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Anexos 	 : Cópia xerox de recortes de 

No dia 12 JUN 83, realizou-se no plenãrio da Cara dos 

vereadores de FOZ DO IGUAÇU/PR, reunião do "COMITÊ BRASILEIRO DE S2 

LIDARIEDADE COM O POVO PARAGUAIQ". 

O evento, que teve por escopo criticar o regime político 

vigente no PARAGUAI, reuniu entre outros os seguintes elementos: 

- CIRO DIAS - Vereador pelo nalja/FI e presidente do refe-

rido Comite em FOZ DO IGUAÇU/PR; 

- JOSÉ FONSECA - Deputado Estadual (PMDB/PR); 

- SÉRGIO SPADA - Deputado Estadual (PMDB/PR); 

- SEBASTIÃO RODRIGUES - Deputado Federal (PMDB/PR); 

- pOBRANDINO DA SILVA - Vereador e Presidente do Diretó-

rio do PMDB/FI; 

- CAIO PERONDI - Presidente do Eetor Jovem do PMDB/FI; 

EDUARDO CLÉRICI - Vice-Presidente do  Partido Liberal Rã 

dical Autentico, no exílio; 

- PEDRO LONGO - representante da UPE; e 

- ALOIZIO FERREIRA PALMAR - representante do PDT/FI. 

- continua - 
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CONTINUAÇÃO DO INFORME N9 037/34qt/83: 

Neste quadro convêm referir que o Ta 

de FOZ DO IGUAçU/PR, nas suas últimas ediç3es, t 

gos abordando questOes interras dó PARAGUAI, via 

termos desairosos, conforme verifica-se nos recortes eriraflexo. 

Por outro lado, segundo o noticiário de imprensa, uma de 

legação de políticos, dirigentes sindicais e professores, chefiados 

pelo Deputado (PT/SP), MARCO AURÉLIO RIBEIRO esteve no dia 17 JUNHO 

em ASSUNSÃO/PY, para expressar solidariedade ao povo paraguaio e aos 

presos políticos Caquele pais (ANEXO). 

Não há exagero em afirmar-se que a ingerência de grupos 

brasileiros na politica interna da nação guarani possa trazer 	re- 

flexos negativos ã binacional, ao comércio fronteiriço e inclusive 

entre os dois países. 

Os dados supracitados foram difundidos ã ACT/SNI, atra-

vês do INFE N9 E/AESI.G/IB/BR/036/83. 

x.x.x.x.x.x.x 

DNI1(0 P.AT?ANAENSE _DE ESTUDANTES - UPE 

UIRJUL NOSSO TEMPO 
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SOLIJARIEDADE 
BRASILEIRA 
AOS PARAGUAIOS 

Uma delegação de politi-
cos, dirigentes sindicais 
e professores paulistas, 
chefiada pelo deputado 
Marco Aurélio Ribeiro 
(PT), expressou ontem 
em Assunção a sua soli-
dariedade com o povo 
paraguaio e com os pre-
sos politicos, mas não 
conseguiu ser recebida 
pelo ministro do Interior, 
Sabino Montanaro. Em 
entrevista coletiva o gru-
po manifestou sua pra-

:funda preocupação com 
Ar prisão de universitá-
rios e profissionais libe-

' rais paraguaios, que es-
tão sendo processados 

^pela justiça comum, 
Montanaro não os rece-
beu, num gesto que foi 
interpretado como o de-
sagrado oficial com a vi-
sita. 

PROPOSTA DA 
NICARÁGUA A 

• WASHINGTON • 
O novo embaixador nica-
raguense em Washing-
ton, • Antonio Jarquim, 
apresentou ontem ao 
Departamento de Estado 
uma proposta de diálogo 
entre os chanceleres 
dos dois poises, George 
Shultz e Miguel D'Escoto. 
Jarquim, que apresen-
tou anteontem soas cre-
denciais ao presidente 
Ronald Reagan, consi-
derou "multo interes-
sante e construtiva a res-
posta" do chefe de Esta-
do norte-americano. 
Acrescentou que tudo 
dependerá de como "a 
vontade se transformará 
em ações concretas". 

"G.A.2.12A DO POVQ"/ 

-/j3 

Visita a presos paraguaios 
Sem se conseguir avistar com todos 

os 19 funcionários do banco Paraguaio 
de Dados, presos pela policia para-
guaia a 11 de maio ultimo, sob o 
pretexto de praticarem atos subver-
sivos, retornou ontem à noite a São 
Paulo a comissão formada por 
parlamentares e sindicalistas paulis-
tas. A comitiva permaneceu no 
Paraguai durante 26 horas, na ten-
tativa de levar à opinião pública 
daquele país, segundo o deputado 
Marco Aurélio Ribeiro, dp PT, um dos 
Integrantes da comissão, "a soli-
dar iedade do povo brasileiro àqueles 
presos políticos". 

Para o parlamentar, esse objetivo 
foi atingido apenas na medida em que 
foi noticiada a presença da comtssão 

N „ 
"POD:A D 	PATii 

no Paraguai — através da entrevista 
coletiva —, lá que a comitiva con-
seguiu visitar apenas as sete 
mulheres detidas. "O contato com os 
12 homens — disse o deputado — não 
ol possível, porque não obtivemos 
autorização do ministro do Interior 
daquele país, que, incluslve, negou-se 
a nos receber". 

Mesmo assim, a comitiva brasileira 
manteve contatos com a Comissão de 
Defesa dos DIreite' Humanos, sin-
dicalistas, professo -es e políticos do 
Paraguai, "o que não conseguíamos 
fazer há algum tempo — prosseguiu o 
deputado — porque todas as corres-
pondências são sistematicamente 
violadas". 
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Una de 	fdentula, roa ore...leda pot lidare. Forr., la atra 
sun el banano 1 	Gasay lanceta pai Ruben Jacobo. 

Está° empedro... pam 501W rI Jia de las 	euatto 
nua colmado,  de la suenduclan. 

Ia delegamon patenteia de la lona do Ganidas, eslà 011,11, 
cada isto el Apulado colorado Roque J. Avela, e integrada p•11 
Miguel Angel lópun line... Lues (bacia Sella. Anibal Poedón 
y Juan Carlo. Alvarenga. 

SECCIONAI. Ii 

Voa seccional colorada N.Ii (Ilarra0breraloraifae 
mente ta lucho prendaste entre los ore movimiens.• que partici-
pado dela, eles-Manes. 

Una doa, luta, eetiencabeeada por Ilugo Soa. la olha por el 
*dual anelar. Milciades Benne: Estigarribia.y la Menta por 
Lulogiq R. Molinas. 

La delegasion mondaria de la Junta de Gobittno ante dicho 
organismo de base esta presidida por el senador colorado Juan 
Manuel Frutos Pane. 

ENTRINIDAD 

Dos fanala, que hablan iniciado en forma separada su cem. 
paha prendiam para las elecciones dei próximo domingo d.i-
dieron unos.. Se trata dela, que 'menden Juan Mia niendota y 
et Dr. Oscar Gnnalm. manava:nada 

Participará igualmente dei ano &embicaria el actual menden. 
Se le ia semanal. Dr . 	kr% MIMi. 

Is dolegación panidaria ante Acho organismo reta presidida 
porei De. Carlos A Saldem, integrada por Juan Risque Galea• 

no, Genaro Sanear. Jorge Saci Cabanas, César Stump, Net 
soa Galyán y Dr. Horas. Nog ét. 

$1i• 011% 	  

aSeccionales: Vence hay el 
plazo para presentar listas as seios se lua Morna. 

CO ti boita de e iolios en 
Po eido •101‘.1.,  una asem 

a leo gemino. soro. Ia de I 

..1 is. et :ria. 1.1 Amuemo 
. 1.. Adentas de teno. 

sio, intenta num • .1 

Consoa.. que el 
nen, AI ele. sonido parss.ere 

laa 	rM. • saem 
11.71 y pise nas ceduceda que 
luro. la tahl.iacn,netrcrinal de 
esta nimunielad pollisea, una 

lell."4 de eyta naus. 
Wall,/ poluiria orgull.o • 
cualquier rutilam. 

El heeho de que ia puio• 
einem. de 101 uuoaeien. 00  
!dr C11,0 I WrIf thrfel•  reianlóti 
em ri tolere, particular de la 
mayorla de ellen. pn  indene 
de em organesmo mondar. 
em Impus posibilidades de 
influir em 11 datribue.n y 
coneervación de cato. pio 
blion u das tipos de Fe. 
adirei, nu rata mérito al 
sens ida de responeabilidad de 
la nis,a de afiliados. 

tualquiera bane sido el 
mediei empado y I.0 lari. 
lidadnt riorgadaa. tos ITMc 
wirnierans empinem despenar 
el Insert% de su decimado 
conto peo. aprolintane • una 
eoncurvenci• case 
Machos tatos organismos tki 
Partido Colorado aentan íon 
ias numas facilidade, poro 
no lias logrado un entusiasmo 
ni una participacian 

11 momos eleccionario de 
los alargados odorados tu. 
unailf 11 a su favor el acho de 
halier oulayado el sido de L, 
noa única que campes en 
oiro, sectores y que general. 
mente eurnerge ai declarado 
en una *palia e ineredulidad 
Males. 

Eu ri caso dei Consejo de 
Abrigados Colorados, mas 
torneiam estaban hien de. 
finas. Por un lado. ri deseo 
de renovar Ilista perdedora) y 
por el titio, el dAeo de cue. 
temer en la fumam doereis& 
Ira ganadora), por más que 
detrás de cada fórmula se 
modoi intereses y facetas 

1.n con.eto cs que cada 
uno de na enesgados coloradiut 
se mini en la necAtdad de 
tomar partido por una teima 
bando y eohtar ia cómoda 
pinirión de aplaudir 7 decepar 
algo ya clamado. Cada uno 
lues partiria acloo dei mal 
laefo de los comidos, unos 
más decidas que acro,, poro 
cada mal tino la oportunidad 
de decidir. 

Algunas impureras elee• 
lordes fueroe notonas y en 
ese sentido se balda de 
nuniobras 	lar Inseria. 
danes y hasta en Ia enema 
talos ia dita asamblee, de uso 
de alpinos media dei Evado. 
de pres.., a abogados nau 
cargos públion. eu, . ele. 
Acusaoiuttues que nonnalmen. 
'e se real.cu mando hay nela 
de una lista y alpinas de las 
males. ineluso, Ilepn a com. 

Pero Indo ello y, aun la 
pusibilidad de que ume oiro 
grupos hayan sido estemulados 
por induyenser pedrenta 
polaca. resulta anedio*. 
Se ia grande,a de arrolar. 
mamem, y remota: <I tf 
tadu, de los C.T1Ifif. C111110 la 
volunad /NONO& de Ia 
mayorla. una prámica a Ia 
nuil na neileives penled.ires 
estio a...sambados eobre 
1.10 fll fl render de la 
miau 
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riras 1 i/U r 411,..1d Oird.,I can( J.1,1 da• deleMaios poidlicn 	lonplit'd Rei 1110./Old- 
004.11,11 .11 Ia Aitudiwn de Ar, ¡terce/soo homdmo eu Illn.,1/0 /Wh. ta ase/0MM 

Fedebnifei Madadd 01/0 J•11.er‘dlig ,  lb 811.filliddelt•S. 

Afirmem que cl movinb iento 

sindical ia viola la ley 
Fl Smdicoso de I adilados de Banco 11; ara lila 

nifola ayer que la -"nata.. Nacional las le• 
ycr saboreies gaantizan la libretad de a.m.a. 
atonteai y que, pur nide. la formamóur dei, mori• 
menste inteninelical pata la detona de los legisi• 
mos inter.. deli,. [rabejador., "no puede coo. 
'ide.si como una Iransgresilin a lar Imos de Ia 
República, sino como cl eteecicio de len demolia 
consagrado, por cilas". 

I.a deelaracian dei sindisato desseca que te nata 
de toponsabelsrar a Ralho Lisboa, membro del 
coi, ajo cliee.ivo de esc sindscato, de la loonailan 
del movinlienso 	 Reardó que I 	isboa 
fue detenido ri II ele mayo último. acusado de 
nanegredir eupuestamentela Ley 709 sin que hasta 
la fecha se hayan enseada Manha,  que da 
mue•iren st culpabiledad. 

Afirma que Le Meneie. de Lisboa ouio, bilÉO el 
resullado de una campada ddamatotia del diluo 
PatIM. Explica que la geaión de list.. idos do 
ser una marca de aptadeon, se 	 ia, 

°adunes de! sinalado, el coal "Sol os,. erayecie. 
na fremidaa y derreada:a, resolvia hacer un 
trade amam can !IMO sindical. para la deferiu 
de comandos riminias de Una injusta e ilegal pei• 
sncnntóo patronal". 

Tas rechear las acarou hum imputada% • Lis. 
boa, ri sindicai° ranho) eu confiania en esse dai-
... adesenk de estucar nci solidandad fon el de-
lenido v can Ioda, las "not.a, de las innigas 
'caucione, [emersaas y calumnious, r.lainando 
la prema aecian dela ja.i,cma rlifl que, neconasida 
su inocencia. reles de, uelva ia libenad en el más 
biela lapso". 

Finalmente .Ftes6 csa los grandes Patacaas 
naceonal. no se icsolscan rriutmurtido  las ale-
i:San...Aderias de Sanidades., y cOudiann, sa• 
no a.isante el CliUfF/0 mancomunado de Iodos 
los aramava. Mn odiosas diserirnameitenes. en 
un clima de teberiad y tnupr,ut. a nave, de la plena 
olpinsa do los 	som:gados por la Cons- 
ta.. Nareonai", 
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La Junta de Goblerno dei 
Partido Calorado recibiée un er. 
lano informe 'Abre Ias Innen 
Sigariones que ae Ilevan a cabo 
adialmenie en turma al su-
ou rsio Intento de afetivas' la 
Organización Politica *ISM. 
10PM) de parte deite grupo de 
penam 1.111t Fite dele:sido, 
aegan se puder saber ayer ai ;fr. 
• de una sesion reeervada 
de dicha nueleación pollska. 

La ceposición tabela sido 
redimida par el dee penidente 
de la Junta de Ganem, dei 
Partido Colorado, Dr. Sabino 
Augusto Monanaro, quien 
mala los aspectos nus inipor. 
AMr, de la ir...ligueis. que 
Ikva a cobu la Pedida. Se pudo 
saber más acklanie que eles. 
paelha 	sehaladn al 
penaria que las investigaria., 
aia conlinuaban en el ambito 
adietai ene el fin de esclarecer 
!Malmente la respontabtlidad 
de Ias perennas que estartan 
Mitificadas. 

Penterinemenle, Giros miem. 
brin de la Junta dr Gobkrno 
habelan nunilesiado 5.. &pau 
al diarlo oficial dei Partido 
Colorado "Pateia'', por laa 
publicaciones que +alia en 
torno • .te tema. 

Más *alente el plena.. de 
Ir Junta de (lobice,. dei Men 
fido Colorado despulo integrar 
una romena nas.) que 
&nanará la saturecin de los 
d•nindleados, 	post• 
b1111111.4011fL 

El grupo especial de Sanaa  

na encaixado por el por. 
sidente dei Pattldo Coletado, 
Dr. Juan Rani. Chav.. Com. 
ponen igualmente la confina 
especial el ministro de Saltai 
Pública Rifr.filt Social. Dr. 
Man Godnyfinsénp, el iludas 
de Educada, y Culto. Dr, Raill 
Proa; el ministro de Haden., 
Gral. DIMN 15R) Céu, Ra. 
Meneai et titular de Obras 
Públicas y Conuenicacionts. 
general 1510 J.n Antonio 
Umas: el lidar de la mayorla 
de la Cámara de Dtpulados, 
Dr. Luis Maria Arearia; y el 
preddenie del Inetitulo de 
thenestar Rural 11BRIDr, Juan 
Manuel Fruem 

TRABAJOS POR ABRA 

La coas'dn especial de la 
Junta de Guinemo dei Partido 
Colorado aditará em mirner 
Iérneino un relommkati 'm lar 
Morenas áleas (educariam 
sal.. Imanado. tie.) y largo 
deverá un sabanaliro sinalas a 
Ia Junta tic Gobier n0 

I'mienl,xmenie. se  dispondrá 
la muda persinente a Iodos los 
dansoilludosjacilisándirle% Ini 
ekmemos fif elr11101. en Ia 
casa reg uerld.. 

"ltsu,n eido. para (atinar 
ias can que cada familia 
110Cnila a lin de when a la 
situarian .1 que se encenara. 
ens, de estas inundsicionee" 
esprema mer uni de los núm. 
br. de la aurnesión especial 
dada. 

lin el rano ar mal prairnas 

La Sea. de soa Coo. mor. 
dó que ., 1h, e..an de. 
lenidos Ondeei, de 1 leal per. 
.01111,1 pot 111"11.11r h paliam, 
en ni irmanem mas oda men 
nomeais y 44,1frOt. y en aquella 
opornoudad labia todavia 
poça mascam de na si. 
Suacion. porque se penaha que 
pa propaga.a de ia opus). 

Implio5 que flt sista de reta 
len que naliajareinen 

favor dol modo a hie &nennus 
huniance aisele 1910. creyeron 
amar. Ilamar • una reunia, 
de unnenicaria, raie. ir. 
Seleduales y lueicelulias  para 
forni. Ulla confiei. de Ode. 
ia de los dores-boa humanou y 
cn especial para defender • 1os 
que estai, e detende, desde 
1959. AO se fano, la consieihn, 
el 17 de junto. I.7. 

La pendente dota csemisse 
%criais', que ai 11,111idht0 la lucha 

Llege arco, reta duold una 
delegación de painço, y sin-
dicalistas brasilroos que essa 
tomando contados 	diri. 
gentes leTalf. sobro ' 
de los últimos detenida por 
supueds transgresian de la Lay 
709. 

• 

suposta actividad subversiva Rade°. demitido dei Partido 

semanas, is oomi,ión especial 
iniciará la rieita periódka de 
In% componentes donde ee 
alojan celualmente ia. familtas 
damnificados. En mios anjos. 
recogerán 1.is datas pertinentes 
para til relevarnicnto que ser. 
virá más adelante pata estrear. 
lanarei plan de muda. 

Se Informai tambion que I* 
comislón elpecial requeria ia 
colaboraeWin de algemas ens. 
situciones para la obtención de 
sus Fines.  

lue nein demi pie.ia. pene. 
eus Iene. Mau as. *1.551 
11.1h 'membro. çon.kmon la 
mann. alpinos el descamo y 
nuas .1% i t 	 oro 
poso • ao. tur danando. y 

leeue el emp. y la eus. 
%Melassem de Ia ceminlania y 
en ri eaterein. son eus trinem. 
reme. 14,n e. ad que abora es 
nomearno de la Liga Interna. 
nonel de lio Deroch. dei 
llonuire, roa sede en Pane; de 
Ia Condoem leitn.eional de 
Derechin delllosnlirt,con sede 
en Miem York y encastoo dei 
coenno encabo de la Aso. 
curelir latiwanictimina. cai 
sede eu Ex.as, asktnás de 
Majau coei la Cruz Ruja In. 
erradia! y 0111.1 intrirtr. 

Requerida sobre Ia cardal.' 
de prno, polaina regidada 
en los archivos de ia comeu., 
desde sei fundac•n. Ajo que la 

La delegación procede de la 
ciudad de San Pahlo esta in• 
legada por Paulo Kelschkr, 
poro. de Sociologia y mieio. 
bns de la Comidas Judicia y 
Par; Pedro Ansonio Boda, 
sindicalista bancado; Ansonio 
Apolinario Rebelo, de ia Unión 
Br•Siifill de Estudiantee. Juan 
Pablo de Oliveira, sindininsta 
melalúrgico, Luis Aneoan 
Naves; Read'. Cintra. 
depulatle dei banida dei 
Movitnionlu Denmerlisico 
Brasile.; Marcos Aurelio 

la Pontificia Universidad 
Católica de San Pablu y de la 
Aaciactón Nado.' de Dumn• 
les. 

Los delegados se Inalem 
ater coe derigentes palhken y 
sindicalistas. cor *bagadas y 
ndembro: de la cambiem de 
derretam humanos y inuy mie. 
marlan a la prensa sobre el ob. 
jelivo elrl viaje y lo. nasalada 
°banidos. 

los mieinbrna de la dele. 
gacihn tratadas, lambién de 
entres istaise con los delenidos 
. la Penitenciada Nacional.  

gran rodada 	en 11001 
et, 1m ani 	se Iene Ia ficha 
de más .10 1.60) trepados bar. 
la 'hora 

Elidira que el anatasses los 
deecoluo bana., en ci Pa-
raguay ikne sus abano. hey 
enononsio de rerrudecinuento 
y urp. dnaparesen. me*, der. 
de 1.7s, en qoe beco.. lua-
rad.., los 700 pros. de Embas-
Caule. k01110 nensecuencia de la 
pinava dei es ambiente nor. 
starnerlano. Jimmy Carter. no 
se f MIN< ya de una conadad 
ean nuns..a de presos oce• 
Atm sino de aprumeis., 
de aspersos grupos. 

Cunsulsed• tuba la oentidad 
.1,1 de delenida 
dijo que la comado no liem 
aluna la infoemación cada 
parniiueoiuidnqneys no le le 
empar la entrada perenaneete 
a las ementar!. No obstam., 
senda que hay nono un mo. 
lanar do unas polaca. In. 
doida los tapem.. terroristas 
&lenidos Ultimamente par la 

Cor eespecso a la sh.eilen 
actual de 10%de:echos humanos 
en el Paragum. Ia Sra. de Iara 
CaslcoAjo que no ha cambiado 
porei acho de que *hora rala. 
Ia tnern,r cantidad de dein 
Meios. "Lo qao pasa es que ar 
ha cambiado de método: no 
hay rearcsión porque no se 
haer optai.ón de la (ombro 
que ellen consideran que te 
perjudera ai Gobieeno. Sin ern• 
timo°, el atronelln a los de-
rechne humano% no solamente 
se observa en el f.lpc politica 
y por era lambi., notaras 
hemos ampliado miemo Iam. 
po de apoda ai sector social, 
cultura'y económico". ex presa. 

Al i ditaria* que por alara 
no se (enuncie armas en el 
Dopar vante de :manga. 
doo,' de Ia Polida, Ajo que 
ar no es caiu "Gema que 
11 a has personas na-Saradaa ao 
s atrelas a denunciar, poro sI 
e. 're cace% última muchachos 
det.^'Fe-. sabemos que ed. 
gunns fuernn torturados con 
golpes y orou la ire/am.o en la 
pilda. tente Gonesen y Roberto 
Villalba. Adem., lon golpes 
...munes en 1.1 prilid011. mi 
%demente can ias presa no-
tavas sino lambais con los 
presos com.e, 700 considero 
que los golpes son torturas". 
espiou) finalmente la Sra. de 
Iara (.itro. 

saiba de 

KdorpUo 

Amlio informe sobre 

Políticos y sindicalistas 

brasilehos Iledaron ayer 

de los Trabajadorn y Alípio 
Canal. prol.. de Filosofia de 
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n otm tarde da los "estoca nos y ti adi...maio, eneidbado 
especiainlates" dei ['miro de trajo et denominador de "masi 
Compras blanel, se brindo un cade iodastes liemos... 
bornenaje a Jur padres, lenido 
doei, enoita la proxionidad dei 	til público asidmte recitai.) 
DD MI Padre. 	 coo Siao melo:môo todas la, 

PI Move estimo a cargo de interprdarionc, y 	Mona 
Los Jokem, quines interpreta. 	mui especial aquella, dirigidas 
moa una sele:ciem de im ternas a los hointnajeadus. Tanibiért 
de Ui repeli MIO, can cninflo‘i• 	se se.li,..yt. aunicronr,r soa- 
cieiro, Coletoria° de numtro 	Irei crime jid padr„ cria, 
palra temas 	 moder • adnadi„ 

emir. RAPE INTREGO TITt ILD DF.1 ERRENO 
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ha note grAfice rmistra d momento en que el gerente dl eu. 
meai de Coronel Oviedo de Oga Rape S.A., Oscar 44,a. bace 
entrega del titulo de terreno sorteado en la promeción "Coo' 
vime cl 83 rn Oga Rapé", realizado el 31 de maio parado, ai gio 
nador Eduardo Alberto Remir°, ibuler de Ia menta número 31. 
0597, dota mima monsal. El lote sorteado es cl Minero 4, de la 
mahrene 9 de la urbanización Nueva Mondó', 

El próximo Ri del ecirrienle Mn, miversario de te Sociedad, 
Oga Rapé minear5 ma casa totalmente terminada en cl conjunto 
ut bano Numa ^enodoo, coa lo que esta firma emitirá estimu-
lando cl hlbilo dei Morro. 

A-3101NON—STOP DE BRASIL A MARCIA 

mem /4 Arai. 	....iros.• 
ia cem. enema 	seoeecee in Imo 

si. D.o 

•••fibetue 

k11 	Gonrf le candideies del 
Mmknio de la Unir. J y 

Juan Fél 

ovi 

	Moldou y Osorr 

Autenficided • Ia presidende 

(Santhime TrinIdad),organiren 
de la medem' colurede N° I 

hey una enneuntrasión 
[nom .1. 	 errei luercl de dicho organienie 

para culminar la ampara 
proselitista. 

El acto se iniciará • Ias 19 y 
en Iemprntunidad ecioarán 
elencos folclóricos y la bendita 
Morrida MAI. 

Posteriormente pronunchall 

É — 	

ein discirno el Dr. Omar Gen. 
ajler, quien se referirá a la 
plaiarorma 	 dei mo. 
sinilentrilsrego Man In propin 
ltorn lede M,e,drug y ri ('mal, 
OH/ José &ohm, 

Mi, adebinte 	 en 
Mpresentación da la mar: 

Isicina alombe 1111011 
11C Insfr1N em morei...Nes 

lz Obsedar! Morada. Ano° 
y por kis univenitatim 

Cindo (domine, 
1.1 °Mel presidente de le 

ererimal Dr Credos Mord se 
presen i e imialmenit a lio 
C141111'1101 11.1•0•11d1/ 	rede, 

C1411. 

•• ABloyer 

roso* isna 

Gora 	1 	,.. 1 , 	1., •. • 
101. 41 41 1,41 4id0/4 1 dix9 

.1W. 12 LOCAI 1:11 — 	
_ 	 o 	I Av holm dr. 19/11 

Tres listas en 	 SO 
,-- 	e  

cc  IN 1.1%srl 

reCV"..• á CS L'14:0 UCNULI OZ! seccional 18 
lo Ia meinnia memblee ife 

Ia hen ninai culin.,* 	IN de 
Vamo (abarcar torrtridi ran 
ries listar de caoSsdalus Por 
ia meleccien todo.° Mil. 
Madre Deultre ertigeroccce 

dopulen Ir presidem° de 
bi remam.' el Irr. Fuleiro, R. 
Melem y liernardiou lago 
Sufis 

Mentire Palmar, tida duo • 
Cite Mario que es preterible 
Beber a das e more ratOeira n. 
1.0 en hien de Ia idmunided 
en tad. lar ¡int.% y eirruns• 
tencial. riu Saem prOsness, 
"prefiriende ai Manojo ellen-
ciou% ein alarde,. ri publi• 
eidad. Considero que ative. 
mele, monseuis e, magemen 
et ...tido de que ai no dors 
obeba 	ao &tremia ai pucblu, 
inclino se ;mede considerar 
COMI, demagogia", dijo. 

Agreg6 ire et non indente 
de eutenlioded odorada que 
lidera, juntamente em Juan 
Celebro, Miranda. tiene mino 
norma el 	formo y kin. 
zero, "eia merendar lei. 
preeiemr al pueblo con 
Inermeau y postura, tirem,. 
rendai° muy en Miga en 
épocas asaniblmrimii. 
f Con enredo e let netas de 
Ia directiva ectue‘ dijo que la 

materminfantil dei 
beer° Sente Ana requird um 
irmnión de 5 militam de 
guararóce y que cari sustem 
did• inutnentáneamente. es  
viela de eme teta ocupada por 
10 (amibas diamnifteadae. 
Dellacó ternbián que se cons. 
Iruyerun tece poente, en 
lu g 	 que anteriormente 
ergo Mire nsitebles pra Ikg15• 
conereter ml poente sobre ia 
ea lema nme.rnedia ele la actual 
adminietración municipal, la 
vital fCC0110C16 ririas CO. 
mis innea vccinales (ermidas • 
Inatancia data 1CC011111e1. 

Finalmente cerniste que es 
preferible omine meiguice 
referencia • los damnificedo, 
por considerar que no pueden 
ser obje, de moinem° po-
mbas° y que felicita cru. 
eivamente el Goblerno y • 
Indo, aquellos que se empo 
de ia rituación Je estas par- 

El Mc, Milciade, Retifica 
Fatigais-dila es actualmente ri 
presidente de la seccional 18 
"Ceei leen A. Eacurra" y 
time 17 Mos de antigOeded 
como dirigente parlidarim 

lo, orgenimes internacronale, 
y los Dobler°, eetranjertin lei 
otorgan credibilidad y ler 
Mem como eierize. 

Reedita que ar 16 ellen de 
existencie, la eornisión delendió 
• centenares de perseguido, y 
asistió • sus familiares. Pun. 
Mangá que los mienibroe de la 
cornbión rucem agoniados por 
equellos secam° identificados 
enn Ia "opresión y lb expio-
lasión;' peru que reeibieron la 
simpatia y la colaturación de 
lo, que beduns pie el ideal de 
leia dereclm humanes. En ele 
sentido mencione a la Iglesia 
Católica, el Comité de Iglezies 
(*tisnarias, los partido, pell. 
ticos democráticos, Ia pensa 
independiente. cl sindicalismo 
ibm y de dirigentes eitudien. 
tiles que supieron ounitener 
dignidad "ao una época de Mn. 
tal deu diceciones y tantas 
corrupcilin". 

Le cornisiéen expecta eu 

t.71 

gretitud a lar organimnos es-
,ncialtrado, de Ias Racionei 
Unidas y de Ia OEA, a A mneely 
Interneclonal, Pim y 
• la Crua Ruja inlmrr,aeimr,al. a 
la Liga Internaciontl de Inc 
Dereelme del Nombre de Parle. 

Ia Liga Intermelenel de los 
Derechos Domande de Surra 
York, • la Ateriam°, Lat,. 
noernericana de Dereekos 
Humanos y a toda& I“ CO. 
nibiuncs de aros palsel que la 
alentarem. 

SI romoniudo puntualiza 
que el riacho de beber diz. 
mantida Ia mntidad de &fed. 
dido, de la comisión "110 dele 
Ilamarno, a engano" y sostiene 
que el Estado de 1/creche rue/ 
lejos de regi, en amestro pais. 

Reclama finalmente que nos 
Ia IniciacIón de un nutro 
perledo gubernamentel ar reco 
tructum cl Poder Judicial cem 
magielradm °miem, honestos 
e independientes, et:balando 
que pedido, emitem, fortim 
Scaliridv, per la Conferencia 
Episcopal Paraguaye, cl 
kgio de Abusados y los pnin. 
eipalre periodian. "FA un 
demoo de lede Ia eitidaderia. 
13c.nirlo una vez nele, sede 
continuar [levando el pais et 
naufragio de sire instibidome, 
de eu niornlidad y hasta de su 
propie entided embalai". ee. 
pres.. 

C,oncentración 
partidaria 

Un A-310 de la Airber, 
e vión de rincleje encho de dos 
motores a mamã'', :Mobiliei 
26 de mar en et...empecido 
de Le Borirrel de Paris, deo 
puir de completar el primo 
melo limallántico cruzando 
del brasil rFeaonu,a. 

arlón salié de Rio de 
Janeiro le tarde mino ior y 
despida de te/bedum:e ea 
Recife, v4eji5 laç 4.10 
1111117.1.00 Km, a raro na 
narre Larga y IS lainulda, 
Urrando, bardo funciona/ 
e Invileden cupecialef dal 

Brasil y caros pahrs suda• 
Inchemos para enetir amace' 
penición aérea de Parle. 

Pente a Ate com, cite 
mien A 310 iY1 tipo de la 
nume gemrecián de acro. 
nevei, con dehts pediu. cs. 
biso en Brasil durante Una 
re Mania haeicridu el MOS. 

fracione, y mei° de ma. 
Imetón lévnica pare laa COM. 
pontas (Voá fio do Sul. Vatig. 
VASP. y para lar mheidades 
de la amimem civil. lamio 
moo, del Gobiemoy 

La Coinision da Deferira de 
los Demi:lios Humano, In el 
Paraguay memora hey el lb° 
•nivereorin dr su fundai:16n. FJ 
comunicado difundido ayer coo 
esc motivo adirem que el 
aparate tem clivo esti intacto y 
quç se sigucn aplicando los 
o reinicie Regales. Reclama la 
reestrueturación del Poder 
Judicial can magietrados ta. 
pietS, IlUtleSIOS e independien• 
tes. 

ri  promeciannenio emitido 
mo' °pema que a lo largo de 
16 atuo, la comei°, denunei6 
CO forma permanente las 
doladones de los &redro% Mu 
silenciei° sie tomar en coo' 
sidereción la ideologie ni la 

. efdlación partideri• de Im 
limas. 

Soetiene que Is, denuncias 
de Ia cominón eiempre fucron 
serias y reepon,ablee, nunca 
demegógicas, reeón por la oral 

III 	cal, e 	I AS 	P/ .11 /11.1111‘ 1100,10 111 MI/ 0,04o a rnlere 

Ni/rot.  ii, /o °note de hm 4/eni.his zoihroms vil Cri,/ i•rar 	iolithriddd etlri 

puelihè pa, ¡reune°, .10,101 r•VPSINfri UI 	en ruedu de prensa. tini //11V/IIISSON 

la glelerdelon ournron rir oelterrtland COM e/ Mitz1,/rir rleil interwr, Or. tidlrind 

,4„vonianuro, iltIrtr HO lar Cottrirtii,•/001. 

Ia reunido de menu. tu fechei çn ei l,n al de la 01,1 FtlE1401,1104.1111110S 

conies~ de Il. 1(001 de tio 1,etextio, lho, no, y 
en lia 	 n101,01011 1111,1110. ti,,. A. 	InfOrinatoo &ambito une ase, neurose de eme- 

No,  az,. 	 del sindbato de Perimi.ar miame min el 01011010 del 	Dr. Sanou, A. 

de hts 	v de Ia I ederairdn P,1•1• 1011/1de Pc. ?dinumero. "1 onis elleN mio de Uno hem °Pman. 
medidas. °medito Chin., ilimitada dei Pioria° do y mando 	domou que >imitiam° mormo. 

MI hl...Mento lkiiiikrálieu 	09,111111 do, decidiram no mperat Inua". dijo Paulo Kr twh. 
Si.. Paulo, Jum Paulo 	 Soube, Ie. 

to de I ratimmtines Memberamos de bati lkinardo No obdame. deisrun eu ia 	un moinam 

• Diadenia, y Paulo Muar., 'torcem- 	riria C1111110011 de Judicia a lim da la Ainoidtemi 
remede Cem° de I surdi° 	de Cultura ei, de Si,. Paulo, dirigido ai ministro Moolanato 
Conienimn anca, dei botibuo de Letudios iuxcatoa. VI ineilrajt lilandieda Ia "profunda preocupa' 
P01111,0% y 1 co,monoc.rr y deI Instituis de 	eido" de te OrianiraCión por los rmienim mime. 

01101,  I amimou:omita, de lu linimosidad 	mimou, lo que ...andada una °túmido da i,'. de. 
loa& lula, Pauto. 	 huinanos. 1.,pre,a tu eulidaridad con los 

detenides iria admirei:Mn por IA scriedad um que 
M0001110, estimo presente Marcos Mocho Itt- 

bai,d. dIdd„,„ 	a  hda, .101   p.rdd„ do 1,0  it4Isap3 el Banco pai aguayo de Dates. Finalmente 
d,d 	pare la libcriad de 	definidos. que ra les garanti- 

u, 31e Dançam, Abolo C•0011. de Ia MON.1.0:1611 ccci erouliood'h 
I os sindicalittes di itacaron las acusador. ia. 

Nacional de Ilmentes iria Universidal Católica: 	„ 
ApMnarid Rebelo, preeidente de Lr Unió,' ilsasile• 	 "S 

ltimo, &te 
Pu" e °id. 1 atos m 

contra de los u 	midos y °gomar. lo 
bade EstudianteeSectainlatim. preocripacion por ia p usectimen de la campa/1,10 

Ish visitam° caphearon qual. delegación ,ino que perdi° dar lugar a oltm detenciones, segün di-
a solidarizame min cl pucblo paraguayocn nu lucha Nom. Informaro,, landnfis haber ,bitado a Im id. 
por la CrIrlilUiria de la dersineraciN lenicerdo er, mias detenidm coei Mien Pastoe. No redimea en 
menu Ia perseemión sinemitice de que es Mudo, embargo °som a los ddenides en ia Penitenciaria 
seguis dijeron. 	 Nacionatpor retratar, obtenidopeoniso para elle. 

Derechos humanos: [,:';‘'.'ien que 
se reestructure Peeier Jujklesli 

t 

gif 
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Ley 209: Confirniuri de 
de supuestos trunsgre 

	

El jure de la causa confirma 	
Ramiro Ayala Malte. 	El 	privado 

	

Ia driancian de los dirigentes 	
magistrado Ilam•ra próxi• 	curas 

	

gremiales y estudiantiles que 	
rnamente a declarar a las par- 	

Moira 

	

(urrou sometidos a la justice 	
sovas que afectan cl informe 	

Ramos 

	

Minaria, iras ia acusaria” 	
policial, paro antes tient 	

Arriara, 

	

policial de participar eu ar- 	
previsto realizar algunas dl. 	

Rndrigu 

	

iividades conspiraticias y trans- 	ligenc.as  previu, %agúe' se ire 	Rubh Jcd 

	

¡omite, de la Lay 209 "Defensa 	
forma ayer. 	

can 

	

de la Par Pública y Libertad de 	
En procedimicntos pote- 	Cant 

•%las Persianas". Una veintena de 	
ticados par personal der Depao 	-Acos 

	

fidvenes turrou remitidos Id. 	
lamento de Investigaciones de 	Saio 

	

Ornamente a establecimientm 	
Ia Polida de la Capital. eu  cl 	dia 

	

rcelariastbajo (fichas cargas. 	
local dei Banco Paraguayo de tV 

	

a causa se está ventilando 	
Datas, una impr a y Moi 

julgado a car 	 unLo c,j5_1.1~.9,,iitali 

Ci 1C 

EM FOZ DO IGUACU, 

PARAGUAI E ARGENTINA 

TOLDOS E COBERTURAS EM LONA E METÁLICOS 
FACHADAS METÁLICAS 

LUMINOSOS EM GÁS NEON 
REFORMAS DE FACHADAS E LUMINOSOS 

COMPLETA ASSISTÉNCIA TÉCNICA EM 
FACHADAS LUMINOSOS E TOLDOS 

CASCAVEL TOLDOS 
BR 277 • Fundos da Transiguacu Fone 73 4)91 

IPrádio próprio) 
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Paraguai: re[xessão 
e crise contida 

Litigentes da 
Fazenda Padroeira 
assinaram acordo 

Quase 30 anos depois de sca 
implantação, o regime imposto 
ao Paraguai pelo general Alfredo 
Stroessner dá evidentes sinais de 
debiliaade, e a imprensa interna-
cional começa a focalizar este 
pequeno País mediterrâneo do 
Cone Sul que emerge do "mila-
gre" representado por Raiou 
com uma taxa de desemprego de 
15 por cento e uma divida exter-
na de 1,5 bilhão de dólares. 

A isto some-se um déficit 
da balança comercial de 71 mi-
lhões de dólareas no ano passado 
e se terá, em termos económi-
cos, uma são das inquietações 
que começam a despontar aqui e 
ali, e para as quais o regime até 
agora só teve uma resposta: a 
repressfici, 

Faz mais de um mês, depois 
de denunciar vários casos de cor-
rupção envolvendo funcionários 
do governo (inclusive do todo-
-poderoso ministro do Interior, 
Sabino Augusto Montanaro), 
que o mais influente diário do 
Paraguai, o "ABC Color", vem 
sendo alvo de pressões por par-
te do regime, que em meados 
de maio chegou a acionara Polí-

cia e representantes dos gover-
nos estaduais pai a tentar impedir 
por duas vezes a circulação do 
jornal. 

A campanha contra o 
"ABC Color" constitui, todavia, 
apenas uma das facetas da lu-
ta surda que parece estar se tra-
vando nos bastidores do regime. 
Não se pode desprezar o 1e'.3 de 
que o empresário Aldo Zucocillo, 
diretor do jornal, é irmão do em-
baixador paraguaio na Inglaterra 
e também aliado político do to-
do-poderoso general Andrés Ro-
drigues (várias vezes apontado 
como o sucessor de Stroessner), 
comandante do 1o. Corpo do 
Exército com sede em Assunção. 
Mas a repressão desencadeada 
pelo regime justamente no mo-
mento em que o Pais cai na 
amarga realidade de uma crise e-
conómica e desemprego sem pra-
idências nos últimos 30 anos vai 

mais além: calcula-se que en-
tre 30 e 50 pessoas foram deti-
das nas últimas semanas sob a 
clássica acusação de "subversão" 
isto depois que o jornal "Pátria" 
— uma espécie de boletim do  

"coloradismo" — denunciou 
que uma agremiação oposicionis-
ta totalmente desmantelada em 
75, a "Organização Primeiro de 
Maio", estava sendo rearticulada. 

A velha manobra de fazer 
ressuscistar a "subversão" para 
justificar a repressão não conse-
gue afastar entretanto o fantas-
ma da recessão económica que já 
inquieta amplos setores da socie-
dade paraguaia, a começar pelo 
empresar iado. 

Estima-se que mais de 170 
mil pessoas, ou seja, 15 por cen-
to da população economicamen-
te ativa, estão desempregadas no 
Paraguai, das quais 10 mil apro- 
ximadamente 	estiveram 
empregadas nas obras de 'talou. 
A essa massa estão sor.-.ando-se 
agora os paraguaios oue viviam 
na Argentina e que ti,eram de vol-
tar ao seu País de or gem em vir-
tude da bancarrota econômica 
na terra do peronismo. 

Em 1.980, o crescimento do 
Produto Interno Bruto tio Para-
guai foi de 11,5 porcento, caiu 
para 8,8 porcen o em 1981 e no 
ano passado nEr cresceu nenhum 
porcento; pelo contrário, decres-
ceu 2,5 porcento. Diante desse 
quadro e das dificuldades que 
são palpáveis, o empresários não 
escondem mais sua insatisfação e 
já se resmunga abertamente com 
era o governo. 

Mas os empregados do regi-
me pensam de maneira diferem 
te,conio por exemplo o diretor 
ao Departamento de Polícia de 
Estrangeiros, Vitorino Olviedo 
Olmedo, para quem proprietá-
rios e repórteres do "ABC" não 
passariam de "subversivos e co-
munistas". Pelo menos foi isso o 
que ele disse ao jornalista brasi- 

loiro Dirceu Martins Pio, ao de-
té-lo e inter ogá-lo por duas ho-
ras na manh" do dia 11 de maio. 
Pio estava em Assunção justa-
mente para cobrir para o seu jor-
nal ("O Estado de São Paulo") o 
desenrolar da nova onda repres-
siva desencadeada pelo regime 
de Stroessner. Foi liberado após 
"explicar" o que estava fazendo 
no Paraguai. 

Com mentalidade calcada na 
paranóia anticomunista, parece 
dif ícil para alguns setores gover-
namentais entender que no Para-
guai surgiu, por força do "mila-
gre" de Raiou, uma classe média 
que se habituou a algumas be-
nesses e facilidades que contras-
tam violentamente com a roces-
silo que agora se instala no País. 
A insatisfação descamba natural-
mente para a crítica à corrupção 
na área governamental e ao con-
trauando,e para a condenação — 
pela primeira vez em muitos anos 
— das facilidades concedidas ao 
capital estrangeiro. Os canais de 
extravasamento dessa insatisfa-
ção são, além do jornal "ABC 
Color", o Mopoco e o MAC, am-
bos dissidências do Partido Cobra-
do, bem como alguns setores sin-
dicais, estudantis e ligados à Igre-
ja- 

Ressurgiu ainda o jornal "El 
Pueblo", órgão oficial do Parti-
do Revolucionário Febrerista (de 
esquerda), que voltou a circular 
em maio pedindo uma "abertura 
democrática" no Paraguai. 

Entre os exilados paraguaios 
a previsão é de que, antes que 
essa "abertura" aconteça, muita 
água haverá de rolar sob a ponte. 
Mas ela virá. Afinal, as autocra-
cias não são eternas. 

Ao contrário dos velhos 
tempoi, em que o governo teria 
enviaoo um reforçado contingen-
te policial pai espancar e humi-
lhar civis indefesos, a questão 
fundiária de Matelándia parece 
encaminh,r-se pare um "final fe-
liz". 

Um grande passo foi dado 
na quinta-feira da semana passa-
da, ao ser assinado em Curitiba 
um "termo de intenções" entre 
o governo estadual e os litigan-
tes da Fazenda Padroeira do tlra-
sil (Pedro Minoli e Gladis Sei-
xas Duarte, de um lado, e Fran-
cisco Paulo José Minolli, de ou-
tro), localizada no Município de 
Matelándia, para "propiciar o pa-
cífico desenrolar no encaminha-
mento das questões que envol-
vem a fazenda" e assegurar 
tranquilicade para o equaciona-
mento do problema pertinente à 
ocupação da parte denominada 
"Quinhão Quinze", onde vivem 
dezenas de arrendatários e ocu-
pantes em geral. 

O termo de intenções foi as-
sinado na Secretaria de Seguran-
ça Pública, sob a coordenação 
do secretário Luiz Felipe Mussi, 
entre os procuradores dos litigan-
tes: Alvaro Wendhausen de Albu-
querque e Santo Rafain, repre-
sentando Pedro Minoli e Gládis 
Seixas Duarte, e Paulo Roberto 
Carnargo da Costa, representan-
do Francisco Paulo José Minoli, 

AS DECISÕES 
Entre as principais cláusulas 

do termo de intenções merecem 
destaque as seguintes: "Obrigam-
se os litigantes a permiti' a co-
lheita, de modo plenamente de-
sembaraçado, pelos arrendatários 
e demais ocupantes do referido 
imóvel"; "a retirada dos produ-
tos colhiaos será fiscalizada no 
local conhecido por Pontal, por 
um representante de cada liti-
gente, mais um fiscal da Prefeitu-
ra de Mate landia. Para controle da 
renda, os arrendatários e ocupan-
tes comprometem-se a fornecer 
aos fiscais, a cada viagem, os com-
provantes de pesagem da balança 
da coopera*.iva e cópia da nota 
fiscal respectiva, com carimbo 
do posto de fiscalização da agên-
cia de Matelándia. Em caso de 
descumprimento dessas exigên-
cias, o arrendatário ou ocupan- 

Muul. Int•rmadrando acordo 

te ficará impedido de carregar 
novamente". 

E mais:"Os litigantes acei-
tam que os arrendatários ou ocu-
pantes consignem, cada qual, dez 
por cento do produto da colhei-
ta na Cotrefal, em nome de Glá-
dis Seixas Duarte e Francisco 
José Minoli, em conjunto." 

Os litigantes também com-
prometeram-se a permitir o in-
gresso na área de maquinário da 
Prefeitura de Matelándia para a 
abertura de uma estrada na face 
norte da área e, finalmente, as-
sumem "a responsabilidade de 
promover e resguardar a pacifici-
dade de toda a operação reteri-
da, especialmente encetando efi-
cazes gestões junto aos seus pra-
postos para qca se abstenham, a 
qualquer momento, de atividade 
que venha p6r em risco pessoas 
ou bens ali localizados". 

Representantes do governo 
do Estado servirão de mediado-
res em futuras conversações en-
tre os litigantes e os ocupantes 
da área visando uma definição 
do problema fundiário existente. 
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Ratagnin 
"A ditadura do &rural Stroessner 
está se perpassando graças à eorrup• 
eia 	• violando": Ciro Mas. presi- 
dente do Cormui Brasileiro da So. 
lidariadade ao Paraguai. 

ritóric brasileiro. Por isto acredi-
to que somente a multiplicação 
destes atos, aliados a luta do po-
vo paraguaio, poderá levar a dita-
dura stroessnista para a lata de 
lixo da história". 

Coube ao deputado Sergio 
Spada p:oferir um dos discursos 
mais eloqüentes. Denunciou o 
ditador "que durante 30 anos es-
tá rio poder", saudou todos os 
exilados que foram expulsos de 
seu Pais" por denunciarem as 
falcatruas e a corrupção, que 
são conhecidas no mundo intei-
ro" e finalizou dizendo que 
"aqui no Brasil nossa luta con-
tinua, pois agora estamos bata-
lhando por eleição para presi-
dente da República".. 

Por último falou o presiden-
te do Comité de Solidariedade 
ao Povo Paraguaio em Foz do 
Iguaçu, vereador Ciro Dias: "Es-
tamos iniciando aqui em Foz es-
te movimento que acreditamos 
será multiplicado peci Brasil 
afora. Estão no Paraguai os pri-
sioneiros mais antigos do contr. 
nente e esta ditadura só se per-
petua graças a corrupção e a vio-
lência". Ciro Dias saudou os 
integrantes do Acordo Nacional, 
"partidos que decidiram se unir 
e não participar da farsa eleito-
ral". Terminou com uma frase 
em guarani que traduzida ao por-
tuguês, quer dizer: "Nossa luta é 
longa mas iJ 
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No dia 12, domingo, o ple-
nário da Câmara de Vereadores 
esteve lotado por um público 
combativo que atendeu o chama-
do do Comité Brasileiro de Soli-
dariedade ao Povo Paraguaio — 
Seção Foz do Iguaçu. 

Foi o primeiro ato público 
de denúncia e repúdio à ditadu-
ra do general Stroessner realiza-
do no Paraná. 

Os trabalhos foram abertos 
pelo presidente do Comitê, 
vereador Ciro Dias (PMDB), 
que em seguiria convidou para 
comporem a mesa o representan-
te do Acuerdo Nacional, José 
Heriberto Barbosa, o deputado 
estadual José Fonseca (PMDB), 
o presidente do Setor Jovem do 
PMDB, Caro Perondi, o vice-pre-
sidente do Partido Liberal Radi-
cal Autêntico — Eduardo Clerr. 

ci, o representante da UPE, Pe-
dro Longo, o depuado estadual 
Sérgio Soada (PMDB), o repre-
sentante do PDT, Aluizio Palmar 
o deputado federal Sebastião 
Rodrigues (PMDB), co piesiden-
:e do Diretório do PMDB em 
Foz, Dobrandino da Silva. 

Após ler os inúmeros tele-
gramas de saudação enviados por 
parlamentares, juristas e entida-
des de defefa dos direitos hu• 
manos, Ciro Dias, passou a pala-
vra ao vice-presidente do PLRA, 
Eduardo Luiz Clerici, que sau-
dou os presentes e disse que, ao 
voltar para a cidade de Posadas 
(Argentina), onde está asilado, 
informaria aos seus companhei-
ros de exílio que "no Brasil 
há um povo maravilhoso que 
luta ao lado do povo paraguaio". 

Eduardo Clerici está fora do 
Paraguai há 25 anos, e seu 
discurso foi interrompido várias 
vezes pela emoção apelos aplau- 
sos: "Este recinto sagrado é tes- 
temunha que no mundo renas-1 ce a liberdade. A América pede 
e clama por liberdade e democra-
cia", disse o exilado paraguaio. 

Já o representante do Acor-
do Nacional, José Barbosa, fez 
histórico da situação política no 
Paraguai, mostrando o drama da 
Nação guarani "que sofre a 
opressão stroessnista há 30 
anos" e clamou pela solidarieda-
de internacional: "Pedimos que 
América nos ajude. Queremos 
voltar à nossa pátria", disse emo-
cionado. 

O depurdo federal Sebas-
tião Rodrigues afirmou qie so-
mente a solidariedade internacio-
nal poderá mudar a situação no 
Paraguai: ''Já que ditadores e tor-
turadores se unem, nada mais 
justo que os perseguidos e exi-
lados se unam na luta pela liber-
dade". Para ele, "os Estados Uni-
dos são os maiores responsáveis 
pela situação no Paraguai , 
"Quero dizer ainda aos irmãos 
paraguaios que a luta não é so-
mente a de devolver os exilados 
ao Pa:-aguai, mas de devolver o 
Paraguai ao povo paraguaio", 
acrescentou. 

Falando em nome do PDT, 
Aluízio Palmar disse aue foram 
atos públicos como o realizado 
naquela noite que devolveram à 
democracia ao povo brasileiro: 
"Nos negros anos de ditadura 
em que esteve submetido nosso 
País, cada manifestação de soli-
dariedade, cada denúncia que pi-
pocava no exterior, significava 
um alento para todos nós que lu-
távamos pela democracia e pelo 
progresso social que aqui em ter 
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Representarido GO por cento 
da população do Paraguai e 55 
por cento da população econo-
micamente ativa, o campesinato 
paraguaio é a classe mais atrasa. 
da, pobre e oprimida do País, 
sem possibilidade algum,  de 
participação nas decisões econõ-
miC8S, políticas e sociais da Na-
ção. 

Apesar de ter uma impor-
tincia fundamental na economia 
do País 179,7 por cento das ex-
portações paraguaias estão con-
centradas no algodão, soja e ma-
deira), os trabalhadores do cam-
po não têm acesso às riquezas 
que geram. Nada menos que 
32,7 porcento do total das ex- 

portações do Pais tão de respon-
sabilidade total dos pequenos 
produtores de algodão, justa-
mente i.m dos setores mais mar-
ginalizados. 

Os agricultores paraguaios 
tem tentado se organizar desde 
a década de 60, para reivindicar 
melhores condições dt vida e Ira-
balho. No início foram apoiados 
por setores da Igreja Católica. A 
partir de 1970, a organização 
camponesa iniciou um processo 
de independência da tutela cole-
sial e entrou num caminho de 
enfrentamento com o regime irm 
plantado no pais desde 	1.954. 
Violenta repressão, que já havia 
se iniciara em 1968,concentrou- 

se contra di.-igerres e militanres 
das Ligas Agrárias Cristãs e da 
..!uventude Agrária Católica 
(AC), até praticamente em 
1976. 

Passados mais de 5 anos cies-
ta .data, agricultores paraguaios 
começam a retomar novamente 
o caminho da organização inde-
pendente. 

Neste sentido o ano de 1982 
marcou um momento funda-
mental na rearticulação do mo-
vimento camponês organizado. 
Lideranças passaram a se reunir 
periodicamente no interior do 
País, discutindo os principais as-
pectos da economia e da políti-
ca, e sobretudo sua própria si- 

'tração como cidadãos e produ-
tores da riqueza nacional. 

Um dos principais proble-
mas dos agricultores é a teria 
propr Id mente dita.Num Pais pra' 
ticamente despovoado ti milhões 
de habitantes para 40b.751 qui. 
lometros quadrados). a fada de 
terras para os camponeses é um 
verdadeiro drama 113C1011.11. Pra-
ticamente em todas as regiões 
do Paraguai e fundamentalmente 
nas chamadas zonas de coloniza-
ção existem conflitos graves. A 
grande maioria dos agricultores 
silo ocupantes ou possuem títu-
los de propriedade irregulares. 
Por outro lado, são cada vez 
mais numerosos e agressivos os 
grandes capitais transnacionais 
que penetram no campo, apode-
rando-se de enormes extensões 
de terras. Os dados do censo 
agrícola realizado em 1981 de-
monstram que 2 por"cento das 
propriedades acumulam menos 
que 85 por cento das terras (diá-
rio "ABC Color", de 24/10/82), 
o que demonstra que desde o 
ano 1956 '(quando se realizou 
o último censo rural) vem se 
desenvolvendo um processo de 
latifundização, chegando-se a 
uma situação que é pior do que 
a de El Salvador, na América 
Central. 

Os "rolos" de terras — ed. 
lagens — realizados com o bene-
plácito do Instituto de Bienestar 
Rural (IBR), organismo conhe-
cido por sua ineficiência e pela 
corrupção que o corrói de ponta 
a - ponta. São comuns os proble-
mas de dupla titulação de terras, 
falsificação de títulos de pro-
priedade, dupla e até tripla vem 
da de um mesmo terreno, apari-
ção de "verdadeiros donos" de 
terras já repartidas a agricultores, 
etc. A cumplicidade de altos e 
baixos escalões do 	)BR com 
grandes capitai! locais e estran-
geiros tem sido inutilmente de-
nunciada nos últimos 15 anos; si-
tuações de conflito que são "re-
solvidos" na maioria das vezes 
através da violei-teia mais Lrutal 
contra os pequenos agricui,ores. 

Outro problema enfrentado 
pelo campesinatc paraguair é o 
referente as terras da fron;eira. 
Depois da supressão da clá.;sula 
do Estatuto Agrário que proibia 
a venda de terras nas zonas de 
fronteira seca a pessoas e enti-
dades estrangeiras, foi criada em 
1967 uma Inislação que facili-
tou o ingresso de grandes capi-
tais transnacionais na fronteira 
leste. 

Nos Departamentos de Coo-
cepción, Canandivu, Amambay, 
Alto Paraná e Caaw.azu (justa-
mente onde se encontram as me. 
tomes terras para o c.iitivU), a 
venda de áreas a representantes 
de grandes grupos multinacionais 
e sota etudo a colonos brasileiros 
tem sido uma constante desde 
1970 

Neste momento, dos 3 mi-
lhões de habitantes do Paraguai 
nada menos que 300 mil são co-
tonos brasileiros assentados na 
zona de fronteira. 

BANCO DO TORMENTO E 
VIOLÈNCIA POLITICA 
A corrupcão que come solta 

tanto a nivel de Instituto de Bie-
nestas Rural 118 R), como das 
autoridades locais e do próprio 
Banco de Fomento (conhecido 
popularmente como "Banco do 
Tormento") faz com que os pro-
gramas de infraestrutura básica 
sejam totalmente deixado de la. 
do. Faltam escolas, falta água, 
postos de saúde, assistência mé-
dica e remédios a baixo custo. A 
mortalidade infantil na área rural 
chega a níveis dramáticos e o 
analfabetismo está se acentuan-
do. Como metade da população 
paraguaia tem menos de 15 anos 
esta situação é uma verdadeira 
tragédia social.. 
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O Banco de Fomento e ou• 
tios organismos da crédito mic. 
somente não cumprem C31/1 %LM 
função de apoiar o pequeno e mé-
dio produtores, como favorecem 
ainda mais o ingresso do grande 
capital no campo. Nota.se urna 
deliberada politica de promover 
os cultivos extensivos para a ex• 
portado (como é o caso da sola) 
e a mec•inização da produção. 
Não h/ nenhum programa sério 
de produção de alimentos para o 
mercado interno e para o auto-
consumo ao que se verifica ó um 
êxodo rural acentuado. Milhares 
de camponeses abandonam a 
cada ano suas tetras, em busca 
de um futuro melhor nas zonas 
urbanas. Falta dinheiro, falta tra-
balho e a maioria dos povens do 
campo são obrigados a emigrar 
para as cidades ou para outros 
Países. 

Há um clima de constante 
violeincia e intranquilidade entre 
os trabalhadores rufais. Os casos 
de invasão de terras dos campo-
neses, as queimas dos ranchos e 
colheitas, as ameaças, prisões 
injust.A, etc repetem-se com fie• 
quimera cada vez 1118101. E quan-
do os camponesas se organizam 
para protestar e exigir justiça 
a violência redobrada é sempre 
a resposta. A inexistincia de ca-
nais para reclamações e reivindi-
cações de melhores condições le-
vam muitos ao desespero es um 
estado latente de rebeldia. Um 
exemplo recente de reação foi is 
insurreição de agricultores do 
Departamento de Caaguazu. Li-
derados por Vitoriano Centurión 
um grupo deles tomou um óni-
bus para ir até Assunção protestar 
contra a invasão de suas terras. 
Ocorreu em março de 1980. Fo-
ram reprimidos brutalmente. Mui-
tos foram presos e outros assasse. 
nados 

Desde meados da década de 
80 a violência do regime contra 
o campesinato tem se intensifica-
do. São milhar, tos mortos,tor-
lurados, "desaparecidos". As Li• 
gr. Agrarias Cristãs e a Juventu-
de Agrária Católica foram mate 
cansente liquidadas em 1976, 
quando mais de dois mil campo- 
seses passaram 	pela prisão e 
tortura, e dezenas deles foram 
chacinados. 

Muitos lideres são perora. 
nentemente ameaçados. controla. 
dos pela policia politica,outros 
tão obrigados a ir para o exaro. 

A combinação de todos es-
tes fatores tem criado um Clima 
propicio para a salda do homem 
do campo. Sobretudo os jovens 
vão para as cidades ou para ou-
tros Paises em busca de trabalho. 
de melhores condições de educa-
do e de saúde. Eles aludam a 
ampliar o numero de 1,5 milhão 
de paraguaios que vivem fora de 
sua pâtria. 

O prefeito nomeado de 
Marechal Candido Rondais Ver. 
no Scherer, não pretende se dei-
xar intimidar por movimentos 
como o CONAM, que prega a 
realização de eleições diretas nos 
Municípios hoje considerados de 
segurança nacional. Em rápida 
entrevista a NOSSO TEMPO, 
Scherer desmentiu categor ica. 
mente os boator que têm circu-
lado ultimamente em Rondon, 
de que estaria disposto a se alas-
tar do cargo que ocupa há cinco 
anos: 

"Não vou renunciar, não, 
disse o prefeito, acrescentando 
que "isso do boatos que estão 
correndo por ar'. E arrematou: 
"Não vou renunciar porque Mu• 
nicipio de área de segurança é 
de competência da Repúbleca 
e apenas nu momento aro que 
cansar de ser preferiu, cansar do  

trabalho, irei para casa. Por en. 
quanto, até coe não houver tio. 
co de presidente da República, 
não pretendo renunciar ao car• 
go". 

Indagado te concorreria 
numa eleição direta, Scherer dis. 
se  que não alimenta essa preten. 
são "porque já tenho cinco anos 
como prefeito". Um segundo 
mandato, de mais seis anos, "não 
daria certo". 

PDS PERDE TERRENO 
Embora continue com 

maioria na Camara (cinco contra 
quatro vereadores do PMDBI, o 
PDS perdeu terreno em Marechal 
Cândido Rondon nos ultimo% 
anos. Em 760 partis, 3 que o an-
tecedeu, a Arena, orgulhava se 
por ser %odor' "o Municiou, 
mais moura do Braseo que va-
leu até uma visita do então pre•  

sedente Ernesto Geisel à cidade. 
Festas, churrascarias, inaugura 
des e quali ruiu elo plIbliC0 rirto 
aconteciam sem a participação 
de pelo menos urn reciresentante 
graduado do partido que domu. 
neva até Rt que se respirava rio
municfpio. A oposidt, •• o en- 
carnada por meia dúzia de eme,  
debistas, 	era ridicularizada e 
perseguida. 

Foi então aja um pastor 
protestante, Gernote Kirinus, de-
cidiu trocar o púlpito por uma 
tribuna: era 78 e ele, com uma 
mão atuas e outra na frente, lan-
çou-se candidato a deputado: 
Sem dinheiro, sem gasolina. Seus 

panfletos eram impressos em re-
talhos de papel. A oligarquia pe• 
dissinta, encabeçada por Werner 
Wanderar. dava risada. Pararam 
de rir no dia que, terminada a 
apuração das urnas, o Tribunal 
Regional Eleitoral anunciou a 
eleição de mais um deputado por 
Rondon, só que pela oposição: 
Garoou Kirinus. 

A partir dai o feudo do 
oficializei° começou a desmoro-
nar, e a., eleições de 82 represen-
taram mais uma série de golpe: 
Kirinus foi reconduzido á As-
sembléia com folgada votação, e 
Werner Wanderer teve de amar' 
gar um resultado em Rondon 
que lhe foi francamente desfa-
vorável: os números mostram 
que ele perdeu eleitores. 

A eleição de Richa foi 
outro revés sério. Se Scherer 
abandonar a Prefeitura, não há 
duvida de que a vaga fatalmente 
será reenchida por alguém do 
PMDB. Por isso o que sobrou 
do PDS rondonense este encas-
telado na Prefeitura, sem saber 
exatamente o que fazer 
diante de um contexto político 
que Me é ror alinente adverso 

RICHA 
PROMEIE 
AJUDA A 
CASCAVEL 

O governador Jose Recha 
prometeu ao prelado de Calca. 
vel, Fidelcino Foluntino, "todo 
o auxilio possível" para a recu• 
parado das pontes a estradas do 
Município afetadas pelas men-
tes chuvas, 

Tolee:eno encontrou o go 
ensinado,  em Chapecó (SC), Pé 
semana passada e expôs-lhe as 
ficuldades vividas pelo Município 
de Cascavel, que perdeu todo um 
trabalho de melhoria e 'munia. 
mento de estradas executado 
nestes quatro primeiros meses 
de administração peernedebista 
redundando em um prejuízo de 
aproximadamente 70 milhões 
de cruz.iros. 

Além disso, 14 pontes com 
extensão acima de 15 metros ra-
iam ou foram seriamente danifi• 
cadas; 88 pontes e ponhas/fez de 
6 a 14 metros igualmente caíram 
ou foram seriamente afetados; 
210 bueiros foram arrancados 
pelas águas e quase 3 mil qui-
lómetros de estradas necessitam 
de patrolamento urgente. 

Nos bairros a situado tam-
bém é caótica, e a Secretaria de 
1. ido e Obras Públicas não tem 
condições de dar pronto atendi-
mento a todas as reclamações 
porque o parque de maquinas e 
dericiente em termos oe equipa-
mento e há ainda a necessidade 
de recursos vultosos para que 
se possa executar totalmente o 
programa de recuperacão. 
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EMANCIPAÇÃO 
PARCIAL 

Quando se comemora os 69 anos 
de emancipação politico-adminis. 
trativa de Foz do Iguacu, devemos 
lembrar ao povo que é uma en.an• 

cipação relativa e parcial. 
Neste periodo o povo mostrou 

sua força e sua capacidade, faundo 
com que nosso municipio chegasse 
às condições de agora. Mas, para que 
haja independéocia, ainda e ne uns i-

do a eleição direta para Prefeito. 

Vereador 

Ciro Dias 
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APOIO AOS AVA-GUARANIS NOTA 
ECONÔMICA 

Vai começar começar a chiadeira: o 
ministro da Agricultura, Amaury 
Stábile, anunciou que o governo 
pretende determinar a partir da 
próxima safra um corte sumário 
no subsídio concedido ao crédi-
to agrícola destinado aos gran-
des e médios produtores do Cen-
tro-Sul. 

E o nosso modelo coopera-
tivista-agricolãexportador como 
é que fica? E o uisque das crian-
cinhas,  

A propósito, está chegando 
por ai' a missão do FMI que pre-
tende negociar um maior "aius-
lamento" na economia brasilei-
ra, leia-se mais recessão. É que 
o nosso amado patropi já está 
devendo quase 100 bilhões de 
dólares e os "home • que firián• 
ciaram o "milagre brasileiro" 
quereni receber de volta o dinhei-
ro o quanto antes. 

ATÉ O 
FRANGO 

Até o frango vai entrar na 
inça. A partir do próximo dia 

lo. de julho a carne de frango 
perderá a isenção do ICM e terá 
uma taxação de 8 por cento, de 
acordo com decisão do Conselho 
de Política Fazendária. O frango 
era o único tipo de carne — è ex-
ceção de rãs ,minhocas, lagartos 
e camundongos — que pobre 
ainda podia comer sem ter que a 
amargar o sabor do imposto. 

Não é prado dizer que estes 8 
por cento serão descontados no 
lombo do consumidor que, em 
última análise, é quero tem pis. 

go o pato nessa crise sem saída. 

TIM, TIM, 
IBRAHIM 

A Globo torrou a paciéncia 
dos telespectadores, sexta á noi-
te, com o "especial" alusivo aos 
30 anos de colunismo de 
Ibrahim Sued. A fina flor do "ao-
ciety" nacional desfilou por lá 
(Copacabana Palace?). 	Tudo 
bem. Faltou apenas, parece, Pau-
lo Francis, comentarista inter-
nacional da -Folha" que em idos 
tempos, há muitos e muitos anos 
atras, dava mãozinha técnica 
aquele rapazola pobre com tanta 
vontade de vencer na vida. 
Ibrahim não se dava muito bem 
com a gramática, e Francis aju-
dava-o sempre que possívelHoje, 
todo -poderoso colunista de "O 
Globo", Ibrahim é legenda na-
cional. Vários jornais fora do ei-
xo-Ftio-Sio Paulo reproduzem 
sua coluna, e em algumas paró-
quias do interior, onde "0 Glo-
bo" não é vendido em bancas, 
esforçados :-coluilistas municipais 
copi ..n-no avidamente. 

Sorry, periferia. 

SE A MODA 
PEGA... 

41 
,10 

O ex-governador Paulo 

Salem Maluf deverá devolver aos 
cofres públicos a quantia de 206 
mil dólares (103 milhões de cru-
zeiros ao cambio atual), de acor-
do com despacho do conselheiro 
Orlando Zancaner, do Tribunal 
de Contas de São Paulo, que 
considerou ilegais quase metade 
das despesas feitas por Maluf e 
dezenas de puxa-sacos na viagem 
realizada ao Japão em 1981. O 
"passeio", intitulado na época 
de "missão econômica", custou 
mais de 239 milhões de cruzei-
ros. 

Se a moda pegar não será 
apenas em São Paulo que haverá 
reposição de dinheiro esbanja-
do... 

SOLUÇÃO 
À BASE 

DO TERROR 
O Pentágono vence o Depar-

taento de Estado na batalha por 
El Salvador. 

O novo "plano" de 
guerra elaborado pelos falcões 
prevê a "pacificação" do contur-
bado Pais centro-americano a la 
Vietnã, onde a maior máquina 
bélico-tecnológica da história le-
vou uma surra sem tamanho de 
um povo faminto mas disposto a 
não deixar se dobrar. O que ev 
acontecer em El Salvador daqui 
por diante não é dif fcil de prever: 
a "pacificação" nada mais é do 
que a institucionalização do ter-
ror, e que vai fazer a população 
civil correr irremediavelmente 
PP . os braços da guerrilha. O no-
vo "plano de guerra" elaborado 
em Wpshington prevê fases dia' 
tintas: operações militares maci-
ças contra os guerrilheiros da 
Frente Farabundo Marti e "lim- 
peza" 	de área; criação de 
patrulhas de "defesa" civil e exe-
cução de projetos de desenvolvi-
mento. 

Tal qual no Vieni. Lá 
ruão deu certo. Vai dar em El Sal-
vador? 

Os futuros ministros auxilia-
res da comunidade iguaçuense 
reunidos nos dias 6,7 e 8 de 
maio, num encontro realizado no 
Centro Pastoral Shalom, protes-
taram contra as injustiças que es-
tão sendo cometidas contra os 
índios Avá-Guarani e "as perse-
guições que Funai e 'talou fazem 
as irmãs missionárias que traba-
lham junto à comunidade indí-
gena". 

Um documento com 102 as-
sinaturas expressa a solidarieda-
de dos futuros ministros aos 
Avá-Guaranis, que foram transfe-
ridos para São M,guel do Iguaçu 
e hoje passam uma série de pri-
vações apesar das promessas fei-
tas pela Funil. 

São públicas as denúncias 

do "trabeiho" de aliciamento 
que vem sendo ieito pelo diretqr 
jurídico de_ttaipu, Paulo Cu-
nha, junto aos índios. Com  o in-
tuito de jogar os indígenas con-
tra o CIM1 (Conselho Indigenista 
Missionário), Paulo Cunha che-
go a levar carros cheios de pre-
sentes e convidar os índios pa-
ra jogar futebol na quadra do 
Clube Floresta. Inclusive est, 
mesmo funcionário de !taxai, te-
ria feito pressões junto as autori-
dades eclesiásticas para que as ir-
mãs missionárias saissem da 
aldeia. 

O documento dos futuros 
ministros termina pedindo a 
Deus, "que é cheio de poder e 
bondade" que ampare os índios 
AvO-Guarani, e "difunda sobre 
todos sua justiça". 

ESTE PÓLO DE PROGRESSO. ALIADO AS BELEZAS NATURAIS, 
FAZ DE FOZ DO IGUAÇU UM EXEMPLO DE GRANDEZA. 
NESTA DATA EM QUE COMEMORAMOS O 699 ANIVERSÁRIO. 
SAUDAMOS OS PIONEIROS E A POPULAÇÃO M .11111,11: -.- 	QUE CONTINUA FAZENDO A HISTÓRIA, 
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Nesta data magnífica 
a mil.ha saudação a todos os 

munícipes e, em especial 
aos pioneiros responsáveis 

pelos primeiros passos 
desta que hoje, 

com orgulho,podemos chamar 
de Foz do Iguaçu. 

Sergio Lobato 
Machado 

NE1731 MIE MEI 
CUMPRIMENTA O POVO 

DE FOZ DO IGUAÇU 
PELO FELIZ 

EVENTO DE SEU 
ANIVERSÁRIO 
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PISOS . latI lis, ()Norte', piso preto de borracha 
1API TES: Perna, USO Disnity 
Mão de Obra especializada. 

Solicite um vendedor pelo fone: 71-5.195 • Av. Juseriino Kubitichek, 2045 For 
Amplo estacionamento 
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Jornalistas na Oposição Sindical 
A dinastia cate quer se perpetuar 

no Sindicato dos jornalistas Prol ias.. 
nau do Paraná começou a ter 
bombardeada 1,..r um movimento de 
oposição • - dica' deunctslearto pelos 
iletOres :riais conicientes e dern0Crill-
COS da classe Insatideitos com • 
•:,,,,,.',tação do Sindicato, e orar:K.1.-
dt,, com sua S.tuaçãO. Os joinalistas 
promoveram unia serie de reuniões 
em Curitiba e ianeararn. no mês de 
maio, o "Boletim de Oposição Sindi-
cal-  tornando publica sua luta, defi-
nindo proposta e convoçanao a Pri-
meira reunião ampla, que se realizou 
no dia 26 de maio, quando foram or-
ganizadas as atividades de cada setor 
• •m cada cidade com o objetivo tl• 
Co atoai, um movimento Combativo 
por um Sindicato forte e representati-
vo. 

A movimentação recebeu impul-
so no recente pleito que, pela primei-
ra vez, elegeu por voto direto dire-
toria da Federação Nacional dos Jor-
nalista (Falua/ - "um grande avanço 
para • categoria. Doi5 conseguiu core. 
testar a estruture autoriuiria do sin-
dicalismo braiileiro-, segundo avalia. 
ção feita no -Boletim". A eleição 
conduziu à preside:scia da entidade 
nacional o jornalista Aucialio Dantas 
e à VirwpretidânCia o jornalista Ri-
cardo Koischo, ambos de São Pau-
lo, e, apesar da novidade do pleito di-
reto. o fato evidenciou no Paraná a 
marginelinclo da grande maioria da 
classe: dos 700 associados ao Sindica-
to, menos da metade 1294 votou). A 
diretoria impediu que os Jornalista 
com menos de dois anos de exercita° 
profissional votassem. apegando-se à 
justificativa legalista contida nos seus 
estatutos, o que rifo ocorreu em São 
Paulo. "A diretoria margmaidou tem' 
bem, e delibriredamente,os prol isolo' 
nen de importantes cidades do ante-
rior do Estado, como Cascavel. Foz 
do Iguaçu, Guarapuava Umuarama 
Paranaguá, Ponta Grama e Paranavai, 
entre outras,que não tiveram a opor-
tunidade denotar porque foram utili-
zadas apenas duas urna, uma em Cu-
ritiba e outra em Londrina e Marin. 
pá", conforme acusa o "Boletim de 
Oposição Sindical-. Também não pu-
deram notas "os Companheiros em  

atraso com as mensalidades do Sindi-
cato. muitos deles desempregados • 
sana condições da saldar seus debi-
tei". acrescenta. 

OMISSÃO E CUMPLICIDADE 
A Oposição Sindical ',Oda a 

atual presidente do Sindicato, Dinide• 
rio Peron. de "deslealdade-  para com 
a categoria. Ovando se realizou O 
Congresso de Ciliar apari, onde foi 
aprovada a proposta de eleições dite-
tu para a Feriai, Peron retirou., do 
~nano e depois patrocinou sua pró. 
pua candidatura para O cargo da di-
retor de base. 

O Congresso de Guarapa., eu. 
rem, havia definido oura o diretor de 
base, ligura pala primeira ova intrOdtr• 
,ida na Fenaj, nevaria ser alguern des-
vinculado independente da diretoria 
do Sindicato, que já tem sua ralos 
sentaçao na entidade nacional "Po-
voo optou pelo continuar., Mais 
uma vez foi fiel aos ensinamentos de 
seu antecessor, Airton Batiita, que 
presidiu o Sindicato durante dez 
anos, sem nunca ter assumido • de-
fesa dos reais interesses .oa categoria. 
sobretudo nos per iodos de repressão, 
mais aguda do regime autoritário coai- 
t re a sociedade brasileira", diz o "Bo- 
letim-. 

G "Boletim" critica ainda "a 
omissão, apatia-si 
de da atual diretoria com relação

- 
 ao- 

editor do ,,jornal Nosso Tempo' ,de" 
Foz do Igurçu, Alvanel° Mazzarollia. 
Condenado pela Lei de Segurança Ni-
cional,. é mantido preso no Anu, erva 
Cusitiba, acusado de delito de opi-
nião. Foi também condenado por 
exercício ilegal da profissão por ntfo 
ter o famigerado registro profissional, 
uma questão ainda muito discutida 
em nosso Pais". Essa postura Penso 
apurniu e_ -Mantém apesar de urna as- 
sembnia da classe, realizada em 19 de 
dezembro do ano paliado, ter 
incumbido expressamente o Sindicai. 
to da defender Mazzarollo 

A Oposição Sindical vê na LSN, 
na Lei de Iroprenia e na forma como 
foi regulamentada a profissão de ¡or. 
calista o mesmo "ranço di..atorial", 
que visa "restringir ao máximo e 
inanir afiação livre do povo-. No ca- 

Caso Juvanci0 sensibiliza a Oposição 
Sindkal 

sim especifico de iniciativas como a 
criação do jornal "Nosso Tempo" por 
passou que, apesar de não possui' - 
rem diploma de jornalismo, apresen-
tam longa experiência na atividade, a 
Oposição Sindical condena o com-
portamento do Ministério do Traba-
lho, que primeiro negou a eles o regis-
tro solicitado e e que fazem jus, pa-
ra depon processá-los por "exercício 
ilegal da profissão". Na verdade. der. 
ma  a Oposição Sindical. iniciativas 
COJA.Q.AjeãZnal "POSIO.10 	-0 _I21E 
Vem.  ser_saudadas_por, ieu_into_salpv 
cultural.  para a comunidade a que Sar. 
vem e pela agi:nora que oferecem ao 
mercado de trabalho jornalistico7 Da 
Astra forma, entende o movimento, • 
fixação no espiou, da regulamenta' 
cão da profissão conduz ac. comprou. 
viemo de fundo totalitário QUIS facto 
ao povo os canais de comunicação • 
desemboca no monopólio da Mio, 
mação. 

PROPOSTA ABERTAS 
O movimento parte igualmente 

da autocrítica, identificando no des. 
compromisso da ciam com a conclu• 
cão do Sindicato o principal fator do 
continuismo das gestões pategos 
"Em todas as oportunidades de con• 
ironia, sem dúvida nossas debilidades 
maiores foram as avaliações mal feitas 
da capacidade de articulação do seg-
mento e do grupo que se perpetua 
no Sindicato; falta de informação sc-
bre essas articulações: o despreparo 
para os embates, que se revela através 
da ausência de campanhas de sindica-
l/cação que permitam 11 todos OS jo-
vens jornalistas escolherem, através 
do voto, Seus representantes; a p•nis• 
tencia de preconceitos e falsas contra-
dições no seio da categoria entre nor-
te/sul do E:tado, entre as redações, 
anit1Orial, jornais locais e sucursais". 

Para e Oposição, • atual direto-
ria não representa quem hoje está tra-
balhando por um futuro melhor. Ela 
é "atrelada ao Ministério do Tuba-
lho, à legislação autoritária e conta 
com o apoio dos que há muito não 
exercem a profissão, mas que com-
pactuem com ideias pategos e giram 
em torno de inimigos da categoria". 

Dentro dessa avaliação, o movi' 
mento apresenta para debate e lição 
uma lista de 15 proposta: 

1. Organização da Oposição Sin-
dical dos Jornalistas. com  calendula 
de reuniões e assembléias preparei!, 
rias aos embata; 

2. Organização de comissões de 
mobilização por ',dação. tinenorie 
d• imprensa. etc.; 

3. Campanha de podia. 'ização; 
4. Criação do Conselho ae Etica 

para serificação das condições de Sin-
dicalização • de registro proliasional; 

5. Mudança no Estatuto do Sm-
canana: 

6 . Equiparação das condições 
de voto entre duernpregadoa e sócio, 
remidos (aposentados); 

7. Anistia aos desempregados 
com ~nulidades em atraso; 

8 . Apoio à reivindicação doa 
companheiros de Londrina e outras 
cidades do interior para eleição direta 
dos delegados regionais do Sindicato: 

9 . Luta contra • LSN e outra. 
lei arbitrário, atraiais de seminários.  

debata, palestras e amos; 
10. Valorização da entidade essi. 

'tinta. a Fanai, abavas de contatos 
frequentes COM a nova diretoria • No 
presidente; 

II. Estreito relacionamento com 
os sindicatos da outros estados • 

12. Buscar unidade anue norte* 
Sul do Estado • Outras regiões pau. 
que tOdC.1 participem da vida no sin-
dicato; 

13, Tornar a Oposição Sindical 
estadual 

14. Participar da rala inseminai-
cal de forma organizada: 

15. Construir urna nova proposta 
da Sindicato, através de debatas per-
~nimbes. 

De irrieduto,fi Oposição Sindi-
cal realizara um seminário sobre a 
LSN e a liberdade de imprensa, visan-
do a libertação do socinpropenitareo 
do "Nosso Tempo". Juvincio Musa-
rolam de todos os jorniaistas mungi-
dos por esta la istsiação_. 

Outono-primavera 
Foz:anciã-menina-moça 
Foz:pioneirismo-encanto 

Técnica-magestade 

Foz -69 anos - Parabéns 
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— NÓS DO MUF FATO KRuGER QUEREMOS 
NESTA !).A. 9.  PARABENIZAR A 

POPULAÇ AC- 'GUAÇUENSE PELO 
DINAMISN DC QUE CONDUZ A 

CONSTRUÇAO Dc.91- 4. HOPITALEIRA CIDADE. 
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onibus: trabaihadores da T 
Dos 1.500 funcionários da 

Tenenge que trabalham na obra 
de Raiou, em Foz, aproximada-
mente 900 dependem de condu-
ção. E durante a semana passada 
estiveram reunido:. para discutir 

um n dos seus problemas mais im-
portantes no momento: falta de 

onlbus. 
Desde o carnaval que a em-

presa 'tarou de transporte urba-
no deixou de fazer a linha entre 

o alojamento e a cidade, "por-
que eram poucos os Lissageiros': 
conforme um dos diretores. 

De lá para cá os trabalhado-
res que se locomoviam nos óni-
bus estão caminhando quatro 
quilómetros a pé para chegar ao 
ponto mais proximo. 

Revoltados com a situaçãn, 
os trabalhadores decidiram enca-
minhar urn abaixo assinado ao 
engenheiro João Paulo Meirelles, 
responsável pela obra, mas já faz 
aproximadamente três meses e 

nada ainda foi resolvido. 
A Tenenge é a empresa res. 

ponsável pela instalação das esta. 
cães e linhões transmissores de 
energia elétrica. Seu canteiro de 
obra e os alojamentos estão si-
tuados proximos à Vila Guarani, 
em Foz. A situação dos 310 tra-
balhadores que vivem nos aloja-
mentos i extremamente trágica. 
Não podem pegar carona dentro 
da firma e as peruas requisitadas 
pelos funcionarios de maior sala - 
rio estão proibidas de transportar 
peões. 

A falta de condução está 
errando gravissimos problemas 
para os trabalhadores que em sua 
totalidade vieram sem as Iam,'-
lias, desde a compra de um remé-
dio até um reforço alimentar 
eles precisam caminhar os 
quatro quilómetros para pegar a 
condução. Inclusive há alguns 
pedes que deixaram de estudar 
por esse motivo. Outros tiveram 
que cair do canteiro e passaram a 
morai na cidade, pagando 25 mil 
ou mais de alugue!. 

" las os problemas dos peões 

não se resumem somente a falta 
de transporte. Internamente há 
um processo de humilhação Para 
com os trabalhadores. Na poucos 
dias um dos diretores teria afir• 
marfo que -os peões não valem o 
bleo diesel da Terrenge". Os ó-
nibus da Empresa Isolou trans. 
',oram os trabalhadores somen-
te do "entro da cidade até os lo-
cais de trabalho, não entrando 
no canteiro onoe fica o aloja-
mento. 

Agora, em pleno inverrin,os 
310 operar hos que vivem no alo 
ja.nento estão preocupados ante 
a possibilidade de uma epidemia 
de sarna. As roupas de cama são 
trocadas somente uma vez por 
semana e já existem alguns Inch.-

cios para os trabalhadores aloja-
dos terem este 1-pode preocupa-
ção: "Há um companheiro com a 
pele toda in dada e que se coca 
desesperadamente", afirma um 
dos 	•'-ares. 

Inclusive com o frio está 
surgindo um bom negócio para a 

GUARUJÁ: MORADORES 
AMEAÇAM DEVOLVER 
CHAVES DAS CASAS 

A exemplo do que ocorre 
em outras cidades do Paraná, 
moradores de bairros periféricos 
de Cascavel vem se manifesta,la 
energicamente contra o abusivo 
aumento de 130 por cento nas 
prestações das casas populares 
financiadas pelo Sistema Finan-
ceiro da Habitação — SFH. 

Na quinta-ferra. dia 2, cerca 
de 100 mutuários da Cohapar 
reuniram-se no bairro 	Guarujá 
para decidir as medidas práticas 
de caráter politico e jurídico a 
serem urgentemente tomadas 
pela população daquele conjunto 
habitacional, uma vez que a alta 
das prestações determinadas pelo 
governo federal através do BNH 
passará a vigorar a partir de 1o, 

de julho. 
Na oportunidade o advoga-

do Ivens Consentino Cordeiro 
fez um retrospecto da atuação 
do Banco Nacional da Habita 
ção desde a sua criação em 1.964 
e do funcionamento do Sistema 
Financeira de Habitação. No pla-
no jurídico, segundo Ivens, as 
medidas legais adequadas ao ca-

so são a ação rescisória do con-
trato de financiamento, nue 

implica na devolução do imó-
vel mediante o resgate das pres-
tações pagas acrescidas de mios 
e correção monetária, e o man-
dado de segurança preventivo 
como instrumento jur rdico de 
oressao ao percentual de 130 por 
cento de aumento. 

No campo polibco as lide-
raças do bairro Guarujá discuti-
ram medidas que vão desde reu-
niões com as autoridades ligadas 
ao setor habitacional e ã 
administracão pública, com o 
objetivo de exigir posicionamen-
tos que atendam aos interesses 
populares, ate o encaminhamen-
to de abaixo-assinados ao general 
F igueiredo e a devolução conjun-
ta dos carnes de financiamento 
e das chaves das casas como for-
ma de protesto à medida go-
vernamental. A reunião, convo-
cada pela Associacão de Mora-
dores para ser realizada na Es-
cola "José Angelo Baggio Osso", 
foi transferiria para o Salão Paro-
quial do Bairro Guaruja com a te 
nalidade de evitar reacoes 'more-
visiveis por parte dos moradores, 
uma vez que a Inspetoria Regio-
nal rle Ensino de Cascavel - pot, 

BI r 
co identificada com o principio 
de -democracia participativa" 
do gove nador José Richa, não 
autorizou o uso das rnstalacões 
daquela Escola Estar' . 	para a 
reslizacão do encn,. ria. Ante-
riormente o uso daquele prédio 
da coletividade fora nozi.do  para 
reunrdes do Movimento Traba-
lhista do PMDB e do Comité 
"Juvéncio Mazzarollo pela Re-
vogação da Lei de Segurança 
Nacional. 
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monge protestam 
Tenenge. Como a roupa de cama 
é pouca, cobertores estão sendo 
vcildrdos 	pelo 	preço 	de 	Cr$ 
2.400.00. 	Depois são desconta- 
dos na folha de pagamento. 

Espera-se ainda esta semana 
uma solução para o problema do 
transporte, 	pois 	uma serie de 
contatos estão 	sendo mantidos 

entre DRM, 	'irado Itaipu e 
o vereador Dobrandino da Silva, 
Enquanto 	isto 	os 	peões contr. 
nuam fazendo a pé o trajeto li-
gando o alojamento com a SR- 
277, 	e 	no refeitorio comem o 
pão que o diabo amassou. Que, 
evidentemente, e descontado do 
salário. 

NOS TEMOS CONTRIBUIDO PARA O EN• 
GRANDECIMENTO DE FOZ DO IGUAÇU, RE-
FORMANDO FACHADAS E INSTALANDO LU 
MINOSOS, TOLDOS E COBERTURAS DE LO-
NA. 

ISTO PARA NOS TEM SIDO UM PRAZER E 
PRETENDEMOS CONTINUAR SEMPRE E CADA 
VEZ MAIS TRABALHANDO POR ESTA CIDA-
DE E SEU POVO QUE MUITO MER ECEM;QUE 
HA 69 ANOS VEM CONSTRUINDO ESTA FA-
BULOSA C!DADE QUE E ORGULHO DE TO-
DOS OS BRASILEIROS, 

CASCAVEL TOLDOS 
BR-277 — Atrás da Transiguaçu 

Fone 73-4991 

NA PASSAGEM DO DIA DO MUNICIPIO 

QUEREMOS EXTERNAR A NOSSA 

ALEGRIA DE CONVIVER 

NESTA TERRA MARAV:LHOSA, 

morwo DE ALEGRIA E SATISFAÇAO, 

PARABENS, FOZ DO IGUAÇU,PELO 

SEU 699 ANIVERSARIO. 

10-
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MECANICA 	RENÃ 	LTDA. 

Mecânica - Torno - Solda e Aut.:, Alétrica 

Avenida Arterial 51n, próximo do gelinho 
FOZ. Do IGUAÇU 	- 	PARANÁ 

Os proprietários e 
funcionários da Loja Dama 

levam a público sua 
satisfação em 

poder parabenizar Foz do 
Iguaçu na passagem de 

seus 69 anos de 

E

emarcipação 
político-administrativa. 

. j .1 	,11,-- ri r 
ir4.' 	k,- 	a L ,  4.,1A 

Lola Dama, AveredaJuccelino Kubitschek, 286 - Fone 74-2270 
FOZ DO IGUAÇU — PARANÁ 
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rExilados paraguaios 1 

fazem reunião em Foz 
sesperados e injustiados", destacou Fonse- 
ca. 

t-  "Abominamos todas as formas de repres- 
o 

	

	
são, que tendem a di% idir os bomf ns entre 
opressores e oprimidos, er.plorados e explo-
radores, dando origem a regimes evi que al-
guns poucos tudo podem e tudo decidem, 
sem lesar em conta os anseios e as justas rei-
sindicações da maioria". Esta af lw mação foi 
feita pelo deputado José Fonseca (PMDB), 
ao participar de uma reuniáo com exilados 
nararzuaios. em Foi do Iguacú. 

Lembrou o parlamentar que os regimes 
despóticos nada contribuir am para a soluláo 

• dos problemas sociais c económicos da nossa 
época. "Em 1.970, a divida externa dos pai-
ses latino-americanos era de 21 bilhões e 139 
milhões de dólares c hoje, esta divida é supe- 

▪ rior a 350 bilhões. Significa que, á sombra 
do autoritarismo, dos golpes militares, do 
cerceamento dos direitos humanos,. tem 
prosperado a cobiça das grandes potências, 
além dos limites do tolerável, enquanto se 
agras am os problemas sociais, aumentam as 
legiões de desempregados e subnutridos, de- 

Defendendo o regime democrático, o 
pemedebista disse que o Paraguai tem três 
milhões de habitantes c que um milhâo c qui-
nhentos mil visem no exibo, sendo 40 mil 
por motivos polir icos e os demais por radies ' 
de subsistência. Fonseca lembrou que 300— - 
mil brasleiros visem naquele pais, muitos • 
em situação irregular c por enquanto à mar- - 
gim da repressão. Destacou, entretanto, que 
há urna inquietação no setor e enalteceu o . 
trabalho realiiado pela igreja, atra-..'s do 
Comitê Nacional de Imigrações. 

Mais adiante, o deputado defendeu a . 
união de todos o.. povos latino-americanos 
que lutem pela democracia. "Unidos, have-
remos de %arre,  do solo deste continente to-
dos os 'iteres da ditadura, todos os ser‘kais 
dos grandes grupos internacionais, que se 
nutrem da miséria c da fome dos latino-
americanos. Sabemos que a luta será árdua e :1 
dificil, mas %alerá a pena". 

GAZETA DO POVO-12/05/83 



Comitê em Foz 
Apoiondo o esforço dos cidadtfos porogunios 
no exílio pela ledemocratizaçtio do Paraguai, 
o deputado Gernote Kirinus, rnviou ontem 
telegrama ao sr. Ciro Dias, presidente do 
Comité Brasileiro de Solidariedade com o 
Povo Paraguaio. O Comité se reOne 
amanhei em Foz e Kirinus, impedido de co.-n-
parecer por enfermidade, manifestou sua 
solidariedade ia árdua luta do povo paraguaio 
pela volta 13 democracia. 

Jornal "O PARANÁ" 

Edi;!:o: 11/6/P3 

Réus sem crime 
Do deputado Gernote Kirinus, 

primeiro secre,tário da AL do Paraná 

-O ministro Abi Ackel anunciou que o 

governo vai retirar os delitos de im-

prenso da Lei de Segui- onça Nacional, 

porque ele • •ino draconianos demais e 

riEio se ajustam à atual realidade 

• brasileira, já havendo para tal a Lei de 

„Imprensa. 	...asiôo é oportunu para  

renovarmos o apelo em favor da liber-
taçno do jornalista Juvéncio Mazarollo, 

único réu preso no Paraná por delito 

de Opinibo, vale dizer um réu sem 

crime. 
O governo faria uma home-

nagem à liberdade de imprensa, liber-

tando Mozarollo imediatamente, num 

gesto de grandeza politica". 
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FOZ DO IGUAÇU 

COMITÊ BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE COM O POVO PARAGUAIO 
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