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-ESTEUML 90 FOBTO MEIEA: 

««UB esfÔrço extraordinário uma oomigaão de hamena do poyo reoolvou aolnoio» 

aar de vez por tôdaa o problema da estrada do FÒrto Meira* 

—Essa oaaiaaSo» constituída dos senhores Osvaldo Ferras DaniSo, Sergio Lola*-
to Machado o Josí Leopoldino Neto, saiu rela cidade arrecadando fundos a 

Om do •laser* a ESTRAM DO PORTO MEIRA» 

—ktê agora o problema vinha se arrastando o a Prefeitura jopfiva a eul-pa ÉO 
go%6mo» dizendo que a estrada era conservada pelo BER» 

-aquele Departamento, por oua vos, não dava "bola" e o negócio seguia* 

•o Prefeito diaia que não tinha verba para conservar a estrada e nsa podia 

nwndnr colocar pedra e cascalho por falta de reouvsos. 

-Os probiemas vinham se agravando cada vez mais com as constantes chuvas que 

• caem em nossa região* 

•-ao tona hora para outra os agentes de aiagem e hoteleiros compraram a briga 

o partiram para a luta e o problema está solucionado para esta temporada* 

tempo recorde foram executados os serviços de encascalhanonto da estrada 

l l t i m ^ ^ o máquinas e tratares da Prefeitura* caminhões emprestados» élec 

e gasolina doados por particulares e empresários» 

ima vez ficou provado que não temos outra alternativa sengo a de f&>-

sertteo tudo nor asi» assjtg mesmo» 

-á̂  verdade aue tivemos apoio da Prefeiturajaas se não ae mobi l i zaa aem aa ffav 

ças a estrada ficaria no mesmo e o poder publico não tomado providência* 

-e ieao I muito ruim,, 

—ae aa coisas têm qû  aer feitas por particulares e emprgságiosj deixando de 

lado a responsabilidade do poder publico vamos caminhar por um caminho -

oompletamente erradOj 

—louvamos grandementé a iniciativa da comia aã o em arrecadar fundos e provi

denciar a recuperação da estrada do porto meira* 

-porém» fazemos a reasalva dc que aoluclonado_>sse problema» doixeaoa as d»» 

maia providências ao Prefeito que deve arcar totalmente com aa conaeqjdên» 

oiaa» pois I pago pelo poro e deve fazer o que o povo precisa». 

-so continuarmos assim» çhe/rará o dia en que o Prefeito anonas pagará o fun

ci onaliamo, baixará leis e decretos ê  os particulares e empresários farão 

tudo» indo contra o próprio regime administrativo da democracia» 

-por isso e tudo maia que virá, ficou provado que os hamena de Foz do Iguaeu 

sSo suficientemente capaaes de responder pela sun cidade e resolver seus 

problemas» 

-e oaaa ajuda nos foi dada pelo !• B.Fron*,IEDg*»DHEH*»TELEPAE»Aí̂ entes de 

%iagem» hoteleiros»empresários e narticulares* 
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-conoordamos plenamente que a Prefeitura diapõo de parcos recursos e luta 

. ada dificuldade maa a verdade é que nio D ode ficar alheia aos prOble—m 

^cnnnitifios e entrar na festa denois que o gaiteiro começa a tocar o gjjj 

•••»:• 
if -' 

«-dara ela tomar as iniciativas e faser o que os homens da oidade fiseram efe 

ra cem a estrada do porto meira, 

-agora» uaa o oiaa I certat 

-se aa coisas marcharem assim» teremos que tonar providSnciaa^e mandar tapar 

oa buracos da Rua Hio Braneo» avenida Brasil» Obelisco e acahaxmoa eoa 0 

aiaesso de velocidade aae ruas centrais e bairros da cidade* 

-X CONGRESSO HàCIOKJLL BK CANCEEOLOOIA: 

-domingo será aberto oficialmente o I congresso nacional da oanc ero logia «1 

Poa do Iguaçu, 

-virSo para nossa oidade os maia famosos canoerologistaa do Brasil* 

-dentre os médicos famosos» destacamos a presença do ParanaensetBr,Moiaéa 

PaeidmUc, conhecido no mundo todo, 

-Infaliamente oa médicos de Poa do Iguaçu não entenderem a finalidade dc 

' Congresso e nem a profundidade e alcance que terá no Brasil e no mundo, 

«Ooa aa exseçõao do BR.SÍLVIO OÚHI» médlco-chefe da Santa Oaaa» c BrJLntSaio 

Roberto Fava, moço extraordinário» cs demais se negaram a proferir aa pe-

leatras diaende qua desconhecem o assunto e nSo tem nada com isso» 

-OS organiaadorea dc Congresso que contavam com essas palestras» principal

mente de convite por parte dos médicos às auaa clientes» se viram» assim» 

frustrados e grandemente prejudicados em aeu trabalho» árduo e difícil* 

-é maia uma atitude negativa aoe empreondimentos que se reali «am aqui* 

-Sssea médicos esquecem que eatSo ganhando aeu dinheiro aqui e tudo que fôr 

feito pela cidade» no campo da modioina» virá em aeu próprio beneficio* 

-afinal de contas é um oongreaso nacional,.• 
—Poa do Iguaçu foi a cldade-chave» escolhida para a arrancada de combate e 

prevenção ao câncer ginecológico, 

•hoje chegam trôs enfermeiras e três secretárias para preparar o terreno e 

dar aa primeiras orientação aos organizadores do congresso* 

-o or.Jcão Taldir Lemos» antigo presidente do HÓtary Clubo,foi quem tomou aa 

primeiras providências e continua batalhando pelo congresso* 

-o próprio presidente do Pra guai, ar •Alfredo Stroessner» interessou-se pelo 

aasunto 0 pediu que oa médio os fêssem até o país vizinho, 

—tante 4 verdade que os congroaaiÉÉaa irão até SAN LOELUZO na segunda-feira 

e lá proferirão palestraa e aplicarão medidas de combate e erradicação do 
câncer ginecológico, 

B S£,J0CO VALDIR LEMOS N 
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-ATE3TÇÍO PA HA ÊSTE3 AVISOS DA PARÓQUIA SB 3X0 JOfO BATISTA I 

-A paráqtiia está com apenas um sacerdote para atender a cidade e as capela» 

do interior do município* 

-0 Po «Paulo pede a todoa que prestem atenção para Setes avlsosi 

-REMANSO OBAHBBs a missa nessa capela ficou transferida para segunda-feirat 

« / dia 5. 

-Na «apela de nossa senhora aparecida a santa missa fica como de costume aos 

domingos ás 16,oo horas* 

-hoje àa 9 horas foi celebrada santa missa em sanga funda* 

-FESTA EM TRÊS LAGOASt 

-dCBuinso, dia 4» grande festa de São Pedro, em Ir&s Lagoas. 

"àilfrl horas santa missa e ao meio dia grande ohurrascada* 
coai 

recebemos a grata notícia de que a CULTURA 6 bem sintonizada ca loo»» 
lidado de entre-rios, próxima à Pato Bragado, município de Marechal Cândi

do Rondon* 
-a pregramação maia1 ouvida é o JORHAL BO MEIO BIA que todoe acompanham oon 

atenção diàrlamente* 

-Nosso otvlnte maia assíduo á o sr*Josá Stohl a quem enviamos um grande atas» 

-0 QUS A POLICIA REGISTROU, com Adriano Gustayot 

-tape 

-VASCO X TUIUTI BE CASCAVELt 

-domingo teremos no menezes da rocha VASCO BA GAlíA x TUIUTI de Cascavel,líder 

do certame amador daquela cidade* 

-a apresentação do TUIUTI se deve ao afastamento do Flamengo que assim se 

desliga do certame da Liga Cataratas* 

-a retirada do Flamengo, segundo deolraçõea de sua Biretoria, ó em repulsa 

â ati todo da LIGA e nãc em menosprezo ao Vasco, time que 6 muito conside-
rado pela direção e torcida flamongulsta* 

-assim, para que a cidade não fique sem futebol, a Direção do Vasco acertou 

a partida amistosa com o TUIUTI* 

-será boa pedida para domingo em nossa cidade o jêgo VASCO X TUIUTI no Mei 

aes da rocha, âs 13,30* 




