mini fipek Bdorma Agraria Iniciada no Rio Grande do Sul
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BERÇO DA CRIANÇA ARREMESSADA VIOLENTAMENTE DE UM CÔMODO PARA OUTRO
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| CHUVAS ADIARAM CORINTIANS X AMERICA 1
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Tietê Inunda São Paulo: I
| Dilúvio Derrubou Casas I
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UMA FAMÍLIA de oito pessoas, moradora no bairro de Capão
da Imbuía, apelou para a policia, apavorada com fatos mlsj
terlosos que vém ocorrendo ultimamente. .Segundo afirmaram.,
mãos invisíveis vêm destruindo os moveis è apedrejando . o
prédio (loto)..Em algumas deis investidas,.»« misteriosos persúíiagens jogaram pedaços dè pau de. taimlrilu-wconsiderável,
sobre * teto, quebrando telhas e danificando seriamente a «fobertura da ensa. Outros fatos Igualmente estranhos obrigaram a familia a retirar as crianças da residência, pois até um
berço foi arremessado violentamente de um cômodo para o
iiJ^Sf*"'"r —
I outro. A policia mandou cercar o local e mantém rigorosa
vigilancia a fim de surpreender o "fantasma" que está pondo em
a
familia.
pânico
pacata
(LEIA NOTICIÁRIO NA 7.a PAG.)

A FIM de organizar sua campanha eleitoral na chapa
de deputados federais do PTB, o governador Leonel
Brizola (foto) convocou o alto comando do partido, no
Paraná, para um encontro em Porto Alegre. O
governador gaúcho está ainda indeciso
quanto a sua cândida•ura pela Guanabara ou
Paraná.
A
escolha depende
pelo
w encontro de Porto Alegre onde os lideres da agre""ação petebista paranaense'terão
se definir sobre
"ftos aspectos básicos da doutrina que
trabalhista que, no
Paraná, entram em contradição com a linha nacional
do
partido. _ (LEIA NOTICIÁRIO NA 3.» PAGINA)
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OS CURITIBANOS entraram cm fevereiro sob uma
onda de aumento de preços. A majoração das tarU
fas de taxis é a mais recente e passnrá a vigorai
dentro ele dois meses: bandoir.iila, de 20 para 30 cru*
zeiros; 100 metros de per»
curso, dc 2,00 para 3,50 cruzeiros. Tombem as corrida*
para o aeroporto e lotação
fnrnm aumentadas. De um
modo geral a alta foi de
3-t.Gl 'í.
sobre os preços
atuais. (Leia na 2,a pag.)

Inquérito Sigiloso
Sobre Corrupção de
Menores no Paraná

Roubaram Jipe
Em São Paulo:
Presos em
Bocaiúva do Sul
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VÁRIOS bairros de Sâo Pnulo fornm Inundados pulas águas do Tietê o das chuvas
desde » tarde de sábado, nngelnndo trezentns famílias, principalmente da estrada quequelicadesabaram
Cumblcv
a S»o Miguel. No Camhiicl, uma residência desabou Ifoto) e nn região do Vale do Paraíba os
rios voltaram a (rnnsbordar obrigando ã rvacuuçao das populações ribeirinhas. A violenta tempesfim
de
semana
esportivo pois o logo Portuguesn-FIumlnense sábado, foi lnterromtnde anulou o
pldo no fim do l.o «empo e Cortntlans-America tiveram
adiar a partida para amanhS. Ao longo
do Tlrtc olar as localizadas !ts margens foram inundados,que o mesmo acontecendo
com a praça dc
esportes do Mtro Química, an nguos causando prejuízos Incalculável».
(LEIA NA S.a PAGINA).
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'errpgadas,
envolvidas
sala rescrvaaa,
reservada, as fovens
'"cufr-i '"«"*"". em saia
jovens envoivum
el*:Qn!en,
instawado pela Delegacia de Costumes sobre
'Ulito
e corrupçeJo de menores no Paraná. Náo foi per0 j°
0 """lamcní™50
* <™prensa, sendo negadas informações sobre
^tem,
tr«lM>lhos. Na foto, duas menores guando dei, °5
"o sala
de interrogatórios. — (LEIA NA 6* PAGINA)

EMBORA jogando melhor, o Operário perdeu para
o Grcmio, ontem, cm Ponta Grossa. O quadro local
foi sensivelmente prejudicado pelo arbitro, que deixou de consignar duas penalidades máximas. Os
gaúchos, embora vencendo por 1x0, decepcionaram.
Na foto, um lance da partida: Irno defende com segurança a meta do Grêmio. (Leia na 9.a pagina).

Prefeito de Judiai do Sul Não Admiti
11Ç r
Ç
Renuncia:
l»!! %?1 Depois d e Morto
, (LEIA NA

2A PAGIÍÍA) ,

Chegaram ontem a Curitlba os malandros detidos
na localidade de Bocaiúva
do Sul, autores do roubo
de um jipe na cidade panlista de Itapetininga. O*
meliantes vão ser submetidos a rigorosos interrogatorios, pois acredita-se
que sejam autores de inumeros outros delitos. Nss
foto, Vanderiet Alves, ura
dos implicados no roubo.
(TEXTO NA «A PAG.)

Câmara Reabre Ouvindo San Thiago: Punta Del Este em Debate
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Com diversos aumentos ja decretados c outros programados para breve, o curitibano entrou no mês de fevereiro explorado por especuladores
Reuniram-se ontem em assembléia geral extraordinária os g
e abandonado pela COAP, que permanece inoperante e alheia aos reclamos populares. O aumento atingiu todos os setores sócias, desde o en=
associados do Sindicato dos Empregados de Empresas Teatrais
sino ao abastecimento. Por concessão do Departamento do Serviço de Transito, as tarifas dos taxis Já foram majoradas, devendo vigorar
e Cinematográficas e das Distribuidoras Cinematográficas, de g
dentro de dois meses. Essa ultima medida beneficiará, principalmente, os proprietários dos veículos,
pouco restando ao motorista assalariado.
Curitiba, para debater e deliberar sobre o inicio da campanha g
reivindicando reajustamento salarial para os integrantes da ca- g Paralelamente,"sonegação"
os marchan- 150 cruzeiros). Para transpor- Pais. Os preços oscilam entre
CARNE
O monopólio da carne neste
tegoria. Alegaram os profissionais que a entidade sindical so- = tes."usando de
te, em taxi, de bagagem que 70 e 90 cruzeiros o quilo, atinEstado controla todo o movilicitou 80 por cento até os vencimentos dc 11 mil cruzeiros; 60 1 tendem aumentar o preço preda exceda a 60 cm de
compri- gindo, multas
vezes,
98
cruA carne é outro produto cuja mento do gado dentro do terfipara o excedente (até 17 mil); tendo recebido dos patrões uma g carne pnra mais 25%. Os ar- mento por 30 de largura, zeiros (arroz agulha).
forçando,
majoração está sendo pretendi- torio
paranaense,
contraproposta de 45, não obstante o aumento de ingresso dos g gumentos que fundamentam o acréscimo no valor da corrida,
responsável
A
da
grande
pelos marchantes. A solicita- quando quer. através dn sonopela
cinemas.
O movimento reivindicatorio terá prosseguimento, = pedido requerido á COAP são de 5 cruzeiros.
é
a
COAP,
e.
o
aumento
majoração
da
COAP,
foi
enviada
à
COAP
e
ção já
gação
devendo a administração da organização sindical manter ges- g os mesmos de sempre: falta do
De modo geral, o aumento ra evitar a sonegação que,a puex- pelos precedentes do órgão, po- do produto.
e
toes no decorrer desta semana com os proprietários de casas g produto, alta do preço do boi foi de 34.61
sobre
os
preços
%
Malograda a iniciativa do
portaçâo do produto para Es- de-se prever, para breve, um
exibidoras, visando o encontro de uma formula conciliatória g em pé nas regiões
criadoras, vigorantes.
de
tados vizinhos, concordou in- bom aumento para os retalhis- profeito Iberê de Mattos
para o impasse.
g aumento dos salários de emASSINATURAS tegralmente, com o pedido dos tos.
importação da carne resfriada
pregados,
g
e
comerciantes.
do
Rio
do
Sul.
revendedores
Grande
para
cursos terão a duração de 10
Apesar do pedido de aumenA majoração das tarifas de
Há cerca de dois meses, o
g
GREVE IMINENTE
a COFAP, to partir do Sindicato
Anteriormente,
dias.
do Co- abastecimento da população a
Os lideres ferroviários pag taxis é a mais recente das me- Sindicato de Condutores Au- através de circular do sr. Mau- mercio
da Carne, o Prefeitura desistiu daquele coVarejista
didas
íuimentistas
destes
ultide
Veículos
tonomos
Rodoviavêm
ranaenses
mantendo conricio Clbulares, presidente do I responsável
alta será o mercio. por não poder compe=g mos dias.
rios. entidade
tatos permanentes com os seus
que congrega órgão, solicitou às COAPs, ta- marchante. pela
RENUNCIARÁ
Dominada pelo tir com o truste. comandado
colegas de outros Estados da
proprietários e arrendatários de belamento, estabelecendo um I "trust" e
O desembargador Munhoz
pelos reis da carne do por proprietários de frigoríficos
taxis, dirigiu ao DST um me- teto pnra o arroz.
União, visando a organização de Melo, presidente da AssoA medida, Estado, a Associação dos Cria- e marchantes.
morliil
solicitando
aumento entretanto, não coaduna com a
de um amplo movimento rei- ciação dos Servidores Publido Paraná alega a falta
A sórdida, coação, prejud'das tarifas, alegando aumento situação deste Estado bastan- dores
vindicatorio nacional,
piei- cos do Paraná, deliberou rede gado aumento do boi em pé ciai ao consumidor exercida
e
acessórios.
da
gasolina
do apenas deixar, com teto bai- e entressafra
teando uma elevação salarial nunciar à administração da
entregar,
ao
os retalhistas, foi nmeasobre
para
Enquanto o DST estudava a xo. à livre concorrência do mer- retalhista,
e de vencimento na base de entidade, após uma gestão de
carne mnis cara. Es- çar o corte do fornecimento
pretensão dos motoristas, o l cado.
50 por cento, com um mínimo três meses frente àquela orgate por sua vez, vê-se na contin- da carne verde, caso os nçouif DARIO LOPES DOS SA\
SCAVR
enviou,
novamente
No vizinho Estado
de aumento de 10 mil. A cam- nização, que congrega os funTOS. diretor do DST ^
gencia de elevar seus preços, re- gues continuassem a vender a
dias atrás, uma lista de assi- atualmente, o preço do paulista,
arroz
caso
cionarios
é
no
do
não
caindo
cedeu aumento das tari
o
panha prevê,
públicos paranaenprejuízo sobre o con- carne importada pela Prefeinaturas. de 298
motoristas, de 39 cruzeiros.
"i
imediato
atendimento
sumido..
cia ses.
dc taxis.
t
ura.
apelando pnra a urgência dos
pretensão, a eclosão de uma
aumentos das tarifas. O pringreve, que poderá ser decrecipal fundamento
do memoTRIBUNAL
tada no próximo dia 10 do
rial encaminhado
pelos procorrente.
REGIONAL
prietarios foi o do aumento da
taxa do IAPETC, de 576 cruLideres patronais estão enzeiros, pnra 80li cruzeiros. A
CASAS POPULARES grossando a.s fileiras cie dirimajoração
pretendidu
pelo
Seguirá esta semana para gentes sindicais que pleiteiam
sindicato
era de 60 por cento.
os Estados Unidos, o ministro a instalação em Curitiba de
Apesar
de
atender
aos
um
Tribunal
moRegional do
André Franco Montoro, titutoristas em pouco mais da meftft M
lar do Trabalho, a fim de Trabalho. O primeiro
protade
do
nuriciàmehto
que
pleiteavam
o
aufavorável
O DGTC recebeu telegramas dos
à memanter contato com os diride Pato Branco, Santo Antônio e Francisco Beltrão, srs
if IBERÊ DE MATOS, pre- mento pouco
beneficiaria
i
dida
lomazoni Perci Schreidcr e Valter prefeitos
feito de Curitiba, perdeu a verdadeiro necessitado (moto-o
gentes do BID, objetivando a terço, partiu cio sr. Luis Deme- £
Alberto Pecoits manifestando solidariedade à posição assumida pcln ,.„,
da
Federapresidente
batalha
nei
contra
truste
iirasilio
o
da
construção de casas popula-¦
'a ran-a como
Marques
dos
Santos
Sobrinho,
rista
assalariado).
em
denunciar
a
administração
do
INIC
no
Pi
Estes
emn ociva i
carne. Prefeitura não vai mais pregados
solução do complexo problema das terras do Sudoeste.
res para os trabalhadores em ção do Comercio Varejista no
ganham somente
Estado do Paraná,
o
a mais =
importar carne resfriada.
todo o território nacional.
valor da bandeirada.
A pernova entidade superior patrocentagem sobre
Por outro lado. em oficio ao em área da colônia Chopin
o preço da
nal instalada em Curitiba.
£
O sr. Dario Lopes dos San- corrida,
pouco reverte em faprocurador do INIC em Pato recentemente, e que repcriãii'"
ENTROSAMENTO
g tos. diretor do DST, encerran- vor do trabalhador contratado
.^cwW»**1*^
Branco, o diretor do DGTC tão desagradavelmente
O sr. João Wagner, presido custo ou arrendatário.
g do o levantamento
:::.,^ft>—*. afirma: "Toda população do cioestc. ocorreu om terrasno
REVOLTA
Sente da Federação dos Tra'on.».i
g para manutenção de veículos
As
novas
tarifas
A
vigorarão
recente
Sudoeste é testemunha do enor- controladas pelo INIC.
concessão
de = de aluguel, eni Curitiba, conbalhadores nas Industrias no
ó
somente
com
os
taximetros
novas
tarifas
deme
nas
esforço
estamos
encarregado,
tlesenmotoristas
cedeu
um
aumento nas seguin- vidamente
que
pela União _cs
Estado do Paraná, e.stá coorg
auferidos,
não
de
taxis
de
volvendo
Curitiba
no
sentido
de
março
de
1'ègulade
1961,
criou
tes
um
bases
pode
=
viefetivai
denando os estudos relativos
que passará a
mmsMm
riznr a situação dos ocupantes a desapropriação das _!e]Mi
de dois meses: dendo vigorar, desta feita, as
à realização do II Congres- movimento de revolta por par- g gorar dentro
das terras do Estado. Nenhuma Missões e Chopim. e qw a(»
de 20 cruzeiros, tabelas do sindicato.
ko Sindical dos Trabalhadores te dos arrendatários, que se g bandeirada:
influencia estranha dc natureza n.sora nada realizou ri. positi.
lesados com
ARROZ
a = para 30: 100 metros de percurdo Paraná, juntamente com consideram
segundo suas 3 so, de 2.60 cruzeiros para 3 50:
política interfere nas atividades vo, De resto, o INIC nenhum
o II Encontro das Federações medida pois,
afirmativas,
hora
ela
do DGTC. Ao contrario,
200
o beneficio tem proporcionado ar
beneficiará g
cruzeiros
parada:
O arroz produto básico da
de Tra balhadores. A reunião
.somente
(não
houve
os
INIC c considerado fomentador Estado, rias extensas áreas qm
aumento),
alimentação do povo, começou
proprietários de g
objetiva apreciar e debater os
veículos.
As corridas para o Aeropor- a
rio comercio de posses nns g'.e- reivindica para sua proprledadt
ser vendido, sábado.
g
problemas reivindicatorios da
to Afonso Pena, de 750 cruzei- Curitiba, a preços extorsivos eme
bns Missões _ Chopim".
classe proletária, do Paraná
g ros
e que permanecem entregues i
DESPEJO
para mil cruzeiros. incompatíveis com a condição
e dos demais Estados do Pats.
g= Para foram
DECEPÇÃO
lotnção de 5 passageiros, de o Paraná ser um dos maioprópria sorte, como terras d(
'O despejo
cruzeidos
cada
Os trabalhadores em mine- g 200
(antes: res
judicial realizado ninguém.
produtores de arroz
do
rios estão mantendo gestões
PRESTAÇÃO DE
junto à administração da DeCONTAS
legacia Regional do IAPB,
Reuniram-se ontem, em as- com o objetivo de
passarem
sembleia geral, os associados a contribuir para aquela
auif TELEGRAMA enviado ao diretor do DGTC pelo prefeito de
do Sindicato dos Arrumadores tarquia, pois estão revoltados
Santo Antônio, condenando a administração do INIC no
de Paranaguá, para aprecia- com a direção
-Hipoteco solidariedade
do IAPETC.
Paraná:
pulavras vossència referentes
rem a prestação dc contas da que nâo possui assistência soterras DGTC. quando classificou de. inútil e inoperante o INIC
Chegará boje a Curitiba, procedente dn Itio tle Janeiro, « mi
Após participar da reunião do Conselho Nacional de Farma
administração
da
entidade ciai: O movimento está sendo s
Essa
autarquia
só
tem
trazido
transtorno
haixador e senhora José R. Castro, das Honduras. O dlpln,
cia
e problemas minha
realizada em São Paulo no periodo de. 25 a 37 de
sindical durante o exercício de liderado pelos principal.» di- g
janeiro
i
administração.
'
Percy
mata
vem ao Paraná como convidado oficial do governo rio
U"T'-°-Srr„'
Schreiner".
~
1960.
ric-h
"residente
vigentes da categoria profis- I
do
conselho
regional
,°APecriação de seções
— disse, a UH: .' "A
..atado, para conhecer a capital e as atraçór. turísticas pi=
c
snb-secõ__
e
sub-seções
sional.
rin.
£¦.„..,.
'•
,,
iaçao
dns
conse-i
"«-"-¦ de¦ --¦ranaenses.
lhos regionais e a aprovação do "Código
Ética" são as reSEMINÁRIOS
soluções mais Importante..
O embaixador
permanecerá como adido de imprensa di
Foram instalados ontem _, • CONGRESSb
"O "Código'? — disse —
em Curitiba durante dois dias Embaixada de seu pais na Gu
g
noite dois seminários promo"10 Mandamen-4 liferam crendices e milhões nío
uma
espécie
de
visitando,
em
Em 1055 retornou u
seguida,
as ca- temala.
recebem qualquer
g
CAMPONÊS
vidos pela administração do
assistência I
taratas do Iguaçu, Sete Quedas Honduras.
g tos do Farmacêutico", e con- medica.
Entretanto,
SENAC. como parte do procom
a
O próximo congresso
dos
têm tudo que lhe é vedado no aprovação da lei
e Maringá.
Autor
dc treze
livro.', dl.
3.820.
grama da Campanha de Aper- trabalhadores rurais será em g exercício da
11
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Minérios r.
e ainda de novembro de 61, não demais
Com grande programação pnseis foram escritos tra
íeiçoamento e Expansão
do Itabuna, na Bahia. Estão sen- g£ o que lhe c prollssáo ou
Combustíveis Minerais, propôs à Federação dos Bancários e ra .ser cumprida nesta cidade, o quais
permitido
obri- será permitido o "liccnclamenCuba
e
no
o sr, JoEnsino Comercial do Ministe- do organizados os
três
Brasil,
= gatorlo".
a delegacia do IAPB no Paraná, um convênio para venda dc sr. José Castro será recebido no sé R. Castro
vo" de práticos
rio de Educação, em colal)o- vos para a realizaçãopreparatino Rio
de farmácia,
"O curandeirismo
participou,
daquele
remédios
a seus associados, tendo cm vista a impossibilidade Aeroporto
é mai so- fato
Afonso Pena, pelo de Janeiro, de seis cotileiei.
ração com o SENAC e Se- importante encontro,
possibilitará maior inse gg ciai de um Pais constituído de teresseque dos
de
adquirir
que
medicamentos
nas farmácias particulares. Nesse governador Nei Braga e senho- cias: pan-americana de estadlscretaria
de Educação.
jovens pela profisOs realizará em maio próximo.
= 30% de analfabetos, onde pro- são".
sentido, realizou-se uma reunião, sábado, com a presença dos rn». juntamente com secretários tns, interamericana
do come»
srs. Antônio Ricardo Marconci, presidente tio sindicato inte- de
Estado e autoridades
do nio do café. congresso panCARTEIRA PROFISSIONAL
rcssatlo; Tristão Fernandes e Wilson Chctlitl. da Federação mundo diplomático e militar de americano
de estradas, ctmlfdos Bancários e Oto Bracarense da Costa, delegado do IAPB. Curitiba.
renda tle investigações física
"A reunião
do Conselho NaAs 19,30 horas concederá, no c reunião de fiscalização tir c:i
A propósito, o sr. Antônio dezembro ultimo, atendendo a
cional aprovou ainda o modelo Marconci afirmou
A reporta- uma sugestão da Federação dos Grande Hotel, entrevista cole- torpecentes,
da Carteira Profisional do far"O serviço medico
encerrando
à imprensa,
do Bancários, dirigiu-se por oficio tiva
O sr. José Castro regressar,
maceutico, que contém a iden- gem:
IAPETC
pior possível e o nos demais delegados de Insti- suas atividades oficiais tle ho- dc Maringá, onde deseja cotil»
tidade e qualificação do inseri- orgâo nãoè odispõe
Amanhã,
10
•
ãs
horas
ctii.be- cer os
dc
local
tutos
je.
em
de
Previdência
Social,
cafezais paranaenses, pato nos Conselhos Regionais, lo- Curitiba,
para a instalação de propondo a instituição de um ceia o Palácio Iguaçu, sede do ra o Rio de Janeiro,
na prõ-.lr
cal da expedição da carteira c uma farmácia
—
5.a
comando
da
Região
Militar.
serviço
aspl"°tlCÍa
grande
de socorro farmaceutlsexta-feira ultima, rom o titulo acima, recebemos, do ,. o compromisso de
honra: "Pro- ração das segurados. Acresce co, em regime de comunidade Assembléia
r«?lKÍM|,'S.Í?
Pu,b,lcad»
Legislativa e Tri- ma quarta-feira,
Garibaldi Kealc, a seguinte
carta:
meto exercer com zelo. c.scru- ainda, que o sr, Moacir Piazze- de serviços,
pam atender aos bunnl de Justiça. A.s _0,_0 ho"Ao ler a noticia
pulo e humanidade todos os de- ta, desde que assumiu a dele- •segurados
veiculada amigos, procurei deduzir quais mas
conferência;
do Interior.
a
Em ras. pronunciará
qualquer
propriedade veres inerentes
íelo seu jornal, sob titulo "Ga- tu razões dessa atitude.
à.s
atividades
gacia.
um Curitiba — nn opinião do dele- na Biblioteca Publica do Pnrnjamais
procurou
Vejo particular.
farmacêuticas.
cibaldi Reale arvora-se em li- agora, pelo noticiário da
contato mais estreito com as gado do IAPB — a solução se- ná, .subordinada nos temas "RcNão uso subterfúgios ou masder da reação: Defesa dos lati- do relatório da assembléia parte caras,
A carteira contem pagina pa- categorias vinculadas ao insti- ria a criação dc uma grande senha Histórica de Honduras e
às
geminhas
conquanto
fundlos" acabei de verem con- ral da APAC, o Intuito de des- vlcções.
ra registro das proibições, im- tutos, visando a melhoria dos drogaria, para atender aos as- Panorama da Literatura Cenfirmadas as minhas duvidas, dc figurar o sentido de um
serviços médicos. Os apelos soclados e beneficiários de to- tro-Americana".
Respeito e acato os pontos de pedimentos.
proou feitos à direção central do cios os Institutos.
que esse jornal pretendia en- nunciamento, dando-lhe outro vista de qualquer um, de.de sanções; paginapenalidades
JORNALISTA
assinalar
para
volver o meu nome. em notl- caráter.
O problema será discutido
o compareclmento do portador IAPETC, também resultaram
sejam defendidos
que
com
tendenciosas.
cias
Já nos noO diplomata hondurenho, que
às eleições dos Conselhos Re- nulos. Assim, a possibilidade de com os associados das vaNão
c até confirmo em idealismo e patriotismo.
ticiarlos. com referencia
convênio com o IAPB é a uni- rias
às alto e nego
categorias
sindicais
e é escritor c foi jornalista dugionals; para pagamento
bom som, a minha quadas ca esperança da categoria
O
não
concordar,
eleições da APAC, v.sas.
eom
que
posso
é
os
I
dirigentes
das demais rante vanos anos. tendo ocupapreque
anuidades e para registro do
que
enfiar
tenderam dar um ar de escan- lidade de anticomunista.
pretendam
uma
de trabalhadores, do cargos cie chefia de revistas
representa".
I federações
Mas dai, a se deduzir que sou I carapuça
na minha
dalo, quando na realidade, em
cabeça, exercício da profissão como resencnmlnhamcnpara
Posterior
cubanas, nicaraguen.se.s, costar>
or„.„„„ dn
An Cos.»„„
n sr.
=. Oto
ntn Bracarense
ponsavel.
O
por laboratório
ou
dos latifúndios,
nenhum ponto das declarações defensor
t0 ^ admln|straç6es Bentrals riquenha.
há I quando ela não me serve.
e
guatemaltecas
farmácia".
explicou
ta
muita
distancia
que já em l.o de dos órgãos de previdência.
emitidas pelo sr. NiLson, ele
Permaneceu durante nove anos
Que me chamem de anticomufazia alusões, que justificassem
Sou declaradamente contra, nista, vá. mas de defensor de
o titulo de escândalo.
não só ao latifúndio, mas tam- latifúndios, absolutamente.
Alertado por amigos, sobre a bem a qualquer porção de terNa expectativa
de
responsabilidade do articulista, ra inaproveltada, à espera dc me fará o obséquio de que v.s.
publicar
cm desvirtuar simples noticias valorização. Não apoio o assai- estes esclarecimentos,
ou declarações, transformando- to Indiscriminado, pregado pelos vo-me atenciosamente. subscre— Gaas em ponto de atrito
entre comunistas, não só às terras, ribaldi Reale".

Prefeitos
Âdministr

m

Embaixador Das Honduras
Chegará Hoje a Curi tiba

I FARMÁCIA: APROVADO
1 0 CÓDIGO DE ÉTICA

Associados do JAPfTC Querem
Assistência Medica do IAPB

"Garibaldi

Reale Arvora-se em Lide?
Da Reação: Defesa Dos Latifúndios!"

PREFEITO DE"SóJUNDIAÍ 00 SUL NÃO ADMITE
RENUNCIA:
SAIREI DEPOIS DE MORTO"

"Fiel a Constituição e aos meus
princípios, ficarei à frente da
Prefeitura de Jundiai do Sul até o ultimo dia de meu mandato" — declarou à reportagem de UH o sr. Edul Gonçalves
dc Azevedo, contra o qual a Câmara daquela cidade votou o
"Impeachment",
que foi aprovado por unanimidade. O prefeito, após a aprovação daquela medida, recusou-se a deixar
"de
onde somente sairia morto".
a Prefeitura,
Contudo, após intervenção de
Continuando, o sr. Gonçalemissário do governador do Es- ves de Azevedo volta a acusar o
"Através de
tado e de um delegado especial, sr. Júlio Parah:
concordou em assinar um com- seus cupinchas — disse — os
Gabriel
promisso dc que renunciaria à srs.
Choma e Atila
Prefeitura dentro de 90 dias. O Bueno Mendes, respectlvamenvence dia 23 de abrii te, vereador e presidente do diprazo
próximo, porem o prefeito não retorío municipal da UDN, conestá mais disposto a renunciar. duzlu a Jundiai do Sul 40 poliRememorando
os acontecl- ciais, com a finalidade de forOs desmentos, que culminaram com a çar minha renuncia.
votação de
seu impedimento, mandos e abusos das policiais
adiante, com esdisse o prefeito Edul Gonçalves foram mais
"Os motivos da pancamentos, prisões ilegais, o
de Azevedo:
atitude da Câmara são frutos que levou o povo a Juntar-se a
de uma politica mal orientada seu prefeito,
que permanecia
e se constituem em um abuso de entrincehirados na Prefeitura,
dc
onde
saiu
após a Intervenção
poder por parte dos vereadores,
que contam com a cobertura do do governador do Estado. O desr. Júlio Farah, suposto líder i legado Miguel Zacarias, lá che
regional do Norte Velho. Ale- j Kando. mandou recolher os pogam que me recusei a prestar j Uciais. que se encontravam com
contas do exercício findo, o que suas armas embaladas, aguarnão é verdade". E mostrou à \ dando ordens dos srs. Gabriel
reportagem uma fotocópia dei Choma e Atila Bueno Mendes"
um oficio da Câmara de Jun-! INTERESSE PRÓPRIO
diaf do Sul, assinada pelo presidente e secretario, atestando j O sr. Edui Gonçalves de Azeque prestava contas de seu man-, vedo acusou ainda a Câmara
dato • que elas foram aprova-1 Municipal de Jundiai do Sul de
daí>
"legislar em proveito próprio, I

XtmihJW .-¦.¦;.

mwF

DNOS APLICARÁ NO PARANÁ
MAIS DE 33 MILHÕES EM 62

Departamento Nacional dc Obras e Saneamento encaminhou, ao ministro Virgílio
Tavora
?«,dpr,C.0r'5er.!:doda
Pasta da Viação e Obras Publicas, a tabela relativa ao exercício de 1962, do
pessoal temporário d. S
anuaI C°m a refCr'da labCla imP°r«»á em Cr$ 375.250.2flG.00, cabenTao
PÍra^cfi
.._?_o«nAnndeSPeSa
33.429.600,00.
No Paraná o quadro funclonal prevê: 1) - Para obras do
plano de eletrificação e saneamento do Paraná, 10 engenheiros, rom um salário mensal de
CrS 33.000,00: 2) — Para o saneamento da Bacia do Rio Ivo,
1 medico, com salário mensal
de CrS 33.000,00; 3) - - para
obras de saneamento. 1 piloto
de avião, com salário mensal
de CrS 27.500,0; 4) — Para o

plano de eletrificação e obras ranaguá: 1 eletricista, com sade saneamento: 10 desenhistas, larlo mensal de CrS 1G.0OO.00;
com salário mensal de CrS 5 mecânicos, com salário meu21.000,00; io auxlliarea dc ad- sal de CrS 16.000,00; 10 motominlstração, com salário meti- rlstas. com salário mensal de
íal de CrS 21.000,00; 20 auxl- CrS 16.000.00: 1 guarda, com
liares-tecnicos,
com
salário salário mensal de CrS 16.000.00:
mensal de CrS 19.000.00; 5) - 1 operador de maquinas, com
Para obras de saneamento, 1 sniarlo mensal de Cr$ 16.000.noauxiliar de enfermngcm. com I 1 ajudante-mecanico. com s
salário mensal de CrS 16.000.00; | lnrlo mensal dc CrS 14.000 00
6) — Para saneamento em Pa- 1 telefonista, com salário mén

Declaração do Secretario da Fazeoda
Abalou Credito Dos Suplementaristas
Os _upl.mentarista.s do Paraná estão eom seus salários em atraso, apesar das recentes
afirmações do secretario da Fazenda, sr. Algacir Guimarães. ,\s Tolhas de
já
se encontram na Arrecadação, mas falta autorização rio secretario para pagamento
seja paEo
o mes dc dezembro. Todo. os suplementaristas (5.000) receberam o més de que
novembro em
rins de janeiro.
aprovando somente as leis de
As declarações, pela imp.-en- maioria dos suplementaristas A resposta afirmativa dos funinteresse pessoal dos edis. Re- sa. radio e televisão,
do sr. Al- trabalha no interior do Estado, cionarios da repartição, os provelou que assinara a renuncia_ i gacir Guimarães, dizendo
mie
Escolas Normais e ginásios fessores indagam
dos motivas
pelo sistema crediário, isto é. todo o magistério estava em dia nasseus salários chegam ao des- que retêm os salários.
e
Resposa 90 dia-s Somente assim con- com os salários, têm
"O
dias
depois
ta
a
20
lacônica:
15
secretario mancausado tino com
segui evitar acidentes de con- transtorno a
iAumeros v,'ni.- do pagamento em Curitiba.
dou
esperar".
Nos
municípios
seqüências imprevisíveis". mentaristas
INOCENTE vizinhos de Curitiba, as folhas
DESCULPA
que não p_dem SSindagado _e vencido aquele] dar seus compromisso
das escolas .são expedidas inmr
Mprazo cumpriria o acordo e dei- ta dos wnciiíenS«Ts£? tidos
da varlavelmentc dia
5 de cada
Vários suplementaristas
xaria a Prefeitura,
declarou:
—iu: i como maus pagador... 14 mu» n« capital têm chegado à Arreca- més e. no entanto, os vencímenDesta tez dificilmente deixa- credores interpremm
a, ^_1.- daçáo e perguntado se as folhas tos sáo pagos com 45 dlü* de
rei
i o cargo. So se for morto". jI vras oficiais ai
péda ht». a de pagamento já estão prontas. atraso.
if SR. EDUI GONÇALVES
DE AZEVEDO, na redação
de ULTIMA HORA.

li.

'£'

j

¦

sal de Cr$ 14.000.00' 7 — para
o plano dc eletrificação: 3 sonsalarl° mells"l de
£a{J°!;.s'_,.om
CrS 14.000.00; 10 feitores, com
salários mensal de CrS 13.000.0000 trabalhadores. P0 msalnrii.
mensal dc CrS 10.080.00.
DESPESAS
A despesa rom esta tabela
corrert o conta da verba 4 0 00
consignação. 4.1.01 _ obras'
subconslgnação. 4.1.03 prós.
¦segulniento. A despesa
será de: a) _ saláriosmensal
rr.
2.425.300.00; b. - previdência
nclttóve indenizações eacld-n
es de trabalho, CrS 360.500.001j total _ cr$ 2.785.BOO.f
1.00.

__==>:

Banco do
Comércio S.A.
Comunica aos seus amigos e clientes que se
acha funcionando
visoriamente no conjpro3
do 3.» pavimento, na
Rua Des. Westphaleii.
Ia, do Edifício ÜAXTF
AUGIIIERI.

PASSES EM pp.OeVSAO
- Compareceu à reàflC"
UH
Gobricl B_'is;f
o
o/icinl reformado do E&™i
Io, a fim de protestar <¦'<>"¦
o abuso que vem sendo V
it
tiendo
empresn*
pclns
urbn»1*
transportes coletivos "r
"'
no que se refere à diür!
'"t3"'
ção dc posses im
"Resido
,in
fióco.
»?'
Marechal
JWiilcl.
Bm'aL,.
me
rios
ônibus
ri. Juveiiê. Marechal
mes,
etc. Devido *
In
dc
(róco e por '
eusar o receber aqi'~
peíuchs, sou obrigado
gar ío cruzeiros P«r ?
A."
Bem. Nunca há troco. ro*•'¦
qu*. para as senhorasbi-fldores chegam " '
i cruzeiros em ptnsCS" ponüendo agressir»
Itti*
a
quando
passageira
a reçcbé-los".

HORA

•

Segunda-feira,

ÉÊÊÊÊÊ

5-2-C2

pag. a

POLÍTICOS

o Revolução de Fidel Castro j
leudent
Foram a Cuba|
Jantes Católicosna Que
opinião publica o

debate sor^iitiii intensamente
ÍW-™ÃaH_a'dd sábado ultimo na Biblioteca Publica do Es
C1&á participação dos três acadêmicos c do bancário
i ii' rim n republica das Antilhas, a convite dc Fid-I
tI n<'depoimentos firmes do presidente da União Para.
U*
_ . . _i_„|nt
In I in Puto *• Slimmn*.**:
_ .».
"*
irf-¦ j„, Estudantes, Júlio Ccsar Giovanetti, c do estudante
nsr ?,"ta Paulo Ricardo dos Santos, ambos da Juventude
Sã Cristã, com saldo favorável ao regime e às commNIIOC».'Jnliicão cubana, impressionaram a assistência mie ,-,„
da r^wHrme» da posição dos lideres católicos Vpoisda,
eleS "Cl°S SClorcs ,,niS\Ae ,de?Sdo° ao
ao"blero
*
clero.
=
l0aiiha
ioS mais ligados

ÍUÍ/-9M 0AEL? A BEFINIÇÃ
PM BBEUB CAMPANHA &LL11 IJMnh "

I
I
=
O governador Leonel Brizola convocou o alto comando do PTB do Paraná para um atualmente, de maiores poderes de
persuasão — a CREAI Sul — o zovernarlnr
1
encontro em Porto Alegre onde serão debatidos os rumos da campanha trabalhis__!
™ AssembIeia- • 48£ Amauri d/Eá
=
ta em nosso Estado nas próximas eleições. Aproveitando a estada na capital !,.™.'.°
fiivfe o°Stt„°
íoerê de 23
Preteito Ibere
Matos para uma conversa "sem rodeios" sobre as nosI
gaúcha do sr. Léo de Almeida Neves, o homem d° FTH paranaense que
que dispõe, sibilidades de sua campanha, no Paraná, na chapa de deputado!í
3
flderaili d"PTB.
= Segundo as informações copanha poderá ser coerente.com campanha para a Presidência agremiações políticas do Esta- o partido. Estes os motivos, se- rá influencia
ihK^^porlS'^
I
na convenção do
UH os postulados da pregação po- da Republica, o PTB se desta- do. A falta de coerência do PTB gundo afirmaram a UH
Í junto aos PetcWstas! S si- Leo" litica que tem feito ultimamen- cou como a mais indefinida das refletiu-se, principalmente, na res do PTB paranaense, proce- PTB nos dias 17 e 18 do corlerente
ne, Brizola está,
que
em
está_ ainda,
alnrin indeci
inrior>i_ te. As bases eleitorais da GuaCuritiba.
A luta que
3 nei
campanha para o governo do varam o governador
do
se travando entre o grupo
Estado. Acusado pelo clero de Grande do Sul a convocar Rioa vem
uelo nnrtn «¦>,..,„.„... Se d,e
t »Pa" - so ^uanto à candidatura pela nabara, no entanto, não se com— que prega cândidado
i Gua"abara ou pelo Paraná A param, para a campanha
comunista e não merecendo das reunião com os lideres mais em radical
«LuiA^
COM PENEIRA
de
turas próprias do PTB para o
«^penderá do encontro governador gaúcho, com as do
esquerdas a confiança necessa- evidencia na seção
?n i= de
5scolha
SY
a
s"Perinq?e
jantado Emilio Carazzai, PôflcStafrfiESZ,Tm
paranaense
Senado
Porto
e a Prefeitura — e o
•
Alegre, onde os lide- Paraná, onde a colonização gauria para uma campanha deci- do partido
»S« protestos fei- ?,°?!*
um
debate grupo que defende a composição
csfâ to- I res da aBremíação petebtata £- cha,
para
regiões
nas
dida
com
principalmente
base
nas
mando
na
reivindicaÍs
t^T
f
franco
deputados
face à possibilidade de com o governo, mesmo com a
^Siguris
neces- | ranaense terão que se definir
representa poderoso
ções populares, o candidato pe- sua candidatura pelo Paraná.
J p0n da Assembléia Legis- «uKSMProvidencias
= quanto a certos aspectos basi- pioneiras,
candidatura do banqueiro Adolcontingente eleitoral, suscetível
tebista ao governo do Paraná
*" Qtianto aos comenta- An ?iLr,«V eventualidade
CAMPANHA fo de Oliveira Franco. Estará
d0 «-Presi- I cos da doutrina trabalhista
Sli. Como
r"lbar(!"c.
que, de maior receptividade a uma
foi irremediavelmente
"nk
batido
aente.
o
sobre
pronao
em cheque, no encontro de Porhá
fumaça § no nosso Estado,
entram em pregação politica em termos de
nos redutos mais tradicionais do
5 imprensa que propus. m logo
Segundo estas informações, o to Alegre, a
c liem provável
u
.,„.„ com
_I contradição
_ a linha nacio- reivindicações regionais. Daí o
de resolução
posição do líder
PTB
do
_...,.
Paraná.
Com
a
aprotlculaçõe dos 'janis- I nal do partido.
governador Brizola se dispõe a Amauri de Oliveira e Silva, até
que as articulações
J-„
aumento dos subsídios
interesse de ponderável parceximação das eleições de outu- candidatar-se à deputacão
- • "iernador
tas nesse sentido
do Estado, dis- <¦¦feentão
indefinida
e voltaria, exjá estejam É
Ianbro
LINHA IDEOLÓGICA Ia do PTB paranaense em
próximo, o panorama é deral pelo nosso Estado, me- efusivamente,
'Vouerer tapar o sol com mais adiantadas
__
_
do que se
para a sua camo governador Leonel Brizoidêntico.
çar
O
PTB
continua
indediante
a
o
seguinte
cara
que
panha como candidato ao Se°
A "osil*° d0 governador Leo- Ia como candidato a deputado
„.neil-„. Está na
finido.
sem
linha Ideológica, campanha em termos premissa:
ideologi- nado. Nos próximos dias o
íi-^f" ° Í nel Bri7-0la
«ito tle nossos próprios Svtemfs?dao
sem levar a publico o seu pro- cas, na base .ria
pae conhecida
no federal pelo Paraná. Repete-se
«5..Í.
S
refS
drif
.,ho',.c'
dedo
pregação
noráma
seria proposto
"" i BraSÍ1 imei10' LWer da Frente o jogo do ex-senador Sousa NaSos
grama e dando o testemunho programa cia Frente de Liber- fértil em politico do Estado será
"
o
ainda
poS^I
out^Tsia".;:
definições
e o PTB
comentou
diário, na própria
3 de Libertação Nacional, coman- ves, quando promoveu a candiAssembléia tação Nacional — em
dis- deverá, definitivamente, assenLegislativa do Estado, das pro- cordándo cio programa nada
3 dando o Executivo
do Estado datura do sr. Jânio Quadros a
ii
rio
PTB.
tar
sua
orientação
deputado
=
federal
Paraná,
politica
sulino dentro de uma linha de
para
fundas contradições que minam O encontro de Porto Alegre tepelo
ficaçao
as eleições de outubro.
outras asO governador Nei Braga vai 3 nacionalismo atuante, sofrendo visando, com a votação do exj:
o exemplo de
legislativas que au- interpelar os
secretários de = os ataques da reação em todos governador paulista a assegurar
Jbiéias
ELEITA
-- subsídios, foi que seu
A MESA DA
governo que pretendem 3 os setores, o governador gau- ao PTB uma expressiva votação.
CÂMARA
ditaram a atenção da im- ser candidatos
DE PARANÁa cargos eleti- 3 cho não pode se arriscar a uma
se o ''Estadão" e direi eu, e deve ter
DEFINIÇÃO
sperteu ("entornou o caldo" vos
GUA' — Visitou ontem o
queriO chefe do Executivo = campanha eleitoral sem conteudo dizer o ministro, e é a firme posieão
ÍDja e
redação de UH o sr. Neldo
exigirá uma definição imedia- 1 do ideológico progressista. Cogoverno federal, é que todas
A unha do PTB paranaense,
son Buffara, recém-eleiió
as agitações.
VEM
ta,
neste
a
fim
de
momento,
os
mo
cândidacandidato
JÂNIO
3
que
partam de onde
pela Guanabara, no entanto, desde a campanha
(scibndo passado)
sepresirão reprimidas, de acordo com a parlirem,
da tos abandonem o cargo ainda 3 o sr. Brizola terá como ponto passada, em nada 3e compara
os rumores
dente du Câmara dos Velei.
ptriistem Janlo
Venho
ao Brasil, no mês de fevereiro. = de apoio o combate ao gover- com a liderança populista
dizendo
situação
a
do
reudores
nacional
que
é
de
Paranaguá.
de tal gravidade que o País não suportará, In¦¦¦¦•¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦mu = nador Carlos Lacerda. A cam- PTB no âmbito nacional.
Falando á reportagem, 771Na
cóluine, crise mais grave. O povo, sacrificado
formou que a posse da node todas as formas, traido em todas as opori'n me.s-íi riireíorn dos Ira(unidades, rifado por todos os baronètes
balhos daquele legislativo
ai estão e ameaçam ação mais efetiva e que
serri
empossada, soleneostens va, quer paz. Paz para que o Brasil
mente, quarta-feira proxipossa
caminhar dentro da ordem constitucional
ma,
iniciando, enliio,
o
o
possa encontrar, sem demora, as soluções paperiodo ordinário de conra os seus problemas. Náo sc entenda como
«oenção du casa legislaliagitação, contudo, os pedidos de aumentos sava de Paranaguá. A mesa
lariais de operários esmagados pelo altissimo
da Câmara foi constituída
SÁO
PAULO
custo de vida. Entenda-se como agitação, os
pelos septtintes edis: Nel"Estadão" aplaudiu,
O
ontem, adverten- crimes impunes do M4C. a ação deletéria do»
son Buffara (reeleito por
cia
feita
federal
pelo
sobre
governo
a sua neofascistas. Ou a exploração de nossas dlfiunanimidade), presidente,disposição de reprimir as agitações. Manho- ciildades
.Alceu Maron,
comunistas. Rcprecnsivels
Os meios cafeeiros do norte paranaense estão dispostos a impedir a efetivação do pleito para a Junta Adminisviee-presie
samenle, a folha do acadêmico Mesquita dá criminosas pelos
são todas as agitações que ponham
dente; Antônio Camilo do
(rativa do IBC em face dos conchavos acertados entre a FARP e APAC, que deixaram de fora elementos de incomo
agitação uma greve que estaria sendo em perigo a tranquilid.-ide nacional,
Nascimento
região.
naquela
A
Júnior,
da
anulação
das
(luencia
a ordem
partir
eleições de 16 de dezembro ultimo, na Associação Paranaenpripreparada por marítimos,
meiro-secretario
portuários e fer- da lei. Mas não encontro um tico de autori.
e João
se ile Cafeicultores, pela constatação de irregularidades e a realização de uin segundo pleito, sob tensão, com
roviarios. Não sei sc essas
classes ensaiam dade no "Estadão" para combater agitação
Custodio
de
Mello
Cunha,
discretissimos,
reelegendo
o
sr.
Garibaldi
resultados
Reale, a escolha dos candidatos paranaenses a Junta vem
uma parede, quais os seus ressentimentos e e agitadores. A menos confesse as suas
segilndo-secTetario. Na fo- X
(grase revestindo dc um clima de acordos nos bastidores por um grupo intenso à renovação.
reivindicações c ignoro, principalmente, que vesl culpas e, uma vez
i to, o sr. Nelson Bufíara.
reprove <j
informações tenha sobre o suposto movimen- alarmisino do Lacerda c aoo menos,
terrorismo
X
impa.
to, o ministro Alfredo Nasser. O que. não dis- triolico c traidor do MAC.
indicação dos dez nomes pletamenté o panorama atuai. ciso não esquecer que vários mentos entre os cafeicultores
No dia 9 próximo encerrar- dos nomes indicados no escru- que regem as duas entidades
APAC. feita de forma cs- -se-á
de
aso prazo para o registro tinio da APAC estão ligados a de cúpula, o Estado ficará sem
lm. sem convocação
Meia geral extraordinária, de chapas. Acreditava-se nos grupos paulistas, alguns nem expressão na Junta, como tem
da
estatutos
os
meios
cafeeiros
rezam
iido
que haveria residindo no Paraná (Alcides ocorrido nos anos anteriores.
if encaminha a lavou- renovação, em 1062, na repre- Prudente
Puvan.
Fernando Há setores da cnfeicultura pre1-uraná. á sua maior cri- sentação paranaense, através Agudo Romão
e Fernando conlzando uma suposta harde toda a Bueno Santos). Em caso de os monização de interesses, a fim
«ni relação á representa- de uma unidade
ao classe e não apenas de deter- cafeicultores
interesses junto
do Norte, co- de fortalecer o Paraná no Insin o Brasileiro do Café. minado grupo, a exemplo do mandados pelos srs. Américo tituto Brasileiro do Café. No
ari-ili mais Importante da que foi escolhido na APAC e Ugolini c Renato
Celidonio entanto, os grupos descontenC. íomu organismo de de- que.
fatalmente,
concorrerá não
obterem
alteração
no tes do Norte que não foram
:¦ reviudicãções dos ca- pela PARP (elementos do sr. regulamento,
expediente
de consultados pela FARP, penires, ê a indicação dos João Ribeiro c prefeitos pes- grande envergadura, há rumo- Bani em termos
de renovação,
tos para a Junta e essa sedistns). A unidade aparente res que o impedimento será sem acertos e contemplações.
tem que ser feita com da representação do Pm-atiá feito á força.
A revolta dos Ainda esta semana, até o dia
míDcla da maiorin.
não terá forças suficientes pa- ciifeitcultores nortistas evoluiu de encerramento
do registro
Renato Celidonio e ra lutar com idêntico numero paru isso, ja que representam dus chapas, a situação
poderá
respectiva- de
rico Ugolini,
representantes
mudar, invertendo.
paulistas, a maioria.
inclusive.
presidente da Associa- que possui divergências interEmbora tenha o Paraná re- a ordem dos mais cotados a
Rural dc Maringá e pre- nns. mas votam unanimemencm numero iden- representar o Paraná na Juni!è ki Associação' Rural de te a favor das materiais que presentnção
tico a Sáo Paulo (10), com o ta. De ambos
rina lideram o movimen- favoreçam São Paulo. E' pre- atual andamento dai entendi- já íoi iniciada.ob lados a luta
a torpedear as
;Ue visa
i manipulações da PARP
'AC. que pretendem levar
M Ê f M AW
ff
^r^\ jff *r À?*\ tmr
* *
representação á Junta
ilhildti de pessoas desligaffi Mw ÁW r"wm
Àr mU & M /fJfir
e alheias aos problemas da
ciiiiiira
A
paranaense.
i inicial dos rurallstas do
e p conseguir a homologade uma chapa indepen;. que concorreria
nas
cas condições das outru*
indicados, dali se retiran-O acordo PTB-governo não trouxe beneficio algum
para o Municipio e será prejudicial á
« dez nomes.
Somente
legenda trabalhista em todo o Interior do Kstado" — disse ontem a tJH o sr. Luir Viu, preíi-crolo do presidente João
sidente do Diretório do PTB cm Monte Alegre (Município de Tlbagi). "Tive oportunidade
poderá ser alterado o
— prosscijulu — dc visitar Curluva, Reserva, Itambé, Cândido dc Abreu e Ortigueira, onJjj«tacnto
para as eleições
de mantive contatos políticos, inclusive eom prefeitos e vereadores. Notei que a insatisfação
uma. o regulamento, que
contra o acordo PTB-governo é geral.
* este ano a participação
«acionárias e diretores do
"Até agora —
Pelo
que sabemos, seus eteiprosseguiu o criado no apagar das luzes do
liai o sr. Paulo Camel- I tos somente
.serão sentidos após sr. Loir Vaz — os moradores governo Lupion e que os depu•o Poder concorrei- pelo as eleições de outubro vindou- dc Monte Alegre, Cidade No- tados
e o governo,
';
U
^^ ^^ ^^ ^^
í
em mais
!^^V5'^^B
») e comerciantes, ema- I ro,
*í
I
!¦-» ^^ ^^
'
quando as legendas majo- va e todo municipio de Tibagi uma barganha
tornapoder executivo e. por rit árias assumirão o comando só tem recebido promessas do ram sem efeito. politica,
A criação do
— fogão de luxo a
,iOS de tlllaçiio politica o politico em cada municipio. O governo Ney Braga. Em abril novo Município possibilitará o
preço popular
lson Maculan ten- PTB tem condições de eleger do ano passado encaminhei ao desenvolvimento industrial
maior economia e conservação do
Si
e
mu junto ao presidente a maioria absoluta da Assem- governador um memorial conprogresso social de uma área
«Publica nova legislação bléia Legislativa sem necessi- tendo as reivindicações
calor — forno todo isolado com lá de
do po- que hoje conta com cerca de
wto. que alterará com- tar de apoio do governo".
vidro — melhor distribuição da chama —
vo: Posto
de Puericultura de 6a mil habitantes e cuja renPrimeira Classe em Cidade No- da é desviada para Tibagi, a
queimador
gigante — grelhas da
va e Coletoria
Estadual; 11- fim de satisfazer os interesses
ferro
fundido
removíveis — 4 bocas
beração de verbas Orçamenta- políticos de homens que jamais
rias de 20 e 5 milhões, destina- manifestaram sensibilidade
das ao combate a erosão e ins- diante dos problemas que afetalação da rede
de esgotos, tam o povo".
fornecimento de energia eletrlca através da Usina Termele''pana que está sendo executada no Hio Grande trica dc Figueira, visando ao
|t go|0rr,la
desenvolvimento industrial
da
;|cl» > Parcela a principio simples e perigosa agitação poli- região e outras
de Igual necoronel Brasilio Marques So- cessidade. Até o momento,
nini,„ diretor
J.,1'ss,' ontem a UH o¦¦em
o
K.:"!»".
do DGTC
conseqüência do noticiário governo do sr. Ney Braga na**" «os
jornais".
fez
da
que beneficiasse o povo
de Monte Alegre, Cidade Nova
a leilura
fc ° assin«do da inte" çâo estadual do Rio Grande do e Tibagi. Em conseqüência, o
íl Bh,
pelo sr Sul é bastante mais avançada PTB perde prestigio por estar
do que a nossa no setor de de- vinculado ao governo por um
fsiiúo° I ..que se trata de sapropriaçáo e distribuição dc acordo politico".
,
™u-"o
serio
e atua- terras. Os projetos dc reforma
o
INDEPENDÊNCIA
agraria, as condições democra* íSL°,reve,0U "ma visão ticas de associatlvismo com am"Üenfendemos o retorno do
paro do Estado e todas as de- PTB a
posição de independen'«*D*MP0S,ÇS° de aten" mais medidas
administrativas
e táSema humano, so- constantes do decreto do sr. cia em relação ao governo, com
lançamento
de candidatos
o
Leonel Brizola,
proporcionam próprias a todos os cargos elefavoráveis
o
as
condições
para
do
tivos. No caso
5e que a Constituiexlto da iniciativa e talvez se- Senado, estamos particular
porcedendo à
do entu- coleto de assinaturas,
jam a justificativa
em iasacudindo a vor da dobradinha Ibcré-Amausiasmo que está
área rural do Rio Grande do ri e esperamos chegar A. ConSul".
venção Regional rom a maioPREOCUPAÇÃO rio dos Diretórios".
MUNICÍPIO
"Aqueles que estão preocupa"E' velha aspiração do povo
das com a reforma agraria do
e
de Monte Alegre, Ventania
"O ACORDO PTB-governo
governador Brizola, certamente Cidade Nova — prosseguiu
o it
náo beneficiou o Municipio
se tranqüilizarão com a sim—
a
criação
do
Vaz
Loir
sr
pies leitura do decreto. Chega- Município de Cidade Nova, que e acarretará prejuizos ao preso
Rio
rão à conclusão dc que
hoje contem fiO1^- da receita do tigio da legenda trabalhista
Grande do Sul resolveu de for- Municipio
de Tibagi, 70r« da no Interior", disse ontem a
reforma
a
realizar
original,
ma
uma garantia na cozinha — 4
construção robusta — 4 bõpopulação e 90"^ dos eleitores. UH o sr. Loir Vaz (foto), pre— porcelanizado a fogo —
agraria sem esperar pela União As divisas seriam idênticas ao sidente do Diretório do PTB
cas — forno a estufa com
bocas — forno • tstufa fechada
em Monte Alegre.
e sem mesmo depender de lei municipio de Telemaco Borba.
uma
4
bòcat — forno e estufa
—
de
metal
feguarniçõe)
para
chapa granda • cômoda —
granda marca de fogáo
especial, tendo cm vista as con4 bocas — forno e estufa —
chamento perfeito — quadro
fechada — quadro amplo —
dlções favoráveis da Constitui—
inteiriço
CONDIÇÕES ESPECIAIS
e grande —
grande
quadro
çSo estadual".
PARANÁ'
DE PAGAMENTO
Desde
Desde
mensal!
mensais
Desds
minsaii
E respondendo a uma lndada reportagem:
gação
"Náo creio
que a solução gauCOMPRE MELHOR — além de preços, SERVIÇOS em
cha inspire reformas na ConsOs Padres das Mercês, pro- pelos próprios religiosos,
em
tituitfo estadual. Apenas o que
do cinema do bair- prédio localizado na Rua MaCURITIBA;
í'>°foif , ,rasi»0Afar- ali está sendo feito por decre- prietarloe
to, o governo do Paraná pode- ro das Mercês anunciam para nuel Ribas, 888.
Rua
Cândido Lopu, 215
em
marA
noticia
letivo,
foi
recebida com
l>ru\,^avel à re- rá realizar por lei especial, me- o inicio do anoa inauguração do
Fones: 4-3322» 4-6318
satisfação nos círculos esvindouro,
geral
""do
ço
Estatuto
«oi
do
diante
a
aprovação
S
jgíe',w
£?
^°
de tudantls da capital paranaense
oo£r G>-<»»de do de Uso da Terra e do Fundo ginásio e da Escola Técnica
o maior organização da América Latina em aparelho» domesticas
£
de Desapropriação e Coloniza- Comercio 3áo Francisco de As- e pelos moradores do populoto
^^j>>
sis. A* aulas serão ministradas bairro das Mercéi.
Çâo".
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mia Administrativa do IBC: Cafeicultores
evolíados Contra Conchavos da FARP e ffl
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Monte Alegre: PTB Abre Luta
Pela Dobradinha Iberê-Amauri

Tfl

«raná Apoia Reforma Agraria
niciada no Rio Grande do Sul
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CAFÉ' brasileiro está sendo cuidadosa- =
O mente estudado no seu preparo, pela §
cozinha da Casa Branca. A esposa do pre- !
sidente americano, conhecida pelo seu cui- s
dado em todas as recepções, faz questão §
qne o presidente João Goulart e sua bo- 1
nita esposa se sintam em casa, por oca- =
§§
sião da próxima visita.
« Contudo, o presidente Kennedy vai =
mandar servir leite também, para que seja ü
estabelecida uma comparação entre as va- ==
cas da estância do presidente Goulart e as __
que fornecem leite para a Casa Branca... i
Noticias do Rio, em referencia a outra 3
comparação que será feita, entre Teresa 3
Goulart e Jaequeline Kcncdy,
informam 5
que a primeira dama brasileira está atl- f§
vãmente aprontando seu guarda-roupa. . =
O presidente Kennedy mandou prepa- =
rar um presente para oferecer ao presi- ü
dente Goulart. Seus auxilares estão con- 1
ferenciando para escolher algo interessan- s
te. Possivelmente seria o modelo de um 3
satélite artificial...
i
»
=
TELEFONE foi objeto de estudos cuida|
Q
w dosos da
parte, de medicos americanos, =_
especializados em doenças nervosas. Che- =
garam à conclusão de que o tilintar da 1
campainha é um dos principais fatores mo- I
demos do esgotamento de nervos. Deve ser 1
por este motivo que se costuma dizer que i
o povo brasileiro é calmo: não há tele- I
fones...
§

*

ü

vAfl"ll#AI(]
iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii um um iiiiiiiiiii...

Com a sua candidatura a governador do Estado praticamente consolidada e já contando, oficialmente, com o apoio do Partido Republicano _
e da UDN, o sr. José Bonifácio Nogueira dirigirá as suas atividades, durante esta semana, no sentido de garantir ao seu nome, o apoio dc va- ii"
rias outras agremiações, tais como o PTN, PDC, PRT e PST. Ao mesmo tempo, prosseguirão os contatos que vêm sendo realizados, por lideres
de sua campanha e seus assessores particulares, junto ao PSP, PSD e PTB.
Todos os planas de campanha do sr. José Bonifacio Nogueira estão sendo traçados em definitivo,
sendo que as dificuldades existentes foram removidas
no fim da ultima semana, nos varios e prolongados
contatos mantidos pelo candidato com o governador
Carvalho Pinto.
Caberã mesmo ao PR, a primazia no lançamento
de JB. O presidente dos republicanos, deputado Francisco Franco, adiantou a UH que lançará, através do
diretório regional do PR e a.-rcfercn.um da convenção, o nome do sr. José Bonifácio Nogueira, dentro
dos próximos dias. A mesma coisa será feita também
nos dias 17 e 18, pela UDN, em convenção. O PTN,
por sua vez, realizará convenção este mês, tudo levando a acreditar que a candidatura José Bonifácio
Nogueira também será homologada, de acordo com
as demarches que estão sendo feitas pelos deputados
Chaves de Amarante e Avalone Júnior. Da convenção
JB-Fauze
petenista, de resto, sairia a dobradinha
Carlos.
PREOCUPAÇÃO
Mostram-se os Janistas preocupados com as definições do PR e da UDN e com a tendência já demonstrada pelo PRT, PTN e PDC, de acompanhar
aqueles dois primeiros grêmios, no apoio ao secretario
da Agricultura. Alguns lideres janistas já se mostram

mais firmes na convicção de que o ex-presidente nãb
deve postular a governança paulista mas, logo na sua
chegada, reassumir a liderança nacional, percorrendo
o Pais de ponta a ponta e fugindo ao desgaste de uma
luta eleitoral de âmbito provinciano. Outros janistas.
contudo, interessados mais na própria sorte de suas
reeleições, muito problemáticas sem o concurso pessoai do sr. Jânio Quadros, permanecem anunciando
a candidatura do ex-presidente a governador. E' o
caso dos srs. Araripe Serpa, Mendonça Falcão, Arruda
Castanho e Scalamandré Sobrinho.
De todos os acontecimentos, o sr. Jânio Quadros
está sendo informado minuciosamente, através de longos relatórios que o sr. Quintanilha Ribeiro envia ao
seu chefe, diretamente para o navio "Ruys", no qual
viaja o ex-presidente, de regresso ao Brasil.
OUTRA CRISE

que, de sua fazenda no Interior, onde hospeda o brigadeiro Eduardo Ooines e o ex-deputado Prado Kelly,
espera o desenrolar dos acontecimentos.
REUNIÃO PEDECISTA

£
=
3
3

Sem a presença do presidente Queirós Filho, o =
PDC vai reunir-se às 10 horas de hoje, para exami- g
nar a situação política estadual e debater a data de a
sua próxima convenção partidária. Na oportunidade, =
os pedecistas deverão estudar o esquema politico do 3
governador, prontlflcando-se a apoiar a candidatura g
José Bonifácio Nogueira e o nome do sr. Fauze Car- =
los para a vlce-governança, desde que todos os par- g
tidos se comprometam com a candidatura Queirós Fi- g
lho ao Senado.
3
A eleição da futura Mesa da Assembléia Legis- g
dos
latlva também deverá ocupar as atenções
pede- 3
cistas, eis que o partido exige do situacionismo indi- S
sr. Fe- g
seria
o
car
o
sucessor
Abreu
sr.
Sodré,
do
que
O deputado Herbert Levy, que bem recentemente llclo Castelano ou Rui de Melo Junqueira.
g
procurou levar a UDN a romper com o governador e
REFORMA AGRARIA
o seu esquema politico, derrotado na ultima reunião
da executiva regional udenista, tenta agora reanimar
os desentendimentos entre os seus correligionários e
Chegará a São Paulo, às 16,20 horas, o economista
o governo do Estado. Os setores udenistns que advo- Inácio Rangel, do ISEB que, a convite do Instituto g
g
gam a reabertura da crise entre o governador e a dc Estudos Superiores, pronunciará na televisão, às 28 g
UDN, estariam sob a inspiração do sr. Herbert Levy horas, uma conferência sobre a reforma agraria. =

OSASCO EM MASSA ACORREU
i\m U RAÇÃO
r&üi

NEGÓCIOS do Fundo de Desenvolvi1
QS
v mento Econômico do Paraná
serão ii
administrados por uma empresa de eco- =
nomia mista, a CODEPAR, devendo levantar seus recursos através dc um empresti- |
=
mo compulsório junto ao povo, na base de i
um por conto do total das operações do 5
vendas e consignações e demais transa- =
çoes, o qual será resgatado após cinco anos. =
O juro anual será de 4 por cento... =
Em ambiente de grande entusiasmo, o eleitorado de Osasco acorreu ontem, maciçamente, às urnas, para escolher seu primeiro prefeito e g
A Companhia Vale do Rio Doce conse- I
vereadores e concretizar definitivamente a autonomia do município. As ruas apresentavam movimentação invulgar. Milhares de pessoas, com 3
em •íaneiro nada menos que |
f.U-!Uo«x?0rtar
seus guarda-chuvas abertos, enfrentavam a chuva que caía insistente, dirigindo-se às 95 seções eleitorais, estrategicamente distribuídas em g
41..857
toneladas, um aumento dc mais dc I
21 pontos da cidade. Os eleitores que haviam devolvidos eus títulos por ocasião da suspensão das eleições, no dia 7 dc janeiro, podiam votar g
85 mil toneladas sobre o total do mesmo i
sem apresentá-lo, desde que o fizesem em suas respectivas seções. Somente na parte da manhã, o Índice de comparecimnto jã subia .1 50 5
mes no ano passado. Isto vem aumentar
|
por cento, na grande maioriad os postos.
3
a confiança da companhia cm atingir sua =
meta, a de exportar seis milhões de tone- i
CANDIDATOS VOTARAM eleitores
(21.977 homens
bem
dentro
c
do
transito,
de
um
ladas este ano...
3
8.906 mulheres).
plano elaborado pela DST. As
A reunião dos diretores da Companhia
Dos cinco candidatos a pre- APURAÇÃO E DIPLOMAÇAO 17 horas foi encerrada a vola"íí^«-.v>:-:-:-:-:-: ¦.-:¦:¦:¦:¦:¦:¦¦
de Alcalis, esta semana, será das mais in- I feito, trôs votaram pela may-.-x-y-Xv"/ :¦: v...y
ção e lacradas as 95 urnas. Esi
teressantes: o presidente Rocha Lima
entre 9 e 10 horas. O sr.
Os trabalhos de apuração de- tas foram levadas a pé até à
man- ii nhã,
Hlrant Sanazar
tem sua informação de
votou verão se iniciar às 8 horas de sede do Plantão Eleitoral, donque tudo estaria = na 8.a seção, o sr. (PRT)
Glusepe Ro- hoje, no Pacaembu, prevendo- de, em caminhões guardadas
correndo bem na companhia,
embora o di- § mano Donatti (PR-PSB),
na se seu encerramento para as 16 por soldados da FP, seguiram
retor comercial, deputado Murilo Costa Rcmssm>:; :.;ví:v:I
,;í_sa_l
go, afirme a existência de uma crise inter- s 17.a e o sr. Antônio Mencke horas do mesmo dia. A cerimo- para o Pacaembu.
_H' __«_ww s
(PTN-PDC-UDN) na 39a. O nia de diplomação dos eleitos
na. A assembléia geral convocada
ABSTENÇÃO: 2B%
1H ri-TT-BTi-WW-nI
I sr. Fuad Auada (PSD) votou âs deverá ser realizada no proxideverá
esclarecer melhor a questão...
§ 14 horas, na 78.a seção. O sr. mo din 7, às 20 horas, no Cine
^.0mete vcntlcr bem o íivro lançado = Nicolau Atra não
Juizes e demais funcionários
pôde compa- Glamour, em Osasco. A data
por Mano Donato, "Tira Cera", diante da § recer às urnas, pois seu titulo de posse deverá ser oportuna- do TRE que funcionaram no
promoção que vem sendo feita através dos 5 é de São Paulo.
mente marcada pelo TRT.
pleito de Osasco calcularam
¦ ••^í:^i^BP______f
muitos amigos do escritor
ELEITORADO
NENHUM INCIDENTE que houve um comparecimen§
a, Carta de Punta DeI Este a =
to maciço dos 30.783 eleitores _jiiiillil^^ili_-----ia. _g»
snn™^0
As 23 cadeiras da Câmara
O juiz Bandeira de Melo, inscritos, a despeito da chuva
SUDENE pretende conseguir quase 13 mi- §
Municipal
concorreram
Ihoes de dólares do BID
219 chefe do plantão eleitoral, dis- que caiu quase durante todo o
o
Nordeste
I candidatos, distribuídos pelas se-nos que o pleito de Osasco dia de ontem. A abstenção, seA aplicação seria no sistemapara
de esgotos e rie 1 yarlas legendas. Concorreram foi um dos mais calmos
água potável. Talvez o
que Já gundo a mesma fonte, foi de
pedido sela aten- S ao cargo do vlce-prefeito os srs. presidiu. Não houve o menor
mais ou menos 2. a 30 por cendido, embora o BID considere
haver proic- ? Marino Pedro NicoleUi (PTN- Incidente. Soldados da Força to. Em algumas seções, como a
¦ wWIísm
ur8f.ílte. naquela região, nccessl- I PDC-UDN), Reglnaldo Vais- Publica, armados de íusls
e 40.o, compareceram e votaram
._«h™ ada aplicação
tando
de empréstimos 3
3 cião (PSB), Roberto Pignatari metralhadoras, guardaram os 8S% dos eleitores Inscritos Na
*
'
(PRT). João de Oliveira (PTB) pontos considerados estratégicos 42,o o Índice de comparecimenque anda ã procura de autógrafos I e Alberfino Sousa Oliva (PSD). para votação e o policiamento to subiu a 90% e na lB.a. uma
(RENTE
*» está. torcendo
eleitorado do mais novo dos postos esteve a cargo da das menos movimentadas, a
para a vinda de Anthony § O
município brasileiro é de 30.783 Guarda Civil, que cuidou tam- abstenção não atingiu 407<.
Perkins ao Brasil,
por ocasião do carna-I
c°s.tumeira ]ista dc
prováveis I
íuífoníSf' ja
i_ esta organizada,
visitantes
reunindo no- I
™eidos -mals impressionantes.
—¦:' ¦¦¦.:'.¦.•",
bowwwKv!B__íWfií>_lW;í"i¦tíoí.,-A-\wJi__X:39Sí5&_'f_J.- \ix¦*___,_.b''.&_J_._-_«K-/}sssf•-¦¦' ¦ _v -v-.-.. ¦¦,..
Na hora |
mesmo, nao vem ninguém
°_ execHtiV0 e a senhora Valter
W I
„_„
ut" B™Po Para a lnaugu-' I
Itfn de
,reunlram
ração
sua nova residência cm São Pau- S
e
da Pfizer
re- i
Í_V-f
? gerente-geral
tran'sfcriu- como tantas que
outras =
r,rmnmente
firmas,
sua matriz para esta cidade. Entre =
A flital falta dc recursos (materiais, morais e técnicos), demissão de 638 professores, (leseos presentes, esteve o diretor da
fetivação de outros 1353, extinção dc 201 oliwscs. o numero insuficiente dc escolas e o fenina para a área sul do continente, compa- I
ebnmento dc varios grupos, levarão o ensino primário municipal à falência este ano. O
Geors
=
ge .mornas.
Departamento dn Ensino Prlmorlo da 1't.f.ltura, não funciona: as instalações são pessimas (não há telefones, a deficiência de material é completa, os documentos empilham-se
Está muito bem disposta Elizabeth
Su- =
no chão por falta de armários), a maquina burocrática esta parada (as quatro regiões c
após
pllcy,
um curto periodo de ferias Na- =
ir POPULAÇÃO enfrentou chuva para votar.
duas divisões acham-se acefnlas, pois seus Sacies foram demitidos, os funcionários não sada como descansar das tarefas normais
=
do
bem o quo fazer) e o diretor do DEI*, sr, Malhciros, não toma conhecimento dos problemas
•lar e das ongns esperas no cabeleireiro
=
afetos ao órgão que dirige.
deputado estadual, Ja- §
™n ™SMplenJe
5fi
d0 01lvclrft.
VINTE MIL tão sendo
tomadas, o ensino tretsnto, a Constituição manda
^i
considerado
I
o
^-^aU^r
homem do ano" em São José dos
primai-lo vai pelo mesmo cami- que o Município destine 20% de
Cam- §
pos pelo seu empenho na construção do § Atualmente existem 193 gni- nho.
Alega a Municipalidade seu orçamento para o ensino.
"falta de reclusos
novo prédio da Faculdade de Direito
financeiros" Levando-se em conta que a Prepos escolares no ensino munici"medidas de economia".
da- I pai,
c
totalizando
1.544
classes.
En- feitura gastará ao todo 27 bls
S.^!f„cídacle' <»ue recebeu um afluxo de I Cada uma comporta, 110 maxicandidatos
Ihões dc cruzeiros
este ano,
ao exame vestibular acima da =
alunos.
mo,
40
Prevcndo-se
malR
5
no
minimo,
que
media anterior.
bilhões,
do1
de 80 a 100
veriam ser aplicadas nas escoO Departamento de Estradas dc Rodagem
¦ ¦ -/¦». _¦ ¦¦¦¦»..*¦ ¦-—.¦>i.«iin
proconhecida cônsul brasileira em I curarão escola milestecrianças
ano, deduz=
Ias municipais. Contudo, apenas
está npressando os estudos para a construção §
Wn„^Tniuit0
Nova
Iorque, Dora Vasconcelos, está dc
se
na
melhor
das
hipóteses,
700 milhões terão esse destino,
do anel rodoviário em volta de São Paulo, in- 3
que,
sagem pelo Brasil. Afirma nada saber pas- I vinte
não
vão
mil
conseguir
infriiiitlndo-sc
torligando as diversas estradas de rodagem. 3
sobre 1
assim a Carta
sua promoção à embaixatriz. como
O pequeno numero de
= vaga.
Magna.
O objetivo de tal empreendimento é o de evl- =
ticiado por muitos, mas informa foi no- = professores e absoluta falta de
tar n passagem pela capital, dc veículos ape- I
vai
que
mesmo publicar um livro dc
PRIMÁRIO ESTADUAL
recursos, Impede
desnas em transito. Um primeiro trabalho su- =
poesias lan- I dobram.lito de que haja Alem
Ça„°_ pela José olimPio. Aliás, é um fato I
períodos.
gere que o anel tenha 170 quilômetros, com =
disso, foram
fechados
varios
sabido em Nova Iorque:
Db. o Departamento de Edu- 30 km de ruiu, aproximadamente. Inicialmente, seriam liga- _¦
quem quiser con- 3 grupos escolares, como ocorreu
vias
cação
_
et»
dos
e Dutra, seguindo-se Fcrnão Dias, Anhan- S
Anclii
ss
órgão que controla na
n°3Sa C°nsu1, baSta íalar em
Jari.
toda rede de ensino cs- giicra, Rondoh, R aposo Tavares e BR-2.
1 em EnrjfnhPlro Goulart,
poesia*
pratica
taduai — que ninguém ficará
AUDIÊNCIAS HOJE
§
*
__ dim Grimaldl. Vila Rica, PiraJardim Três Marlas.
juçara.
sem escola primaria em 1982.
POLÍTICA vem travando lutas seguirias
Nos
dias de inscrição,
H0J0 cedo o governador do Estado concederá audiência a Ê
Contando
primeiros"estouro
1
pouco mais de 300
^
de matripor tabela: varios homens estão testanjá houve
grupos na capital, o DE acredi- prefeitos c autoridades municipais dc Altinopolis, Bebedouro g
cuias",
em
do sua força através do nome dc terceiros, |
diversas
escolas
muJaguarluna, Paraíso, Platina, Santa Branca, São José Cubatfto,
ta
atender
à nova populaçào cs=
nlcipais. E o fato continuará a
mdicando-os para ver a que
g
colar que vai procurar
suas dos Campos t Valparalso.
ponto vai seu = renetir-se, até o final do
g
CP NO INTERIOR
unidades, bem como assimilar os
prazo
prestigio de patrono.
§ (dia 10).
prováveis 20 mil excedentes das
No caso da Frota Nacional de Petrolci- I "MEDIDAS DE ECONOMIA"
O chefe rio Executivo seguiu sábado para sua fazenda em
escolas municipais. Entretanto,
ros, Gabriel Passos sc sentiu derrotado
por §
admite que será forçado a criar Amparo, ai permanecendo até ontem à noite.
Francisco Mangabeira. Indicar uma pessoa I
No ano passado, o prefeito
CONVÊNIO
classes dc emergência e desdoque não foi aceita pelo presidente João § Prestes Mala,
através de um
brar os períodos de aula, a fim
Goulart, ao passo que o comandante Si I decreto, extinguiu, sumariamenO Departamento rie Águas e Energia Elétrica deverá firmar
de
de suportar o movimento
Carvalho, que foi nomeado para a direção 5 te, o ensino secundário municimatrículas. Técnicos em educa- convênio com o DNOS, para execução de obras de dragagem
entregando
os
nal.
no
rio
Paraíba, para recuperação dc areos aproveitáveis à agriBinada FNP, era apoiado pelo político baiano.
quatro
contudo, que queçRo afirmam,
| fios da Prefeitura (Dom Pedro
rem "ver para crer" e que sá o cultura c construção de barragens hidrelétricas. O convênio seMas a verdade é que os círculos militares
II. Dom Pedro I. Dom João VI
Inicio das aulas dirá sc houvo rá da ordem dc 120 milhões de cruzeiros e o DAEE terá a seu
é que opinaram sobre o assunto decisiva- §
1 c Princesa Isabel)
ao Estado.
ou nfto escolas para todos os cargo a produção de eletricidade e instalação dos linhas de
mente...
s Agora, com as medidas
transmissão de energia elétrica.
que es- ir PRESTES MAIA: c agora? que as procuraram.
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Colapso no Ensino Municipal:
20 Mil Crianças Sem Escolas
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DER APRESSA ESTUDOS
PARA ANEL RODOVIÁRIO
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— um bomdMmcigarro ...por um bom preço!

fumo extra
e puro...
gostoso
de fumar!

mm»

PUNTA DEL ESÍ
Quem
crou em d
DE
PONTO
DO
VISTA est„r>l
8 SP
NACIONAL
co.Nopf

OCTAVIO MALTA
ro angulo
de-se dizer que ganharam aqueles '
que se amesquinharam na barganha."
to. No segundo angulo, afirmo eu
que ganhou a consciência política'r__|.,,
„_ í'
rica Latina. A vitoria foi dela,
pela primeira vez, ao cerco corrupto,
te-americano.
r"
E se venceu a consciência demo
ca da America Latina, deve-se recn-í"
que tal atitude (histórica) será .„íf
em favor da conduta de nossa an..'
"**
em Punta dei Este.
O Frederico Schmidt, roendot
ciúmes, diminui a importância da««!,
do Brasil. E lá vem o poeta-mcrcad.r
a OPA, da qual em Punta dei Este
guem se lembrou. O gordinho está n_
do sátira, com essa descabida insisti,
de Intervir, de desorientar a politica
terna do Brasil. Há um ano ocorreu
da qual Freder
lecimento da OPA,
Schmidt ficou viuvo singular e inco»
lavei. E nada se pode, já agora, fa.et
serio, de atual, de objetivo, dc adeq.
ao sentimento e aos Interesses auteati
do Brasil que o grave mercador não Sll
em lagrimas, soturnamente, lembra..
sua defunta e ofertando, ao mesmo ti
po, a todos a sua mercadoria subjetiv
Basta de OPA! Basta de Schmldl
prosa ou em verso! Proponho Schmidt
ra substituir o Nelson Nobre!
Falemos, leitor, de coisas seria:
Vamos fazer, por exemplo, um c
fronto entre a Delegação de Agosto de
e a de Janeiro de 62 a Punta dei Este'
Um balanço objetivo mostrará q.
Brasil melhorou, politicamente, a quaii
de de sua Delegação.
Em agosto Jânio deu, pessoalme
instruções à delegação, chefiada pelo
nistro Clemente Mariani. Num livro
acaba de aparecer e cuja leitura acoi
lho — "Revolução e Contra-Revoluçáo
Brasil" — de Franklin de Oliveira, coi
se a historia do comportamento daqu
delegação. Diz o autor:
"Antes de a delegação
brasil
ir a Punta dei Este, o sr. Jânio
dros a reuniu em Brasilia.
Não houve dialogo. O presidi
fe* apenas algumas incisivas ri
mondações. Nfio admitia quo da C
íerencia não saíssem medidas com
tas. Não aceitava que a Cunfcrer
deixasse de ser econômica para
politica. E recomendou que se 0;
tados Unidos quisessem translon
a Conferência num instrumento
guerra-frla, e faltassem aos devi
de cooperação internacional, qui
delegação brasileira _bandon.SK
Conferência.
As recomendações oficiais
foram observadas".
Não foram observadas, porque a
legação era composta da nata do en
guismo. Havia um só discordante
nha de subordinação à agenda nortei:
ricana: era Leonel Brizola, que «
obrigado a abandonar a Conferência,
não ser jamais consultado nem ouv
nem cheirado. Clemente, Roberto Cenv
o Barbosa da Silva manipulavam à VOl
de (e sem levar em conta as recomeo
ções do presidente da Republica) a
ção brasileira.
E agora, leitor?
acompanhou o noticiário
Quem
Itamarotl e telegramas vindos de Fu
dei Este, pôde observar que a dele!1
brasileira portou-se rigorosamente (l
delegação do governo brasileiro. Es,e
cou no Brasil e não se transferiu, c»1
ministro San Thiago Dantas, para r"
dei Este. Surgia fato novo, a delep
ouvia, consultava o Itamarati, o P«!"
te da Republica, o primeiro-ministro
E o resultado é que o Brasil, _Wj
esta postura, teve a seu lado varios P>
os mais importantes, do ponto de v s»
processo democrático, da America U
A isto é que eu chamo unia vltw'1
consciência política, democrática j"»5
vos latino-americanos. E uma vlto''1'
tipo tende a crescer e nunca a mini"
Numa área em que 70Ç. da su»
dramaticamente
pulação
padece
doenças de carência, o dólar exerce
fascinação tremenda... O Schmi<"'
não sofre deste mal carencial, seno
.
guloso de marca maior, sabe. • •
Mas não quero brincar com»
da OPA. Minha intenção é simples'
trar, nesta ora, de balanço sobre os
tados de Punta dei Este, que, ali, > V ¦
postos de lado todos os subterfuf05'
consciência de autodeterminação »
vos de nosso Continente.
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Cr§ SS.HO o quilo: hoje, a partir das 7 horas,
o
êMOntWW
publico
'TnVrT''*- Devido ao
<"'
!
u
ao~8Ücmo
sucessa da
venda do
„_.|
daleiida
E!S2 nol°Ze
C?APesí,"ío"rfo ¦ possibilidade de se *
1
tombem feijão
IT\ a preços inferiores
fá
também,
aos da praça.

O engenheiro Hello Lopes da I vradores
o* níveis elevados Mooca).
Vila £PecV;
superintendente di Co- do feijão.
Crur.
frente ao Cine Sâo ° |P.r.
missto de Financiamento
da
08 LOCAIS Largo 8 de Setem? itSJ
Produção, propôs ao órgão conPraça da ItottÜ J^M *
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ta~ütGT*S
j
m.K
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^
,i
(defronte
baquara
S essa providencia teria doisl-Jc- em 12 bairros:
Mbío «^..
__£. _. Largo
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NASSER DENUNCIA: QUATRO FIGURAS DE
GRANDE PROJEÇÃO» À FRENTE DO MAC!
Pai

?'•!

INTE UNACIOIàAL
FRONDIZI RECHAÇA PRESSÃO MILITAR

W._Íf^

Argentina Não Vai
Romper Com Fidel

--i/1

"quatro nomes da mais alta
constituída, nos próximos dias, «...
.«,- =
em Brasilia
„™Íp^ na
I
?.,Nassel:* vaI aP°n,tar. » comissão de Inquérito a ser
terroristas do MAC (Milícia |
Anticomunista), segundo declarou h i™„
!lda PuW,ca ^o País» como implicados tambem nas atividades
nove elementos que praticaram terro- I
rismo na Guanabara. São eles- Rnw^ v>sa»»po,s de' extra-oflcialmente, fornecer uma relação de
Rubens dos Santos Werlan_, tenente
Vicente, José Sarmento de Sousa Gomes e^eranT de*615'1"1' A1UlSl" Gondlm' R* Huernert' Luis B°telbo'
|
enviou
Nasser
fez
Alfredo
"Eu,
questão de declarar:
n sr
em
5 (FP-V11,l N? "'ais e<™s™ discurso pronunciado desde
FUNÇÃO DESMENTIDA no atentado à sede do partido clnelandia como policial. Gos- I
I
-«cio ao governador Carlos La- virtude do que diz o "Diário de
que assu,«hí*nN™ilrí:eoUna)..
°„_a
AFtur?
Fl0ndii!i ™u„u
«««sou meiem
í—- -•—"'"•
ontem os>
os caeorze
catorze países
„.),„__¦„
por elementos descontentes com ta de armas de guerra, que ma- =
colocando-o a par das Noticias" de hoje (ontem), em
paises que
SSí^íKSE^JSfflfíí?,í,resJde"te
paises
___«„;__
j
«ic Tã—X
votaram pela exclusão de Ciba
da
Organização
neja
dos
R.
Rubnert,
Estados
com
encarregado
Salgado.
da
o
sr.
Plínio
Americanos de ter violaelo _i
e de relaçáo ao meu
grande perícia. 3
investigações realizadas
"BOLINHA",
grau de paren- edição dos
<*^° <°<™ apenasAvnSCaa,noSs SLISã
telefônico»
O TORTURADQR
__,___. fl
SALÁRIO DO MAC
SSl^Síl^S
«im» conclusões. O documento tesco com o general Augusto da do Estado catálogos
com ^
^^
da
Guanabara.
A
dos
elealguns
^^
esclarece que responsabilizados Cunha Magessl Pereira, náo faço empresa editora, todavia, inforSobre o atentado ao prédio da •<BAott.í°ume
mentos sáo
questão nenhuma de 6cr paren- mou nfio ter nenhum empregade
Caudiih° <*<&*» <¦« se manifesdoTmai?0^
metralhamende
manifestou:
te desse general".
SlltafâuíS*âP
fefVT
™*™»MVue un ra as cid.des
UNE, assim se
^retamente pelo
de í"ar emTfavor de uma ordem
servidores
dc
delegado
do com tal nome.
Cecil
"Náo
Nacional
União
£'a™átu.nS
politica que nada
da
11
do
que
sei nada mais
to do prédio
RIU A BECA
Esta"
'em
Borer,
a
em
ver
"INTRIGA
com a realidade de nossos povos,
cujo
gabinete é visto
na praia
do
COMUNISTA" nos jornais. Nfio sei tambem da diariamente.
™^mL___ít __'J!£m0J5_
Pw_ÍS„ „Pa/ana' h° *" mf-° futuro de um S™PO de nações subdesend06 Estudantes,
Traja-se
com
apuIL^^ ú?
do U~l
Hhp^
Aluisio Gondin, localizado em
existência do MAC. Quando ti- ro e seu passado é sórdido, 11-I s0V_T"?,
volvidas", acresc
Flamengo. da
yrueual, Eduardo Haedo.
rescenloti
Luís Botelho,
afirmou que v« as primeiras Informações da gado a delações
pasta da Justiça sua residência
Aludindo às pressões militares dos últimos "Estávamos dispostos Frondizi. pross.guindo:
O titular
em Petropolls,
dentro
da
"Amis
proocorrência, imaginei que se tra- pria policia. Em 1949, respon- 3 dias, o ohefe de Estado afirmou que jamais repudiar a intervenção em Punta Del Este a
«olicltou providencias ao gover- pela reportagem de UH, insistiu participou da Sociedade
ilegítima do comunismo
nador carioca, alegando que, em traçar sua própria biografia: gos do Brasil" em 1946, tendo, tasse de mais uma trama dos deu a processo perante o juiat = presidira a um governo fantoche e declarou na America e a declarar sua exclusão
dos orurdem uma gãos da OEA, embora o
como ministro, nâo pode inter- é capitão R-2 da Reserva, ser- na época, sofrido um atentado comunistas. Quando a mesma Maris e Barros (já falecido) § que certos Interesses agressivos
povo cubano e Cuba
viu na arma de Infantaria, em por parte dos comunistas. Dis- coisa se verificou na Mlssáo So- por crime de sevicias. Naquela 3 conspiração mundial para minar a confiança como nação não
f-rir nos Estados.
devam ser confundidos
TERRORISTAS 1932, deu combate aos constl- se que nunca pertenceu ao par- vletica, mudei de Idéias".
ocasifio, foi condenado,
solto 3 dos norte-americanos no presidente Kennedy um governo, que é transitório. Criticamos com
FICHAS DOS
dunem tomou
tuclonalistas de São Paulo, ten- tido integralista,
Rubens é homem de estatura por sursis e expulso da policia, 3 e para alentar a insurreição nos países lati- ramente
a
conduta
do governo cubano, que
Roberto Nei Magessl Pereira, do sido ferido no dia 18 de se- parte no assalto à sede do PRP mediana e compleição franzina. por haver torturado o medico 3 no-americanos.
representa
a
antítese
do processo democrático
o coronel Hortelino, Tem 34 anos c é desquitado.
Eros Martins Teixeira, filho do 5
MILITARES AUSENTES
tesldcnte na Rua Caruaru, 687, tembro de 1932 na cidade de Conhece
e cristão. Quisemos preservar toda a America
E' casado, Serrano, no sul de São Paulo. que eom ele participou da SAB,
Como
os outros, conhece desembargador Martins Teixei- =
«nto. 303, Gra jaú.
do
de
vulnerar
perigo
os princípios do direito
Conhece
O tom, por vezes violento, de seu discurso, internacional".
funcionário do Tribunal tle Jus- E' tecnico de Engenharia. Aju- to Ney ainda Serrano, Rober- tambem os implicados aponta- ra. Sadicamente, prendeu o me- 3
Magessl Pereira e Ru- dos pelo ministro Alfredo Nas- dico por julgar que o mesmo 1
Ao regressar a
tlç». Trabalhou até dezembro dou na construção do Regimento bens
_ causou verdadeira sensação.
FANTASMA COMUNISTA
dos Santos Warlong, to- ser. Disse ser amigo de Serra- era comunista, apenas por que 3 Buenos Aires, nfio foi aguardado no aeroporto
no aeroporto do Aéreo sediado em Deodoro. Fado »""> passado."secreta"
-*-._
_ M
H'll'«l ..A.1....U.,,.
_. J I _._,___ _.
• •1J
,..._¦_"
da SAB, no, Luís Botelho, Roberto Ney dava
consultas e ___medlcamenda Ae- lando sobre seu pai, disse ser o dos ex-partlclpantei
por nenhum chefe
militar.
Somente foi receGaleSo como
g
Depois,
Frondizi atacou severamente os poAtribui o envolvimento de seu Magessl er do coronel Hortoll- tos gratuitos aos pobres de Cam- § bido por alguns funcionários da
ronautlca, por Iniciativa do co- general Carmelino Gondin, que nome entre
presidência.
que, no ambilo mundial, agitam o fanos implicados em no Teixeira Campos, seu padri- po Grande. Oom o auxilio de §
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UH) — Marco Túlio Zoiedeon,
«• deixarei de revela-las na medida om nlsmo. se esse é o objetivo. Cada cidadão
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como
uma sei familia
coisa
o
de
Casproblema
segurança
encontra
a
do
Pais,
se
ou
fazer
investigações
dos
para
pode
Estudos
oomo as que agoção
Cenlrn-Ame- diante do perigo comum".
a "laçSo dos nomes Implicados em allvltro
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MONGES ANUNCIAM: ORAÇÕES
EVITARAM 0 FIM DO MUNDO

Reabre a Câmara: Punta Del Este,
Terrorismo e Petrobrás na Pauta!

itltASII.IA. s (I1II) — Reabre-se a CanW4 dos Dcpulado» cata «emana, efetivamente, ."om
o debate de lemas palpitantes (Punia Del Kstc. MAC c Petrobrás) deixando num segundo
piano a produção legislativa, motivo da presente coiiToeação extraordinária.
Nío há ainda uma data mar- rá a principal proposição legisO chanceler San Thiago Dan.
tas será o primeiro a compa- cada, mas espera o titular da lativa a ter votada esta icmarecer, para expor a posição as- Justiça — e a Camnra esta ávi- na, desde que te alcance o quosumida polo Brnsll na Confc- do por essas noticias — fazer rum de 164 deputados. O »r. Rarencia cie Consulta do Punta sua exposição, not moldes quo nlerl Mazzlll
e as lideranças
Del Este e justificar sua Atua- observou
perante o Conselho partidárias tèm convocado os
Ministros, nos próximos parlamentares para dar preção. Se os adversados, prinei- de
pnlmentc os representantes da dias, dependendo da possiblli- sença e, espera-se que ate 4.achamada "Açfio Democrática", dade regimental daquela Casa feira se obtenha o numero nevêem com certa reserva a ma- do Congresso.
cetsario de votos porá liberar
nipulaçfio de um voto de desPETROBRÁS o projeto para o Senado.
confiança, ao sr. Dantas, desO sr. Gabriel Passos, minisconhecendo, pela ausência, o
APOIO PAULISTA
tronsito dessa censura, no selo tro dai Minas e Energia, já solicitou
tirar
audiência
procurarão
da Câmara papnrlnmentar,
do debate, no molde ra expor
da
Para acompanhar a votação
proveito
"banda de musica", subli- nomeação osdolances principnis
da
_a
presidente da Pe- do projeto que dispõe sobre a
mando seus princípios doutri- trobril e a posição do sr. Eduar- efetivação de funcionários in°* por Pren-ei polticas".
narlos na polemica e nos anais do Sobral nesses acontccimcn- ferinos da União, que, segundo
* o'™., i
""•r" p»."vel que o presidente discuta o projeto com o "pre- do Congresso.
tos. Conformo noticiamos na sc- se Informa, será realizada esta
nn,i__m«*tt«. ',,ncr«-o Nevet antes de qulnta-falra (mali precisamana ultima, o ministro Ga- semana, na Câmara Federal,
r.
.
Thiago
Dantas
sr.
San
O
tome!
conhecim
briel Passos fechou questão em numerosa delegação de Interes1t'u-r«»*í»lr«). de modo que o Gabinete dele
a
tribuna
amanhX
da
ocupnrA
dur»""t"
seguinte.
do
dia
«
reunião
ministerial
OuiMi
dos
Deputados,
no torno da nomeação do sr. sados de todos os Estados viaProJeto que o preildinte levou para um exame neste Câmara
firn ej«
Eduardo Sobral e sobrepõe es- Jou, ontem, para Brasilia.
,.
• «*DIlp?.nil"'¦ * ° aue »»*jer« medida» dettlnadai a Incrementar grande expediente.
sa nomeação
sua permanência
A Associação Paulista de Med* m«rcadorlai. O documento objetiva precliamente
•'Ouro.,
TERRORISMO na Pasta das à Minas
e Energia. dicina, tomando posição ao lado
"} ••Kravei burocratlcoi a ati Isentar de Impoitoi
•Iguni*
desses
A
Câmara
na_
dos
servidores,
Deputados,
entre
os
•"itlles..-¦ U,M brsillelrei, eom vlitai i erlaçlo de malhoret
O terroritmo lera outro tema turalmente. não fornecera uma
se conta elevado numero
» niife;: d* competição da exportaçlo brasileira, Incluilve para
área
na
do
desolução
colocado
3uais
ser
e
daa
médicos,
o
impasse,
mas
lançou
manifesto
para
ao
•'-jeto . . con«un*ldor doi Eitadoi Unldoi. A elaborado deste
Alfredo Nas- ri, para consulta, a media de publico, em que exorta os depu'"tOmoMÍ-X6 a car»o de uma equipe liíT*_i a um grande parque bate, quando o sr
"Io ,. °.J,l|ce em «xpaniao no Paii, * -eipeito deiie vmeulo, ser, ministro da Justiça, trou- opinião dos parlamentares so- tados a aprovarem, com urgenda Cama- bre o assunto.
cia, o projeto • te declara conut«o h. ,ere «ornente ft tela burocratle» que dlflcuIU a expor- xer para o plenário
de que disINTERINOS tra qualquer demissão de inteOu* 0 o .v"e,,lo«, mat. de maneira prwlea. a outroí produtoi ra as informações
ilnos com cinco anos de servie,tá *m condiejBei dt venaw para e Exterior, com põe sobre o MAC • outros gruv*!Uo.»
"Sena
dos extremados.
A efetivação ias interinos St- ço ou prestes a completá-los,
Plr, |ua econom,_# ______*

para
conduzldot por um antigo chofer de taxi londrino, porta-voz
do "Parlamento Interplanetário".
*""- p*'* remot0 q"« obteve atualidade
-«m1"im°,u
T
•™ *J™& .QVlnéi
*? re lndon«!Os
e holandeses - os
temem
uma invillo, Algum acreditam que oi Invaiores papuas
serão os alernfiei do
Kalier" Guilherme, ou os japoneses, e os mais sabldoi peniam que terão simplesmente os indonésios.
Em forma mali teria, ot tablot fizeram Importantet
ilderaçSet tobre a "conjunção de planetai". Em forma conmaii
proialca, pretende-se que oi valorei da Bolta Indiana dlminulram consideravelmente.

g
g
g
I
3
CINCO PLANETA8
g
=
Tudo lito lueede porque oi aitrologoi Indu» assegurara
-'•'"- sábado
-'"'- e- tegunda-felra,
-'-feira,
§ que, entre
oito planetai entrariam
i
em
S conjunção, o que ilgnlflca em outras palavrai qU" "r* °
flm-do
mundo.'
§
I

¦
§
=
f_
H
3
E
S
I
§
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Outroí attrologot e mongei budiatai, no Tibet, em HongKong, e em multai partes, incluiive em Parii, afirmam, ao
contrario, que ena configuração extraordinária do céu aitral
tem um significado benéfico para a humanidade. Oi aitronomoi, por lua parte, efetuaram uma retificação; não lão oito
corpoi celestes, mai cinco... Pouco importa. O certo é
que a
"conjundlonlte", como te
chama a eita ptlcote, surgida na India, ganhou o mundo Inteiro.
Na Indla, há dlat, ai familiai ie reuniram para enfrentar,
Juntai, cita prova. Enormes multidôei se dirigiram i cidade
tanta de Benaret, eom a eiperança de que ali ie livrarão do cataellimo, ou, pelo menot, morrerão em santidade. Outras peitoas
alugaram tendat de campanha pelo temor de permanecer em
tuai caiai. Por todoi oi lugares, se elevam orações coletivas,
a fim de conjurar a calamidade final.
VITORIA

DAS

ORAÇÕES

A salta Ingleia qu* escala os montei parece ter a mais
convicta, t a Sociedade Eterna, fundada pelo porta-voz interplanetário George King, que concentrou teus adeptos em colinai britânica», "particularmente carregadai d* energia cotmiea". O certo é qu* tanto ot magos como os membros das
seitas teria razão finalmente: te o mundo terminar amanhã,
tuai profeciai a* cumpra*»- M não terminar, suas oracíet terão
lido aficazei.

Presos Comparsas
De Lucky Luciano
NOVA IORQUE. 5 (FP-UH)
— Quarenta c cinco policiais,
armados com fuzis-metralharioras, foram, ontem à noite,
ao aeroporto dc Idlcwild para
"receber" os trcs amigos do
"rei da droga", Lucky Lúciano, recentemente falecido, que
foram detidos em Barcelona
no mês passado. Desde os
tempos dc Al Capone não se
havia voltado a ver tal deslocnmento de força. Os três
sfto Vlncent Mauro. Frankíe
Coruso e Salvatore Maneuri.
A policia procurarA evitar que
estes homens sejam liquidados
antes de falar, como ocorreu
dois conhecidos
com outros
"gangsters". no ano passado.
Os três protestaram enerao chegar ao aerogicamente
"Tudo isto é puro clporto:
"Não
nema". disse Caruso.
entendo nada de narcóticos**,
acrescentou Mauro.
A policia tentará descobrir
qusi era o papel exato do finado Lucky Luciano no trafico Internacional e se a organiraçâo desmantelada na
Espanha tem alçuma relação,
com a descnbertp. em Nova
Iorque,
com ramificações em
"Pariu
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SAO PAULO — A elevação do nivel das águas do rio Tietê, conseqüente do transbordamento dos afluentes em Moji das Cruzes e das chuvas
violentas que cairam desde as 16 horas de sábado, causou novos e grandes estragos nos bairros situados às suas margens, nesta capital,
cipalmente em São Miguel Paulista. Enquanto perdure a situação verdadeiramente aflitiva dos moradores de Itaim. Jardim Ani, Vilaprinmore, parte do Canintlé e Parque São Jorge, a arca mais afetada pelas águas na madrugada de domingo foi a estrada quc liga CumbicaAi-i
São Miguel.
Com isso, sobe a mais de treSentas o numero
de famílias
flageladas, socorrendo-se em ca
conhecidos e parentes,
sa de
não sabendo o que fazer com
seus moveis e utensílios inutilizados. Além das providencias
de socorro prestadas pelo Corpo de Bombeiros, poucas medidas administrativas foram tomadas no sentido de dar ampa
ro aos moradores da região atin
gida pela inundação.
30 PESSOAS ISOLADAS

se atolavam no lamaçal e não
| conseguiam chegai- às habitações ilhadas.
AVENIDA MARGINAL

I o dormitório onde se acha-am
Bermudes, sua
| Jesus Recozo
esposa Marcelina Lopes Alvarez
e a filha do casal, Maria do Carmo, de 8 anos de idade — os
Com a elevação
das águas,
escaparam ilesos ao des¦ tambem a Avenida Marginal es- quais
moronamcnlo da sala e da coi tá correndo o risco de ser atin- zinha.
Facilitaram o desabaj gida, prejudicando seriamente mento da residência os escavatodo o transporte, na vasão ções que estão sendo feitas no
para a Via Dutra. Caso as chu terreno situado nos n.os 106 a
vas continuem, aquela ligação 116, de propriedade de Renato
que nasce na Via Raposo Ta- Ferrari. Tambem ficaram ameavares será afetada na altura do çadns a residência n.o 118 e
campo da Portuguesa de Des- a casa situada em frente ao n.o
j portos. Isso consumado, regis- 104, onde residem Antônio Fi
- .
! trar-se-á o congestionamento do ! dalgo, sua esposa Maria Carril
transito na extensão da Celso e o filho do casal. Não se reGarcia até o pòntilhão da Pe- gistraram vitimas pessoais,
nha.
OLARIAS
DESABAMENTO
|
Varias
olarias
situadas às
j A moradia localizada nos fun- ¦ margens do rio Tietê, quando
j dos do n.o 104 da Rua Climaco ; não ilhadas pelas águas, fica: Barbosa, Cambuci, por volta das i ram
totalmente
inundadas,
; 5 horas de ontem, ruiu
parcial- j' Grande
quantidade de tijolos
; mente, ficando de pé somente
foi inteientrega
prontos para

lamente perdida, causando prejuizos ainda não calculados. Por
outro lado, enquanto não baixàreiri as águas não será possivel um balanço geral dos danos.
PRAÇA DE ESPORTES

•

A

flS^-|

?

do recolhimento daquela Delefamílias se protegiam
gocia,
das chuvas e as crianças deitadas em bancos de madeira davam a nota chocante ao quadro realmente desolador.
IMIGRAÇÃO: LOTADO

Tambem a praça de esporde Regatas da
tes do Clube
Nitro Quimica. em São Miguel
Paulista, teve de ser interdltada em conseqüência da inundação que a encobriu totalmen.
te.
Os reparos programados
não puderam ter inicio pois as
chuvas não permitiram qualquer iniciativa da direção do
clube.
PARTO
ACIDENTADO

O Departamento de Imigranâo pôde
ção e Colonização
abrigar as vitimas da inundação, em virtude do inesperado
desembarque de nova leva de
nordestinos. Assim, mesmo, aiTrinta pessoas residentes num
gumas famílias se apresentatrecho da estrada, de Cumbica
ram àquele Departamento, sena São Miguel, ficaram, durante
do encaminhados ao delegado
Crisóstomo de Campos
João
quase vinte horas, totalmente
isoladas de qualquer assistenpara providencia de acomodacia. Somente na manhã de onçâo.
tem foi possivel retirá-las do
O motorista Carlos Batista
BOMBEIROS
SEMPRE
referido local. Entretanto, anSobrinho, que dirigia o carro
tes que surgissem barcos para
de praça de chapa 31-78-93, aos
Os soldados do Corpo de
o transporte das vitimas, foram
minutos de ontem Bombeiros estiveram em ação
primeiros
feitas tentativas de transportaatendeu a urna partiuriente, desde os primeiros
instantes
Ias em cavalos, mas os animais
tambem vitima da enchente. de domingo atendendo a chaAo atravessar a Penha, na Rua mados de socorro na Rua TurGuaiauna, o veiculo foi Inva- vineas, 13. Penha, na Estrada
dido pelas águas. O motorista de São Miguel, na altura que
pediu socorro aos componen- faz ligação com a Via Dutra
tes (da Força Publica) de duas e na Rua Dr. Luis Carlos, 321,
viaturas
da Radio-Patrulha, Vila Aricandura, além dos trano sentido de providenciar uma balhos de salvação nos desabaambulância. Diante das difi- mentos da Rua Climaco Bar•fc ASPECTO das enchentes nas margens do rio Tietê.
culdades encontradas, inclusl- bosa.
ve pouco vontade por parte dos
milicianos. Carlos Batista Sobrinho transferiu a partiuriente para outro taxi que concluiu
Chegaram ontem a Curitiba procedentes de Bocaiúva do Sul, GustaTO Felipe (19 anos, sol- o serviço.
& K? i»
(eiro, comerciante, residente na Itua Miguel Sutil, 583), José
Pereira (23 anos,
solteiro,
PRIMEIROS
SOCORROS
açougueiro, residente na Rua Gonçalves Jiinior, 1.100) e Vandcrlei Alves (23 anos, solteiro,
barbeiro, morador no Hotel Paulista). Todos ila cidade paulista de Sorocaba. Os detidos, na
Na manhã de ontem, diante
noite de sexta-feira ultima, furtaram um j'nc na cidade dc Ilapetininga, dirigindo-se para da calamidade que afetou toCuritiba. Na localidade dc Pedra Preta, no município de Bocaiúva do Sul, foram detidos da a região ribeirinha do Tieté, o delegado titular da 8.a
pela policia local e recambiados a esta capital.
Delegacia Auxiliar, sr. João
Falando à reportagem, Van- com quem
passaram a jogar, i nhã de sábado, quando se en- Crisóstomo de Campos, moviderlei Alves declarou que esta- Em dado momento,
Natalino J contravam no Estado do Para- montou a sua equipe no sentiProssegui sigllosamente na Delegacia de Costumes
a eolela
vam todos no SnooUer Central afirmou que iria ainda aquela ' ná' na localidade denominada do tle socorrer as vitimas da
ue ciados referentes ã corrupção e aliciamento
na noite do roubo, quando co- noite para Curitiba e ofereceu- j Pedra Preta, em Bocaiúva do inundação. Para tanto, contou
no l aram» ISm sala reservada, o delegado Celso de menores
Nicoiau dos
nheeeram um indivíduo de nome lhes carona. Como pretendiam Sul, terminou a gasolina. Nata- eom varias policiais femininas,
6>a«tos, titular daquela Especializada, ouviu Adclia
Natalino Oliveira, de Curitiba, passear, aceitaram. Já na ma- lino afirmou-lhes que iria con- dispondo de quantas viaturas
Flitz
FSnSeCa
Staut"
adv°lía<lo
°
dc
Marlene,
seguir combustível, pedindo-lhes da Radio-Patrulha foram ne™ZU Milton
mu
%Condessa, não esteve
causídico
aos
esperá-lo,
não
inlerromais
presente
vol- cessarlas.
para
O delegado-adjunto
gatorios, permanecendo em sala contígua. O trabalho
tando. A policia não foi na con- da referida Auxiliar, sr. WI1dã
imprensa foi totalmente pre, ;i,.icado
com a decisão do deleversa, dos malandros prendeu- son Dirinzo, esteve
presente
ffado,
impediu
que
a
presença de. fotógrafos e neeou-se ,
I os e remeteu-os para a DFR. O em vários locais de enchente,
veiculo furtado, segundo apu- providenciando
^^ara^SSbalsocorros imeSSS
r&5ÍScoreSPeUO
rou
a
reportagem,
ficou em Bo- dia tos.
I
"Erica",
do
caso
pivô
de
caiuva do Sul, devendo
ser
bicheski,
a menor declarou
ALOJAMENTO falsificação de certidão
da me- não teve outro recurso senãoqueo
devolvido ao seu proprietário,
nor Teresinha Siqueira, teve a de ingressar na vida fácil.
que ainda não foi identificado,
Na manhã de ontem apresenAmda
proteção
em Itapctininga. Agentes da taram-se á 8.0 Auxiliar deze- "Wendt,
Paulo bas, de bela aparência, foram
policia.
proprietário da buate, encaminhadas ao Asilo VicenDFR deverão proceder a invés- nas de desabrigados, até a ho- empenhou-se
ativamente pa- te de Paulo, onde aguardarão
tigações nesta Capital, no senti- ra do almoço. A autoridade de
do de localizar Natalino Olivei- plantão procurou acomodá-los ra acobertar a situação, solução da Justiça. E a Justiça,
ra, para verificar a veracidade a medida que iam chegando, como o fizera, anteriormen- como na maioria dos casos, qu»
ocasião de outro nao possui meios
das declarações dos malandros, sendo que 80 leitos, metade pa- te, por "engavetado",
mmw*!&m3ífg8m\.-í'&&'^&''^Jmwm •¦'¦- ;- >:i^ffi^'^''»QliSHS-l--59w>.'*,'':;v''
V&JxzrVsSt ¦(adequados
quc o para a recuperação de
que ficarão detidos na DFR, ra homens, metade para mu- processo,
apontava
como traficante de corrompidas, nada mais menores
'
interrogatório,
a
lheres
e
crianças
de
colo,
fopara
pois
po¦
faz dc 1
t^^^pj.':-'"fL^BBKm\:'S^^^^^^^t^^'^Bm
fLw
licia acredita que Gustavo, José ram ocupados,
além de col- escravas brancas e que teve que as abandonar à própria 1
-',* "
ampla
repercussão
em
1960.
O
-'wmmmWÈÊiíiftmvfflX:' ' m¦'**'* c Vandcrlei estejam
sorte.
|
envolvidos chões utilizados
no caso da
¦
em outros furtos.
emergência. No galpão interno inquérito está desaparecido.
OUTRA
VARA
i
mm
BBVff
#IDÊNTICO PROBLEMA
' *'%'"
"Uma Justiça
morosa é uma
ü H -BS^™*--r"fwL^^B~Ê?Bm^mT
A questão da corrupção do injustiça" —
menores denunciada por UH TIMA HORA odeclarou a Ul,juiz Luis Silva
em Curitiba obrigou uma serie e Albuquerque. Acompanhando
o
de providencias das autorida- seu parecer, os demais
Juizes e
des policiais e Judiciarias no promotores da
comarca
de
interior do Paraná, especial- Ponta Grossa são unanimes
WmWÊÈÊÊÊÈi
em
iiíl
' 1 :f
mente em Ponta Grossa, onda precisar
a
criação
de uma
o Juiz de Menores registra uma nova Varoque Criminal
é necesslmedia de três casos diariamen- dade inadiável
em
razão
do
te, de menores abandonadas ou excessivo numero de
processos
habitando prostíbulos. Despro- que entulham os cartórios.
Pavidos de quaisquer recursos as- ra se ter uma idéia da
proceA reportagem de UH presenciou, na madrugada de ontem,
dencia das razões contidas nn
na Delegacia de Plantão, lastimável cena, quando Manuel
projeto do deputado Hoffmânn.
-k GUSTAVO FELIPE e José Pereira.
Valentim, procedente do município de Marmelelro, localizabasta a informação de que em
do no sudoeste do Estado, procurou aquela delegacia central
19(51 a Vara Criminal recebeu
buscar
assistência ou ser encaminhada a algum
para
do ano anterior. 188 processo.'-'
social do governo, onde pudesse ser tratado da doençaorirão
da competência do Juiz sineuder
que é portador.
lar, mais 78 casos novos, alem
v
de grande numero de precatoWstitmffimísm
Valentim _ sofre^ de molestianai para que eu esperasse lá forias. Na nromotoria existem
contaglante hà
muito tempo e ra — disse o doente. Depois
229 processos criminais que + -ERICA" (foto) saiu escoltada
pelo seu advogado, que P'0—
encontra
há
se
nesta capital
continuou
aguardam denuncia.
trouxe um papel,
curou iinutilmente) evitar que ela fosse
fotografada.
cerca de três anos, procurando onde estavam escritos os nomes
alguma Instituição que o aten- deu uns remédios para eu tomar.
da ou lhe dê um tratamento Mas como eu vou poder coinpráadequado.
los? Eles bem que poderiam ter
Procurou a Secretaria do Tra- me dado os medicamentos".
ISAO PAULO — Horas e minutos são fatores preponderantes balho e Assistência Social logo
CONTAGIANTE
Como
que poderão salvar ou Incriminar definitivamente João Nico que checou a Curitiba.
da Silva, Indlgitado autor do rapto e assassinio da garotlnha resposta recebeu, das elegantes
O
estado
físico de Manuel
"não
Marlene Cecília Tonon. Um levantamento completo da ali- assistentes sociais,
um
Valentim é chocante. Exala
vldade de Nico, no dia 11 de janeiro (dia do rapto) num existe lugar; está tudo ocupa- cheiro, que se percebe à mau
disHorário compreendido entre 11 e 11,30 horas (hora do rapto) do".
e,e 'rcs11!;°»asvla*«ras adquiridas r.elo governo estadual
tancla.
-Jr MARLENE
FONSECA
da in>»
nara renovação cia
ii ! de Curitiba e ja colocadas
12,30 e 14 horas e 16 ale às 17,30 horas, possibilitará a
Na Secretaria de Saude PuA Santa Cosa de Misericórdia
policial
em serviço segundo apiir,,,
STAUT ifoto) tomou um
pnll- blica, segundo suas afirmações, (subvencionada
re ortagèm de il fora«
«ia dirimir todas as duvidas solire se Nico é ou não o "monsdistribuídas
seguindo uni critério de prole ionlsmo
do calmante antes de scr interpelo
governo
político velado nao considerando "
tro negro" de Vila Munhoz.
Manuel Valentim foi atendido Estado, este ano, com 31 mireais necessidades das Especializadas. Delerogada pelo delegado Celso
tiin.es.
receberam
duos
viaturas
por uma medica, inicialmente, lhões de cruzeiros) e o Hospinovavem^ri^^^^
cT
Nicoiau dos Santos.
duçao. como a Delegacia de Furtos c Roubos, que não
DANÇA DAS HORAS I guarda-civil aposentado, disse e depois encaminhado para a tal dc Clinicas recusaram-se a
S
nertííum nov" veiculo.
sem um local aprode doenças venereas.
sistenciais,
receber
à reportagem de UH: "Meu fi- seção
o
indigente
e
não
lhe
"O medico
A Delegacia de Furtos e Rou- trai de Policia, efetuou uma baO Inquérito policial indica que lho Ronaldo encontrou-se com
que me recebeu, dispensam qualquer assistência priado para o lntcrnamento
Especializada que, ai"0-'ai
Marlene Cecilia Tonon foi rap- Nico às 12 horas do dia 11. olhou-me de longe, fazendo si- medica.
menores, corrompidos bos, rcssalvando-sc suas falhas, tida nas ruas da cidade, deten- outra
dessas
das suas prementes necesMU»*
tada às 11 horas do dia 11 de Ele estava na bicicleta que ha"marientretanto,
sendo
continua,
moral
a
melo
do
decadência
do
nada
menos
peia
que 60
des, recebeu
um veiou»
janeiro. Neste mesmo dia, João via comprado. A tarde foi me
em que vivem e vitimas da pro- Especializada que mais neces- posas", limpando completamcn- Atualmente, apenas
com as frcqueiw''
Nico, às 12 horas, encontrou- procurar na Ariminas para bus- I
sociedade que até aqui sita de veículos. Dispõe atual- te, pelo menos temporariamente rondas
pria
nos bailes c buate.-se com Ronaldo de Melo na Es- | car o recibo. Não me encontrou !
permaneceu omissa, o Juizo sc mente de dofs jipes, dos anos a capital, de mulheres
deso- quando se inicia a ca»'*1'"1'',
trada de Vila Galvão. Estava dc Meu filho contou-mc
aquela
vê impotente para solucionar os de 1954 e 1958. Ambos constan- cupadas.
contra
menores oue dlrlgew
bicicleta e rumava para a Fa-1 passagem. Ele não tem motivos
MENORES veículos sem as devidas 1K*»'
problemas que, transformados temente estão cm consertos. Há
bnca Arco Flex onde trabalha- i para mentir",
dias,
agentes
daquela
Delegacia,
assoberem
Judicial,
processo
nece*
aquela ucJ-CKuvia
«-quem
Delegacia »>-va. Depois, entre 15 e 15,30 honninnn-i
*"**»
«»».«.«.
seguindo pista deixada pelo gaAa Delegacia
I ele maior numero
dc Menores
bam os cartórios.
íoi jças,
de cano:
ras esteve no Jaçanã, na Indus- HABEAS-CORPUS
CASOS CHOCANTES tuno Elol Cabral, que furtou um
tria Ariminas, procurando João
automóvel c se dirigiu para Rio
Pereira de Melo (pai de Ronal- ' Sábado à tarde, o advogado
de colher cie- Negro, utilizaram sucessivamenintuito
o
Com
do) a fim de assinar o recibo Cecilio Camargo ingressou pecomprovem
o te nada menos que três veículos.
mentos
que
sobre a transação que fizera . rante o Juiz de Direito da Vaencrencaram,
fazendo
acumulo de serviço da Vara Todos
com a bicicleta. Nãn encontrou ! ra Criminal, plantão Judiciário,
Criminal da comarca dc Pon- com que os policiais desistissem
João Pereira de Melo. Final- com um
de
hnbeaspedido
perseguição c esperassem
ta Grossa e a necessidade con- da
mente, à tarde deste mesmo dia, jI corpus em favor de João Nico
sequente do seu desdobramen- que o gatuno retornasse a Curiàs 17,30 horas, João Nico da j da Silva. Entre
outras coisas
tiba
então detê-lo. A sipara
to, conforme projeto existente
Silva foi preso
pelo soldado i alegou o causídico
as pro
Assembléia Legislativa, UL- tuação criada foi tão ridícula,
na
João de tal. lotado na Subdcle vas coligidas pela quc
policia não
TIMA HORA testemunhou dois quc a certa altura da estrada,
gacia dc Vila Galvão c recam- autorizam a conclusão de que
pararam
casas chocantes de menores quando os policiais
biado pnra a Delegacia de Vi- o paciente tenha sido o raptor
juiz Luis para consertar o jipe quebrado,
encaminhadas ao
gilancia e Capturas como sus- e matador dc Marlene Cecilia
foram
alcançados
pelo ladrão,
""'JÉ ¦"*
Silva e Albuquerque. O primeipeito do rapto de Marlene Ce- Tonon. Apontou tambem as con*'*"r>'***-**s-..Jjj ¦*--'"': ':'*" '<
'
"* ¦'¦£.'/¦
cilia Tonon. Posto cm liberda- tradições existentes no inqueri- mÊÈ-'.
ro se refere à menor I. T. O., que, dirigindo o veiculo rouba- ¦ f í" '¦>"'/¦
do,
retornava
de
Rio Negro.
sete
mecom 17 anos. que há
de no dia seguinte (graças a to no que diz respeito as proÍSJW-sÉT"? mmtmm\*é» mm^.^ **&<:%í1&í$
Cumprimentando
os
agentes,
colctra
uma
levada
foi
uma falha do delegado Vandc-; vas testemunhais. Umas afirpor
se?
continuou o seu caminho, abanrico de Arruda Morais que nem mam que o raptor era negro e
para o meretrício de Ivone Sa- donando,
posteriormente, o veisequer o interrogou) Nico não • tinha uma cicatriz. João Nico
bará e posteriormente narn a
titubeou em viajar para a com- não é negro e nem tem cicatriz ,
cosa de tolerância em Vila Vi- culo numa via publica desta caj
pitai.
de
de propriedade
uanhia de seus pais na fazenda ! O advogado apresentou ainda i
centina.
Modelo, no município dc Para- , em sua petição provas que se '
COSTUMES
por
uma mulher conhecida
declarou
menor
| avolumam para inocentar seu i
A
najai, no Paraná.
que
Gringa.
Flagrante
injustiça
retornar
a
João
Pereira de Melo, um ' cliente.
ocorreu
instruída
para
foi
Guarapuava, onde nasceu, e com a distribuição para a Deleconseguir uma certidão falsa e gacia de Costumes de duas noque comprovasse a sua maiorl- vos camionetas Kombi. Aquela
dade. Isso foi feito no carto- Delegacia recebeu os novos veiquando já dispunha de
rio daquela comuna. Declarei culos
que freqüentava casas de tole- um. Alem disso, a Unha seguirnncia com o conhecimento e da"nãopor aquela Delegacia é a de
incomodar ninguém", o
beneplácito do ex-delegado de
por uma compolicia de Ponta Grossa. O se- que a caracteriza
lnoperancia.
Seu titular, *
a
refere
S.
F
S.
pleta
gundo caso se
D!l'<>ccias de Furtos e Roubos e a de Hf%
segundo
apurou
UH,
ficou irede
casa
expulsa
anos,
f^efJm f
com 15
/?'<%.
mendamente
irritado
com
Abelardo
Ferrei
i
o
dc640 KILOCICLOS
seu
conduedo
pai.
a*5£i«táUttsnc?n <7rand" vroblemat por nao
pelo
balha recebei,. ãni,'£ Dele^acia àe Costumes, aue
rt'da Silva. Abandonada tam- legado Dorval Simões, porque
*f ^
ceíc«to*.
esta
HANVEL
VALENTIM
na
*
Delegacia de Plantão.
bem pelo wu tutor, Josí Schl- este, cjuando em serviço n-*Çea- v?$L20vo'
utihtado para serviço* Um deles (foto)
burocráticos.

Ladrões de Jipe de São Paislo
Presos no nterior do Paraná

¦Bi '>• / %'*mm

*

Delegacia de Costumes
Sigilo Inquérito

ontem em
rrupção

M

STAS NEGA ASSISTÊNCIA
A DOENTE DO INTERIOR: \
MOLÉSTIA GONTAGIANTE!

HABEAS-CORPUS PARA TIRAR
NICO DA CADEIA: POLICIA
NÃO CONSEGUIU AS PROVAS

AGUARDEM

Ia NOVA CURITIBANA

NOVAS RP: PROTECIONISMO GOVERNAMENTAL
PREJUDICOU AS PRINCIPAIS DELEGACIAS!

HORA

•

Segunda-feira,

5-2-62
PAG.

^TIMA
<'

-^^^^^^^^^^^^^ÍK^^5^^^^'

I;

i EMA CARDOSO (joto), uma das testemunhas, em casa de
*
quem ULTIMA HORA encontrou asiladas as nove crianças
da casa apedrejada.

I //

tempo que o
Faz algum
do Exercito
Eslado Maior
tem sc mostrando indifereninteresse
da tropa.
real
le áo
Seus oficiais, pela longa pernaneiicia nas funções buroo contato
trancas, íierdcm
tom a tropa e passam a so°Sp.SomSaSteSs:
SE
oportunidade
de
Tivemos
um coronel
conversar com
sempre
muipermaneceu
que
lo tempo com a tropa, e que
tachou essa orientação como
"um vicio qua se encontra
também cm alguns meios ci.5".

Em reportagem publicada, por
UH no dia 2 do corrente, sob o
titulo acima e com referencia
às atividades ilícitas de um esperto niponico que lesou diversos patrícios seus em transações imobiliárias, realizadas no
municipio de Veneeslau Brás e
mais recentemente em São José dos pinhais, cumpre-nos retificar o nome lnserto naquela
mate''ia' ° indiciad° -ntra
1
£
S
3
ÜHIH. ^IPi-Ill _?¦
£
=
=
=
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A respeito de nota publicada por UH dia 13 de janeiro ultimo, sobre o atropelamento cífl
que foi vitima Giido Luca. colhido com .ma lambreta pelo automóvel da Secretaria do In»
terior e Justiça, de chapa oficial n. 2 e que segundo informações colhidas pela reportagem,
na Central de Policia, era dirigido por um sargento da PME cm alta velocidade.

quem existe mandado de prisão
preventiva lavrado pelo juiz da
Comarca de Veneeslau Brás é
Tatsuo Asso e não Tetsuo
Ossa, como havia sido publicado. Tatsuo Asso está sendo
procurado pela policia de todo
o Estado, tendo sido alertadas
as autoridades dos Estados vizinhos, principalmente dos nucleos niponicos onde o espertaIhão costuma agir.

BtHÜ"1

if ASPECTO do telhado da casa de Felix de Sousa, mostrando
parte das pedras e objetos que sobre ela foram arremessados
por mãos invisíveis.

!_.l_ BC E___ _R!__WI SPáf..

HPIIfi^ü __nni_nii-__?_!¦ íte-

O cel. Orlando Xavier Pombo, comandante da PME, em oficio encaminhado a UH, esclareceu qu o automóvel não estava
sondo dirigido por um sargento, conforme declarou uma testemunha ocular, mas sim pelo
soldado Dorli de Oliveira, que
recolhia-se à sua residência.
Havia estado em serviço até
aquela hora. "O soldado em
questão não se evadiu. Providenciou a remoção da vitima

_r_hki_r_ H___a__ *__*_'*«

para o PSM e a seguir apresentou-se ao tenente-coronel Ralf
Sabino dos Santos, assistente
militar da Secretaria do Interior e Justiça, depois de comunicar a ocorrência na Delegacia
de Plantão. Acompanhado de
seu superior, retornaram ao local, à espera da Policia Técnica.
Como esta tardasse o tenente-

coronel Ralf Sabino dos Santos
recolheu-se à sua residência, ficando o soldado Dorli de Oliveira no lugar do acidente, até
3 horas da madrugada, quando
foram terminados os respectivos levantamentos periciais. Somente então, retirou o automo»
vel oficial, causador do atrope»
lamento".

emiRQ mtxroRts de mentira
PÁRA A rQUCIA DE SAO PAULO
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Como exemplo, disse: "Ain- 3
da no tempo da administra- £
Lott,
o =
tão do marechal
EME exigiu o exame de su- 3
liciencia pnra os cabos, pa- 3
tu que pudessem reengajar. =
0 programa compreendia a. £
quatro series do ginásio, in- =
clusive a metrificação da poe- 3
sla. Conseqüência: houve re- £
provação em massa e ficou o 3
Exercito sem muitos elemen- £
tos utels".
|
'Tara os
sargentos — con- =
llnuou — o EME fez o mes- =
no, Para o exame de adinis- £
'ão ao Curso de Aperfeiçoa- §j
»enlo, passou a ser exigida =
oia matéria que estava alem £
J conhecimento da maioria, =
'esullado, como era de se =
«perar, foi desastroso: re- =
Provações c mais
reprova- =
t»es, No ullimo exame reaii- =
"do, vários sargentos
que EE
atavam se preparando
para £
vestibulares foram repro£
3. Hi Cinco deles. mclls co- £
nneclaos,
prestaram os exa- 3
«K aos vestibulares e conse- =
«•ram aprovação
mo- £
""Mo encontram-see no
eiirsana Universidade", finaliou,
'
o uai ministro
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A exemplo do que vem ocorrendo na cidade de Santos, em Curitiba também há uma casa onde moveis e objeo telhado, por mãos invisíveis. Na noite de ontem, comtos vários são lançadosc ontra as paredes e pedras sobre "alguém'
pareceu ã policia, a fim de apresentar queixa contra
que andava apedrejando a casa de um amigo
seu, José Paula dos Santos, soldado do BG da Policia Militar do Estado.
A autoridade de serviço des- mearam-se fatos mais estra- cia, tiveram inicio
ao meio- um recipiente de imbuia, que
'tacou
uma equipe da Radio- nhos ainda, segundo
declara- dia de anteontem,
indo até servia
cavalos
tomar
para
Patrulha,
Em
além da meia-noite. O apedre- agua e
uni cocho,
para surpreender o ções de Felix de Sousa.
também
"apedrejador"
ouviram
a uma hora da certa ocasião, quando
jamento do telhado foi inten- com bastante peso. No local,
madrugada. A reportagem de ruidos em uma panela que se sificado e, mesmo dentro
da por volta de uma
hora
da
ULTIMA HORA acompanhou encontrava sobre o fogão, fo- casa, pedras eram
lançadas madrugada, a reportagem
de
os componentes da equipe da ram verificar e encontraram contra os quadros nas pare- UH testemunhou a caída de
RP-15 até o bairro do Capão dentro dela um grande peda- des e moveis jogados de um um pedaço de pau de regular
da Imbuía, onde se encontra ço de couro de porco, ainda quarto para outro. Não esca- tamanho
e, logo depois,
de
localizada a residência de Fe- com pelos, dando a impressão pando nem niesmo um berço uma pedra, também
bastante
lix de Sousa, a vitima.
recem-arrancado em que dormia uma criança. grande, sobre o telhado da cade ter sido
ESTRANHOS
FENÔMENOS de um animal. "O estranho, é Diante disso, as crianças, êm sa. Os policiais então, cercahá muito numero de nove, foram leva- ram a casa, mantendo os arque na casa desde
Ouvindo o dono da casa, on- tempo não era consumida car- das pnra a casa de uma vizi- redores e mesmo
o interior,
—
de vivem cerca de oito pes- ne de porco"
comentou Pe- nha, pois temia-se
pela sua sob severa vigilância. O local
integridade
soas, a reportagem foi inforlix.
fisica.
era intensamente
iluminado
Além de pedras, foram lan- pelos holofotes
mada de que, há três meses,
Em outra ocasião, durante
da
viatura,
estranhos
ouviusobre
tarde
as
a
de
um
sábado,
çadas
uma
mantidos
telhas
tofenômenos
acessos,
ninguém
e
vêm
ocorrendo ali.
Tudo começou se o som de uma viola, magis- ra de madeira de araçá, me- que se tivesse disposto a fazer
com leves ruídos,
tralmente tocada, e um par de dindo trinta centimentros de uma brincadeira, poderia ledurante
noite, semelhantes a pequenasa sapatos, deixado ao lado de diâmetro, por pouco mais de vá-la a cabo sem ser visto.
um metro de comprimento; pe- Junto com os policiais estapedras ou bolinhas de vidro uma cama, dançava como se sadissima,
só poderia ser le- vam, além da reportagem, Roque rolavam pelo chão. A prin- calçado por pés invisíveis.
Os fatos porem que culmi- vantada por um homem dota- berto Antunes, morador
cipio, todos ficaram apreensina
vos, mas logo se acostumaram, naram com a queixa è, poli- do de boa força. Depois veio Rua Euzebio da Mota, 889, Ro—-Na
Na noite de ontem uma equipe da •'!!
FALSA POLICIAL
causas dos
berto José Rodrigues Jr., fun- ,;j! RP
julgando que as
no -27" uma mulher que
prendeu
aue se fazia
lazia passar
Tiassar por
vor¦','
ruídos fossem naturais.
Poscionario publico estadual, Greagente feminina da Delegacia de Menores, para poder beber
teriormente, os ruídos foram
algumas
cervejc.s
sem
nada
Cardoso
de
Na
Lima, moraDP, a falsa policial
gorio
pagar.
aumentando em intensidade e
deu "show" de bronca e só a muito custo Mossa objetiva condor das proximidades e o queina freqüência com que eram
seguiu
localizá-la.
Curada
da
embriaguez,
foi liberada.
xoso. o soldado José Paula dos
ouvidos, passando
uma
por
nitida escala
Santos.
crescente,
até
que começou o apedrajamento propriamente dito. Já então,
não só á noite, como durante
o dia, pedras de regular tamanho eram lançadas contra
as paredes da casa e sobre' as
telhas, causando sérios prejuizos a seu dono.
.»
Aos acontecimentos,
entre-
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Em mais uma batida realizada na madrugada de ontem, agentes da Delegacia
de Menores
detiveram 39 presos, entre meninas e rapazes, capturados nus mais
looals dà
V.nüt m'it,VU-. A. lnc'Una.' •»«» alarmante total dc 16 diversos
menores,
incluíam
S _f. fugitivas
fJJT do Lar das Meninas, R.M.A.O. e M.G., detidas
duas
quando perambulaVam pelas
As menores C, M„ R. c. e
M. z. C, com 19, 19 e 17 anos
de idade, respectivamente, foram detidas pela ronda da DM
no interior da sociedade Batclzinho,
antro já bastante
conhecido e alvo freqüente dos
policiais. M. C. Z., com 17 anos
incompletos, fazia ponto no bar
Sol Levante, na Rua Visconde
de Guarapuava, mais conhecido por Bar do Japonês. Ao ser
presa, protestou alegando o seu
direito a um pouco de diversão
depois cie uma semana de trabalho duro na casa do patrão.
Pouco depois, em companhia
de dois acadêmicos de medieina, não identificados pelos policiiii... foram detidas as meno-

res M. H, S. e A. M. M„ ambas com 18 anos de Idade. Acabavam de sair da Sociedade 27
de Janeiro. Bem perto dali, foi
também detido o menor L. R.
V. com apenas 16 anos de idade e que permanecia no loral
com intenções bem definidas. A
seguir,
perambulando
pelas
ruas, foram detidas T. A. e
E. B„ com 17 e 18 anos de idade, ás quatro horas da madrugada. defronte ao Cine Arlequim.
Por diversos motivos, 26 rapazes, menores de idade, foram detidos na batida da madrugada de ontem. Entre eles,
A. a., fugitivo da, ,cidade de
Mafra, e C. J. O., detido por

if CM. e R.C.. detidas na Sociedade Batelzinho.

fazer algazarra no Cine Rivoli O menor P. A. O. foi detido no interior do Bar Estoril,
conhecido ponto de convergencia da malandragem.
Para averiguação de furtos,
foram detidos pela Delegacia
de Menores, 6 rapazes, entre
eles P. L. C. C, que furtou,
em uma loja da Rua XV, uma
caneta-tinteiro, um vidro de
tinta e mais três cargas para
canetas esferográficas.
A exploração do jogo de azar
em bares já é por sl si uma
grave contravenção. Agora, alguns estabelecimentos passaram
a aumentar o problema, permitindo que menores joguem, em
plena madrugada, nos seus salões ocultos. A ronda da Delegacia de Menores deteve oito
rapazes, menores de idade, jogando, em três bares diferéntes. Um deles localiza-se na
Avenida Republica Argentina,
outro na Rua João Negrão e o
terceiro na Avenida João Gualberto.
DE TORTO UNL.O
Encontram-se na Delegacia
de Menores, três meninas, M.
J. V., M. L. B. O.
e I. O,
enviadas para Curitiba com
oficio da policia de Porto
União, onde foram detidas. Em
Curitiba, contaram às autoridades que foram aliciados pela
já famosa Lurdtnha, a fim de
trabalhar em buates daquela
cidade.

EX-BANCARIO PRESO PELA
DFR: ROUBOU AUTOMÓVEL!

O agente Miguel, da Delegacia dc Furtos e Roubos, detevc na manhã de ontem, lido José Polr.tti (22 anos, solteiro, motorista, residente na Rua Nilo
Peçnnha, 480) e o menor L.A.
(17 anos, residente no Pilarzinhol. que no dia 27 ultimo, cerS
arh.^lmelro-tenfnk *xi í i.^nado
ca das 20,30 horas furtaram o
do ls.o BI §
„P|)nia
automóvel Ford, dc propriedaPrimdro! I
Argg*>i
S(.(e
dc do sr. Demilson Bastos (Rua
S°ndai
a' ,:M»irnus Coc- 1
SainfHilairc, 90, Agua Verde)
que se encontrava estacionado
Airlun I
1^ '""liem ,fen,t0
Ü,°
| na Praça Osório.
?„V'tl.o
?'° «O «03, 3
_1 lrc'"amcnto
'3o de „?f,
c 3
Os gatunos utilizaram-se do
veiculo furtado para diversos
.*• Camn.'" .clto Irasilcl- 3
I passeios. Estiveram em Campo
Comprido e Araucária, onde
'"«má I»', a "a»»r-se =
ir Ço
abandonaram o Ford. mais tardn _' tnlTt 54 e 28 d- =
de, recolhido pela policia. Após
ano". . O I
do" ^r.rf"te
I investigações pelo agente Migucl, foram identificados e deda Guar- £
Z de (•¦..¦.Sl10
tidos os malandros na manhã
ba P^moveu S
ulllm.
i"
de ontem. lido José Polatti, ex«radicio§
.b.lll« do _?. .eu
funcionário do Banco Nacional
de Minas Gerais S. A., de onde
*°« ven. i.efrues "¦ lt0- I
saiu depois de ter sido provairneio
'¦'¦•;
¦
¦..;. :• v \ r. -.;'¦¦.
v
\. -y>á I da sua participação e autoria
:':-/¦ ¦
de furto de diversas lambretas,
Jtòití "¦* cíi5flcaa«i I
sendo condenado a um ano e
dois meses dc reclusão. lido deos s(
i h. „r
r«f. .r.^fiiaria.
verá ser encaminhado à Prisão
.r.^pharia. Valdir I
Raimundo £ if M.CZ. fazia 'ponto" no Provisória do Ahu, onde cum©.^"S??.
** i-•_-_*,.«r-«n»
Torres e §
bar Sol Levante. Tem ape- prirá a pena a que já íoi con^'dcri.
""co
Entrementes, prossede OUvelra. g
denado.
nas 17 anos.

guirá normalmente o inquérito
policial, em que foi indiciado
pelo furto do automóvel. O
menor L.A. encontra-se detido
na Delegacia de Menores, devendo ser apresentado, hoje, ao
Juizado.

PAULO| do Bsfigmomatiomeko e rev*.
Iam, igualmente, as alterações
Adquiridos pelo governo de de respiração, mediante o uso
São Paulo, a um custo apra» | de foles flexíveis do borracha,
ximado de 7 milhões de cnfi que são os pneumografos, colozeiros, deverão
ser recebidos, cados j em torrio . do^torax, .Por
brevemente, ptílB nosüa policia, um dispositivo
complementar,
4 detectores
de mentira, fa- registram ainda as mudanças da»
bricados nos Estados Unidos. A resistência da pele (reflexo
aquisição foi feita por meio de psiquico-galvanico da pele oi»
concorrência publica, da qual reação eletrodermica). Tambero
participaram duas firmas nor- uma cadeira, especialmente fà.
te-americanas especializadas no bricada para , nela sentar-se ¦ o
assunto, a Stoelting e a Kee- examinado, tomará outros ponler. Dois
dos aparelhos serão tos de referencia pela gravação
transportaveis
e deverão ser dc movimentos e espasmos musutilizados em diligencias
fora culares.
da Capital. Dois deles ficarão
no
Departapermanentemente
AUXILIAR
mento de Investigações. Para
a formação de técnicos no manejo dos aparelhos, o Ponto IV
À luz das leis brasileiras, o,t
(assistência americana ao desenvolvimento do País) propi- detetores de mentira só podem
auxiliares d»
ciará a ida aos EUA de três funcionar como
O
delegado Lúcio investigações, pois o que, por
policiais.
intermédio
Vieira, chefe do gabinete
deles, a policia apudo
secretario da Segurança e re- rar, a respeito do indivíduo inpresentante de nossa policia no tcr.vogado, não terá valor como
Ponto IV. informou que os três prova
para o processo-crime.
policiais referidos jâ estão es- Todavia, desde que o poligrafo
colhidos.
São eles: delegados revelador de mentiras auxilie
Clodomir Colaço Veras e Aulo positivamente nos interrogato*
Marcondes Homem de Melo e rios, facilitando o trabalho da
o investigador
José Teodoro eliminação de
suspeitos, dará
Costa.
Eles
estagiarão
nos sua ajuda inestimável às invésEUA, percorrendo
as princi- ligações policiais, notadamente
I pais cidades onde se emprega em casos nos quais as provas
o poligrafo. Inteirando-se
dos materiais são fracas ou nulas,
métodos de investigação para- Um exemplo disso ocorreu com
I lelos aos interrogatórios.
o celebre crime do Morumbi,
em cujas investigações a poliGRAFICO cia paulista usou de um detectei
de mentiras. Ainda que o poli.
grafo não chegasse a revelar a
Os detectores de mentira fa- assassino, facilitou a eliminação
zem o registro grafico continuo de suspeitos
e o desmascara»
if G.S. e V.O.P., dc 17 e 18 anos, dançavam na Sociedade 27 de da
muitas declaraçõei
pressão sangüínea e do pulso mento de
Janeiro quando foram detidas pela ronda da DM.
do interrogado, com o auxilio falsas.

DELEGADO DE SAD JOSÉ PROMOVE GUERRA
CORTRA 0 CRIME: 64 ARMAS APREENDIDAS
A Delegacia Regional de Policia dc São José dos Pinhais,
Nove perigosos malandros foram detidos na balida.
«o dia 28 ultimo, numa "blitz" organizada c levada a efeito pe- foram recolhidos por desacato e outras contravenções. Outro*
lo titular daquela regional, tenente Jurandir Loureiro Feltrin.
nos municípios e distritos pertencentes ã comarca, apreendeu
61 armas, sendo 10 espingardas, 3 revólveres, 7 garruchas e 44
facas, punhais e facões.

ADVOGADO FOI ESPANCADO
NA BUATE MOÜLIN ROUGE

Cwifla' *a o"- 3
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if ILDO JOSS POLATTI. O
ladrão de automóveis.

AS ARMAS apreendidas em São José dos Pinhais.

Violenta pancadaria ocorreu na madrugada de ontem na
Buate Moulin Rougc. Às 4,30 horas, foi solicitada uma viatura da RP, em virtude de briga entre o advogado Renato
Silva c um individuo não identificado, que se dizia escrivão
ou agente de policia e que se evadiu antes da chegada dos
milicianos. Renato Silva, que se encontrava com a camisa
cm farrapos e bastante exaltado, ao ser convidado a comparecer à Delegacia de Plantão, não concordou com os policiaLs, sendo colocado a força no interior da viatura. Até
esse instante, o advogado não havia se identificado e negava-se a fornecer aos guardas os esclarecimentos pedidos.
Posteriormente, o sr. Amauri Guerios, também advogado e
companheiro de Renato, Interveio em favor do causídico, não
tendo os patrulheiros levado em consideração suas declarações. Na Delegacia de Plantão Renato Silva, secundado
por seu colega Amauri e por Guimarães, proprietário da
buate, explicaram que o incidente teve Inicio quando Renato foi tirar uma das freqüentadoras para dançar e ela
negou-se. declarando estar com um pé machucado. Náo satisfeito, o advogado reagiu, mas não* explicou à autoridade
policial que parte teve na historia o agente ou escrivão de
policia, que a principio dissera haver lhe agredido. Inquerito será instaurado pela DP do 2o Distrito.

/
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BILHÕES NA POLÍTICA I
Todos os grandes capitães dai ndustrla e capitalistas brasileiros constituíram o IPÊS — Instituto de Pesquisas Sociais, que tem como principal objetivo combater o comunismo
no país e criar novos quadros atuantes na politica brasileira.
orientação do IPÊS baseia-se nos princípios da enciclica
A"Mater
et MagKtra" e na "Aliança Para o Progresso" e foi
Instalado simultaneamente no Bio e São Paulo, quinta-feira
passada. Na Guanabara o sr. João Batista Leopoldo Flgueiredo, um dos lideres, lançou oficialmente o IPÊS, em entrevista coletiva no Clube ile Engenharia.

n I
Pt ^^HBHw
1 p'...^ @l?ARfòÍ|

| As 48 Muito Aquáticas:
I "Show" Dos Aqualoucos

Para desenvolver sua campanha, o Instituto de Pesquisas Sociais disporá de
meio por cento do capital de
cada grande firma que aderir
ao movimento. De acordo com
o calculo de seus dirigentes,
isso quer dizer em cruzeiros.
mais ou menos seis bilriões
anuais e uma de suas primeiras tarefas será criar outros lideres sindicais e estudantis.
Diz-se que um manifesto
(matéria paga) será publicado em todos os jornais do
Brasil.

rio internacional. Ex.: almirante Nicolau Horthy, ex-regente da Hungria, o papa
Pio XI e o cardeal Del Monte. No Brasil, o sr. Kennedy
pintou retratos dos ex-presidentes marechal Dutra, Janio Quadros, dos governadores Nei Braga (o retrato será colocado na "galeria dos
Palácio
governadores" no
Iguaçu), Carlos Lacerda e Juraci Magalhães.
De nossa sociedade foram
retratadas pelo artista: a sra.
Walmir de Almeida Peixoto,
srtas. Teresinha Doring, Ciarice Muxfeldt, Miriam Dulce
DE SÂO PAULO
D. Maria Teresa Goulart e Célia Regina Reale.

deverá presidir à inauguração
de um hospital da LBA, no
Morumbi, que pelos comentarios, terá seu nome.
Os jornais e principais revistas da Europa
anunciam
esta semana que as aventuras
cio Industrial brasileiro Baby
Pignatari serão levadas à teIa, num filme que será produZido e dirigido por Roger
Ainda não se
(BB) Vadim.
sabe os nomes do3 interpretes.

DO RIO

Deve ter desembarcado, no
Bio, há dias, o sr. Franco
Cancelleri, produtor italiano
do filme "Copacabana Palace" para ultimar
com seus
colegas brasileiros Fernando
de Barros e Abilio Pereira de
Almeida as demarches para a
filmagem que deverá começar
logo depois do carnaval com
s presença no Brasil, de astros de renome internadonal. A película Já mereceu
referencia da famosa
uma
cronista de
cinema, Louclla
Parsons, de Hollywood.
O O industrial norte-americano Sydnfrei — diretor ele
uma companhia de gravação
cm seu país, veio ao Brasil
para gravar musicas do carnaval. Ele comprou, para assistir ao Baile do Municipal,
o camarote do governador
Carlos Lacerda, por 500 mil
cruzeiros. A importância foi
doada ã uma instituição de
caridade.
José Lewgoy, o ator brafuleiro que estava cm Paris,
está no Rio para fazer um
documentário snbre a carrelra política de Getulio Vargas.

PINTOR HÚNGARO

Fixando residência em Curitlba o sr. André Kennedy,
especializapintor húngaro
do em retratos, que já pintou
muita gente famosa no cena-
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NOIVADO

Célia Garcez Codagnone
(que hoje tambem aniversaria), filha do sr. Mario Codagnone e d. Zeni Garcez
Codagnone, está noivando hoje com Rogério Artur Ferreira, filho do sr. Odilon Ferreira e d. Maria da Luz Misurelli Ferreira.

Fato
Radio
pela
Colmeia; Rio Nerínho, pela
Trefeltura local; Vldeira, peIo jornal "O Vale"; Imbituva, pela Prefeitura local; São
Mateus do Sul, pelo "Jornal
de São Mateus";
Rcbouças,
pelo Clube Reboucence; Rio
Azul,
pela Prefeitura local;
Porto
Londrina,
Alegre e
Curitiba por UH; Lages, pelo
"Correio Lageano"; Caçador,
pela Radio Caçungerê; Castro, pelo "Jornal de Castro";
Campo Largo, pela Prefeltura local; Ponta Grossa, pelo
Circulo Militar
(já indicada);
alem da candidata de
São Paulo, que será Indicada
por uma firma paulista, que
vem colaborando com a promoção.
PRÊMIOS

DE POLÍTICA
• O gal. Iberê ele Matos está com sua
candidatura ao
Senatlei aprovada pelo Diretorio Municipal do PTB.
A
convenção regional do partido, que sc realizará nos dias
17 e 18 deste mês,
deverá
confirmar o fato.
O O sr. Abilio Ribeiro esteve
sexta-feira no gabinete do
cumprlmentando-o
prefeito,
pelo seu aniversário.

EXCURSÃO

Para acompanhar turistas
(amigos) pelos locais interessantes do Paraná, seguiu pano sábado,
ra Vila Velha,
animada
caravana de automoveis, levanelo,. entre outros,
sr. e sra. Aristides Alice, sr.
e sra. Eduarelo Zoega (turistas), sr. e sra. Enzo Ferotti,
srtas. Lakmê
Alice, Mirtes
Magda Gomes, Marina Malzonl e mais as turistas (cariocas) Marlene Martins da
Silveira,
Elisabelc
Raison,
Silvia Teresa Zoega e as santlstas leda e Denise Bandeira
Deque vieram para ficar.
pois ele visitar Vila Velha setoelos
para almoçar
X'ram
Ponta Grossa ontle outros programas aconteceram.

i

UMA INTERNACIONAL

Gina Lollobrigida, cansada
das invenções que os outros
contam sobre ela, vai escrever a sua biografia e diz "assim pelo menos poderei eu
mesma escolher as mentiras
|
que desejar a meu respeito.
3
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-fc NA PISCINA do Clube Curitibano a sra. leda Mainguè.
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PROGRAMAÇÃO DE CINEMAS
soes corridas a partir de 10
ARLEQUIM — Cuspirei no
horas. Censura livre.
Teu Túmulo, com Antonclla
Lualdl e Cristian Marquand. RIVOLI — Ecos do Passado,
Com Raymond Burr e MarSessões às 16, 19,45 e 21,45
tha Hyder. Sessões às 13,
horas: Censura: 18 anos.
—
15,20, 17,35, 19,45 e 22 hoAs Viagens de
AVENIDA
ras. Censura: 18, anos.
Jo Morrow.
Guliver, com
SAO
JOÃO — Alamo, com
às
13,20,
15,15,
17,30,
Sessões
John Wayne. Sessões às 14
19,30 e 21,30 horas. Censura
e 20 horas. Censura livre.
livre.
CURITIBA — Programação
variada, com inicio às 14 e
OURO VERDE — 14 — 16 —
20 horas. Censura livre.
18 — 20 e 22 horas — "A
—
Rastro
Sangrento,
LIDO
Lagrima Que Faltou", com
Com William Holden e NanDanny Kaye.
cy Olson. Sessões às 13,45, BRASÍLIA — 20 e 22 horas
15,45, 19,45 e 21,45 horas.
"Gigantes em Luta", com
Censura: 14 anos.
Alan Ladd.
OPERA — Gorgo. Sessões às LONDRINA — 20 e 22 horas
"Tragédia no Espelho",
14, 16, 10,45 e 21,45 horas.
Censura: 14 anos.
com Orson Wellcs e Jullct—
Mulheres, ChePALÁCIO
te Greco.
guei, com Zé Trindade. Ses- JÓIA — 14 — 16 — 18 — 20
soes às 13,45, 15,45, 19.45 e
e 22 horas — "Gigantes cm
21,45 horas. Censura livre.
Luta", com
Alan Ladd e
—
Rainha de Sabá. SesJeane Graln.
RTTZ

LONDRINA

PROGRAMAÇÃO DE TELEVISÃO
17,00
18,30 19,00
18,20 •
19,30 •
20,00 -

20,20
20.30
21,00
21,45

¦
¦
¦
-

22,00 •
J2.35-
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Está tudo preparado para a realização da I Festa Nacional do Pinho, que terá lugar nos dias 23, 24 e 25 do pillllllllllllllllllllllt "li" I"
corrente, nas cidades gêmeas de Porto-União da Vitoria. Da programação, destacamos a Exposição Agropecua- — Oras' r ...Ve " i^"''^:v^^^SÍ>w^
ria-Industrial do Vale do Iguaçu, desfiles de moda, torneio esportivo, um rodeio autentico, alem de corso
pré-carnavalesco, secundados por dois monumentais bailes e coquetéis de confraternização.
sendo calculado em clnquenta
Rainhas do Mate do Brasil:
competente e conhecido ClceO ponto alto da programao numero de candidatas.
Marli Stahlke Ebert, do Paro Moreira, figura de real desção social-turistica será a esEsta realização é uma protaque em nossa cidade e em
raná, Tânia Franco de Soucolha das Rainhas dos Pido jornalista Alceu BeIrati. Cicero integrou a equimoção "Jornal
sa, do Rio Grande do Sul,
nheirais dos Estados do PaNelson F0rio
da Lapa", em
Marilene Horst e Zenita Noly, do
raná, Santa Catarina e Rio
pe Luzes por ocasião do I
Festival de Turismo. Será um
vak, de Santa Catarina. Os
colaboração com a Câmara e
Grande do Sul, entre as quais
convidaram as
a Prefeitura de União da Vigrande reforço com que ireserá apontada a Rainha dos
promotores
"misses" Luzes da Cidade do
mos contar para a realização
toria. Autoridades federais e
ConPinheirais do Brasil.
do II Concurso "Miss" Luzes
Zelia
sendo
Chendynski
estão
conviParaná,
estaduais
e
forme foi estabelecido pela
da Cidade, Clube de Garotas
Paulo,
Arme
de
São
numeAndreew.
de
alem
dadas,
cada
grande
comissão organizadora,
e Organização dos^Clubes Uniro de jornalistas, prevendo-se
Já está assegurada a presenEstado escolherá suas candi"week-ener\ na urbe, foi i„,
dos do Estado do Paraná, ao
sucesso total para a iniclatidatas, as quais concorrerão,
ça de Zelia Chendynski, esA prlnolpai atração do
a
lado de Walmor Weis, Bruno =
tando para ser confirmada a
va.
automaticamente, ao titulo
.... ovUC
sede •SSfes
Curitibano, rui
Clube v/«..—.—«,
do
w»»"»
camptst,
nu
cami»
da
aa
piscina
pisem",
guração
guraçao
|
Ribas
e Elpldio Artigas,
de Anne Andreew.
Participarão, tambem, como
nacional. O concurso vem
= E, desta, a apresentação dos aqualoucos foi comandada
Píll
convidadas especiais as atuais
despertando grande interesse,
3 Medina
Mpriiiiíi. r.e .Tose
Savio,
CANDIDATAS HERMACIA COLABORA
José Francisco Savio.
I
yy^yyyyyyyyyyyyyy
Mobilização
=
A campanha da
As candidatas de Porto
yW'yy''^:y%^AXyyyy^
Estadual Contra o Analfabe- =
y¦¦mmm '¦¦¦¦¦ ¦'¦¦¦¦ ¦ :y: :-m: ¦ ¦¦ m,m;m;.mmm¦:¦¦,:¦¦,
União e União da Vitoria seymmmm
ymymmmymymyyymym
tlsmo
contará com a colabo- §j
¦mmm:mmmmmmym:my
mmmmyyf
rão apontadas pelo Clube
ração valiosa do Hermacla =
A de Iratl pelo
Concórdia.
v
"Correio do Sul";
Esporte Clube, conforme de- ~ mmWf>
jornal
clarações do sr. Hermes Ma- =
Guarapuava, pela "Folha do
cedo, presidente da importan- =
Oeste"; Antonina, pelo "Jorte companhia que leva seu no- =
Rio NewMmBmM^Ê^EyMMm^mS nal de Antonina";
me. Atitude digna de nota
=
gro, pela Radio Rio Negro;
exemplo que- deve ser seguido. &
Canolnhas, pelo jornal "O
Esperamos que as demais 3
Barriga Verde"; Joaçaba, peagremiações, cerrem fileiras =
Ia "Tribuna dos Municipios";
no sentido de ser criada uma j§
Palmas, pelo Aero Clube lofrente única para erradicação &
cal; São José dos Pinhais,
' mmm ' ;
total do analfabetismo em =
"Tribuna de São José";
pela
nosso Estado.
gj
Branco,

CANAL 6
Tevelandla 12,00
Eventual
Atualidades Esporti- 12,15
vas
12.45
Cine-Variedades 17,30
O Últimos dos Mohl- 17,45
canos
18,00
Tele-Notlcias Trans- 18,30 •
paraná
19,00
Clne-Varledades 19,45
Eu, Você e a Musica 20,05
Teatro de Equipe 20.30
Encontro entre ami- 21,00
gos
21,35
Interpol Chajnando 22,40
Diário do Paraná na 23,00 TV

CANAL

horOSCOpt

Profpssor
Prçhdi

PARA HOJE, 5 DE FEVEREIRO DE 19G2
CARNEIRO — (Nascidos entre 12 horas dc 21 de março
e 14 horas de 21 de abril) — Perigo. Parentes cm perigo.
Prejuízo social e financeiro. Queda de posição. Saude abalada.
TOURO — (Nascidos entre 14 horas de 21 de abril e 10
horns de 22 dc maio) — Poderosas configurações de triunfo.
Sorte. Brilho social e politico.
GÊMEOS — (Nascidos entre 16 horas de 22 dc maio c 18
horas de 23 ele junho) — Prestigio na magistratura. Honrarias. Prosperidade. Posição elevada.
CÂNCER — (Nascidos entre 18 horas dc 23 de junho e 20
horas de 23 de julho) — Configurações adversas. Saude abalada. Parentes embaraçados- Incidente ou acidente. Oposição.
Queda social.
LF.AO — (Nascidos entre 20 horas dc 23 de julho e 22 horas de 23 de agosto) — Avanço nos estudos c nas realizações
artísticas. Prosperidade na engenharia c nos transportes.
VIRGEM — (Nascidos entre 22 horns do 23 de agosto e
0 hora de 23 de setembro) — Planos realizáveis no futuro.
Ganho dn causa. Celebridade para juristas. Lucro comercial.
BALANÇA — (Nascidos entre 0 hora de 23 dc setembro
e 2 horas de 22 dc outubro) — Elevação na carreira. Prosneridaelc na engenharia e nas Investigações. Prejuízos súbitos.
Tonteira".
ESCORPIÃO — (Nascidos entre 2 horas dc 22 de outubro e 4 horns do 21 de novembro) — Discórdias. Perigo ele
acidente violento. Campanha de descrédito ou de escândalo.
Rompimento de relações. Tristeza.
SAGITÁRIO — (Nascidos entre 4 horas de 21 dc novemfiro e 6 horas de 21 dc dezembro) — Elevação na carreira.
Soluções afetivas. Prosperidade nos negocieis. Inspiração na'
arte. Sorte na politica.
CAPRICÓRNIO — (Nascidos entre 6 horas de 21 de dczembro e 8 horas de 20 rie janeiro) — Conflitos em torno de
propriedades. Dificuldade na profissão. Saude abalada. Embaraços no lar. Nervosismo
AQUÁRIO — (Nascidos entre 8 horas de 20 de janeiro e
— Configurações
10 horas de 19 de fevereiro)
funestas.
Ameaça de perigo. Queda de posição. Vida amargurada.
—
PEIXES
(Nascidos entre 10 horas dc 19 de fevereiro e
12 horas de 21 dc março) — Dificuldades no ambiente. Discordias entre colegas e partidários. Reação espiritual. Inteligencia proveitosa. Lucros comerciais.

A Associação Giuseppe Ga- =
ribaldi convida seus associa- g
dos para a assembleia-geral =
que levará a efeito no proxl- 3
¦ ^
mo dia 7, ocasião em que
atual diretoria apresentará 3
sua prestação de contas. Se- =
rão tratados, tambem, assun- =
tos referentes ao problema da 3
sede própria, confiscada por 3
ocasião do ultimo conflito =
mundial. A reunião terá lugar 3
na sede social da Associação 3
Duque de Caxias, com inicio =
às 20 horas.
=

REINADO DE MOMO 1

GATINHA ANGORA = ¦Jc EM CAIOBA: Regininha Salache, Maria Elisa Ferraz i
Carvalho, Ingrid, Maria Helena Bettega, Teresa Solonoil
MARCHA
|
Barrault e Viola Schack.
"a
Rômulo Paes e Vera Marlene =j
Marli Marlcy g
Gravação de
Para completar a programa- tos que fixaram residência
em Discos Momo
As vencedoras farão Jus a
iinprovi- por lá nesta temporada, uma
ção, os Juniors-Boys"Venna
Mlau, miau, mlau
valiosos prêmios, oferta de
saram
mais um
ã das melhores coisas são as pe.
Todos querem "Carlnhá"
diversas firmas comerciais e
Vontade",
na
sempre
slmpa- didas diárias. É festinha sobre
Miau, miau, miau
das patrocinadores, constituiutica Buate Encantada.
festinha. E uma das melhorei
A gatinha angorá.
do-se a maioria deles em
Por falar no Curitibano Ju- da ultima semana íoi a àt$,
agradáveis surpresas para as
nior, uma informação: já está pedida de Edüardinno e Am
concorrentes.
sendo preparado, com todo ca- Cristina Pereira, com "twist"
Eu sou uma gatinha
rlnho, o "Festival de Maio", "cha-cha-cha" & tudo mala
Carinhosa
chuchu
p'ra
NOVO COLABORADOR
Um broto que continua mnl
que,
promete reprisar o exito
Quem não quiser
do ano passado,
"Luzes da Cidade" contará, a
to "out-side" na constelação!
Ver briga de gato
a bonita Katia Pereira de 0
Não mexa comigo
partir deste mês, com mais
vclra. Confielencialmenle,
PRÊMIOS PARA A
um colaborador. Trata-se do
Que sal sururu.
"NOITE":
motivo é dc Joinvile...
Chegando do Rio para umi
Dois prêmios fabulosos se- circulada José Maria Fatia
rão oferecidos às melhores ca- agora um bem lançado nspiracterizações
ele rante de nossa Aeronáutica
"Uma Noite no romanas
Coliseu".
José Maria fará estatrio na ci
A melhor fantasia feminina dade de Natal, onde voará
será oferecido um prêmio por (pela primeira vez) um jatoElizabeth Ardeu.
Paris de nossa força aérea.
A categoria masculina, o
Novamente na cidade as en.
será oferecido por cantadoras gêmeas I.ub.a Maord Magazin.
Eremio
ria e Luiza Helena 1'iriiaion.
ni, que circularam por SJi
VAI E VEM:
Paulo e Rio.
Continua
circulando en
A lurminha da guairaçá
desceu cm peso no final ela se- Camboriu o parzinho 20 Mamana; João Carlos Ferracha, rilfa Pimentel e Carlos EduarGilson Giovanonni, Tony e do Itiberê de Andrade.
Um dos versus mais slmpa
Ming Carlelto, Marco Antônio
e Marco Aurélio Saldanha da ticos epie permanecem na u
Rocha, Eli I.oiola, Nelslnho lie: Vera Beatriz lilheré di
Schimidt, Roberto Mcrhy, Al- Andrade & Luiz flasláo 111
cides Lopes, João Franscisco ciardela.
dos Santos e Antônio Sérgio
José Manoel Seiler. Luizl
Pietrobelli.
nlio Ecttega e Paulo Robert!
Ferraz
ASPECTO
da
da
nova
Foi
Mc
diretoria
do
rie Campos, drincandi
Centro
Treff-Press
Operário
posse
^c
quem
informou: o céu azul mais sen- na Fontonn.
do Camponês.
Dalse Virmond e Vindi
sacional surgido na orla aconteceu entre Ana Cristina Pe- Branco, prosseguem tempo"
reira
da
e
dc campo na dlstiuile ('W
Nelson Schimidt.
::!!:i:!ÍH.;l!!..»:i:«»
Iiiimni
Antônio Sérgio Grcinn acl- rapuava,
p.cgrcssarnn pan
"Uma
dentou-se. Agora o simpático
Noite no Coliseu"
liem lançado está circulando
PONTO FINAL
(com muita elegância) de bengala.
São uma carregação a? oj
Sob o céu de Caiobá, muita das frias do "seu" Mc Trai
HORIZONTAIS:
coisa pode acontecer neste ve- Quo ainda vai se dar mal r
1 — Cair geada. 5
rão. Alem da beleza dos bro- coisa e tal...
» I
i p pi p HBp [I p
Gostar muito de.
— Exagerada; de—
9
(f
masiada.
11 — Com
exeaso;
abundanteTI
jgEil
mente. 12 — Dez vezes cem. 13 — Malacacheta. 15 — Igreja
episcopal. 16 — Balcão corrido ao longo
de um edifício ou de
parte dele. 18 — Nota musical. 19 — Nome próprio feminino.
21 — Fileira. 23 —
Quinhão de cada um
jj mm,
(plural). 25 — Desligada: despejada. 27
Voz tupi, designativa de surpresa e
saudade. 28 — Lavrar
a terra.
VERTICAIS: 1 — Parte central amarela do ovo. 2 — Diamm.
bo, espirito maligno, na macumba. 3 — Em lugar mais alio
¦Ar SIMONE Bufara, beleza
4 — Lugar solitário. 5 — Carta de jogar. 6 — Pronome pese elegância na Divina.
soai. 7 — Faz ciente; adverte. 8 — Camada inferior da sociedade. 10 — Porção mais ou menos plana de terreno 14 —
Colônia portuguesa na África Ocidental.
16 — Custar- ser
de (de certo preço). 17 — Durar, existir (desde certo tempo)
—
Entidade
fantástica, a que a imaginação popular alri18
buia poder.sobrcnatural. 20 — Utilizar. 22 — Membro da ave
5.a FEIRA
24 — Nome próprio feminino. 26 — Cabelo branco

pulavras craiadas
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0 Espetáculo da Semana: Governador na TV
=

12

'fl

* GLACY GONZAGA PEREIRA, candidata ao titulo de Rainha dos Pinheirais do Paraná e do Brasil, indicada pelo
Círculo Militar de Ponta Grossa, para representar aquela cidade.

GIUSEPPE GARIBALDI §

Os Ponteiros se Encontram
Tribuna na TV
§|
Cinema
Clne-Rtvista
Todos Somos Irmãos
A Floresta Encantada
Filmes
Esporte Pelo Canal 12
Canal 12 em Noticias
Eventual
Afinidade e Simpatia
Eternas Melodias
Maverik
j£
Eventual
O Estado do Paraná
õl
na TV

Apesar de ja se passar quase uma semana, Epaminondas
glslrar neste seu diário sobre as coisas do radio e televisão
Noite em que, normalmente, reservamos Dará um passeio sem
ou costumamos doar um poucadinho de ni sso sangue.
— Não, meu caro Mauro de
mente acompanhado de toda a
Alencar. Não no Hospital das
sua "tribo". A Imagem do
Clinicas... Num cinema qualseis estava um colosso (como
quer.
capricharam os meninos. Tambem...), o "mestre dc cerlMas como dizíamos, era
monlas", "nho"
Aluislo salquarta-feira e, sobretudo, 31
tou o verbo e enumerou todas
de janeiro. O governador iria,
as emissoras de nidio c TV
através dc uma extensa réna capital c interior (que mede de radio e televisão, dar
moria, meu Deus!), e o "Iasatisfações de seu primeiro
ano de administração.
pcano" deu Inicio ao espeEste
taculo. O que disse, o que disamigo de vocês não poderia
serram seus pupilos, completaperder tamanho
espetáculo.
mrnte desnecessário se faz reFicou em casa, aguardando
impacienlemente a hera H.
Todo Estado já o sapeilr.
Vinte e duas e dez, mais ou
be... mesmo antes do programenos, ele chegou. E com ele
a feição nervosa do chefe de
ma Iniciar: "Temos trabalhatodos os paranaenses, devidado incessantemente e o Pa-

\&^M^\

'

ft

'

£lA'.EfcAAMAlfiBElAE:A

faz questão absoluta de recuritibanos. Era quarta-füin
destino pelas ruas da cidade
raná encontra-se Inteiramente sem dinheiro..."
Depois disso tudo, apenas
como fecho final. Epaminondas fica a imaginar: quem teria pago paginas inteirinhas
em tiillns os Jornais da cidade, espaços enormes nas emisgoras de radio e TV, e nas revistas; metros extra-conslderavels de películas cinematográficas?
Nós — acreditem — nSo fomos.

UMAS & OUTRAS

1 — BASTANTE louvável a
(domlnlprogramação diária
cal, pelo menos) da Cruzeiro

»!*IFELIZiV

mWÊÊ^L
MARÇOS

MT

do Sul. Nossos aplausos a Euclydes Cardoso.
—
UM
GAROTINIIO,
zangado por termos designado
o "Jornal Noturno" da Cultura como nm dos melhores da
cidade, nos convida a escutar
o dito cujo da Gualraei. Eseutaremos, meu velho, ci estamos para luso.
— E OS CINCO quilowates de determinada emissora
local está a caminho. Agtiardamo*.
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HORA • Segunda-feira, Õ-2-IÍ2
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fomio (Becepciomnte) Venceu Por I a 0:
felhor e Foi Prejudicado!
MULTADOS GEjRAIS DO TARUMÃ I il

Placês (6) 15,00 n>
„Vn- 1.000 METROS 48,00.
Sm mW mmm
ÍPAíSiv iA. Soares); 2.o 12.00. Tempo: 87."5|l.0
Não 5
correu:
Iraque.
iM. Menegolo,.
l.o",,,
CWef 15,00. Dupla 02)
PONTA GROSSA, 5 (UH) — Acumulou o Operário mais uma derrota no Sul-Brasileiro,
o
perdendo ontem
(D 11,00 Ci) ,r'V;yPAR,E0 - 1-300 ME; pL
Grêmio Porto-alegrense, por 1 a 0. A derrota foi totalmente imerecida, pois o conjunto de Ponta Grossa,para
alem |lllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||| lllllllllilllIlllllliiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii
«¦
,„• 64". Nao corre- ritos - 1.0 — pieveu
,N
de dominar inteiramente na fase inicial, e ter bons momentos no segundo tempo, foi
prejudicado pelo arbitro
Ermita.
Santos); 2o - Glamour-Girl
que deixou de apitar duas penalidades máximas contra o quadro gaúcho. Numa delas Sérgio chegou a contro-'
^íc'HO'^fé
il.. (-.avalnelro);
Venc (2)
lar a pelota com a mão, dentro da área.
.,3F-0 — l-2,)0 ME" 111,00. Dupla (12) 26,00.
Placês
(N.
. PABf?
'1' 15-00. Tempo:
"", ' _ Albita
Jogou o Operário bem melhor 1 ra. possibilitando o arremate da (Roberto) e Otavinho. O Gre_ Aiclv Mirinm $&»•«>,
flS
PRELIMINAR =
¦ ¦• ni
: que nas outras vezes e o Gre- ! altura do pênalti, marcando o mio alinhou
lçj»Hn) Venc. (Gi 35,00.
com Imo; Sérgio.
l mio decepcionou inteiramente. i tento que veio a ser o da viZafoi) 102,00. Plncès (8)
Na preliminar, o Santo Ama- 1;500
Airton e Ortunho; Gilmcr
i jamais apresentando o seu co- ! toria.
e
l»
Tempo: .nn^PAIíE0
32,00.
iKUh — l.o _ Nelumbo MEiilieeiclo futebol. Foi dominado,
,j,
I ro FC. de São Paulo, abateu a
(M
Mourão;
Ádròaldo,
;
Joãozinho,
DETALHES
seleção
1
amadora de Ponta GrosMenegolo); 2.o — Antares (J
¦ equilibrou apenas
no segundo
Juarez. Milton e Vieira. A ar- sa, reabilitando-se
Vitorino).
da derrota
Venc. Cl) 14 oo'
tempo, quando marcou o tento
1.-100 ME- Duplas
;
Jogou o Operário com Arlin- bitragem foi de Aparioio Viana I de sábado, quando perdeu a sua
PÁREO .. Dama Estra(14) 32,00. Placês (1)
da vitoria.
do;
Laercio,
Itamar
Candie
1.0
15,00,
invencibilidade
23,0(1.
(7)
25
Tempo:
de
101".
partidas.
Aos 37 minutos da etapa li- nho: Pacheco
Líino Quatro a dois foi o resultado
voslin: 2.o
Hélio Silvestre; e Silva, com prejuízo para
do
nal. Juarez passou para Viei- Jairo, Fiúza, e Silvio,
íír Menegolo). Venc. (1)
Leocadio Operário.
«•°
pAREO
i
jogo.
1.300
'24.001. Plncès
ME.
Em assembléia geral realizada nas denendenci-is
=
?3à
~
ria i«
lo - Cnlca Guapo
Tempu: r,l°S
¦11,00 '•" 15,00.
(W, Nunes); 2.0 - Fox Lady
n, ^m
<"«
Aw" /$*)k HSfÜi Kl Rd BI KV&> SU BnTBl—^- mn» «ma nn
(11. Aklyoshl); 3.0 — Monte1.500 ME- grande (N. Portela). Venc (9)
PAREO 3 Renovado, entabeçada pelo des. Antônio F à co
(A. 34,00. Dupla (44) 54,00. Placês
Gaby
Ferreirr ri'lo
""
tM
14.00. 1IO1 21.00 c il) 140(1
(9)
¦*
gC, t5° anterior íoram tòLlnie, e apro-"
—
Empatados:
Í
go
v.dSos- ^n^t0r°"tÚa
A "0Víi c!lretO''ia do Iate Clube de Guaratuba
Tempo: Ml". Não correu: Carii»'.:. r-i',,,1MenegotM.
s,,
está' táii
Ejlshi Glory (A. Soares).
í' Levantlno Duplas (13)
vice-comodoro - José Mugiatti
Sobrinho- io secret 3
vir,
li 24.00.
9.0 PAREO -- 1.200 MEPlncès Ul
,14) 33,00.
e 16) 59,00. IROS — l.o — Autora (M,
(3) 12.00
Menegolo);
2.0 _ iáskahi
a.Çã(2 CSta ,na."hri ° Plantei do Coritiba, no único ensaio para enfrentar amanhã
(A. Saldanha), Vem.-. (4) 18 00
ipò; 101".
a equipe do Greí»inU'r.C1"
"^ S'"'iam mo«ific;»Çõ,;s> principalmente no meio de campo, setor que tem sido o
Dupla
ME(23) 40.00. Placês i4i
ponto nevralda
PAREO— Jura1.300
Rico
equipe
10.00.
Made
(0)
19,0,0.
Tempo:
81".
^ , i.o
2.o —
Haia do pista pesada.
,p Camargo);
VOLTA DE CHICO ipe desde a decisão contra o Opé-I nha para disputar com
Milti- objetividade ao ataque, que náo 1 Roberto Òah-ani
Movimento geral de apostas:
Szczypior, Gabriel Baron o
(H. Aklyoshl).
jja Rubis
...
~——¦
rario. O departamento medico I nho a posição
"*¦"
Dupla (24) CrS 5.974.930,00.
vem apresentando sentido pra60.00.
na
muita
esperança de que vai examina-lo hoje e dará a] MAIS
c,(6)
OBJETIVIDADE tico como antes.
Chico volte a
equipe titular, palavra final .sobre seu apro-I
MODIFICAÇÕES
contundido no tornozelo e pos- veltamento ou não. Não sendo
|
j O que deverá hoje mesmo ser
C°nla
°
C0ri,ito
CUÍd!,d0
^^f^çlo,
P^ieSSíS
O.s
atuais
responsáveis
So Cl
tensão,
!co°csestató£,an
,'r I com Anel, Rodrigues e Juqui- I equipe, è dar maior sentido
pela
Chico
fora daV" equide equipe, argumentavam
contra
—
Garcia,
em
resultavirtude
os
Zinho.
deste
Ruysdael,
guir
náo
Hu.mos a seguir,
fazer modificações na
equipe,
¦ne aí oito provas da sa- manlsta e Ma tiro. Náo cor-deixando
reu
de
aproveitar
Ui\
a
regra
na ofereceram:
3. Agora eles fazem o mesmo e
- 1.0 — Idem
5.0 PAREO - 1.0 - Iugllía torcida já está demonstrando
tuaçâo ilegal de nada mcmoffl^í^^S^lSiilIli*
, PAREO
— Ne- te iG. Massoli); 2.0 — Oca2.0
descontentamento. Será neces- ! j
Raimundo);
rte anteontem náo permlt u
1
Venc.
(1)
raim
tA.
:
Artin).
.--/A Cataldi).
sario
Venc. (3)
um grande
eleição da
resultado, : ^W^h^™1
chapa Disciplina
¦i Dupla (13) 16.00. Não 25.00 — Dupla (23) 30.00 —
amanhã, para haver novo pe- = to e participação e deHorário, pois contou legalmente com o vn
apenas três fllinrins-'tEoiiÍ,' Z
,? vo"
riodo de calma no Alto da Glo- i
à placês. Tempo - 93" Placês: (3) 10.00. (2) 17.00.
—
correTempo
Não
89"
ria.
5/10.
Ninguém
Finalizaaté
I
hoje
(is décimos,
pôde
compreender por que a equipe ! í UH- anoí „ T"""- iellVÍacl0 "° ^Partamento de esportes ae
. principe Ireno e Su- ram a .seguir — Thermidor e
Esquecido. Não correram —
joga mal e não há modificações. I
Voador.
Acrostico,
Oitibravo e Old
ORA I
—
, PAREO — 1.0 — Bom- Spanisli.
5
(ÜH)
ltOI.VNDIA.
2.0
N
uma
Quebastante
Garcia);
partida
O centro-avante
(D.
que agradou de modo geral
Oda foi a i
C'^
o grande publico presente no estádio nacionalista,movimentada,
•er 'F. Pereira).
^^es^^^ £
li.o PAREO - 1.0 - RaVenc.
em Rolandia, o Comercial Esporte Clu- única baixa registrada
depois \ í[ Crr^ooõo-^emf0^
'•" í"S ~,CtS 2-"00,00; Indcbe, da cidade de Cornèlio Procopio, derrotou o Mandaguari
contagem
do
pela
cia
35,00 - Dupla (12) 37.01) vlssant iF. Irigoycn 1; 2.0 de
ante
2
a
1
o
FC
pende,
Marcilio.
Com
prelio
a
S*^
Crs
^mn"
So=
resultado,
esse
o
Comerciiai sagrou-se campeão da serie. Norte, de I9B1.
íreu um pontapé no rosto, fi- =
Ucês: (2) 15.00. (1) 13.00. Cnlcb iR. Martlnez). Venc.
(1) 12,00 — Dupla (14) 33.00
100" 8/10.
cando nmolecidos vários dentes ;
O Comercial
alinhou a se- médio de Garoto, enquanto oi intermédio de Vadico
- Place.s: di 11,00. ni) 25 00.
Lescagno do maxilar superior. Já foi me- i
|
FC ~ C* 2J00'00; *»*?.
Asas; Dirceu. Mandaguari marcou .seu tento e Pinduca foram expulsos na dicado e estará em ação
PAREO - l.o — Gira- Tempo - 82" 4 10. Finaliza- j= gulnte equipe:
na noi- \ clube DHbfeI,^0C,ll,40"oO°
do io. Reichel); 2.0 — ram a .seguir — Guango, Le
Vitão, Baltasar; Pinduca e Pe- ! de honra aos 40 minutos, por I .segunda fase, por Indisciplina te de amanhã.
i
Vadico iP. Vaz)). Venc. Roi Rouge e Zarco. Não cordrinho; vitor. Garoto, Vilaiiue4000 - Dupla (12) 41.00 reu — Martlnet,
BASTIDORES...
vu. Mourão e Silvinho. o Mantó; tu 18-00, (2) 10,00.
^^^!5™,í''?^""''''lf'W,WBBW!!lW
10.
7.0 PAREO
dnguari apresentou-se com Pol.o
Ica (D,
Ontem à tarde, na sede campestre Barão do Cerro Azul
po- 92" (i
Garcia); 2.0 — Ratlsbonnc (J.
lonim inauguradas ns duas piscinns panorâmicas
laço: Bibi, Gonçalo e Vadico;
do Clube
'AREO - 1.0
Juiz Alves); 3.0 — Seléa (P. Vaz.).
Curitibano. o presidente Mbá de Ferrante
entregou o impor'az iP. R. Sousa); 2.0 — Venc. (7i 51.00 — Dupla U3)
Zeqiiinhii e Luis; Ivo, Jorginho
°
desporto
Pa''a
a^tlco
metropolitano,
Venc. 73.00 — Placês: (7) 14,00, ai
(Lescagno), Jorge Fará, Loca e
Io (J, Rold5o).
asni5°horas0rame"t0
IJ.00 - Dupla (24) 34.00 13,00, (12) 12.00. Tempo; 00".
A arbitragem foi de PeCastro.
laces: Í2) 13,00 (4) 17,00. Finalizaram a seguir — Ate,
«Não fui realizada a reunião pugilislica
para %
Campoi,
auxiliado
dro
por
noite de niiinta-felra ultima, faee a defeitos programada
Mercê, Boituvti. Bela
po- 83" 8 10.
Miss,
no sistema
IIuRomagnolli
Aquiles
niinaçno
e.
Geovenl
da quadra da Associação do Pessoal da Caixa.de EeoIgara,
Halombe,
Natara,
UnPAREO
1.0 — Alas- dante e Britlsh Island, Não
nomica. A Academia Decano de Pugilismo devolveu
Oliveira. Na primeira fase o
os Ingresde
ios, anunciando nova reunião para o
J. Gentil); 2.0 — Amo- correu — Melodie,
Comercia! vencia por 1 a 0, com
próximo dia 11.
(V, Pinheiro
Fo.).
tento
consignado
por Vila. (li 15,00 - Dupla (121
» Seguiu ontem pnra Paranaguá, o técnico Júlio Tomairf
— Paz nl nueva, aos 39 minutos.
8.0 PAREO —
Na se- Plncès: < 1 > 10,00. (2) (.J. Roldão); 2o-- l.o
(Canlnin), como enviado especial da Comissão de Boxe a fim
Sufeta
(P.
etapa
_
o
Comercial umgllrida
Tempo — 105".
Vaz). Venc. (5) 63.00 — Dupilou, ao 34 minutos, por inter(23i 2119,00 — Placòs: (6)
pia
-—
PAREO
1 o
Alçai- 55,00, (4) 40.00. Tempo - 90"
feita. Tattirano já deu o "cano" na FDP. Vamos
L, Dlaz); 2.o — Roma- e 8 décimos.
"","""
aguarda??."
à-> Penúltima iodada do Campeonato
Finalizaram a
síi^AmoriT.nn'1^
sul-A
1 (G. Almeida). Venc. seguir
nerl ano de ír,,^''."^^a
Flllebol de Segunda I)! )"*"*»¦
— Briseida,
visão
e
sol,
direção
a
do
Gepila.
O presidente da Federação Paranaense dc Ciclismo
peruano Alberto Teia-:
"lor,
•
i.00 - Dupla (13) 23.00 Uvala
V""e""'
,,,,l"'rl"' Ca"il*"'
i menu e empossou os novos titulares dos departamentos já noClovl^c Adam
AGAPITO HOJE
rnuUifho
tòs: <li 14.00, (4) 34,00. reram e - J'y Suis. Não corPleoíl-SSi'
' ,,o|C l'11»' •'í"?^'0'
Dirceu. enquanto.V"'ls""'
auto. Argentina formou eom Juarez, Percz, Moli- i iiomos:
:' "V,,?,-,
Misqueoe, Reinempatrimônio — Dirceu Santos BIBes; publicidade — Nelnnri,
l-leilovino.
P0- 104" 5 10,
Zarate,
Vasquez,
Daquartl,
Clandria, Lorenzo, Salomon « GÓiHalei! !
bor-Me e Edlcola,
NO TRIBUNAL!
,: ""''^ ~ ErVÍ"° E,*>o lingnerjlecnico 1
Aaolfo0,Bartz
Os avantes desde o prlnclEstará mais uma vez
PAREO - l.o — Nafah
defensores, embora os arqueido o San Lorenzo rematou
Ram de areia encharcada,
reunido o TJD, esta noi0. Sousa); 2.0 - Nane
pio mostraram-se incisivos rcros não tivessem perigos até
surpreendentemente,
7.0
saindo
na
a
pareo
graniu encharo Tambem o maioral da Federação Paranaense de Futebol
te, pnra julgar
Capta); 3.0 -- Mandrll
eficiência
as casos
plicando com
os
os 26 minutos, exceto quanbola alta, quando Cláudio se
de saião deu a conhecer os nomes dos seus auxiliares
Relclir] 1. Venc. (1) 94 00 cada.
formam a pauta
da
que
diretosachava mal colocado. Os braMovimento de
técnico - Adlb Nassar; relações publicas — Alceu Na.sciinen(o:
apostas —
reunião. O principal será
ipla (12) 47.00 — Plncèssileiros responderam com suCrS
80.1147.
000,00.
"peVelra
^^
~
M. (5) 32,00. 141 14 01)
ainda
^^ ÚMS&°
Vnk["'o que envolve
o
cessivos avanços,
realizando
da Cosi^
avante Agapito, vinculado X j
91".
um ataque a fundo, nos 36
ao
CRITICAS
Coritiba.
í
INJUSTAS
\
minutos,
culminando
.termina,-á ° primeiro Campeonato Stil-Amei-icano de
.H»0je de
pelo
PAREO -i.o _ zinga
Uivisfles
Acesso, mas imediatamente depois começará aqui
PARECER DO RELATOR }\ p.i
chuto dc Ademar (que substi'lili; 2.0 — Insidia (P.
uma temporada internacional ã base dos
Logo após o ultimo parco de
brasileiros do
tltiu
Paulinho,,
quadros
som
conse3-o
Pampclra iD. ontem, onde Briseida, a grande
Nomeado relator do pro- X I Botafogo e Palmeiras e dos peruanos Sporting Cristal e Dequencias. Nos minutos finais,
»>¦ Vem' iá)
portivo Municipal. A
- favor,ta, saiu fora d oplacé. 011rodada final
do Sul-Amerieano
cesso, o sr. Noel de Paula X
de
o domínio brasileiro foi cs"13Í 82.00 - 48,oo
vimos numerosas criticas conhoje apresentar seu {! Acesso, mais interessante do certame, será animada pelos jogos
pincês;
deverá
mãgador, mas os disparos fiCliile-Argentina
,M. 'li ll.oo. (8) 11,00, tra o
Brasil-Peru.
e
em partidas noturnas que, sem
Carlito Taborda.
colendo, quo J | duvida,
nais som felicidade, concluparecer ao
»- 84" Nao correu — que a jóquei
atralrüo
numerosos
torcedores
ao
Estádio
Nacional.
indo n
pilotou. Nada mais infj então poderá julgar o pro- X
primeiro tempo por
Por outra parte, hoje chegará a Lima o Botafogo, enEyes.
justo, pois o jovem bridáo die definir a .situação > i
zero a zero.
cessoavante
no dia seguinte o Palmeiras. Ambos estrearão
quanto
que
riglu
do
Na fase complementai'. Marperfeitamente a filha de j
guarnni. J
de areia leve.
quarta-feira, enfrentando respectivamente o Cristal e o DeSayanl e náo teve a mínima j ********* ************** ***** I portivo
dictti substituiu Calandria na
«mento cia apostas
Municipal.
culpa no malogro da mesma. A |
'5-323.80Ü.OO
equipe argentina, enquanto o
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COM ESSA RELAÇÃO DE TERRORISTASr NOSSO MINISTRO DA JUSTIÇA ACABA DE PROVAR QUE NUNCA DARIA PARA COLUNISTA SOCIAL: SÓ SABE ESCO"DEZ MENOS".
LHER OS

ARRASOU 0 R
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r-tlt; putecu pienim dé
';

loteria.
Prêmio de loteria?
Tudo mundo tiorrenlio atrás dtílé.

MINISTR!0 *i
NASALFREDO
SER
APONTOU
OS
\
DEZ
_ PRIMEIROS
NOMES.
MUITO JUSTO: A PRESTAÇÃO.

BUENOS AIRES, 5 (FP-UH) — A extraordinária equipe brasileira do Santos
derrotou sábado à noite, por oito a três, o campeão argentino de 1961,
Racing Club, no primeiro confronto do torneio triangular, do qual participara tambem o River Plate, que jogará amanhã com o Santos.
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E QUANDO TERMINOU O JOGO — 8 A 3
__ O TORCEDOR PORTENHO CUTUCOU O
AMIGO:
— SE ESSES SÃO SANTOS, IMAGINE O
DIA EM QUE ELES MANDAREM PRA CÁ UM
TIME COM O NOME DE DIABOS!
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# *
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do Racing aos 41 do primeiro tempo, e 40 do segundo e
Cardenas, aos 48 minutos.
Os quadros estiveram assim
formados:
Racing: Negro; Anido, Mesias e Blanco; Peano e Sacchi,
Pizutti,
Corbata,
Mansilla,
Sosa e Belen.
Santos: Laercio; Olavo, Calvet e Lima;
Zito e Decio;
Dorval, Mengalvio, Coutinho,
Pelé e Pepe.

ü
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. O Santos cumpriu um excelente trabalho deixando otim.- impressão, especialmente
no que se refere ao jogador
Pelé, que é indubitavelmente uma atração à parte. Sua
contou com um
vanguarda
poder tremendo de conquista,
noite
e deu mesmo
sábado ã
a sensação de que os gols
chegavam certos, quando se
propunham para isso. O bom
desempenho do Santos girou
em torno dc três figuras: Pelé,

FOTO DO DIA
i

Zito e Coutinho, que criaram
sérios problemas à defesa do
Eacing. O Racing foi muito
íraeo para superar o extraordinario
desse
positivismo
ataque santista, que é realmente demolidor.
Os gols foram conseguidos
por Coutinho, aos 4 e 10 miPelé, aos 11; Sacchi
nutos;
do Racing, (contra), aos 39;
Coutinho, aos 66; e Pepe, aos
64, 79 e 88 minutos. Os gols

O interesse pelo cotejo viuse amplamente refletido na
grande emantidade de espectadores que vieram com a esperànça de assistir a uma boa
demonstração do popular esporte. E na verdade, estes não
sairam decepcionados, já que
o grande conjunto brasileiro
mostrou — desenvolvendo brilhante eficiência ofensiva —
de sua fama de
o porquê
equipe realmente temível, capaz de pulverizar o adversario em lapso de minutos.
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RUBROS NAO GOSTARAM, MAS FICARAM EM SÃO PAULO

CHUVA PROVOCOU 0 ADIAMENTO
C0RINTIANS-AMERICA AMANHÃ
En virtude, do mau tempo reinante na capital, desde as primeiras horas da tarde de saliado, foi adiado o jogo interestadual marcado para ontem às 15,15 horas, entre os time»
do Corintians e do America. O prelio será realizado amanhã, à noite no Parque- Sáo Jorge. O.s dois conjuntos t mesmo um numero considerável ele esportistas, já se encontravam no inicio ela tarde de ontem na "Fazendlnha", ã espera da disputa do amistoso, Mas,
em vista do péssimo estado elo gramado, resolveram os dirigentes corlntianos e americanos suspender o encontro e marcar. Imediatamente, outra data para sua efetivação.

Tenho certeza que o Ministro da Justiça
andou esquecendo alguns nomes

Em Santos, quando menino pergunta o que
é futebol, o pai explica:
— Um intervalo de 15 minutos, e dois tempos de 4x4.

— VIU O NOME
i;
Ü DOS
TERRORISi| TAS?

: — não são
:
;! terroristas
"OFICE-

li SAO
J; BOYS".

Termina o jogo, vou
ao apartamento do goleiro do Racing, entro,
tá disco na vitrola:
— Tango?

E ele:

— Si:
triste".

"Mi

Os jogadores do America,
que se encontram alojados
nas dependências da concentração do Parque São Jorge,
não gostaram muito do adiamento do prelio. Motivo: volde
taram há pouco
tempo
uma excursão pela Argentina
e Uruguai e não tiveram, ainda, oportunidade de rever 6eus
familiares. O tecnico Miguel
Pimenta disse que: "Por essa,
nem eu e nem os jogadores
esperávamos. Era nosso plano
estar na Guanabara ontem à
noite. Mas, o que é que vamos
fazer, São Pedro quis assim..."
Jogadores como Gilbert —
ponteiro direito, há pouco
saido do juvenil do America
— falaram,
outro lado:
"O tempo vai por
custar a passar.
Alem da gente não conhecer
ninguém aqui na pauliceia,
tem que agüentar essas chuvas constantes. O futebol ás
vezes dá esses presentinhos a
quem o pratica".
SEM PROBLEMAS
Voltando a falar com UH o
tecnico Miguel Pimenta ponderou que nâo terá problemas para formar o time americano para o compromisso de
amanhã. Atuarão os seguiutes profissionais: Ari, Jorge,
Djalma, Lconidas e Ivã: Amaro e João
Carlos;
Gilbert,
Marco Antônio, Mauro e Nilo.
Ficarão na suplencia: Miltão
(goleiro; Pompeia não veio a

noche

• ft •

Viu a relação dos DESCULPE, SR. MIterroristas? NISTRO, MAS ISSO QUE
Dava para mon- O SENHOR REVELOU
tar uma sapataria. NAO SAO OS NOMES.
Sapataria? OS NOMES AINDA ESTudo "pé dc chi- TAO EM SIGILO. ESSES
nclo".
SAO APENAS LETRAS.

EM MATÉRIA DE "GOAL AVERAGE"
| OS OUTROS TIMES TÊM UMA MEDIA DE 1
I GOL POR PARTIDA, AO PASSO QUE O
| SANTOS TEM UMA MEDIA DE 1 GOL CADA DEZ MINUTOS.
|
^IIIIIIliilIlillllilillllllilillllilllillilíilIliniIllllllilllllllllllllllllilllIlHiillllliilliliniIIlIilllllHlillllllllll.

futebol brasileiro, da atualidade: Ari. Ele "tá jogando o
fino". Diziam ainda que o Nacional, de Montevidéu, não vê
a hora de contratar o arqueiro americano.
Após o tremo de logo mai.<.
os jogadores rubros nâo farão
crualcmer outro ensaio. Aguardarão, apenas, a revisão meclica, que será ofetuada amanhã à tarde.

verão em
Os corintianos
ação. amanhã, a mais nova
aquisição do America: Mauro. O moço atua como centro avante e pertencia ao
plantei do Cruzeiro ele Porto
to Alegre. Mauro envergará
primeira vez a jaqueta
pela "Diabos
dos
Rubros".
BILHAR & DAMAS

A DESPEITO da chuva, muitos torcedores foram atctiol
que São Jorge e lá tomaram conhecimento da transjtt»
do jogo. Nos portões do estádio corintiano havia uma ia
leta, informando sobre o adiamento.

Minas Gerais
Renascença 0 x Atlético Mineiro 1.
Vale Rio Doce 1 x Cmzclro 3 (suspenso).
Uberaba 1 x Pedro Leopoldo 1.
Democrata 1 x Meridional 1.
Vila Nova 4 x Siderúrgica 2.
America 1 x Guarani 1.

Na concentração do Parque
São Jorge os americanos passam o tempo jogando bilhar,
damas, ouvindo radio o discos
e lendo revistas de... amor. Alguns deles preferiram dormir
durante à
tarde de ontem.
Mas, foram poucos. Apenas
Amaro e Nilo. Ambos alegaram que sentiam muito frio.
INDIVIDUAL

it

X

GARRINCHA

Todos os craques do clube
guanabarino estarão particitreino individual
pando do
que Miguel Pimenta dirigirá
a partir das 9,30 horas de ho"Fazendinha".
je na cancha da
ARI: A ESTRELA

Botafogo:
Campeão do
Pentagonal
Do México
CIDADE DO MÉXICO.
5 (FP-UH) — O Botafogo. do Rio de Janeiro, ganhou ontem o Pentagonal
de Futebol da Capital Mexicana. derrotando o conjunto mexicano do Amerlca. por dois a um, na ultima partida deste torneio.
Primeiro tempo; 1 a 0 a
favor do Botafogo, gol
marcado aos 27 minutos
por Zagalo. No segundo
tempo, o mexicano Pina
marcou aos 9 minutos, e o
brasileiro Amarildo logrou
o tento da vitoria aos 22
minutos.

PORTO ALEGRE, 5 (UH)
•— Ao contrario do que se csperava, ainda não chegou a
seu final a "novela" AirtonGremio-Huraean-São
Paulo.
Enquanto o jogador parece
propenso a ir para o Huracan, que lhe oferece 6 milhões de cruzeiros de luvas,
salários mensais de 140 mil e
40 mil por partida oficial e
20 mil por empates, o São
Paulo e o Grêmio apresentaram-lhe ofertas.
PROBLEMAS
zagueiro,
todavia, tem
alguns problemas que talvez
o impeçam
di rumar para
Buenos Aires, quais sejam:
— A vida na Argentina é
mais cara.
— Assusta-o o pagamento do imposto de renda.
— Airton vive com sua
mãe em Porto Alegre e teme
nao se aclimatar na Argeotlna.
— Sua possível convocação pela CBD, para Integrar
a seleção que irá ao mundial
e o prazo para o registro de
Jogadores na Argentina (encerra-se em março) tambem
o tem mantido indeciso.
* 5 — O Grêmio vem fazendo

PLACAR

DE JOGOS

Campeonato Amador dn Es
— Jogos desempates
Em Itatiba - Bandew
Bahia
de Louveira 2 x Progrfe
Bahia 5 x Galicia 0.
Nova Odessa _
Espirito Santo
Na Rua Javari •-- P"ovfí
Santo Antônio 2 x Ferrovia- I Jundiai 0 x Memorem1
rio 1.
de Caieiras 1.
Vitoria 2 x Rio Branco 2. i
Em Jundiai -- Sm .J*f.
Torneio Sul-Brastleiro 9' ., Atíhala 2 x FwruviW
Em Ponta Grossa — Opera- r Bragança Paulisut 0.

•Jr O TÉCNICO Miguel Pimenta e Ilelio Cruz obserram Jailton,
na concentração no Parque São Jorge, preparado para cucacapar a -bola preta". Os craques guanabarinos continuam
concentrados.

Sorte de Aírton Será Decidida
Na CBD: São Paulo ou Huracan

• # •

* -ü •

O zagueiro
direito Jorge,
íoi dispensado ontem ã tarde
pelo tecnico, tendo sc dirigido imediatamente ao Rio det
Janeiro. Jorge é funcionário
deverá trabalhar
publico e
hoje. Seu retorno a SSo Paulo está previsto para a tarde
de amanhã.
ESTREIA

O pessoal do America comentava sempre: "Vocês, da
imprensa, não deixem de assistir ao encontro de amanhã.
Vai jogar contra o Corintians
um dos melhores goleiros do

Tem um sujeito na Argentina que sempre que
o Santos aparece por lá para jogar, mete a mão
na cabeça e fica desesperado.
— 0 goleiro?
— Não: o homem do placar.

i A-imNin» rui. toMiUNtiú com c*»u
TlNÍIO K r-KI'1-:, I VEIO O SEXTO GOL, O TOKCEDÒB AKGKNTINO VIRÔU-SK l'HO AMIGO:
—-,E ONDE È A PRÓXIMA APRESENTAÇAO DÈCÈS, SE I.EM

São Paulo por estar enfermo),
Jailton (médio de apoio), Helio Cruz (avante de arca) a
Fontoura (ponteiro direito).
JORGE DISPENSADO

Airton jogar, pois seu contrato só findará em 28 do corrente e um sem numero do
associados gremistas além de
o cercarem de carinho estão
arrecadando dinheiro a Um
com
um
de
presenteá-lo
Simca.
Isso
Airton
mostudo
Com
tra-se perturbado, só fazendo
questão dc Ir para a Argentina por ter recebido melhor
oferta financeira.
O SAO PAULO
Enquanto os acontecimentos se processam, o São Paulo,
por intermédio do sr. Manuel Raimundo, por telefone,
proposta á
fez a seguinte
Airton: 5 milhões de cruzeiordenados de
ros de luvas,
100 mil (ou 80 mil c uma cao sr. Mario
disso,
sa). Além
nesta capital
Nadco esteve
apresentou ao craque
onde

um contrato. Apesar de não
ter assinado
o documento,
Airton comprometeu-se a estudar com carinho a oferta,
c até o dia 10 deste mês. prazo que o tricolor bandeirante
lhe deu.
CONCLUSÕES
EnqAanlo tudo Isso acontece, UH pode informar com
segurança, pelas informações
que tem em mãos. pois Airton
empenhado em extrair o maximo de sua transferencia, só
deixará de Ingressar no Huracan, se a CBD o impedir,
isso porque, dificilmente um
clube brasileiro
cobrirá a
proposta dos platino*. Por outr lado, sabe-se que chegaram ontem a Porto Alegre
duas passagens aéreas enviadas pelo clube argentino, para que Airton siga para Buenos Aires.

de 90 mil por 23.500
Alta Fidelidade
de 190 mil por 54.000.
Som Stereofonico
de 45 mil por 19000'
Radio Vitrola
de 12 mil por 6500*
Toca Disco Aut
Radio Transistnrizado dc mesa 3 faixas 11 =,nn'
DIRETAMENTE DA FABRICA

RUA TRÊS RIOS, 157 - BOM RETIRO

rio 0 x Grêmio 1.
Itália
Fiorentlna 0 s Catai*"1
Amistosos
.
Em Aracaju — Sergipe I x " Milan 0 x Intprnaz.o**»J
'.¦ Torlno 1 x Juventua IVasco eia Gama 3.
Em Belém — Paiçanciu 1 x 1 Roma 1 x Lanerossi '•
Atlanta 1 x Lccco
Bangu 4.
Padova 1 x Manto*.»,'
Tuna Luso 1 x Bangu 0.
Palermo 3 x Sámpof!
Clube do Remo 1 x Tuna
Udincsse 0 x Ver."'*
Luso I.
Clube do Remo 1 x Paiçan- Espanha 1 »-,
*
Atlético Bilbao
clu 2.
.«•
za 0.
Em Feira
de Santana —
Elche 2 x Mallorcí
Fluminense local 1 x PorReal Sociedad 6 x .»•'
tuguesa carioca 1.
Corintians x America — i Sevilla 0 x Osaísun»»
Santander 1 x Espa--'1.
adiado.
Barcelona 4 x Oviedoo*
Em Votupeiranca — Votupox Atlético
Valencla 2 n-»r>r
rannuen.se 3 x XV dc Pira',rid '•
cleaba 2.
Real Madrid 0 x Ter*
Em Sorocaba — São Bento
Portugal .,„$
local 2 x Londrina 0.
Bclenense 4 x COT»""
Em Ituverava — ItuveravenOlhanense 2 x £»•«£
se 3 x Ponte Preta de CamSalgueiros 4 s g
pinas 0.
Lelxões 3 x L»flt,a. i
Em FernandODOlis — FerSporting 0 x WrtO^
nandopolis 3 x America de
Beira-Mar 0 x Atie;' ,
Rio Preto 4.
Guimarães 2 x C"V
Em Uberlândia — Uberlandia 1 x Ferroviária de Ara- Amistosos Intenuelowj,,
Em Quito - WB» |
Taquara 1.
sitaria 1 x Paime'%
Em São Carlos — Bandel.
Em Buenos Aires
Tantes i x Volkswagen Clu8.
„
Santos
3
x
be 1.
Tenlagonal do M***"
Em Itapetininga — Derac
0
x Ourinhense 0.
Na Cidade do M*»™,
Em São Joáo Climaco — Cc*
tafogo (campeio*
ramica 1 x Nitro-Quimica
3.
rica local 1. .^Mt
Em Franca - Francana
4 x Campeonato Sul-An*"1
Guarani 2.
Divisões de Ar">". a f
°nn£lnài ~ ^«UBuesa
1
Em Lima - Br**»
*x riumlncnsc 2r
gentina 0.

QKA, ISSO HÃO ÍNOVlDADt
¦¦¦ir-p.lrfflr
H.IIIIJI

Paulo, construirá tua casa
própria e yocé P«í,r'
Pitá-la ati tm 15 anas. Mio
promitíiMi wilat"5.

