria se hospedado até o

•dia do seqüestro
Edir Marins — reconhecido

por An ton v Guerra como uni
,1,.. seqüest—V„e,

nnrip tamh*m vencer a c"mPrir 
"com o mesmo en- Sobre a exoneração do

oên, 
"e 

é um pro 
^iasmo c°m 

£2 
***** 

,° Secretario 
de Segurança,

btemadetodosos eeu acho «no de Superintendente aenera, imundo Murgel. o

que diversos órgãos de-

comandante opin-ou nic

foi motivo de surpr-ssa para
mim, pois hà muito tempo

o general vinha sofrendo e

resistindo a várias campa-

nhas e pressões, tanto da

parte da imprensa como da

própria natureza de seu tra-

balho".

Durante toda a manhj

o Departamento de Rela

ções Públicas do quartel-

general não sabia informar

se o comandante voltaria

ou nflo: 
"ele 

esteve aqu, de

manha cedo, mas fo, para
uma sol-jnidade na Vila Ml

tar. ê provável que vâ dir**-

tamente para a Secretaria
de Segurança encontrar o

general Murgel". comur»-

cou o maior Aroca

veriam se unir, de imediato

para enfrentá-lo com a maior

urgência".

Fábio Calheiros que a pa

0 atual Superintendente^
vai ser substituído pelo ad-~

vogado mineiro João Re

ACHADOS E PERDIDOS

Fábio Calheiros que a par- vi|aca

tir de fevereiro assume a o_r\t» 
nanrimeira

DivisâodePolica Federalna 
gKSS^lT

ROUBADOS
valor

Baixada Fluminense, em

ORAÇÀO AO DIVINO

ESPÍRITO SANTO

Espírito Santo, você que me esclarece 
&*****Z*T»

m9Bgg£g&$S&*S*m

°bnpla»a 
Terá Uzer'esta oração. (31 dias segmdos sem

meS"rao 
deuês^as alcançará a graça por mais difici. que

* ^Publicar 
assim que receber a graça.

Publicada por ter recebido uma graça.

R-M' 136X29-30-02

Declaro que mc loram roubadas quatro promissórias ..-

de vinte mil cruzeiros cada com os vencimentos de (23 «lc U

(23-3), (23-4) e 23-5 respectivamente de 1981. Essas «M

promissórias nominais aos srs. Rudolf Salomon e assinaila*. pw

Alcidc Cardoso de Padoa ficam portanto sem qualquer eiei"

comercial.
Curitiba. 28 de Janeiro de 1981. , 

j,

PERDEU SE - Alvará dc

Licença, pertencente a

MELO - Serviços de Ai-

venaria c Carpintana Ltda

S/A. com sede na Rua José

üal>lcgro. KM. Bairro «lo

Xaxini cm Curitiba, iican.k. 0

mesmo sem eleito por ler

requerido 2.' via junto ao ór-

g&o competente.
, Cuntiba._29deianc.ro de IMI:

(118-27 a 29)

ROLHADOS - 2B-5***,

Notas Fiscais. W*.Jfôu

.1.100. da Hrma IHAKA ^
LIDA. estabelecida
Cel. Francisco H

1.VS. nesta c.«iade. u™

os mesmos sen, efeito

< Curiliba. 29 de janeiro «'"

(Ml ^a:r

Santoia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Socedade Beneficente Gralha Azul - SOBEGA mante-

nedora do CVV-SAMAR1TANOS de Curitiba, por seu Pre-

sidente, convoca lodosos seus associados efetivos para a Ab-

SEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA para Eleição da Diretoria

que se realizará no dia 31 de janeiro de 1981. às 20 horas, no

atoSamaritanoà Rua Carneiro Lobo, 35. nesta Capital.

Curitiba, 28 dc janeiro de iiSi.

AIRTON ALVES DE OLIVEIRA

¦»» ,35X29

DOCUMENTO ROUBADO
- Foi roubada uma Nota

Promissória no valor de CrS

59.000.00 (cinqüenta e nove

mil cruzeiros) emitida por
Pedro Marcelino da Silva.

C.P.F. 237935209 78 ao por-
tador Por terem sido tomadas

as providências legais fio a

mesma sen. validade. Cu-

ritiba. 27/01/81 — Frigo-

rifico Umuarama S/A.
113 X 29

PERDEU-SE - 
faríà°n*

lnscnção Estadual d**

10500.29b-W *J&

FR1TZ JOHANN H»**,

DEI. cstabeleci<to na

Rocha Pombo. l**___* ,
Josc dos Pinhais. _***"__,
mesmo sem 44mt*\
requerido 2." via ft** 

*

gão competente. ]it
Curiliba. 29 de janeiro dei"

„29-28i5'-

PROMEPAR - PRODUTOS MÉDICOS DO PARANA S/A

CCC.a.* 75.15*^M/«l01-32

EDITAL 
"

DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas da PROMEPAR —

PRODUTOS MÉDICOS DO PARANA S/A., a se ituurerri em

Asscmbcia Geral Extraordinária que se realizará às 15-00 horas

«lo diaOSdc fevereiro de 1.981 na sede da Sociedade à Rua AT

2. n." SSO. Cidade Industrial de Curitiba, nesa Capital, a tim

dc deliberarem sobre:
a) Proposta da Diretoria visando extinção dos cargos atual-

mente existentes de Diretor Superintendente, Administrativo.

Fuianeciro e Industrial; _______ a- raa
b) Proposta da Diretoria visando a criação do cargo de D.

lor Geral; .
c) Reforma parcial do Estatuto Social; e

dl Outros assuntos de interesse sorial.

Curitiba. 26 de janei ro de 1981.

EXTRAVIOU SE - Ex-
trav iou-se 08 blocos de
numeração 101 a 500 série F
da Empresa Batista Rep.
Comerciais Ltda.. inscrição
municipal n.° 1-32-01-1382.
CGC n.° 7bb96772/0001-71.
ficando os mesmos sem efeito

por ter pedido

competente. Curitiba
janeiro de 1981

PERDEU-SE - 
_**Sf_

«laSra.EUNlCEüON-Jl^

tendo requerido 2.* *t**>0

_.r,n**

PERDEU SE - Carte rI

Identidade P Estrangeira |hJ
pedida em &* s,
28/04/72. pertencente 

*

poTTc~r 

"ped-ido-o"seu"c.n-- 
«ILLEM PETER G1E

eclamento junto ao ó.gâo ficando a mesma 5« 
,dí, i

a»—»-»- »-".- I por motivo de ler reqlt

2* via no órgão ****Sk
Curiliba. 29 de jane*'"*-"1

o»m**_\

29 dc

132X29

in*!!í,íl

JOÃO CONRADO MESQUITA
Diretor Presidente

(130 28 a .0',

EXTRAVIOU SE - Ex-
trav iou-se 08 blocos de
numeração 101 a 500 série F
da Empresa Batista Rep.
Comerciais Ltda.. inscrição
municipal n" I 32-01-1382.
CGC n.° 7bb9(>",72/0001-7l,
ficando os mesmos sem efeito

por ter pedido o seu can-
eclamento |jnto ao órgão
competente. Curitiba 

">8 
dc

lanciro de '.981.

I32X 
29 mmmmríal

Curitiba, Quinta 
ceira. 29deJanwr

EXTRAVIOU^ 
- 

,

SOO t**
numeração 101 

*- -

da Empresa 9***.

Comerciais Ltda..

municipal n.° '*3Í"(X)01 ''

CGC n " 76696772 («eft„c

ficando os mesmos 
*•* -

por ter pedido 
o

eclamento J"n«° 
d„

competente. 0*4*

janeiro de 1981- 
\i2^JL



BRASIL RÁPIDO

Reserva
HBASIUA 

(AGOT) O General de Divisão Bento

Jgg| Bandeaa de Mello foi transferido pare a reserva,

traves de decreto ilo Presidente Joio figueiredo, divul
'«do 

ontem O General esti atualmente, no cargo de

UM Chefe do Departamento de Material Bélico

Bento José Bandeira de Mello, que se encontra, r.o

„„»nenlo,no 
Ro, to. Chefe do Gabinete do Moatró do

f «ertito na gestão do General Sylvio Frota Foi também

Chefe do Fstado Maior do I Exército, na época em que o

úesit-a' 
Frota comandeva a organização ,

foi também transferido para a reserva, peto mesmo

motivo do General Bento por ter sido etmgido pela

cota compulsória o General de Brigada Árido Martins

rte Magalhães

0 General Aridio è Vice Diretor do Serviço Meter no

Ouírtel General do Exército

E/e/çao
SAO PAULO (AGOT) À eleição pare a renovação

rta Mesa da Câmara Municipal de São Paulo realizar se â

rt,a 1 
" de fevere.ro, domingo próximo, por torça de le. A

,*;ic3<> **-* automática em conseqüência da liminar

concedida pel" I"1* ^ Ckiarta Vara dos Feitos da Fazen

da ao mandado de segurança impetrado por onze

vereadores 
da Casa O Presidente Eurlpedes Sales

_rn.__eva.se a convocar ,. eleição.

Atalla
BAURU (AEOT) A Subdelegacia do Ministério do

Trabatio de Bauru está analisando a situação de 20 dos

400 lunconànos da Fazenda Santa Maria, em FVajui

pertencente 
ao Grupo Atalla, que foram demitidos nesta

semana pela empresa, segundo informações da Sub

delegada Rosaria Mene

0 Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

rte Piraiui. Roberto Carreteiro, por sua vez. informou que
a demissão foi uma perseguição feita pelo Grupo Atalla

contra esses 20 empregados, que representavam al

guma liderança dentro do grupo de 400 trabalhadores do

campo"

Carreteiro entende que as demissões "viam 
pres

aonar os demais a não desobedecerem ao todo po
deroso Atalla, fazendo greves ou se rebelando contra o

patrão"

Geraldo Tentor, Chefe da Secretaria do Trabatio dè
se que entre os demitidos pelo Grupo Atalla estão duas
mulieres em adiantado estado de gravidez.

Cheias
ANDRADINA (AE OT) - Se o Rio Paraná subir mas
20centimetros, imediatamente 70 famílias do Bairro da
Prainha, Municipio de Três Lagoas (MS) ficarão desa
brigadas Apesar dos apelos da CESP, que já avisou da

poasbHidade de aumentar a vazão da represa de Jupiá
nosoirix-mos dias, a população mais ameaçada insiste
em permanecer em suas casas. As 70 residências estão
ilhadas porque o Rio Paraná invadiu as partes mais
baixas Se as comportas forem abertas mais um pouco
em apenas duas horas o rio jà terá elevado seu nivel e
consequentemente muitos prejuízos acontecerão, por
que cada familia de pescadores possui apenas um barco
para transportar todos os seus utensílios domésticos

Morte
SALVADOR (AEOT) - O Comandante do Poi-
aa men to Ostensivo de Salvador, Coronel PM Humberto
Sturaro,defendeu ontem a instituição da pena de morte
dentro de uma radical modificação na Legislação
brasileira, como única forma de conter a violência as-
cendente nas grandes cidades do País, e criticou o sis-
tema penitenciário, que para ele não passa de um 

"con-

iunto de colônias de férias, onde o marginal encontra
cama, mesa e até liberdade".

Na opinião do Coronel Sturaro, a Legislação precisa
endurecer, com pena de morte se possível, ou senão

com o trabalho forçado a pão e água". Segundo ele as
comodidades" oferecidas nas penitenciárias brasileiras

sao um estímulo à delinqüência.
A causa principal da violência existe nas grandescidades, pasa Sturari não è a situação sòcio-econômica

™ ras e sim .-, Legislação demasiado branda. 
"Veja

eem , disse, 
"são 

milhares de cidadãos honestos pas-«ndo fome,em condições às mais precárias. No entan-
10 "as pnsoes, estão os facínoras responsáveis pelosas tenebrosos delitos, comendo bem, dormindo em
aacnao de mola e com TV a cores á sua disposição. Isto

Pode estimular a delinqüência".

rnemn'Iac,CaUSa 
da violência è a deficiência do policia-

ri 

. bie citou como exemplo o que ocorre em Sal-

aarin<_H°nde 
apenas 

*** <*••< policiais são encarre-

guarda °S 
serv'Ç°s- inclusive dos postos fixos de

santh . Atentados
SANTO ANDRÉ (AEOT) - O Prefeito de Santo An-

oficial IPMDB) divulgou ontem uma nota

urensa 
que.sera Publicada como matéria paga na im

gonio m , 
manifes,a solidariedade ao jornalista An-

<UdélÀmr* 
a° Dire,°r Administrativo do Diário do

'enamsnfr^'„Angel0 Puga' 
"face 

aos dentados que

tos a'prn a 
n°S ül,imos d'as. As residências de am

gidas n~ ? 
Cano Par,icu|ar do jornalista foram atin-

"*fcam i 
*paros de revólveres, em atentados que

Ojor, 7quento 
policia|. Pa^ apuração de autora.

atos de !m 
seu n"ticiàrio, vincula indiretamente os

"avahá. 'a a administração municipal, com que
>-** 

an. 
mpos uma 'onga polêmica, que tem origens

Prefe,turaCrin,'C|S a L'nColn Gril,°' no ano Pesado, a

tobica 
t0 

Andrè definiu como de utilidade

D'ario 
'nnr efe,1° de desapropriação, uma área do

Sj« 
inaab «nde 

ABC" reservada para expansão de

p'esál,a 
an •¦ 

em medida considerada como re-lia ao periódicos.

sao PAUL0 Assalto
B'o\..dênci ,AEOT) - Za não forem adotadas
IC8ispara 

a 

,n)ed,atas 
P°r P^rte das autoridades po-

""" 
Popula s" !____: 

"s eiiipies,.»!, ue ônibus de ijsas-
,ranspone 

i• i=° 
C|dade correrá.) risco de ficar sem

^ana <Tole,lvo 
após às 20 horas a partir da próxima

^dosM * 
eSt3° se manifestando os empre-

DelosPrÓDrin medida, reconhecida como drástica
Sal,°s 

diário^ eSârios' serâ adotada diante dos as-
Sa9e|t>se 

fun 
aS empresas. o que tem colocados pas-

do 
* insun -"nanos 

sob cor,stante risco de vida, alémsuPoriavel 
prejuízo financeiro às empresas.

f°ktALE2a 'isenções
U'* 

° ^u atuai 
<A.JB/DT> ~ Pn* ^compor e atè am-

Sül,^osdo.. 8 V° " ******* substancialmente

e,8 
Polic« 

Miit-^T 
virtude de ^uase 2°° expulsões

arne de sete;/' 
*» Cearà abriu inscrições para um

,,8a° 
Eaima-s^0 °° Seu curso de formação de sol-

O^Putaráo as6 ^ 

°inscritos mais de 5 ml jovens.

ÍSt2! 
* ****** Cearense, Coronel

í!ara ->¦» 1*3*21*;a c°rp°raç3° *****, p*">
Z£* mais dó 

°lm° no seu e,«"° de peio menos

,a 
ss° 

lá è uma Sí 
numero de vagas agora abertas,

C6S 
e ao tonno ^ 

providê"cia. Porque vamos, pelos
-íl S 

*• serão 
*CUrSOde,ormacâ°. 

incorporar 500

S?2S^^JunçTÒ"d°S 
intelec,ual e *****

Ulnt»Feira, 
29 de Janeiro de 1961

Primeiro dia do

Vive no Planalto
BRASÍLIA t A. -No pnmc.ru dia no etcrtlcio da prev-

***'*¦" Aa HrpublK». Aurrlmnu thitn reuniu«e on.rm. prla m»
txlxt, ¦¦„, m mtmbtos da < onmUo Naounal dr tncrtia, e a tarde.
'Miadiou com ii Miniun. ( i,... do i...!>..inr l ml. Uolbrry d..
lou.o , Ml*,. , tmmaêm audtfiHia ao deputado NrlMin Marche-
zan.

., *A'í*I5,_iÍiI***l 
h»v« the«ou nn a tardr no Palácio do Planai

i». a» NiiMJniin . e de/ mmuim depui t reuniu tr em despacho nnn
«• Miimm, <„.lhcr> do c outo e SiKa. durante uma hora e meia. re-
iroendo. drpoi\, pc» trinta minuiov o drpuiado Ndton Marche-

Apo» cair da auditnc.a. Marchrtan eularecru que concertou
com Aureliano C hacet cobre eua ida. dia i. a Brio Horizonte, para
um encontro com a bancada do PDS em Mina» Cicrait C om o vice-
precidenie. diece Marchezan. ele prwurou cabrr da »..uavio da ban-
cada. e ette evlareceu-lhc trr iranqu.la. em apoio á aua candidaiuta
J 1'irMdriK ud.11 tmara federal

Depo.» de attinar algunt deirnot. Aureliano . lxa-.es terminou
a teu primeiro dia de irabalbo no PaUcio do Planalto, át |7h45m.
Ourante todot o» diat uteit att o reiorno do pretidrnte João f.iuei-
redo tat 22hX)m dc quarta tetra prómmal. o - Kr-pre»idenie detpa
enara à larde. no Palácio do Píanal.o. e todat a> manha» nermanr-
cet» no teu trabalho rounc.ro da vice-pre»idència

Aureliano C have» a»».nou um decre.o aprotando a reforma do
ri um,, da I mpirvj Bratile.ra de Kadiodilut.1<> (Radiobfttl. que
ao ic.ornar para o M.n.titrio da» ( ¦imunn JuVt lanle» pcnencia a
extinta Secoml. ter» regida prla legitlavlo dc TelrcomunicavOr»

Senadores do PDS

quebrariam acordo
BELÉM (AE- - Algunt trnadorc» do PDS e»tio di»po»to» a

quebrar o acordo feito com o PMDB para a eleição de um repre»en-
.ame pemcdebitia para a I • tecretana do Senado, como rcaçgo
d.an.e da cândida.ura Djaima Marinho á pretidíncia da Câmara
federal, inccnntada pelo PMDB A revelação foi feita ontem em
Bekrn pelo tenador Jarba» Pattarinho. depoit de um encon.ro de
duat horat com i-mprrcirms paraente». Srgundo Pattannho. o
PMDB quebrou uma tradição de longo» ano», do» parlamentare»
votarem no» nome» e»colhidot pela» bancada», forçando o lança-
menio da candidatura Djaima Marinho, quando o PDS jâ hacia de-
cidido, em voiaçlo tecreta. apontar Nelson Marchezan para a prr»i-
den. i.i da Cimara. Por isto, alguns senadores do PDS estariam dis-
posiosa nlo votar no cândida.o do PMDB a |.« Secretaria do Sena-
do.

O senador Jarbas Passarinho afirmou também nio acreditar
na possibilidade de serem formadas coligações entre os partidos, oe-
Io menos por enquanto. Para ele, isso poderá ocorrer nas eleições de
¦2, em alguns Estados. Passarinho negou a informação de que o te-
nador Nilo Coelho teria recusado sua indicação para lider no Sena-
do por nâo concordar com a política do Governo Federal para o
Nordeste. De acordo com Passarinho, os qualro nomes que ele indi-
cou para a liderança nâo foram ainda contatados pela direçlo na-
cional do PDS.

No encontro de ontem, realizado njC lube do» Diretores Lojis-
ias de Belém. Jarbas Passarinho procurou 

"desarmar 
os espíritos"

dos empresários, que chegaram a anunciar semana passada, uma
greve de protesto conlra o que consideram medidas prejudiciais ao
Eslado. tomadas pelo Governo Federal; com relação a redivislo do
Pará, para a criação de um território ou Estado de Carajás, Passan-
nho afirmou que entregaria o cargo de líder no Senado se isso viesse
a ocorrer**.

Apoio ao

deputado

Marinho
BRASÍLIA IAE - O

deputado Airton Soares, lider
do PT na Câmara, disse ctttem.
ao chegar a Brasilia, náo ler
mais nenhuma dúvida de que o
deputado Djaima Marinho ga-
nharâ as eleições para a presi-
dencia da Câmara. Além do
apoio maciço que sua cândida-
tura tem nas hostes oposicio-
nistas, foi iniciado um movi-
menio. em nível de lideranças,
para que os deputados oposi-
cionis.as votem em aberto.

Observou que as conversa-

ções sobre essa medida serão
intensificadas nos próximos
dias e tu^p leva í crer que a
mesma rÇ;bera a aprovação
dos llde.T de partidos oposi-
cionistas. Se essa decisão for
tomada, então, a situação da
candidatura de Djaima Mari-
nho passa a ser tranqüila.

Airton Soares disse que a
medida nâo é ilegal e nem mes-
mo pode ser enquadrada como
de pressão sobre os deputados
que irão eleger o futuro presi-
dente da Câmara. Isto porque,
depois da decisão dos lideres,
se houver o consenso, a mesma
será submetida a apreciação
das bancadas de cada partido.
Se obtiver o apoio da maioria
da bancada ela será adotada.

O que os lideres oposicio-
nistas pretendem não é a vota-
çâo aberta, pois isso contraria
o regimento. O que se pretende
fazer é, cada parlamentar
anunciar seu voto antes de o
colocar na urna. Essa iniciativa
nâo fere o regimento, uma vez

que a votação secreta é adotada
para evitar situações de cons-
trangimento ou pressão, o que
nào ocorrerá.

Gadelha
defende

o poder
SALVADOR - (AJB/

- O deputado Marcondes Gade-
lha (PMDB-PB) defendeu, on-
tem nesta capital, a mudança
de atitude do partido dianle do
processo político, afirmando
que 

"a 
fase heróica da oposi-

Çâo, dc contestação ao regi-
me", terminou e ele deve bus-
car objetivamente o poder. Na
Mg "pifiiao, com a eleição dc
1982 o universo do poder esla-
rá em disputa pda primeira vez
na história recente do pais.
Marcondes Gadelha veio a Sal-
vador em campanha pela lide-
rança do partido na Câmara e
garantiu que ganha a disputa
com o deputado Odacir Klein
(PMDB RS) hoje. amanhã e
em 23 de fevereiro". A mudan-
«a da postura do partido e a
formulação de uma proposta
alternativa que sintetize as su-
gestões da igreja, dos militares,
de empresários, dos trabalha-
dores e das representações pro-
fissionais - fazem parte da sua
plataforma.

O parlamentar da Paraíba
conta na bancada da Bahia
com apoio dos deputados Mar-
ceio Cordeiro. Hilderico Oli-
veira, Francisco Pimo, Rai-
mundo Urbano e, provável-
meme. Roque Aras, enquanto
Odacir Klein tem os votos de
Elquisson Soares, que foi ao
aeroporto Dois de Julho"abraça-lo, 

mas nâo apoia-
lo", e Jorge Viana. Marcondes
Gadelha acredita que vai obler
64 dos III votos da agremiação
na rimara

Descartada

sublegenda

na eleição
BRASÍLIA IAE- O go

vernadof Francelino Pereira euá
convencido de que nâo haverft sub
Iene nd a nat eleições dc governador
t de senador em g2. reafirmando
que 

"o 
jogo já eslá traçado, as car-

tat esito na mesa e ot horizontes
definidos" Sugeriu que o» que de-
vem irabalhar para consolidarem
seus ôrgáot se preparem para a lula."nos 

limites fixados".

O governador mineiro esteve
ontem na Câmara e conversou com
jornalistas no gabinete do I .* vice-
presidente Homero Santos sobre o
voto disirital.Eleacha que o assun-
to deve ser examinado " exaustiva-
mente", em todos os seus aspectos
positivos e negativos, considerando
difícil sua actocânj* nas eleições
parlamentares de 82

Francelino Pereira manifestou-
se favorável a coligaçio partidária,"porque 

e e ser! do jogo democraii-
co". Lembrou, ainda, que modifi-
cações aperfeiçoadoras da legisla-
Cio eleitoral "tempre 

existiram,
metmo ás vésperas de eleições - co-
mo estft acontecendo, com numero-
sas propostas em tramitação nas
duas casas legislativas!".

Deputado

.solidário

com Lula
SAO PAULO- IAE/ O

deputedo Vanderlet Macrit
do PMDB, afirmou onlem
na Aaaembl*<a que oa par-
mio» opimi K,(ii»ta» devem
ae unir contra o enquadra-
manto de Lula Ignéco da
Silva, o 

"Lula", 
na La. da

Sagurença Nacional.

Ji tinhemoe aériae du-
vida» da que eeta abertura

política aeria pere velar, da-
clarou Macnt, acreacantan-

do que agora eatá conven-
cido de que 

"ela 
a afetiva

mente apenaa da fachada"

O novo enquadramento de
Lula a aaua companheiroa

na La. da Sagurença Nacio-
nal. prevendo mcluaive pa-
n* de recluelo. afirmou o

parlamentar, deixa clara a
mé fé do governo para com
a Nação que eaperençoee.
aguardava maior participa-
çâo naa decigdea política»"Entendo 

diaae o deputado

que oe damaia partido»
oposicionistas pelaa auaa

executivea nacionais, deve-
riam acionar todos os me-
camsmos pare ação ma.s

-*rqica 
contra os respon-

sa. or ma.s esaa investi-

ds. visar kio a desestabaliza-

çâo da organização política
do pais".

"Na 
minha opinião -

concluiu o deputado - este
e o principal obiet.vo dos
detentores do poder que
vêem ne orrjan.zaçáo pollt.-
ca a maior ameaça contra a
estabilidade do sistema"
Paralelamente, o gabinete
do PT na Assembléia revê-
lou que ia informou a Lula,

que se encontra na Europa,
o seu enquadramento em
mais dois dispositivos da
Lei de Segurança Nacional.
e que representantes *ndi-
cais da Suèc.a, Alemanha.

Suíça, França. Holanda.
Bélgica e Estados Unidos,
deverão aatar presentes ao
aeu julgamento. Da mesma
forma, informou ainda que
Lula seguiu para Bonn e no
dia 10 estará am Washing-
ton onde será recebido pelo
senador Edward Kennedy.

PDS chama de clemag-ogo

o documento do PMDB
BRASÍLIA - (AE/ O PDS distribuiu

oniem nma â imprensa chamando de demagógico
e contraditório o documento d * PMDB. criticar»-
do a política econÃfliico-financcira do governo e
afirmando que 

"cie 
continua devendo a Nação a

propotia de uma política alternativa da opmi-
çâo"

Em 4 página» e meta datilografada», o PDS
An que teu adversário 

"ao 
afirmar que o governo

retpontabtlua ctciutivamenie o preço do petróleo
pelo proce»to inflacionário bratiletro rcienie, re-
vela desinformação c comete grave injustiça por
negar o papel do déficit governamental e da poliu-
ca salarial" Ele afirma, no locantc á politica dc
vubtuiuiçio de coaibutdve.t que o PMDB sc con-
.radi/ ao acutar o governo timulianeamenie dc
inércia n* tubstiiuiçâo do petróleo e dc rapidez na
implementação do Proáliool O partido oficial
afirma ainda que. cm relação ao déficit governa-
mental, o PMDB procura atacar a ai uai polilica
quando teu arra/oado deveria conduzi-lo a elogia-

o PDS delendc ainda o governo no tocante e

haver evitado a recrtsân e optado pdo incremento

â poupança O depulado e economista Hélio Ot-

que (PMDB-PRl. lamentou on.rm qur na elabo-
ração do do. umento do partido, divulgada há dia»

rm São Paulo neto deputado Ulittct Guimarães,

não te lenha ouvido previamente vozes autoriza-

dat cm quctiAr» econômicas, como a do senador

Roberto Saturnino

O representante do Paraná censurou, iam-
bém 

"o 
venndo localizado como foi o documento

elaborado, onde somente um grupo dc polilico» c
pensadores econômico» dc São Paulo foram teus
auiores" Para Hélio Duque, 

"não 
ctittiu uma

pratica democrática dc ouvir, ma» prevaleceu o
temido eliiisia de propor de cima para baião".
Metmo attim, o parlamentar oposicionista afir-
mou ontem em Brasília que o documento divul-
gado pelo presidenie do PMDB "icm 

indiscuiivel
importância, esumurando a nossa lula. sem trazer
qualquer solução milagrosa ou inédita".

Sarney volta pregar a

reforma constitucional
BRASÍLIA IAE - A votação da re-

forma constitucional pelo atual Congresso,
através do entendimento da todos os parti-
dos. foi defendida ontem, mais uma vez. pa-
Io preaidente do PDS. senador Joaé Sarney"A 

reforma da constituição deve ser fei-
te o quanto entea através do consenso, para
adequá-la á realidade da abertura democráti-
ca. A fórmula é secundária, o importante
«âo a» idéias a defender

Sarney náo vè qualquer viabilidade ria
elaboração de uma nova carta magna de

onentaçáo de um só partido porqua podaria
sar mudada imediatamente, quando ala dai-
xasae de ser maioritáno

"Nio 
adianta fazer a reforma por um só

partido. A constituição náo poda sar expres-
sáo partidária, porque se o fosaa rada Coo-

gresso elaboraria a sua Ela dava aar r«gra
permanente de todos nôs e náo uma mani-
(estação partidária, razão porque náo poda
ser documento de inspiração de uma aô
agremieçáo"

Tese de Afonso Arinos
BRASÍLIA (AE - O segundo vice-

presidente da Câmara, deputado Renato
Azeredo (MGI. manifestou-se ontem tavora

vel á idéia do próximo Congresso ser efeito
com poderes constituintes expressos, de-
fend.de pelo ex-Ministro Afonso Arinos. O
deputado mineiro também concordou com a
afirmação do ex-Ministro da que se isso nlo
for feito o pais poderá ser levado a um im-

passe

Renato Azeredo acentuou, porém, náo
concordar com a posição de alguns oposi-
cionistas. de qua o atual Congresso náo po-
dena elaborar nova carta paio fato de estar
contaminado pala ilegitimidade do processo
eleitoral, qua garantiu, a maioria governista,
inclusive através dos senadores biônicos

Entende o segundo vice-presidente da
Câmara, que o atual Congresso tem condi-
çôes de legitimidade para preparar novo tax-
to constitucional, bem como poderes para
isso. Admite, contudo, que do ponto da via-
ta formal é melhor se convocar expressa-
mente uma constituinte, que seria integrada

Wm* oarlamentares eleitos em 82.
A ritual constituição, segundo coman-

tou Renato Azeredo, é uma colcha da rata-
lho, que se formos emendar, ficaria ainda
pior. Aaaim acho melhor começarmos da aa-
teca zero. fazendo tudo de novo. Aer esc en-
tou, ainda, queo governo deve ser o maior in-
teressado na elaboração de outra consti-
tuiçáo, para evitar um impasse político no

pais

Aumentam os preços da
cana, açúcar e do álcool

c/lmar é..

BHASILIA - (AJB — Os
ministros do Planejamento,
Delfim Neto, e da Indústria e
do Comércio, Camilo Pena,
definiram os percentuais de
aumento nos preços da cana,
do açúcar e do álcool anidro e
hidratado, a nivel de produtor.
Para a cana, o reajuste con-
cedido foi de 18 por cento e
para o açúcar e o álcool foi de
21 por cento. Para os produ-
tores, a vigência dos novos
preços é a partir de hoje. Para
os consumidores, os reflexos
ainda náo foram definidos.

Os novos preços foram
decididos na noite de terça-
feira, pouco antes deo Ministro
Delfim Neto embarcar para a
França, com a comitiva pre-
sidencial. 0 litro de álcool
hidratado — utilizado em
carros — custa, atualmente,
Crí 27,50 para o consumidor,
mas também deverá sofrer
reajuste junto com os novos
preços dos derivados de pe-
tróleo, provavelmente em
fevereiro.

Pela proposta aprovada, a
tonelada decana (maisotrans-

porte) passará, dos atuais Cr$
807,56 no Sudeste para CrS
952,92, de CrS 1.152,6ôpara Cr$
1.360,07 no Nordeste e de CrS
845,94 para CrS 998,21 no Rio,
Minas Gerais e Espirito Santo.
A saca de açúcar de 50 quilos
passa de CrS 936,91 para CrS
1.133,66 no Nordeste; de CrS
660,09 para CrS 798,71 no Su-
deste e de CrS 702,91 para CrS
850,52 no Rio, Minas e Espirito
Santo.

No caso do álcool, os novos
preços são os seguintes: anidro
(utilizado para mistura á ga-
solina) - Nordeste, de CrS 29,10
para CrS 35,21; Sudeste, de CrS
20,58 para CrS 24,91; e Minas.
Rio e Espirito Santo, de CrS
21,90 para CrS 26,50. 0 álcool
hidratado passou de CrS 26,99
para CrS 32,66 no Nordeste; de
CrS 18,47 para CrS 22,35 no
Sudeste e de CrS 19,79para CrS
23,95 no Rio, Minas e Espirito
Santo.

Em relação ao açúcar haverá
um aumento a nível de con-
sumidor que será autorizado
pelo CIP (Conselho Interminis-
terialde Preços). Para o álcool.

e certo, como já informou o
Ministro Camilo Pena, haverá
novo reaiuste. Atualmente, o
preço é de CrS 27,50 o litro do
hidratado, correspondente a 53
por cento do preço do litro de
gasolina. O governo pretende
elevar esta relação para 60 porcento, assim que a gasolina
subir de preço.

Se esta hipótese for confir-
mada, o álcool passaria a eus-
tar CrS 36,00, já que a gasolina
subira para CrS 60,00 em fe-
verei ro. Caso o governo resol-
va elevar a relação para 65 por
cento, o preço do álcool hi-
dratado iria para CrS 39,00.

Na fixação dos novos preços
da cana, açúcar e do álcool
hidratado e anidro o governo
adotou um reajuste médio em
relação a todas as propostas
apresentadas. O IAA (Instituto
do Açúcar e do Álcool) havia
proposto 25 por cento e 16 por
cento para a cana e 27 cento e
19 por cento para o açúcar e o
álcool, enquanto o Ministério
do Planejamento queria 16 por
cento e 19 por cento, respec-
tivamente.

Treinamento de mão-de-obra para produção

...deixar que o
outono execu-b©
c* sua macjici

ç/lm*qp *&'-.-*

BRASÍLIA - (AG - O diretor
do Serviço Nacional c Formação

Profissional Rural ISENAR), Osman
Magalhães, informou ontem que o
Ministério do Trabalho vai treinar
mâo-de-obra para a produçáo de ál-
cool no Nordeste.

Após reunião com 19 delegados
regionais do SENAR, Magalhães dis-
se que 250 mil técnicos serão treina-

dos para trabalhar nos demais setores
da agricultura.

Entre os técnicos estáo tratoris-
tes, conservadores de solo e mecáni-
cos, que váo trabalhar, segundo o di-
retor do SENAR, 

''naa 
áreas prioritá-

rias, nas regiões onda há maior con-
centraçáo da produçáo".

- Sa a politica do governo fosse
voltada para maior produçáo de café -

diaae - nós formaríamos técnicos para

o plantio do café. Mas. agora, o go-
verno está mais preocupado com a
produçáo da álcool, por isso noaaa
principal meta 6 o plantio da cana-de-
açúcar.

Para formar os 250 mil técnicos
em agricultura o SENAR tam uma do-
taçáo orçamentária da Crt 880 mi-
lhões, além da recursos de váriaa fa-
derações, sindicatos a dos governos
estaduais.

.o imprevisível.'

Consumo nacional em 80 Atuação da Petrobras
¦ ¦' DIA .al *. ~. *"*™

BRASÍLIA - (AG

0 consumo nacional da ál-
cool anidro a hidratado

atinqiu no ano paaaado 2,6
bilhões da litros. 900 milhões

a manos do qua o estimado

paio governo. A informa-

çáo foi prestada ontem paio
Ministério das Minas a
Energia, explicando qua o
consumo da álcool abaixo

do estimado deveu-se a ra-
duzida produçáo de carros
a álcool no primeiro semea-
tra do ano paaaado.

A concentração da

produçáo da carros a álcool

nos quatro últimos meses

do ano passado a a frustra-

çáo das matas da conver-

sáo de motores a gasolina
para o consumo de álcool
forem os responsáveis paio
consumo reduzido de ál-
cool no ano passado. O
consumo de álcool hidrata-

do alcançou apenas 316 mé

Ihfles de litros, contra uma

previsão da 440 milhões,

enquanto qua o consumo

de álcool anidro ficou am
2,3 bilhões, contra uma

previsáo de 3,1 bilhões.

O Ministério daa Minas
a Energia náo informou

qual foi a destinaçao do ál-
cool qua deixou da sar con-
sumido, mas. da acordo
com uma fonte do setor,

quase todo o excedente foi
exportado para oa Estados

Unidos. Japáo a Europa, a
USS80 por barril, am média.

No final do ano passa-
do o fornecimento da álcool
hidratado abrangia 18 Eata-
doa. sendo qua SSo Paulo
47.5 por canto daa bombas
em funcionamento, Minas
Gerais 11.8 por canto, Rio
da Janeiro 10,9 por canto,
Pernambuco 3,6 por canto,
Paraná 7.9 por canto a oa
demais Estados 18.8 por
canto.

RIO (At - A Petro-
oras divulgou ontem os dados
preliminares de seu» irsultados
no exercicio de 19». sujeito»
ainda a exame da diretoria exe-
cuilva e dos Conselhos de Ad-
ministração e Fiscal da compa-
nhia.

A receila liquida da Petro-

Sftag-Bgg* t""*-* *****
CrS 647 bilhões Sü4 mUhfles; o

^CL°.__°per,cional $omou <-rS
44 b,lhôes 834 milhões; o resul-
lado nâo operacional alcançou
tr» 827 milhões, e o lucro II-
quido após a provisão para o

l*ncia patrimonial dos investi-

SSS 
em subsidiiri»$ * co-

Seiundo a Petrobras serio
propostos i Assembléia Geral
*********** companhia di-

ywendos 
no montante de CrS

10 bilhões 944 milhões, o quecorresponde a CrS 0.29 por

Apôs a aprovação do Con-
selho de Administração, a Pe-
trobris divulgará as demons-
traçõesfinanceiras no exercício- 

I9KI, acompanhadas dasB£*mm aas*—- - — "«..™w, nrviuinuo
o resultado positivo da equiva-

parecer do* audi-
¦ores independentes.

BACACHERI
Av. Eraslo Gaertner, 183

GAZETA DO POVO
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Varsovia pede fim do "confronto"
.  ._ .. ...... i.,i..i,„iit com aue o pais rompa com o Pacto fl

VARSOVIA (UPIGP) 0 §overno polonês

fez ontem um «pato anlálwo am favor do fim

do confronto" eom os trabalhadora» an

quanto dingantas do sindicato Solidariedade

cruzavam o pais am intensos astorço» fi*

madiaçáo para ss greves de centenas da

fabricas a ragiêas rurais, noiagundodia da»

maoras paralt»açêB» qus sa rag.»tram na

Polônia desde o mov.mentoda «gosto

O tornai do Partido Comunista. 
"Trybuna

Ludu . advertiu quB 
"o custo social destes

prote»to» é definitivamente muito alto. na

verdads. catastróficamanta alto'

Precisamos trrsar isto porquBo confronto

náo B a náo »ará a melhor forma da ra*ofver

O Solidariedade informou qua á» 10 horss

locai» daontsmto» iniciada umagrava dead

vsrtência na província da Jalania Gora que

atatou varia» cidade», incluindo Wroclaw

legnica WaIbrTycheGlogow At informações

am tarmo» da numaros ainda aram vaga»

m„ a adesão parsca tar *******.

Trabalhadora» da praticamante toda» a»

tábr.ca» pararam a» máquina* d»»e um

porta voz «indicai.

COMISSÃO PARANEOOCIAR

O protesto visa a forçar o govarno t enviar

uma com.s»áo para *m*»'*\'*"'*"*<»\
dos trabalhadora, .obra o a ******* *

diverso» tunconárHj» locar» Sa a comissão

náo v»r ho. decratamo» grava geral ne

ragiêo". alertou o»mdicato _. .
Ni região vizinha da Blel.to Biato, um

oorta voz do Sol.dar-edada informou qua a

arava geral decretada antaontam continua

Os trabalhadora» também a»t*o exigindo a

dem isuodeautor idada» loca.»

Mai» ao La»te. outra» tábnca» pararam am

apoio ao»operár»»e propr.«árw» rurais qua

há qua»e um mê» ocupam um adlflco publico

sm Rzeszow. pad.ndo o ragi»tro oficial do

«indica to do campo

Antaontam. o lidar naconal do Solida

nedade Lech Walesa ancontrou t* com o»

manifestantes da Rzeszow. s daclarou o sau

apoio ao sindicato do» propriatáro» rurais

dizando que a»te é 
"a 

gar enti a pare alimanUr

o pai*"

RENUNCIA SOVIÉTICA

O .rneloticial do Exército soviético. Estrele

Varmalha" publicou ontem uma da* mai*

severas denuncia* de interferênciaocidantal

na Polônia, acusando a OTAN da praticar a

sabotagem política" com a intenção de fazar

com qua o pai* rompa com o Pacto da Var

aôvta
"A interferência aberta do Ocidente . acima

da tudo dos palie» mambros da OTAN. no»

assunto» internos da Polônia constitui uma

campanha cuidado»emente pra planeiada ds

sabotagem politica contra a comunidade

socialista", diz o artigo escrito por lepacy

Kras.ck.. analista do lornal do Partido Co

munitta Polonês. Trybuna Ludu"
O comentarista polonês denuncou qua 

"o*

cantro* da guerra p:irologica" da OTAN »a

empenham am 
"enfraquecer o» laço» da

aliança entra a Polônia a o»outros E*tado*da

comunidada socialista" Em Imguaaam bem

direta, ala ecrascantou que os 
"comunistas

astlo tomando at medidas necettánas para

contar a* força» qus procuram erodir gradual
mente o Eltado socialista"

mt* na província da Jalania Gora qua us tr.»-- ----- .... ¦_.*••

Muçulmanos se Haig anuncia Khomeini nao Euforia russa

nova política aceita paz que com soltura de
unem contra

o mundo judeu contra terror Iraque propõe reféns dos EUA
 _. ... .- uiiKI II IAP AFP UPIGP) O Autol* MOSCOU - lUPU.P» - OlMM*

IA1F. ARÁBIA SAUDITA (AFPCP)

irvulm,».. de tquilibrarse* müitarmentc em re*

lacio a Israel, loi a principal dev uto tomada pela

cúpula am***** Meca. encerrada ontem em

laif cidade da Arihia Saudita.

O documento »>bre 
"Al (Jods Ucrinalám) men

cionaeletisamenie a criaçlo de "uma BBBfMMMO

militar" «Itn os países da frente - Sinae Jordlrua

c a OBNkll*» J» US***t* da Palestina, nor

uni la<k>. t os países muçulmanos do outro, a lim

de aumentar o esforço militar contra Israel

Outra das do.is.Nes adotadas pela cúpula *

Meca foi a * responder as "nece»idades militares

da Organiza., o .la Libcrtacto da Palestina,
-recomendando" em particular a mobiliza-lo dos

•cu» mires no sentido de "usar todo o seu potencial

militar e econômico e os eus recursos naturais, in

cluindo o petróleo, como meios eficazes para con*

solidar os inalienáveis direitos nacionais do povo

palestino".

GUERRA SANTA

O pres.dcnte da Ot******* da Libertação da

Palestina lOLP). Yasser Arafat. declarou ontem

oue B apelo a guerra sanla" feito pela lll t upula

Islamita-fortalecera B . >vo palestino em sua lula

por todos os meios para conquistar um Kstado ui

dependente".
Arafat fez tais declarações em entrevistas e»

clusiva a AFP I repetiu várias vezes que. como

pres.dcnte eleito daOLP. tem poderes para aplicar

um MMM político, que consiste em Testabelever

um Fstado em lodo território palestino liberado dc

Israel". . . „. D
Desmentiu categoricamente que a carta da ULt"

proponha 
"a liquidaçto do Estado de Israel

Salientou que o rei Hussein da Jordânia disse

claramente aos Estados Lnidos e a Europa que

apenas a opçio palestina, sob a direclo daOLP.

pode permitir a soluçlo do conflito do Oriente

Próximo.

WASHINGTON _ lUPI-GP) - O Secretário de

Estado Alesander Haig descartou .. «teoricamente

ontem alguma venda ou envio de armas ao Iri e

d*. qi« o novo governo modificará a ánfa« da

políticaextenor para a lutaconlra o terrorismo in*

tcrnacunal
Afimi.su também que o governo amda nio ter

minou a res islo do acordo assinado pelo ex fre

vidente Jimm> Carter para obter a libertaclo dos

re -ftallltel 
que ,» Estados Unido» cimprirlo

suas obrigações, dentro do contexto da lei dom*»

tica c a praxe internacional". du« Haig na pn

meira coletiva desde que assumiu o "'*"

Contudo, salientou que a governo do Presidente

Konald Reagan decidiu modificar uma política do

anterior a de permitir que o Iri receba as armas

adquiridas nos FL'A.
"Declaro categoricamente que nio «er» tor

necido equipamento militar algum ao governo do

Iri. se) a sob obrigações anteriores ou arranjos con*

tratuats ou em atendimento a pedidos ainda nio

formulados", expressou
Haig está toman-fa rápidas providências para

a*umir o controle geral da política extenor do

noso governo e servir de «u porta voz e já montou

sua equipe de a»cssores. Embora sò o «ce-enan*

ecler William Clark, de 40 anos. da Califórnia,

lenha sido anunciado oficialmente, a maiona dos

membros da equipe já está trabalhando no Uepar

lamento de Estado.
INTERVENÇÃO   .

Os Estados Unidos enviaram «00 oficiais do

exército e técnicos militares a El Salvador, que

partiram de sua base do comando sul. no Panamá,

afirmou ontem o jornal local 
"F.xcelsior

A informação fo. dada pelo 
"Excelsior - um dos

principais lomais do México. Foi obtida de um

documento redigido pdo 
"Comandante-em-chefe

da Frente Farabundo Marti de Libertaclo Na*

cional. Salvador Cayetano Carpio.

BEIRLIE IAP-AFP UPIGP) O Autol»

Khomeini *norou onlem uma oferta condicional

de paz do traque e ordenou ai Forcas Armadas

iranianas que continuem aguerra do liolfo Pérsico
"até a sitóru total", dutx a An-Vcia Pars.

Sua dectslo frustra uma nc* a gesllo dos países
islâmicos que procuraram mediar no conflito,

transformado em uma lenta guerra de desgaste ao

longo dos 48J quilômetros da frente.

O patriarca muçulmano xiitade 80 anos pareceu

pouco afetado com a luta interna pelo poder entre

os intransgcntes dominados pelo Clero e parti*
dários do primeiro ministro Mohammad Ali Rajai

por um lado e os moderados seculares partidários
<fc> presidente Abolhassan Bani Sadr pelo outro.

Khomeini nio se referiu as <h»cnsoes internas

durante as audiências que concedeu cm sua re*

ét*e** leerâ aos comandantes da Policia e á

Guarda Resolucionária Islâmica

RESTITUIÇÃO AO IRA

O Iraque está inteiramente disposto 
"a restituir

o» territórios iranianos ocupados duranle a guerra
com o Irâ". afirmou ontem o presidente Sadam
i| .... •¦ cm discurso na reuniio de cúpula muçul-

mana dc laefi.
Mas Hussein impôs como condição que o lr»

renuncie as suas "tendências expansionistas (sobre

oChatt El Arab) e aos seus atos de agressão contra

B Iraque 
AJM)VZ IRAQUIANO

O Iraque informou onlem que realizou um gran

di ataque aéreo contra o terminal petrolífero
iraniano da ilha de Kharg. ameaçando lançar in-

cursôes similares contra outras instalacóes do

Segundo o comunicado militar publicado pela

imprensa dc Bagdá, o terminal de Kharg. atacado

no -Vimingo a noite, foi atingido em diversos pon-

tos. A ilha de Kharg é um dos pnncipais terminais

para o petróleo iraniano.

MOSCOU - tUIMGP» - Comentando pela

pi une ir a ve/ a liberlaclo dos reféns norle ame

ncanos pelo Iri. 8 
"Lileraturnaya Gazeta", jornal

i,i. r.... .L. União Sov.et.ca. disse ontem que tstá

noticia loi recebida com satisiacio em nosso pali"
Ao ponderar que satisfação 

"é naturalmente

normal", o lornal afirmou que 
"esta 

atitude de

humanismo advem do humanismo ile nossa_ fi*

losofia c reflcie a política do estado soviético

O jornal disse ainda que. 
"de-sde 

I inicio. I

União Soviética defendeu a opin.lo dc que a cap

tura Ais rett:.-. foi uma swlaclo * direito inter

nacwnale. (uanto mais *t* a questào fosse res.il

vida em Kiscs aceitáveis para ns Estados Unidos e .

Iri, lanlo melhor"
O comentário representou um flagrante con

traste com as primeiras reações da imprensa so*

viética que acusou» pnncípu a Agência Centrai de

InteligêncialClAlJr 
"fazer a lavagem cerebral dos

ex-reféns durante suapcrmantncia em Wnsbadcn.

Alemanha Ocidental, induzindo os a queixar se de

maus tratos sofridos dc seus caplores irann

MAIS VELHO DOS REFÉNS
Em Washington, atacado de pneumon._

bronquitc aguda. Kohert Ode. o mais velho dos

reféns norte-americanos libertados pelo Irá. foi in*

ternado anteontem à niilc mi hospital.

Ode. de bS anos. recebe tratamento na Unidade

.le lerapia Intensiva do hospital situado num

subúrbio de Washington, diae Mary Sha». porta*
voz da instituição hospitalar, esclarecendo que
\ua condição é boa".

Horas antes. Jack Guohcy. porta-voz do IX-par

lamento .le Eslado. havia dito apena* que Ode

receberá internarnento hospitalar 
"para repouso e

observação porque estácuaustn. lem febre e tosse

Ode deu enlrada no hospital às IMS horas
"apenas 

para tratamento de exaustào". ma« os

exames revelaram que ele também sofria de

pneumonia, informou Susan Steif. outro porta-voz
hospitalar

MUNDO RÁPIDO
CHEGADA

PARIS IAFP DT) Exatamente ás 1»*i00 locaa (12hQD

oniBrawlia) ************** 
o Boe»tg 707

da Vang prefixo PP VJK, transportando o Praaidante

Joio. Figueiado. ,--.i.. .,,,,..., ontam diante do tapeta

vemietii. e-Bendido na p*ta do aeroporto .nternaconal

deaiv.emPans.ondeo Presidente franca», Valery Qb

,ard ÜEstaaig o aguardava

Atra»de Figueiredo desceram do avião preariencial a

pnmena dmna. Dona Dulce, os ministros daa M.*i„, ,.,.,

f xtenores, do Planeiamento, da Fa/enda. das Mra* .

Eimty ta o dd Educação, e oa preaidontes do Sensdo e da

Câmara do» Deputado»

ki ciando »ua vwta oficial de 5 dias a França. Fi

iiuetredo paaaou em revista a tropa formada em su«

íu.nra por integrantes daa tre» arma», saudou a bandeea

francesa e, junto a Giscard DEstaing. ouviu a execução

dos hrio» nacionais do» doía países

Em seguida, a comitiva oficial dirigiu se ao salin de

recepçfles oficiais do aeroporto, onde o Presidente rta

França e sua mulher, Anne Aymone, apresentaram ,

Figue»edo ea sua esposa, os membros do governo fran

t*, encabeçados pelo Pr.me.ro Ministro Raymon.)

Barre
O salflo estava decorado com retratos a óleo da Pr»i

cesa Isabel DOleans e Bragança e de seu marido „

Conde DEu. de origem francesa

TRADUÇÃO

Outro detalhe que ressaltou a cordialidade com que o

casal presidencial francos recebeu os visitantes foi a par

ticipaçâode Anne Aymone na recepção, lendo em po.

tuguás a traduçüo do discurso de boas vindas pronun

cado por Gncard DEstaing

Em seu decurso, o Presidente francês recordou que
"o 

Braal é uma das maiores esperanças do futuro" e

qut por sso a França se orgulha de manter com ele es

treitas relações de ami/ade
for sua vez. o Presidente Figueiredo que vestia um

sobretudo preto, terno cinza escuro, camisa branc. e

gravata nas cores cinza e preto recordou o papel que

íí França cumpre no terreno cultural, sem esquecer -.ua

condição de grande potência industrial

Após esse ato. os dois presidentes embarcaram num

helicóptero da Força Aárea Francesa que os levou di

retamente a esplanada dos inválidos.

O Presidente Figueiredo e Dona Dulce ficarSo hos

pedados no Hotel Marigny, mansão histórica reservada

pelo governo francês aos seus hospedes ilustres A

minutos após sua chegada, eles receberam a visita rto

casal Giscard DEstaing

Após a tradicional troca de presentes, os dois chefes

de Estado se reuniram para a primeira das três entrevis

tas teservadas que manterão

Equador denuncia ataqu

de paz na região e pede reunião urgente da OEA
 ,..„. *o^ns „5-*,HBmnc.iltada0r- Garcia Meza. Dizem na sivo _

BANGCOC _ (AP-AFP-GP) 
- Os chanceleres

dos três paises da Indochina, reunidos ontem na

cidade de Ho Chi Minh - antiga Saigon -. pro-

puseram uma conferência regional comum com

os membros da Associação de Países do Sudeste

Asiático (APSA) para estudar a paz e a tran-

qüilidade nesta zona do mundo^ *..=,,

A proposta coincide com um clima de tensão

ao longo das fronteiras da Tailândia com o Cam-

boja e o Laos. Além disso, em semanas recentes

a Tailândia e o Vietnã se recusaram mutuamente

de incursões e violações fronteiriças.

A proposta, segundo uma transmissão cap-

tada em Bangcoc.sugere que os três paísesi m-

dochineses concordem com os cinco da APSA

Sbre o temário. a sede e a data da conferência.

A riprlaracáo dos chanceleres, que se reuniram

durffiedofs dias. propõe o mês de março para a

«n?««n"a! com o fimde debater 
"assuntosque

correspondam aos interesses da paz, a estab -

lidade e a cooperação no Sudeste Asiático

PROPOSTA DE GISCARD
Por outro lado, os Estados Unidos receberam

ontem favoravelmente a proposta do Presidente

francês Valery Giscard D'Estaingde realizar uma

reunião internacional sobre a situação do Ate-

Washington sempre mostrou-se favorável às

iniciativas destinadas a restabelecer a indepen-

dencia. neutralidade e não-alinhamento do

Afeganistão, afirmou um porta-voz do Depar-

tamento de Estado, reiterando que a realização

desse objetivo passa, antes de mais nada, pela

retirada das tropas soviéticas do Afeganistão.

QUITO 
- (UPI-AP-GP)

— O Equador denun-
ciou ontem que seu

território sofre 
"novo

ataque de parte do

Peru" e pediu urgente
reunião para escla-
recer a crise na Or-

?ani 
zação de Estados

.mericanos(OEA).
A denúncia deu-se as

vésperas do aniver-

sário de número 39 da

assinatura do pro-
tocolo de limites do Rio

de Janeiro, entre o

Equador e Peru,do-
cumento impugnado

por este último pais.
A Secretaria Na-

cional de Informação
disse que o posto
militar de Paquisha,
situado na Cordilheira
do Condor, foi atacado
"mediante o uso de

helicópteros e aviões
artilheiros". Acrescen-
tou que 

"a chancelaria
do Equador apresen-
tou nova nota de

protesto ante o gover-
no do Perue solicitou a

urgente reunião do ór-

gão de consulta da Or

ganização de Estados

Americanos".
EM BOGOTÁ

A Quinta Reunião

Parlamentar Européia
— Latino-Americana
condenou ontem os

regimes militares da

Argentina, Chile,

Bolívia e Uruguai,

defendeu a realização

de eleições livres na

Nicarágua e El Sal-

vador e se congratulou

pelo processo de

democratização no

Brasil.
Em uma declaração

emitida ao final de três

dias de deliberações, a

Conferência Parla-

mentar Intercontinen-
tal diz que no Uruguai,

Chile e Argentina 
' 

a

ditadura continua com

a opressão e mantendo

um poder ilegal".
Os parlamentares

europeus e latino-

americanos censuram

em termos severos o

coverno militar boli-

viano do General Luis

Garcia Meza. Dizem na

resolução que 
"con-

denam o golpe militar

que aboliu as insti-
tuições democráticas e

instaurou uma
ditadura militar re-

pressiva" e recomen-

dam manter 
"o iso-

lamento internacional
ao governo ditatorial

do General Garcia
MeZ3|SOLAMENTOBO-

LIVIANO
A moção em favor da

continuação do iso-

lamento do regime

militar boliviano seu

lugar a um rápido

debate. Os europeus

eram partidários de

eliminar essa reco-

mendação entendendo

que devia se estender
aos outros governos
militares .'atino-
americanos. Mas final-

mente aceitaram a

tese dos latino-

americanos no sentido

de que se tratava de
"um caso especial, ex-

cessivamente repres-

sivo .
A conferência apoiou

ainda a decisão do

Pacto Andino de re-

pudiar o regime militar

boliviano e secundou

os apelos do grupo
regional em favor do

restabelecimento da

democracia na nação.

O governo da Bolivia
respondeu às criticas
de seus sócios no Pae-

to com a ausência às

reuniões da Comissão
do Acordo de Carta-

gena.
Simone Weil, pre-

sidente do Parlamento
Europeu, e Hector

Echeverri Corrêa,
titular do Parlamento
Andino, analisaram a

situaçáo boliviana e

expressaram em um
com unicado sua
"satisfação pela
presença de pariamen-
tares bolivianos no

Parlamento Andino
considerando que
foram eleitos mediante
um processo demo-
cràtico".

trODaS SOVietlCdb uu nicuaiuai-aw. - g

Le Monde": amplo destaque à visita

paris (UPI-GP)- O jornal cusando os aviões norte

"LeM^nde" dedicou «'ntem americanos e mesmo os i-

suplemento .especial de .ojto milares franceses^omprou os

irças ae-

nantes bras e.ros lançam mão

de uma política dupla, 
gas 

ten

tam no plano interno execrar

mudanças radicais na política

monetária através do controle

3l,a»o,, SS créditos e drástico cont ole

^b o titulo 
"Brasil -horizon- 

^p^lí^^^XoTS 

d^eMo%atrmdodc°rurzee1/o",

vimento urbano esuas falhas, a V\?*£ia 
observando que 

"a visitara ™**_SETZme*m

indústria aeronáutica, o con- . L.Tr~ -™Ki^;«na e..^ 
•

,„..,,,,, ,_ especial uo uuu mi.aieo ..«.¦mw'~—•***: tm
paginas ao Brasil, a propósito aparelhos fabricados pela Em

da visita de João Baptista braer para suas forças

Figueiredo. ronavais.

r>

entre seus clientes, as ambi- maisorivilegiada' .
ções nucleares do Brasil, as m 

A 
*pranç| 

ocupa, de outra j^VHe 2 bilhões de trancos i.ju
migrações internas, o Nordes- 

parte 0 sexto lugar entre as P?JifLe 
yog mUhões de cru-

te e cooperação franco-^nciasocidentaTsquefazern ^f^ 
Darece disposta a as-

brasileira. Investimentos no Brasil e nào wro»Xn0vo 
acordo financeiro

Na matéria de capa, o su- há dúvidas de que ela pode ter sina 
tjtude que implica em

plemento diz que 
"os 

gover- um melhor desempenho e as- nu 
^^ acredita no

nantes brasileiros abando- sim o fará", comentou um ^f," 
r5ec0nômicobrasileiro

naram o tom triunfal que tanto diplomata. _.. ^ . llllM.Mr
costavam de usar durante o As fontes disseram que Gis- 0 "Le Figaro , lornai oonser

8miagre wonômico". Agora, card D'Estaing planeja cônsul vador ementou que «mbora

ttXa-hâHS*2 mm *mm*mm* «mmm*.TfVgS
preocupações atuais,

a.__-l^ **** *r>Kan/<
Dreocupaçoes atuais, ».« conta» — "¦»""¦¦ "J"!"!": 

w*.
acostando nas chances de -GiscardID Esta ingè^o pai da

nrogresso de um pais que atm- idéia do diálogo Norte-Sui e

continua w.** »¦¦ ¦ 
j-v"-;"ã

orivilegiado" e que •rtmtm

ainda acredita no futuro do

Brasil. O jornal econômico.Les

Echos" escreveu que, aJuda"

do o Brasil a enfrentar seu

desafio Paris visa vários ob-

jet"os,' entre eles alcançaria

Drogresso de um pais que aun- -qeia ao aiaiugu .-.«.»¦» --¦ -

giiioi nível de grande potência nada se pode alcançar sem

industrial e ainda nem sequer coordenar com o Brasil a re-

conhece seus verdadeiros li- petição desse diátogo,,. m

ggfflBg ^%B~i- jgggggg;

venceu a batalha
LONDRES _ (AP-OP) - 0 magnata jornalístico austra-

liano Rupert Murdoch ganhou ontem sua batalha ao ad-

quirir o prestigioso 
"The Times", de Londres e sua edi-

cio dominical 
"SundayTimes'

A batalha porém, incluiu uma troca de palavras entre

diversos parlamentares e o estabelecimento de oito es-

fritas condições para a venda.

Por votação de 281 a 239. o Parlamento reieitou uma

mocío do Partido T rabalhista pai a que a compra fosse in-

vestigada pela Comissão deMono^.^m^agenc^ji-

nanc.ada p«iu «cerno, c que aprovou I "rn n ?

namentalde autorizar a venda.

Murdoch |* possuidoisjornais britânicos *i grande ar-

culaçlo 
"The Sun", um tabloide, e News of the World",

uma publicação dominical.

Os legisladores da oposição reagiram com indignação

ao anuncio de John Biflen, na Camara dos Comuns, de

que o governo náo levaria a questáo da compra á Comis-

sio de Monopólios. .. , ^
Biffen disse aos parlamentares que a investigação da

Comissío poderia ter demorado até oito semanas, o que

poderia pôr em perito a transação. 0 atual proprietário

Lord Thompson, fixou o més de março como o prazo final

Murdoch de 49 anos, anunciou na quinta-feira um
"acordo condicional" para adquirir o jornal e seus 3 su-

plementos educacionais eliterérios, quedáoprejuízo.

Apesar da aprovação, Biffen estipulou oito condições

destinadas a manter a independência editorial doa jor-

nais Entre eles figurão estabelecimento de diretores in-

dependentes com faculdade exclusiva para contratar e

despedir jornalistas.
Tanto 

"The Sun" como 
"News of theWorld" sâojornais

sensacionalistas que publicam fotos de mulheres nuas e

informações eróticas. 
"The Times" é o contrário: um k>f-

nalformale prestigioso. . _

Entretanto, o redator-chefe do 
"The Times". SirDenis

Hamilton, disse que 
"a 

solução de Murdoch erarealmente

„ a melhor disponível". ..^—.

EXPOSIÇÃO

LISBOA IUPI DT) O Presidente do Brasil, João

Baptista Figueiredo, vai visitar oficialmente, no dia 3 de

fevereiro, antes da abertura oficial ao público, a expo

sição 
"Meditour 81", segunda bolsa de turismo rio

MediteiTâneo e dos paitas latino americanos.

A apresentação desta mostra de turismo foi feita à

imprensa, tendo sido destacada a extraordinária impor

tancia da atual participação do Brasil no certame For

salientado o fato de o pavilhão do Brasil na MeditoLT 81

ocupará a maior área entre todos os expositores com

representação oficial e privada.

TERREMOTO

GOLDEN - COLORADO - (AP DT) Um sismòlogo

local recusou-se a modificar sua previsão de que o por

terremoto deste século ocorrera na Costa do Peru, em

meados deste ano, apesar do ceticismo demonstrado

por oulros geofisicos americanos.

Brian Brady, do Bureau de Minas do governo dos

EUA.disse a um grupo que examina seu prognóstico

que o mantém agora, mas que modificará seu ponto de

vista no mês de maio, se as etapas preliminares do te

rremoto não chegarem a ocorrer.

Brady previu que haverá uma série de tremores leves

em maio, que serão precursores de um terremoto que

atingirá entre 75 e 8 graus na escala Richter nas pro

ximidadesde Lima, atè o final do mês junho. Brady dsse

ainda que haverá um segundo terremoto no Oceano

Pacifico, a 48 km da costa peruana, por volta de 10 de

agosto e que este atingirá 92 graus na escala Richter

Tnnta dias mais tarde, acrescentou, um terceiro terre

moto de 99 graus na escala Richter será sentido na

costa peruana, se estendendo ao Norte e Centro do

Chile. Ele comparou a magnitude do tremor com o

ocorrido em 1960 no Chile e que matou 5.700 pessoas

JULGAMENTO

MÉXICO (AFP-DT) — A junta de governo de El Sal

vador e os Estados Unidos serão julgados entre 9e 11 de

fevereiro próximos pelo Tribunal Permanente dos Povos,

no México, informou ontem o porta-voz do organismo,

Sérgio Poeta.

Poeta afirmou que a acusação que oesa sobre os

EUA è de 
"invasão" 

e anunciou que as provas serio

apresentadas pela Comissão de Direitos Humanos de t

Salvador.
Explicou que a sede do Tribunal está em Roma e qu

a junta de governo de El Salvador foi convidada a

apresentar-se ao julgamento, onde será acusada *

"violação 
grave dos direitos humanos, econômicos,

políticos, sociais, culturais do povo salvadorenho, bem

como de genocídio".
Segundo Poeta, o júri será integrado por G*30^

Wolf, vice^residente do Tribunal, o latino-americane

James Retras, o teólogo Harvey Cox, o Bispo Ser9

Mendez, o ex-Ministro argelino Amar Ben Toumi,

jurista internacional Richard Baumlin, o professor

Sorbone, Edmondm Jouve, o teólogo Julio Giard, a

de Armando Uribe e Andrèas Papandreu.

CIGANO

VERCELLI, ITÁLIA - (UPI-DT) - Um menino ciga"0^

K) anos roubou um automóvel e obrigou a policia a u

LdÇdUd lld dulu-eslldua eill.B Miido o TuliiT., BU ^

qual atingiu a velocidade de 180 quilômetros por h0'ae5,

caçada começou quando o guarda viu passar pe 
^

trada um Alfa Romeo que correspondia a desença

um auto móvel roubado em Modena, SOOquilômetr 
?

Sudeste do local. Quando a policia se aproximou

automóvel, o motorista aumentou a velocidade **~jf,

até ser detido por uma barreira a 10 quilômetros 
de

tancia ,e |
O motorista era o menino de 10 anos, Per,eQenorTie

uma tribo de ciganos acampada perto de Turim* O

do menino não foi revelado devido a idade.

GREVES

MADRI - (AP-DT) - As greves realizadas P°^r 
j

balhadores ferroviários e funcionários do cont "^

tráfego aéreo deixaram a Espanha sem transporte

às Eh e às 10h de ontem. , fe
Foi a terceira paralisação realizada pelos 7Z -g,

rroviàrios do pais e a segunda dos controladores 
^ ^

que anteontem iniciaram uma 
"operação tart^.ru^urriert*

protesto pelo fracasso das negociações visando a

tos de salános de 0n*
Os trens voltaram a parar entre às 

"""St* * « 
fe*,a 

0»
tem e o mesmo acontecerá amanhã e segunda-

ferroviários querem aumentos de 15 por ce

salários.

Curitiba.Quinta-Feira, 29 de Janeiro
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das 12 horas, nas

mtm m T«"» Clube ds
"!t0, 

Amanhã, serão ¦»¦

SJ ,s semifinais dos dois

Sa «d«pou<l««'n«"h*

ijHARODADA BRASILEIRA

Z impressionante seria

, v,tenas de tenistas na

,0,1,5 sobre adversários

„r,ng«iros. 
marcou a

dUkjj de terça feira, do I

Intuito Stalite de respon

,-jiiidade da Acarape

romocôes e Participações

Ul

Juliato volta a pedir
_._¦_-etc .Al nTl Mann _____S_t___m_m_M ._ ^^^IAE DTI Mario Juliato nlo quer levar"."u* 

do. .cro. d. seu tome . deia.U, c£ ^mVSmeZ ffZSSST 
' MP"° "^ ' *

,, onuataçiSe. Ele as e.iyu. ao. doente, do b.». N 
""„, 

!„^ T fon",,à 
^

nos no momento temos um meia esquerda de offco
í-oai o Mauro Galvão a um zagueiro que tmproveiamoa nó
selor A contratação de um lateral como Rodrigues Meto
tamhem sana importante

Em São Paulo no inicio da semana. Mario .luk.it.. man
t.>-> vanos contatos lelefon.tr>. com Rubens Mtneli e ficou

~ttao a cu|>e """ =""» "" —" '"""• ¦ w»i»a o«m tai
- 

Ze, i onlrataçdes Ele as exigiu aos dirtgentea do lt,».
^mmtSSSm confirmou os -tomes de /.-..,.,, ,. rj0 ialefB|

a !*Klu» MM * ° csnttmtsnm Nilson Dias. atualmente

mShico como logadore» indicado* po> ele o que ata o

má St ¦^<"Tiana P01*"'*0 ••' contratados. O. .,,.,.¦_„,..,

m„ lsao "<as ele. sam prel»»nJer esconder nada. repetaj

Quartas

de final

no tênis
.uos 

-Talsfuràsn" do I

\msAtmmm Aateaja -

sSSiãSBo.etsm mm,
,«« de quartas de final.

mais quifo iogos de

locevar

,, resultados gerais

im estes simples. Marcos
- cl. Renato

pr6 0e7 5. João
venceu Bruno Ra-

(Françalpor6'4 e 6/4,

ir»» Alberto Kirmayr ven-

I Ivan Camus (Chile 1 por

Iti 2 Cassio Motta ven-

jivier Restrepo (Colom-

j por 6 0 e 6 3. duplas

«ueiredo Chatalgoity ven

rim Cleto-Oncins, por 6/2.

6 e 6 2. Góes Freitas ven-
rim Rafaitin- Rafa itin

niçii por 6/3 e 6/3. Mar-
ij Keller venceram de Los
itos Sandberg. por.
ruguai Alemanha Ociden-
i por 6 1 e 6 *4. Guedes

(Brasil-Espanha) ven-
i Ho II Sp tes (Alemanha

[idertah. por 6/0 e 6/1.
nnnArenion ven-

. Ktghtley OransHi (In-
ite"a-EUAipor6/3e6/3.

Falcão vê

falhas de

italianos
MA _ o |ogador Paulo
iberto Falcão atualmente¦ardo 

no Roma, disse que
«luipes italianas "se

ncentram em demasia na
'sa. ciando pouca
icàoao jogo ofensivo".

ft 
en'revsta publicada

o prnal Gazzetta Delio
I* a Falcão falou sobre

erros* que encontrou

Campeonato Italiano de
m».- apartirda "men-
la* dos dirigentes".

J* 
múfta preocupação"adefesa,debilitando 

a
¦ ofensiva. A seleção

n« e um reflexo do
***** do campeo-

| 
disse Falcão.

Io** 
a* falhas do ,o-

P"comlamldlo, em

V5 
na° se'a ,udo.
**' a des-

í^^^to cer-
^or cob° ,comPanheiro
tar o Qn|adT° 

puara con-

«o de9a.»enh!B a im"
'Pouca aq,oe°s,,alian°s
Br encâ0 a esses

torpové

o/«fer

* torneio
em
,0V 

Km„? ?°viètico
^er,,'^ 'irmou-se

5 w'derança d°
al^x°H"° '"terna-
aqu,a*w^esedis-

,*!r"*™_lm'nPatar 
a""

••lava •Uma 
Partida

*55J ^Smnta an-

*Dov 
e

^ no 45. 
ellon em-^ "Wvimen-

C^9UÍd° D.Í 
8 Par"

cot0 l^TS, "<>"«-
bm 55 i. 

Chr'stian-

^^^ 
-¦—"-«¦¦>»¦"» i»wronicos com Hubens Mineli e ficou eslfe ma

Brasil tem poucas
chances para Davids
(AFP DT) Ooanoramarin -,„ »..-.

sabendo que Zenon esta disposto a abandonar o futebol
..mi..¦ memo perdendo muito dinheiro e tambem. .|..
i.¦¦#..- nêo chega ao. 70 milhAea conforme foi pubacado
Enquanto isso. o vice presidente de futebol do a,,.- Perco
França, chegou na tarde de ontem a Porto Alegre confir
mando que Rodrigues Meto reelmente poderá ser con
uai...i«. Eis conversou com o lateral no Rio. soube que nlo

lh ma» deposto a permanecer na Aiguntine "Nòs 
con

cisamos tranqüilamente e as negociações estio bastante
admilades" Agora * acertar o prwço do passe com o ar-
gentino Juniors Ele è um lateral que (oge nas duas posteflee
• Mar... Juliato repetiu qua no momento è o que nta rs saa

Entre os reforços que devemos contratar precaamoed^m lateralque )ogue n/„ duas e Rodrigues Neto se MM

PARS (AFP DTI Opsnoramado
i.-r.is latinogmeiicano mostra se sem
brilho fartando algumas semanas
para o mico da nova fbrmula da Copa
Dava. patrocinada por uma firma
laponasa. que enfeitou a bandeira de
prata com um milha., de dólares
proposto aos dezesseis países das
oitavas de final

Fntre estes estão, com as tradi
cona» potências da raquete. Brasil
Aiijentina e México cujos destinos

parecem comprometidos sob a nova
fhrmulu da quai desapareceu a noç8o
de zonas geográficas

0 Brasil visitará a Romênia, a Ar
gentinaanfrentaraa Alomanha Federal
no meo de março, enquanto que o
México se defrontara com seu temível
vizinho norte-americano.

A tabela das melhores raquetes
mundiais de 1980 demonstra que o
tênis latino americano n3o revelou
nenhum vator de primeira grandeza
Entre os dez primeiros tenistas do
mundo figura apenas o habitual ar
genttno Guillermo Vilas, quarto em
1978. sexto em 1979 e apenas décimo
em 19B0.

0 mexicano Raul Ramirez figurou
na nona posição em 1977, e em 197B

em oaava. mas |.i hà um par de anos
que ngo chega aa partidas dectsives
nem nos tomeos de segundo plano

0 paraguaio Victor Pecci viveu
sua grande emporada em 1979. quan
do disputou uma final histórica em
Roland Garros contra o rei BfornBorg.

e triunfou nos torneios do Nice.
França, e Ouito Pecci foi esse ano o
oitavo jogador mundial.

CL6RC

©jovem argentino José Luis Clerc. ha
trôs anos que se aproxima da dezena
maoi sem conseguir entrar nela Clerc.
• como tantos outros, disputa muitos
tomeos, soma pontos e em 1980 foi
um dos oito finalistas do masters de
Nova tonque. que assinalou o segun
do tnunfo consecutivo de Borg A
tabela das dez primeiras raquetes
anuas se baseia fundamentalmente
nos resukados dos quatro torneios do
Grande Slam Wtmbledon. Roland
Garros, Ftoshing Meado ws e Austrália

e Clerc nunca conseguiu elevar se
neles

Sem verdadeiros sucessores de
Ramirez, as possibilidades do México
ante as raquetes Made tn USA
parecem escassas. O Brasil dificilmen

te poderá superar a Romênia, embora
l« Nastase ..-. n8o seja o mesmo

Os vencedores de Brasil Romênia
e Argentoa-Alemanha se enfrentarão
na segunaa rodad« O vencedor de
EUAMéxico se britara sem duvida
com a Techecoslovaquía. titular do
trofcu. cujo rival na primeira rodada
seré a Suíço

As outras partidas sío ltália-Gr«
Bretanha, Nova Zelândia Coréia
Jap3oSuéca, Franca-Australia.

Na realidade a ümea grande re
volaçáo rte 1980 fo. o jovem tche
corfovaco Kan Lendl, vencedor
quase pn. si sò sô da Copa Davis.
Ivan o tbirivel. recente finalista do
Masters frente a Borg venceu a este
na final do Grand Prtz de Basilea.
ganhou os de Houston, Toronto.
Barcelona, Tóquio. Hong Kong, Etaipe
e passou n um ano do vigésimo quin
to posto para o quarto, escoltando
Borg McEnroe e Connors, firmes em
seus altos postos

Na primeea dezena estão também
nesta ordem, nossos velhos co
nhecidos Vitas Gerulaitis, Harold
Salomon, Brian Gottifried, todos nor
te-americanos. o polonês Wojtek
Fibak, Gene Mayer, dos EUA, e o jà
citado Vias.

Para Menotíifalta
muito para Maradona

PARIS (AFPOTI O ar
genano Dajgo Maradona "é

um géno" do futebol, mas
somente depois de marcar
m4 gols e ganhar tres
Copas do Mundo poderá
ser comparado a Pele. afir
mou o técnico César
Menotti a revistd France
Footbal".

A revela dedicou duas
psgnaa as 

"confissões" 
do

técnico argentino, ao seu
pensamento sobre o fu
tebol tet no americano e
europeu e aos principais as
tros desse esporte

Maradona è um gênio,
mas no momento nâo faz o
sute ente para ser o malhor
logadoi do mundo, embora

possa cobrir vários setores
e contribuir para um iogo
espetacular e eficaz", disse
Menotti

Após reiterar que o se
lecionado argentino
como a maioria de seus ad
versados que disputou o"Mundiaito" "nâo 

teve a
motivação necessária" para
triunfar, o técnico criticou
duramente as três equipes
européias (Alemanha,
Holandae Itália) por sua fai
ta de preparação

P0LYV0X E SEUS REVENDEDORES ANUNCIAM:

"Porém 
d ase apesar

de sua decepcionante
atuação, a Alemanha Fe
deral é a equpe mais forte
da Euiopa •• uma das duas
ou trôs melhores do mundo
Os alemães n8o mostraram
seu v«rdadevo valor em
Montevidéu, mas Itália e
Holanda envelheceram O
futebol prosseguiu -
nflo é uma ciência exata e
freqüentemente sofre da
falta de continuidade, como
no caso dos italianos e dos
holandeses"
EUROPEU

Com letoçflo ao futebol
europeu em geral. Menotti
disse que seu grande ponto
fraco atual é a falta de
jogadores 

"capazes 
de criar

a vida do iogo O futebol
da Europa nflo progrediu
nos últimos anos porque
desenvolveu em demasia o
jogo coletivo, em detnmen
to do pgo ndividual", ex-
pheou.

A Holanda de hoje
sofre a ausência de uma
geraçflo tâo brilhante quan
to a precedente Está in
tegrada por pgadores sem
imagoaçâo Nâo hà sur-
presas em seu iogo". acres

cen tou
Ouanto aos valores in

div-dua*», Menotti destacou
apenas o alemflo Kar! Heina
Rummerwgge como o"melhor 

atacante europeu".
Sobre seus planos para o

Mundial de Espanha, o tac-
nico argentino disse que,
segundo seus projetos,
cada p gador selecionado
chegara ao campeonato
mundtel do próximo ano
com um mtoimo de 25 par-
tidas inter nacionais jogadas
na etapa preparatória

Emmaio prbximo Menotti
começará a intensificar os
treeios e em junho a Se
leçflo argentina fará uma
séne de 5 jogos na Espanha
e na Ita In Em outubro —
alrmou fará uma pri-
mara pre seleção qoa dis
pulará partidas interna-
ctonate antes de ser feita a
relação definitiva da equipe
que defenderá o titulo mun-
dial na Espanha

A partir de fevereiro de
19B2 os jogadores ficarão t
minha inteira disposiçAo e
disputerflo outros jogos,
mas com equipes elimi
nadas da fase final mun-

Primeiro
soco na nuca
da inflação

Novidade com grande economhl
PR 4080 - Receiver de 80 watts AM/FM estéreo
com equalizador integrado. Um aparelho que vale por dois.

De Cr$ 32.230

Complete seu sistema!

g IHU u^j[

\ \ * 1

potCr$ 24.336
ein 4 pagamentos

de Cr$ 6.084
sem acréscimo

Uma pancada prá valer:

Preços de outubro de 1980
em 4 pagamentos sem acréscimo
Quantidade e tempo limitados

PofysistemlS0/50S

a última palavra.
Receiver de 150 watts c/equolizador integrado
Cassete Deck Frontal, Full Auto Stop c/ Dolby
Toca-Discos automático "belt 

drive"
Caixas Acústicas (50 watts) (par)

(Rock opcional) De CrX 116.690

potCr$ 93.384
em 4 pagamentos

deCr$ 23.346
sem ocréscimo

CP-750-D. Um cassete deck
frontal fora do comum,
c/Dolby eRec-Mute.

De Cr$ 39.370

por Cr$ 31.844
em 4 pagamentos

deCr$ 7.961
sem acréscimo

Troque seu toca-ducosl
TD 3000 Direct Drive,
semi-profissional,

pelo preço de um
toca-discos comum)

De GS 28.850

por Crf 23.312
em 4 pagamentos

d.Cr$ 5.828
sem acréscimo

,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^U sem 

acréscimo

Ê^POLYVOX \^tTãRMi
^^—^ O som scitns do comum oP .-

^m ^¦'1^1 ^H

aw I:
I BI Ml liDistribua meÊmr seu somi

Aproveite esta oferto para sonorizar
outro ambiente de sua casa.
Caixas VOX 40-S, Boss Reflex 40 watts (par)
De Qr$ 11.420

porCr$ 8.048 em4pagamentos deGf$ 2.012 semoa^scimo

^^B^E^SI^ESSEEBSSl^^^BB^^SM
boavista
ótica cine-foto som

HM HERMES MACEDO

120 LOJAS 00 RIO GRANDE AO GRANDE RIO

**••«• jwwwSst

WPOLYVOX
O som scitns do comum

AX-icáíuraH
tomomnemm btúoio. coneitco ¦ impoirmc^o

prosaocimõ

Stie
-* *tV^

íl

I
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Foi realizada ontem, em Apucarana, a

1 • Prova Pedestre, com a participação

de mais dc 500 atletas num percurso

dc 10 mil metros. Ao vencedor foi

conferido o Troféu Governador do

Estado* e a equipe ganhadora o Troféu
•Presidente Joào Figueiredo*. Joáo

José vencedor da S. Silvestre compareceu.
MARIO DA URDE

A paranaense Gisele Miro. que defende

0 Clube Curitibano. vai disputar as
etapas do Sul Americano dc Tênis

infanto juvenil em Buenos Aires e
Montevidéu de 3 I « de fevereiro. fc|a
interrompeu suas férias atendendo q
chamado da CBT e se prepara para

colher novos bons resultados.

Colorado joga sem Aladim

à noite contra Joinville
Aladim nâo melhorou da contusão e será o grande des-

falque da equipe do Colorado que hoie á noite enfrenta o

Joinville, na Vila Capanema pela Taça de Ouro do Campeo-

nato Brasileiro de Clubes Os três dias de tratamento, a que

foi submetido o |Ogador. só serviram para eliminar o inchaço

do tornozelo direito atingido, permanecendo a dor que im-

possibilita a maior movimentação de Aladim em campo

Marinho e Manâo. também entregues ao Departamen-

to Médico, foram poupados dos trabalhos táticos de ontem

de manhã, no Estádio Durival Britto e Silva, mas á tarde pu-

deram participar normalmente do recreativo que antecedeu

a concentração para a partida de hoie com o Joinville A

atenção de dirigentes e torcedores se volta agora para

Buiâo. que esta noite retornará ao time do Colorado, pela

ponta esquerda
Desta forma, o técnico Geraldo Damasceno escalou o

Colorado com Joei Mendes; Sidney. Manâo. Levir e Chico

Fraga; Nilton. Perez e Marinho. Afrâmo. Ditâo e Buiâo Para

o banco de reservas foram escolhidos Iraiava (goleiro). Ca-

xias. Ivo, Sartori e Paraná Para amanhã cedo está progra-

mada uma breve revisão médica e à tarde um leve trabalho

desintoxicante antes da viagem para Goiânia, onde o Colo-

rado enfrentará o time do Vila Nova, tetracampeâo goiano,

numa partida importante pelo Grupo A da Taça de Ouro do

Campeonato Nacional

O árbitro gaúcho Luiz Zetermann Torres vai dirigir a

partida de hoie programada para âs 21 horas, no Estádio Du

rival Britto e Silva, em Vila Capanema Seus auxiliares serão

os paranaenses Dirceu Marques e Amir Rodrigues de Olivei

ra. O |uiz suplente será Newton Martins.

JOINVILLE CHEGA HOJE

A delegação do Joinville só chega a Curitiba na manhã

<1e hoie O time atravessa uma má fase. pois ainda nâo ton.

seguiu vencer neste Campeonato Brasileiro. Perdeu dui,

em casa empatando com o Vila Nova nt única vez qg,
atuou fora de casa Seu treinador é Natanael Ferreira q^,

prometeu escalar a mesma equipe da partida de domingc

em Goiânia, com Hélio; Galvão; Bob, Dano e Ladinho. Jo

ge Luis, Joâo Paulo e Jorge Luis Pereira; Katmha. Zè Canoj

Paulista e Veiga O treinador Natanael Ferreira acha que __

equipe se apresenta melhor longe de sua exigente torcii»

por isso afirma que nâo será nenhuma surpresa uma vitôm

nt noite de hoie sobre o Colorado, em plena Vria Capan» r,

Pinheiros empata no

final com o Grêmio

**r*' • ¦ 'jau -

Quando o placar parecia
definido a favor do Grêmio
de Porto Alegre, eis que o
Pinheiros surpreendeu ao
campeão gaúcho marcando

um golaço na cobrança per
feita de falta através do

zagueiro Wagner, aos 44

minutos, chegando ao em

pate que fez justiça no mar-

cador pela voluntariedade
mostrada pelo quadro pa-
ranaense 0 logo no primeiro
tempo agradou plenamente,
com as equipes atuando em

plano de igualdade, sempre

pontificando as duas de-
tesas, principalmente o
uruguaio De Leon pelo
Grêmio e Osny e Paulinhono

quadro pinheirense. No
final, o Pinheiros caiu um

pouco de produçáo, com o
tricolor sulino chegando a

marcação do seu foi depois
de uma falha do goleiro Wil-

son. que saiu mal na bola. O

Grêmio teve algumas ações

mais atrevidas no seu ata-

que. mas controladas pela
retaguarda local Finalmen-

te. quando tudo parecia in-

dicar a vitória gremista. o

Pinheiros articulou nova

jogada pelo meio. com Van-

tui r cometendo falta em Jota

Maria, que foi transformada
no gol de empate jâ nooccso

da partida. 0 Pinheiros con-

tinua invicto e parte agora

decidido a ganhar doBrasilia

para consolidar sua cias-

sificaçáo.

GOLSDOJOGO
Depois de um primeiro tem

po em zero a zero, o G rêmio

entrou resoluto para a fase

final, chegando ao seu gol
através de Baltazar, aos 10

minutos Na cobrança de tal

ta da intermediária. Renato

Sa levantoupara aárea. com

Wilson saindo mal e Bal

tazar, sempre oportunista,
desviou de cabeça abrindo a

contagem Aos 44 minutos,

com a falta de Vantuir sobre

Jota Maria próxima da área

Wagner bateu forte, cal

culado, no canto esquerdo,

com Leáo vencido, mas ainda

tocando na bola. lalo

resultadofinal.
Arbitragem regular de

Luiz Carlos Feliz, com os

bandeirinhas, Alceu Co-

nerado e Ivo Tadeu Scatola

bons. Arrecadação muito

boa, a melhor verificada até

agora na capital: Cr»

1 060 940,00 para um publico

pagante de 10 211 pessoas
Prova de que o publico gosta
dos bons espetáculos. Os

times PINHEIROS - Wil-

son; Paulinho. Hermes

(Wagner). Osny e Dionisio;
Didi. Maurício e Serginho
Zaia (Vaquinha! Jota Mana
André e Odair GRÊMIO RS
— Leão: Uchoa. Vantuir. De

Leon e Dirceu; China (Vicen
teX Flavio e Renato Sá. Tar-

ciso. Baltazar e Odair No
Pinheiros. Cláudio Duarte
colocou Wagner porque Her
mes cansou e Vaquinha para
aiudar o ataque, e Ênio An-

drade lançou Vicente mais

para fechar a defesa, reti-
rando China que estava can-
sado pois desenvolveu fu-

tebol muito corr ido
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Oscar e Edevaldo, problemas

para Telê escalar a seleção
O zagueiro Oscar, com uma ten-

denite no músculo adutor da coxa di-

reita a Edevaldo, por ter torcido o tor-

nozelo no treinamento realizado on-

tem no estádio de El Campim, sâo os

grandes problemas da Seleção Brasi-

Ieira para o jogo amistoso marcado

para domingo, contra a Colômbia em

Bogotá. Ontem, Telê Santana co-

mandou um treino nâo muito puxado

para os jogadores brasileiros, apenas

para um reconhecimento ao piso do

estádio El Campim, e saiu saiu satis-

feito com a produção da equipe, em-

bora as contusões de Oscar e Edeval-

do o deixassem preocupado.
SERGINHO RECUPEROU-SE

Serginho que estava ameaçado

de nSo atuar domingo, recuperou-se

com o tratamento que vem receben-

do e poderá atè ser aproveitado na

partida de domingo. O médico Neylor

Lesmar acredita que o jogador esteia

recuperado da lesão sofrida, e nos úl-

timos exercícios da semana deverá

ser aproveitado. Por seu turno. Juni-

nho, eventual substituto de Oscar,

participou da prática com muita von-

tade e pode aparecer na zaga central

do Brasil na partida diante dos colom-

bianos.

PASSEIO E COMPRAS

Os atletas da seleção fizeram inu-

meros pasaeios e terá compras em

Bogotá, onde existe Mercado Livre,

mas Toninho Cerezzo e o assistente

técnico Vavá não compraram nad

porque acharam os preços bastan

elevados. Telê considerou que o ¦

está reagindo bem nos treinamenti

a altitude, e acha que atè domingo

quadro estará cem por cento

Durante o coletivo o quadro

tivo treinou com: João Leite. Edevi

do (Getulio); Juninho, LuizinhoeJJ

nior; Toninho Cerezzo, Batista e I

crates; Paulo Isidoro. Reinaldo e

Sérgio.
Os treinamentos continuam n

a tarde, e Gilberto Tim vai comam

treino fisico. Um novo coletivo ei

previsto para amanhã a tarde. *

em El Campim para melhor ***£

ao terreno. Os jogadores acredit

que o campo nâo ê dos mais ruir*

estão confiantes num bom resu

domingo, no primeiro amistoso a"—

das Eliminatórias.

A defesa gremista portou-»e bem durante o primeiro tempo, e Leio teve poucas intervenções na

partida.

Mais seis partidas

hoje pelo Nacional

Coritiba vence
Fase regional: 

Botafogo e p0à\
Taça de Bronze 

ge classificar
Mais seis jogos estão programados

oara hoje na continuidade das Taças

de Ouro e Prata Com exceção de

Colorado e Joinville programado
para a nossa Capital os demais en-

contros são os seguintes:
Taça de Ouro - Grupo 

"A" - Em Sal-
vador, as 21 horas: Vitória x Vila Nova

GO Wilson Carlos dos Santos; auxs:
Paulo Ribeiro e Antonio Lima Filho.

grupo 
"C" - Em Campina Grande, às

21:15 Campinense x CS A: Hélio

Ferreira Campos: auxs: José Frazâo e

Jordão da Süva. Grupo 
"D" 

Em Belo

Horizonte, às 21 horas: Cruzeiro x

Fortaleza: Márcio Campos Salles.

Auxs: José Alberto dos Santos e

Eduardo Cirilo de Lima. Em Manaus,

ás 22 horas: Nacional x Habaiana:

Sebastião Rufino; auxs: José Diniz e

Guilherme dos Santos.

Taça de Prata - Grupo 
"A" - Em

Terezina, às 21 horas: Tiradentes x

Guarani CE: Antonio Macedo de

Oliveira; auxs: José Cavalcante

Ferreira e Paulo César Ekhardt.

FIM DE SEMANA

Jogos marcados para o fim de

semana: Taça de Ouro Sábado:

Grupo 
"B" Botafogo RJ x Portu

guesa: Edson Alcântara Amodim.

Galicia x üoias: José Carlos Moura.
Taça de Prata - Sábado - Grupo 

"A" -

Maranhão x Flamengo PI: Nacor
Arouche. Grupo 

"B" - ABC x Central:
Luciano Saboya. Confiança x Treze:
Nilton Tranquili. Grupo 

"C" - Ana-

polina x Leônico: Elson Pessoa.
Grupo 

"E" - Vitória x Uberaba: Eraldo
Cunha.
Taça de Ouro - Domingo - 'Grupot
"A" 

Vila Nova GO x Colorado:
Alueio Felisberto da Silva. Vitoria BA
x Bangú: José Assis Aragão. Joinville
x Inter RS: Romualdo Arpi Filho.
Londrina x Ponte Preta: Walquir
Pimentel. Inter SP x Vasco: Carlos
Sérgio Rosa Martins. Grupo 

"B"

Grêmio x Corintians: Arnaldo César
Coelho. Brasília x Pinheiros: José Luiz
Novaes. Desportiva x Operário MS:

Cláudio Gonçalves Garcia. Grupo 
"C"

- América RN x Ferroviário: José
Araújo Oliveira. CSA x S. Paulo:
Manoel Sera pião Filho. Mixto x Cam

pinense: Cacirio Marinho. Sport >

River: Aquiles Veras da Silva. Flu-
minensex Atlético MG: Dulcidio Bos

chula. Grupo 
"D" - Habaiana x Fia

mengo RJ: Emidio Marques de Mes

quita . Santos x Cruzeiro: José Rober
to Wright. Nacional x Santa Cruz
Manoel Francisco de Oliveira. For
taleza x Paissandú: Ozeas Gomes da
Silva. Sampaio Corrêa x CRB: Paulo
César Eckardt.
Taça de Prata - Domingo - Grupo 

"A"

- Ceara x Tiradentes: Jader Corrêa da
Costa. Remo x Rio Negro: José Mario
Vinhas. Guarani CE x Tuna Luso: Ar
mindo Tavares. Grupo 

"B" - Arapiraca
x América F"E: Nilson de Souza.
Nàltico x Botafogo PB: Mario Rui de
Sou ia . Grupo 

"C" - Anapoiis x Bahia:
Antonio de Paula Salles. União x
Gama: K/o José da Costa. Itabuna x
Atlético GO: Pedro Carlos Bregalda
Carmo. Grupo 

"D" - Guarani SP x
Botafogo SP: Ulisses Tavares. Se-
rrano x Cascavel: José Carlos Von
Mendgen. Coritiba x Campo Grande:
Márcio Campos Salles. Maringá x
Juventus: Roque José Gallas. Grupo
"E" - América RJ x Comercial SP:
Maurilio Santiago. América MG x Vol-
ta Redonaa: José Muniz Brandão.
Americano x S. Bento: Orion Satter
de Mello. Grupo 

"F" 
Palmeiras x

Comercial MS: Gesse do Couto.
América SPx Ferroviária: Nilson Car-
doso Bilha. Inter SM x N Hamburgo:
José Mocellin. Criciúma x S Paulo
RS: Roberto de Freitas Coelho.

A fase rea ional da Taça de Bronze, no Paraná, tem o

regulamento aprovado pela CBF e distribuído pelo Depar-

tamento de Relações Publicas da Federação Paranaense

de Futebol, que está enviando, também, regulamento das
Taça de Ouro e Prata a todos os órgãos de divulgação de

Curitiba.
Taça de Bronze — Artigo 1 — A primeira fase, or-

ganizada e dirigida pela FPF, por delegação da CBF, será

aplicado o disposto neste regulamento. Artigo 2 — Dis-

puta râo a primeira fase Atlético Clube de Paranavai e

Sociedade Esportiva Matsubara,em duas partidas — idae

volta. Artigo 3 - As partidas a que se referem o artigo

anterior serão efetivadas: A primeira, dia 1." de fevereiro

do corrente, com inicio às 16 horas, na cidade de Para-

navai, no estádio Natal Francisco. A segunda, dia 8 do

mesmo mês, com início às 16 horas, na cidade de Cam-

bará no estádio Regional.
Se ao final da segunda partida, ambas as associações

somarem o mesmo número de pontos ganhos, haverá

uma partida extra, na cidade de Maringá. Se esta apresen-

tar empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação
de trinta minutos. Persistindo a igualdade, a decisão será

através da cobrança de penalidades máximas.
Artigo 4 - A partir da segunda fase, inclusive, a Taça

de Bronze aplicar-se-â o disposto no regulamento

aprovado pela CBF. Artigo 5 - O preço dos ingressos, o

valor das taxas e a divisão da receita obedecerão as ta

belas e aos critérios estabelecidos pela CBF. Artigo 6 —

Este regulamento foi aprovado pelo Conselho Arbitrai

pròpno e pela FPF e os casos omissos serão resolvidos

pela diretoria da Federação.

RIBFIRAO PRFTO — O

Coritiba deu um passo im-

portante á sua classificação
no Grupo D da Taçade Prata
doCampeonato Brasileiroao

derrotar na noite de ontem,
numa partida bem disputada
no Estádio Santa Cruz, a
equipe do Botafogo (SP) por
2 tentos a 0. O zagueiro
Biluca, escorando de cabeça
um escanteio cobrado pêlo
ponteiro-esquerdo Santos,
abriu a contagem aos 29
minutos do primeiro tempo;
e Santos aos 7 minutos fi-
nais, após fintar dois za-

gueiros e mais o goleiro Al-
tevir, deu cifras definitivas
ao placar que deixou o Co-
ritiba em posição invejável.

Com esse resultado e a
derrota do Campo Grande
para o Guarani de Campinas,
o Coritiba posicionou-se em
segundo lugar no Grupo D,
ao lado do Campo Grande e
do Botafogo de Ribeirão

Preto, com 7 pon»5 jj
sificaçáo a s«u""-r. -t

Taça de Prata pode"

tecer com uma vi»"» d
o time do Campo C.

sábado à tarde. Bgfl

Botafogo (SP)V^

rotaroGuaranideW

por diferença deilgj,
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de 5 gois. tmf^ZÜ
primeiro pelo - 
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vitória no confronto 
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tevir; Wilson CamP^

ta (Tonhâo). '*'d°°,.o.

Flamarion, Osmar^*

MK Didi. Wande*-

(Sabara. R0tji'
CORITIBA - 

\ ,,

Paulo Maurício* 
^

Biluca e Serginho. „

Adâozinho (Vianna)

Ronaldo; Gil. *¦*£,*

tos (Claudinho* yt
do Coritiba. foi o

levar cartáoarnare'


