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1 CONFIDENCIAL 

SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

AGENCIA CENTRAL 

INFORMAÇÃO N9 
	

0290 /19/AC/81 

0164 

DATA : 

ASSUNTO : 

ORIGEM : 

DIFUSÃO : 

ANEXO : 

12 Ago 81 

JORNAL "nosso TEMPO", FOZ DO IGUAÇU/PR 

PRG N9 12820/81 

ACT 

Cópia xerox de jornal 

1 O Semanário "NOSSO TEMPO", editado em FOZ DO 

IGUAÇU/PR pela Editora Nosso Tempo Ltda e relacionado entre as 

publicações não recomendadas para difusão de publicidade de ór 

gãos oficiais, em decorrência de sua linha de atuação, que pro 

cura indispor a opinião pública contra o Governo, usa expres - 

sOes de baixo calão e apóia os movimentos contestatOrios (INFÃO 

116/19/AC/81), continua mantendo as mesmas características, con 

forme se verifica no exemplar em anexo, que contém matéria ofen 

siva aos diretores da EMPRESA ITAIPU BINACIONAL. 

2. Sobre o assunto, a direção da empresa preten 

de propor ação na Justiça Federal contra os diretores da publi 

	

cação,e o Ministério da Justiça, se persistir a linha do 	atua 

ção do periódico, poderá propor a abertura de Inquérito Poli - 

cial pelo Departamento de Policia Federal (DPF), com o intuito 

de processá-los com base na Lei de Segurança Nacional. 

3. Quanto ã equipe responsável pelo jornal, este 

AC/SNI possui OF seguintes registros: 

a. 11.10SÉ CLÁUDIO RORATO 

1) Profissão: 

- Advogado; 

2) Endereço: 

- Rua Padre Montoia n9 583 - FOZ 	Do 
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LES:INFIDENCIAL  1 

(CONTINUAÇÃO DA INFORMAÇÃO N9 	0290/19/AC/81 	 Fls. 02) 

IGUAÇU/PR; e 

3) Atividades: 

- sócio cotista da Editora "Nosso Tem 

po Ltda". 

b. JUVENCIO MAZZAROLLO 

1) Filiação: 

- Moisés Félix Mazzarollo e Maria Fau 

reto Mazzarollo; 

2) D L N: 

- 18 OUT 44 - VERANõPOLIS/RS; 

3) Endereço: 

- Av. Cataratas s/n9 - FOZ DO IGUAÇU/ 

PR; 

4) Documentos: 

- CI n9 1029118, expedida pelo Institu 

to de Identificação/PR - CPF n9 060445739/15; 

5) Atividades: .  

- Profesor, sócio proprietário do jor 

nal "NOSSO TEMPO", Secretario da Comissão Executiva do PMDB de 

FOZ DO IGUAÇU e autor do livro "TAIPA DA INJUSTIÇA", editado 

pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), que aborda, de 	forma 

tendenciosa, os problemas de terras da área; e 

6) Registros: 

- em 10 Abr 81, foi enquadrado na Lei 

de Segurança Nacional (LSN), acusado de "jogar classes contra 

classes" e "denegrir a imagem do Exército e das autoridades", 

na cobertura jornalística que fez sobre o problema dos coloi:os 

Pxpropriados pela ITAIPU BINACIONAL. 

c. EVANDRO STELLE TEIXEIRA 

1) Filiação: 

- Roselmiro da Cunha Teixeira e Helena 

Stelle Teixeira; 

2) D L N: 

- 04 MAI 36 - PARANÁ/PR 

3) Endereço: 

- Rua Quintino Bocaiúva n9 281 - FOZ 
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(CONTINUAÇÃO DA INFORMAÇÃO N9 0290 /19/AC/81 	 Fls. 03) 

DO IGUAÇU/PR; 

4) DocumentuJ: 

- CI n9 239543, expedida pela Secreta-

ria de Segurança Pública/PR - CPF n9 004143019/00; e 

5) Atividades: 

- Vereador pela ARENA, em FOZ DO IGUA 

ÇU/PR, reeleito em 1976; Presidente da Camara Mun.,cipal de FO 

DO IGUAÇU/PR; Comerciante; e Secretario da Comissão Executiva 

do PDS, local. 

d. ALUIZIO FERREIRA PALMAR ("ANDRÉ", "ARMAN-

DO", "JOSÉ AUGUSTO LIMA") 

1) Filiação: 

- AnIzio Gonçalves Palmar e Luzia Fer 

reira Neto Palmar; 

2) D L N: 

- 24 Mai 43 - SÃO FIDÉLIS/RJ; 

3) Endereço: 

- Rua Cataratas n9 33 - FOZ DO IGUAÇU/ 

PR; 

4) Atividades: 

- Redator do Semanãrio "HOJE FOZ", sõ 

cio proprietãrio e editor do jornal "NOSSO TEMPO", ambos 	de 

FOZ DO IGUAÇU e integrante da Comissão Diretora do PDT local;e 

5) Registros: 

- em 10 Abr 81, foi enquadrado na. Lei 

de Segurança Nacional (LSN) acusado de "jogar classes 	contra 

classes" e "denegrir a imagem do Exército e das autoridades", 

na cobertura jornalística que fez sobre o problema dos colonos 

expropriados pela ITAIPU BINACIONAL. 

e. ELOY_ADAJI, HPANDT 

1) Endereço: 

- Av. Cataratas n9 75 - FOZ DO 	IGUA 
ÇU/PR; 

2) Documentos: 

- CI n9 004018464107, expedida pela Se 

cretaria de Segurança Pública/PR,CPF n9 029031649; e 
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(CONTINUAÇÃO DA INFORMAÇÃO N9 	0290 /19/AC/81 	 Fls. 04) 

3) Atividads: 

- comerciante e sócio cotista da 	edi 

tora "Nosso Tempo Ltd1". 

f. SÉRGIO SPADA 

1) Endereço: 

- Av. Cataratas nO 33 - FOZ DO 	IGUA 

ÇU/PR; 

2) Documentos: 

- CI n9 1138722, expedida pela Secreta 

ria de Segurança Pública/SP - CPF n9 284657259/34; e 

3) Atividades: 

- comerciante e sócio cotista da Edi 

tora Nosso Tempo Ltda. 

g. JOSÉ LEOPOLDINO NETO 

1) Endereço: 

- Rua Rio Branco nO 733 - FOZ DO IGUA 

ÇU/PR; 

2) Documento: 

- CPF n9 004132919/87; e 

3) Atividades: 

- cooerciante, sócio cotista da Edito 

ra "Nosso Tempo Ltda" e Presidente da Comisso Executiva do 

PMDB de FOZ DO IGUAÇU/PR. 

h. JESSÉ VIDJGAL 

1) Lndereço: 

- Av. Piquiri n9 1065 - FOZ DO 	IGUA 

ÇU/PR; 

2) Documentos: 

- CI n9 32468535, expedida pela Secre 

taria de Segurarça Pública/PR - CPF n9 282005009/34; e 

3) Atividades: 

- Gráfico, sacio cotista da editora 

"Nosso Tempo Ltda" e responsável pela diagramação da publicação. 

i. SE..ERINO cACOMORI 
1) Filiação: 

- Angelo Sacomori e Margarida Sacomori; 
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(CONTINUAÇÃO DA INFORMAÇÃO N9 	0290 /19/AC/81 	 Fls. 05) 

2) D L N: 

- 05 Nov 42 - JOSÉ BONIFÁCIO/RS; 

3) Endereço: 

- Rua Alagoas n9 193 - FOZ DO IGUAÇU/ 

PR; 

4) Documentos: 

- CI n9 636161, expedida pela Secreta 

ria de Segurança Pública/PR - CPF n9 060442639/91; 

5) Atividades: 

- comerciante, sócio cotista da adito 

ra "Nosso Tempo Ltda" e Vereador do extinto MDB, ainda não se 

definiu sobre a legenda que irá integrar; e 

6) Registros: 

- em 1978, foi condenado a pena de sus 

pensão dos direitos políticos e perda do mandato de Vereador, 

pelo prazo de 6 meses e 20 dias, em deccrrencia de 	injúrias 

proferidas contra o Prefeito de FOZ DO IGUAÇU/PR. 

f. JOÃO ADELINO DE SOUZA 

1) Filiação: 

- Sedino de Souza e Maria Olinda Fer 

reira de Souza; 

2) D L N: 

- 06 Mar 54 - XAnM/SC; 

3) Endereço: 

- Av. Piquiri n9 1065 - FOZ DO IGUAÇU/ 

PR; 

4) Documentos: 

- Titulo de Eleitor n9 11996 - CPF n9 

242119589/68; 

5) Atividades: 

- comerciante, sócio proprietário 	e 

editor do jornal "NOSSO TEMPO", de FOZ DO IGUAÇU/PR; e 

6) Registros: 

- cm 10 Abr 81, foi enquadrado na Lei 

de Segurança Nacional (LSN), acusado de jogar "classes contra 

classes" e "denegrir a imagem do Exército e das autoridades", 
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(CONTINUAÇÃO DA INFORMAÇÃO N9 0290 /19/AC/81 	 Fls. 06) 

na cobertura jornalística que fez sobre o problema dos colonos 

expropriados pela ITAIPU BINACIONAL. 

4. Em conseqüência, essa Agência devera acompa 

nhar a atuação da referida publicação e de seus responsáveis, 

mantendo esta Agência Central informada. 
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PFOIOCOLO  _I 

DATA: 
	14 Jul 81. 

ASSUNTO: 
	JORNAL "NOSSO TEMPO", FOZ DO IGUAÇU/PR. 

ORIGEM: 	DSI/MJ. 

REFERÊNCIA: 

DIFUSÃO: 	AC/SNI. 

DIFUSÃO ANTERIOR: 
A - Jornal "NOSSO TEMPO", n9 28, de 01 a 07 Jul 81. ANEXOS: 	Cópia xe. -Nx de: B - Noticia publicada no Jornal "O ESTADO DE SÃO PAULO". 

1. Por solicitação do Chefe da AESI/ITAIPU, esta DSI recebeu 

nesta data cs Drs. PAULO JOSÉ NOGUEIRA DA CUNHA e JOSÉ ALCINDO MARANHÃO, 

Diretor Jurídi,:o da ITAIPO BINACIONAL e Advogado da mesma empresa, res 

pectivamente. 

2. Vieram eles com o objetivo de receber orientação tendo em 

vista a matéria publicada no tabl6ide "NOSSO TEMPO", n9 28 (manchete e 

fls. 14), editado em FOZ DO IGUAÇU/PR, envolvendo a Direção da Empresa 

(Anexo "A"). 

3. Mostraram, também, a matéria constante do recorte do jor 

nal "O ESTADO DE SÃO PAULO", de 18 Jun 81 (Anexo "S"). 

4. Esta DSI solicitou a presença do Consultor Jurídico desse 

Ministério para uma reunião a fim de que fossem analisados os aspectos 

jurídicos do problema e contactou-se com o Gabinete do Ministro da Jus-

tiça sobre o andamento da reunião realizada nesta DSI. Terminada a re 

ferida reunião a Direção deste OI não só deu conhecimento do que ficou 

resolvido ao Senhor Chefe da SC-1 da AC/SNI como propiciou um encontro 

dessa autoridade com os Drs. PAULO JOSÉ NOGUEIRA DA CUNHA e JOSÉ ALCIN-

DO MARANHÃO. 

5. Decidiu-se na reunião que o Diretor Jurídico da ITAIPU BI 

NACIONAL irá sugerir à Diretoria da Empresa a propositura de umaação na 

Justiça Federal contra os editores do tablóide em pauta, com basena Lei 

de Imprensa. Esta medida seria tomada a curto prazo e a ação deverá ser 

proposta no foro de CURITIBA P 
Segue 

Departamento de Imprensa Nacional — I iN11 	1.364 NFldENCIAI 
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INFORMAÇÃO N9 224/81/03/DSI/MJ - Continuação 	  fl. 02. 

6. A longo prazo, caso assim aprove o õrgão Central, se 

ria feito pelo SNI um aprofundamento da linha de ação do jornal com 

o objetivo de se caracterizar uma continuada ação contestatOria, fa 

to esse que permitiria ã Consultoria Jurídica deste Ministério pro 

por ao Ministro da Justiça abertura de Inquérito Policial pelo DPF 

com o intúito de se procurar o enquadramento dos editores na Lei de 

Segurança Nacional. 

7. Finalmente, esta DSI esclarece que sobre o referido 

jornal possui os dados constantes das INFORMAÇÕES N9s 0102/19/AC/81, 

e 0116/19/AC/81, de 26 Mar 81 e 06 Abr 81, respectivamente, 	docu 

mentos esses já do conhecimento do Ministro da Justiça. 

	  X 
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A REVOLUÇAQ DE 64 É trkiNEVER'SWEL 
E CONSOLIDARA A CEMQ..RACIA NO 
BRPSIL, 

O DESTINATÁRIO É RESPONSÁVEL PELA 
MANUTENÇÃO DO EUA) DESTE DOOU-
MIN.: O (ART. 12 - GLG. N. 79.099/77 
RLGULAMENTO PARA Sf LleAGUARDA DE 
ASSUNTOS SIG;LOSOS.)  
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ITAIPU 
BINAC!ONAL 

Jornalisias 
_podem ser 
enquadrados 

Da sucursal de 
CURITIBA 

Com base em inquérito da Policia 
Federal de Foz do Iguaçu, o procurador 
Bertino Ramos pediu ontem ao ittiz-zu-
(Dior Darcy Ris,etti, da 5• Circunscri-
ção Militar, o enquadramento dos jor-
nalistas Juvêncio Mazzarolo, Aluísio 
Palmar e João Adelino de Souza, do 
semanário Nosso Tempo, daquela cida-
de, no artigo 14 da Lei de Segurança 
Nacional, que prevê de seis meses a 
dois anos de prisão para quem publicar 
noticias falsas ou tendenciosas indis-
pondo a população contra autoridades 
constituídas. 

O caso corneço'i no fim de março, 
quando Marzarolo, diretor do jornal, foi 
charlado ao quarta -.: 	do Exército 
para partvipar de uma reunião comu-
nitaria e acabou sendo severamente 
advertido pelo comandante, coronel 
João Guilherme da Costa Labre, para 
que mudasse a linha editorial do sema-
nário, de cunho oposicionista. A edição 
seguinte do Jor ial publicou um relato 
dessa advertência, classificando-a de , 
•"emboscada" em manchete Ge primeira 
página. 

Isso levou o comandante da 5* Re-
gião Militar, general Jofre Sampaio, a 
solicitar ã Policia Federal a abertura de 
uni inquérito para apurar "Injúrias pra-
ticadas pelo Jornal contra oficiais do 
Exército". Agora, se o Juiz aceitar a 
denúnda, a Comissão de Justiça e Paz 
defenderá os Jornalistas. ____i. 

JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO" 

QUINTA—FTURA, 18.06.81 PÁG. 15 

ciffifflde 

YR-9047 

• 



Cuidado: 
seus barões 
podem ser 
falsos 

A polícia já botou a mão 
em dois falsários que 
derramarem milhões de 
"barões" frios no Oeste 
do Paraná, Agori‘ falta 
nanar ne rhpfnac 

PAG INA 7 

Delegado 
apronta em 
Curitiba 
O Del nado chefe da 
6a .9'JF', Germano do 
Nascimento, roi a 
Curitiba, encheu a cara, 
bateu o carro e criou e 
maior confusão. 
PAGINA 14 DIRIGENTES E FUNCIONÁRIOS DE PRIMEIRO 

ESCALÃO DA ITAIPU ESTAVAM FAZENDO 
MUTRETA. RECEBIAM OS GORDOS SALÁRIOS 

EM CRUZEIROS E OS ENTREGAVAM A UM 
PARAGUAIO PARA SEREM TRANSFORMADOS 

EM DÓLARES. TUDO FOI BEM ATÉ QUE NA 
- 	A SEMANA O PARAGUAIO PEGOU A 



Cuidado: • 
seus barões 
podem ser 
falsos 

A polícia já botou a mão 
em dois falsários que 
derramaram milhões de 
"barões" frios no Geste 
do Paraná. Agora faltá 
pegar os chefões. 

PÁGINA 7 

Delegado 
apronta em 
Curitiba 
O Delegado chefe da 
6a. SDP, Germano do 
Nascimento, foi a 
Curitiba, encheu a cara, 
bateu o carro e criou a 
maior confusão. 
PÁGINA 14 DIRIGENTES E FUNCIONÁRIOS DE PRIMEIRO 

ESCALÃO DA ITAIPU ESTAVAM FAZENDO 
MUTRETA. RECEBIAM OS GORDOS SALÁRIOS 

EM CRUZEIROS E OS ENTREGAVAM A UM 
PARAGUAIO PARA SEREM TRANSFORMADOS 

EM DÓLARES. TUDO FOI BEM ATÉ QUE NA 
ÚLTIMA SEMANA O PARAGUAIO PEGOU A 
GRANA E DEIXOU OS MAGNATAS A VER 

NAVIOS. BEM FEITO! PÁGINA 14. 
TRINTA MIL CRIANÇAS 
CARENTES EM FOZ DO 
IGUAÇU. 
PÁGINAS 10 E 11. 
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O gosto do Pecado 
Boa programação para asta semana no Cine Iguaçu. Quarta 

e .cinta-feira "Salão Kati" com Helmuth Berger e Ingrid Thu- 

• 
Leoa ow ~Mn* Mova 
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2  NOSSO TEMPO 
Foz, de 01 a 07/07/81 

EDITORA NOSSO TEMPO 
LÁ 	75.088427/001 

Rua Edmundo de Barros, 830 
Bairro M'Boicy 

(85890) Foz do Iguaçu — Pr. 
Teletone: (0455) 74-2344 

Caixa Postal ri° 412 
Sócios Proprietários: 

Aluizio Ferreira Palmar 
EvandraStelle Teixeira 

Elcy Adail Brandt 
JosA Cláudio Rorato 

José .eopoldino Netd.  
Jessé Vidigal 

JoCo Adelino de Souza 
Juvéncio Mazzarollo 
Severino Sacomori 

Sérgio Soada 

Diretor Responsava'. 
Juvéncio Mazzarollo 

Diagrama ção: 
Jessé Vidigal 

Representante em Curitiba.' 
G Cadamuro, Praça Zacarias,80 

7° andar, conj. 708 
Fone. 223-9524 

ão: 
po Ltda. 

Nem os privilégios de ser 
um grande ponto turístico, se-
diar a construção da maior hidre-
létrica do mundo e estar na fron• 
teira de dois países fazem de Foz 
do Iguaçu um dos redutos imu-
nes aos efeitos da crise brasilei-
ra. Até pouco tempo, quando 
moradores de Foz do Iguaçu ai:-
javam para outras cidades e ou-
tros estados voltavam com a sen-
sação de estarem vivendo numa 
espécie de paraíso terrestre aqui 
na fronteira. As outras cidades, 
começando até mesmo pela vizi-
nha Cascavel, apresentavam um 
quadro desértico em matéria de 
clientes nas lojas comerciais, res-
taurantes, hotéis e tudo mais que 
faz existir dinheiro na praça. 

Em Foz do Iguaçu a crise 
era conhecida apanas como notí-
cia, não um fato real, presente. 
A pedra cortante estava dentro 
do sapato dos outros. Aqui ain-
da era possível andar conforta-
velmente. 

Guando os altos preços 
dos combustíveis, a inflação es-
candalosa a o custo da vida insu 
portável praticamente imobiliza-
ram a sociedade brasileira, Foz 
do Iguaçu era movimentada por 
uma extraordinária alavanche de 
turistas argentinos que vinham 
dispostos a comprar de tudo e 
gastar sob todas as formas sem 
pedir o preço. 

Além disso, o gordo con-
tingente de empregados na cons-
trução de Raiou, embora pouco 
gastasse na cidade, era outro fa-
tor de movimeno no caixa das 
casas comerciais. Depois, aquele 

contingente foi reduzido 
drasticamente (de umas 40 mil 
pessoas em 1978 para 20 a 25 
mil em 1980/81) e outro baque 
se fez sentir, 

Os paraguaios, aos poucos, 
também foram percebendo que 
as vantagens de comprar em Foz 
do Iguaçu iam se tornando des-
prezíveis e hoje o que compram 

são gêneros alimentícios e "re• 
puestos" para automóveis. 

A vinda de turistas euro• 
peus e americanos mantém seu 
fluxo bastante regular e estável, 
mas sempe incapaz de viabilizar 
todo o aparato comercial e turís-
tico montado em Foz do Iguaçu 
nos último_ anos. 

De 1978 a 1980 Foz do 
Iguaçu ainda respirava os bons 
ares vindos da Argentina, cujos 
turistas e compradores petreci-
navam verdadeiras orgias comer-
ciais em compras nas lojas e em 
suas incursões pelos hotéis e res-
taurantes da cidade. 

Não durou muito. Já em 
julho de 80 o governo argentino 
impôs a seu povo dolorosas ta-
xas à importação de produtos 
brasileiros, entre os quais salien-
tavam-se eletrodomésticos e rou-
pas. Aquela medida serviu para 
reduzir sensivelmente as compras 
dos argentinos no Brasil, com 
um ingrediente negativo a mais: 
Se não hcvia grandes vantagens 
em comprar aqui, eles perdiam 
também muitas motivos para 
rynoramarem suas V iagens turís-
ticas em nosso país. E reduziram 
sues generosas vindas. 

O tiro de misericórdia viria 
com a ascensão do general 
Roberto Viola ao sargo de presi-
dente. Ele encontrou o peso num 
índice de valor fictício em rela-
ção a outras moedas. Para arru-
mar a balança comercial desvalo-
rizou o peso em 28 por cento na 
primeira semana de governo, se• 
guida de outra de 10 por canto 
algumas semanas depois e, final-
mente, uma maxi-desvalorizee.Se 
de 30 por cento na passagem de 
maio para junho deste ano. Des-
se modo, se com um cruzeiro se 
comprava 35 pesos antes de mar-
ço de 1981, agora o mesmo cru-
zeiro compra 60 pesos, e isso sig-
nif eea que para o argentino com• 
prar no Brasil ou em qualquer 
outro pais tem que desembolsar  

muito mais dinheiro, eU seja, 
precisamente 68 por cento a 
mais do que vinha pagando antes 
das sucessivas desvalorizações de 
sua moeda. Somando-se a isso a 
inflação brasileira, as taxas im-
postas ao importador argentino e 
o incentivo de 40 por cento que 
o governo daquele país oferece 
aos seus exportadores (contra 15 
por cento oferecidos pelo gover-
no brasileiro aos exportade. as 
nacionais, que nem sempre são 
repassados pelas indústrias forne-
cedoras), o quadro que se apre- 
senta agora no comércio de Foz 
do Iguaçu não podia, efetiva-
mente, ser melhor. 

A situação está pretíssima 
e sem a menor perspectiva de 
melhora. O governo argentino 
deverá em breve decretrr nova 
desvalorização do peso e com is-
so fechara definitivamente as 
fronteiras de seu país até mesmo 
para viagens turísticas dos argen-
tires ao exterior. Como está já é 
muito improvável que na tempo• 
rada turística do próximo mês 
de julho (que começa amanhã) 
o comércio e o turismo de Foz 
do Iguaçu sejam tirados do sufo• 
co. 

As lojas continuarão dis-
pensando funcionários por não 
terem outra coisa a fazer senão 
assistir televisão em aparelhos 
expostos à venda ou presencia-
rem o desfile de pessoas na rua, 
que não têm o menor prazer em 
contemplar os inacessíveis arti• 
gos de qualidade nas vitrines. 

Ao lado disso há um 
pequeno consolo para os expor-
tadores de Foz do Iguaçu. De-
pois de novas investidas_clas lide-
ranças locais, cabe lactas z insuflar 
o governador Ney Braga, conse- 

guiram junto ao ministro da Fa-
zenda, Emane Galvéas, nova 
prorrogação do prazo para 
operarem em cruzeiros nas 
exportações. Essa comédia já 
apresenta uma lista de 4 prorro-
gações, sendo qee nem esta últi-
ma tem caráter definitivo. No 
início do próximo ano nova mo-
vimentação será exigida, ou en• 
tão será ordenado o sistema 
ordenado pela Cacex para atrair 
ao país moeda forte, conversível, 
que represente divisas, mesmo 
que às custas do sacrifício de um 
mcdestíssimo comércio exporta-
dor ,aarno o feito de Foz do 
Iguaçu ao Paraguai. 

As moléstias, infecções, 
pragas e tumores malignos que 
estáo carcomendo a economia 
brasilei - a estão se alastrando em 
Foz 	Iguaçu tanto como já as 
teve bem antes em outras locali-
dades. Mesmo assim, ainda res-
tam alguns sinais de que neste 
município a gravidade da situa-
ção continua menor que em ou-
tras partes - o que pode dar um 
indicativo mais aproximado do 
desespero geral que enlouquece 
os brasileiros. 

Tudo isso é merecido e 
próprio para um país (o Brasil) 
cuja política económica caminha 
ao sabor das circunstâncias, cir• 
cunstâncias que às vezes estão 
fora do próprio país - na Argen• 
tina ou no Paraguai, como no ca• 
so dos problemas que ora afetam 
Foz do Iguaçu. E tão cambalean-
te, ridícula a situação que já se 
notam lágrimas em comerciantes 
iguaçuenses que vêem seus tradi• 
cionais clientes paraguaios cruza• 
rem a fronteira argentina para fa• 
zerem compras mais comreansa• 
dores. 
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TUDO O QUE VOCE ESPERA DE UMA BOA 
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Foz também afunda na Crise 

VARIEDADE • QUALIDADE -QUANTIDADE 
TUDO O QUE VOCE ECPErlA DE UMA BOA 

CHURRASCARIA: AMBIENTE PRÓPRIO PARA 
CASAMENTOS, BATIZADOS, 

ANIVERSÁRIOS E CONVENÇÕES. 

Churrascaria Bettega 
Av. das Cataratas, logo na sarda da cidade. Fone: 74-3384 

- O gosto de Pecado 
Boa programarão pare esta semana no Cine Iguaçu. Quarta 

e quinta-feira &Ião Kitti", com Helmuth Berger e Ingrid Thu-
lin, censura 18 anos. A partir de sexta-feira "O Gotto do Peca-
do" um filme que mostre o erotismo com emoção e categoria 
num teme r ,al e inquietante. 
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Nem os privilégios de ;ar 
um grande ponto turístico, se-
diar a construção da maior hidre-
létrica do mundo e estar na fron-
teira de dois países fazem de Foz 
do Iguaçu um dos redutos imu-
nes aos efeitos da crise brasilei-
ra. Até pouco tempo, quando 
moradores de Foz do Iguaçu via-
javam para outras cidades e ou-
tros estados voltavam com a sen-
sação de estarem vivenda numa 
espécie de paraíso ta, restre aqui 
na fronteira. As outras cidades, 
começando até mesmo pele vizi• 
nha Cascavel, apresentavam um 
quadro desértico em matéria de 
clientes nas lojas comarca ais, res-
taurantes, hotéis e tudo mais que 
faz existir dinheiro na praça. 

Em Foz do Iguaçu a crise 
era conhecida apenas como notí 
cia, não um fato real, presente. 
A pedra cortante estava dartro 
do sapato dos outros. Aqui ain-
da era possível andar confortá• 
velmente. 

Cuandu os altos preços 
dos combustíveis, a nflação es-
candalosa e o custo de vida insu-
portável praticamente imobiliza-
ram a sociedade brasileira, Foz 
do Iguaçu era movimentada por 
uma extraordinária alav.anche de 
turistas argentinos que vinham 
dispostos a comprar de tudo e 
gastar sob todas as formas sem 
pedir o preço. 

Além disso, o gordo con-
tingente de empregados ria cons-
trução de !taipa embora pouco 
gastasse na cidade, era outro fa- 
SOÍ 	movimano no caixa das 
C.1525 comarca:as. Dere-na. aaoiele 

contingente foi reduzido 
drasticamente (de umas 40 mil 
pessoas era 197R para 20 a 25 
mil em 1983/81) a outro baque 
se fez sentir, 

Os paragoaias, a 	ouros, 
também foram PC cabendo que 
as vantagens de amprar em Foz 
do Iguaçu iam se tornando des-
prezíveis e hoje o que compram  

são gêneros alimentícios e are-
puestos" para automóveis. 

A vinda de turistas euro• 
paus e americanos mantém seu 
fluxo bastante regular e estável 
mas sempe incapaz de viabilizar.  
todo o aparato comercial e turís-
tico montado em Foz do Iguaçu 
noa últimos anos. 

De 1978 a 1980 Foz do 
Iguaçu ainda respirava os bons 
ares vindos da Argentina, cujos 
turistas e compradores patroci-
navam verdadeiras orgias comer• 
ciais em compras nas lojas e em 
suas incursões pelos hotéis e res-
taurantes da cidade. 

Não duro'ti muito. J. em 
julho de 80 o governo o'gentino 
impôs a seu povn dulorosas ta-
xas à importação de produtos 
urasileiros, entre os quais straen• 
tavam-se eletrodomésticos e rou-
pas. Aquela medida serviu para 
reduzir sensivelmente as compras 
dos argentinos no Brasil, com 
um ingrediente negativo a mais: 
Se não havia grandes vantagens 
em comprar aqui, eles perdiam 
também muitos motivos para 
programarem suas viagens turís-
ticas em nosso país. E reduziram 
suas generosas 'andas. 

O tiro de misericóadia viria 
com a ascensão do general 
Roberto Viola ao cargo de :presi-
dente. Ele encontrou o peso num 
índice de valor fictício em rela-
ção a outras moedas. Para arru-
mar a balança comercial desvelo 
rizou o peso em 28 por cento na 
primeira semana de governo, se-
guida de ro.tro r1R 10 por conto 
algumas semanas depois e, final-
mente, uma mexi-desvalorização 
de 30 por cento na passagem de 
maio para junho deste ano. Des-
se modo, se com um cruzeiro se 
comprava 35 pesos antes de mar-
ço de '981, agora o mesmo cru-
zeiro .:mpfa 60 pesos, e isso sig-
nifica que para o argentino com-
prar no Brasil ou em qualquer 
outro país tem que desembolsar  

a 	or 
sua moeda. Somando-se a isso a 
inflação brasileira, as taxas irra 
pm'ats ao importador argentino a 
o incentivo de 40 por cento que 
o governo daquele pais oferece 
aos seus exportadores (contra 15 
por cento oferecidos peio gover-
no brasileiro aos exportadores 
nacioaais, que nem sempre são 
repassados pelas indústrias forne-
cedoras), o quadro que se apre• 
senta agora no comércio de Foz 
do Iguaçu não podia, efatiaa• 
mente, ser melhor, 

A situação está pretíssima 
o sem a menor perspectiva de 
melhora. O governo argentina 
deverá em breve decretar neva 
desvalorização do peso e com is-
so fechara definitivamente as 
fronteiras de seu pais até mesmo 
para viagens turísticas dos argen• 
tino,  ao exterior. Como está já é 
mu' 	improvável que na tempo-
rada turística do próximo mês 
de julho (que começa amanhã) 
o comércio e o turismo de Foz 
do Iguaçu sejam tirados do sufo-
co. 

As lojas continuarão dis-
pensando funcionários por não 
terem outra coisa a fazer senão 
assistir televisão em aparelhos 
expostos à venda ou paesencia• 
rem o desfile de pessoas na rua, 
que não têm o menor !afazer em 
contemplar os inacessíveis arti-
gos de qualidade nas vitrines. 

Ao lado disso há um 
pequeno consolo para os expor-
tadores de Foz do Iguaçu. De-
pois de novas investidas das lide-
ranças locais, obrigadas a insuflar 
o governador Ney Braga, conse- 

• a 

exportaçõee 
apresenta uma lista de a p-orro• 
garões, sendo que nem esta Oiti- 
rna tem caráter definitivo. No 
início do próximo ano nova mo-
vimentação será exigida, ou en• 
tão será ordenado o sistema 
ordenado pela Cacex para atrair 
ao país moeda forte, conversível, 
que represente divisas, mesmo 
que às curas do sacrifício de um 
modestíssimo comércio exporta-
dor como o feito de Foz do 
Iguaçu ao Paraguai. 

As moléstias, infecções, 
pragas e tumores malignos que 
estão carcomendo a economia 
brasileira estão se alastrando em 
Foz do Iguaçu tanto como ja as 
teve bem antes em outras locali 
dades. Mesmo assim, ainda res. 
tem alguns sinais de que neste 
município a gravidade da situa-
ção continua menor que em Ou-
tras partes - o que pode dar 
indicativo mais aproximado do 
desespero geral que enlouquece 
cs brasileiros. 

Tudo isso é merecido e 
próprio para um país (o Brasil) 
cuja política econômica caminha 
ao sabor das circunstâncias, cir-
cunstâncias que às vezes estão 
fora do próprio país - na Argen-
tina ou no Paraguai, como no ca-
so dos problemas qi.e ora afetam 
Foz do Iguaçu. E tão cambalean-
te, ridícula a situação que já se 
notam lágr'rnas em comerciantes 
iguaçuenses que vêem seus tradi• 
cionais clientes paraguaios cruza• 
rem a fronteira argentina para fa-
zerem compras mais compeasa-
deras. 
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Perdão, 
Alceu 

O Alceu Sperança, autor —
juntamente com seu irmão 
Carlos — do livro "Pequena His-
tória de Cascavel e da Região 
Oeste" e de vário, poemas es-
palhados pelos órgãos de im-
prensa da região, enviou tempos 
atrás um poema para que 
NOSSO TEMPO publicasse. 
Acontece que os editores deste 
jornal perderam os originais nos 
montes de papelada que convi-
vem diariamente conosco, dal a 
sua não publicação. Desculpan-
do-nos deste irreparável descui-
do, pedimos a compreensão de 
nosso amigo Alceu, e mais qua 
isto: pedimos que continue nos 
enviando colaborações rue, 
esperamus,nâo sejam perdidas 
como a anterior. Perdão, Alceu. 

Atenção para as 
ofertas de 
Combinato 

Discos 
Long-Plays CRS 249,00 

Fita gravada; CRS 299,90 
Fitas virgens CRS 100,00 

E a sensacional oferta 
do mês: 

LP Baila Comigo 
Internacional CRS 630,00 

Verifique e 

e 

Matou a 
mulher e 
comeu os 
seios 

Num assassinato, o pro-
blema mais grave (depois do 
peso na consciência) deve ser 
de comi) se livrar do cadáver 
sem ser descoberto. Esconder 
no mato começa feder e os ebu-
tres podem dar o alarme; jogar 
no rio (fato costumeiro em Foz 
do Iguaçu) o corpo aparece boi-
ando dias depois. O estudante 
japonês, Essei Segava), de 32 
anos, descobriu uma maneira 
'sui generis" ao tentar se livrar 
do corpo da jovem holandesa 

Hartevelt, de 25 anos. 
comei o cadáver 

Os dois estudavam numa 
faculdade em Paris e na noite do 
dia 11 Segava convidou a moça 
para ir ao seu apartamento. Ela 
concordou mas recusou dormir 
junto com o rapaz. Descon-
solado, Sagawa matou a jovem 
com um !iro de carabina. Para se 
livrar do cadáver Segava 

eaumbaia~meis 	  

O GALPAO 

A casa noturna 
que faltava em 
Foz do Iguaçu 
Festas Típicas• 
• Baile da Saudide 
• Festa da Cerveja 
• Noite do Hasvaf 
• Roda de Samba 
• Festa das Crianças 
• Festa Junina 
• Domingueiras 
• Noite das Nações 
• Noites Regionais 

FESTAS PARTICULARES 
• 

*Aniversários 
• C isamentos 
"*. Jivados 
• Bodas  

Começou a comer primeiro os 
seios e preparou a sobremesa 
com e ponta do nariz e com os 
ISsios O restante do corpo iria 
guardai na geladeira mas como 
nêo soube tuoo, botou numa 
mala e depositou nas proximl-
dader de um lago Poucos diss 
depois foi descoberto e o rapaz 
foi preso 

Quanto 
pummmm 

há quem diga que Deus 
está seriamente pensando em 
acabar corri as festas junina,. É 
que nesta época todo mundo in-
gere pinhão e batata doce à von-
tade e em seguida vem o resul-
tado: pumm, pumm, pumm. Todo 
aquele ar poluido sove ao céu e 
o Velhinho está de saco cheio. 

Delegado 
de cara 
cheia 

• Essa do delsgedo Germano 
ir a Curitiba, encher a cara e 
depois bater o carro ficou feio 
pacas. Deveria o delegsdo fazer 
como avestruz: enfiar a cara na 
terra. Mas, como a vergonha por 
aquelas plagas anda de baixo 
astral.. 

Sacanagem 
do 
psicotécnico 

Pouco tempo atrás foi Insta-
lado em Foz do Iguaçu um 
centro para que a população pu-
desse fazer o pscicotécnico aqui 
mesmo. Agora, sem explicação 
nenhuma, fecharam o negócio e 
novo ficou a ver navios. Como é, 
Tércio: vai ficar calado ou vai de-
fender o município oor que foi 
eleito? 

Sangue 
preto 

O Lourival das Neves, 
também conhecido por Pantera 
Co' de Rosa, apresentador do 
programa "As malhes (argh) da 
Lei ', ao defender com unhas e 
dentes o carcereiro Orlando Ca-
neiro, disse que uma das teste-
munhas do carcereiro era uma 
condessa e acrescentou: Uma 
condessa, uma pessoa de san-
gue azul, nobre jamais iria 
mentis A condena sangue azul 
que o "Pantera" se referia era 
nada mais nada menos que a 
Nora Dalsy Kirschner von 
Kirschber, aquela que anda al 
pelas ruas. Rá, rá, rá. 

Acordo 
sanitário 
Na cidade de Presidente 

Stroessner, Paraguai, realizou-
se no dia 24, uma reunião de re-
presentantes dos Ministérios da 
Saúde do Paraguai, Brasil e da 
italpu Binacional, com a fina-
lidade dar continuidade aos tra-
balhos de implementação do 

Casa do 
Encanador 

anisa Ao de todo servi 4: 

Acordo Sanitário firmaou em 
1971 

Constou da agenda, entre 
outros tópicos, a apresentação 
das conclusões da reunião reali-
zada em 30 de outubro do ano 
passado em Foz do Iguaçu e 
designação de subcomissões 
para os estudos necessários 
para a atualização do acordo. 

Estiveram presentes o su-
perintendente da SUGAM, dr. 
José Taquarussu Lima; dr. José 
Malorquim, representante do Mi-
nistério da Saúde do Paraguai 
perante a Releu, alám de autori-
dades de Porto Stroessner e Foz 
do Iguaçu, ligados à saúde. 

A reunião foi no Hotel Aca-
ray, seguida de almoço e visita 
ao canteiro de obras da 'talou. 

O Acordo Sanitário visa a 
eliminar ou diminuir os danos 
que gravitam sobre as comuni-
dades e melhorar os Indices de 
saúde da área geográfica, 
comum aos dois palaes, e que é 
compreendtdr, em sua maior 
parte pelo futuro reservatório da 
italpu &nacional. 

Nome 
das ruas 
Uma queixa multo Justa da 

população de Foz do Iguaçu é da 
inexistência de placas com o 
nome das ruas da cidade. 	Aqui 
em rui se sabe o nome da Ave-

nida Brasil, que tem urr verda-
deiro matagal de sinais. Os mais 
antigos moradores ainda sabem 
o nome de outras ruas e ave-
nidas, mas, mas,... 

Proprietários de firmas 
queixam-se amargamente 06 
que não ...diante dar endereço 
com nome de rua, pois ninguárr 
tem condições de encontrar a tal 
rua. É cômico: Em Foz, para Indi-
car um endereço tem-se que 
ficar dando ponto de reterancla: 
"Fica lá perto do notei tal, do bu-
raco xis, da zorra ipsilon" 
Dando o nome da rua e o nú-
mero, o cara fica sabendo 
tanto como, se não lhe disses-
sem nada. E urna vergonha para 
uma cidade desta porte não ter 
placas com o nome das ruas, ao 
menos as do centro da cidade. 

Há quem afirme que no De-
partamento Rodoviário há um 
monte de placas com os nomes 
das ruas, Estariam esperando 
enferrujar, ou é preguiça? 

Como evitar 
o golpe 

:Eleições em E2? Isto é 
uma miragem". Esta declaração 
foi feita pela presidente nacional 
do Partido Popular, senador Tan-
credo Neves, um dos políticos 
mais bem Informados do Brasil. 
Tancredo, parlamentar várias 
vezes e ex-primeiro ministro par-
lamentarista carrega uma enor-
me bagagem de experiência poli 
tica e certamente sua declara-
ção está baseada em dados dos 
quartéis 

Gue há um processo 
conspiretório em marcha todos. 
sabem; como freá-lo é que 
ninguém sabe. As opoalcões 
/teste momento têm duas táti-
cas para enfrentar o golpe em 

r  Locadora 
Irmãos Silva 

Locação de carros 
Opala, Galaxie, BrasIlla, 
Chevete e Volks. Com  

CEASA  não 
é dos 
brasileiros? 

O CEASA de Foz do Iguaçu 
não vem cumorindo a sua tarefa 
dentro de nossa comunidade: a 
de abastece — a preços baixos 
— o mercam Iguaçuense. Acon-
tece que os vendedores do 
CEASA preferem vender os heril-
frutigranjeiroi, aos paraguaios, 
onde conseguem um preço 
maior. Dessa forma, dançam os 
consumidores de nossa cidade. 
Acontece que o CEASA é um 
centro de abastecimento promo-
vido pelo Governo e está sendo 
mal dirigido. As autoridades res-
ponsáveis pelo real funciona- 
len • deste cei 	de abasteci- 

marcha. Uma é recuar em 
alguns aspectos de seus 'obje-
tivos estratégicos e restringir a 
prática oposicionista a especula-
ções em torno do projeto elei-
toral do governo economizando 
munições na critica a 
Figueiredo e seu Watt. Em resu-
mo, seria não atacar o governo 
que esta sofrendo pressões de 
setores duros das FFAA. Outros 
setores da oposição estão Preo-
cupados com a organização po 
pular, com mobilizações secrece 
ais de problemas complicados. 
Acreditam que ah amplia ido os 
espaços e conquistas do movi-
mento popular poderão frear a 
escalada golp, sta. 

Os setores duros neste mo-
mento têm apóio de forte cor-
rente de empreesrlado brasileiro 
e do Governo Reagan (o Depar-
tamento de Estado não estaria 
apoiando o golpe). E não econo-
mizam criticas ao presidente Fi-
gueiredo, que é considerado por 
esses setores o culpado pela 
atual situação, pois está pondo 
em prática uma política popu-
lista em época de crise mundial.  
Goibery é outra vitima das cri-
ticas dos golpistas. Ele é cri-
ticado por estar fazendo o Jogo 
dos "comunistas" através de 
seu projeto de democratização 
gradual. Ultimamente, até no 
Delfim os duros estão descendo 
a lenha, principalmente depois 
que este fez algumas declara-
ções acusando o empresariado 
brasileiro de sempre mamar nas 
tetas do Estado sempre que há 
crise. Ai mamadeira seriam os 
subsídios governamentais. Até 
os reajustes semestrais de salá-
rio são criticados por esses Se-
tores que pregam o arrocho sa-
larial, o fechamento do Congres-
so e a reedição dos "milagres" 
do governo Madici. 

Enquanto Isso os setores li-
berais, tanto dentro das FFAA 
como entre os civis, evitam falar 
publicamente sobre a conspira-
ção, pois acreditam que assim 
estariam criando um clima 
psicológico favorável aos golpis-
tas. Preferem acreditar nas elei-
ções e se preparam para elas 
mesmo que seja uma miragem 
como declarou o astuto poilticr 
mineiro. 
DEU NO JOIMPL: 

a.scavel EC. 
quer Aluisio 

Para o lieeundo turno do Campeonato Paranaen-
se de Futebol, o Cascavel EC está pretendendo con-
vir com n futebol do centro-av-ante Aluisio, 

q' 
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mulher e 
coineu os 
seios 

Num assassinato, o pro-
blema mais grave (depois do 
peso na conclameis) deve ser 
de como se livrar do cadáver 
sem ser descoberto. Esconder 
no mato começa feder e os atou ,  
Ires podam dar o alarmei inar 
no rio (fato costumeiro em Foz 
do Iguaçu) o corpo aparece boi-
ando dias depois. O eaardante 
japonas, Essei Sagaere, cie 32 
anos, descobriu urna maneira 
'sul 'prancha" ao tentar 6e livrar 
do corpo de jovem holandesa 
Renée Hartevell, de 25 anos 
comer o cadáver. 

Os dois estudavam numa 
faculdade em Pada e na noite do 
dia 11 Sagrava convicesa a moça 
para ir ao seu apartamento. Ela 
concordou mas recusou dormir 
junto com o rapaz. Descon-
solado, Saneava matou a jovem 
com um tiro de carabina. Para se 
livrar do cadáver Segavas 

O GALPM 

A 'asa noturna 
que faltava em 
Foz do Iguaçu 
Festas Típicas: 
'Baile da Saudade 
• Festa da Cerveja 
'Noite do Nasala 

Roda de Samba 
'Festa das Crianças 
'Festa Junina 
*Domingueiras 
'Noite das Nações 
*Noites Regionais 

FESTAS PARTICULARES 

Aniversários 
'Casamentos 

Noivados 
• Bodas 
• Reveillon 
'Jantares 
'Recepções em Geral 

Rua Mato Grosso, 74 
Vila Maracanã 

FontÉ 73-4084 Foz do Iguaçu 
Paraná 

lábios 	restante do corpo iria 
guardar na geladeira mas cor o 
não (roube tudo, botou numa 
mala e depositou nas proximi-
dades de um lago Poucos dias 
depois foi descoberto e o rapaz 
foi preso 

Quanto 
pummmm 

Ha quem diga que Deus 
está seriamente pensando em 
acabar com es testas junina, 
que nesta época todo mundo In-
gere pinha° e batata doce à von-
tade e em seguida vem o resul-
tado: pumm, pumm, pumm. Todo 
aquele ar poluído sobe ao céu e 
o Velhinho está de saco cheio. 

Delegado 
de cara 
cheia 

Essa do delegado Germano 
ir a Curitiba, encher a cara e 
depois bater o cario ficou feio 
aacas. Deveria o alegado fazer 
como avestruz: enfiar a cara na 
terra. Mas, como a vergonha por 
aqueles piegas anda de baixo 
astral 

Sacanagem 
do 
psicotécnico 

Pouco tempo atrás foi insta-
lado em Foz do Iguaçu um 
centro para que a população pu-
desse fazer o psctcotécnIco aqui 
mesmo. Agora, sem explicação 
nenhuma, fecharam o negócio e 
povo ficou a ver navios. Como é, 
Tércio: vai ficar calado ou vai de-
fender o Município por que foi 
ele.tC,9  

Sai Igue 
preto 

O Lounvat das Neves, 
também conhecido por Pantera 
Cor de Rosa, apresentador do 
programa "As malhas (argh) dei 
Lei", ao defender com unhes e 
dentes o carcereiro Orlando Ca - 
neiro, disse que uma das teste-
munhas do carcereiro era uma 
condessa e acrescentou. Uma 
condessa, uma pessoa de san-
gue azul, nobre jamais iria 
mentir. A condesa sangue 	azul 
que o "Pantera" se referia era 
nada mais nada menos que a 
Nora Dalsy Kirschner von 
Kirschber, aquela que anda ai 
pelas ruas. Rá, rá, ré, 

Acordo 
sanitário 
Na cidade de Presidente 

Stroessner, Paraguai, realizou-
se no dia 24, uma reunião de re-
presentantes dos Ministérios da 
Saúde do Paraguai, Brasil e da 
italpu Blnacional, com a fina-
lidade dar continuidade aos tra-
balhos de implementação do 

Casa do 
Encanador 

Organização de todo serviço 
Na hora e a domicilio. 

Só ligar para o fone 74-2269 
Executamos qualquer serviço 

que você solicitar. 
R. Almirante Barroso, 649 

outros tópicos, a apresentação 
das conclusões dg reunião reali-
zada em 30 de outubro do ano 
passado em Foz do Iguaçu e a 
designação de sub-comissões 
para os estudos necessários 
para a atualização do acordo. 

Estiveram presentes o su-
perintendente da SUGAM, dr. 
José Taquarussu Lima; dr. José 
Malorquim, representante do Mi-
nistério da Saúde do Paraguai 
perante a italpu, além de autori-
dades de Porto Stroessner e roz 
do Iguaçu, ligados à saús a. 

A reunia° foi no Hotel Aca-
ras', seguida de almoço e visita 
ao canteiro de obras da Raiou. 

O Acordo Sanitário visa a 
eliminar ou diminuir os danos 
que gravitam sobre as comuni-
dades e melhorar os Indices de 
as ide da área geográfica. 
cs „um aos dois países, e que é 
compreendida em sua maior 
parte pelo futuro reservatório da 
Italpu Binacionai 

Uma (meai muito Justa da 
populaça° de Foz do Iguaçu é da 
inexistência de placas com o 
nome das ruas da cidade. Aqui 

em Foz se sabe o nome da Ave-
nida Brasil, que tem um verda-
deiro matagal de sinais Os mais 
antigos moradores ainda sabem 
o nome de outras ruas a ave-
nidas, mas, mas, 

Proprietários de firmas 
queixam-se amargamente de 
que não adianta dar endereço 
com nome de rua, pois ninguém 
tem condições de encontrar a tal 
rua. E cómico Em Foz, para indi-
car um endereço tem-se que 
ficar dando ponto de rereréncla: 
"Fica lá peno do hotel tal, do bu-
raco xis, da zorra ipsilon" 
Dando o nome de rua e o nú-
mero, o cara rica sabendo 
tanto como, se não lhe disses-
sem nada. E uma vergonha para 
uma cidade deste porte não ter 
placas com o nome das ruas, ao 
monos as do centro da cidade 

Há quem afirme que no De-
partamento Rodoviário há um 
monte de placas com os nomes 
das ruas. Estariam esperando 
enferrujar, ou é preguiça'? 

Como evitar 
o golpe 

:Eleições em 82? isto é 
uma miragem". Esta declaração 
foi feita pela presidente nacional 
do Partido Popular, senador Tan-
credo Neves, um dos políticos 
mais bem informados do Brasil. 
Tancredo, parlamentar várias 
vezes e ex-primeiro ministro par-
lamentarista carrega uma enor-
me bagagem de experiência poli-
tica e certamente sua declara-
ção está baseada em dados dos 
quartéis 

Que há um processo 
conspiratório em marcha todos 
sabem; como freá-lo é que 
ninguém sabe. As oPosiCaea 
neste momento têm duas táti-
cas para ca4rentar o golpe em 

Locadora 
Irmãos Silva 

Locação de carros 
(7p91a, Galaxle, Brasília, 

Chevete e VolI;s. Com  
ou sem motorista, 

Rua Ma. Deodoro, 1010 
-Fone: 74-1516 - Foz do 

Iguaçu 

CEASA não 
é dos 
brasileiros? 

O CEMA de Foz do Iguaçu 
não vem Cumprindo a sua tarefa 
:iene° de nossa comunidade: a 
de abastecer — a preços baixos 
— o ri 'orcem) Iguaçuense. Acon-
tece que os vendedores do 
CEASA preterem vender os horta 
frutigranjeiros aos paraguaios, 
onde conseguem um preço 
maior. Dessa forma, dançam os 
consumidores de nossa cidade.  
Acontece qus o CEASA é um 
centro de abastecimento promo-
vido pelo Gover"u e está sendo 
mal dirigido. Às autoridades res-
ponsáveis pelo real funciona-
mento deste centro de abasteci-
mento devem se cuidar, pois de 
forma contrária, os usuários des-
contentes -- principalmente do-
nos de restaurantes — irão 
todos em 82 votar na oposição. 
Ou não? 

Perdão, 
Alceu 

O Alceu Sperança, autor —
juntamente .com seu Irma() 
Carlos — do livro "Pequena His-
tória cie Cascavel e da Região 
Oeste" e de vária -poemas era 
paisiados pelos órgãos de im• 
prensa da região, enviou tempos 
atras um poema para que 
NOSSO TEMPO publicasse. 
Acontece que os editores desta 
iornal perderam os originais nos 
montes de papelada que convi-
vem diariamente conosco, dal a 
sua não publicação. Desculpan-
do-nos deste irreparável deacul-
cio, pedimos a compreensão de 
nosso amiga Alceu, e mais que 
isto: pedimos role continue nos 
enviendo colatorações quer 
espertraos,nào sejam perdia/as 
como e anterior. Perdão, Alceu. 

Atenção para as 
ofertas de 
Combinato 

Discos 
Long-Plays CRS 249,00 

Fita gravada, CRS 299,90 
Fitas virgens CRS 100,00 

E a sensacional oferta 
do mês: 

LP Belfa Comigo 
Internacional CRS 630,00 

Verifique e 
compare 

2 Lojas: 
Loja 1 - Av. Brasil, 87 
Loja 2 - Av. Brasil, 920 

1&~ 

Nome 
das ruas 

pr 	cpos c on ata a especu a- 
ções em torno do projeto eles 
foral do governo economizando 
munições na critica a 
Figueiredo e seu staff. Em resu-
mo, seria não atacar o governo 
que esta sofrendo pressões de 
setore duros das FFAA. Outros 
actores a oposição estão preo-
cupados om a organização po 
pular, com 	ilizaçõe secreci. 
ais de prol:Sem 	'omplicados. 
Acreditam que se) amp asado os 
espaços e conquistas do movi-
mento popular poderão frear a 
escalada golpista. 

Os setores duros neste mo-
mento têm apóio de forte cor-
rente de empreeerlado sasileiro 
e do Governo Reagan (o Depar-
tamento de Estado não estaria 
apoiando o golpe). E não econo-
mizem criticar: ao presidente Fi-
gueiredo, que é considerado por 
esses setores, o culpado pela 
atual situaçao, pois está pondo 
em prática rena politica popu-
lista em época de crise mundial. 
Golbery é outra vitima das cri-
ticas dos gopistes Ele é cri-
ticado por estar fazendo o jogo 
dos "comunistas" através de 
seu projeto cie democratização 

D
radual. Uttimemente, até no 
elfim os duros es:ao descendo 

a lenha, principalmente depois 
que este fez algumas declara-
ções acusando o empresanaCo 
brasileiro de sempre mam ir rias 
tetas do Estreie sempre que há 
crise. A. mariaueira seriam os 
subsidloa governamentais Até 
os reajustes semestrais de salá-
rio Co criticados por esses se-
tores que pregam o arrocho sa-
larial, o fechamento do Congres-
so e e (cediça() doe "milagres" 
do governo Madlci. 

Enquanto Isso os setores li-
berais, tanto dentro das FFAA 
como entre os civis, evitam falar 
publicamente sobre e conspira-
ção. pois acreditam que assim 
estariam criando um cilma 
palco' aelco favorável aos golpis-
tas. Preferem acreditar nas elei- 
ções e 82 preparam para elas 
mesmo que a ija uma miragem 
como declares o astuto ooliticr 
mineiro.  
DEU NO Og 

ascavel 
quer Aluisio 

Para o !segundo turno do Campeonato Paranaen- 
se de Futebol, o Cascavel EC está pretendendo core 

tsr com r. futebol do centroo-ava JOSSO 
nte Alu 

TÊa
isi

lec 
o, que 

pia 
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É o sargento Garcia, perseguidor 
Implacável do Zorro? Não. E o Joel, 
fotógrafo do "Estado do Paraná". 



É o sargento Garcia, perseguidor 
implacável do Zorro? NAo. E o Joel, 
fotógrafo do "Estado do Paraná". 



É o sargento Garcia, perseguidor 
Implacável do Zorro? Não. E o Joe', 
fotógrafo do "Estado do Paraná". 

Ortega: Buuuuuu... 
Clóvis: Será que o Tio 

Patinhas está caçoando de mim? 

Fould: P vantagem dá ser 
solteirào por vocação. 
Ou será por profissão? 



É o sargento Garcia, perseguidor 
implacável do Zorro? Não. E o Joel, 
fotógrafo do "Estado do Paraná". 

Ortega: BUUUUULL. 
Clóvis: Será que o Tlo 

Patinhas está caçoando de mim? 

FoUid: A vantagem cré ser 
solteirão por vocação. 
Ou será por profissão? 



VOU ME 
QuelsAR AO 
SiuDIcATC. 

TeKINC) UM MON-Tc. DE 
piLpos,, pacC150 COMER 

E DAR. COmIEM, As ELES, 
oisHEiRo PFF E5-rupoL, 

pA,..54cEM oE oN1Bo5 
PAGO ALUGUEL , LuZ , A6uA, 
IMPOSTOS, -r A,,) 5 E 
O MEV SAL£Ri0 
É RA 

(‘ JÃ PODEMOS TRABALHAR, 
mAts TRANQUILOS • A PM 
r•EsARmou o 

POVO. 

POQ.V1/-,5 
V:: 1,3 



A PS-MOLA 
Cu A viDA 9  

AWNA1-,53 

000 

JA PODEMOS TRABAISAR. 
MAIS TRANQUILOS . A PM 
DESARMOU O 

POVO. 

AF,KEENC,11)k, 

TerM0 UM morna DE 
PRECISO COMER 

E PAR COMIDA, A, ELES, 
OiskIEIRD PRA ESTUD0c, 

PASSAGEM PE ONIBUS, , 
PAGO ALUGUEL , LUZ, A6UA 
IMPOSTOS , -rAxay E 

O meu sAL6wo 



1~~~~1 
Pão nosso 
de... 

A qualidade do pão que es-
tamos comendo é bastante dis-
cutível, pois desde a,limpeza da 

DOCUMENTOS 
PPRDIDOS 

Ascençad pe F Pionelina comunica 
que perNiu sua Carteira de Identi-
dade Por esta. sendo requerida a 
segunda via fica a mesma sem 
vaio( legal Foz do ittuaçu, 02 dn 
cunho de 1901 

Ascençào de F. Ponellne comunica 
que perdeu sua Carteira de Identi-
dade Per estar sendo requerida a 
segunda via fica a mesma sem 
valor legal. Foz do Iguaçu. 01 de 
Junho de 1901 

DOCUMENTOS 
PERDIDOS 

BASTA DE DITADURAS 
(Aluízio F. Palmar) 

farinha de trigo ao fermento, 
passando pelas normas de higie-
ne, merecem de nossas auto-
ridades vinculadas à saúde pú-
oaca uma rigorosa inspeção. Sa-
bemos que todos lutam com di-
ficuldades, inciasrve e ProPrle-
ferir-  de padaria, mas o consu-
midor tem toda a razão do mun-
do quando reclame da qualidade 
do produto que está comprando. 

Na quarta-feira passada um 
leitor do jornal trouxe até a re-
dação dois pães que indiscu-
tivelmente tinham cocó de rato. 
Ele já chegou dizendo que o 
povo estava comendo pão com 
merda, mas nós preferimos 
fazer uma observação mais de 
perto oo objeto da dent.ncia, e 
então o moço trouxe os -gel até 

aqui. Foi difícil acreditai mais até 
patinho de rato tinham os pães. 
O leitor pediu que não fossa 
identificado na matéria de de-
núncia, puis "aqui em Foz é 
muito perigoso fazer denúncia, 
não se sabe o que pode aconte-
cer com a gente" 

Se por um lado sua atitude 
é convarde, por outro !rado nós a 
respeitamos ,pois ,como vivemos 
num contexto de violência 
contra os direitos do cidadão, 
não queremos ser os culpados 
de amanhã um consumidor 
revoltado ser indiciado na Lei de 
Segurança Nacional, por protes-
tar contra a má qualidade do pão 
que come todos os dias. 

Apesar de tudo,alval a foto-
grafia dos pães comprados na 
Padaria Três Fronteiras pelo 
consumidor que teve nano de 
represálias por denunciar um 
cocó de rato no pão. 

A ADESG (Associação dos 
Diplomados da Escola Superior 
de Guerra), vai realizar a partir 
de amanhã um cicio de palestras 
aqui em Foz do Iguaçu. O terná-
rio, não resta dúvida, é bastante 
interessante, pois busca analisar 
o fenómeno da viotência, suas 
causas e soluções. É muito bom 
que os responsáveis pelo atual 
estado de miséria em que se en-
contra o povo brasileiro come-
cem a se preocupar com as 
aausas da violência e busquem 
através de debates as formas 
para solucioná-las. 

Mas, 	infelizmente, 	não 
acredito que possam chegar a 
alguma conclusão que possa in-
teressar ao futuro era Nação. Os 
conferencista, em seu afã de de-

fender um sistema sócio-econó-
mico injusto e uma doutrina de 
segurança 	nacional 	anripoputer, 
dificilmente chegarão a propostas 
corretas. Podem inclusive partir 
de dados reais, mas ao utilizar 
uma metodologia enquadrada só 
Poderão chegar a falsas so-
luções. 

A violência no Brasil tem se 
dado principalmente no campo 
social e . institucional 	Fome, 
analfabetismo e legislação auto-
ritária são os principais aspectos 
da violência em nosso pais. Não 
há maior violência do que o esta-
do de abandono em que se en-
contra o nosso povo, em contra-
posição aos bolsões de riqueza e 
luxo concentrados em mãos de 
uma minoria. Não há maior vio-
lência do que a ditadura da qual 
felizmente estamos saindo.Não 
há maior violência do que a san-
gria nacional que está sendo 
executada pelas multinacionais, 

O BEABA DA DEMOCRACIA 
Alguns boatos correram al-

gumas semanas atrás e diziam 
que havia um plano conspirai& 
rio em marcha visando a fazer 
retornar o país à ditadura, Esta 
conspiração contra o retorno do 
Brasil ao regime democrático es-
taria sendo feita por alguns mili-
tares e grupos económicos trau- 
matizados neste período de pas-
sagem entre ditadura e 
democracia. Será preciso relem-
brar todo o traste período dita-
dtorlal, quando milhares de bra-
sileiros • foram assassinados, 
outros tiverem que abandonar o 
solo pátrio e toda a nação foi 
transformada num quintal de 
prupos económicos que explora-
ram nossa mão-de-obra e 
nossas riquezas? 

Talvez saia preciso releM- 

bom ternário para a ADESG, que 
juntamente com organizações 
de civis, promove cursos por 
este Brasil afora. 

Na Ailemanha vem aconte-
cendo UM fenômeno interes-
sarte. Ainda subsistem alguns 
basões que sonham com o re-
torno do nazismo. E bastante 
louvável esta sendo a campanha 
promocional u: democracia por 
que estão passando as Forças 
Armadas da Alemanha Ocidental 
— Bundeswehr.  

Dirigido por um civil, o so-
cial democrata Hans Apar, o Mi-
nistério da Defesa da República 
Federal da Alemanha acaba de 
inaugurar exposições destinadas 

a correr os quartéis do país. Este 
curso, em que os princípios dê-
mocráticos soo expostos dida-
ticamente, toca as velhas feridas 
abertas nas instituições militares 
pelo seu comportamento 
durante p período de ditadura 
nazista. E um doloroso exercício 
de auto-expiação, uma reme-
moração do vergorrhoso fim a 
que pode chegar uma ditadura 
em sua mais absoluta e preten-
siosa versão. 

DEMOCRACIA E 
COESÃO MILITAR 

Criticar a atitude ire um mi-
litar significa no Brasil de hoje, e 
()entro do ponta de vista do con-
peito de coesão das FFAA, um 

' insulto à instituição armada. Esta 
atitude está inclusive prejudi-
cando o andamento do processo 
democrático brasileiro. 

Ainda sobre a campanha de 
reeducação do soldado alemão 
nos princípios democráticos, diz 
Hans Apar: ''A solidariedade 
com a democracia é mais impor-
tante do que a solidadriedade 
com as pessoas que exercem, 
por acaso, a nossa mesma pro-
fissão. Por isso a nossa solidarie-
dade não pode ser dirigida aos 
militares como meros integran-
tes de urna instituição, mas so-
mente àqueles militares que se 
empenham pela concretização 
ou preservação de uma demo-
cracia com todas as suas liber-
dades fundamentais. Não é que-
rer a politização do Exército. 
mas sim soldados politicamente 
conscientes". 

,Esta lição é importante e 
serve na medida para o Brasil, 
principalmente neste momento 
em que os objetivos democrá-
ticos estão condicionados à coe-
são, ou eja, un dade militar. É 
uma situação completamente in- 
vertida, 	is o •rinCipal compro- 

da ADESG, que farra um grande 
serviço ao pais se promovesse 
ciclos 	de 	conferencias 	sobra 

democracia dentro dos quartéis 
também Nestas conferências, 
de forma diddtica, teriam que ser 
relembrados os anos negros de 
ditadura e todos • os crimes 
cometidas contra os direitos hu-
manos. E preciso tocar na ferida, 
para que não caiam no esqueci-
mento as mortes, desapareci-
mentos e todas as barbaridades 
cometidas na fase mais dura da 
repressão. 

TRISTE DITADURA 
Depois da vitória dos ali-

ados contra o nazismo, todo 
mundo tomou conhecimento dos 
crimes cometidos pela ditadura 
hitlerista. Filmes, documentos, li-
vros e fotografias foram espalha-
dos por todo o mundo divulgando 
o terror que aconteceu na Ale- 
manha e países dominados 

Essa divulgação manteve 
viva a memória da humanidade 

em relação ao nazismo e suas 
consequências. Por isso é Are-
ciso que as atrocidades come-
tidas aqui no Brasil sejam divul-
gadas, para que nunca mais nos-
so pais tenha seu solo ensan-
guentado pelo sangue Ce seus 
filhos. 

Jacobo Timerman, joi•nalis-
ta argentino, hoje exilado, está 
dedicando a vida a denunciar 
os crimes da ditadura argen-

tina. Numa entrevista Cada à re-
vista Veja, ele relata que as 
FFAA argentinas sequestraram 
e mataram entre 20 e 25 
mil pessoas; Que fanarias intei-
ras desapareceram, como 

a exemplo o caso da família Tarno-
polsky. Foram prender um rapaz 
e, como ele não estava em casa,. 
levaram sua mãe, seu cai, um 
irmão e o namorado oa irmã. 
Nenhum deles reapareceu. O 

rapaz ficou sozinho. Foi tirado da 
Argentina e hoje está sob trata-
mento psiquiátrico no exterior. O 
escritor Jorge Luiz Borges diss?, 
numa entrevista à imprensa que 
"o. terror praticado pelo governo 
argentino é um novo tipo de ter-
rorismo; os generais argentinos 
também são terroristas. 

Essas são algumas lições 
que os estrategistas lo sistema 
devem aprender E i is alemães 
que sofreram na carne os hor-
rores de uma ditadura estão en-
sinando. Ensinar democracia em 
cima de um painel sobre os cri-
mes das ditaduras, para que 
nunca mia suamos e ma 

Recém-chegado da Capital 
do Mato Grosso do Sul, ofereca 

seus serviços para a obra de 
(tarou e outras empresas da 
região. Possui 10 ano do 

experiência, com referências 
das firmas por onde passou, em 

especial na condição de 
encarregado geral de 
transportes ou auxiliar 

administrativo. 



blica urna rigorosa Inspeção. Sa-
bemos que todos lutam com di-
ficuidades, inclusive o proprie-
tário de padaria, mas o consu-
midor tem toda a razão do mun-
do quando reclame da qualidade 
do produto que está comprando. 

Na quarta-leira passada um 
leitor do jornal trouxe até a re-
dação dois pães que indiscu-
tivelmente tinham cocô de rato. 
Ele já chegou dizendo que o 
povo estava comendo pão com 
merda, mas nós preferimos 
fazer uma observação mais de 
perto no objeto da denúncia , e 
então o moço trouxe os pães até 
aqui. Fol difIcll acreditar mais até 
patinho de rato tinham os pães. 
O leitor pediu que não fosse 
Identificado na matéria de de-
núncia, pois "aqui em Foz é 
muito parlaoso fazer denúncia, 
não se sabe o que pode aconte-
cer coro a geris". 

Se por um lado sua atitude 
é cor,varde, por outro lado nós a 
respeitamos.pois,cc, 	vivemos 
num contexto de violência 
contra os direitos do cidadão, 
não queremos ser os culpados 
de amanhã um consumidor 
revoltado ser indiciado na Lei de 
Segurança Nacional, por protes-
tar contra a má qualidade do pão 
que come todos os dias. 

Apesar de tudo,a1 vai a foto-
grafia dos pães comprados na 
Padaria Três Fronteiras pelo 
consumidor que teve medo de 
represálias por denunciar um 
cocó de reto no pão. 

A que' idade do pão que es-
lama.. Contendo é bastante diz,-
cutivel, pois desde ', limpeza da 

DOCUMENTOS 
PERDIDOS 

Ascenção de F. Portelina comunica 
que perdeu sua Carteira de Identi-
dade Por estar sendo requerida a 
segunda sia fica a mesma sem 
valor legal Foz do Iguaçu, 01 de 
Junho de 1981 

DOCUMENTOS 
P4RDIDOS 

Ascença0 de F Portelina comunica 
que Per.kou sua Carteira de Identi-
dade Por estar sendo requerida a 
segunda via fica a mesnia sem 
valor legal Foz do Iguaçu, 02 dn 
Ninho de 1981 

DOCUMENTOS 
PERDIDOS 

Recém-chegado da Capital 
do Mato Grosso do Sul, oferece 

seus serviços para a obra de 
Itaipu e outras empresas da 
região. Possui 10 anos de 

experiência, com referências 
das firmas por onde passou, em 

especial na condição de 
encarregado geral de 
transportes ou auxiliar 

administrativo. 

Ascenção do F Portelina comunica 
que perdeu sua carteira de Identi-
dade Por estar sendo requerida ç 
segunda via fica a mesma sem 
v,i or legai Foz do Iguaçu, 03 de 

Po de 1981 

da ADESG, que faria um grande 
serviço ao pais se promovesse 
ciclos de conferencias sobre 

democracia dentro dos quartéis 
também. Nestas conferências, 
de forma diditica, teriam que ser 

relembrados os anos negros de 
ditadura e todos • os crimes 
cometidçs contra os direitos hu-
manos. E preciso tocar na ferida, 
para que não caiam no esqueci-
mento as mortes, desapareci-
mentos e todas as barbaridades 
cometidas na fase mais dura da 
repressão. 

TRISTE DITADURA 
Depois da vitória dos ali-

ados contra o nazismo, todo 
mundo tomou conhecimento dos 
crimes cometidos pela ditadura 
hitlerista. Filmes, documentos, li-
vros e fotografias foram espalha-
dos por todo o mundo divulgando 
o terror que aconteceu na Ale-
manha e países dominados. 

Essa divulgação manteve 
viva a memória da humanidade 

em relação ao nazismo e suas 
consequências. Por isso é pre-
ciso que as atrocidades come-
tidas aqui no Brasil sejam divul-
gadas, para que nunca mais nos-
sfiopsa. is tenha seu solo ensan-
guentado pelo sangue de seus 

lho 
  

Jacobo Timerman. jornalis-
ta argentino, hoje exilado, está 
dedicando a iria a denunciar 
os crimes da ditadura argen-

tina. Numa entrevista dada á re-
vista Veja, ele relata que as 
FFAA argentinas sequestraram 
e _mataram entre 20 e 25 
mij pessOas; Gué famIlias intei-
ras desapareceram, como 

ir exemplo o caso da familia Tarno-. 
polsay. Foram prender um rapaz 
e, como ele não estava em casa,. 
levaram sua mãe, seu pai, um 
irmão e o namorado da irmã. 
Nenhum deles reapareceu. O 

rapaz ficou sozinho. Foi tirado da 
Argentina e hoje está sob trata-
mento psiquiátrico no exterior. O 
escritor Jorge Luiz Bora— diss..) 
numa entrevista à imprensa que 
"o. terror praticado pelo governo 
argentino é um novo tipo de ter-
rorismo; os generais argentinos 
também são terroristas. 

Essas são algumas lições 
que os estrategistas do sistema 
devem aprender. E os alemães 
que sofreram na carne os hor-
rores de uma ditadura estão en-
sinando. Ensinar democracia em 
cima de um painel sobre os cri-
mes oas ditaduras, para que 
nunca mais sejamos esmagados 
por grupos de insanos antipá-
ticos. Aqui é possível a convivên-
cia de todas .as ideologias, e 
quem for maioria que seja go-
verno. 

A ADESG (Associação dos 
Diplomados da Escola Superior 
de Guerra), vai realizar a partir 
de amanhã um colo de palestras 
aqui em Foz do Iguaçu. O terná-
rio, não resta dúvida, é bastante 
interessante, pois busca analisar 
o fenômeno da violência, suas 
causas e soluções. É muito bom 
que os responsáveis pelo atual 
estado de mis ãria em que se en-
contra o povo brasileiro come-
cem a se preoaupar com as 
causas da violência e busquem 
através de debkaes as formas 
para solucioná-las 

Mas, infelizmente, não 
acredito que possam chegar a 
alguma conclusão que possa in-
teressar ao futuro cia Nação. Os 
conferencista, em seu afã de oe-
fender um sistema sócio-econô-
mico injusto e uma doutrina de 
segurança nacional antipopular, 
dificilmente chegarão a propostas 
corretas. Podem inclusive partir 
de dados reais, mas ao utilizar 
uma metodologia enquadrada só 
poderão chegar a falsas so-
luções. 

A violência no Braol tem se 
dado principalmente no campo 
social e institucional. Fome, 
analfabetismo e legislação auto-
ritária são os principais aspectos 
da violência em nosso pais. Não 
há maior violência do que o esta-
do de abandono em que se en-
contra o nosso povo, em contra-
posição aos bolsões de riqueza e 
luxo concentrados em mãos de 
uma minoria. Não há maior vio-
lência do que a ditadura da qual 
felizmente estamos saindo.Não 
há maior violência do que a san-
gria nacional que está sendo 
executada pelas multinacionais. 

O BEABA DA DEMOCRACIA 
Alguns boatos correram al-

gumas semanas atrás e diziam 
que havia um plano conspirató-
rio em marcha visando a fazer 
retornar o pais à ditadura. Esta 
conspiração contra o retorno cio 
Brasil ao regime democrático es-
taria sendo feita por alguns .nili-
lares e grupos econômicos trau-
matizados neste perrodo de pas-
sagem entre ditadura e 
democracia. Será preciso relem-
brar todo o triste perlado dita-
dtorlal, quando milhares de bra-
sileiros foram assassinados, 
outros tiveram qLe abandonar o 
solo pátrio e toda a nação foi 
transformada num quintal de 
,grupos econômicos que explora-
rara nossa mio-de-obra e 
nossas riquezas? 

Talvez seja preciso relem-
brar todos os tristes fatos e 
todos os brasileiros, principal-
mente os que serviram de al-
gozes, para passar peto boabá 
da democracia. Este seria um 

Tratar peio fone 41.1294, 
ou na Av. dos Estados, SIN°, 

com o sennor Luís - em 
Santa Terezinha. 

bom ternário para a ADESG, que 
juntamente com organizações 
de civis, promove cursos por 
este Brasil alara. 

Na Alemanha vem aconte-
cendo um • fenómeno interes-
sante. Ainda subsistem alguns 
bolsões que sonham com o re-
torno do nazismo. E bastante 
louvável está sendo a campanha 
promocional de democracia por 
que estão passando as Forças 
Armadas da Alemanha Ocidental 
— Bundesvvenr. 

Dirigido por um civil, o so-
cial democrata Hans Apel, o Mi-
nistério da Defesa da República 
Federal da Alemanha acaba de 
inaugurar exposições destinadas 
a correr os quartéis do país. Este 
cursa, em que os princlraos dê-
mocráticos soo expostos dida-
ticamente, toca as velhas feridas 
abertas nas instituições militares 
pelo seu comportamento 
durante p período de ditadura 
nazista. E um doloroso exercício 
de auto-expiação, uma reme-
moração do vergonhoso fim a 
que pode chegar uma ditadura 
em sua mais absoluta e preten-
siosa. versão. 

DEMOCRACIA E 
COESAC MILITAR 

Criticar a atitude de um mi-
litar significa no Brasil de hoje, e 
dentro do ponto de vista do con-
ceito de coesão das FFAA, um 
insulto á instituição armada. Esta 
atitude está inclusive prejudi-
cando o andamento do processo 
democrático brasileiro. 

Ainda sobre a campanha de 
reeducação do soldado alemão 
nos princípios democráticos, diz 
Hans Apel: ' A solidariedade 
COM a democracia é mais impor-
tante do que a solidadriedade 
com as pessoas que exercem, 
por acaso, a nossa mesma pro-
fissão. Por isso a nossa solidarie-
dade não pode ser dirigida aos 
militares como meros integran-
tes de uma instituição, mas so-
mente àqueles militares que se 
empenham pela concretização 
ou preservação de uma demo-
cracia coro todas as suas liber-
dades fundamentais. Não é que-
rer a politizaçao do Exército, 
mas sim soldados onliticamente 
conscientes". 

,Esta lição é impoi tante e 
serve na medida para o Brasil, 
principalmente neste momento 
em que os objetivos democrá-
ticos estáo condicionados à coe-
são, ou eja, un dade militar. É 
uma situação completamente in-
vertida, pois o principal compro-
misso do cidadão fardada ou 
não, em nossa sociedade, deve 
ser democrático Este principio 
devaria neste período de transi-
ção estar incorporado à doutrina 



Pene!~ e Moura, na DPF nas mãos da polui ia. 
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Barões 
falsos na 
praça 

No Calmo dia 26 os órgãos 
de imprensa de Foz do Iguaçu 
receberam um inusitado convite 
da Divisão de Policia Federai: 

Se vocbs quiserem uma noti-
cia-bomba, compareçam nesta 
repartição às 18 horas. Apre-
endemos cerca de 3 milhões de 
cruzeiros em notas falses em po-
der de dois falsários. A :atprensa 
poderá fotografar as cédulas e 
os dois marginais". 

Precisamente às 18 horas 
ac.ameraram-se fotógrafos e re-
p2)rteres nos corredores da DPF, 
por onde caauiavam nervosa-
mente u delegado Bocamino, 
coronel João Guilherme da 
Costa Labia, comandante do 
34° Batalhão de Infantaria Moto-
rizada, de Foz do Iguaçu, e inú-
meros agentes da Policia Fede-
ral, eufóricos com a vitória sobre 
os marginais. 

Os "porões" falsos, ou 
seja, o entulho de notas de mil 
cruzeiros estavam espalhadas 
sobre uma mesa formando vá-
rios desenhos, como se 9B tratasse 

de algum rta.arlal para deco-
ração - do tato a única serventia 
(ainda que de mau gosto) 
daquele amontoado de tentado-
res papéis. 

Apesar de em alguns 
aspectos a imitação das cédulas 

ser bastante grosseira, à primei-
ra vista em nada ficavam deven-
do às autênticas, tanto que 
alguns repórteres, fotógrafos e 
operadores de c-amoras de tela-
visão ali presentes gracejavam 

propondo a troca de uni ououtro 
(raro) "barão" válido em seu po-
der por alguns maços das cédu-
las espalhadas sobre a mesa. 
Não faltou também uma mani-
festação da cinismo. Um repór-
ter de Nosso Tempo Ironizava o 
valor da moeda brasileira dizen-
do que não via lá muita diferença 
entre o valor daquelas notas fal-
sas e as autênticas. pois tanto 
umas como as outras não têm o 
menor poder aquisitivo. E acras-
cantava: A inflação brasileira 
está transformando toda a 
moeda circulante no pais uma 
obra de 	 falsários. 

Quando tudo estava posto, 
o delegado da Policia Federal 
pediu aos seus súditos que trou-
xessem da cela os dois falsários 
em -soder dos quais foram apre-
endidas as cédulas — Porfirio 
Goseerro de Moura, um comer-
ciante de Cascavel, e Valmir Pi-
menta:, soldado oa PM lotado ne 
Batalhas) de Cascavel, que apro-
veitou o encontro rápido com um 
repórter para segredar que fora 
severamente torturado netos 
policiais que o prenderam i 	in- 
terrogaram. "Estou comp,eta-
mente moído de pau", disse, 
embora não aparentasse 
nenhum sinal de agressão física. 

Fazia uns 15 dias que a Poil-
cia Federa( eatava mobilizada 
nos estados do Paraná, São Pau-
lo e Mato Grosso atrás dos der-
rareadores de dinheiro falso. Os 
r- .ocos de FL., cio Iguaçu vinham 

constatando que seus cofres esi 

lavam 	guardando 	reatam 
falsas e as remetiam direta-
mente à Policia Federal, Os cli-
entes dos bancos, inadvertida-
mente, misturavam em seus depõ• 

silos essas notas e os caixas, 
também inadvertidamente, as re-
cebiam. "Come é que o caixa vai 

ça entre as 
rdadeiras  

dinneiro falso, e só nos resta 
alimpa as determinações do 
Banco Central, que é remeter 
imediatamente as cédulas à Poli-
cia Federal, que, por sua vez, 
tem o dever de enviá-las ao 
Banco Central 

. Nesta caçada foram apre-
endidos 3 milhões de cruzeiros 
falsos, mas suspeitam os agen-
tes policiais e os funcionários de 

	

bancos 	 estão na 
praça entre 8 a 10 milhões —
motivo que justifica sérias apre-
ensões entre a população 
sempre oue lhe cai em mãos no-
tas de mil cruzeiros. Os caixas 
dos bancos manuseiam com a 
maior desconfiança toda cédula 
de mil cruzeiros que lhe é apre-
sentada. A policia, por sua vez, 
continua sa caça. Bastante orgu-
lhosa da vitória conseguida com 
a prisão de Moura e Pimentel, 
acreditr que, através desses 
dois marginais, poderá desbarra• 

tar toda a quadrilha e apreender 
todas as cédulas falsas que já 
devem estar circulando 
inocentemente entre a popu-
lação e os bancos cie diversos 
estaoos. 

Pene:dei e Moura serão re-
cambiados da DPF de Foz para a 
Penetenciária Central de Curi-
tiba, onde aguardarão julgamen-
to pela Justiça Federal do Es-
tado -- informou uma nota da 
DPF local, que negou-se a entrar 
em detalhes sobre a operação 
"para não prejudicar as inves-
tigações que estamos 
realizando". 

	

As 	cédulas apreei ididas 
Imitam com relativa perfeição 
as autánticas, mas logo ao manu-

sear com uma mu, uma nota 
falsa e com a outra uma veida-
deira percebe-se que a falsa é 
impressa em papel mais grosso 
e menos áspero que a autentica 
O selo d'agua não foi obtido 
pelos falsários, tendo conse-
guido apenas a impressão do 
seio em alto-relevo, o que trai a 
irra,ação mesmo aos olhos de 
um leigo. Alguns detalhes do (la-
sanha distanciam claramente a 
nota falsificada da autêntica, es-
pecialmente nos olhos do Barão 
do Rio Branco, a quem a cédula 
de mil cruzeiros presta homena-
gem. 

O que resta é o fato de que 
alguns milhões de cruzeiros fal-
sos não foram apreendidos, mas 
devem estar ou circulando ou 
escondidos em lugar seguro por 
outros membros da quadrilha a 
que pertenciam Moura e Pimere 
lel, detidos na última semana na 
cidade de Cascavel 

Puxadores 
de carros 
em cana 

''De que órgão de imprensa  

dada de que a noticia de sua pri-
são percorresse o estado de São 
Paulo, onde residem seus famili-
ares. Só se tranquilizou quando o 
filmador da TV Tarobá lhe disse 
que era noticia que percorreria 
ape 'as o Oeste do Paraná. Na 
veroade, porém, a Tarobá trans-
feriu as imagens para a Rede 
Bandeirantes em São Paulo e 
tanto Maria Cristina como seus 
dois comparsas ficaram nacio-
nalmente conhecidos como uma 
quadrilha de puxadores de car-
ros presa em Foz do Iguaçu. 

Benedito dos Santos, ex-po-
licial minar de São Paulo, junta-
mente com Francisco de Assis 
Moreira e sua amásia Maria Cris-
tina Florancio, que se encontra 

no 7° mês de gravidez, as-
saltaram à mão armada o co-
marcianic c;swaldo Ramalho em 
plena Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, no centro de São Paulo, no 
entardecer do dia 22 de junho. 
Roubaram de Ramalho o carro e 
o levaram até o Paraguai, onde o 
venderam por 230 mil cruzeiros. 
Com  parte desse dinheiro com-
praram grande quantidade' de 
maconha 	e, 	quando 
regressavam ao Brasil, foram 
detidos pela Policia Federal de 
Foz do lguaçu ao cruzarem a 
Ponte da Amizade. 

O que impressiona é a faci-
lidade com que os ladrões de 
carros ultrapassam imunes à fis-
calização na Ponte da Amizade 
quando vão ao Paraguai vender 
o produto do roubo. Estando 
em rolo paraguaio, podem 

ser 	presos 	os 	ladrões. 

mas os carros jamais são recu-
perados — uma ação marginal á 
qual estão enlameados os mais 
altos funcionários do governo. 
Stroessner e 	oficiais do Exér- 
cito dp país "Irmão". 

E um pouco custoso admitir 
complacência para com margi-
nais, mas é preciso admitir que 
eles também têm direitos garan-
tidos por lei. Queixaram-se os 
três de estarem há 4 dias no cár-
cere da Divisão Policia Federal 

de Foz do Iguaçu (era dia 26 de 
junho) e, apesar de terem solici-
tado aos ager, ,; de policia que 
lhe fosse trazido um advogado, 
ainda não haviam merecido tal,  
atenção. Suplicaram a um repór-
ter que lá estava para colher in-,  

formações sobre o tato, fizesse 
o favor de trazer um advogado 
Por mera coincidência, o pedido 
foi feito por Francisco de Assis 
Moreira e o advogado que os so-
correu foi o aoutor António Van-
datis Moreira, filho de Francisco 
de Assis Moreaa (falecido). 

Amargurados com seu 
Infortúnio, os detidos julgavam 
que ao menos a companheira 
grávida merecia um tratamento 
especial no cárcere, o que nãO 
vinha acontecendo nas celas de 
DPF de Foz do Iguaçu. 

Eles tiveram a desgraça de 
estarem prescs no momento em 
que a DPF convocara a 
imprensa para fotografar e filmar 
o dinheiro falsificado junto aos 
falsários — urna humilhação que 
a Policia Federal poderia muito' 
bem dispensar aos já suficiente-) 
mente castigados marginais 
após sua prisao. Falsários e pu-
xadores de carros foram apre-I 
sentados a imprensa sob "go-
zações" proferidas pelo delega-
do Bocamino, nada elegante no 
trato com os detidos em seu 
poder. 

Com essas w çadas os poli-
ciais ostentavam AI ar de eufo-
ria e orgulho por poderem exibir 
dois resultados bastante positi-
vos em meio à notória ineficiên-
cia no trato com o crime, a con-
travenção e tanta corrupção que 
ameaça a sociedade. 

Vigilante 
bancário 
é inocente 

Dizem que no pau um Ino-
cente confessa até que matou 
Cristo. Essa história foi mais uma 
vez comprovada no caso de 
Gentil de Oliveira, vigilante ban• 
cario vinculado à empresa Auro-
ra, Planejamento e Serviço. 
Apesar de não ter sido torturado, 
Gentil, apavorado por estar 
preso na Delegacia, sem comer 
por mais de 12 horas e acusado 
pelos policiais, confessou ter 
passado informações aos assai- 

tantos do carro coletor que no 
dia 16 estava a serviço do 
Bamerindus. 

Acontece que Gentil, na si-
tuação em que se encontrava, 
faria qualquer :ipo da confissão 
Ele foi levado Para a Delegacia 
no dia 22 pela manhã por dois 
agentes quando se encontrava 
em seu locai de trabalho. Ficou 

detido e recebendo amea-
ças dos policiais. Enquanto 
esperava ser interrogado pelo 
di legado 	Siqueira, 	os 	agentes 
comemoravam a prisão do 
"autor intelectual ' do assalto e 
diziam que e'e iria "cantar" 
naquela noite. 

Entretanto, a trajetória de 
Gentil até a sua prisão tinha sido 
xtremamente seria e inclusive cola-

borou nas investigações em 
torno do caso. 

Na segunda-feira, dia 15, 
um dia antes do assalto, ele pra-
sentiu que um Dodge rondava o 
veiculo do Banco e pedu então 
ao guarda do depósito de cerve-
ja Skol, situado na rompida JK, 

próximo Is Ferragens Brasil, que 
se aproximasse do carro suspei-
to e anotasse a chapa, já que ele, 
estando fardado, poderia 
chamar a atenção. 

Um dia depois de Gentil ter 

passado a informação sobre o 
carro suspeito ao Gerente do Ba-
meríndus, heave o assalto, e à 
noite ele foi até a Delegacia con-
firmar que no dia anterior o 
Dedge havia lhe chamado a 
atenção, fornecendo o número 
da placa à policia. No dia se- 
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confirmou a placa 
MECO DE SER TORTURADO 

Dai sua surpresa quando no 
dia 22 foi levado pelos policiais 

até a Delegacia. Sobre ele pesa-
va a acusação feita por Joaé 
Carlos Miranda (Eloi) de haver 
passado informações aos assal-
tantes Os antecedentes da tor-
tura na Delegacia, aliados ao 
medo que qualquer cidadão 
sente quando é detido pela poli-
cia, desestruturou Gentil, que, 
apavorado diante da possibi-
lidade de ser pendurado no tão 
comentado instrumento de suplí-
cio conhecido como "pau-de-
arara", aceitou de cabeça baixa 
todas as acusações < 'a policia. 

P policia tinha em mãos 
uma informaçãu que passou a 
considerar quente. José Carlos 
"Eloi" Miranda foi preso durante 
a operação ~ciai que se efe- 
tuou em nc_ 	.idade dias atrás. 
Estava bêbado, e na Delegacia 
contou sua versão do assalto. 
Nessa versão incluiu o guarda 
bancário copio • informante dos 

movimentos do carro-coletor. 
Gentil nega ter passado infor-
mações que diz serem confiden-
ciais. 

Para pertencer ao quadro 
de urna empresa de vigilância o 
candidato é submetido a uma ri-
gorosa checagem de sua vida 
pregressa e só depois faz curso 
especial para agente de segu-
rança Gentil passou por este ro-
teiro e se saiu muito bem. No 
sei viço é considerado um fun-
cionário exemplar e só não parti-
cipou da segurança do carro co-
letor no dia do assalto porque já/ 
havia estado de serviço no dia 
anterior. Para um guarda é im-
possivel saber se vai estar esca-
lado com antecedência, pois a 
escala é determi ida na hora 
pelo auxiliar de 	isouraria, de 
forma que o vigilante nunca 
sabe se vai acnmpanhar o trans-
porte do dinheiro ou não. No 
banco trabalham quatro vigi-
lantes, e Geral -.ta acusado por 
"Eloi" Miranda, provavelmente 
por ter conversado com ele 
algumas vezes na Frutaria San- 
kellì. Numa dessas conversas, 

"Eloi", que era garçon da Fruta-
ria, perguntou a Gentil como po-
deria fazer para trabalhar como 
vigilante, pois estava a fim de 
mudar de serviço. 

A acusação feita por "Eloi" 
para se livrar do "pau" e a con-
firmação de Gentil por ter medo 
do "pau" está complicando a 

tk 



Pimántil e Moura, na DPF: nas mãos da doava. 

falsos na 
praça 

No último dia 26 os órgãos 
de imprenra de Foz do Iguaçu 
receberam um inusitado convite 
da Divisão de Policia Federal: 
"Se vocès quiserem uma notl-
cia-barnba, compareçam nesta, 
repartição às 18 horas. Apre-
endemos cerca de 3 milhões de 
cruzeiros em notas falsa sem po-
der de dois falsários. A mprensa 
poderá fotajrafar as céduas e 
os dois mar,tnais". 

Pracisamente às 18 horas 
ay esmeraram-se fotógrafos e re-
pórteres nos corredores da DPF, 
por onde circulavam nervosa-
marte o delegado Bocamino, o 
coronel João Guilherme da 
Costa Latee, comandante do 
34° Batalhão ae Infantaria Moto-
rizada, de Foz do Iguaçu, e inú-
meros agentes da Policia Fede-
ral, eufóricos com a vitória sobre 
os marginais. 

Os "pardos" falsos, ou 
seja, o entulho de notas de mil 
cruzeiros estavam espalhadas 

-sobre uma mesa formando vá-
rios desenhos, como á. se tratasse 
de algum rra anal para deco-
ração - do tato a única serventia 
(ainda que de mau gosto) 
daquele amontoado de tentado-
res papéis 

Apesar de em alguns 
aspectos a imitação das cédulas 

ser bastante grosseira, à primei-
ra vista em nada ficavam deven-
do às autênticas, tantã que 
alguns repórteres, fotógrafos e 
operadores de carneras de tele-
visão ali presentes gracejavam 

propondo a troca de u- m ou outro 
(raro) "barão" válido em seu ,-"-
der por alguns maços das cédu-
las espalhadas sobre a mesa. 
Não faltou também uma mani-
festação de cinismo. Um repór-
ter de Nosso Tempo ironizava o 
valor da moeda brasileira dizen-
do que não via lá muita diferença 
entre o valor daqualas notas fal-
sas e as autênticas, pois tanto 
urnas como as outras não têm o 
menor poder aquisitivo. E acres-
centava: A inflação brasileira 
está transformando toda a 
moeda circulante no pais uma 
obra do 	 falsários. 

Quando tudo estava posto, 
o delegado da Policia Federal 
pediu aos seus súditos que trou-
xessem da cela os dois falsários 
em poder dos quais foram apre-
endidas as cédulas — Porfirio 
Gosberto de Moura. um comer-
ciante de Cascavel, 3 Valmir Pi-
mental, soldado da PM lotado no 
Batalhão de Cascavel, que apro-
veitou o encontro rápido com um 
repórter para segredar que fora 
severamente torturado pelos 
policiais que o prenderam e o in-
terrogaram. "Estou completa-
mente moído de pau", disse, 
embora não aparentasse 
nenhum sinal de agressão fisica. 

Fazia uns 15 aias que a Polí-
cia Federal estava mobilizada 
nos estados do Paraná, São Pau-
lo e Mato Grosso atrás dos der-
ramar-toras de dinheiro falso. Os 
bancos de Foz do Iguaçu vinham 

constatando que seus cofres es- 

tavam 	guardando 	cédulas 

falsas e as remetiam direta-
mente à Policia Federal. Os cli-
entes dos bancos, inadvertida-
mente, misturi.vam em seus depo-

silos essas notas e os caixas, 
lar Ibém inadvertidamente, as re-
cebiam. "Como é que o caixa vai 
notar alguma diferença entre as 
cédulas falsas e as verdadeiras 
enquanto conta montanhas de 
dinhailo apressadamente?" — 
expitcou um funcionário do Ban-
co Sulbrasileiro. "Quando nos 
damos conta nem sabemos mais 
qual foi o cliente que trouxe o  

dinheiro falso, e só nos resta 
cumpir as determinações do 
Banco Central, que é remeter 
imediatamente as cédulas à Poli-
cia Federal, que, por sua vez, 
tem o dever de enviá-las ao 
Banco Centra:. 

Nesta caçada foram apre-
endidos 3 milhões de cruze' is 
faisoa', mas suspeitam os agen-
tes policiais e os funcionários de 
bancos 	 estão na 
presa entre 8 a 10 milhões —
motivo que ;ustifica sérias apre-
ensões entre a população 
sempre Que lhe cai em mãos no-
tas de mil cruzeiros. Os caixas 
dos bancos manusaiam com a 
maior desconfiança toda cédula 
de mil cruzeiros que lhe é apre-
sentada. A policia, por sua vez, 
continua 'à caça. Bastante orgu-
lhosa da vitória :onseguida com 
a prisão de Meura e Pimentel, 
acredita que, através desses 
dois marginais, poderá desbarra-

tar toda a quadrilha e apreender 
todas as céduIss falsas que já 
devem estar circulando 
inocentemente entre a popu-
lação e os bancos de diversos 
estados. 

Pimenta' e Moura serão re-
cambiados da DPF de Foz para a 
Penetenciária Central de Curi-
tiba, onde aguardarão julgamen-
to pela Justiça Federal do Es-
tado — informou uma nota da 
DPF local, que negcu-se a entrar 
em detalhes sobre a operação 
"para não prejudicar as inves-
tigações que estamos 
realizando". 

As cédulas apreendidas 
imitam com relativa perfeição 
as autênticas, mas logo ao manu-

sear com uma mar uma nota 
falsa e com a outra ama verda-
deira percebe-se que a falsa é 
impressa em papel mais grosso 
e menos áspero que a autentica 
O selo d'agua não foi obtido 
pelos falsários, tendo conse-
guido apenas a impressão do 
selo em alto-relevo, o que trai a 
imitação mesmo aos olhos de 
um la go. Alguns detalhes do de-
senho distanciam claramente a 
nota falsificada da autêntica, es-
pecialmente nos olhos do Barão 
do Rio Branco, a quem a cédula 
de mil cruzeiros presta homena-
gem. 

O que resta é o fato de que 
alguns milhões de cruzeiros fal-
sos não foram apreendidos, mas 
devem estar ou circulando ou 
escondidos em lugar seguro por 
outros membros da quadrilha a 
que pertenciam Moura e Pimen-
tel, detidos na última semana na 
cidade de Cascavel. 

Puxadores 
de carros 
em cana 

"De quo órgão de imprensa 
são vocês?, perguntava atônita 
Maria Cristina Florênclo aos jor-
nalistas que a fotografaram e a 
filmavam na Divisão de Policia 
Federal de Foz do Iguaçu. Ela 
estava apavorada com a prissibili- 
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dade de que a noticia de sua pri-
são percorresse o estado de São 
Paulo, onde residem seus famili-
ares. Só se tranquilizou quando o 
filmador da TV Tarobá lhe disse 
que era noticia que percorreria 
apenas o Oeste do Paraná Na 
verdade, porém, a Tarobá trans-
feriu as imagens para a Rede 
Bandeirantes em São Paulo e 
tanto Maria Cristina como seus 
dois comparsas ficaram nacio-
nalmente conhecidos como uma 
quadrilha de puxadores de car-
ros presa em Foz do Iguaçu. 

Benedito dos Santos, ex-po-
licial miltar de São Paulo, junta 
mente com Francisco de Assis 
Moreira e sua amásia Maria Cris-
tina Florêncio, que se encontra 

no 7° mês de gravidez, as-
saltaram á mão armada o co-
merciante Oswaldo Ramalho em 
plena Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, no centro de São Paulo,no 
entardecer ao dia 22 de junho. 
Roubaram de Ramalho o carro.e 
o levaram até o Paraguai, onde o 
venderam por 230 mil cruzeiros. 
Com  parte desse dinheiro com-
praram grande quantidade' de 
maconha 	e, 	quando 
regressavam ao Brasil, foram 
detidos pela Policia Federal de 
Faz do Iguaçu ao cruzarem a 
Yonte da Amizade. 

O que impressiona é a faci-
lidade com que os ladrões de 
carros ultrapassam imunes à fis-
calização na Ponte da Amizade 
quando vão ao Paraguai vender 
o produto do roubo. Estando 
em rolo paraguaio, podem 

ser 	pretos 	os 	ladrões, 

mas os carros jamais são acu-
parados — uma ação marginal à 
qual estão enlameados os mais 
altos funcionários do governo. 
Stroessner e 	caiciaia do Exér- 
cito de país "irmão". 

E um pouco custoso admitir 
complacência para com margi-
nais, mas é preciso admitir que 
eles também têm caiados garan-
tidos por lei. Queixaram-se os 
três de estarem há 4 dias no cár-
cere de Divisão Policia Federal 

de Foz do Iguaçu (era dia 26 de 
junho) e, apesar de terem solici-
tado aos agentes de polícia que 
the fosse trazido um advogado, 
ainda não naviam merecido tal 
atenção. Suplicaram a um repór-
ter que lá estava para colher ire, 

Puxadores de carros e trahcantes de 
maconha: operação fracassada em 

Faz do Iguaçu.  

Moreira e o advogado que os so-
correu for o doutor Arajnio Van-
derli Moreira, filho de Francisco 
de Assis Moreira (falecido) 

Amargurados com seu 
infortúnio, os detidos juigavam 
que ao menos a companheira 
grávida merecia um tratamento 
especial no cárcere, o que não 
vinha acontecendo nas celas de 
DPF de Foz de Iguaçu. 

Eles tiveram a desgraça de 
estarem presas no momento em 
que a DPF convocara a 
imprensa para fotografar e filmar 
o dinhea a falsificado junto aos 
falsários — urna humilhação que 
a Policia Federal poderia muitg 
bem dispensar aos já suficiente-1 
mente castigados marginais 
após sua pasào. Falsários e pu-
xadores aa carros foram aprea 
sentados 	imprensa sob "go- 
zações" proferidas pelo delega-
do Bocamino, nada elegante no 
trato com os detidos em seu 
poder. 

Com essas caçadas os poli-
ciais ostentavam um ar de eufo-
ria e orgulho por poderem exIair 
dois resultados bastante positi-
vos em meio à notória ineficiên-
cia no trato com o crime, a con-
travenção e tanta corrupção que 
ameaça a sociedade 

Vigilante 
bancário 
é inocente 

Dizem que no pau um ino-
cente contesaa até que matou 
Cristo. Essa hist arla foi mais uma 
vez comprovada no caso de 
Gentil de Oliveira, vigilante ban-
cário xinculado à empresa Auro-
ra, Planejamento e Serviço. 
Apesar de não ter sido torturado, 
Gentil, apavorado por estar 
preso na Delegacia, sem comer 
por mais de 12 horas e acusado 
pelos policiais, confessou ter 
passado inforniações aos assal-

tantes do carro coletor que no 
dia 16 estava • a serviço do 
Bamerindus. 

Acontece que Gentil, na si-
tuaçao em que se encontrava, 
faria qualquer tipo de confissão. 
Ele foi levado Para a Delegacia 
no dia 22 peia manhã por dois 
agentes quando se encontrava 
em seu local de trabalho. Ficou 

detido e recebendo amea-
ças dos policiais. Enquanto 
esperava ser interrogado pelo 
delegado Siqueira, os agentes 

comemoravam a prisão do 
"autor intelectual" do assalto e 
diziam que e e iria "cantar" 
naquela noite. 

Entretanto, a trajetória de 
Gentil até a sua prisão tinha sido 
extremamente séria e inclusive cola-

borou nas investigações em 
torno do caso. 

Na segunda-feira, dia 15, 
um dia antes do assalto, ele pra-
sentiu que um Dodge rondava o 
veiculo do Banco e pediu então 
ao guarda do depósito de cerve-
ja Skol, situado na avenida -s, 
próximo h Ferragens Brasil, que 
se aproximasse do carro suspei-
to e anotasse a chapa, já que ele, 
estando fardado, poderia 
chamar a atenção 

Uni dia depois de Gentil ter 

passado a informação sobre o 
carro suspeito ao Gerente do Ba-
merindus, hniive o assalto, e à 
noite ele foi sa a Delegacia con-
firmar que no dia anterior o 
Dudge havia lhe chamado a 
atenção, fornecendo o número 
da placa à policie.. No dia se-
guinte o Dodge foi localizado 
pela polícia no Jardim das, 
Flores, onde se encontrava 
abandonado. Voltou novamente 
á Delegacia no dia 19 para fazer 
o reconhecimento do narro e 

confirmou a placa 
MECO DE SER TORTURADO 

Daí sua surpresa quando no 
dia 22 foi levado pelos policiais 

até a Delegacia. Sobre ele pesa-
va a acusação feita por José 
Carlos Miranda (Eloi) de haver 
passado informações aos assal-
tantes. Os antecedentes de tor-
tura na Delegacia, aliados ao 
medo que qualquer cidadão 
sente quando é detido peia poli-
cia, desestruturou Gentil, que, 
apavorado diante da possibi-
lidade de ser pendurado no tão 
comentado instrumento de supli-
cio conhecido como "pau-de-
arara", aceitou de cabeça baixa 
rodas as acusações da policia. 

A policia tinha em mãos 
uma informação que passou a 
considerar quente. José Carlos 
"Eloi" -Miranda foi preso durante 
a operação policia que se efe-
tuou em nossa cidade dias atrás. 
Estava bêbado, e na Delegacia 
contou sua versão do assalto. 
Nessa versão incluiu o guarda 
bancário corno informante dos 

movimentos do carro-coletor. 
Gentil nega ter passado infor-
mações que diz selem confiden-
ciais. 

Para pertencer ao quadro 
de uma empresa de vigilância o 
candidato é submetido a uma ri-
gorosa checagem de sua vida 
pregressa e só depois faz curso 
especial para agente de segu-
rança Gentil passou por este ro-
teiro e se saiu muito bem. No 
serviço é considerado um fun-
cionário exemplar e só não parti-
cipou da segurança do carro co-
letor no dia do assalto porque já / 
havia estado de serviço no dia 
anisara. Para um guarda é im-
possivel saber se vai estar esca-
lado com antecedência, Nas a 
escala é determinada na ;tora 
pelo auxii.ar de tsaouraria, de 
frema que o vigilante nunca 
saee se vai acompanhar o trans-
pele do dinheiro ou não. No 
banco trabalham quatro vigi-
lantes, e Gentil foi acusado por 
"Eloi" Miranda, provavelmente 
por ter conversado com ele 
algumas vezes na Frutaria San- 

Numa dessas conversas, 

"Eloi", que era garçon da Fruta-
ria, perguntou a Gentil como po-
deria fazer para trabalhar como 
vigilante, pois estava a fim de 
mudar de serviço. 

A acusação feita por "Eloi" 
para se livrar do "pau" e a con-
firmação de Gentil ; sr ter medo 
do "pau" está complicando a 
vida de um cidadão pai de seis 
filhos e, afinal, acabou levando u 
policia e se enveredar por uma 
pisa, falsa que a afastou da pri-
são dcs verdadeiros culpados 
pelo assalto do dia 16. 



Misturada a-caótica, trai-
çoeira ocupação do território pa- 
raguaio por colonizadores brasi- 
leiros, destaca-se ao menos uma 
experiência decente: a colónia 
Dr. Raul Pena, encravara na 
selva há 200 quilómetros da fron-
teira com o Brasil, onde 500 farei 
lias de- Migrantes brasileiros os- 
tentam o raro privilégio de se 
darem bem sucedidos em sua t,;,22„,',„ 
aventura rumo ao Paraguai. 

Plinto Kleemann, que há 15 
anso viu nas férteis terra', para-
guaias um indubitável eldorado, 
é o patrocinador da façanha de 
experimentar naquele pais uma 
experiência de colonização que 
não só lhe rendeu um sucesso 
empresarial invejável, como con-
seguiu também dividir com os 
agricultores os Axitos de um 
empreendimento inédito. Klee-
mann adquirliu 15 mli hectares 
de terras cobertas de mata no 
Paraguai, na direção da cidade 
de Encarnación para quem entra 
naquele país por Cludad Puerto 
Presidente Stroessner. A gleba 
localiza-se na região do Departa-
mento de Alto Paraná, área 
cujas terras têm privilégio de es-
tarem entre as mais férteis do 
mundo, similares às do extremo 
Oeste do Paraná, no Brasil. 

Depois de se ver dono de 
tamanho potencial,o colonizador 
sentiu-se no conflito de encon-
trar uma forma para tornar ren-
táveis e produtivas suas terras. 
C:pois de muitos estudos e de 
séria reflexão, concluiu que 
deveria desenvolver uma expe-
riência cooperativa. Antes, 
porém, precisava adotar um, I,  
relacionamento com as auto-
ridades paraguaias que o Imunl- \ 
zassem contra a menor Indispo-
sição, incluindo nessa tática a 
conquista de acesso fácil á buro-
cracia e, multo especialmente, 
ao crédito bancário. Atingidos 
esses objetivos, estavam dehela-
dos os possíveis setores de 
resistência, e começou a atrair 
brasileiros para o empreendi-
mento. 

Ao mais frustrado agricui• -,r 
brasileiro que procura terras i• c 
Paraguai, Kleemann oferece 
áreas que variam de 10 rá 20 al-
queires, com a vantagem adi-
cioal de vendê-las a prazos ex• 
tremamente cômodos, sem e -t-
irada, entregando-lhes em segui-
da escrI1ura da propriedade para 
que J agricultor possa conseguir 
financiamento no Banco da Fo-
mento Ganadero, que enxota 
dinheiro por seis anos, ao que se 
soma a assistência técnica dis-
pensada pelo Ministério 

Os bratolleiros que têm o pri-
vilégio de ocuparem aquelas ter-
ras não escondem a mágoa que 
guardam do Brasil e das condi-
ções que enfrentavam aqui, e 
quando precisam justificar a de-
cisão de migrarem para o Para-
guai, a queixa comum se resume 
a frase: "No Brasil não dava 
mais para continuar trabalhando 
na terra". O que os aguardava 
era a pauperização progressiva 
e a miséria inapelável. Lá estão 
tendo um nunca sonhado 
contato com o progresso real, 
que beneficia a familia de quem 
trabalha. 

Exatamente no centro de 

Uma 
colônia 
brasileira 
modelar no 

A professora, ao lado do ministro Perla, dr. Panplego Kieemann e Sm - 
cedo. 

Crianças alegres, sadias e forteá na colônia Dr Raul Perla, no Paraguai .  
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lote urbano nesse soca:. sem 
Custos adicionais, e estin‘ula a 
que cada um constrilitC:s-1.-:: 
dia no povoado, para aprofundar 
a formação do espirito comu-
nrtario, que considera indispen-
sável ac bem-estar dos agricul-
tores. Praticamente todos cons-
troem sua casa no povoado, que 
já dispõe de um comércio capaz 
de atender a todas as necessida-
des básicas da população , além 
de escola, praça de esporte, 
Ouantos fie casas de moradia, 
Kleemann esmera-se em que 
todas tenham o con'orto mínimo. 
Se algum agricultor conatroe 
uma casa precária, Kleemann o 
aconselha a fazer nova edifi- 
cação, 	oferecendo-lhe 
condições para Isso: instalou 
trás serrarias em pontos estra-
tégicos dentro de sua área. de 
colonização para qus o agricul-
tor aproveite a madeira abun-
dante e construa uma casa habi-
tável e digna sem grandes 
custos. 

A VISITA DO MINISTRO 
As estradas estão sob o 

constante tratamento de conser-
vação mantido por tratores, mo-
toniveladoras e pás mecânicas, 
ao contrário do que acontece 
com quase todos os caminhos 
que conduzem às regiões des-
bravadas nas duas últimas déca-
das pelos colonizadores brasilei-
ros nos departamentos de Alto 
Paraná, Kenendiyu e outros, 
com uma promessa adicional: A 
estrada asfaltada que está em 
construção e que ligará Encar-
nación a Puerto Stroessner pas-
sará a menos de 10 quilómetros 
da florescente gleba colonizada 
por Kleemann. O projeto Inicial 
da estrada roi corrigido especial-
mente para que passasse nas 
proximidades da gleba, numa es-
pecial consideração dos enge-
nheiros que a planejaram para 
com a exemplar colônia de brasi-
leiros no Paraguai. Enquanto o 
esfatio nino• dlega, porém ai 
agricultores estão muito bem 
servidos por linha regular de óni-
bus que os conduz facilmente, 
para fora dre, sarilho aos 
centros mais disputados: Assun-
ción, Encarnación e Puerto Pre-
sidente Stroessner, ou para o 
Brasil. 

No último dia 21, domingo, 
as 500 fartillias, acompanhadas 
de Kleemann, tiveram o privi-
légio de receberem a visita do 
Dr. Raul Pena, nada menos que 
ministro da Educação e Culto do 
Paraguai, o mesmo que dá o 
nome à colónia. 

O ministro Raul Pena, sem 
se apresentar como um emis-
sário do presidente Stroessner, 
levou seu apoio à incipiente 
organização da cooperativa na 
colónia, mais precisamente Com, 
e noticia de que o governo para-
guaio ii.á construir brevemente 
um alio com ~cidade de ar-
mazenamento do 4.800 tonela-
das de cereais. A concorrência 
pública para a construção do 
SUO já foi feita, e dele pt'icips-
ram empresas Internacionais A 
visita do ~insiro Pena tinha 
também o objetivo de inspe-
cionar a legitimidade, procedên-
cia e adequação de tal empre-
endimento Não só confirmou a 
instaiação do filio como viu na 
colônia que leva seu nome e pro-
messa de que será um modelo 
para agricultura do Paraguai. 

Pena iicou empolgado ao 
ponto de doar dinheiro de seu 
próprio bolso para a construção 
de mais duas salas de aula na lo-
calidade e para o pagamento de 
mais duas profeseoras. 

A comunidade, já formada 
e 	C(n ''°, exibindo rapazes, 
moças o crianças bem nutridas 



A professora, ao lado do ministro Perla, dr. Panolega, Kleemann e Sai-

cedo. 

Ministro Raul Perla dá aluda pessoal á escola da colônia de brasileiros 

Crianças alegres, sadias e fortes na colônia Dr Raul Perla, no Paraguai.  
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Á. 

KITO 
E JUCA 

Ponto de 
encontro 

A ala 
jovem 

de nossa 
sociedade 

se encontra, 
na 

Discoteque 
sal vatti. 
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SERVIÇOS DE 
MANUTENCÃO 

ASSIST. TÉCNICA É 
CONSERTOS EM 

GERAL 

Rua Mal. Deodoro, 404 
Fone: 73.3798 Foz do Iguaçu 

- Paraná 

co • 
brasileira 
modelar no 
Paraguai 

Misturada á caótica, trai-
çoeira ocupação do território pa-
raguaio por colonizadores brasi-
leiros, destaca-se ao menos uma 
experlència decente: a colónia 
Dr. Raul Perla, encravada na 
selva há 200 quilómetros da fron-
teira cem o Brasil, onde 500 temi 
lias de migrantes brasileiros os-
tentam o raro privilégio de se 
darem bem sucedidos em sua 
aventura rumo ao Paraguai. 

Plínio Kleemann, que há 15 
anso viu nas férteis terras para-
guaias um Indubitável eldorado, 
é o patrocinador da façanha de 
experimentar naquele pais uma 
experiência de colonização que 
não só lhe rendeu um sucesso 
empresarial invejável, como con-
seguiu também dividir com os 
agricultores os êxitos de um 
empreendimento Inédito. Klee-
mann adquiriiu 15 mil hectares 
de terras cobertas de mata no 
Paraguai, na direção da cidade 
de Encarnación para quem entra 
naquele pais por Ciudad Puerto 
Presidente St-oessner. A gieOa 
localiza-se na região do Departa-
mento de Alto Paraná, área 
cuias terras têm privilégio de es• 
tarem entre as mais férteis do 
mundo, similares às do extrema 
Oeste do Paraná, no Brasil. 

Depois de se ver dono de 
tamanho potencial,o colonizador 
sentiu-se no conflito de encon-
trar uma forma para tornar ren-
táveis e produtivas suas terras. 
Oepuis de muitos estudos e de 
séria reflexão, concluiu que 
deveria desenvolver uma expe-
riência cooperativa. Antes, 
porém, precisava adotar um. 
relacionamento com as auto-
ridades paraguaias que o Imuni-
zassem centra a menor indispo-
sição, incluindo nessa tática a 
conquista de acesso fácil e. buro-
cracia e, muito especialmente. 
ao crédito bancário. Atingidos 
esses objetivos, estavam debe'a-
dos os possíveis setores de 
resistência, e começou a at air 
brasileiros para o empreendi-
mento. 

Ao mais frustrado agricultor 
brasileiro que procura terras no 
Paraguai, Kleemann oferece 
áreas que variam de 10 a 20 al-
queires, com a vantagem acli-
mai de vendê-las a prazos ex-
tremamente cómodos, sem en-
trada, entregando-lhes em segui-
da escritura da propriedade para 
que o agricultor possa conseguir 
financiamento no Banco de Fo-
mento Ganaoero, que empreta 
dinheiro por seis anos, ao que se 
soma a assistência técnica dis-
pensada pelo Mlnisté!lo 

Os brasileli:m que tem o pri-
vilégio de ocuparem aquelas ter-
ras não escondem a mágoa que 
guardam do Brasil e ,das condi-
çõee que enfrentavam aqui, e 
quando precisam Justificar a de-
cisão de migrarem para o Para-
guai, a queixa comum se resume 
a frase: "No B;ssil não dava 
mais para contin-. ar  trabalhando 
na terra". O que os aguardava 
era a pauperizaçan progressiva 
e a miséria inapelarei. Lá estão 
tendo um nunca soneado 
contato com o progresso real, 
que beneficia a f amilia de quem 
trabalha. 

Exatamente no centro de 
sua área de colonização, Plínio 
Kleemann planejou um povoado 
que Já está adquirindo caracte-
risticas de uma Incipiente 
cidade. A cada comprador de 
terras, o colonizador entrega um  

a forma 
nitário, que 
sável ao bem-estar dos agricul-
tores. Praticamente todos cons-
troem sus casa no povoado, que 
já dispõe de um comércio capaz 
de atender a todas as necessida-
des básicas da população , além 
de es:,ola, praça de esporte, 
Quanto. às casas de moradia, 
Kieemann esmera-se em que 
todas tenham o conforto mInimo 
Se algum agricultor constroe 
uma casa procária, Kleemann o 
aconselha a fazer nova edifi- 
cação, 	uterecen0o-ihe 
condições para isso: Instalou 
três serrarias em pontos estra-
tégicos dentro de sua área de 
colonização para que o agricul-
tor aproveite a madeira abun-
dante e construa ama casa habi-
tável e digna riem grandes 
custos. 

A VISITA DO -NISTRO 
As estradas 13;i.' k sob o 

constante tratamento ..-Je conser-
vação mantido por trsteres, mo-
toniveladoras e pás rr carecas, 
ao contráao do que acontece 
com quase todos or Caminhos 
que conduzem às 'agiões des-
bravadas nas duas Ultimas déca-
das pelos colonizadores brasilei-
ros nos departamentos de Ano 
Paraná, Kenendiyu e outros, 
com uma promessa adicional: A 
estrada asfaltada que está em 
construção e que ligará Encar-
nación a Puerto Stroeasner pas-
sará a menos de 10 quilómetros 
da florescante gleba colonizada 
por Kleernann. O projeto Inicial 
da estrada foi corrigido especial-
mente para que passasse nas 
proximidades da gleba, numa es-
pecial consideração doa enge-
nheiros qus a planejaram para 
com a exemplar colónia de brasi-
leiros no Paraguai. Enquanto o 
asfalto néo chega, porém oa 
agricultores estão muito bem 
servidos por linha regular de óni-
bus que os conduz facilmente_ 
para fora 	se tão aos 
centros mais disputados. Assun-
ción, Encarnación e Puerto Pre-
sidente Stroessner, ou para o 
Brasil. 

No último dia 21, domingo, 
as 500 lambias, acompanhadas 
de Kleemann, tiveram o privi-
légio de receberem .1 visita do 
Dr. Raul Perla, nada menos que 
ministro da Educação e Culto do 
Paraguai, o mesmo que dê o 
nome á colónia. 

O ministro Raul Pena, sem 
se apresentar corno um emis-
sário do presidente Stroessner, 
levou seu apoio á incipiente 
organização da cooperativa na 
colônia mais precisemeate com. 
a noticia de que o governo para-
guaio irá construir brevemente 
um silo com capacidade de ar-
mazenamento de 4.800 tonela-
das de cereais. A concorrência 
pública para a construção do 
silo já foi feita. e dela parecipa-
ram emp'esas Internacionais. A 
visita do ~insiro Pena tinha 
também o objetivo de lagoa-
cronar a legitimidade, procedên-
cia e ade.  Ação de tal empre-
endimento Não só confirmou a 
instalação do silo como viu na 
colónia que leva seu nome a pro-
messa de que será um modeio 
para agricultura do Paraguai. 

ema ficou empolgado ao 
porto de doar dinheiro de seu 
próprio bolso para a construção 
de mais duas salas de aula na io-
calidade e para o pagamento de 
mais duas professoras. 

A comunidade, jít formada 
e coesa, exibindo rapazes. 
moças e crianças beta nutridas 
e alegres, ofereceu ao ministro 
Pena uma almoçO de confra-
ternização — selo definitivo da 
pericial integração de um 
contingente migratório brasileiro 
em território paraguaio. 
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O administrador. 
O prefeito e o deputado 

trouxeram beneficios 

O templo católico. 
Além deste há mais 2, 

de outras seitas. 

Quando se fala em Três La-
goas, grande parte da população 
volta o seu pensamento para a 
zona do meretricio. A realidade 
não é bem esta, Três Lagoas é 
uma vila distante 9 quilômetros 
de Foz do Iguaçu, situada aa -
lado esquerdo da BR0277, en-
quanto que a zona fica do lado 
direito. 

Há muitos anos que existe 
Três Lagoas "mas antigamente 
o povoado resumia-seu uma 
dúzia de casas. O progresso co-
meçou há cerca de 3 anos, 
quando funci ,srios da Raiou 
transformaram L, local numa ver-
dadeira vila", diz o único açou-
gueiro do local. Ele explica que 
há muitos anos o lugarejo é 
conhecido por este nome. "Já 
faz 17 anos que eu moro aqui, e 
quando cheguei já chamavam 
de Trés Lagoas. Foi batizado 
assim porque existem lagoas ali 
mais adiante. Do asfalto dá para 
enxergar. Por causa do pro-
blema da zona havia gente que 
queria mudar o nome, mas 
depois de muitas reuniões acha-
mos por bem continuar como es-
tava porque esse nome todo 
mundo já conhece. . Além do 
mais, todos sabem que zona 
existe em todos os lugares, ou 
mais aqui ou mais lá.„" 

Deixando a zona de lado, 
Três Lagoas tornou-se hoje uma 
próspera vila onde residem cer-
ca de 5 mil habitantes, em sua 

Trevisan, o açougueiro.' 
"Aqui é tudo tránquilo." 

maioria funcionários da Itaipu e 
Unicon. Alguns moradores 
procedem de cidades distantes, 
mas grande parte veio de Alvo-
rada do Iguaçu (uma das primei.,  
ras vilas destruídas pelas desa-
propriações de Raiou). 

Embora mesclando povos 
de todos os lugares, Três Lagoa 
é um lugar pacato, tranquilo. "E 
difícil acontecer assalto por aqui, 
embora não tenhamos posto poli 
cial. Temos um inspetor de quar-
teirão e ele tem dado conta do 
recado", segundo Trevlsan, o 
açougueiro. 

E assim é Três Lagoas, uma 
vila ordeira, onde o povo acos-
tumou-se a viver como pode. Lá 
há casas comercias que suprem 
perfeitamente as necessidades 
da população. PIOU alguém 
deslocar-se até o centro de Foz 
do Iguaçu para fazer compras. 
"Não compensa", garantem. 

Além das casas comerciais 
bem montadas, existem duas 
farmácias, urna escola com 11 
professores lecionando da pri-
meira à sexta série, e três 
igrejas, uma católica e duas pro-
testantes. 

Mas Três Lagoas não é só 
beleza, Há também pichlemas 
graves embora o administrador 
garanta: "O prefeito Clóvis 
Cunha tem atendido a todos os 
nossos pedidos. Já conseguimos 
telefone público, patrotamento 
de ruas e iluminação pública, 
mas a necessidade principal, 
agora, é o cascalhamento ou as-
faltamente das ruas. Sabemos 
que isso é difícil porque requer 
uma soma enorme de recursos, 
mas estamos pleiteando..." 

Enquanto isso, a população 
se queixa: quando chove fica im-
possível transitar por causa da 
lama; e quando fica sem chover 
vários dias, "a poeira é sim- 

• A sede do governo 
(1) de Trés Legoãs. 

'piesmente Insuportável". Por in-
crível que pareça, não há quei-
xas quanto ao transporte cole-
tivo. "De meia em meia hora, 
temos o ônibus que tem atendido 
muito bem. No Inicio não ora as-
sim, mas depois de pressões dos 
moradores, o negócio 
melhorou". 

O pessoal espera que agora 
a Telepar leve o tac esperado te-
lefone, mas o custo é multo ele-
vado. Só o cabo foi orçado em 
cerca de 300 mil cruzeiros; além 
disso, a Telépar exige que haja, 
ne, mirim°, 30 interessados e, 
devido às altas prestações, acre-
dita-se que tio logo não se con-
siga esse número. Enquanto 
Isso, o negócio é Ir quebrando o 
galho com o único orelhão exis-
tente que, vez que outra, é ata-
cado por vândalos, e outras 
vezes é difícil telefonar porque 
há um só aparelho para muitos 
usuários. 

Sobre Política, os líderes 
daquela localidade garantem 
que o partido da situação 
sempre tem lewdo a melhor. 
"Isso se deve, diz o administra-
dor, ao empenho do Prefeito Cló-
vis Mama e ao deputado Tércio 
Albuquerque, que sempre pro-
curaram dotar e,sta vila de todos 
os benefícios. E claro que eles 
não podem fazer tudo de 'ima 
vez parque a vila começou há 
pouco tempo, mas temes certe-
za de que com o tempo tudo 
estará nos seus devidos 
lugares". 

Entre os prós e•os contras, 
chega-se à conclusão que Três 
Lagoas é priviieglada em relação 
a outras vilas de Foz do Iguaçu. 
Resta achar uma solução para o 
impasse que se criou com a 
zona do meretrício, principal 
bronca daqueles moradores. Um 
osles queixou-se, por exemplo, 
c ,13 fica envergonhado de fazer 
uni cadastro nas lojas e dizer 
que mora nm Três Lagoas, 
porque pouca gente sabe que a 
vila de Três Lagoas é uma coisa 
e a zona é outra.UmafIca ao lado 
esquerdo e a outra ao lado direi-
to da BR 277 -E a ïonnaa não ficá-
precisamente em Três Lagoa, 
mas no lote grande, área rural.  

R. Minas Gerais, 1699 • 
Fones: 64-1206 e 64-1277 

Medianeira — PR. 

Dr. Alvaro W. Albuquerque 
Dr. Agenor de Paula Marins 

Dr. José C Sudio Rorato 
Dr. Antônio Vanderll Moreira 

Dr. Ademir Flor 
Dr. Santo Ratagnin 

R. Benjamin Constant, 46. 
Fone: 74 1900 

-Foz do Iguaçu 
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Concertos de máquinas e 
equipamentos para escritorio. 

A S. W.A. T. conta agora 
também com departamento 
de Assistência Técnica a 

domicílio em concertos de 
fogões e eletrodoméstico.," 

em geral. 

R. Marechal Floriano 
Prédio do Hotel Praza _ 

Fone: 74-1465 Foz do Iguaçu 



LOJA DAS 
TINTAS 

Artigos de vime e 
cerâmica em geral 

Rua 24 de março, 153 
M'Boicy - Fone: 74-3075 

Adolpho 
Mariano 
da Costa ,  

Advocacia em geral  . 
R. Minas Gerais, 1699 • 

Fones: 64-1206 e 64-1277 
Medianeira — PR.  

O administrador: 
O prefeito e o deputado 

trouxeram benefícios 

Quando se fala em Três La-
goas, grande parte da população 
solta o seu pensamento para a 
zona do meretricio. A realidade 
não é bem esta. Três Lagoas é 
uma vila distante 9 quilómetros 
de Foz do Iguaçu, situada ao • 
lado esquerdo da BF140277, en-
quanto que a zona fica do lado 
direito. 

Há muitos anos que existe: 
Três Lagoas "mas antigamente 
o povoado resumia-se a uma 
dúzia de casas. O progresso co-
meçou há cerca de 3 anos, 
quando funcionários da Itaipu 
transformaram o local numa ver-
dadeira vila", diz o único açou-
gueiro do :ocr.l. Ele explica que 
há muitos anos o lugarejo é 
conhecido por este nome. "Já 
faz 17 anos que eu moro aqui, e 
quando cheguei já chamavam 
de Três Lagoas. Foi batizado 
assim porque existem lagoas ali 
Riais adiante. Do asfalto dá para 
enxergar. Por causa r'o pro-
blema da zona havia gente que 
queria mudar o nome, mas 
depois de muitas reuniões acha-
mos por bem continuar como es-
tava porque esse nome todo 
mundo já conhece. • Além do 
mais, todos sabem que zona 
existe em todos os lugares, ou 
mais aqui ou mais lá..." 

Deixando a zona de lado, 
Três Lagoas tornou-se hoje uma 
próspera vila onde residem cer-
ca de 5 mil habitantes, em sua  

Tre visan, o açougueiro: 
"Aqui é (um tranquilo. 

maioria funcionários da Raiou e 
Unicon. Alguns moradores 
procedem de cidades distantes, 
mas grande parte veio de Alvo-
rada cio Iguaçu (uma das primei 
ras vilas destruídas pelas desa-
propriações de ItalpW. 

Embora mesclando povos 
de todos os lugares, Três Lagoa 
é um lugar pacato, tranquilo. "E 
difl:A acontecer assalto por aqui, 
embora não tenhamos posto poli 
ciai. Temos um inspetor de quar-
teirão e ele tem dado conta do 
recado", segundo Trevlsan, o 
açougueiro. 

E assim é Três Lagoas, uma 
vila ordeira, onde o povo acos-
tumou-se a viver como pode. Lá 
há casas comerciais que suprem 
perfeitamente as necessidades 
da população. Difícil alguém 
deslocar-sr• 3( é o centro de Foz 
do Iguaçi para lazer compras. 
"Não cor ipensa", garantem. 

Além das casas comerciais 
bem montadas, existem duas 
farmácias, uma escola com 11 
professores lecionando da pri-
meira é sexta série, e três 
igrejas, uma católica e duas pro-
testantes. 

Mas Três Lagoas não é só 
beleza. Há também problemas 
graves embora o administrador 
garanta: "O prefeito Clóvis 
Cunha tem atendido a todos os 
nossos pedidos. Já conseguimos 
telefone público, patrolamento 
de ruas e iluminação pública, 
mas a necessidade principal, 
agora, é o cascalhamento ou es-
falfamento das ruas. Sabemos 
que isso é difIcil porque requer 
uma soma enorme de recursos, 
mas estamos pleiteando..." 

Enquanto Isso, a população 
. se queixa: quando chove fica Im-

possível transitar por causa da 
lama; e quando fica sem chover 
vários dias, "a poeira é sim- 

, 	A sede do governo 

(1) de Três Legois. 

'plesmente Insuportável". Por in-
crível que pareça, não há quei-
xas quanto ao transporte cole-
tivo. "De meia em meia hora, 
temos o ônibus que tem atendido 
muito bem. No Inicio não ara as-
sim, mas depois de pressões dos 
moradores, o negócio 
melhorou". 

O pessoal espera que agora 
a Telepar leve o tão esperado te-
lefone. mas o custo é multo ele-
vado. Só o cabo foi orçado em 
cerca de 300 mil cruzeiros, além 
disso, a Telepar exige que haja, 
no mínimo, 30 interessados e, 
devido às altas prestações, acre-
dita-se que tilo logc não se con-
siga esse número, Enquanto 
isso, o negócio é ir quebrando o 
galho com o único orelhão exis-
tente que, vez que outra, é ata-
cado por vândalos, e outras 
vezes é difIcil telefonar porque 
há um só aparelho para muitos 
usuários. 

Sobre política, os líderes 
daquela localidade garantem 
que o partido da situação 
sempre tem levado a melhor. 
"Isso se deve, diz o administra-
dor, ao empenho do Prefeito Cló-
vis Vianna e ao deputado Tércio 
Albuquerque, que sempre pro-
curaram dotar apta vila de todos 
os bancados. E claro que eles 
não podem fazer tudo de uma 
vez porque a vila começou há 
pouco tempo, mas temos certe-
za de que com o tempo tudo 
estará nos seus devidos 
lugares". 

Entre os prós e'os contras, 
chega-se à conclusão que Três 
Lagoas é privilegiada em relação 
a outras vilas de Foz do Iguaçu. 
Resta achar uma solução para o 
impasse que se criou com a 
zona do meretrício, principal 
bronca daqueles moradores. Um 
deles queixou-se, por exemplo, 
que fica envergonhado de fazer 
um cadastro nas lojas e dizer 
que mora em Três Lagoas, 
porque pouca gente sabe que a 
vila de Três Lagoas é uma coisa 
e a zona é outra,Umalica ao lado 
esquerdo e a outra ao lado direi-
to da BR 277 -E a zona não fica  
precisamente em Três Lagoas, 
mas no lote grande, área rural. 

Dr. Álvaro W. Albuquerque 
Dr. Agenor de Paula Marlht ' 

Dr. José Cláudlt Rorato 
Dr. Antônio Vanderil Moreira 

• Dr. Ademir Flor 
Dr. Santo RafagnIn 

--- 
R. Benjamin Constan_ t, 4S. 

Fone: 74.1900 
-Foz do Iguaçu 

111 WII A RI . 	. 
Concertos de máquinas e 

equipamentos para escritório. 
A S.W.A.T. conta agora 

também com departamento 
de Assistência Técnica a 

domicfifo em concei ius de 
fogões e eletrodomésticoF 

em geral. 

R. Marechal Floriano 
Prédio do Hotel Praza 

Fone: 74-1465 Foz do Iguaçu 
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O templo católico. 
Além deste há mais 2, 

de outras seitas. 
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O administrador. 
O prefeito e o deputado 

trouxeram benefícios 

Quando se fala em Trés La-
goas, grande parte da população 
volta o seu pensamento para a 
zona do meretrício. A realidade 
não é bem esta. Três Lagoas é 
uma vila distante 9 quilómetros 
de Foz do Iguaçu, situada ao 
lado esquerdo da 814,0277, en-
quanto que a zona fica do lado 
direito. 

Há muitos anos que existe 
Três Lagoas "mas antigamente 
o povoado resumia-se a uma 
dúzia de casas. O progresso co-
meçou há cerca de 3 anos, 
quando funcionários da Itaipu 
transformaram o local numa ver-
dadeira vila", diz o único açou-
gueiro do local. Ele explica que 
há muitos anos o lugarejo é 
conhecido por este nome. "Já 
faz 17 anos que eu moro aqui, e 
quando cheguei já chamavam 
de Três Lagoas. Foi batizado 
assim porque existem lagoas ali 
mais adiante Do asfalto dá para 
enxergar Por causa do pro-
blema da zona havia gente que 
queria mudar o nome, mas 
depois de muitas reuniões acha-
mos por bem continuar como es-
tava porque essi nome todo 
mundo já conhece. Além do 
mais, todos sabem que zona 
existe em todos os lugares, ou 
mais aqui ou mais lá..." 

Deixando a zona de lado, 
Três Lagoas tornou-se hoje uma 
próspera vila onde residem cer-
ca de 5 mil habitantes, em sua 

Trevisan, o açougueiro: 
"Aqui é tudo tranquilo." 

maioria funcionários da Itaipu e 
Unicon. Alguns moradores 
procedem de cidades distantes, 
mas grande parte veio de Alvo-
rada do Iguaçu (uma das primei,  
ras vilas destruídas pelas desa-
propriações de Itaipu). 

Embora mesclando povos 
de todos os lugares, Trés Lagoas 
é um lugar pacato, tranquilo. "É 
difícil acontecer assalto por aqui, 
embora não tenhamos posto poli 
cial. Temos um inspetor de quar-
teirão e ele tem dado conta do 
recado", segundo Trevisan, o 
açougueiro. 

E assim è Três Lagoas, uma 
v 	ordeira, onde o povo acos- 
ti 'ou-se a viver como pode. Lá 

casas comerciais que suprem 
- feitamente as necessidades 

da população. Difícil alguém 
deslocar-se até o centro de Foz 
do Iguaçu para fazer compras. 
"Não compensa", garar fern. 

Além das casas ccmerciais 
bem montadas, existem duas 
farmácias, uma escola com 11 
professores lecionando da pri-
meira á sexta série, e três 
igrejas, uma católica e duas pro-
testantes. 

Mas Três Lagoas não é só 
beleza, Há também problemas 
graves embora o administrador 
garanta: "O prefeito Clóvis 
Cunha tem atendido a todos os 
nossos pedidos. Já conseguimos 
telefone público, patrolamento 
de ruas e iluminação pública, 
mas a necessidade principal,. 
agora, é o cascalhamento ou as-
f altamento das ruas. Sabemos 
que isso é difícil porque requer 
uma soma enorme de recursos, 
mas estamos pleiteando..." 

Enquanto isso, a população 
se queixa: quando chove fica Im-
possível transitar por causa da 
lama, e quando fica sem chover 
vários dias, "a poeira é sim- 

. 	A sede do governe 
(I) de Três Lagoas. 

iplesmente Insuportável". Por in-
crível que pareça, não há quei-
xas quanto ao transporte cole-
tivo. "De meia em meia hora, 
temos o ónibus que tem atendido 
muito bem. No início não era as-
sim, mas depois de pressões dos 
moradores, o negócio 
melhorou". 

O pessoal espera que agora 
a Telepar leve o tão esperado te-
lefone, mas o custo é muito ele-
vado. Só o cabo foi orçado em 
cerca de 300 mil c'uzeiros; além 
disso, a Telx•par exige que haja, 
no mlnimo, 30 interessados e, 
devido às altas prestações, acre-
dita-se que tio logo não se con-
siga esse número. Enquanto 
isso, o negócio é ir quebrando o 
galho com o único orelhão exis-
tente que, vez que outra, é ata-
cado por vândalos, e outras 
vezes é difícil telefonar porque 
há um só aparelho para muitos 
usuários. 

Sobre política, os líderes 
daquela localidade garantem 
que o partido da situação 
sempre tem levado a melhor. 
"Isso se deve, diz o administra-
dor, ao empenho do Pi efeito Cló-
vis Vianna e ao deputado Tércio 
Albuquerque. que sempre pro-
curaram dotar e, ta vila de todos 
os benefícios, E claro que eles 
não podem fazer tudo de uma 
vez porque a vila começou há 
pouco tempo, mas temos certe-
za de que com o tempo tudo 
estará nos seus devidos 
lugares". 

Entre os prós e 'os contras, 
chega-se à conclusão que Três 
Lagoas é prIvIegiada em relação 
a outras vilas de Foz do Iguaçu. 
Resta achar uma solução para o 
impasse que se criou com a 
zona do mereiricio, principal 
bronca daqueles moradores. Um 
deles queixou-se, por exemplo, 
que fica envergonhado de fazer 
um cadastro nas lojas e dizer 
que mora em Três Lagoas, 
porque pouca gente sabe que a 
vila de Três Lagoas é uma coisa 
e a zona é outra Umafica ao lado 
esquerdo e a outra ao lado direi-
to da BR 277 E a zona não fica 
precisamente em Trás Lagoas, 
mas no lote grande, área rural.  

R. Minas Gerais, 1699 -
Fones: 64-1206 e 64-1277 

Medianeira — PR. 

Escritório 
Jurídico 

Dr. Álvaro W. Albuquerque 
Dr. Agenor de Paula Marlii$ 

Dr. José Cláudio Rorato 
Dr. Antônio Vanderll Moreira 

Dr. Ademir Flor 
Dr. Santo RaffignIn 

R. Benjamin Constant, 4S. 
Fone: 74.1900 

- 	-Foz do Iguaçu 

WIL A III. 
Concertos de máquinas e 

equipamentos para escritório. 
A S. W.A. T. conta agora 

também com departamento 
de Assistência Técnica a 

domicilio em concertos de 
fogões e eletrodomésticoF 

em geral. 

R. Marechal Floriano 
Prédio do Hotel Praza - 

Fone 74-1465 Foz do Iguaçu 

O templo católico. 
Além deste há mais 2, 

de outras seitas. 

Uma vila que não tem nada a ver com a Zona 



O massacre 
brasileiro 

Durante vários anos uma 
verdadeira máquina de massa-
cre ao menor e á criança foi 
montada neste pais. Nas Institui-
ções ofic,als, menores foram e 
continuam sendo maltratados e 
humilhados por um sistema que 
os corrompe e os revolta. São es 
"assinados nas ruas do país em 
ocorrências cada vez mais fre-
quentes e não investigadas sufi-
cientemente. Basta um exempla  
em São Paulo, mais de 110 
menores foram assassinados 
pela policia em dois anos, No Rio 
o numero se eleva a mais de se-
tenta. Enquanto isso acontece, 
existe uma espécie de omissão 
nacional diante de toda esta 
grande injustiça. Os poderes 
constituídos, 	com base em 
princípios e métodos repressivos,  
continuam permitindo que a cri-
ança brasileira tenha alternati-
vas absolutamente trágicas, imo-
ruis e desumanas: A humilhação 
continuada, o desespero, a 
fone, a doença, avançados está-
gios de miséria e exploração, a 
tortura, falta de chances e a 
morte. 

Um exemplo: O menor Wil- 
son "Galléia", 	considerado 
pela parola como o mais 
perigoso bandido-mirim da histó-
ria reunia de São Paulo, acabou 
sendo traído, humilhado e assas-
einado peia prápria policia. Mas 
antes de atingir elevado estágio 
de marginalidade a que chegou, 
foi um garoto que tentou de 
todas as maneiras fugir do cri-
me: "O que votes queriam que 
eu íosse? 	era um pixote, 
mataram meu pai pelas costas, 
depois quebraram e cara de meu 
melhor amigo numa prisão; 
quando eu quis estudar disse-
ram que eu era filho Je marginal; 
disseram que eu era marginal e 
me negaram a 'Jscola; todas as 
vezes quo parei necessidade, 
me r açoram e mrio. O que vocês 
queram qt , eu fosse?"— dizia 
elft .tum depoimento. A trajetória 
de Wlisínho,  Galliéia, abando-
nado, explorado, humilhado, 
maltratado, traído e assassina-
do, é a mesma trajetória de ml-
lhares de ~anos em todos os 

• 

sistema nacional desumano e In-
justo, por uma sociedade inca-
paz de enxergar o violento mas-
sacre que se comete contra o 
menor no Brasil. 

Nos últimos três anos, o jor-
nalista Carlos Alberto Luppi, da 
Folha de São Paulo, se empe-
nhou ativamente em mostrar 

. todo o quadro desolador da situ-
ação do menor e da criança 
brasileira. Dias e dias. noites e 
noites foram gastos na busca In-
cessante da verdade, do Que 
acontecia e acontece realmente 
atrás dos olhares de súplica de 
milhares de crianças abandona-
das e humilhadas. Trabalhando 
arduamente, o jornalista conse-
guiu desmascarar o violento e 
cruel massacre ao menor e á cri-
ança no país. Dezenas de denún-
cias forem e continuam sendo 
feitas, expondo a continua viola-
ção dos mais elementares direi-
tos do menor e da criança. 
Dezenas de depoimentos foram 
ouvidos. Meninos e meninas 
falaram nxpondo suas dores, 
suas espwanças, a humilhação 
mais tyarorosa a que vêm serio 
siílivalidos em todo pala, de 

,,e ao Rio Grande do Sul, do 
Norte/Nordeste ao Sudeste in-
dustrializado. Em várias 
oportunidades o jornalista acom-
panhou grupos de menores de-
sesperados tentando sobreviver 
"no peito e na marra' numa cida-
de como São Paulo. E constatou 
o lento e progressivo surgimento 
de uma espé ;le de nova socie-
dade movi 4  a desespero, 
movida s iimIlhações e, por 
isso r te,vno, revoltada pela total 
falta de chances. inúmeros 
casos de menores assassinados 
pela rio licla são narrados. Ouviu 
crianças em Instituições e fora 
delas, menores que a socledarle 
rotulou de bardldoa irrecur-Perit• 
vais. O jornalista penetrou fundo 
na alma dessa nova sociedade e 
a descobriu em sua esséncia. 
mais pura, mais bonita, mais 
poética. Descobriu na escala de 
prioridades nacionais que o Bra-
sil vai aos poucos matando sua 
mais nova geração, que não tem 
chanca alguma e não tem vez na 
história nacional atual, embora 
peça desesperadamente 
socorro. 

4 ..,,,,44•'0,10,  



O massacre 
brasileiro 

Durante vários anos uma 
verdadeira máquina de massa-
cre ao menor e à criança foi 
montada naste pais. Nas Institui-
ções oficiais, menores foram e 
continuam sendo maltratados e 
humilhados por um sistema que 
os corrompe e os revolta. São as 
aeasinados rias ruas dc pais em 
ocorrências cada vez mais fre-
quentes e não investigadas sufi-
cientemente. Basta um exempla 
em São Paulo, mais de 110 
menores foram assassinados 
pela policia em dois anos. No Rio 
o número se eleva a mais de se-
tenta. Enquanto Isso acontece, 
existe uma espécie de omissão 
nacional diante de toda esta 
grande Injustiça. Os poderes 
constituídos, 	com base em 
princ'plos e métodos repressivos, 
continuam permitindo que a cri-
ança brasileira tenha alternati-
vas absolutamente trágicas, imo-
rais e desumanas: A humilhação 
continuada,- o desespero, a 
fome, a doença, avançados está-
gios de miséria e exploração, a 
tortura, falta de chances e a 
morte. 

Um exemplo: O menor Wil- 
son "Gaidéia", 	considerado 
pela policia como o mais 
perigoso bandido-mirim da histó-
ria recente de São Paulo, acabou 
sendo baldo, humilhado e assas-
sinado pela própria policia. Mas 
antes de atingir elevado' estágio 
de marginalidade a que chegou, 
foi um garoto que tentou de 
todas as maneiras fugir do cri-
me: "O que voces queriam que 
eu fosse? Quando era um pixote, 
mataram meu pai pelas costas, 
depois quebraram a cera de meu 
melhor amigo numa prisão; 
quando eu quis estudar disse-
ram que riu era filho de marginal; 
disseram que eu era marginal e 
me negaram e escola; todas as 
vezes que passei nece,:sidede, 
me negaram a mão. O que vocês 
queriam que eu fosse?"— dizia 
ele• num depoimento. A trajetória 
de Wlisinhor Galliéla, abando-
nado, explorado, humilhado, 
maltratado, traído e assassina-
do, é a MOEsma trajetória de mi-
lhares de meninos em todos os 
'salsas que não têm chances o 
não têm ve? não conseguem 
gritar por soôorro paro tentar 
uma vida mais digna. Todas as 
portas lhe são fechadas por um  

sistema nacional desumano e In-
justo, por uma sociedade inca-
paz de enxergar o violento mas-
sacre que se comete contra o 
menor no Bresil. 

Nos últimos três anos, o jor-
nalista Carlos Alberto luppl, da 
Folha de São Paulo, se empe-
nhou ativamente em mostrar 

. todo o quadro desolador da situ-
ação do menor e da criança 
brasileira. Dias e dias, noites e 
noites foram gastos na busca In-
cessante da verdade, do que 
acontecia e acontece realmente 
atrás dos olhares de súplica de 
milhares de crianças abandona-
dos e humilhadas. Trabalhando 
arduamente, o jornalista conse-
guiu desmascarar o violento e 
cruel massacre ao menor e à cri-
ança no pais. Dezenas d.o denún-
cias foram o continuam sendo 
feitas, expondo a continua viola-
ção dos mais elementares direi-
tos do menor e da criança. 
Dezenas de depoimentos 'oram 
ouvidos. Meninos e m minas 
falaram expondo suas dores, 
suas esperanças, a hurnkhação 
ireis horrorosa a que vêm sendo 
submetidos em todo país, de 
Acre ao Rio Grande do Sul, do 
Norte/Nordeste ao Sudeste in-
dustrializado. Em várias 
oportunidades o jornalista acom-
eanhcJ grupos de menores de-
sesperados tentando sobrever 
"no peito e na marra' numa cida-
de como São Paulo. E constatou 
o lento e progressivo surgimento 
de uma espécie de nova socie-
dade movida a desespero, 
movida a humilhações e, por 
isso mesmo, revoltada pela total 
falte de chances. Inúmeros 
casos de menores assassinados 
pela delicia são narrados. Ouviu 
crianças em Instituições e fora 
delas, menore' que a sociedade 
rotulou de bandidos irrecuperá-
veis. O jornalista penetrou fundo 
na alma dessa nova sociedade e 
a descobriu em sua esaência. 
mais pura, mais bonita, mais 
poética. Descobriu na escala de 
prioridades nacionais que o Bra-
sil vai aos poucos matcrido sua - 
mais nova geração, que não tem 
chan,,e alguma e não tem vez na 
história nacional atual, embora 
peça, desesperadamente 
SOCO!'3. 

geração de 
idiotas 

São 25 	de crianças 



Confecções masculinas, femininas e infantis 
Meias de lã - Agasalhos Topper Tri-Fiz 

Jeans e calçados US TOP Pijamas, 
Blusas, Bolsas - Malhas Hering, Malwee e 
Mafisa - Lãs, Lingeries De Millus e Triumoh 

Bijouterias - Plásticos - Artigos para presente 
Aviamentos 

Criados na periferia eles vão' se defender como engraxates e to, nam-se adultos cedo 
em desespero crescente em ra-
zão de agressões de toda espé-
cie, com seus direitos violados a 
todo momento, inclusive por pro-
gramas de governo que não lhes 
dão condlçóes de sair do círculo 
vicioso da fome/niiséria/neces-
sidade precose/crime. 

Eles — esses menores, es-
sas crianças — filhos e filhes de 
famílias Igualmente abandona-
das á própria sorte nas periferias,  
das grandes cidades, no Interior 
do Nordeste e de Amazônia, nas 
favelas, nas palafitas, consti-
tuem hoje a face ferida, o rosto 
torturado da nação brasileira. 
Falta de assistência, desnutri-
ção abandono condenam à 
morte cerca de 600 mil crianças 
anualmente em todo pais. Há 
teNs milhões e melo de abortos 
por ano. A cada dia um menor é 
morto,assassinado no Brasil In-
formações como estas estão 
dentro de um univeso que r er-
mito dizer que o Brasil começa a 
viver seu próprio "apocalipse". 
No ano dois mil, teremos cerca 
de 80 milhões de pessoas em 
avançado estágio de carticla tí-
sica e mental. Deste total, pelo 
menos 60 milhões serão meno-
res oe Idade a constituir uma ge-
ração completamente idlotizada, 
com coeficiente de inteligência 
abaixo do normal, com peso, al-
tura eseuturas orgânicas multo 
aquém co mínimo normal. Esse 
é o massacre. Essa a grande 
ferida nacional a alastrar-se 
diante da mais Indigna omissão 
da atual sociedade brasiielrs e 
do atual sistema sócio-oolltico-
económico de um pais chamado 
Brasil. 

Quem é 
o ladrão? 

Há em Fiel do Iguaçu apro-
xlmademente trinta mil crianças 
carentes. Estãe 'distribuídas na 
periferia e nas "cabeças de por-
co" (cortiço) do 'centro da 
cidade. São criaturas desnutri-
das e ccisequentemente com 
insuficiência mental. Esses me-
nores estão predestinados a 
urna vida de submissão quando 
adultos. Então se coloca o dile-
ma: Submissão ou revolta.E falta 
de Iniciativa e de capacidade de 
criar e de dirigir em que os pode-
rosos, os possuidores, estão ga-
nhados e os despossuidos pas-
sar,) a ser uma categoria margi-
na,, oprimida por um sistema 
econômico cujo projeto é trens-
formálos em "mão-de-obra" ba-
rata para pólo industrial das 
multinacionais. 

A violência do sistema auto-
ritário começa exatamente 
quando os detentores do poder 
30 julgam Iluminados, Impedindo 
que o povo participe de sua pró-
pria histeria e influa em seu pró-
prio destino, 

A marginalidade aumenta  

na mesma medida em que au-
menta a migração, cresce o de- 
semprego e 	a crise eco- 
nômica. A maioria faz na área 
econõmica.A maioria faz na área 
naiidade se constitui de jovens 
quase maiores. 

A marginalidade aumenta 
na mesma medida em que au-
menta a migração, cresce o de-
semprego e agrava-se a crise 
económica, A maioria da margi-
nalidade se constitui de jovens 
quase maiores. Pouco ou nada 
se faz na área social neste pais. 
A politica de desenvolvimento a 
qualquer custo esqueceu a po-
pulação e seúsdireitos elementa-
res. Com  isso aumentou o con-
tingente dos marginalizados e 
desprezados socielmente. i; ne-
cessidade de sobrevivência au• 
mentou a violência. 

Tal quadro atinge violenta-
mente o contingente mais frágil 
da população — as crianças e 
os adolescentes sem acesso ás 
necessidades básicas para ,  o 
pleno desenvolvimento de sua 
maturação física e psicológica, 
isto 	saúde, educação, profis- 
sionalização, recreação, alimen-
tação e segurança social. São 
estes milhões de carentes mar-
ginalizados as verdadeiras tes-
temunhas de acusação de uma 
sociedade desordenada. São 
adolescentes com todo tipo de 
carências e, principalmente, in-
satisfeitos. Estes menores vêm 
sendo sistematicamente utiliza-
dos por marginais maiores de 
idade na prática de atos delin-
quenciais. Este contingente é 
gerado numa situação de violên-
cia, desrespeito a pessoa 
humana e corrupção administra-
tiva. 

Quem é o ladrão? Oue figu-
ra é essa ai, o ladrão? Então, o 
nosso ladrão é uma pessoa 
jovem — a característica prin-
cipal é ser Jovem. Segunda ca-
racterlstica: a maior parte Já rou-
bava quando era menor de 
idade. Terceira: os que já rou-
bavam com 18 anos jr eram la-
drões com 13/14 anos, porque 
hoje nós temos ladrões com 12 
anos, com 1 1 e E com 10. Sua 
origem é um mu.,  io marginal, 
onde o progresso material e cul-
tural da humanidade ainda não 
cheeee. em seu mundo marginal 
são outros os valores. Garoto 
vivo é aquele que sabe passar a 
conversa, que rouba sem cale' 
.E outra escala de valores cria-
dos pelos despossuldos que são 
violentados pelos possuidores. 

As crianças marginais de 
Foz são os filhos de Itaipu e da 
concentração da propriedade do 
chão. De vez em quando alguns 
deles aparecem em páginas poli-
ciais da Imprensa local como 
culpados de roubos. Algumas 
vezes estes roubos são feitos  

algumas denúncias le meninas 
que linda com 11 ou 12 anos es-
tavam na rua se vIraneo, ven-
dendo o sexo. Acusaram polici-
ais de as terem levado para este 
caminho. Essa tem sido uma ca-
racterística de nosso tempo — a 
prostituta de hoje é jovem ré. 
cém-salda la Infância. Elas 
estão competindo com as vete-
ranas no comércio do sexo. 

Este é o grande desafio bre-
Siteirn: absorver e .incorpw er 
esta faixe marginal Po projeto 
nacional ou ate-nen:ar o contin-
gente marginal. 

Hoje estamos todos assus-
tados com o cima de violência 
que existe no pais. Violência de  

um governo elitista, que vem 
produzindo milhões de menores-
marginais. O lugar de menino é 
na escola; o menino-marginal é 
aouele que não está na escola. É 
o (recesso do sistema educa-
cional do Pais. 

Quando não se lho dá es-
cola e não se o ocupa cem o es-
porte da escola, e a matemática 
da esco:a, t, menino tem que co-
locar sua energia noutro lugar. 
Os meninos estão caçando 
comida, estão lutando é pela lata 
de lixo ou para derrubar alguém 
com uma trombada e tomar-lhe 
o dinheiro. Esta é a resposta In-
tanto-juvenil ao fracasso de Jm 
sistema que fez e segue fazendo 
marginais. 

O jornalista Carlos Alberto 
Luppi, conhecido pelos seus tra-
balhos jornalísticos em favor dos 
oprimidos, é o autor de "AGORA 
E NA HORA DE NOSSA MORTE" 
(O massacre do menor no 
Brasil), um livro-documento que 
a Editora Brasil Debates lançou 
no mercado no dia 12. O lança-
mento foi na sede do Movimento 
em Defesa do Menor, com sede 
em São Paulo.  

Chico 

• Leilão recheado 
• Costela desossada 
-Cupim 
• Rosbife 
-Posta Branca com Abacaxi 
• Peixe da Aguo doce 
• Rocambole do macarrão 
- Arroz ao forni ,  
- Nhoque com frango 

EXF'QDOMA- Exportadora 
Eletrodomésticos 
e Derivados de 
Petróleo 

EXPORTAÇÃO 	 Domareski 
DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO 
AO PARAGUAI • 

9R 277 - Jardim Jupira, 949 - Fone 73-2415 

Compre filmes com cinquenta por 
cento de desconto. Na revelação 
do seu filme colorido você ganha: 
10 por cento de desconto, 
1 porta-retrato, 1 foto 13/18 
.e um álbum, 

Av. Brasil, 70(3- Fone 13-101? 

RESTAURANTE 
EXECUTIVO 

COUNTRY CLUBE 

• Aikait grega 
• Puré de batata 
• Lingua com molho de laranja 
• Espaghelli no sugo 
• St rogonoir 
• Batatinha h palha 
• Banana filia 
• Maionese 
• IS Tipos de sobremesa* caza,  as 

Atende serviço de butfet Brasil, Argentina, Paraguai 
Servi o completo dornic'''ar 
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Em dois endereços 
Súscelino Kubitschek, 286 - Fone: 74-2270 

Av. Juscelino Kubitschek, 733 - Fone: 73-2174 

EXPODOMA- Exportadora 
Eletrodomésticos 
e Derivados de 

0 Petróleo 
Domareski 
Ltda. 

EXPORTAÇÃO 
DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO 
AO PARAGUAI • 

BR 277 - Jardim Jupira, 949 - Fone 73-2415 

FOTO  
AVENA 
Chico 
Compre filmes cor'. cinquenta por 
cento de desconto. Na revelação 
do seu filme colorido você ganha: 
1C por cento de desconto, 
1 porta-retrato, 1 foto 13/18 
.e um álbum. 
Av Brasil, 7013- Fone .  13-1012 

RESTAURANTE 
EXECUTIVO 

COUNTRY CLUBE 
Cardápio para domingo 

• Leitão recheado 
- Costeia desos sada 
-Cupim 
• Rosbife 
-Posta branca com Abacaxi 
• Peixe da Agua uoce 

Rocamoole de macarrão 
• Arroz ao forni, 
- Nhoque com 'tango 

A/Tozii gaga 
• Puré de batata 
- Lingua COM Molho de taram). 

Espaghetti ao sugo 
St rogonoff 

• Batatinha A palha 
Banana frit...t 

• maionese 
• 15 Tipos 08 110biernetall Malte* 

Atende serviço de bullet Brasil, Argentina, Paraguai 
Serviço completo domiciliar 

Preço por pessoa: Cr$ 400,00 
10% serviço 

Criados na periferia eles vão se defender como engrvates e tornam-se adultos cedo 
em dei espero crescente em ra-
zão dr, agressões de toda espia,  
cie, c arn seus direitura violados a 
todo momento, inclusive por pro-
gramas de governo que não lhes 
dão condiçáes de sair do círculo 
vicioso da fome/miséria/neces-
sidade precose/crime. 

Eles — esses menores, es-
sas crianças — filhos e filhas d3 
(emalas Igualmente abandona-
das á própria sorte nas periferias, 
das grandes cidades, no interior 
do Nordeste e da Amazónia, nas 
favelas, nas palafitas, consti-
tuem hoje a face ferida, o rosto 
torturado da nação brasileira. 
Falta de assistência, desnutri-
ção, abandono condenam à 
morte cerca de 600 mil crianças 
anualmente em todo pais. Há 
trás milhões e melo de abortos 
por ano. A cada dia um menor é 
mortmssassinado no Brasil. In-
formações como estas estão 
dentro de um univeso que per-
mite dizer que o Brasil começa a 
viver seu próprio "apocalipse". 
No ano dois mil, teremos cerca 
de 80 milhões oe pessoas em 
avançado estágio de carência fí-
sica e mental. Deste total, pelo 
menos 60 milhões serão meno-
res de idade a constituir uma ge-
ração completamente idlotizada, 
com coeficiente de Inteligência 
abaixe do normal, com peso, al-
tura estruturas orgânicas muito 
aquém do mínimo normal. Esse 
é o massacre. Essa a grande 
ferida nacional a alastrar-se 
diante da mais indigna omissão 
da atual sociedade brasileira e 
do atual sistema sCcio-politico-
econômico de um pais chamado 
Brasil. 

Agora e na 
hora de... 

O jornalista Carlos Alberto 
Luppi, conhecido pelos seus tra-
balhos jornalísticos em favor dos 
oprimidos, é o autor de "AGORA 
E NA HORA DE NOSSA MORTE" 
10 massacre do menor no 
Brasil), um Ilvro-documento que 
a Editora Brasil Debates lançou 
no mercado no dia 12. O lança-
mento foi na sede do Movimento 
ers Defesa do Menor, com sede 
em São Paulo. 

Quem é 
o ladrào? 

Há em Fo2 do Iguaçu apro-
ximadamente trinta mil crianges 
carentes. Estilo 'distribulc(as na 
periferia e nas "cabeças de por-
co" (cortiço) do 'centro da 
cidade. São criaturas desnutri-
das e consequentemente com 
insuficiência mental. Esses me-
nores estão predestinados a 
uma vida de submissão quando 
adultos. Então se coloca o dile-
ma: Submissão ou revolta.E falta 
de iniciativa e de capacidade de 
criar e de dirigir em que os pode-
rosos, os possuidores, estão ga-
nhados e os despossuidos pas-
sam a ser uma categoria margi-
nal, oprimida por um sistema 
eco.rômico cujo projeto é trens-
formálos em "mão-de-obra" ba-
rata para pólo Industrial das 
multinacionais. 

A violência do sistema auto-
ritário começa exatamente 
quando os detentores do poder 
se julgam iluminados, Impedindo 
que o povo participe de sua pró-
pria história e influa em seu pró-
prio destino. 

A marginalidade aumenia  

na mesma medada em que au-
menta a migração, cresce o de- 
semprego e 	a crise eco- 
nômica. A maioria faz na área 
aconômica A maioria faz na área 
naiidade se constitui de jovens 
nuase maiores. 

A marginalidade aumenta 
na mesma medida em que au-
menta a migração, cresce o de-
semprogo e agrava-se a crise 
económica. A maioria da margi-
nalidade se constitui de jovens 
quase maiores. Pouco ou nada 
se faz ria área social neste país. 
A politica de desenvolvimento a 
qualquer custo esqueceu a oci-
puiação e sêúsdireitos elementa-
res. Com  isso aumentou o con-
tingente dos marginalizados e 
desprezados socialmente. A ne-
cessidade de sobrevivência au-
mentou a violência. 

Tal quadro atinge violenta-
mente o cont..'gente mais 
da população — as s•.ançss e 
os adolescentes sem acesso às 
necessidades básicas para ,  o 
pleno desenvolvimento de sua 
maturação física e psicológica, 
isto é: saúde, educação, profis-
sionalização, recreação, alimen-
tação e segurança social. São 
estes milhões de carentes mar-
ginalizados as verdadeiras tes-
temunhas de acusação de uma 
sociedade desordenada. São 
adolescentes com todo tipo de 
carências e, principalmente, in-
satisfeitos. Estes menores vêm 
sendo sistematicamente utiliza-
dos por marginais maiores de 
idade na prática de atos delin-
quenciais. Este contingente é 
gerado numa situação de violên-
cia, desrespeito 'a pessoa 
humana e corrupção administra-
tiva 

Filhos de 
Itaipu 

Quem é o I..drão? Que figu-
ra é essa ai, o ladrão? Então, o 
nosso ladrão é uma pessoa 
jovem — a característica prin-
cipal é ser Jovem. Segunda ca-
racterística: a maior parte já rou-
bava quando era menor de 
idade. Terceira: os que já rou-
bavam com 18 anos já eram la-
drões com 13/14 anos, porque 
hoje nós temos ladrões com 12 
anos, com 11 e até com 10. Sua 
origem é um mundo marginal, 
onde o progresso material e cul-
tural de humanidade ainda não 
chegou. Em seu mundo marginal 
são outros os valores. Garoto 
vivo é aquele que sabe passar a, 
conversa, que rouba sem cair. 
E outra escala de valores Cria-

dos pelos despossuldos que são 
violentados pelos possuidores. 

As crianças marginais de 
Foz não os filhos de Itaipu e da 
concentração da propriedade do 
chão. De vez em quando alguns 
deles aparecem em páginas poli-
ciais da Imprensa local como 
culpados de roubos. Algumas 
vezes estes roubos são feitos 
com a cumplicidade de ladroas 
maiores e da própria policia. As 
meninas estão predestinadas a 
serem prostitutas ou ladras. Faz 
alguns dias vieram à tona  

sigumas.denúnclas de meninas 
que ainda com '1 ou 12 anos es-
tavam na rua se virando, ven-
dendo o sexo Acusaram polici-
ais de as terem levado para este 
caminho, Essa tem sido uma ca-
racterística de nosso tempo — a 
prostituta de hoje é jovem, ré-
cém-saida da Infância. Elas 
estão competindo com as vete-
ranas no comércio do sexo. 

Este é o grande desafio bre-
Silairo: absorver e .incorporar 
esta faixa mi:14nel no projeto 
nacional ou aumentar o contin-
gente marginal. 

Hoje estamos todos assus-
tados com o cima de violência 
que existe no país. Violâncla de  

um governo elitista, que vem 
produzindo milhões de menores-
marginais. O lugar de menino é 
na escola; o menino-marginal é 
aquele que não está na escola. E 
o fracasso do cisterna educa-
cional do Pais. 

Quando não se lhe dá es-
cola e não se o ocupa com o es-
porte da escola, e a matemática • 
da e3cr,la, o menino tem que co-
locar sua energia noutro lugar. 
Os meninos estão caçando 
comida, estão lutando é pela lata 
de lixo ou para derrubar alguém 
com uma trombada e tomar-lhe 
o dinheiro. Esta é a resposta In-
fanto-juvenil ao fracasso de um 
sistema que foz e segue fazendo 
marginais. 

Fique 
sabendo 
de tudo 

Rádio 
Cultura 

AM 
820 KHZ 

FM 
97,7,MHZ 



FLORA GALILÉIA 
plantas ornamentais -Mores 

naturais-arranjos e decorações 
• • MICNO 

"Contabilidade,  

-zz. 	Organização 	É"  -03 

R. Benjamim Constant 49 — Frente se Forum 
o Contábil Delta Ltda, 

  

22. 

    

    

Congresso 
pede fim 
à sangria 
dos 
municípios 

De todos os vereadores que 
vieram dos mala longiquos pon-
tog' dó Brasil para 'Oarticipar do 
III Congresso Interestadual 
Municipalista promovido pela 
ACAMPAR, saíram satisfeitos os 
que vieram para conhecer as ca-
taratas ou fazer compras no Pa-
raguai. 

Desde o Inicio o Congresso 
foi considerado um fracasso. A 
tão esperada presença de Er-
nesto Geisel, Ney Braga, Heitor 
de Aquino e Jan.) Quadros, não 
aconteceu. Dos 1200 vereado-
res que os dirigentes do Con-
gresso esperavam, vieram 
apenas 300. 

bem verdade que no de-
correr dos deoates, Iniciados na 
terça-feira, houve apresentação 
de moções de grande Interesse, 
embora assuntos já debatidos na 
Câmara Federal e em outros 
congressos deste gênero. 
Houve, também, moções ridl-
cuias (aprovadas em plenário), 
como por exemplo a "proibição 
de propaganda de cigarros e be-
bidas rica:Slim na televiabo". 

SANGRIA NOS MUNICIPIOS 
No primeiro dia de Congres-

so as atenções voltaram-se para 
o pronunciamemo do deputado 
Tércio Albuquerque, que de,  n-
deu a tese de "um pacto político 
municipalista". "ferais) afirmou 
oue "com exceção de alguns 
tecnocratas Investidos em 
função política, todos os políti-
cos brasileiros (,..) proc'amam a 

do fortalecimento 
e a Imperiosa ne- 

podetá produzir reformas consti-
tucionais — entre elas a reforma 
administrativa e tributária — ne-
cessárias à vida do país". 

Tércio frisou que "é hora 
de as Câmaras Municipais não 
se sujeitarem passivamente a 
convPnlos e contratos em que o 
Município delega seus poderes, 
a pretexto de aceitar a adminis-
tração superior ou atuação 
sobre a qual ião tem nenhum 
controle. Há multo uso e abuso 
de delegação de poderes no pais 
e a democracia não se coaduna 
com esses costumes". 

A Lel 	 5692 
também foi alvo de criticas do 
deputado: "Já está evidente que 
além da celeuma nacional que 
perdura sobre a reforma da edu-
cação e aplicação da lei -5692, 
criou-se um impasse educacio-
nal e e subsequente impossibili-
dade de a maioria dos muni-
cípios continuarem sangrados 
pelas exigências do ensino de 1° 
grau. Mesmo que se admita a 
tese da municipalização do en-
sino de 1° Grau, temos que re-
conhecer que a municipalização 
não foi e não será cumprida, 
assim como o Estado nlo as-
sumiu o 2 Grau e divide respon-
sabilidades com a Iniciativa 
privada e o próprio Governo Fe-
deral, Por_ao vez, o ensino de 
3° Grau também não tem sido 
inteiramente assumido pela 
União. Além disso, o apoio cul-
tural, pedagógico e técnico da 
União e dos Estados aos Muni-
ciplos deixa multo a desejar". 

Ao final, Tércio ponderou 
que "é preciso chegar-se á ela-
boração de Lel que prata do-
açõe8 municipais à União e aos  

Estados na forma de cessão de 
patrimônios para obtenção de 
serviços do Governo Federal ou 
Estadual pois, nesse caso, está 
se ccmprando um direito já 
adquirido, e se está cedendo 
esse direito através de convê-
nios, contratos. São por demais 
conhecidos os casos de convê-
nios e até simples escrituração 
artificiais oferecendo-se casas, 
terrenos, construção, funcioná-
rios e até aluguel de casa para 
funcionários da Justiça, Policia, 

.abre. " 
A CAM'Ngõ DO 

PLURIPARTIDARISMO 
O Secretário de Adminis-

tração, Véspera Mendes, ao par-
ticipar do Congresso, disse estar 
feliz por "entrarmos numa etapa 
de pluripartidarismo politico. A 
existência de muitas agremia-
ções políticas permite a supera-
ção do enfadonho e irracional 
antagonismo situação-oposição, 
que conduz a comportamentos 
extoreotipados de tudo aprovlife 
ou tudo criticar". 

Vésporo Mendes afirmou 
que "estamos entrando num pe-
ríodo em que os partidos apre-
sentam as suas propostas em 
favor da sociedade. Este é o 
clima propicio para o diálago 
construtivo, girando em torno de 
sol, coes alternativas. Acredito 
também que isto facilite um 
clima de cooperação sem pre-
juizo da identidade dos 
programas do cada agremiação 
política, voltando-se todos os co-
rações para o bem-estar da so-
ciedade". 

A SOCIEDADE NÃO PODE 
PAGAR POR ITAIPU 

O encerramento do Congro- 

sso foi feito com a palavra do Se-
cretário do Desenvolvimento dos 
Municiolos, Saul Raiz. Ele defen-
deu a autonomia dos municípios 
e afirmou que a aglomeração hu-
mana nas grandes cidades pro-
vém da falta de condições que 
as pecuenas cidades oferecem 
à população, e enfatizou que é 
preciso, a qualquer custo, se-
gurar o êxodo rural. 

Ele explicou que o cres-
cimento médio do Paraná foi a 
metade do crescimento nacio-
nal, "o que significa uma perda 
relativa de população; mas, em 
paralelo, verifica-se que 
enquanto Curitiba alcançou In-, 
dicas muito superiores ao nacio-
nais, os pequenos centros 
urbanos não sofrerarr evolução 
significativa, ou tiveram cresç,'• 
mento negativo. Dentro dessa 
ótica, vemos que a solução para 
as grandes cidades está fora 
delas. Seu destino está sendo 
traçado pelo que ocorre nas pe-
quenas e médias comunidades". 

O secretário disse que o go-
verno não tem ilusão de acabar 
com o êxodo rural, mas acredita 
que elo pode ser reduzido e con-
trolado. E deu a receita para 
Isso: "Aumentar o intervalo de 
temoo entre as ondas migra-
tórias e reduzir o volume de cada 
uma dessas ondas, dal resul-
tando uma menor Intensidade de 

Saul Raiz teceu comentá-
rios também sobre o modelo 
económico que modernizou a 
agricu tura "tecnificando-a e 
mecanizando-a, seja para tornar 
o produto mais competitivo no 
mercado Internacional, seja para 
suprir o mercado Interno. No en- 

tanto, este rnode'o era e ainda é 
altamente dependente de ener-
gia, pois consome não só óleo 
combustível, como pesticidas e 
fertilizantes, todos subprodutos 
de formas de energia não re-
novo 

E sugeriu mudanças nesse 
modelo dizendo que elas "terão 
forçosamente que buscar a eco-
nomia de energia, passando ne-
cessariamente peio uso mais In-
tensivo de mão-de-obra em con-
traposição ao de capital, no. 
campo. Podemos assim esperar 
que a própria crise energética 
determine alterações eenalvele 
nos processos de produçto. 
fazendo com que venham a sp 
tornar mais naturais e utilizem 
tecnologia mais equilibrada 
ecologicamente. Essas altera-' 
ções deverão determinar uma 
maior retenção da população, 
ajudando assim a diminuir o vo-
lume e o ritmo do Axodo rural". 

Sempre lembrando que o 
esfc .;:o de adaptação à reali-
dada "deve partir do Estado", 
Seul Raiz frisou que "silo as au-
toridades estaduais que devem 
marchar em direção à pequena 
cidade e não obrigá-la a exe-
cutar )asnos difíceis em direção 
à burocracia e á inútil sofistica-
ção téc iica", mas enfatizou que 
"as c loades,por menores que se-
jam, precisam decioir sobera-
namente sobre o Seu próprio. 
destino, pela ativação de suas Ins-
tituições locais. Esta 6 a base 
mais essencial do principio da 
federação, em cuja defesa noa 
alinhamos. Para nós a autono-
mia municipal é ponto de honra. 
( ) A atual repartição de rendas 
tributárias A profundamente In- 
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Congresso 
pede fim 
a sangria 
dos 
municípios 

De todos os vereadores que 
vieram dos mais iongíquos pon-
tos do Brasil para participar do 
III Congresso Interestadual 
Municipalista promovido pela 
ACAMPAR, serram satisfeitos os 
que vieram para conhecer as ca-
taratas ou fazer compras no Pa-
raguai. 

Desde o inicio o Congresso 
foi considerado um fracasso. A 
tào esperada presença de Er-
nesto Geisel, Ney Braga, Heitor 
de Aquro e Arilo Quadros, não 
aconteceu. Dos 1200 vereado-
res que os dirigentes do Con-
gresso esperavam, vieram 
apenas 3C0. 

bera verdade que no de-
correr dos debates, Iniciados na 
terça-feira, houve apresentação 
de moções de grande Interesse, 
embora assuntos Já debatidos na 
Câmara Federal e em outros 
congressos deste gênero. 
Houve, também, moções ridí-
culas (aprovadas em plenário), 
como por exemplo a "proibição 
de propaganda de cigarros e be-
bidas alcoólicas na teieviaão". 

SANGRIA NOS MUNICIPIOS 
No primeiro dia de Congres-

so as atenções voltaram-se para 
o pronunciamento do deputado 
Tércio Albuquerque, que defen-
deu a tese de "um pacto político 
municipaliste". Térclo afirmou 
que "com exceção de alguns 
tecnocratas investidos em 
função política, todos os politi-
coe brasileiros (,..) proclamam a 

do fortalecimento 
e a Imperiosa rie- 

podetá produzir reformes consti-
tucionais — entre elas a reforma 
administrativa e tributária — ne-
cessárias à vida do pah".  

Tércio frisou que "é hora 
de as Câmaras Municipais não 
se sujeitarem passivamente a 
convênios e contratos em que o 
Municiplo delega seus poderes, 
a pretexto de aceitar a adminis-
tração superior ou atuação 
sobre a qual não tem nenhum 
controle. Há multo uso e abuso 
de delegação de poderes no pais 
e a democracia não se coaduna 
com esses costumes". 

A Lei 	 5692 
também foi alvo de críticas do 
deputado: 'Já está evidente que 
além da celeuma nacional que 
perdura sobre a reforma da edu-
cação e aplicação da Lei -5692, 
criou-se um Impasse educacio-
nal e a subsequente Impossibili-
dade de a maioria dos muni-
cípios continuarem sangraoos 
pelas exigências do ensino de 1° 
grau. Mesmo que se admitu a 
tese da municipalização do en-
sino de 1° Grau, ternos que re-
conhecer que a municipalização 
não foi e não será cumprida, 
assim como o Estado não as-
sumiu o 2 Grau e rIlvde respon-
sabilidades com a Iniciativa 
privada e o próprio Governo Fe-
derei. P_Or sua vez, o ensino de 
3°  Grau também não tem sido 
inteiramente assumido pela 
União. Além disso, o apoio cul-
tural, pedagógico e técnico da 
União e dos Estados aos Muni-
cípios deixa multo a desejar". 

Ao finai, Tércio ponderou 
que "é preciso chegar-se á ela-
boração de Lel que proíba do-
ações municipais à União e aos  

Estados na forma de cessão de 
patrimônios para obtenção de 
serviços do Governo Federal ou 
Estadual pois, nesse caso, está 
se comprando um direito já 
adquirido, e se está cedendo 
esse direito através de convê-
nios, contratos. São por demais 
conhecidos os casos de convê-
nios e até simples escrituração 
artificiais oferecendo-se casas, 
terrenos, construção, funcioná-
rios e até aluguei de casa para 
funcionários da Justiça, Policia, 
.etr. 

A CAMINH-(5 DO 
PLURIPARTIDARISMO 
O Secretário de Adminis-

tração, Véspero Mendes, ao par-
ticipar do Congresso, disse estar 
feliz por "entrarmos numa etapa 
de pluripertidarismo político. A 
existência de muras agremie-
ções políticas permite a supera-
ção do enfadonho e irracional 
antagonismo situação-oposição, 
que conduz a comportamentos 
extereotIpadOS de tudo aprgytle 
ou tudo criticar". 

Véspero Mendes afirmou 
que "estamos entrando num pe-
ríodo em que os partidos apre-
sentam as suas propostas em 
favor da sociedade. Este é o 
clima propicio para o diálago 
construtivo, girando em torno de 
sol, cães alternativas. Acredito 
também que isto facilite um 
clima de cooperação sem pre-
juízo da identidade dos 
programas de cada agremiação 
politica, voltando-se todos os co-
rações para o bem-estar da so-
ciedade". 

A SOCIEDADE NÃO PODE 
PAGAR POR ITAIPU 

O encerramento do Congre- 

sso foi 'eito com a palavra dc Se-
cretário do Desenvolvimento dos 
MunIciolos, Seul Raiz. Ele defen-
deu a autonomia dos municlpios 
e afirmou que a aglomeração hu-
mana nas grandes cidades pro-
vém da falta de condições que 
as pecuenas cidades oferecem 
à popi !ação, e enfatizou que é 
precise, a qualquei custo, se-
gurar o êxodo rural. 

Ele explicou que o cres-
cimento médio do Paraná foi a 
metade do crescimento nacio-
nal, "o que significa uma perda 
relativa de população; mas, em 
paralelo, verifica-ee que 
enquanto Curitiba alcançou In-, 
dices muito superiores ao nacio-
nais, os pequenos centros 
urbanos não sofreram evolução 
significativa, ou tiveram cresci-
mento negativo. Dentro dessa 
ótica, vemos que a solução para 
as grandes cidades está fora 
delas. Seu destino está sendo 
traçado pelo que ocorre nas pe-
quenas e médias comunidades". 

O secretário disse que o go-
verno não tem Ilusão de acabar 
com o êxodo rural, mas acredita 
que ele pode ser reduzido e con-
trolado. E deu a receita para 
isso: "Aumentar o Intervalo de 
tempo entre as ondas migra-
tórias e reduzir o volume de cada 
uma dessas ondas, dal resui-
tando uma menor intensidade de 
f‘xodo'''. 

Saul Raiz teceu comentá-
rios também sobre o modelo 
econômico que mod izou a 
agricu tura "tecnific Jo-a e 
mecanizando-a, seja para tornar 
o proeuto mais competitivo no 
mercai° internacional, seja para 
suprir ) mercado interno. No en- 
_ 	 — -  

tanto, este modelo era e ainda é 
altamente dependente de ener-
gia, pois consome não só óleo 
combustível, como pesticidas e 
fertilizantes, todos subprodutos 
de formas de energia não re-
novável". 

E sugeriu mudanças nesse 
modelo dizendo que elas "terão 
forçosamente que buscar a eco-
nomia de energia, passando ne-
cessariamente peio uno mais in-
tensivo de mão-de-obra em con-
traposição ao de capital, no 
campo. Podemos assim esperar 
que a própria crise energética 
determine alterações eenalveis 
nos processos de produção, 
fazendo com que venham a se 
tomar mais naturais e utilizem 
te .nologla mais equillorecia 
ecologicamente. Essas altera-
ções deverão determinar urna 
maior retenção da população, 
ajudando assim a diminuir o vo-
lume e o ritmo do êxodo rural". 

Sempre -y*Ihro..tdo que o 
esforço de adaptação á reali-
dade "deve partir do Estado", 
Seul Raiz frisou que "silo as au-
toridades estaduais que devem 
marchar em direção á pequena 
cidade e não obrigâ-la a exe-
cutar passos difíceis em dire-c5r1 
à burocracia e à inutli sofistica-
ção técnica", mas enfatizou que 
"as c Idades,por menores que se-
jam, precisam decidir sobera-
namente sobre o seu próprio. 
destino, pela ativação de suta irei-
tituições locais. Esta é e base 
mais essencial do prIncipki da 
federação, em cuja defesa nos 
alinhamos. Para nós e autono-
mia municipal é ponto de honra. 
(...) A atuei repartição de rendas 
tributárias é profundamente In- 
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Congresso 
pede fim 
à sangria 
dos 
municípios 

De todos os vereadores que 
vieram dos mais longiquos p.Dn-
tos do Brasil para participar do 
Itt Congresso Interestadual 
Municipalista promovido pela 
ACAMPAR, saíram satisfeitos os 
que vieram para conhecer as ca-
taratas ou fazer compras no Pa-
raguai. 

Desde o início o Congresso 
foi considerado um fracasso. A 
tão esperada presença de Er-
nesto Geisel, Ney Braga, Heitor 
de Aquino e Jânio Quadros, não 
aconteceu. Dos 1200 vereado-
res que os dirigentes do Con-
gresso esperavam, vieram 
apenas 300. 

E bem verdade atte no de-
correr dos debates, iniciados na 
terça-feira, houve apresentação 
de moções de grande interesse, 
embora assuntos já debatidos na 
Câmara Federal e em outros 
congressos deste género. 
Houve, também, moções rldi-
culas (aprovadas em plenário), 
como por s;,emplo a "proibição 
de propaganda de cigarros e be-
bidas alcoólicas ne televiglo". 

SANGRIA NOS MUNICIPIOS 
No primeiro dia de Congres-

so as atenções voltaram-se para 
o pronunciamento do deputado 
fOrcio Albuquerque, que defen-
deu a tese de "um pacto politico 
municipalista". Tércio afirmou 
que "com exceção de s!ouns 
tecnocratas investidos em 
função politica, todos os polltl-
cos brasileiros (...) proclamam a 
necesalciade do fortalecimento 
dos municipios e a imperiosa ne-
eessidade de restaurar os direi-
be r6unloipals 

No decorrer do seu pronun-
ciamento, Tárcio Albuquerque 
admitiu uue "somente uma As-
sembléia Nacional Constituinte  

podará produzir reformas consti-
tucionais — entre elas a reforma 
administrativa e tributária — ne-
cessárias á vida do pais". , 

Tércio frisou que "6 hora 
ae as Câmaras Municipaio não 
se sujeitarem passivamente a 
convênios e contratos em que o 
Município delega seus poderes, 
a pretexto de aceitar a adminis-
tração superior ou atuação 
sobre a qual não tem nenhum 
controle. Há multo uso e abuso 
de delegação de poderes no pais 
e a democracia não se coaduna 
com esses rosturnes''. 

A Lei 	 5692 
também foi alvo de criticas do 
deputado: "Já está evidente que 
além da celeuma nacional que 
perdura sobre a reforma da edu-
cação e aplicação da LeO5692, 
criou-se um impasse educacio-
nal e a subsequente imposs'bili-
dade de a maioria dos muni-
cípios continuarem sangrados 
pelas exigências do ensino de 1° 
grau. Mesmo que se admita à 
tese da municipalização do en-
sino de 1° Grau, ternos que re-
conhecer que a municipalização 
não foi e não será cumprida, 
assim como o Estado não as-
sumiu o 2 Grau e divide respon-
sabilidades com a iniciativa 
privada e o próprio Governo Fe-
deral..POLSua vez, o ensino de 
3° Grau também não tem sido 
inteiramente assumido pela 
União. Além disso, o apoio cul-
tural, pedagógico e técnico da 
União e dos Estados aos Muni-
cipios deixa multo a deseja, ". 

Ao final, Tércio ponderou 
que "é preciso chegar-se á ela-
boração de Lei que proíba do-
ações municipais á União e aos  

Estados na forma de cessão de 
patrimônios para obtenção de 
ser .dços do Governo Federal ou 
Estadual pois, nesse caso, está 
se comprando um direito já 
adquirido, e se está cedendo 
esse direito através de convê-
nios, contratos. São por demais 
conhecidos os casos de convê-
nios 6 até simples escrituração 
artificiais oferecendo-se casas, 
terrenos, construção, funcioná-
rios e até aluguel de casa para 
funcionários da Justiça, Policia, 

CAMINHA DO 
PLURIPARTIDARISMO 
O Secretário de Adminis-

tração, Véspero Menuos, ao par-
ticipar do Caigresso, disse estar 
feliz por "entrarmos numa etapa 
de pluripartidarismo político. A 
existência de muitas agremia-
ções políticas permite a supera-
ção do enfadonho e irracional 
antagonismo situação-oposição, 
que conduz a comportamentos 
extereotipados de tudo aprovéfie 
ou tudo criticar". 

Véspero Mendes afirmou 
que "estamos entrando num pe-
ríodo em que os partidos arie-
sentam as suas propostas em 
favor da sociedade. Este é o 
clima propicio para o diálago 
construtivo, girando em torno de 
sol, cões alternativas. Acredito 
também que isto facilite um 
clima de cooperação sem pre-
juizo da identidade dos 
programas de cada agremiação 
politica, voltando-se todos os co-
rações para o bem-estar da so-
ciedade". 

A SOCIEDADE NÃO PODE 
PAGAR POR ITAIPU 

O encerramento do Congre- 

sso foi feito com a palavra do Se-
cretário do Desenvolvimento dos 
Municípios, Seul Raiz. Ele defen-
deu a autwomia dos municípios 
e afirmou que a aglomeração hu-
mana nas grsndes cidades pro-
vém da falta .le condições que 
as pecuenas cidades oferecem 
à pope laça°, e enfatizou que é 
precise, a qualquer custo, se-
gurar c êxodo rural. 

Elo explicou que o crr:e-
cimento médio do Paraná foi a 
metadii do crescimento nacio-
nal, "o que significa uma perda 
relativa de população; mas, em 
paralelo, verifica-se que 
enquanto Curitiba alcançou 	.In- 
dicas muito superiores ao nacio-
nais, os pequenos centros 
urbanos não sofreram evolução 
significativa, ou tiveram cresci-
mento negativo. Dentro dessa 
ótica, vemos que a solução para 
as grandes cidades está fora 
delas. Seu destino está sendo 
traçado pelo que ocorre nas pe-
quem; e médias comunidades". 

O secretário disse que o go-
verno não tem Ilusão "de acabar 
com o êxodo rural, mas acredita 
que elo pode ser reduzido e con-
trolado. E deu a receita para 
isso: "Aumentar o intervalo de 
tempo entre as ondas migra-
tórias o reduzir o volume de cada 
uma dess-as ondas, dal resul-
tando uma menor Intensidade de 
êxodo '. 

Seul Raiz teceu comentá-
rios também sobre o modelo 
econômico que modernizou a 
agricu tura "tecnificando-a e 
mecanizando-a, seja para tornar 
o produto mala competitivo no 
mercado internacional, seja para 
suprir o mercado interno. No en-
_ 

tanto, este modelo ara e ainda 
altamente dependente de ener-
gia, pois consome não só óleo 
combL.itivel, como pesticidas e 
fertilizantes, todos subprodutos 
de formas de energia não re-
novável". 

E sugeriu mudança, nesse 
modelo dizendo gi.ie elas "terão 
forçosamente ova buscar e eco-
nomia de energia, passando ne-
cessariamente pelo uso mais In-
tensivo de mão-de-obra em con-
traposição ao de caPlial, no 
campo. Podemos assim esperar 
que a própria crise energética 
determine alterações senelveis 
nos processos de produção, 
fazendo com que venham e sé 
tornar mais naturais e utilizem 
tecnologia mais equilibrada 
ecologicamente. Essas altera-.  
çbes deverão determinar urna 
maior retenção da população, 
ajudando assim a diminuir o vo-
lume a o ritmo do êxodo rural". 

Sempre lembrando que o 
esforço de adaptação á reali-
dade "deve partir do Estado", 
Seul Raiz frisou que "são as au-
toridades estaduais que devem 
marchar em direção á pequena 
cidade e não obrigá-ie e exe-
cutar passos dificeis em direção 
à burocracia e á ii :mil sofistica-
ção técnica", mas enfatizou que 
"as c idades,por menores que se-
jam, precisam decidir eobere-
namente sobre o seu próprio. 
destino, pela ativeçiode suas Ina-
tituIçÕes locais. Esta é a bege 
mais essencial do prtnclplo da 
federação, em cuja defesa nos 
alinhamos. Para nós a autono-
mia municipal é ponto de honra. 

) A atual repartição de rendo 
tributárias é profundamente In- 



justa para com o MunicIplo 
Na aiocuaçSo de Seul Raiz 

sobrou chumbo para a Itaipu, 
quando o secretário disse que a 
população de Foz do Iguaçu não 
pode pagar a divida social que a 
Binaconai vai deixar.  

Olhai a 
carta final 
do 
Congresso 

No final dx III Congresso In-
terestadual Municipalista saiu 
uma cana que retine as moções 
apresentadas pelos congressis-
tas. Saio 21 moções que bre-
vemente serão entregues ao pre-
sidente João Figueiredo: 
1. Estabelecimento de um 
"Pacto de Ação PolltIce" para o 
fortalecimento dos nainiciplos 
em atternetiva 11 reforma tri-
butária. 
2 Autonomia cios Municípios da 
área de Segurança Nacional. 
3. Reformas no Sistema Polltico 
do Pais. 
4 Incentivo ao leite e pecuária 
de leite. 
5. Juros mais baixos para ir-
rigação Agrícola. 
6. Exigência, pelos bancos, da 
observação de normas de reflo-
restamento nas propriedades ru-
rais, com a dificultação de finan-
ciamentos para os que não 
cumprirem a lel. 
7. Incentivo ao plantio de nozes 
e pon-can. 
8. Velculaçáo, pelo Governo, de 
filmes nas Tvs, sobre Itaipu. 
9. Caiação de Reeeems Bblõ- 

gicas em Municiplos S médio 
porte. 
10 Proibição de propaganda de 
cigarros e bebidas alcoólicas na 
televisão. 
11 Construção de Asilos Regio-
nais, em cidades-póio. 
12. Que órgãos competentes de-
finam os limites de perímetros 
urbanos e rurais dos municípios. 
13. Que o Governo agilize o pro-
jeto para desconto no imposto 
de renda dos gastos com pas-
sagem de ónibus feitos por fun-
cionários de empresas,principel-
mente operários. 
14. Subsidio para os laticinistas 
15. Que a Sunab faça cumprir a 
tabela com relação aos preços 
do leite. 
16. Melhor preço para o arroz e 
o café. 
17. Que sala desburocratizada a 
liberação de recursos dos muni-
cipios, provenientes de "Taxa 
Rodoviária Unica" e outras, que 
hoje são recolhidas It União para 
depois ser liberada a cota dos 
municipios. • 
18. Que se apresse a reforma do 
Judiciário, principalmente para 
melhorar a distribuição da Jus-
tiça na área do Direito Público. 
19. Que só tribunais ensejem 
aos juizes cursos de aperfei-
çoamento sobre direito público, 
para se evitar conflitação entre 
decisões, prIncloalmente no 
relacionamento 	prefeito- 
can" ara. 
20. Que as diversas 
micro-regiões políticas elaborem 
teses e as apresentem a 
asenieções municipalistas eta, 
duais, para sintetização e enca-
minhamento ao Governo. 
21. Que seja dada maior valori-
zação á pecuária nacional, e 
que as diversas regiões do pais  

recebam tratamento leu/talado 
na distribuição de recur 

Entre as proposiçõr,s aprova-
das, há multa repetir,` o de teses 
já por demais batidas em outros 
congressos, no Ser xdo, Câmara 
de Deputados ou '.ranifestações 
em diversos orados como é o 
caso do oe"io de autonomia 
para muninIptott Inclusos na cha-
mada 174-0-8,—de-Wejiiiirrç a Na- 
cional". 	• 

As 
mancadas 

odngsgresso 
Péssima organização teve 

o III Congresso Municipalista. 
Não bastasse isso, outras man-
cadas de grosso calibre acon-
teceram no decorrer das ses-
sões, principalmente na sessão 
de encerramento . Algumas: 
1 - O Prefeito de Cascavel, Jacy 
Miguel Scanagatta, dormiu 
durante a sessão plenária de 
abertura do Congresso.Um cole-
ga que estava ao seu lado deu-
ihe uma cotovelada. Jacy acor-
dou, ouviu quem estava falando 
por mais alguns instantes e caiu 
novamente em sono profundo. 
Quando começou a roncar como 
uma moto-serra, um secretário 
seu o acordou e levou o prefeito 
cascavelense a tomar um 
cafezinho. 
2 - Um carro oficial de Novo 
Hamburgo (Landau) velo 
daquela cidade até Foz do  

Iguaçu queimando 4 litros de ga-
solina poi quilômetro rodado. 
Não - Se sabe se eram 
vereadoreti ou membros do axe-
cutívo, mau é certo que o dinhei-
ro não saiu do bolso deles e sim 
dos contribuintes. Os prefeitos e 
vereadores vieram em carrões 
de estados tão distantes como 
Minas Gera s, Goiás... 
3 - O Prefeito de Toledo, Duillo 
Genari, ao fazer a saudação a 
Saul Ralz, usou de um português 
de fazer inveja aos melhores dos 
professores brasileiros. "El &go-
don", como é conhecido em To-
ledo, saiu-se mais ou menos 
assim:"Faço essa saudeçón ao 
secretário que tem atendido não 
só os prefeitos da situaçón como 
também aos cia oposiçone 
4 - O Prefeito de Toledo agra-
deceu Inúmeras vezes as verbas 
que Saul Falz tem levado aos 
municipios. Ele esqueceu de 
lembrar que para mandar dinhei-
ro a qualquer local que seja fica 
bem mais econômico passar 
uma ordem de pagamento do 
que vir de avião, fazer festas... 
no final, gastam-se 10 milhõee 
em pailtaçens e mordomias 
para entreçar uma verba de 5 
milhões. 
5 - Na sessão de encerramento o 
presidente da ACAMPAR 
começou ri chamar as auto-
ridades para comporem a mesa 
e não chamou na ordem como 
manda a et guete Ninguém en-
tendeu por que foram consi-
deradas autoridades o superin-
tendente da Vasp (teria ele 
doado passagens gratuitamente 
aos congressistas?) O diretor da 
TV Tarobá e o diretor do jornal 
"O Paraná" Em compensação, 
esqueceram de chamar o pre- 

sidente da ACIFI. 
6 - Os vereadores de Foz do 
Iguaçu simplesmente gelaram o 
Congresso. E que a Câmara de 
Foz não é assocleda 
ACAMPAR. Não por falta de cor 
vites. É que hoje nenhum presi 
dente achou de bom alvitre se 
associar a uma entidade que 
pouca coisa resolve. 
7 - Do Congresso particIpararam 
cerca de 300 vereadores. Nas 
sessões plenárias, entretanto, 
pôde-se perceber a presença de 
no máximo 100. Os outros es-
tavam fazendo tueemo, com di-
nheiro do povo. /alguns se inscre-
veram no primeiro diz, e rui 
maram em seguida para Assun-
ção, regressaiido para receber 
no encerramento o Diploma de 
Mérito MunIcipaiista "Ernesto 
Goleei". 
8 - Na sessão de ei 'cerramento a 
banda do Batalhão tez um baru-
lho ensurdecedor e de péssimo 
gosto num recinto impróprio 
para esse tipo de orquestração. 
Pouca gente gostou. O momento 
não era propicio para fanfarras. 
9 - O Hotel Carimã é um tal labi-
rinto que muitos congressistas 
se perderam lá dentro. Era 
comum ver vereadores indagar: 
—Por onde A a salda? 
10 - A desorganilação ToTiãO 
grande que sequer cópias da 
carta final foram feitas. Os orga-
nizadores alegaram que não 
havia fotocopiadora no hotel e 
alguns vereadores chegaram a 
sugerir uma "vaquinha" para 
comprar a máquina e cedê-la ao 
hotel. 

Debaixo deste luminoso, sua 
bateria é tratada com carinho. 

A única que não tem convênio com FosPitais 
nem corretores de porta de necrotério. 

nos porque não paga comissão. 
a a •razo.elransIrd 

Este luminoso identifica uma loja do Distribuidor Autorizado Saturnia. 
Uma casa especialmente montada pi-'ra distnbuir os produtos Saturnia na sua 
cidade. No Distribuidor Autorizado Saturnia, você pode comprar suas bate-
rias e receber a melhor assistência tecnica que existe: check-up grátis, dicas 
sobre manutenção, substituição de baterias cobertas pela garantia e mil 
outros serviços. 

E tudo isso é feito por Iene bamba, pessoal troinadn pelo maior fabri-
cante de baterias da América Latina: a Saturnia. 

Um nome que já garante confiença, seriedade e qualidade no atendi-
mento que você vai ter. Procure o Distribuidor Autorizado Saturnia. Você 
sabe: bateria tratada com carinho dura mais. 



população de Foz do Iguaçu não 
pode pagar a divida social que a 
Binaconai vai deixar 

Olhai a 
carta final 
do 
Congresso 

No final do III Congresso In-
formeadual MunicIpalista saiu 
una carta que retine as moções 
apresentada& pelos Congressis-
tas. Sio 21 moções que bre-
vemente seta° entregues ao pre-
sidente João Figueiredo: 
1 Estabelecimento de um 
"Pacto de Ação Politica" para o 
fortalecimento dos municípios 
em arternativa á reforma tri-
butária. 
2 Autonomia doa MunicIplos da 
área de Segurança Nacional. 
3 Reformas no Sistema Político 
do Pais. 
4. Incentivo ao leite e pecuária 
de leite. 
5. Juros mais baixos para ir-
rigação Agricola. 
8. Exigéncia, pelos bancos, da 
observação de normas de reflo-
restamento nas propriedades ru-
rais, com a dificuttação de finan-
ciamentos para os que não 
cumprirem a lei. 
7. Incentivo ao plantio de nozes 
e pon-can. 
8. Velculaçao, pelo Governo, de 
filmes nas Tvs, sobre 'talou. 
9. Criação de Reservas B‘olo • 

• • 	• • - • ; • • ; 	COO cas na 
televisão. 
11 Construção de Asilos Regio-
nais, em cidades -01o. 
12. Que órgãos competentes de-
finam os limites de perímetros 
urbanos e rurais dos municipios. 
13. Que o Governo agilize o pro-
jeto para desconto no Imposto 
de renda dos gastos com pas-
sagem de Ónibus 'eitos por fun-
cionários de empresas,principai-
mente operários. 
14. Subsidio para os laticinistas. 
15. Que a Suneb faça cumprir a 
tabela com relação aos preços 
do leite. 
18. Melhor preço para o arroz e 
o café. 
17. Que seja desburocratizada a 
liberação de recursos dos muni-
cípios, provenientes -4- "Taxa 
Rodoviária Unica" e °taras, que 
hoje são recolhidas h União para 
depois ser liberada a c'.a dos 
municípios. 
18. Que se apresse a reforma do 
Judiciário, principalmente para 
melhorar a distribuição da Jus-
tiça na área do Direito Público. 
19. Que só tribunais entejem 
aos juizes cursos de aperfei-
çoamento sobre direito públicc 
para se evitar confiltaçáo entre 
decisões, principalmente no 
r elacionamento prefeito-
câmara. 
20. õtle as diversas 
micro-regiõee políticas elaborem 
teses e as apresentem a 
aseinie_ções municipailstas 
duais, para sintetização e enca-
minhamento ao Governo. 
21. Que seja dada maior valori-
za* ti pecuária nacional', e 
'que as diversas regiões do país  

• . 	u a reoe Ç:0 .e  
Já por demais batidas em outros 
congressos, no Senado, Camara 
de Deputados ou manifestações 
em diversos estados como é o 
caso do pedido de autonomia 
para municIplos Inclusos na cha-
mada 
clonal". 

As 
mancadas 
do 

Co'nesg resso 
Péssima organização teve 

o III Congresso MunicIpalista. 
Não bastasse Isso, outras man-
cadas de grosso calibre acon-
teceram no decorrer das ses-
sões, principalmente na sessão 
de encerramento . Algumas: 
1 - O Prefeito de Cascavel, Jacy 
Miguel Scanagatte, dormiu 
durante a sessão plenária de 
abertura do Congresso.Um cole-
ga que estava ao seu lado de, J-
ihe uma cotovelada. Jacy acor 
dou, ouviu quem estava falando 
por mais alguns Instantes e caiu 
novamente em sono profundo. 
Quando começou a roncar como 
uma moto-serra, um secretário 
seu c acordou e levou o prefeito 
cascaveiense a tomar um 
cafezinho. 
2 - Um carro oficial de Novo 
Hamburgo (Landau) velo 
daquela cidade até Foz do 

• - • •• • - •11 	- 	•f•8 •• 	X ,  
nutivo, mas é certo que o dinhei-
ro não saiu do bolso deles e sim 
dos contribuintes. Cs prefeitos c 
vereadores vieram em carrões 
de estados tão distantes como 
Minas Gerais, Goiás... 
3 - O Prefeito de Toledo, Dullio 
Genari, ao fazer a saudação a 
Seul Raiz, usou de um português 
de fazer Inveja aos melhores dos 
professores brasileiros "El Bigo-
don", como é conhecido em To-
ledo, saiu-se mais ou menos 
assim:"Faço essa saudaçón ao 
secretário que tem atendido não 
só os prefeitos da Bit uaçón como 
também aos da c.poslçón." 
4 - O Prefeito de Toledo agra-
deceu Inúmeras vezes as verbas 
que Saul Palz tem levado aos 
municípios. Ele esqueceu de 
lembrar que para mandar dinhei-
ro a qualquer local que seja fica 
bem mais econômico passar 
uma ordem de pagamento do 
que vir de avião, fazer festas.. 
no final, gastam-se 10 milhões 
erri paásáçeris e -mordomias 
para entreç ar uma verba de 5 
milhões. 
5 - Na sessão de encerramento o 
presidente da ACAMPAR 
começou fl chamar as auto-
ridades para comporem a mesa 
e não chamou na ordem como 
manda a et guete Ninguém en-
tenCeu por que foram consi-
deradas autoridades o superin-
tendente da Vasp (teria ele 
doado passagens gratuitamente 
aos congressistas?) O diretor da 
TV Tarobá e o diretor do jornal 
"O Paraná '• Em compensação, 
esqueceram de chama. o pre- 

sidentb da • . 
6 - Os vereadores do Foz do 
Iguaçu simplesmente gelaram o 
Congresso. É que a Camara de 
Foz não é associada à 
ACAMPAR. Não por falta de cor 
vites. É que hoje nenhum presi 
dente achou de bom alvitre se 
associar a uma entidade que 
pouca coisa resolve. 
7 - Do Congresso particlpararam 
cerca de 300 vereadores. Nas 
sessões plenárias, entretanto, 
pôde-se perceber a presença de 
no máximo 100. Os outros es-
tavam fazendo turismo, com di-
nheiro do povo. Alguns se Inscre-
veram no primeiro dia, e rui 
maram em seguida para Assun-
ção, regressando para receber 
no encerramento o Diploma de 
Méreo Municloaliste "Ernesto 
Geisel", 
8 - Na sessão de encerramento a 
banda do Batalhão fez um baru-
lho enrurdecedor e de péssimo 
gosto num recinto Impróprio 
para esse tipo de orquestração. 
Po,  ca gente gostou. O momento 
não era propicio para fanfarras. 
9 - O Hotel Carimã é um tal labi-
rinto que muitos congressistas 
se perderam lá dentro. Era 
comum ver vereadores Indagar: 
—Por onde é a salda? 
10 - A deãorganTiikk 
grande que sequer c&)ias da 
carta final foram feitas. Os orga-
nizadores alegaram coe riflo 
navia fotocopiadora no hotel e 
alguns vereadores chegaram a 
sugerir uma "vaquinha" para 
comprar a máquina e cedé-la ao 
hotel. 

Debaixo deste laminas°, sua 
bateria é tratada com carinho. 

Flash ao Contgasso Municlballste 

FUNERÁRIA BOM JESUS 
A única que não tem convênio com hospitais 

iiem corretores de porta de necrotério. 
Vende por menos porque não paga comissão. 

Venda a prazo e- translado 
para qualquer parte do mundo. 

R. Almirante Barroso, 651 - Fone: 74-2607 

Ente luminoso Identifica uma loja do Distribuidor Autorizado Saturnia. 
Uma casa especialmente montada para distribuir os produtos Saturnia na sua 
cidade. No Distribuidor Autorizado Saturnia, você pode comprar suas bate-
rias e receber a melhor assistência técnica que existe: check-up grátis, dicas 
sobre manutenção, substituição de baterias cobertas pela garantia e mil 
outros serviços. 

E tudo isso é feito por gente barhba, pessoal treinado pelo maior fabri-
cante de baterias da América Latina: a Satumia. 

Um nome que já galante confiança, seriedade e qualidade no atendi- 
mento que você vai ter. Procure o Distribuidor Autorizado Satu 	Você 
sabe: bateria tratada com carinho dura mais. 

Distribuidor Autorizado Saturnia 

Com. Universal de Pneus Ltda. 
Av. Juscelino Kubitschek 1646 - Foz do Iguaçu - PR 
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Delegado 
de Foz 
arma 
escândalo 
em Curitiba 

Cansado dia vida rotineira 

r:ied
oeveva em Foz do Iguaçu,o 

Germano do Nasci-
mento resoNieu dar uma estica-
dinha até Curitiba. Tudo bem. 
Acontece que depois de um al-
moço (e certamente algum' 
sessões etílica') c delega saiu 

ruas com seu (seu?) Passal 
amarelo, pacas PS-3770 e coli-

diu ~amante com tsal Volks 
de Curitiba, dirigido por uma 
menor. O delegado não se ma-
catucou, mas uma das ocupantes 
do Votas foi internada em estado 
grave. 

O acidente aconteceu há 
poucos metros de residência do 
diretor da Policie Civil (onde 
aconteceu a tette)* logo em se-
guida chegaram outros delega-
dos que queriam prender a con-
dutoni do Voais. Popa:lares que 
estavam nas :edondezas 
ficaram revoitedm com e atitude 
do delegado e chamaram o 
Detfan para fazer o levanta-
mento, tendo cuncluido que o 
causador do acidente foi o 
Pinai dirigido pelo delegado de 
Foz do igrieçu. Segundo os 
populares, Germano do Nesi-
mento apresentava altos sinta-
m."' de embriaguez. Surpreen-
dentemente, a jovem que dirigia 
o carro foi obrigada a Ir ao IML 
para submeter-ee ao exame de 
dosagem alcoólica, • o que não 
aconteceu com o delegado 

Outro tato estranho é a-e o 
carro dirigido pela Jovem foi re-
colhido ao pátio do Detran, mas 
ninguém sabe o declino do 
Paaaat do delegadci Ge rm no . 

O advogado Júlio Milita° da 
Seva afirma que o delegado tran-
sitava sem oe documentos do 
Passal. Existiriam esties docu-
mentai? 

Mas as surpresas não 
param a4. Na hora do acjdente, 
não haVia nenhum dos dele-
gados presente, mas no boletim 
de ocorrências do Serviço de 
Atendimento de Emergéncia 
constam como testemunhas 
vários delegados que estavam 
na festa.  

O jornal "O Estado do Para-
ná" que publicou o fato com 
total isenção, no dia seguinte 
deu espaço à versão do dele-
gado. Germano do Nascimento  

disse aquele 'ornai que não 
houve nenhuma confusão no aci-
dente e eu não estava embria-
gado Não fui eu Quem provocou 
o acidente O carro e meu, e não 
roubado como possam pensar 

Germano Nascimento 
afirma também que "trafegava 
em baixa velocidade" Curioso 
Como poderia estar ele trafe-
gando em baixa velocidade se o 
Volks que a jovem dirigia foi ati-
rado a uma distância de 15 
metros'? 

Paraguaio 
em greve 
de fome 

Há uma semana o Parla-
mento da Venezuela, em sua 
maioria formado por partidários 
da Democracia Cristã, condenou 
o regime de Alfredo Stroessner e 
estabeleceu um plano que visa a 
sensibilizar o governo venezue-
lano e de outros países a ado-
tarem todas as formas de boi-
cote ao regime do ditador para-
guaio O argumento dos parla-
mentares venezuelanos é o de 
que qualquer ajuda dispensada a 
Stroessner significa uma colabo-
ração ao processo de massacre 
do povo paraguaio. 

E evidente que a resso-
nância de tal proposta se faria 
sentir no pais e que se endereça 
o boicote — pelo lado de Stroes-
sner e seus cúmplices na forma 
de repúdio, e pelo lado da oposi-
ção sob aplausos. 

Para saudar o gesto de soli-
dariedade vindo da Venzuela, 
pais sul-americano com a menos 
caricata das democracias do 
continente, houve uma reunião 
em Assunção no último dia 25. 
Sob a coordenação de Afonso 
Rek, presidente do Partido De-
mocrata Cristão do Paraguai, 
participaram os demais partidos 
de oposição que formam o Acor-
do Nacional (o Liberal Radical, 
Revolucionário Febrerista e 
Movimento Popular Colorado — 
Mapoco). 

Se o gesto do Parlamento 
venezuelano azedou o paladar 
de Stroessner, a reunião do 
Acordo_ Nacional atingiu as 
entranhas do regime, que reagiu 
imediatamente, sempre dentro 
oa formula consagrada pelo cau-
diiho guarani: Ao chegar em sua 
casa depois da reunião, Afonso 
Rek, antes mesmo de ser rece-
bido pelo esposa, como de cos-
tume, defrontou-se com uma re-
cepção pare ele já rotineira, Um 
corcel branco interceptou o diri-
gente partidário, e 4 civis arma-
dos o conduziram ao Depar-
tamento de Investigações para 
cumprir pena por ...ralçao à Pa 
tria". 

A esposa de Rek teve 
tempo de assistir à prisão do ma-
rido e pôde ouvir dele a promes-
sa de que a partir daquele 
momento se declarava em greve 
de tome até quando fosse liber-
tado 

No dia seguinte, a esposa 
foi ao Departamento de Investi-
gações e efetivarrientE lá estava 
o marido em greve de ieme, con-
firmada pelos próprios ,gentes 
policiais e militares que guardam 
o presidio. Ela, porém, foi Impe- 
dida de se encornar 	com o 
marido preso, que está Inco-
municável. 

Afonso Rek, nas 103 vezes 
em que esteve preso foi seve-
ramente torturado e apresenta 
mutilações graves em seu 
corpo, razão que faz os com-
panheiros temerem por sua 
sorte nas mãos dos carrascos a 
serviço dn Stroessner.  

cronista por dias, semanas ou 
meses sem formalizar culpa, 
mas fazendo acusações gena-
ricas — na verdade com o objeti-
vo exclusivo de intimidar e frus-
trar o menor sinal de avanço das 
oposições 

Contrabando 
de dinheiro 
em Itaipu 

A operação era muito 
Simples e segura, até o momento 
em que a lealdade vigorava 
entre os comparsas Altos fun-
cionários de Itaipu, mantidos 
ainda no anonimato graças a 
bem montado esquema de se-
gurança, recebiam seus gordos 
salários em cruzeiros e os con-
fiavam a um paraguaio especia-
lista em jogadas cambiais deso-
nestas, protegido que estava (e 
está) .  contra possiveis rnoissto-
ções, graças ao seu invejável 
trânsito nos circulos governa-
mentais do regime Stroessner, 
cujo móvel é a corrupção. O pa-
raguaio fazia cordiais visitas aos 
funcionários de Itaipu, no Brasil, 
em dias de pagamento, realizava 
uma coleta de milhões de cru-
zeiros e Voltava com meias 
cheias de combalida moeda bra-
sileira para Assunçao. Com  ex-
trema facilidade transformava 
os cruzeiros em dólares e, 
depois de separar sua parte, de-
volvia os salários devidamente 
enriquecidos aos empegados de 
Itaipu 

O negócio estava sendo tão 
rendoso que a cada més mais 
candidatos ofereciam seu di-
nheiro à milionária operação, 
que tinha o mérito de acres-
centar mais uma vantagem ao 
privilégio dos que desfrutam 
dos mais' altos salários no Brasil 
— os funcionários graduados de 
Itaipu. Nem as autoridades brasi-
leiras, e muito menos as para-
guaias, tinham o poder de vul-
nerar o esauema, de modo que a 
negociata vinha progressiva-
mente empolgando excitados 
engenheiroN e administradores 
da grande obra hidreittarica, até 
o momento em que o engenhogo 
paraguaio intermediário entre os 
cruzeiros e os dólares se crnver-
lesse à deslealdade. 

Depois de sucessivas, 
milionárias conversões em 'dó-
lares dos cruzeiros pagos por 
Itaipu, o traficante de moeda vis-
lumbrou o caminho de sua s indel-
pendéncia econômica ' nult1 
golpe instantáneo. Incitou'se4s, 

necedores de moeda brasilei-
ra a se desvenciliarem de seus 

,ris e os transformarem em. 
gordas somas de dinheiro vivo.. 
Não faltou quem embarcasse no 
barco improvisado pelo 'para-
guaio. Alguns funcionários da, 
Ilaipu venderam tudo o que 
tinham (casas, apartamentos e 
terrenos) e entregaram mais de 
14 milhões de cruzeiros ao pro-
missor cambista, que conside-
rou a suma suficientemente alta' 
para tomar outros rumos, Vet 
dos diretores da Blnacional sa-
queou inclusive sua espoai, 
fazendo-a vender um aparta-
mento auma grande cidade 
brasileira sob a promessa de que 
faria multiplicar o valor do. capi-
tal que ela tinha reservado para' 
si em caso de desgraça con-
jugal. 

DEPRESSÃO E COLAPSO 
Mas o dinheiro, desta vez, 

era grande demais para a gene-
rosidade do paraguaio fazê-lo 
voltar enriquecido (na forma de 
dólar) às mãos dos eufóricos 
proprietários, Foi a. Assunção.  

ina faria mais falta, e não voitou 
I assaram-se dias, semanas 
Desesperados, os que Ine 
haviam dado o dinheiro logo se 

,deram conta do golpe em que 
cairam. Aquele que tinha entre-
gue a maior soma, inclusive o 
capital descolado de sua 
esposa, ern poucos dias caiu em 
profunda cepressão, ao ponto de 
ter um aerrame cerebral que 
quase o entregou à sepultura O 
inconformismo por ver-se subi-
tamente devolvido à pobreza (só 
lhe restou um automóvel usado) 
por pouco não o leva ao cemi-
tério — o que certamente dese-
java, ao menos para não ter que 
dar 	expi cações sobre sua 
repentina desgraça econômica. 

Para agravar ainda mais o 
infortúnio, os que caíram no 
"conto do paraguaio" sequer 
têm o consolo de poderem tentar 
qualquer reclamação ou inves-
tida na justiça, pois nesse caso 
estariam apenas se auto-incrimi-
nando. 

Essas Informações foram 
passadas por ,pessoa relacio-
nada co um um dos embrulhados 
no &pis& io. Ela acrescentou ser 
imposslyfil arrancar o menor de-
talhe junto aps patrocinadores 
de mais este escândalo que 
cerca a construção de Itaipu. 

Alguns dos envolvidos, 
mesmo tendo escorregado no 
momento em que davam o q0:00 
suprsmo para enriquecer rápida 
e locitamemie, saem oe toda a 
trama com um saldo positivo em 
caixa, mas vários ficaram com 
seus cálculos todos transporta-
dos para a coluna vermelha da 
contabilidade particular. 

Evidentemente, Itaipu não 
aceitará imputações contra si, e 
desviará a responsabilidade 
para os patrocinadores indivi-
dualmente. De . todo modo. 
porém, o nome da empresa esta-
rá piam alguns baldes a mais de 
barro Jogados contra seu rosto ia 
bastante sujo depois de insis-

tentes denúncias feitas pela im-
prensa nacional e Internacional 
sobre a F.  bundante corrupção 
envolvendo os construtores da 
obra, desde o general diretor, 
Costa Cavalcanti, ate awborellna-
dos de diversos escalões. 

O caso presente representa 
um contratando de moeda cill1c11 
de ser aval edo, mas é certo Que 
a importéncla não á nada des- 
prezível 	alguns milhões de dó- 
lares introduzidos clandestina-
mente no 3rasil. Através deles 
diversos funcionários de 'talou 
estão OttiQf rido a plramideda.an-
iriquecirnento Ilícito, embora, 
peia moam 3 vis, alguns-tenham 
caldo no empobrecimento ilícito 

Depois que o general dire-
tor da Itaipu, Costa Caviticanti, 
foi denuóciedo peta sisuda re- 

V.bid noneamericana Time cCiMo 
implicado no recebimento de ;1 

milhões de dólares em omina. 
nas negociatas que (mau peio 
mundo afora em NAOS s'de equi-
pamentos e f OSCUreOsi -para a 
obra, os estertores não servirem 
para abalar a soberania de repu-
biiqueta formada em território 
brasileiro e paraguaio. A Imuni-
dade dos magnetes de italpu 
animolu os subeiternce. Se nem 
a seriedade de um revista do 
porte da Tane,que Jornais iria pu-
blicar para o mundo acusações 
levianas e infundadas, conse-
glkiill)uxuar reeponisavele por cor- 
r 	o sinal era de Que 

o caminho estava aberto. 
ASSUNTO DE POLICIA 
Corrupção por corrupção, 

não Importava em que nivel ela 
se processaria. E foram em bus-
ca de dólares pare Imunizar os 
cruzeiros condenados á cor-
rosão Inflacioaéria. Apenas o 
desfecho Mo foi muito Neli para 
aklune, bale, outros que mirem 
de cena antes do final trágico le 
varam consigo vantagens cobl-; 
çadIssimas. 

Apesar de certa !Icencloal-
dada no cumprimento das leis 
que regulam no Brasil a ( 	ila- 
ção de moedas estiem as, 
está bastante claro para a popu-
lação que o dólar não é moeda 
permitida para transações 
comerciais de qualquer natureza 
dentro do pais. Por NUM razão 
precisaria ainda saber em guia 
eram convertidos os dólares tra-
zidos do Paraguai pelos funcio-
nários de Itaipu. Recambiavam 
no câmbio negro? Guardavam os 

dólares embaixo do colchão, 
como forma de Investimento 
para o futuro? Mandavam-nos 
para os bancos sulcos? . 

A resposta' e essas 
perguntas seria assunto para a 
policia, se houvesse seriedade e 
competência. Não havendo nem 
uma nem outra, a experiência 
ensina que tudo deverá 
permanecer como está, sem 
culpa e sem culpados. 

Enfim, esperteza dos fun-
cionários brasileiros em atapu 
resistiu até o momento em que 
um pareigualo afoito resolveu dar 
sua lição de vivacidade aos In-
gLnuos oontraventores do pala 
vizinho ("muy amigo 1. 

COMUNICADO 
O Sr. Laury Alfredo Hepp 
comunica que perdeu 1 • 

talão de cheques do Banco 
do Estado do Paraná - 

Vila ltatpu. Folhas 671042 a 
671050 

Pede-se a quem encontrar 
'devolver no ponto de Taxl 

da Vila 	Itaipu. 

; é. 	; 
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Peixes,  
Salsichas, Coelhos,  
Frango, Filets, Pizzas, 

Lanches 	e Massas. 
Feijoada aos sábados.,  

	 CHOPP CENTER 



Delegado Germano: Eu não 
estava bêbado 

Cansado da vida rotineira 
que levava em Foz do Iguaçu,o 
cia4egato Germano do Nasci-
mento resolveu dar urna estica-
dinhe até Curitiba. Tudo bem. 
Acontece que CilIpole d.:,  uni ai-
maço (e certamente algumas 
mentem efilicas) o delegado saiu 
às ruas com teu (seu 7) Pesem 
amarelo, Plec.as FS-3770 e  coli-

diu violontamenta com u.,*i Volks 
de Curitlbe dirigido por uma 
menor. O delegado não se ma-
chucou. mas urna das ocupantes 
do Vodu foI internada em estado 
greve. 

O acidente aconteceu ha 
pouuos metros da res/dencle do 
diretor da Policia Civil (onde 
aconteceu a festa) • logo em se-
guida chegaram outros delega-
dos que queriam prender e con-
dutora do Volks. Pupilares que 
estavam nas redondezas 
Matam reuortadoe com e atitude 
do delegado e chamaram o 
Detren para fazer o levanta-
mento. tendo concluído que o 
causador do acidente foi o 
Passal dirigido peio delegado de 
Foz do Iguaçu. Segundo os 
populares, Germano do Nasi-
mento apresentava altos sinto-
mas de embriaguez. Surpreen-
dentemente, a }ovem que dirigia 
o carro foi obrigada a Ir ao IML 
para aubmeter-ee ao exame de 
dosagem alcoólica, - o que não 
aconteceu com o delegado 

Outro fato estranho é Que o 
carro dirigido pela }ovem foi re-
colhido ao pátio do Detran, mas 
ninguém sabe o destino do 
Passai do deiegaddGermano. 

O ~gado Júlio Milltão de 
Seva afirma que o delegado tran-
sitava selim oe documentos do 
Passai. Existiriam esses docu-
mento*? 

Mas as surpresas não 
param ai: Na hora do ecjclente, 
não nwita nenhum dos dele-
gados presente, mas no boletim 
de ocorrências do Serviço de 
Atendimento de Emergência 
constam como testemunhas 
vários delegados que estavam 
na testa 

O jornal "O Estado do Para-
ná" que publicou o fato com 
total isenção, no dia seguinte 
deu espaço à versão do dele-
gado. Germano do Nascimento 

Pato,  
If Peixes, 

e 

ruo •• 

de Foz 
arma 
escândalo 
em Curitiba 

rouoado como possam pensar 
Germano 	Nascimento 

afirma lambem que 'trafegava 
em baixa velocidade" Curioso 
Como poderia estar ele trafe-
gando em baixa velocidade se c 
Volks que a jovem dirigia foi ati-
rado a uma distância de 15 
metros? 

Paraguaio 
em greve 
de fome 

Há uma semana o Parla-
mento da Venezuela, em sua 
maioria formado por partidários 
da Democracia Cristã, condenou 
o regime de Alfredo Stroessner e 
estabeleceu um plano que visa a 
sensibilizar o governo venezue-
lano e de outros países a ado-
tarem todas as formas de boi-
cote ao regime do dita,  Jr para-
guaio O argumento dos parla-
mentares venezuelanos é o de 
que qualquer ajuda dispensada a 
Stroessner significa uma colabb-
ração ao processo de massacre 
do povo paraguaio. 

É evidente que a resso-
nância de tal proposta se faria 
sentir no pais a que se endereça 
o boicote — pelo lado de Stroes-
sner e seus cúmplices na forma 
de repúdio, e pelo lado da oposi-
ção sob aplausos. 

Para saudar o gesto de soli-
dariedade vindo da Venzueia, 
país sul-americano com a menos 
caricata das democracias do 
continente, houve uma reunião 
em Assunção no último dia 25. 
Sob a coordenação de Afonso 
Rek, presidente do Partido De-
mocrata Cristão do Paraguai, 
participaram os demais partidos 
de oposição que formem o Acor-
do Nacional (o Liberal Radical, 
Revolucionário Febrerista e 
Movimento Popular Colorado — 
Mapoco). 

Se o gesto do Parlamento 
venezuelano azedou o paladar 
de Stroessner, a reunião do 
Acordo Nacional atingiu as 
entranhas do regime, que reagiu 
imediatamente, sempre dentro 
oa rormura consagrada pelo cau-
dilho guarani: Ao chegar em sua 
cosa depois da reunião, Afonso 
Rek, antes mesmo de ser rece-
bido pelo esposa, como de cos-
tume, defrontou-se com uma re-
cepção para ele já rotineira. Um 
corcel oranco interceptou o diri-
gente partidário, e 4 civis arma-
dos o conduziram ao Depar-
tamento de Investigações para 
cumprir pena por "traição à Pa 
Iria". 

A espose de Rek teve 
tempo de assistir à prisão do ma-
rido e põe.le ouvir dele a promes-
sa de que a partir daquele 
momento se declarava em greve 
oe tome até quando fosse liber-
tado 

No dia seguinte, a esposa 
foi ao Departamento de Investi-
gações e efetivamente lá estava 

1MB o marido em greve de fome, con- 
firmada pelos próprios agentes 
policiais e militares que guardam 
o presidio. Ela, porém, foi impe- 
dida de se encontrar 	com o 
marido preso, que está inco-
municável. 

Afonso Rek, nas 103 vezes 
em que esteve preso foi seve-
ramente torturado e apresenta 
mutilações graves em seu 
corpo, razão que faz os com-
panheiros temerem por sua 
sorte nas mãos dos carrascos a 
serviço de Stroessner. 

O procedimento dos órgãos 
de repressão no Paraguai ado-
tado neste caso é comum e 
constante. 	Periodicamente 
prendem um ou outro Ilder oposi- 

Irar o menor sinal de avanço das 
oposições 

Contrabando 
de dinheiro 
em Itaipu 

A operação era muito 
simples e segura, até o momento 
em que a lealdade vigorava 
entre os comparsas. Altos fun-
ci, Iários de Itapu, mantidos 
ainda no anonimato g aças a 
bem montado esquema de se-
gurança, recebiam seus gordos 
salários em cruzeiros e os con-
fiavam a um paraguaio especia-
lista em jogadas c—nbiais deso-
nestas, protegido que estava (e 
está) • contra possIvels molt‘tc-
ções, graças ao seu invejável 
trânsito nos círculos governa-
mentais do regime Stroessner, 
cujo movei é a corrupção. O pa-
raguaio fazia cordiais visitas aos 
funcionários de Itaipu, no Brasil, 
em dias de pagamento, realizava 
uma coleta de milhões de cru-
zeiros e voltava com malas 
cheias de combalida moeda bra-
sileira para Assunção. Com  ex-
trema facilidade transformava 
os cruzeiros em dólares e, 
depois de separar sua parle, de-
volvia os salários devidamente 
enriquecidos aos empegados de 
Itaipu. 

O negócio estava sendo tão 
rendoso que a cada mês ma.s 
candidatos ofereciam seu di-
nheiro à milionária operação, 
que tinha o mérito de acres-
centar mais uma vantagem ao 
privilégio doe que desfrutam 
dos mais altos ualários no Brasil 
— os funcionários graduados oe 
Itaipu. Nem as autoridades brasi-
leiras e muito menos as para-
guaias, tinham o poder.de vul-
nerar o esauema, de modo que a 
negociata vinha progressiva-
mente empolgando excitados 
engenheiros, e administradores 
da grande obra hidrelétrica, até 
o momento em que o engenhogo 
paraguaio intermediário entre os 
cruzeiros e os dólares se conver-
tesse à deslealdade. 

Depois de sucessivas, 
milionárias conversões em -dó-
lares dos cruzeiros pagos por 
Itaipu, o traficante de moeda vis-
lumbrou o caminho de sua indee 
pendência económica 'nuki 
golpe instantâneo. Incitou 's#4,4s 

necedores de moeda brasilee' 
ia a se desvenciliarem de seus 

ris e os transformarem em 
gordas somas de dinheiro vivo.. 
Não faltou quem embarcasse no 
barco improvisado pelo 'para-
guaio. Alguns funcionários da 
Itaipu venderam tudo o que 
tinham (casas, apartamentos e 
terrenos) e entregaram mais de 
14 milhões de cruzeiros ao pro-
missor cambista, que conside-
rou a soma suficientemente al 
para tomar outros rumos. Ur, 
dos diretores da Binacional sa-
queou inclusive sua espesa, 
fazendo-a vender um aparta-
mento numa grande cidade 
brasileira sob a promessa de que 
faria multiplicar o valor do. capi-
tal que ela tinha reservado para" 
si em caso de desgraça con-
jugal. 

DEPRESSÃO E COLAPSO 
Mas o dinheiro, desta vez, 

era grande demais para a gene-
rosidade do paraguaio fazê-lo 
voltar enriquecido (na forma de 
dólar) às mãos dos eufóricos 
pi.oprietárlos. Foi a. Assunção 
para cambiá-lo e simplesmente,  
dispensou a viagem de volta. 
Com  mais de 14 milhões de cru-
zeiros ele se convenceu de que 
a amizade dos fornecedores não 

m coo e •• • • MI em que 
caíram. Aquele que tinha entre-
gue a maior soma, inclusive o 
caJital descolado de sua 
esposa, em poucos dias caiu em 
profunda depressão, ac ponto de 
ter um cerrame cerebral que 
quase o entregou á sepultura. O 
inconformismo por ver-se subi-
tamente devolvido á pobreza (só 
lhe restou um automóvel usado) 
por pouco não o leva ao ceml-
teno — 0 que Certamente dese-
java, ao menos para não ter que 
dar 	expi cações sobre sua 
repentina desgraça económica. 

Para agravar ainda mais o 
Infortúnio, os que ceifam no 
"conto do paraguaio" sequer 
têm o consolo de poderem tentar 
qualquer reclamação ou inves-
tida na justiça, pois nesse caso 
estariam apenas se auto-incrimi-
nando. 

Essas informações foram 
passadas por do

s 
relacio-

nada coro urre dos enibruihadoe 
no apisóc O. Ele acrescentou ser 
impossivril arrancar o menor de-
talhe Juro asa patrocinadores 
de mais este escândalo que 
cerca a construção de Italpu. 

Alguns dos envolvidos, 
mesmo tendo escorregado no 
momento em que davam o 001De 
supri:imo para enriqutx.3r rápida 
e ilicitamente, saem oe toda a 
trama com um saldo positivo em 
caixa, me s vários ficaram com 
seus cálculos todos transporta-
dos para a zolune vermelha da 
contabilldride particular. 

Evidentemente, !talou não 
aceitará imputações contra si, e 
desviará a responsabilidade 
para os Patrocinadores indivi-
dualmente. De todo modo. 
porém, o r ome da empresa esta-
rá com alriuns baldes a mais de 
barro jogados contra seu rosto Já 
bastante sujo depois de 

tentes denúncias feitas peia im-
prensa nacional e internacional 
sobre a r bundante corrupção 
anvolvenck,  os construtores da 
obra, desde o general diretor, 
Costa Cavalcanti, ate subordina-
dos de diversos escalões. 

Ocaso presente representa 
um contratando de Moega difícil 
de ser averado, mas é certo que 
a importa/tala não é nada des-
prezível — alguns milhões de dó-
lares Introduzidos clandestina-
mente no 3rasil. Através deles 
diversos funcionários de 'talou 
estão 00g ricbc#921/~egq_en: 
,nquecimer:o Moho,. embora, 
peia Mear,' 9 via, &Quite-tenham 
caldo no empobrecimento ilícito. 

Depolf,  que o general dire-
tor da Italçu, Costa Cavalcanti, 
foi denude edo peta sisuda ri#•  

mundo a 
pamentos e rescurece • ra a 
obre, os estertores não serviram 
para abalar a soberania de repu-
biqueis formada em território 
brasileiro e paraguaio. A Imuni-
dade dos magnatas de Itaipu 
animou. os subalterno.. 8e nem 
P seriedade de um revista do 
corte da Trme,que Jamais Irlepu-
[Atear para o mundo acusaphea 
levianas e infundadas, conse-
guiu 9Cuar reeponsávela por Cor' 
foPção, o sinal era de que 

o caminho estava aberto. 
ASSUNTO DE POLICIA 
Corrupção por corrupção, 

não importava em que nível ela 
se processaria. E foram em bus-
ca de dólares pari imunizar oe 
cruzeiros condensdos à cor-
rosão Inflacionárta. Apenas o 
adecunfecehoponilliot ofOlutralosUltriquefeleali para 

de cena antes do finai trágico le-
varem consigo vantagens cobi-. 
çadissImas. 

Apesar de certa licenciosi-
dade no cumprimento das leis 
que regulam no Brasil e circula-
ção de moedas estrangeiras, 
está bastante claro para a popu-
lação que o dólar não é moeda 
permitida pare transações 
comerciais de qualquer natureza 
dentro do pais. Por ama razão 
precisaria ainda sabei,  em que 
eram convertidos os deteres Ira-
zldos do Paraguai pelos funcio-
nários de Itaipu. Recambiavam 
no cámblo negro? Guarda'°' 

dólares embaixo 	colchão, 
Corno forma de investimento 
para o futuro? Mandavam-nos 
para os bancos sulcos? 

A resposta a essas 
perguntas seria assunto para a 
polícia, se houvesse seriedade e 
competência. Não havendo nem 
uma nem outra, a experiência 
ensina que tudo deverá 
permanecer corno esta, sem 
culpa e sem culpados. 

Enfim, esperteza dos run-
cionárlos brasileiros em tteipu 
resistiu até o momento em que 
um paraguaio atito resolveu dar 
sua lição de vivacidade aos in-
génuos. contraventores do pala 
vizinho ("muy amigo I "). 

COMUNICADO 
O Sr. Laury arredo Hepp 
comunica que perdeu 1 

talão de chequee do Bancp 
do Estado do Paraná - 

Vila Itaipu. Folhas 671042 a 
671050 

Pede-se a quem encontrar 
devolver no ponto de.Tax' 

da Vila "A: - ltatpu. 

RESTAURANTE E CHOPARIA 

R. Santos Dumont, 1084 
Fone: 74.2563 — Foz do Iguaçu 

Salsichas, Coelhos, 
Frango, Filetsv  Pizzas,  

Lanches e Massas. ---, 
Feijoada aos sábados.  

CHOPP CENTER 



Nada 	tão 	repousam(' 	a 

gostoso de ver como um canto. 
na sala onde as samambaias 
imitam uma clareira na mata. 
Para lograr esse efeito maravi-
lho , as nossas samambaias pre-
cisam de lugar e terreno ade-
quadas, rega e adubos corretos e 
muito amor no trato delas. 

Originária dos trópicos, a 
samambaia se dá bem com o ca-
lor, umidade e solo rico em ma-
térias orgânicas. 

O LUGAR DA SAMAMBAIA 
Como ela não gosta do frio, 

nem de correntes do ar, deve ser 
colocada longe das portas ou ja-
nelas, num canto onde o sol seja 
generoso mais não direto. A 
"moradia" i aal são oa terraços, 
os alpendres, as varandas, ripa-
dos, e a proximidade de árvores 
frondosas. A umidade é também 
imprescindlvel pra o bom desen-
volvimento. Colocando vÉrias 
plantas no mesmo lugar elas se 
ajudarão mutuamente no 
processo da fotossintese. 
Também uma bandeja grande, 
com água e seixos retirados dos 
rios, abrigando vários vasos, re-
cria as condiçoós originárias. 

Borrifar as folhas é também 
uma boa medida de conservar a 
umidade das plantas. 

A luz, ou sol, quando é 
pouco torna as folhas mirradi-
nhas; quando é excessivo, as 
deixa amarelas, podendo até 
queimá-las. 

REGAR AS SAMAMBAIAS 
Corr.) boa filha drs tópi-

cos. ela adora a umidade. Por 
essa razão também prefere o 
xaxim e não a cerâmica para 
vasos. 

E por falar do xaxim: 
quando escolher este, procure 
que não seja nem grande nem 
pequeno demais-22 cm de 
diâmetro permitam que, estetica-
mente, a muda pequena não se 
perca dentro dum vaso demasia • 
do grande. E se for muito pe-
queno, vai requerer uma mudan-
ça logo que a planta ficar mais de-
senvolvida. 

Antes de plantar, mergulhe 
o xaxim por várias horas em 

MULTIPLICAÇÃO 
POH ESTACAS 

Indicada esta técnica para 
samambaias de rizomas peludos 
e com certo número de gemas. 
Renda portuguesa, samambaia-
amazonas. Faça as estacas  

água, pois ele vem da loja com-
pletamente ressecado. Uma vez_ 
formada a nova planta, as regas 
devem ser abundantes, de prefe-
rência pela manhã; lembe-se de 
regar também o xaxim, para que 
i)le "não roube" a água da sua 
samambaia. Em dias quentes; 
borrife as "frondes" -- este é o 
nome cientifico das folhas da sa-
mambaia — que estão brotando. 
São esses brotos novos os que 
mais precisam de umidade. 

PREPARANDO O SOLO 
DAS SAMAMBAIAS 

O terreno deve ser prepara-
do com certo cuidado. 
Dentro do vaso de xaxim o ideal 
é colocar: I parte de terra 
comum, I parte de areia lavada 
de rio (a usada comumente em 
cr...strução) e duas partes u, 
composto orgânico, formado por 
folhas velhas, restos de corte de 
grama, esterco de curral bem 
curtido. E para cada 3 quilos da 
mistura indicada adicionar 2 co-
lheres (sopa) de farinha de osso 
e 1 colher de carvão moldo. 

NA HORA DE PLANTAR 

Na hora de plantar: xaxim úmido, 
um caco de barro sobre o dreno, 
a camada de areia, logo a terra, 
o restante de composto 
orgânico. Ajeite a muda, de 
modo que as raizes não sejam 
pressionadas contra o fundo. O 
colo da samambaia deve ficar ao 
nivel do solo. Termine de encher 
o vaso com o composto orgâ-
nico. Regar abundantemente e 
deixar pelo menos 3 dias no 
mesmo lugar antes de transferi-
lo para o lugar definitivo. . 

ESCOLHA SUA SAMAMBAIA 
Existem cei,;enas de varie-

dades de samambaias. Mas nós 
selecionamos aquelas que são 
as mais bonitas e decorativas na 
Floricultura Estrela Dalva. 

Samambaia do amazonas, 
renda portuguesa (4 variedades, 
uma mais linda que a outra); 
ninho de passarinho_ chifre do 
veadb, rabo de peixe ou rabo de 
andorinha, paulistinha, paulista; 
e variedades maravilhosas de 
samambaias de metro. 

quando et folhas amarelarem e o 
vaso estiver muito cheio. As 
estacas devem ter de 6 a 6 
gemas. Corte-as usando uma te-
soura de podar. Enterre as esta-
cas pela metade, 4 em cada 
vaso. Não esqueça de deixar 3 
ou 4 gemas para tora. 

RENOVE O 
VISUAL DE 
SUA CASA 

Uma nova cortina, um tape-
te diferente, uma parede em 
outra cor, não só renova a casa, 
'rejuvenesce também o 'mordia de 
seus moradores. Hoje 
podemos, sem gastar muito, dar 
um "look" todo diferente, tendo 
em conta as novas tendências e 
os nossos móveis. 

Um ponto muito importante: 
os tecidos e as cores devem es-
tar sempre em harmonia com os 
móveis, seja por concordância 
ou por contraste. 

TECIDOS E ESTILOS 
Para os móveis clássicos, 

de madeiras trabalhadas, 
douradas, são recomendados os 
veludos, os cetins bordados, as 
sedas adamascadas; por con-
traste: os shantungs, a juta e a 
lona. 

As cores para esses tipos 
dá móveis poderão Ir de ver-
melho vinho, azul acinzentado, 
ou verde musgo, até tonalidades 
paste! do rosa-vermelho, ou 
verde-claro. 

Os móveis coloniais pedem 
tecidos floridos, que lhe dão 
leveza. Aceitam também os pa-
drões persas, indianos, não ex-
cluindo os veludos lisos ou bor-
dados; o colonial também combi-
na com o chlntz, e algodão es-
tampado. 

O Modern Style combina 
com as sedas, veludos e cetins 
bordados. Nas cores verdes, 
marrons, beges e os verdes azu-
lados. 

Os móveis contemporâneos 
podem combinar com os mais 
variados tecidos e desenhos: xa- 
rifem, medras, tweed, floral,. Em 

geral, as preferências atuais 
estão no uso das cores neutras 
(do marfim ao chocolate). Mas 
pode-se afirmar que todas as co-
res estão na moda. Em de-
senhos os gostos se dividem, 
nos tecidos atuais entre os 

-*.s, campestres, especiais 
para cómodos pequenos, (em 
desenhos miúdos e claros) e 
para quartos bem femininos. 

A MODA DO COMPOSSE 
A moda do composse está 

definitivamente consagrada, 
• pela riqueza de possibilidades, 
(na mistura de estampas). 

Pode-se usar. o composse 
em conjuntos de diversas cores, em 
diveroos tamanhos, e também 
com a opção da cor predomi-
nante para neutralizar o con-
junto. 
A COR E O DESENHO PODEM 
MODIFICAR OS AMBIENTES 

Lembre-se na hora de 
escolher:o tecido pede modificar 
as proporções do quarto, usando 
diversos tamanhos de estampas. 
Por exemplo: um tecido com flo-
res grandes e folhas bem vis-
tosas "faz compasse" com 
out -o, de flores e folhas bem pe-
quenas. Um quarto dormitório 
modificará totalmente as dimen-
sões se as paredes são ferradas 
com o tecido de desenhos me-
nores, deixando só uma (que 
pode ser a das cortinas), com os 
desenhos combinando com a 
colcha, também em desenhos 
grandes. 

Uma sala multo granoe pa-
recerá mais aconchegante se 
nas paredes predominam as 
cores quentes e os desenhos 
grandes. 	 • 

Se o cômodo é pequeno 
Jemaii, a solução é forrar 
com tecido, desenhos miúdos 
(cortinas, paredes*, colchas). Pa-
recerá mais charmoso e as di-
mensões se confundirão, desa-
parecendo. 

Dr. i,lituru Kaminagakura 
Dr. :JtáVio Takeo Ima, u 

Dr. Shigueru Kaminagakura 

Rua Ed de Barros. 391 
Esquina com M. DeoCoto 

Fone 74-2998 Reg 73.5558 

Mudas de árvores 
frutíferas e ornamentais, 

Samambaias e 
flores em geral, 

Av. Juscelino Kubitschek 
Foz do Iguaçu 

SGARIONI(V 
Estoque completo 
de excelentes produtos 
Atendimen 
familiar 
como 
"nos velhos 
tempos.; 
Higiene, 
qualidade 
e variedade nas melhores carnes 

Tudo isso você 
encontra no mais moderno ' 

Supermercado 
da cidade 

Rua Belarmino de Menconça 
sin, esquina com Al. Barroso. 

Para sua comodidade faça seus 
pedidos pele fone: 74-1242 

Jaqueta - ADIDAS - especial 
de CRÉ 4.330,00 

Dor CRS 3.300.00 
A•asalh• Cola 

Venha escolher sua oferta de 
jjuiho com 20% de desconto em 

todas suas compras. 
Colcha ARTEX acoalhada 

de 2 400,00 
por CRS .800,00 

Paletó e '• •rte - ALFRED 

Cortinas - Carpets 
Papel de Parede 

Pisos e artigos do ramo 

Av. Jorge Schimmelpfeng, 621 
Fone 73-2187 - Foz do Iguaçu 

NOVO MUNDO 	VOGUE 
CABELEIREIROS 

Um centro 
especializado 
para a beleza 
da mulher 



E MAIS SAMAMBAIAS 
Nada 	tão 	repousante 	e 

gostoso de ver como um canto. 
na sala onde es samambaias 
im;tam uma clareira na mata. 
Para lograr esse efeito maravi-
lho , as nossas samambaias pre-
cisam de lugar e terreno ade-
quados, rega e aduiJos corretos e 
muito amor no trato delas. 

Originária dos trópicos, a 
samambaia se dá bem com o ca-
iar, umidade e solo rico em ma-
térias orgânicas. 

O LUGAR DA SAMAMBAIA 
Como ela não gosta do frio. 

nem de correntes do ar, deve ser 
colocada longe das portas ou ja-
nelas, num canto onde o sor seja 
generoso mais não direto. A 
"moradia" i sal são os terraços 
os alpen.4e.. as varandas, ripa-
dos, e a proximidade de árvores 
frondosas. A umidade é também 
imprescindlvel pra o bom desen-
volvimento. Colocando várias 
plantas no mesmo lugar elas se 
ajudarão mutuamente no 
prncesso da fotossintese. 
Também uma bandeja grande, 
com água e seixos retirados dos 
rios, aorigando vários vasos, re-
cria as condiçoés originárias. 

Borrifar as folhas é també 
uma boa medida de conservar a 
umidade das plantas. 

A luz, ou sol, quando é 
pouco torna as folhas miiredi-
nhas; quando é excessivo, as 
deixa amarelas, podendo até 
queimá-las. 

REGAR AS SAMAMBAIAS 
Como boa filha dc's trópi-

cos, eia adora a umidade. Por 
essa razão também prefere o 
xaxim e não a cerâmica para 
vasos. 

E por falar do xaxim: 
quando escolher este, procure 
que não seja nem grande nem 
pequeno demais-22 cm de 
tiii1.18110 permitam que, estetica-
mente. a muda pequena não se 
Perca dentro dum vaso demasia-
do grande. E se for muito pe• 
guano, vai requerer uma mudan-
ça logo que a planta ficar mais de. 
senvolvida. 

Antes de plantar, mergulhe 
o xaxim por Mias horas em 

MULTIPLICAÇÃO 
POR ESTACAS 

Indicada esta técnica para 
samambaias de rizomas peludos 
e com certo número de gemas. 
Renda pqrtuguesa, samambaia-
amazonas. Faça as estacas 

COMO FORMAR MUDAS 
Mpltiplicando por "toucai-

ras" E o método mais fácil e 
simples Basta separá-la em tor-
rões, sem esquecer que cada  

água, pois ele vem da loja com-
pletamente ressecado. Uma vez. 
formada a nova planta, as regas 
devem ser abundantes, de prefe-
rência pela manhã: lembe-se de 
regar também o xaxim, para que 
ele "não roube" a água da sua 
samambaia. Em dias quentes; 
borrife as "frondes" — este é o 
nome cientifico das folhas da sa-
mambaia — que estão brotando. 
São esses brotos novos os que 
mais precisam de umidade. 

PREPAHANDO O SOLO 
DAS SAMAMBAIAS 

O terreno deve cer prepara-
do com certo cuidado. -
Dentro do vaso de xaxim o ideal 
é colocar: 1 parte de terra 
comum, I parte de areia lavada 
do rio (a usada comumente em 
construção) e duas partes de 
composto orgânico, formado por 
folhas velhas, restos de corte de 
grama, esterco de curral bem 
curtido. E para cada 3 quilos da 
mistura Indicada adicionar 2 co-
lheres (sopa) de farinha de osso 
e I colher de carvão moldo. 

NA HORA r ". PLANTAR 

Na hora de plantar: xaxim úmido, 
• . leo de barro sobre o dreno, 
a camada de areia, logo a terra, 
o restante de composto 
orgânico. Ajeite a muda, de 
modo que as raizes não sejam 
pressionadas contra o fundo. O 
colo da samambaia deve ficar ao 
nivel do solo. Termine do encher 
o vaso com o composto orgâ-
nico. Regar abundantemente e 
deixar pelo menos 3 dias no 

mesmo lugar antes de transferi-
lo para o lugar definitivo. . 

ESCOLHA SUA SAMAMBAIA 
Existem centenas de varie-

dades de samambaias. Mas nós 
selecionamos aquelas que são 
as mais bonitas e decorativas na 
Floricultura Estrela Dalva. 

Samambaia do amazonas, 
renda portuguesa (4 variedades, 
uma mais linda que a outra); 
ninno de passarinho, chifre do 
veadb, rabo de peixe ou rabo de 
andorinha, paulistinha, paulista; 
e variedades maravilhosas de. 
samambaias de metro. 

quando as folhas amarelarem e o 
vaso estiver muito cheio. As 
estacas devem ter de 6 a 8 
gemas. Corte-as usando uma te-
soura de podar. Enterre as esta-
cas pela metade, 4 em cada 
vaso. Não esqueça de deixar 3 
ou 4 gemas para fora 

muda deve ter no minimo três 
folhas novas. Uma vez que o tor-
rão se soltou do, xaxim, separar 
as mudas com raizes e três fo-
lhas bonitas. Plantar logo em 
vasos Individuais. 

RENOVE O 
VISUAL DE 
SUA CASA 

Uma nova cortina, um tape-
te diferente, uma parede em 
outra cor, não só renova a casa, 
'rejuvenesce também o espirito de 
seus moradores. Hoje 
podemos, sem gastar muito, dar 
um "look" todo eferente, tendo 
em conta as novas tendências e 
os nossos móveis. 

Um ponto muito importante: 
os tecidos e as cores devem es-
tar sempre em harmonia com os 
móveis, seja por concordância 
ou por contraste. 

TECIDOS E ESTILOS 
Para os móveis clássicos, 

de madeiras trabalhadas, 
douradas, são recomendados os 
veludos, os cetins bordados, as 
sedas adamascadas; por con-
traste: os shantungs, a juta e a 
lona. 

As cores para esses tipos 
de móveis poderão ir de ver-
melho vinho, azul acinzentado, 
ou verde musgo, até tonalidades 
pastel do rua-vermelho, ou 
verde-claro. 

Os móveis coloniais pedem 
tecidos floridos, que lhe dão 
leveza. Aceitam também os pa-
drões persas, indianos, não ex-
cluindo os veludos lisos ou bor-
dados; o colonial; também combi-
na com o chIntz, e algodão es-
tampado. 

O Modern Style combina 
com as sedas, veludos e cetins 
bordados. Nas cores verdes, 
marrons, beges e os verdes azu-
lados. 

Os 	móveis 	contemporâneos 
podem combinar com os mais 
variados tecidos e desenhos: xa- 
drez, medras, tweed, florais. Em 

Jaqueta - ADIDAS - especial 
ou CR$ 4 330,00 

Dor CR$ 3.300,00 
Agasalho Colegial 

tipo ADIDAS 
por CR$ 499,00  

geral, as preferências atualc 
estão no uso das cores neutras 
(do marfim ao chocolate). Mas 
pode-se afirmar que todas as co-
res estão na moda. Em de-
senhos os gostos se dividem, 
nos tecidos atuais entre os 
florais, campestres, especiais 
para cômodos pequenos, (em 
desenhos miúdos e claros) e 
para quartos bem femininos. 

A MODA DO COMPOSSE 
A moda do composse está 

definitivamente consagrada, 
pela riqueza de possibilidades, 
(na mistura de estampas). 

Pode-se usar. o composse 
em conjuntos de diversas cores, em 
diversos tamanhos, e também 
com a opção da cor predomi-
nante para neutralizar o con-
junto. 

A COR E O DESENHO PODEM 
MODIFICAR OS AMBIENTES 

Lembre-se na hora de 
escolher:o tecido pode modificar 
as proporções do quarto, usando 
diversos tamanhos de estampas. 
Por exemplo: um tecido com flo-
res grandes e folhas bem vis-
tosas "faz composse" com 
outro, de flores e folhas bem pe-
quenas. Um quarto dormitório 
modificará totalmente as dimen-
sões se as paredes são forradas 
com o tecido de desenhos me-
nores, deixando só uma (que 
pode ser a das cortinas), com os 
desenhos combinando com a 
colcha, também em desenhos 
grandes. 

Uma sala muito ;:rande pa-
recerá mais aconcheysnte se 
nas paredes predominam as 
cores quentes e os desenhos 
grandes. 

Se o cómodo é pequeno 
demoli, a solução é forrar 
com tecido, desenhos miúdos 
(cortinas, paredes', colchas). Pa-
recerá mais cnarmoso e as di-
mensões se confundirão, desa-
parecendo. 

Dr. atuns Kaminagakura 
Dr. Otávio Takeo Ima& 

Dr. Shigueru Kaminagakura 

Rua Ed de Barros, 391 
Esquina com M Deodoro • 

Fone' 74-2998 Res 73.3558 • 

Mudas de árvores 
frutíferas e ornamentais, 

Samambaias e 
flores em geral, 

Av. Juscelino Kubitschek 
Foz do Iguaçu 

Estoque co.-,,pleto 
de excelenk-s produtos 
Atendiment 
familiar 
como 
"nos velhos 
tempos.; 
Higiene, 
qualidade 
e variedade nas melhoreS carnes 

Tudo isso você 
encontra no mais moderno 

Supermercado 
da cidade 

Rua Belarmino de Mendonça 
s/n, esquina com Al. Barroso. 

Para sua comodidade laça seus 
pedidos pelo Ione • 74-1242 

NOVO MUNDO 
Venha escolher sua oferta de 

Jjuiho com 20% de desconto em 
todas suas compras. 

Colcha ARTEX atoalhada 
de 2 400,00 

Por CR$ 1.800,00 

Paletó esporte • ALFRED 
luxo de CRÉ 5,800,00 

por CRS 4 500,00 

Confira você mesma que ninguém 
vende mais barato do que a 

a loja Novo Mundo. 

VOGUE 
CABELEIREIROS 

Um centro 
,, )•especializado 

para a beleza 
da mulher 

Av. Juscelino Kubitschek, S/N 
Fone: 73-5457 

Cortinas - Carpets 
Papel de Parede 

Piàns e artigos do ramo 

Av, Jorge Schimmelpfeng, 621 
Fone 73-2187 - Foz do Iguaçu 



NOSSO TEMPO 
Foz, de 01 a 07/07/81 Lúcia, iça &charme abrindo a seção de 

NOTAS d sta semana.Fotografada na 
sexta-feira, prestigiando 

festa junina do Whiskadão. 

• 

Pára quem ainda não sabe, 
o GALPÃO terá periodicamente 
festas típicas como: baile da 
saudade, testa da cerveja, noite 
do Hawai. rodas de samba,-fes-'. • 
tas das criangas, festas jubinas, 
domingueiras, noite das nações 
e noites - regionais. Estão 
também aceitando festas 
particulares como aniversários, 
casamentos, noivados, bodas, 

• reveillon, jantares e recepções.  

O Canela, que montou 'recen-
temei%0 timo ca.., de 5#(#1.1, p 

só IVÓS, esti batendo para to• 
dos os que gostam de curtir um 
sambinha que no , dia 11, siba. 
do,, á partir das 3. horas estará 

- reunindo todos os sambistas de 
Foz do Iguaçu. Se você gosta de 
samba, não porca. O endereço 
Rua Ruí Barbosa, 1454, Todos 

Delirante o show do Sérgio 
Reis no evão. Foi domingo à 
noite e 	u com a.fresenca 
de cerc 	as mil pèssoas. O 
povão di 	e ano/te inteira.  

Segunda-feira t.iouve jantar 
'festivo no Hotel D. Pedro. O 
motivo foi a troca de.diretoria do 
Rotary Ponte da Amizade e Foz 
cio Iguaçu; 	 • 

Simplesmente' sensacional 
a festa junina do Colégio Agrí-
cola. Pode-se afirmar que foi 
uma das melhore que houve na 
cidade 	 • 

João • Roberto Braga as-
:,,sumIrá o comando do Rotary 
• Club Foz do Iguaçu. Jovem diná-
-imico e dedicado' saberá condu-

zir os destinos daquela'entidade 
filantrópica com muita inteligên-
cia 

O casal Alberto//.4a Koe/b/
•  

	• 
ansiosos para a chegada do pró-
ximo bebé. Na semana passada 

Continuo na prIgina pfluinte. 
, 
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NOTAS deísta semana. Fotog wiaud I Id 

sexta-feira-, prestigiando 
'festa junina dó Whiskadão. 

Para qu 	ainda não sabe, 
o GALP Terá periodicamente 
testas típicas como: baile da 
saudade, testa da cerveja, noite, 
do Hawai,,  rodas de samba, les-. 
tas das crianças, festas juninas, 
domingueiras; noite das nações.. 
e 1 noites - regionaiS: 'Estão 
também aceitando festas 
particulares coma aniversários, 

• casamentos, noivados, lidas,-  
reveilion, Jantares e recepç s. . . • " 

O  Canela, que montou tecem 
regicida uma Gdia do wuibd, p 

. .s0 NÓS,- estd batendo Rara' to-
dos os qtte gostam de curtir um 
sambinha que 'no dia 11, sába• 
do, e partir das '3 horas estará 
renhia 	todos os sambistas de 
Fn 	imiaçu. Se voei; gosta de 
samba, nacP perca, O endereço tf 
Pua RO Barbosa, 1454. Todos 
lá,. 

Delirante o show 	Sérgio 
Reis no Travão foi mingo á 
noite e contou com a resença 

' 	de cerca de duas mil pessoas. O 
- 

 
povão divtirtluse a noite inteira.  

Segunda-félra houve jantar 
festivo no Hotel D. Pedro. O 
motivo ioi a troca de diretoria do 

' 	Rotary Ponte da Amizade e Foz 
do Iguaçu;  

.5imptdrsmepte sensacional 
a lesta junina do' Colégio Agrl- 

, cota.,, Pode-se afirmar que loi 
uma as melhorN• que houve na 
cidade. 

João Roberto Braga as- 
,sumirá o 	do, do Rotary 
'Club Foz do Iguaç . vem cliná-
-,mico'e dedicado:,  sabera condu- 

'zir os destinos daquela entidade 
filantrópica com muita inteligên- 
cia
• 	- 

O casal Alberto/Iara Koelbl • 
• ansiosos para a chegada do pró-

ximo bebé. Na semana passada 

Continui rlia.  página laquinto.„ 



roi feito um chá que contou com 
a presença de amigas do casal 

Acontecimento de ',,om gos-
to para os iguzeuenses: coquetel 
pemanente nos dias 24, 25 e 26 
de Junho que e,sinalou a reina- 
guração das Maison M 
Rosenmann Joalheiros. Uma loja 
fica no Hotel Bourbon e a outra 
na Marechal 2'luriano c/Edmun-
do de Barros 

O casa! Cluvis/Lea Cunha 
Vianna retornaram à Turiscap, 
depois de longo passeio pela Eu-
ropa. A viagem foi boa e deu 
para os dois arejar a cuca e 
voltar fervendo; Ele frente ao 
Executivo e ela na direção da 
Guarda Mirim que, diga-se de 
passagem, vem sendo bem con-
duzida. 

Cataratas iate Clube com 
nova direção: Comodoros: Vanor 
Moreira Andrion, Luis Sabarairi 
e Lírio tvie,,.amo; Conselho Fis-
cal: Ornar Tosi, José Leopoldino 
Neto, Francisco Fukushima, Al-
berto Koelbl e Roberto 
Daccache. 

Dia 10 de julho a pedida é 
dar uma esticada na discoteca 
Wniskadão para curtir o Baile de 
Ferias New Wave, um grupo 
musical da Argentina,vai coman-
dar a animação. Detalhe : estu-
dantes só pagam meio ingresso. 

Com o fabuloso "Som Bra-
sil" foi inaugurada sexta -leira "a 
casa noturna que faltava em Foz 
do Iguaçu". Qualquer um sabe 
que estamos nos referindo ao 
Galpão, uma big casa de shows 
situada na rua Mato Grosso, 74, 
Vila Maracanã. 

muita boa a festa junina do 
Centro Social, situado na Viva Io-
landa. Foi sábado, com inicio às 
8 da noite Quentão, pipoca, 
pinhão e batata doce, rol o que 
não faltou. 

Por falar em festas junina', o 
discoteca Whiskadão promoveu 
uma noite típica. Centenas de jo- 

vens iguaçuenses participaram 
da festa que se prolongou até o 
dia clarear. De parabéns o dire-
tor daquela casa noturna, Ade-
mir Pilla. 

Sindicato dos Hotéis e Simi-
lares de Foz do Iguaçu homena-
geou o prefeito Clóvis Cunha 
Vianna sábado último Foi no 
Country Club, com umu churras-
cada. 

Muita gente Indignada com 
a foto publicada na contra-capa 
da ultime edição do Nosso Tem-
po. Um telefonema chegou a 
esta redação dizendo que 
"vocês não deveriam publicar 
uma foto desse jeito. Tava muito 
feia. Chocante' . Pols bem: os 
leitores que ficaram chocados 
com a foto, imaginem como fica-
riam vendo a criança "in loco". 
Falem o que querem, digam o 
que queiram, mas a foto deu um 
nó na garganta. A realidade, 
porém, é bem pior. 

Esteve ontem em Foz, por 
algumas horas, o professor de 
Economia Arnold C. Harerger, da 
Universidade de Chicago. Ele é a 
Chairman do Departamento de 
Economia e Diretor do Centro de 
Estudos Latino -Americanos da 
mesma universidade. 

Um grupo de especialistas 
da Escola da Aeronáutica, sob a 
chefia do Brigadeiro Alvarez,visi-
fará Itaipu no dia 30. 

Um equipe da Italpu Bina-
cional está colaborando com o 
IBDF na captura de animais no 
parque das Setes Quedas, 
recentemente extinto por decre-
to presidencial. A 5' Companhia 
de Fronteira, sediada em Guaíra, 
está participando dos trabalhos. 

Seguirão para a Bahia, no 
dia 30, e para o Acre, no dia 13, 
novos grupos de desapropriados 
sob a orientação do INCRA e da 
!talou. 

Quarenta alunos dO Institu-
to Rio Branco estarão visitando  

Itaipu e o consulado brasileiro 
em Presidente Stroessner no dia 
1° de julho. Os futuros diploma-
tas viajam em avião da FAB. 

Também na quarta-feira, o 
Presidente do Fundo da OPEP, 
Dr. Ibrahim Shihata, estará em 
Foz. Visitará Itaipu acompanha-
do do Sr. e Sra. ministro Mauro 
Couto. 

Os participantes do 111 En-
contro Siderúrgico Argentino-Bre-
sileira que se realiza em Foz do 
Iguaçu, reverão as obras de 
Itaipu no dia 4, pela manhã. 

Sexta-feira, 26 de junho, no 
salão do Hotel Bourbon reuni-
ram-se as cenhoras dc Lions Clu-
be Cataratas para um chá bene-
ficente em prol das crianças 
que•a igreja Presbiteriana abriga 
iio prédio da Av. República Ar-
gentina. Nas mesas com muita 
alegria e cordialidade seguimos 
com atenção a coleção outono- 
inverno rnosti ada por darol Mo• 
das, uma nova e exclusiva Bouti: 
quer feminina. 

Meninas, 	adolescentes, 
rovens e senhoras assim desfila-
am conjuntos sport, cardegarrs 

blaser e calças, nas cores clás-
sicas e sempre na moda do pre-
to e do branco. Nicker e saias-
calças nos tons deste ano: mos-
tarda, lilás, bege e café, interpre-
tados em veludos, malhas e 
seda. O vestido vedete sem dú-
vida foi o preto trabalhado em 
diagonais, alternando bordados 
com sugestivas transparências. 

Foi uma tarde de muito bom 
gos'o onde não faltaram também 
as jóias. A Marcus Joalheiros 
prestou distinção e rèfinamento 
expondo as criações que até 
pouco tempo só admirávamos 
nos grandes centros. 

Uma lesta junina terá lugar no 
Conjunto Libra, na área de lazer. 
A'vizinhança participará de chur-
rasco, quentão, bingo e brinca-
deiras no dia 4 de julho, a partir 
das 17 horas. 

O Serviço Nacional de 
Apendizagem Comercial promo 
verá vários cursos durante o 
mês de julho. Treinamento bá-
sico em Administração de Em-
presas, com inicio no dia 6 de 
julho e tiênino em 6 de agosto. 
Requesitos exigidos: 18 anos, 
Segundo grau ou ser encar-
regado de chefia ou gerente de 
alguma empresa, 

Auxiliar de Contabilidade, 
com inicio em 6 de julho e tér-
mino em 10 de outubro. As exi-
gências: primeiro grau completo 
e 16 anos de idade. 

Vendedor Logista. Início em 
6 de julho e té•mino no dia 14 de 
agostn. Requesitos' 16 anos e 
primei, o grau completo. 

Fotógrafo. Início em 6 de 
julho e término sm O de se-
tembro. Requesitos: primeiro 
grau completo e 16 anos de ida-
de. Esse curso visa dotar a pes-
soa de capacidade para fotogra-
rar corretamente, revelar, ampli-
ar, reduzir, retocar e efetuar 
cortes.e montagens em fotogra-
fias. 

Atendente de enfermagem. 
Inicio em 15 de julho e Término 
em 9 de setembro. As exigên-
cias:18 anos 'e primeiro grau 
completo.  

"O Desafio Mundial" retra-
ta o nosso atual mundo contur-
bado. A contra-capa do livro já 
revela algumas coisr. 	"Em 
meio à crise mundial, eis um li-
vro que prende a imaginação e 
Ilumina o futuro transportando o 
leitor de Paris r Calcutá, de Tó-
quio a Argel, de Hamhurgo a 
Riyadh, pelos caminhos da espe-
rança. 

"Na pequena cidade de 
Tal, na Arábia Saudita, dez 
aviões particulares aterrisam ao 
crespúsculo. Os homens que 
dele saem detêm nas mãos a ri-
queza do mundo; Impõe suas 
condições. Rodeados por mi-
lhões de analfabetos e famintos, 
vítimas da miséria do mundo, 
chegas de Estado, tomados de 
Impaciência, interpelam o Oci-
dente. Nos países desenyblvi-
dos, a sociedade industrial, que 
já perdeu o controle sobre o pe-
tróleo, está acuada. 

"Do choque entre esses 
três universos pode surgir um 
desastre, ou brotar urna epopéia 
em escala planetária, Os instru-
meNos existem, mas quem o 
sabe? A revolução da inteli-
gência está a nosso alcance; 
mas quem a deseja? 

"Um grupo de homens —
europeus, árabes, japoneses —
conscientes desses perigos, in-
formados dessas realidades e 
desses meios, exploram junto, 
ao longo do ano de 1980 o cami-
nho do renascimento. Sim, esse 
caminho existe. Todo e qualquer 
ser humano poderá realizar-se 
nele". 

Isso tudo está no livro "O 
Desafio Mundial", JJSS, como é 
mundialmente conhecido. À 
venda ria Wadipel. Aconselha-
mos. É uma leitura fascinante. 

Outros livros que podem 
ser encontrados na Wadipel: 

"Sempre Viva" (Antonio, 
Caiiado); "Hospital" e Automó- 
vai" (Arthur Halley); "Os Sobrevi-
ventes — a Tragédia dos 
Andes" (Pies Paul Read); "Pas-
sageiro para Frankfurt" e "Cem 
Gramas de Centeio" (Agatha 
Cristie); "A Chame Sangrada" e 
"A Terceira Visão" (Lobsang 
Rampa); "Só o Vento Sabe a 
Resposta" e "Ninguém é uma 
Ilha" (J.M. Simel); "O Homem 
Proibido" (Nelson Rodrigues); 
' Uma Vida em Segredo" (Autran 
Dourado); "Os Ricos São Dife-
rentes" (Susan Howatch); "A 
Canção do Carrasco" (Norman 
Mailler); "O que é Isso, Com-
panheiro" e "Entradas e Bandei-
ras" (Fernando Gabeira) 

Véspera Mendes, Secretário de 
Administração, recebe das mãos de 

João Kuster o Diploma de Mérito 
Municipalista. 

Flash da festa junina do Centro 
Educacional Gasparzinho, realizada sábado 

na Vila Iolanda. A escola é dirigida pela 
psicólOga Marta Damem. 

A autora carioca Altair 
Cunha Ccrrea Neto lançou em 
Foz do Iguaçu seu livro "Poesia 
de Minha Vida" numa concor-
rida Noite de Autógrafos realiza-
da na antiga sede do Bamerin-
dus, à Av. Brasil, em beneficio da 
Guarda Mirim. 

Um dos grandes entusias-
tas e incentivadores da escritura 
é o doutor Wilson de Souza Agui-
ar, que deu um singular conselho 
à poetisa: "A senhora não pode 
fazer sub-versos, senão poderá 
Ser presa como subversiva". AI-

`tair soube bem seguir o conselho 
de Wilson Aguiar e seus versos 

O último livro de JJSS 
vai despertar a sua 

atenção 

LEITURA 
FASCINANTE 

Em matéria de livros, a Wa-
dipel está com tudo. Preocupada 
com a falta de bons livros em 
Foz do Iguaçu, a Wadipel adqui-
riu lançamentos que despeitam 
a atenção de todos. Urna boa 
dica é curtir a leitura de "O 

No novo Restaurante Show 
Guaranía (Paraguai), o Grupo 
Malambo dá o recado todas 

'n%• m 



foi feito um chá que contou com 
a presença de amigas do casal. 

Acontecimento de bom gos-
to para os iguaçuenses: coquetel 
pemanente nos dias 24, 25 e 26 
de junho que assinalou a reina- 

gutação das Malson M 
Rosenmann Joalheiros. Urra loja 
fica rio Hotel Bourbon e a outra 
na Marechal :7irlano ciEdmon,  
do de Barros 

O casal Clovis/Léa Cunha 
Vianna retornaram à Turiscap, 
depois de longo passeio pela Eu-
ropa. A viagem foi boa e deu 
para os dois arejar a cuca e 
voltar fervendo; Ele frente ao 
Executivo e ela na direção da 
Guarda Mirim que, diga-se de 
passagem, vem sendo bem con• 
luzida. 

Cataratas late Clube com 
nova direção. Comodoros: Vanor 
Moreira Andrion, Luis Sabaraini 
e Lfrio Mezzomo; Conselho Fis-
cal.  Ornar Tosi, José Leopoldino 
Neto, Francisco Fukushima, Al-
berto Koelbl e Roberto 
Daccache. 

Dia 10 de julho a pedida é 
dar uma esticada na discoteca 
Whiskadão para curtir o Baile de 
Ferias New Wave, um grupo 
musical da Argentlna,val coman-
dar a animação. DePlhe : estu-
cantes só pagam meio ingresso. 

Com o fabuloso "Som Bra-
sil" foi inaugurada sexta-feira "a 
casa noturna que faltava em Foz 
do Iguaçu". OualqLer um sabe 
que estamos nos rearindo ao 
Galpão, uma big casa de show3 
situada na rua Mato Grosso, 74, 
Vila Alaram-lã. 

mui;a boa a festa junina do 
Centro Social, situado na Vila Io-
landa. Foi sábado, com início ás 
8 de noite Quentão, pipoca, 
pinhão e barata doce, foi o que 
não faltou. 

Por falar em festas juninas, a 
discoteca Whiskadão promoveu 
urna noite tipica. Centenas de jo- 

vens iguaçuenses participaram 
da festa que se prolongou até o 
dia clarear. De parabéns o dire-
tor daquela casa noturna, Ade-
mir Filia. 

Sindicato dos Hotéis e Simi-
lares de Foz do Iguaçu homena-
geou o prefeito Clóvis Cunha 
Vianna sábado último. Foi no 
Country Club, com uma churras-
cada. 

Muita gente indignada com 
a foto publicada na contra-capa 
da última ediçk do Nosso Tem-
po. Um telefonema chegou a 
esta redação dizendo que 
"vocês não deveriam publicar 
uma loto desse jeito. Tava multo 
feia. Chocante". Pois bem: os 
leitores que ficaram chocados 
com a foto, Imaginem como fica-
riam vendo a criança "in loco". 
Falem o que querem, digam o 
que queiram, mas a foto deu um 
nó na garganta. A realidade, 
porém, é bem pior. 

Esteve ontem em Foz, por 
algumas horas. o professor de 
Economia Arnold C. Harerger, da 
Universidade de Chicago. Ele é a 
Chairman do Departamento de 
Economia e Diretor do Centro de 
Estudos Latino -Americanos da 
mesma universidade. 

Um grupo de especialistas 
da Escola da Aeronáutica, scb 
chefia do Brigadeiro Alvarez,visi-
fará Itaipu no dia 30. 

Um equipe da !talou Bina-
cional está colaborando com o 
IBDF na captura de animais nc 
pá.-nue das Seles Quedas, 
receotememe extinto por decre-
to presidencial. A 5' Companhia 
de Fronteira, sediada em Guelra, 
está participando dos trabalhos. 

Seguirão para a Bahia, no 
dia 30, e para o Acre, no dia 13, 
novos grupos de desapropriados 
sob a orientação do INCRA e da 
Itaipu. 

Quarenta alunos do' Institu-
to Rio Branco estarão visitando  

Itaipu e o consulado brasileiro 
em Presidente Stroessner no dia 
1° de julho. Os futuros diploma-
tas viajam em avião da FAB. 

Também na quarta-feira, c 
Presidente do Fundo da OPEP, 
Dr. lbrahim Shihata, estará em 
Foz. Visitará 	acompanha- 
do do Sr. e Sra. ministro Mauro 
Couto. 

Os participantes do III En. 
contro Siderúrgico Argentino-Bra-
sileiro, que se realiza em Foz do 
Iguaçu, reverão as obras de 
Itaipu no dia 4, nela manhã. 

Sexta-feira, 26 de junho, no 
salão do Hotel Bourbon reuni-
ram-se as senhoras do Llons Clu-
be Cataratas para um chá bene-
ficente em prol das crianças 
que a Igreja Presbiteriana abriga 
no prédio da Av. República Ar-
gentina Nas mesas com muita 
alegria e cordialidade seguimos 
com atenção a coleção outono- 
inverno mostrada por Can,' Mo• 
das, uma nova e exClusiva Boutí: 
quer feminina. 

Meninas, adolescentes, 
jovens e senhoras assim desfila-
ram conjuntos sport, cardegarn 
blaser e calças, nas cores clás-
sicas e sempre na moda do pre-
to e do branco. Nicker e saias-
calças nos tons deste ano: mos- 
tarda, tilas, bege e café, interpre-
tados em veludos, malhas e 
seda. O vestido vedete sem dú-
vida foi o preto trabalhado em 
diagonais, alternando bordados 
com sugestivas transparências. 

Foi uma tarde de muito bom 
gosto onde não faltaram também 
as jóias. A Marcus Joalheiros 
prestou distinção e réfinamento 
ex2ondo as criações que até 
pouco tempo só admirávamos 
nos grandos centros. 

Uma festa junina terá lugar no 
Conjunto Libra, na área de lazer. 
A'vizinhança participará de chur-
rasco, quentão, bingo e brinca-
deiras no dia 4 de julho, a partir 
das 17 horas. 

A autora carioca Altair 
Cunha Correa Neto lançou em 
Foz do Iguaçu seu livro "Poesia 
de Minha Vida" numa concor-
rida Noite de Autógrafos realiza-
da na antiga sede do Bamerin-
dus, à Av. Brasil, em beneficio da 
Guarda Mirim. 

Um dos grandes entusias-
tas e incentivadores da escritora 
é o doutor Wilson de Souza Agui-
ar, que deu um singular conselho 
á poetisa: "A senhora não pode 
fazer sub-versos, senão poderá 
ser presa como subversiva", Al-
.tair soube bem seguir o conselho 
de Wilson Aguiar e seus versos 
são de muito boa qualidade pelo 
quer,s  e e s observa na aceitação que 
o livro vem lendo entre os lel-
tn 

 

O Serviço Nacional de 
Apendizagern Comeria) promo-
verá vários cursos durante o 
mês de julho Treinamento bá-
sico em Administração de Em-
presas, com inicio no dia 6 de 
julho e término em 6 de agosto. 
Requesitos exigidos: 18 anos, 
segundo grau ou ser encar-
regado de chefia ou gerente de 
alguma empresa. 

Auxiliar de Contabilidade, 
com inicio em 6 de Julho e tér-
mino em 10 de outubro. As exi-
gênrias: primeiro grau completo 
e 10 anos de idade. 

Vendedor Logista. Inicio em 
6 de julho e término no dia 14 de 
agosto. Requesitos: 16 anos e 
primeiro grau completo. 

Fotógrafo. Inicio em 6 de 
julho e término em 10 de se-
tembro. Requesitos: primeiro 
grau completo e 16 anos de ida-
de. Esse curso visa dotar a pes-
soa de capacidade para fotogra-
far corretamente, revelar, ampli-
ar, reduzir, retocar e efetuar 
cortes.e montagens ein fotogra-
fias. 

Atendente de enfermagem. 
Inicio em 15 de julho e Término 
em 9 de setembro. As exigên-
cias 18 anos e primeiro grau 
completo. 

O último livro de JJSS 
vai despertar a sua 

atenção 

Em matéria de livrus, a Wa-
dipel está com tudo. PI eocupe.da 
com a falta de bors livros em 
Foz do Iguaçu, a Wadipel adqui-
riu lançamentos uue despertam 
a atenção de todos. Uma boa 
dica é curtir a leitura de "O 
Desafio Mund ai", do Jean-
Jacques Servan-Schreiber, 
Alexander Durnas da história 
comternporâneit. 

"0 Desa 
ta o nosso atual mundo contur-
bado. A contra-capa do livro já 
revela algumas coisas: "Em 
meio á crise mundial, eis um li-
vro que prende a imaginaçãc e 
ilumina o futuro transportando o 
leitor de Paris a Calcutá, de Tó-
quio a Argel, de Hamburgo a 
Riyadh, pelos caminhos da espe-
rança. 

"Na pequena cidade de 
TA'if, na Arábia Saudita, dez 
aviões particulares aternsam ao 
crespúsculo. Os homens que 
dele saem detêm nas mãos a ri-
queza do mundo; impõe suas 
condições. Rodeados por mi-
lhões de analfabetos e famintos, 
vitimar, da miséria do mundo, 
chegas de Estado, tomados de 
impaciência, interpelam o Oci-
dente. Nos paises desenvitivi-
dos, a sociedade industrial, que 
já perdeu o controle sobre o pe-
tróleo, está acuada. 

"Do choque entre esses 
três universos pode surgir um 
desastre, ou brotar uma epopéia 
em escala planetária. Os instru-
mentos existem, mas quem o 
sabe? A revolução da inteli-
gência está a nosso alcance; 
mas quem a deseja? 

"Um grupo de homens —
europeus, árabes, japoneses — 
conscientes desses perigos, in-
formados dessas realidades e 
desses meios, exploram junto, 
ao lon jo do ano de 1980 o cami-
nho Co renascimento. Sim, esse 
çaminho existe. Todo e qualquer 
ser humano poderá realizar-se 
nele". 

Isso tudo está no livro "O 
Desafio Mundial", JJSS, como é 
mundiaimerie conhecido, À 
venda, na Wadipel. Aconselha-
mos. E uma leitura fascinante. 

Outros livros que podem 
ser encontrados rra Wadipel: 

"Sc rpre Viva" (Antonio 
Callado); "Hospital" e Automó-,  
vel" (Arthur Hailey); "Os Sobrevi-
ventes — a Tragédia dos 
Andes" (Pies Paul Read); "Pas-
sageiro para Frankfurt" e "Cem 
Gramas de Centeio" (Agatha 
Cristie); "A Chama Sangrada" e 
"A Terceira Visão" (Lobsang 
Rampa); "Sá o Vento Sabe a 
Resposta" e "Ninguém é uma 
Ilha" (J.M. Simiel); "O Homero 
Proibido" (Nelson Rodrigues); 
"Uma Vida em Segredo" (Autran 
Dourado); "Os Ricos São Dife-
rentes" (Susan Howatch); "A 
ianção do Carrasco" (Norman 
Mailler); "O que é isso, Com-
panheiro" e "Entradas e Bandei-
ras" (Fernando Gabeira) 

No novo Restaurante Show 
Guaranis (Paraguai), o Grupo 
Malambo dá o recado todas 

as noites mostrando a música 
o folclore da América, 

Na foto Nené e Lit.°, dois 
membros do grupo. 

Véspero Mendes, Secretário de 
Administração, recebe das mãos de 

João Kuster o Diploma de Mérito 
Municipalista. , 

Flash da festa junina rio Centro 
Educacional Gasparzinno, realizada sábado 

na Vila lolanda. A escola é dirigida pela 
pslcólOga Marta Damem, 

Proprietários do Galpão dançaram a valsa 
dando por Inaugurada a "casa noturna que 

faltava em Foz" 

Diariamente feijoada no Chopp Centei R. Santos Dumont, 1084 



Garrincha: Herói da Copa de 58 
na Suécia. 

Brasil x 
Espanha 

A Seleção Brasileira de Fu-
tebol joga no próximo dia 8, 
quarta-feira, em Salvador, Bahia, 
contra a Espanha em mais um 
duro teste para os comandados 
de Tele Santana. 

Hoje o treinador da Seleção 
Nacional convoca os jogadores 
para esta partida, mas já se sabe 
que Oscar, com distenção mus-
cular, será cortado, devendo ser 
convocado para seu posto o cen-
tral Juninho, da Ponte Preta de 
Campinas. 

Uma grande testa está 
sendo preparada para receber 
tanto as brasileiros como os es-
panhó.s, pois pretenaft•se dar 
uma extraordinária recepção ao 
selecionado espanhol que em 82 
será o anfitrião quando da rea-
lização da Copa ato Mundo 
naquele pais. 

Segundo a imprensa Espa-
nhola, o Brasil, depois da Es-
panha, é o selecionado que mais 
ganha a simpatia dos torcedores 
espanhóis, devendo se repetir o 
sucedido no México, quando os 
mexicanos vendo sua seleçã' 
de fora, passaram a torcer pel 
Brasil. 

Na última segunda-feira, dia 
29, comemorou-se os 23 anos da 
conquista do titulo mundial pela 
primeira vez pelo Brasil, em Es-
tocolmo, Suécia, quando ven-
cemos os suecos por 5 a 2, gols 
de Peie (2), Vavá (2) e Zagalo (1). 

Naquela partida o Brasil 
jogou com Gilmar, Dlalma San-
tos, Belini, NlIton Santos, Zao, 
Orlando e Didi; Garrincha, Vavá, 
Pele e Zagalo. 

• O árbitro do jogo 
trances Frederic Gulgue. 

Renito Doeber. 
O jogos: Atlético x Floresta 

e Flamengo x Nacional (estádio 
Pedro Basso; Maracanã x 
Iguaçu e ABC x Vasco (estádio 
do ABC) não foram realizados 
pois os apitadores não deram 
condições por falta de policia-
mento. 

Segundo o presidente da 
LIF, Sady Buzzanello, foi enviado 
oficio á Quarta Companhia Inde-
pendente da Policia Militar solici-
tando o envio de policiais 

No domingo, havia revolta 
tanto de jogadores e diretores 
como da torcida, pois o Campeo-
nato vive momentos importantes 
onde os clubes lutam por suas 
classificações e a não presença 
dos policiais nos estádios foi 
condenda veementemente. Na 
semana passada, na reunião do 
Departamento de Arbitros, ficou 
acertado que os árbitros só 
dariam condições de jogo caso 
houvesse o policiamento. Como 
há dificuldade de datas (o cam-
peonato tem que terminar em se-
tembro para que o campeão pos-
sa se inscrever na Taça Paraná, 
a Liga deverá, nesta semana 
tomar medidas no sentido da an-
tecipação de jogos para sábado 
ou domingo pela manhã. 

A Associação CEASA, com 
a vitória diante do Guairacá, pas-
sou á liderança do Campnonato 
somando 16, em segund:), Fla-
mengo e Floresta, 15, qual to, Vi-
lão, 13; quinto, Unicon e Muni-
cipal, 12; sétimo, Iguaçu, 11; oi-
tavo, Naciunal, Vasco, 11; dé-
cimo, ABC 9; décimo-primeiro 
Guairacá, 7; décimo-segundo 
Maracanã 5; décimo-terceiro 
Atlético de Santa Terezinha, 
nenhum ponto. 

Paranaense 
Colorado, Grêmio de Ma-

ringá e Cascavel farão um tor- 

nal° extra pare definir o quarto 
classificado que participará do 
torneio que apontará o campeão 
do primeiro turno do Campeona-
to Paranaense da Primeira Di-
visão 

No último domingo, jogando 
no estádio Willie Davids, o Colo-
rado venceu ao Grêmio por 2 a 
O, igualando-se ao próprio 
Grêmio e ao Cascavel na clas-
sificação da primeira fase do pri-
meiro turno. Estão classificados 
para o torneio decisivo do pri-
meiro turno,\Allético, Londrina e 
Operário de Ponta Grossa. 

E aguardado com multa ex-
pectativa o inicio do Ouar:o 
Campeonato de Veteranos de 
Foz do Iguaçu. O tenente Silveira. 
vem coordenando a realização 
do certame que este ano deverá 
reunir várias equipes de nossa 
região. 

Caucho 
A dupla Grêmio e Internacio-

nal lidera o Campeonato de Fu-
tebol com nove pontos ganhos, 
enquanto que por pontos perdi-
dos a liderança é do Caxias aan 
apenas um negativo. 

Hoje, em jogo antecipado, o 
Grêmio enfrenta o São Gabriel, 
no estádio Olímpico. 

Supercopa 
3 Santos ficou em segundo 

lugar ria Copa de Clubes Cam-
peões Mundiais realizado na I tá• 
lia, cujo titulo, ficou com a In-
ternazionale. A Inter, por ter 
conquistado o título, recebeu a 
quantia de 95 milhões de cru-
zeiros, e o Santos, vice-campeão, 
ficou com 36 milhões 

Em 1983 Foz d- Iguaçu ter 
seu represertante no Campeona-
to Paranaense de Profissionais, 
segunda divisão. 

Ao final do Campeonato A• 
mador deste ano todo o esque-
ma será montado visando à for-
mação de um cli oe (possivel-
mente Foz do Iguaçu Esporte 
Clube) para represei) 'ar a cidade 
no certame estadual. A princi-
pio, deverá ser aproveitado o ma-
ior número de jogadores amado• 
res de nossa cidade e região, uma 
vez que a chamada "segundona" 
poucc, oferece em termos de ar-
recadação. Caso Foz vença o 
Campeonato da segunda divisão, 
ai então haverá grandes contrata-
ções para que a equipe possa dis-
putar de igual para igual com os 
outrcs times de nosso Estado. 
Neste sentido o presidente da Li-
ga Iguaçuense de Futebol, em 
recente visita à Federação Para-
naense de Futebol, manteve vá-
rios contatos, colhendo subsr 

Reutemann: Líder do Mundial de 

GP na França 
Será disputado no próximo 

domingo o Grande Prémio da 
França de Fórmula Um, válido 
pelo Campeonno Mundial de 
Automobilismo. C ?Mio brasi-
leiro Nelson Piquet, (iJe não tem 
aparecido bem nas últimas pro-
vas, espera uma reabilitação, prin 
cipalmente depois de algumas 
mudanças em seu carro. 

O Mundial de Fórmula Um 
tem na liderança o argentino 
Carlos Reutemann, com 37 pon-
tos. Em s gundo, Alan Jones, 
24; 30., Nelson Piquet, 22; 4o., 
Gales villeneuve 21; 5o., Jac-
ques Laff ite, 17; 6o., Ricardo 
Patrese, 10.  

dios para a profissionalização do 
futebol em Foz do Iguaçu. 

Jogos 
Abertos 

Foz do Iguaçu já começa a se 
preparar para as disputas dos Jo• 
gos Abertos a, Paraná, que este 
ano serão realizados na cidade de 
Ponta Grossa, Para dirigir a equi-
pe de Futebol de Salão foi cha-
mado, o competente treinador 
Alvaro Grippi picalho, que já 
convocou os seguintes jogadores: 
Artêmio, Darley, Marcos, Caçula 
Maneco, Boy, Rubão, Boca, Cris-
pim, Rita Lee, Dias, Elton, Cacá, 
Nagata e Niul. O técnico Alvaro 
Grippi pretende realizar vários 
treinos, visando a dar um melhor 
condicionamento técnico-tático 
à equipe. 

Além de Futebol de Salão, 
Foz do Iguaçu deverá estar 'a-
presentada nos Jogos Abertos do 
Paraná, em Ponta Grosso, em vá-
rias outras modalidades. 

Juventus x Guarani 
Ponte Preta x Comercial 

F rancana x Portuguesa 
América x Corinthians 

Internacional x XV de Jaú 
Ferroviária x Manila 

São José x Santos 

Colorado Vence o Grêmio e 4 orça torneio Extra. 

Sete Jogos estão programados para esta quarta-feira pelo Cam- 
peonato Paulista da Primeira Div são: 
Na rua Javari 
Em Campinas 
Em Franca 
Em Rio Preto 
Em Limeira 
Em Araraquara 
Em São José dos Campos 

A Ponte Preta de Campinas lidera o Certan.e Paulista com 27 
pontos ganhos, vindo em segundo o Guarani, com 24, 

Inexplicavelmente a Quarta 
Companhia Independen(e da 

Ilitar não escalou poli-
osládios de futebol 



mundo dos Esportes só vende produtos das grandes marcaT, 

Anésig  Gonçalves 

Reutemann: Lrder do Mundial de F-1. 

GP na França 
Será disputado no próximo 

domingo o Grande Prémio da 
França de Fórmula Um, válido 
pelo Campeonato Mundial de 
Automobilismo. O piloto brasi-
leiro Nelson Piquet, que não tem 
aparecido bem nas últimas pro-
vas, espera uma reabilitação, prin 
cipalmente depois de algumas 
mudanças em seu carro. 

O Mundial de Fórmula Um 
tem na liderança o argentino 
Carlos Reutemann, com 37 pon-
tos. Em segundo, Alan Jones, 
24; 30,, Nelson Piquet, 22; 4o., 
Gilles villeoeuve 21; 5o., Jac-
ques Lefti.e, 17; 6o., Ricardo Pic 
Patrese, 10. 

Garrincha: Herói da Copa de 58 
na Suécia. 

Brasil x 
Espanha 

A Seleção Brasileira de Fu-
tebol joga no próximo dia 8, 
quarta-feira, em Salvador, Bahia, 
contra a Espanha em mais um 
duro teste para os comandados 
de Tele Santana. 

Hoje o treinador da Sei ação 
Nacional convoca os jogaCores 
Para esta partida, mas já se sabe 
que Oscar, com distenção mus-
cular, SErá cortado, devendo ser 
convocado para seu posto o cen-
trai Juninho, da Ponte Preta de 
Campinas. 

Uma grande festa está 
seria, pr poalha c' P...fa a r a r.,ec (ripe r 
tanto os brasileiros como os es-
panhóis, pois pretende-se dar 
uma extraordinária recepção ao 
selecionado espanhol que em 82 
será o anfitrião quando da rea-
lizaceo da Copa do Mundo 
naquele país. 

Segundo a imprensa Espa-
nhola, o Brasil, depois da Es-
panha, é o selecionado que mais 
ganha a simpatia dos torcedores 
espanhóis, devendo se repetir o 
sucedido no México, quando w 
mexicanos vendo sua seleçãi 
de fora, passaram a torcer pel 
Brasil. 

Na última segunda-feira, dia 
29, comemorou-se os 23 anos da 
conquista do titulo mundial pela 
primeira vez pelo Brasil. em Es-
tocolmo, Suécia, quando ven-
cemos os suecos por 5 a 2, gols 
de Peié (2), Vavá (2) e Zagalo (1). 

Naquela partida o Brasil 
jogou com Gilmar, Cjaima San-
tos, Belini, Nilton Santos, Zito, 
Orlando e Didi, Garrincha. Vavá, 
Pele e Zagalo. 

' O árbitro do jogo (oi o 
francês Fredertc Gulgue. 	•  

Reflito Doeber. 
O jogos: Atlético x Floresta 

e Flamengo x Nacional (estádio 
Pedro Basso; Maracanã x 
Iguaçu e ABC x Vasco (estádio 
do ABC) não foram realizados 
pois os apitadores não deram 
condições por falta de policia-
mento. 

Segundo o presidente da 
LIF, Sady Buzzanello, foi enviado 
oficio à Quarta Companhia Inde-
pendente da Polícia Militar solici-
tando o envio de policiais. 

No domingo, havia revolta 
tanto de jogadores e diretores 
como da torcida, pois o Campeo-
nato vive mo nentos importantes 
onde os cluoes lutam por suas 
classificações e a não presença 
dos policiais nos estádios foi 
condenda veementemente. Na 
semana passada, na reunião do 
Departamento de Arbitros, ficou 
acertado que os árbitros só 
dariam condições de jogo caso 
houvesse o policiamento. Como 
há dificuldade de datas (o cam-
peonato tem que terminar em se-
tembro para que o campeão pos-
sa se inscrever na Taça Paraná, 
a Liga deverá, nesta semana 
tomar medidas no sentido da an-
tecipação de jogos para sábado 
ou domingo pela manhã. 

A Associação CEASA, com 
a vitória diante do Guairacá, pas-
sou à liderança do Campeonato 
somando 16; em segundo, Fla-
mengo e Floresta, 15; quarto, Vi-
lão, 13; quinto, Unicon e Muni-
cipal, 12; sétimo, Iguaçu, 11; oi-
tavo, Nacional, Vasco, 11; dé-
cimo, ABC 9; décimo-primeiro 
Guairacá, 7; décimo-segundo 
Maracanã 5; décimo-terceiro 
Atlético de Santa Terezinha, 
nenhum ponto 

Paranaense 
Colorado, Grémio de Ma-

ringá e Cascavel farão um tor- 

neio extra para definir o quarto 
classificado que participará do 
torneio que apontará o campeão 
do primeiro turno do Campeona-
to Paranaense da Primeira Di-
visão 

No último domingo, jogando 
no estádio Willie Davids, o Colo-
rado venceu ao Gemi° por 2 a 
O, igualando-se ao próprio 
Grémio e ao Cascavel na clas-
sificação da primeira fase do pri-
meiro turno. Estão classificados 
para o torneio decisivo do pri-
meiro turno,\Atlético, Londrina e 
Operário do Ponta Grossa. 

E aguardado com multa ex-
pectativa o inicio do Quarto 
Campeonato de Veteranos de 
Foz do Iguaçu. O tenente Silveira 
vem coordenando a realização 
do certame que este ano deverá 
reunir várias equipes de nossa 
região. 

A dupla Grémio e Internacio-
nal lidera o Campeonato de Fu-
tebol com nove pontos ganhos, 
enquanto que por pontos perdi-
dos a liderança é do Caxias com 
apenas ura negativo. 

Hoje, em jogo antecipado, o 
Grémio enfrenta o São Gabriel, 
no estádio Olímpico. 

Supercopa 
O Santos ficou em segundo 

lugar na Copa de Clubes Cam-
peões Mundiais realizado na Itã-
',a, cujo titulo, ficou com a In-
ternazionale. A Hter, por ter 
conquistado o trio 'o, recebeu a 
quantia de 95 milhões de cru-
zeiros, e o Santos, vice-campeão, 
ficou com 36 milhões 

Em 1983 Foz •o guaçu e 
seu represar tante no Campeona-
to Pa teRense de Profissionais, 
segunda divisão. 

Ao final do Campeonato A• 
mador deste ano todo o esque-
ma ser -nontado visando à for-
mação de um dobe (possivel-
mente Foz do Iguaçu Esporte 
Clube) para representar a cidade 
no certame estadual. A princa• 
pio, deverá ser aproveitado o ma-
ior número de jogadores amado• 
res de nossa cidade e região, uma 
vez que a chamada "segundona" 
pouco oferece em termos de ar-
recadação. Caso Foz vença o 
Campeonato da segunda divisão, 
ar então haverá grandes contrata-
ções para que a equipe possa dis-
putar de igual para igual com os 
outros times de nosso Estado. 
Neste sentido o presidente da Li-
ga Iguaçuense de Futebol, em 
recente visita à Federação Para-
naense de Futebol, manteve vá• 
rios contatos, colhendo subsr- 

Jogos 
Abertos 

Foz do Iguaçu já começa a se 
preparar para as disputas dos Jo• 
gos Abertos do Paraná, que este 
ano serão realizados na cidade de 
Ponta Grossa, Para dirigir a equi-
pe de Futebol de Salão foi cha-
mado, o competente treinador 
Alvaro'Grippi picalho, que já 
convocou os seguintes jogadores: 
Artêmio, Darley, Marcos, Caçula 
Maneco, Boy, Rubão, Boca, Cris-
pim, Rita Lee, Dias, Elton, Cacá, 
Nagata e Niul, O técnico Alvaro 
Grippi pretende realizar vários 
treinos, visando a dar um melhor 
condicionamento técnico-tático 
à equipe. 

Além de Futebol de Salão, 
Foz do Iguaçu deverá estar re• 
presentada nos Jogos Abertos do 
Paraná, em Ponte Grosso, em vá-
rias outras modalidades. 

;Nlies otO, 	lier."N\ 
Colorado; Vr nce o Grémio e força torneio Extra. 

Sete jogos estio programados para esta quarta-feira pelo Cam-
peonato Paulista da Flrimeira Divisão: 
Na rua Javari 	 Juventus x Guarani 
Em Campinas 	 Ponte Preta x Comercial 	• 
Em Franca 	 F rancana x Portuguesa 
Em Rio Preto 	 América x Corinthians 
Em Limeira 	 Internacional x XV de Jaú 
Em Araraquara 	 Ferroviária x Marina 
Em São José dos Campos 	 São José x Santos 

A Ponte Preta de Campinas lidera o Certame Paulista com 27 
pontos ganhos, vindo em segundo o Guarani, com 24. 

O mundo dos Esportes é o mundo maravilhoso 
rt 	 do tênis 

Inexplicavelmente a Quarta 
Companhia Independente da 
Policia Militar não escalou poli-
ciais para os estádios de futebol 
por ocasião da rodada de do-
mingo do Campeonato Amador 
de Foz do Iguaçu. Dos seis jogos 
programados apenas dois foram 
realizados, grAças à coragem 
do trio escalado: Altamarlz Pa-
checo, Onofre Gomes da Cilva e 



Poder Judiciário 

Justiça Federal 
Seção judiciária do Paraná 

JUIZO FEDERAL DA PRI-
MEIRA VARA — SEÇÃO JUDICI-
ARIA DO PARANÁ. 
EDITAL N° 34/81. 

Edital de Citação de Nair M. 
Bezerra, com o prazo de 20 
(vinte dias). 

O doutor Milton Luiz 
Pereira, MM. Juiz Federal da Pri-
meira Vara, Seção Judiciária do 
Paraná, na forma da LEI. 

Faz saber aos que o pre-
sente Edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem, e a quem possa 
interessar, que por este Juizo e 
Secretaria, que funcionam na 
Rua XV de Novembro, 608, 2° 
andar, tem andamento uma 
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

SSE, ri° 5.867/78, proposta 
pelo INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZAÇÃO E REFORMA 
AGRIA -INCRA — contra 
PORIO EVANGELISTA FER- 

referida ação sob pena de não 
fazendo, presumirem-se aceitos 
pela Requerida Nair M. Bezerra 
como verdadeiros, o fatos articu-
lados pelo Requerente INSTI-
TUTO NACIONAL DE COLO-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRA-
RIA — INCRA. E, para que 
chegue ao conhecimento da re-
querida e demais interessados, 
mandou expedir o presente 
Edital que será afixado no lugar 
de costume e publicado na 
forma da Lel e seu prazo correrá 
da primeira publicação e consi-
derar-se-á transcorrido, assim 
que decorram os 20 (vinte) dias 
fixados e assim, perfeita a ci-
tação. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Curitiba, Capital do Es,  
lado do Paraná, aos oito de 
Junho de mil novecentos e oiten-
ta e um. Eu, (Olga Dias Rodri-
ues , Diretora de Secretaria, da 

rffieus novos! 
Aproveite! 
‘Pc,Dto de Serviço Azteca está dando 

ii . desconto especial para pneus de 
Corcel, Passal, Dodginho, 
Chevet Volks. 
E ainda ganhe o rodízio grátis. 

CASA DA ÁGUA 
Artigos sanitários-, Produtos 

metalúrgicos Tubos e conexões:' 
galvenizados e P.V.C. 
Caixas D'Água e etc. 

H. Almirante Barroso, 655 
Fone: 73-4445- Foz do Iguaçu 
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NOSSO TEMPO 
FOR, de 01 a 07/07/81 

111111~1111111111 
Funai 
contra 
índios 

"A FUNAI,em atitudes e de-
clarações recentes, resolveu 
institui uma politica de "puni-
ção" aos IndigenaS ou* come-
tam delito 'ontra pessoas físicas 
ou propriecades, contrariando o 
Estatuto do incho, que lhe. atribui 
o dever de assistAncla Judicial e 
extra-Judicial tanto. dos direitos 
das comunidades indígenas 
como de seus membros. 

Diz o Estatuto que a FUNAI 
deverá acionar punição contra 
pessoas envolvidas com Invasão 
em áreas Indígenas ou acionar a 
anulação de propriedades que 
transgridam tais limites de legi-
timo direito histórico indígena. 

Em 3 dc corrente, foi noti-
ciado pelo jornal "O Estado do 
São Paulo" que Nozinho 

índio Apurinã de Boca do 
Acre (AM), baleou e matou um 
delegado sindical, estando no 
momento preso. Declarou a 
FUNAI que Irá mandar uma an-
tropóloga avaliar o grau de acul-
turação do índio para anexar ao 
inquérito. 

A nação Apurinã é com-
posta de 270 indivíduos, resi-
dindo numa área de intensos 
conflitos de terras, na altura do 
Km 45 da BR 317, o que os leva 
a sofrer forte discriminação de 
posseiros, grileiros e fazendeiros 
locais. Há tempos vêm pedindo a 
redemarcação de sua reserva 
conforme seus interesses de so-
brevivkecia, o que até hoje não 
aconteceu. Esta situação os 
obriga a procurar trabalho fora 
de sua área como também a fa-
lar o português, podendo isso 
ser utilizado contra eles ao 
serem assim caracterizados 
como "integrados" e, portanto, 
passIvels de punição por delito 
comum. 

Pelo Estatuto, a FUNAI de-
veria assumir a responsabilidade 
por não ter dado a assistência 
devida ao grupo, demarcando e 
defendendo suas terras, assim 
como ationando a liberação do 
indigenapreso. 

Da mesma forma ela vem 
Ameaçando de prisão os Xa-
vantes dé Sangradouro (MT),que 
tentam recuperar uma érea de 
imemoriável ocupação e 
também cemitério sagrado de 
eus ancestrais, hoje ocupada 

por nove fazendas. 
Pura finalizar, em 6 do cor-

rente, também no "ESP", saiu 
uma declaração do presidente 
do referido órgão tutelar, Cel. 
Nobre da Velge,aos índios Tupi-
niquins, dizendo que estes não 
têm direitos sobre as terras caie 
ocupam em Caieiras Velhas (ES), 
o que contraria os historiadores 
que dão esse grupo como habi-
tante dessa região desde a 
época do descobrimento, além 

ao In- 
alo", 

Estas atitudes do órgão 
tutelar evidenciam uma política 
contrária às suas atribuições 
constitucionais, dereepeito dos 
seus coronéis dirigentes aos di-
reitos históricos dos indígenas à 
sobrevivência, assim como um 
nítido comprometimento i• 	os 
interesses 	de 	g..,pos 
económicos." 

COMISSÃO PRÓ-1N DIO/RJ 
Rua da Lapa, 120 - Sala 908 

RIO DE JANEIRO - CEP 20.021 
— A Comissão Prd-Indio 

nos pediu a colaboração de pu-
blicar isso. Merece publicação, 
não é verdade? A Fundação Na-
cional do lndio, que não 4 do 
índio, 	cada vexame! Não é 
por nada que o Brasil tem uma 
das piores políticas indigenistas 
do mundo. Tempos atrás, tive-
mos uma grande surpresa 
quando conversávamos com um 
indigenista paraguaio a ,?/er nos 
garantia que em sei] país a popu- 
lação 	indígena 	está 
aumentando. Enquanto isso, 
aqui no Brasil, méis uma ou duas 
geraçõese índio vai ter só em fo-
tografia. Que vergonha, não é 
FUNAI? Que tristeza, não é, 
coleguinhas que habitam o -as-
nenão"? — como diria o Edéisio 
Tavares, do Pasquim. 

Comércio 
no Paraguai 

'De nuestra consideración: 
Tenemos el honor en dirigir-

nos -a Ud., con 21 objeto de infor-
maria que el Centro de Come-
cientes de Ciudad Presidente 
Stroessner a resuelto e! CIERRE 
DE LOS COMEPCIOS los Do-
mingos a partir dei medio dia. 
Este nuevo horario regirá a partir 
de! dia DOMINGO DOS DE 
AGOSTO DE 1.981. 

As1 comunica que a partir  

de la fecha los Comercies 
permanecerán ablertos única-
mente nesta ias 22 Ha. 

Para io que Hubiere lugar ie 
rogamos, se sirva comunicar a 
Ias Agencias de Turismo con 
quien ase Hotel trato2ja, y a las 
personas vinculada,: al Servicio 
de Turismos, para que vayan 
programando los TOUH 	JRIS- 
TICOS hacia Ciudad Presidente 
Stroessner hasta el horario in-
dicado más arriba. 

Esta determinacián se ha 
tomado en base ai pedido de los 
Comercianies que operan en nu-
estra Ciudad. como as! mismo a 
la solicItud de las Empleadas 
de las casas Comerciales. 

Agradeciendo su atenclón y 
COLABORACION, • aprovecha-
mos ia oportunidad para saiu 
darie con nuestra consideracion 
mas distinguida. 

— A carta veio do "Centro 
de Comerciantes de Ciudad 
Pdte, Stroessner!' Se alguém não 
entendeu bem, é o seguinte: A 
partir de 2 de es,nsto o comércio 
de Porto S?roessn,”.  fechará ao 
meio dia, aos domingos, e, du-
rante a semana, permanecerá 
aberto só até as 22 horas (ho-
rário paraguaio, hem!). Portanto, 
alertas, empresas de turismo e 
guias. 

Enterrado 
em livros 

-Caro Companheiro Juvén-
cio: 
Espero que esteja forte e no. 

Por que não enviou o 
jornal? Estou a aguardar al-
gumas economias para cola-
borar pedindo uma assinatura, 
mas... também é Impossível que 
não fique sobrando nenhum 

jornal. Puta oportunismo! 
Não fiquei sabendo mais  

nada de vossos casos com a re-
pressão. O jo'nal era uma das 
poucas Informações que tinha a 
respeito. 

Escrevo para saber se 
anda se lembra do Eurides Ros-
seto, teu colega no tempo de 
colégio. Me contou coisas de um 
jovem (você) pacato e afoito que 
vivia enterrado em livros 
enquanto a turba corria sem ces-
sar atrás da bo!a. 

Eurldes agora é professor 
de Inglês. Chegou a conquistar 
depois da greve (Movimento 
Educação e Justiça) o título de 
fundador da Sub-sede da APP 
em Palmas e o jargão de proces-
sado e ameaçado de perder 
seus direitos como profeSsOr". 

Estive vendo "o bicho" na 
casa dele e veo à tona uma dis-
cussão sobre o jui•;-',91 NOSSO 
TEMPO, só que ele não tinha 
subsídios para- a discussão. 
Então me comprometi a dar-lhe 
a oportunidade de conhecer o 
mais valoroso Jornal do Estado 
do Paraná. Veja sói 

Bem,companheiro, era Isso. 
Peço que não esqueça de nós e 
envie o jornal. 

Abraços ao Alufzio, Arie e 
Jessé." 

(Zenir Teixeira de Almeida -
Rua Golanases, 417; Pato Bran-
co, PR.) 

-- Lembro do Eur'des, sim., 
Um cara melo cOrnk.n e vival-
dino. Ele engordou multo? 
Casou? Teve filhos? E feliz? Diga 
a ele que aqui em Foz, da tur-
minha acueis há ainda o Kuleva, 
o Vanes Bonotte e o Paese --
esses bem comportadinhos; só 
eu ando aprontando e arruman-
do confusão. Também fui pro-
fessor de inglês e outras coisas 
mais. Impliquei com o patrão (o 
Governo) e levei um ponta-oé (só 
porque no colégio, enquanto os 
ouros corriam atras da bola, eu 
vivia enterrado em livros). Se o  

Eurldes está ameaçado de per-
de, o emprego de professor, 
console-o dizendo que eu o 
perdi ná muito tempo, e que 
também não tenho o menor Inte-
resse em recuperá-lo (Ate profis-
sãozinha que não tá com nada!) 
Parti 	a fazer jornal no peito e 
na raça. Arrumei mais compli-
cação. Com  uma diferença: Me 
transformei na maior sarna para 
o Governo que não me quis mais 
como professor. 

Se, pois, o Eurides arrumou 
lá o seu troféu, sendo proces-
sado, alerte-o de que nem nisso 
estou ficando para trás: Estou 
praticamente enquadrado no ar-
tigo 14 da Lel da Segurança Na-
cione!, junto con meus outros 
dois colegas E uma das poúcas 
glórias que vou ter para contar 
cos filhos e neos (se os tiver um 
dia. Espero que não). Mas que 
coisa, nem? NOSSO TEMPO 
está fazendo a cabeça ai 
também? Aqui é a maior zorra 
em torno do jornal, rue você, 
Zenir, diz ser "o mais valoroso 
do Parana". Porra! Que cace-
tada! 

Não sei por que desleixo 
não enviamos c. jornal para você. 
Vamos nos corrigir e mandar, in-
clus.'ve números atrasados — o 
que ainda houver, porque quase 
sempre as edições esgotam e 
fica gente reclamando. Numa 
edição colocamos na contra-c,a-
pa o poster do Guevara. Em 
poucas horas o jornal sumiu. 
Ainda hoje vem gente procurar 
um número e pedindo que seja 
repetido o poster. Bah! 

Que indiscrição escrever 
carta pelo jornal, né? Que culpa 
têm os demais leitores! Então 
ficamos por aqui. Abração. E 
apareçam por aqui. Diga ao Eu-
rides que deixe de ser pregui-
çoso e dê um chego. 

(Perdão, leitores.) 
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Seção judiciária do Paraná 

JUIZO FEDERAL DA PRI-
lyiEIR,k VARA — SEÇÃO JUDICI-
ARIA DO PARANÁ. 
EDITAL N° 34/81. 

Edital de Citação de Nair M. 
Bezerra, com o prazo de 20 
(vinte dias). 

O cioutor N±ilton Luiz 
Pereira, MM. Juiz FeJeral de Pri-
meira Vara, Seção Judiciária do 
Paraná, na forma da LEI. 

Faz saber aos que o pre-
sente Edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem, e a quem possa 
interessar, que por este Juizo e 
Secretaria, que funcionam na 
Rua XV de Novembro, 608, 2° 
andar, tem andamento uma 
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

SSE, n° 5.867/78, proposta 
pelo INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZAÇÃO E REFORMA 
AGR IA -INCRA — contra 
PORT LIO EVANGELISTA FER-
REIRA, sue mulher e Outros, e, 
constando dos autos encontrar-
se NAIR M. BEZERRA em lugar 
incerto e não sabido, por melo 
deste CITA-A para contestar a 

referida ação sob pena de rier 
fazendo, presumirem-se aceitos 
pela Requerida Nair M. Bezerra 
como verdadeiros, o fetos articu-
lados pelo Requerente INSTI-
TUTO NACIONAL DE COLQ-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRA-
RIA — INCRA E, para que 
chegue ao conhecimento da.  re-
querida e demais Interessados, 
mandou expedir o presente 
Edital que será afixado no lugar 
de costume e publicado na 
forma da Lei e seu prazo cor má 
da primeira publicação e consi-
derar-se-á transcorrido, assim 
que decorram os 20 (vinte) dias 
fixados e assim, perfeita a ci-
tação. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Curitiba, Capital do Es' 
Lado do Paraná, aos oito de 
junho de mil novecentos e oiten-
ta e um. Eu, (Olga Dias Rodri-
gues), Diretora de Secretaria, da 
1' Vara Federal, de ordem do 
MM. Juiz, conferi e subscrevi. 

Milton Luiz Pereira 
Juiz Federal da 1° Vara 

CASA DA ÁGUA 
Artigos sanitários- Produtos 

metalúrgicos Tubos e conexões:-
galvenízados e P.V.C. 
Caixas D'Água e etc. 

H. Almirante Barroso, 655 
Fone: 73-4445 - Foz do Iguaçu 

1 	Clo NOSSO TEMPO 
FQ3, de 01 a 07107/81 

Ftr 

Funai 
contra 
índios 

"A FUNAI,em atitudes e de-
clarações recentes, resolveu 
instituir uma politica de "puni-
ção" aos indlgenas 'que come-
tam delito contra pessoas físicas 
ou propriedades, contrariando o 
Estatuto do Indio, que lhe. atribui 
o dever de assistência Judicial e 
extra 4udicial tanta dos direitos 
das comunidades Indigenas 
corno de seus membros. 

Diz o Estatuto que a FUNAI 
deverá acionar punição contra 
pessoas envoididas tom Invasão 
em áreas Indígenas ou acionar a 
anulação de propriedades que 
transgridam tais limites de legi-
timo direito histórico indígena. 

Em 3 dc corrente, foi noti-
ciado pelo jornal "O Estado do 
São Paulo" Que Nozinho Gon-
çalves, índio ApurinG de Boca do 
Acre (AM), baleou e matou um 
oelegado sindical, estando no 
momento preso Declarou a 
FUNAI que Irá mandar uma an-
tropóloga avaliar o grau de acul-
turação do Indio para anexar ao 
inquérito. 

A nação Apurinã s  com-
posta de 270 Indivíduos, 
dindo numa área de Intensos 
conflitos de terras, na altura do 
Km 45 da BR 317, o que os leva 
a sofrer forte discriminação de 
posseiros, grileiros e fazendeiros 
locais. Há tempos vêm pedindo a 
redemarcação de sua reserva 
conforme seus interesses de so-
brevivência, o que até hoje não 
aconteceu. Esta situação os 
obriga a procurar trabalho fora 
de sua área como também a fa-
lar o português, podendo isso 
ser utilizado contra eles ao 
serem assim caracterizados 
como 'integrados" e, portanto, 
passíveis de punição por delito 
COMUM. 

Pelo Estatuto, a FUNAI de-
teria assumir a responsabilidade 
por não ter dado a assistência 
devida ao grupo, demarcando e 
defendendo suas terras, assim 
como abonando a liberação do 
Indigena 

'
preso. 

_ Da mesma forma ela vem 
ameaçando de prisão os Xe-
vantes de Sangradouro (MT),que 
tentam recuperar uma área de 
imemoriável ocupação e 
também cemitério sagrado de 
seus ancestrais, hoje ocupada 
por nove fazendas. 

Para finalizar, em 6 do cor-
rente, também no "ESP", saiu 
uma declaração do presidente 
do referido órgão tutelar, Cel. 
Nobre da Velga,aos índios Tupi-
niquIr,s, dizendo que estes não 
têm direitos sobre as terras que 
ocupam em Caieiras Velhas (ES), 
o que contraria os historiadores 
que deo esse grupo como habi-
tante dessa região desde a 
época do descobrimento, além 
de ameaçar prende-los caso In-
sistissem em "fazer agitações", 
depois de ter dado, em nome de 
Aracruz Celulose, 20 mil cru-
'eiros As famílias Tupiniquins em 
troce de parte de área que lhes 
foi tirada. 

Estas atitudes do órgão 
tutelar evidenciara uma política 
contrária às Suas atribuições 
constitucionais, dereapeito dos 
seus coronéis dirigentes aos di-
reitos históricos dos Indigenas à 
sobrevivência, assim como um 
nítido comprometimento com os 
interesses 	de 	grupos 
económicos." 

COMISSÃO PRÓ-IN DIO/RJ 
Rua da Lapa, 120 - Sala 908 

RIO DE JANEIRO - CEP 20.021 
— A Comissão Prd-indio 

nos pediu a colaboração de pu-
blicar isso. Merece publicação, 
não é verdade? A Fundação Na-
cional do índio, que não é do 
índio, dá cada vexame! Não é 
por nada que o Brasil tem uma 
das piores políticas indigenistas 
do mundo. Tempos atrás, tive-
mos uma grande surpresa 
quando conversávamos com um 
indigenista paraguaio e ,?le nos 
garantia que em seu pais e popu- 
lação 	indígena 	ast á 
aumentando. Enquanto isso, 
aqui no Brasil, mais uma ou duas 
gerações,e índio vai ter só em fo-
tografia. Que vergonha, n4o é 
FUNAI? Que tristeza, não é, 
coleguinhas que habitam o "Ba-
nanão"? — como diria o Edélsio 
Tavares, do Pasquim. 

Comércio 
no Paraguai 

'De nuestra consideración: 
Tenemos el honor en dirigir• 

nos -a Ud., con 	objeto de infor- 
mara) que el Centro de Come-
ciantes de Ciudad Presidente 
Stroessner a resueito el CIERRE 
DE LOS COMERCIOS los Do-
mingos a partir dei media dia. 
Este nuevo horario regirá a partir 
dei dia DOMINGO DOS DE 
AGOSTO DE 1.981. 

Así comunica que a partir  

de ia fecha los Comerclos 
permanecerán ablertoe única-
mente nesta ias 221-is. 

Para lo que Hubiere lugar le 
rogamos, se sirva comunicar a 
Ias Agencias de Turismo con 
quien ese Hotel trabaja, y a Ias 
personas vinculadas ai Servicio 
de Turismos, para que vayan 
programando los TOURS TURIS-
TICOS hacia Ciedad Presidente 
Stroessner hasta -41 horerio in-
dicado más arriba. 

Esta determinación se ha 
tomado en base ai pedido de los 
Comerciantes que operan en nu-
estra Ciudad, como est mismo a 
la solicltud de ias Empieadas 
de ias casas Comerciales. 

Agradeciendo su atención y 
COLABOORACION, • aprovecha-
mos Ia oportunidad para saiu 
darie con nuestra consideracion 
mas Distinguida. 

— A carta velo do ''Centro 
de Comerciantes de Ciudad 
Pdte. Stroessner!' Se alguém não 
entendeu bem, é o seguinte: A 
partir de 2 de agosto o comércio 
de Porto Stroessner fechará ao 
meio dia, aos domingos, e, du-
rante a semana, permanecerá 
aberto só até as 22 horas (ho-
pífio paraguaio, hem!). Portanto, 
alertas, empresas de turismo e 
guias. 

Enterrado 
em livros 

"Caro Companheiro Juvén-
cio: 
Espero que esteja forte e r'jo. 

Por que não enviou o 
jornal? Estou a aguardar al-
gumas economias para cola-
borar pedindo uma assinatura, 
mas... também é Impossível c,ue 
.nào fique sobrando nenhum 
jornal. Puta oportunismo! 

Não fiquei sabendo mais  

nada de vossos casos com a e-
pressão. O jornal era uma rias 
poucas Informações .iue tinha a 
respeito. 

Escrevo para saber se 
ainda se lembra do Eurldes Ros-
seio, teu colega no tempo de 
colégio. Me contou coisas de um 
Jovem (você) pacato e afoito que 
vivia enterrado em :!vros 
enquanto a turba corria sem ces-
sar atrás da bo!a. 

Eurldes agora é professor 
de Inglês. Chegou a conquistar 
depois da greve (Movimento 
Educação e Justiça) o titulo de 
fundador da Sub-sede da APP 
em Palmas e o jargão de proces-
sado e ameaçado de perder 
seus direitos como professor", 

Estive vendo "o bicho" na 
casa dele e ve o à tona uma dis-
cussão sobre o jornal NOSSO 
TEMPO, só que ele não tinha 
subsídios para a discussão. 
Então me comprometi e dar-lhe 
a opertunidade de conhecer o 
mais valoroso jornal do Estado 
do Paraná. Veja sói 

Bem,comoanheiro, era Isso. 
Peço que não esqueça de nós e 
envie o jornal. 

Abraços ao Aiutzio, Ade e 
Jessé." 

(Zenir Teixeira de Almeida -
Rua Golanases, 417; Pato Bran-
co, PR.) 

— Lembro do Eurldes, sim„ 
um cara melo cómico e vival-
dino. Ele engordou multo? 
Casou? Teve filhos? E feliz? Diga 
a ele que aqui em Foz, da tur-
minha aquela há ainda o Kulava, 
o Vanes Bonotto e o Paese —
esses bem comportadinhos; só 
eu ando aprontando e arruman-
do confusão. Também fui pro-
fessor de Inglês e outras coisas 
mais. impliquei com o patrão (o 
Governo) e levei um ponta-pé (só 
porque no colégio, enquanto os 
outros corriam atras da bola, eu 
vivia enterrado em livros). Se o  

Eurides está ameaçado de per-
der o emprego de professor, 
console-o dizendo que eu a 
perdi ná muito tempo, e que 
também não tenho o menor Inte—
resse em recuperá-lo (êta profis-
sãozinha que não tá com nada!) 
Parti 	a fazer jornal no peito e 
na raça. Arrumei mais compli-
cação. Com  uma diferença: Me 
transformei na maior sarna para 
o Governo que não me quis mais 
como professor. 

Se, pois, o Eurldes arrumou 
lá o seu troféu, sendo proces-
sado, alerte-o de que nem nisso 
estou ficando para trás: Estou 
praticamente enquadrado no ar-
tigo 14 de Lei da Segurança Na-
cional, junto cojn meus outros 
dois colegas E uma das poucas 
glórias que vou ter para contar 
uos filhos e netos (se os tiver um 
dia. Espero que não). Mas que 
coisa, hem? NOSSO TEMPO 
está fazendo a cabeça ai 
também? Aqui é a maior zorra 
em torno do jornal, que você, 
Zenir, diz ser "o mais valoroso 
do Paraná". Porra! Que cace-
tada! 

Não sei por que desleixo 
não enviamos o ¡ornai para você. 
Vamos nos corrigir e mandar, in-
clusive números atrasados — o 
que ainda houver, porque quase 
sempre as edições esgotam e 
fica gente reclamando. Numa 
edição colocamos na contra-ca-
pa o poster do Guevara. Em 
poucas horas o jornal 'sumiu. 
Ainda hoje vem gente procurar 
um número e pedindo que seja 
repetido o poster. Bah! 

Que indiscrição escrever 
carta pelo jornal, né? Que culpa 
tem os demais leitores! Então 
ficamos por aqui. Abração. E 
apareçam por aqui Diga aó Eu-
rides que deixe de ser pregui-
çoso e dê um chego. 

(Perdão. leitores.) 

1--dneus novos! 
Pproveite! 
desconto 

,Lrviço Azteca está dando 
desconto especial para pneus de 
Corcel, Passat, Dodginho, 
Chevet Volks. 
E ainda. ganhe o rodízio grátis. 

POSTO AZTECA 
Av. República Argentina, 1250 
Esquina com Castelo Branco. 

GD 






