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Monte

s grandes dificuldades
imprensa brasileira dado
3tado papel deverão agn
ne hora cg raças éimiciotivo
grupo industrial Kmbiri que
ntou fio Pararia nafazen

Monte Alegre a primeira
indn fábrica de papel com
oaoidade para uma podu
ode40000toneladas por
oo que representa umgcan

alivio para u indústria jor
ioúcodn país devendo oa
hmzeadoloëroosdnoonsu
necionaaprepoainfoio
saos do artigo estrangeiro
Uma iniciativa dëooevuo

orwue ser posta mm relevo
o sacrifício que representa
eaurepennuseõemquutmoã
progresso dnpaís
A fábrica instalada pelo
upo Kmbin oo sertão pa
meenmevaecomo um a

aydo honroso a fortodo

na a iniciativa do capital
ivedodo pais que aHestá
praaentado pela soma de
ais de quatrocentos mi
ÜeadeouzeirosAfóbioo

Monte Aogpa foi insta
da em plena Uoamo do
nheios em antiga faren
3de7U0QOoquamuqun
transformou numa cidade

a 14000 habitantes cum

dosos certa para cujo efeh
ãn pouparam esforços

Para instalar junto óefon
oda matéria prima e sua
ova indÚzxia os imoorpn
doreedafábioadeK0omm

mgne tiveram duenfrentar
s problemas mais nompo
oodaumgrandonúoloode
ov000áo e os resolveram
yolonamonte à base da

ientapün do Rio Foram
onstruides para os pn5m
ionaiaquateannobbpomua
esponmabU idade adireção
o empreendimento engm
hninoo médioos técnicos
opecuiaadoafunoiooárioa
raduadom euu Magníficas
asas são destinadas aos non

mmastresnopmráhuogm
uodooExoeenteooaaosdo

VNou geral dn fábricadelodówúwwKlabindo Paraná deCelummUKPC umwmxow
lvsv Coleção João Carneiro duSilva

madeiracom lodo conforto

são habitadas pelos operá
rios dufábricmApurteso
dananaoraaóvuhommaten

tamente previstas Uma i
gn4aeeoonaznoopamsubsti
tuir o capela já existente Há
cinema existe um clube eo

pnrtivu um grupo escolar
uma cooperativa deconsumo
com sete mil 000tum da ar

figos armazenados para se
rem vendidos por preços in
hahoremaudunoouomomoÓo

Q bloco da fábrica óepa
pel de imprensa é assina
lado de nnsn por uma
chaminé de uÜua dm 100

metros de altura A fábrica

dispõe de maquinismo mo
derno instalado com gran
de largueza e de forma a
poder de futuro ser aumen
tado para uma produção
maio A capacidade atual
daomprüseao objetiva nos
seguintes números vnorta
de3O0 árvores por dia dará
uma produção de1020 me
tros cúbicos de madeira dos
quais 54O são destinados au

preparo de celulose que será
de 50 toneladas diárias ede

cmrtuina nm igual puamida

duApasta mecànica para o
papel de imprensa noráèbh
nodo uonn os restantes 4B8

metros nÚbinuo de madeira

nnrtada para uma produção
de12V toneladas diárias

Como me vê o indústria
de papel daim prensa oeada

no Pararia surge em boeoa
seguras sob a melhor orien
tação técnica para marcar
uma etapa nova naevolução
do progresso brasileiro

Para ajuíza pnaooymen
tedoauondipóeoemqumesá
sendo preparada afabricação
do papel para o imprensa
brasileira om chefes das In

dústrias Kabin do Paraná

convidaram oo diretores dos

jornais desta Capital para
uma visita u Monte Alegre
de qual os jornalistas que ali
foram trouxeram uma im

pressãonlagnífica pelo que
puderam ver oobservar

Em avião espeoim parti
ram da capital da República
acompanhados paun mm
Olavo EQídio do Souza Ara
nha nJoaquim K8nnieiode
Andrade membros da orga
nização Klobin descendo em
Monte Alegre no magnífico

campo daaterrissagem ali
construido pela empÜnm
Foramooonneimeocariocas
recebidos pelos ons Hoaoo
Lahe e Samuel 0abin que
os aguardavam no campo
sendo conduzidos paro o
Hotel daLagóu onde tiveram
o melhor dos acolhimentos

dadas as excelentes condi

ções de sua instalação do
seu serviço A ora Huacio
LahoroasaEmaKabinque
ali aguardavam oavisitantes
mo cumularam do atenções o
gentilezas Infelizmente por
motivo do moléstianão pou
do estar presente o ar VVòf
Kabin a cujo entusiasmo m
patriotismo sa deve emgran
de parte o ëxilo da notavn
rmaizoçãodo Monte Alegre

A fabrica dm Monte Alegre
que tem nos ooua aspectos

técnicos a colaboração dAsmoo
elementos estrangeiros deve
sua realização geral ò capa
cidade de um engenheiro bra
oilairoqueüodr Luz Vieira
enspetoGom das Sécaa
o quem Mx entregue pelas
Indústrias Kabin do Pararia

óda o construção do gran
dioso plano ali executado
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