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ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

ENCAMINHAMENTO nQ 007180 

DATA: 05.02.80 

ASSUNTO:JORNAL DO DIRETaRIO 
ORIGEM: ASI/FUEL 
REFERENCIA: XXX 

DI FUSÃO ANTERIOR: xxx 
ANEXOS: Cópia xerox de Jornal 
DIFUSÃO: ACT/SNI- DSI/SSP/PR 

1 

U.F. do Paraná 

Este OI encaminha para análise 

cópia xerox do Jornal Estudantil "Por Um Bloco", editado' 

pelo Diretório Acadêmico do Setor de Tecnologia da U.F.do 

Paraná. 

1.1 

O referido jornal foi enwiado , 

para o DCE/Livre de Londrina. 
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(Reconhecida pelo Decreto F líder ai N.; 69.324 de 7 /1 O I 711 

ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

ENCAMINHAMENTO nQ 005180 

DATA: 04.02.80 

ASSUNTO: JORNAL PARAN~ REPORTER 

ORIGEM: AS!t/FUEL 
REFERENCIA: Infe N9 109/ ASI/FUEL de 11.12. 79 
DIFUSAO ANTERIOR: xxx 

ANEXOS' 1 Exemplar do Jornal Reporter 
DIFUSNO:ACT/SNI - DSI/SSP/PR 

1 

Este OI, encaminha para Análise, 

1 exemplar do Jornal Paraná Repórter, edição de fevereiro de 

1. 980. 

1.1 

O referido Jornal é editado pela 

Cooperativa de Jornalistas do Paraná, com sede em Londrina ' 

(vide infe de referencia ) , tendo como editor responsável o 

Jornalista José Antonio Tadeu Felismino. 

].2 

Foi composto no Diário do Norte 

do Paraná-Maringá/Pr. e impresso nas oficinas do Jornal O Cru 

zeiro do Sul, de Sorocaba/Sp. 

1.3 

Sua 19 edição foi de 20.000 exem

plares tendo sido dispendido em sua confecção cerca de 20D.OOO,O 

1.4 

A Cooperativa de Jornalista do Para

ná arrecadou através de doações, grande parte do númerário uti-

lizado,tendo sido apurado que colaboraram entre outros, as se-

guintes pe rs o na 1 i da de :5 : O:vi;eo d~ Segur~nca e lnlurnlu,~ú;s 

Alvaro Fernandes Dias //~ 

Francisco Lei te Chaves c:.~ 

Dal ton Fonseca Paranaguá ~/ 

Ascencio Garcia Lopes~ 

Nelson Fiori Luiz Malaguido / 

José Tavares da Silva Neto 

9! Ao4P. ~\2t 
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ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇOES 

JNFORME nº 135/80 - ASI/FUEL 

DATA: 25.07.80 
ASSUNTO: RELAÇÃO DE HOMENAGEADOS NA COLAÇÃO DE GRAU DA FUEL 
ORIGEM: · ASI/FUEL 
AVALIAÇÃO: A.l 
DIFUSÃO ANTERIOR: 

DIFUSÃO ATUAL: 
/ 

DSI/MEC 
REFERENCIA: 

ANEXO: 

Ccmffidem;ié!J! I 
~;-" -~~':.--"'- --"'~_;o;s- t">OW .1 

- DSI/SSP/PR 

1. 
\ ... 

Através de escolha realizada pelos funnandos do 
19 semestre de 1980 da FUEL, constatou-se que cinco dos home
nageados possuem registros negativos nos Orgãos de Segurança, 
por suas atividades em favor de ideologias esquerdistas . 

1.1 

O doutorando de Medicina Luiz Eduardo Cheida, es 
colhido como orador geral, e-elemento atuante no ME. 

2 o 

Dados de qualificação e registro de antecedentes 
dos homenageados e orador geral: 

2.1 

NOME: !IELIO MO:A.CYR DE SOUZA DUQU-~óme da Turma de C. Econômicas.', 
FILIAÇÃO: Silvério_ Souza Duque ~~Alves de Souza 
D.L.N.: 30.05.42 - Andaraí -Bahia 
C.I.: 449.913-PR 
ESTADO CIVIL: Casado 

PROFISSÃO: Professor e Economista 

ENDEREÇO: Rua FeijÓ Sanches, 201 - Londrina- Pr. 
CONOTAÇÃO POLITICA: Esquerdista 
REGISTRO DE ATIVIDADES: 

- Atualmente é Deputado Federal pelo PMDB/PR; 
Simpatizante do Grupo Estudantil Poeira; h · ·· 

- Tem dado apoio a vários movimentos de tend. esquerdistas, eclo ---------
didos em Londrina; 

- Pertence ao Grupo Radical do PMDB. 

2.2 
NOME : BRUN_O_E_lARCA_S_'[E_L_L_I 

FILIAÇÃO: Bruno Piancastell~ e Conceição 
D.L.N.: 08.10.24- Belo Horizonte/MG 

C. I.: 1. 061. 759-PR 
ESTADO CIVIL: Casado 

PROFISSÃO: Médicoe Sociólogo 
ENDEREÇO: Rua Alagoas, 244 -Londrina 

Sociais 
Corrêa Piancastelli 
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Continuação do Infe n9 135/80 - ASI/FUEL 

CONOTAÇÃO POL!TICA: Esquerdista ligado 
REGISTRO DE ATIVIDADES: 

Atuante no Movimento de Contestação do regime, participando do 
ME e de agitação na irea médica (Sindicatos e Associações); 

E ligado a um Grupo de Médicos Esquerdistas, integrado por Ne! 
son Rodrigues dos Santos, José Luiz da Silveira Baldy, Walde~. 

mir Belinati, Carlos Gentile de Melo, Mario Vitor de Assis Pa 
checo, todos participantes da CEBES e da SESAC. 

2.3 
NOME: j\LCIDES VICTOR DE CARVALtlQ ~me da Tunna de Letras Anglo

:f/ ~~rtuguesas 
FILIAÇÃO: Francisco Vitor de Carvalho 

Aurora A. de Carvalho 
D.L.N.: 20.04.44- Cana do Reino/MG 
CI.: 1.021.116 -PR 
ESTADO CIV!L: Casado 
PROFISSÃO: Professor 
ENDEREÇO: Rua Guapore, 423 - centro - Londrina 
CONOTAÇÃO POL!TICA: Esquerdista 
REGISTRO DE ATIVIDADES: 

Foi indiciado em Inquerito Policial 015/69/DOPS/SP, por ter~: 

participado do Congresso da UNE em Ibiuna/SP; 
Elemento atuante na Associação dos Professores Licenciados do 

Parani - Núcleo de Londrina; 
Atuante na Associação dos Professores de Londrina; 

" no Comitê Londrinense pela Anistia e Direitos Humanos 
- E um dos líderes do Movimento de Melhoria Salarial dos Docen 

tes da FUEL. 

L NOME: NELSON RODR~~~ES DOS SANTOS~ome de 

FILIAÇÃO: Basílio Rodrigues dos Santos 
Edith B. R. dos Santos 

D.L:N.: 20.04.36 - São Paulo/SP 
C.I.: 1.824.372- SP 

ESTADO CIV!L: casado 
CONOTAÇÃO POL!TICA: Esquerdista 
PROFISSÃO: Médico e Professor 

REGISTRO DE ATIVIDADES: 

turma de Medicina 

~ ~ 11 f Ex-docente da FUEL; Quando estudante em São Paulo participou 
rT 11D1(). h2..=f ., .. 
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Continuação do Infe 

de atividades subversivas; Militante do PCB; Foi preso em 1975 

durante a Operação Marumby; Era o principal Coordenador do Nú~ - · 
cleo dos Médicos Esquerdistas que atuavam na FUEL. 

Atualmente encontra-se trabalhando em Campinas/SP, na UNICAMP. 
E também Médico Sanitarista da Secretaria Municipal de Campi -

nas/SP. L 
2.5 . 

NOME: LUIZ REYNALDO DE FIGUEIREDO WALTER - 1 Patrono dos Fonnandos 

de Odontologia 
FILIAÇÃO: José Leme Walter e Carolina de Figueiredo Walter 
D.L.N.: . 25.10.34 . Altin6polis/SP 
C. I.: 634.590- PR 
ESTADO CIV!L:Casado 

411 ENDEREÇO: Rua Antonina, 1331 - Centro - Londrina 
PROFISSÃO: Dentista e Docente 
CONOTAÇÃO POLITICA: Tend. Esquerdista 
PRINCIPAIS ATIVIDADES: 

- Ex-Presidente da Associação dos Odontólogos do Norte do Paraná 
- Elemento atuante na Associação Profissional de Professores de 

Londrina 

" " no E:omitê Londrinense pela Anistia e Direitos Hu 
manos; 

- Faz parte do Grupo de Médicos e Odont6logQS esquerdistas que 
atual no Centro de Ciências da Saúde da FUEL. 

NOME: LQl_Z_illLU_ARD_O~CHElDA /.~dor Geral 
2.6 ~ 

. ~ ---
FILIAÇÃO: Dario Cheida e Mercedes Bafile Cheida 
D.LN.: 23.06.54 -Alto Alegre/SP 
C.I.: 6.187.601-SP 
PROFISSÃO: Estudante de Medicina 
ESTADO CIVIL: Solteiro 

. - - . 

CONOTAÇÃO POLITICA: Esquerdista 
ENDEREÇO: Rua Senador Rodolfo Miranda, 1510 - Mirand6polis/SP 
REGISTRO DE ATIVIDADES: 
Ativo no ME local; 
Líder do DCE/LIVRE da FUEL; --~--~ 
Atua no Comitê Londrinense pela _Anistia e Direitos Humanos. 

Membro do Grupo .Estudantil Poeira, Presidente do Departamento' 

Estudantil do PMDB em Londrina, milita na Tendência Popular. 

3. 

Segue anexo ao presente infe, c6pia xerox do 
,,,. __ ,,o•• 
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Continuação do Infe n9 135/80 - ASI/FUEL 
[ Confidenci~ 
~ 

texto do pronunciamento que o orador geral pretende proferir no 
dia 08.08.80 (Colação de Grau). 

-----.-~·---:~~-p~>la rnanutenç~o 
Q C€S.i0,~1 fb t" · t..o::Uo•IJ" I~ · ~ no 

do sigilo desk do<:L;;;j:.;;do (Art. 12 Oec. f.le 
79.099/77 k~&uiamento de Salvaguarda 

Am.~111t~n• s· iloso~ .... ----------""" 

Confidenc~au 
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~tulo: ~aucaçao do Cacique 

Discurso por acasião das solenidades de formatura de agosto/80 

Orador: Luiz Eduardo Cheida - Curso de !>1edicina 
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" Lnutaro era uma flecha àelgada. 1:aástico c azul foi o nos

so mestre. Foi sua primeira idade·só silêncio. Sua adolescência foi 

dom1nio. Sua juventude foi um vento dirigido. Preparou-se como uma -

longa lança. Acostumou os pés nas cascatas. Educou a caueça nos espi 

nhos. Executou as provas do guanaco. Viveu nas covas de neve. Bsprei 

tou o almoço das águias. Arranhou Ós segredos do penhasco. ~ntretevc 

as pétalas do fogo. Amamentou-se de primavera fria. l~ueimou-se nas -

gargantas infernais. Foi caçador entre as aves·cruéis. Suas mÕos tin 

giram-se de vitÓrias. Leu as agressões da noite. Susteve os desmoro

namentos do enx~fre. Fez-se velocidade, luz repentina. Tomou as len

tidÕes do outono. Trabalhou nas guaridas invisíveis. Dormiu nos len

çois da nevasca. Igualou a conduta das flechas. Bebeu o sangue agre_!! 

te nos caminhos. Arrebatou o tesouro das ondas. Fez-se ameaça como -

um deus sombrio. Comeu em cada co-sinha do seu povo. Aprendeu o alfa

beto do relâmpago. Farejou as cinzas esparzidas. Embrulhou o coração 

-com peles negras. llecifrou o espiral fio da fumaçã. :Construiu-se de 

fibras taciturnas~ Azeitou-se como a alma da azeitona. Fez-se cris--
.. - , tal de transparencia dura. Estudou para vento e furacao. Combateu ate 

apagar o sangue. SÓ então foi digno do seu povo" 

A educação é uma rara obra de arte, de difícil execução e -
- ~ , recompensadora como tal. Como na prova ~ndia do guanaco, o esmero, 

a dedicação pessoal e a coragem são armas potentes. ~odavia, de nada 

valerão se o objetivo for somente a glÓria pessoal. O trabalho de ca 

da um de nÓs dentro de uma sociedade, deve ser colocado a serviço des 

ta sociedade. Para entenüer isso, Lautaro comeu na mesa de toda a sua 

gente, soube das suas dificuldades e lutas. llateu-se com· árduas tare

fas durante a vida, sem distanciar-se um sÓ momento de seu povo.- Ed_!;! 

cou-se com· esmêro porque de sua educação, dependia parte dos àestinos 

de sua raça. Ao povo vinculou-se estreitamente; ligou-se a suas afli

çÕes e esperanças para poder interpretar com exatidão 'seus anseios e 
desejos. 

H_o_j_e_~ parte da educação de um homem é tarefa de uma insti

tuição chamada Universidade. Mas é curioso que, atualmente, o termo 

Universidade evoque em nosso espírito um conjunto de edifícios distri 

buidos em um espaço aberto, onde se ensiaam diferentes disciplinas. 

Na sua origem, a Universidade era formada por pequenos gru

pos, que nasceram como resposta a uma necessidade de desenvolvimento 

humano, alimentada pela liberdade, autenticidade e entusiasmo, sem e

difícios prÓprios e sem estatutos e em imediato contato com a socieda 

r 
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de, como qualquer outro gremio de trabalhadores. Posteriorm~nte, a pro-

fissionalização do saber, a especialização, o pragmatismo, começaram a 

mudar seu espírito original. Foram necessnrios edifícios, regulam~ntos 

e estruturas. 

E, assim, a Universidade foi separando-se de seu meio ambien 

te. Começava a{ a sua mar~inalização., 
- , Hoje em dia, nao so o pobr~ ~ o destituído de escolaridade, 

mas o estudante c1ue se fecha esquizofrenicarnente em seus problemas pe.:! 
~ . . . , , 

soais, alheio a todos os problemas pol1ticos e soc1a1s, tambem e um --

marginalizado. E a Universidaue hoje não trata de resolver os problemas 

de seu neio, e de transformar o estudante num homem senslvel aos probl~ 

. mas humanos, ret;ionais, nacionais e internacionais. Hoje a Universidade 

leva o estudante a fechar-se em si mesmo, como que lambendo seu prÓprio 

umbigo, limitando seus horizontes, empobrecendo seu espírito, marginal! 

zando-o dos problemas rnaiores de nossa reálidade. 

Paga-se hoje taxas altlssima s para estudar. A Universidade 

tem agora um carater puramente empresarial, onde os antigos gargos di

retivos são hoje administrativos, como correspondem a toda boa empresa. 

E os homens qme dirigem esta grande fi~ma, já se encontram conversidos 

em homens libados a um serviço para o qual recebem seu salário mensal. 

Esta nossa Universidade confunde ensino com aprendizado, ob

tenção de grau com educação, diploma com comp~tência, fluência no falar 

com capacidade de dizer alguma coisa. Identifica erroneamente cuidadar 

da ~aÚde com tratamento médico, melhoria da vida comunitátia com assis-

t~ncia social, sesurança com proteção policial. 

Constrangida ao cumprimento de um "curruculum", ela tem a fi

nalidade de formar um profissional -que, _como se fosse um produto, deixa 

a Universidade com uma etiquêta na cabeça. 

Atualmente os estudantes nio ingressam e~ uma universidade; 

ingressam em uma eficiente máquiaa burocrática. Na saída, recebem um di 

ploma com valor de troca, sujeito a ofertas e demandas. 

·- . ·A--U;~crsidade de agora, e a nossa é um exemplo fiel, na ob-

servância às vezes policial de seu "curriculum" e estatutos, se esquece 

de formar um homem chrunado universitário, peça hoje meramente figuratie 

va e relegada, esquecida dentro dos quadros univers"itários; constantemen 

te amedrontado pelas acessarias especiais de informação, pelos regimen

toà internos covardes e-aterradores, pelas policias universitárias; pe-

A. 4o. J(z=r 2 
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la triagec ideolÓgica que sofre e sof~crá se ousar coai.es·.;a..i.· as .imposi

çÕes de indivíduos que se albergaram. sob o teto de uma instituição tão 

sagrada, e hoje, vestindo pele de cordeiro, abocanham com fome leonina 

os braços que se erguem po~ justiça. 

Comissões de seleção a candidatos inconvenientes à pollti~a - . , 
interna sao feitas, como nuc passe de magicas, da noite para o dia. D~ 

centes combativos s3o expulsos arbitrariame~te ou sequer contartados. 

Dirigentes estudantis caluniados, 

Difama-se-o que contesta. Tria-se o que combate. N;o existe 

repr~sentação estudantil nos Órgãos superiores e colegiados de curso da 

no~sa universidaue. 
, . 

E a criatividade, a originalidade, o propr1o desenvolvimen-

to da personalidade edificada em debates, contestaçÕes, participaçÕes, 

~onde fie~? Foram caindo ao longo do .camini1o univ~rsitário. Destruir u

ma personalidade ~ homicldio. Não perr.litir o seu desabrochamento ~ um 

aborto. E ambos são crimes! 

A histÓria nos ensina que sempre tem havido tensÕes entre os 

detentores do poder e os de espírito aberto. TensÕes necessárias e prove! 

tosas para a sociedade, já que a verdade transcende o indivÍduo e as ins

tituiçÕes para converter-se em um bem social. A Universidade deveria ser 

um lugar aberto para todàs as discussões e div~rsidades de opiniÕes. ~ 

no dehate que as ideias florescem e a Universidade ganha nova seiva, e 

não na submiss;o de seus acadêmi~os, professores e funcionários. 

Quando o telescÓpio de Galileu rcvclo"'os satélites de JÚpter 

os ortodoxos não se recusaram a olhar atrav~s dele, crenuo que tais cor

pos não pudessem existir, e. portanto, seria enganador tal telescÓpio? 

Quando Vasalius começou a fazer dissecção de cadáveres a- I-

greja não ficou horrorizada? Vesalius não foi acusado de cortar pessoas 

e obrigado a realizar uma peregrinação à Terra Santa como penitência? 

Aquele que tem a sede do saber e insiste na ob~ervação de nos 
., , 

sa sociedade hoje, como na Idade Nedia, e alvo predileto dos qie detem o 

poder. Esta insistência na constatação da verdade, atrav~s dos tempos, te m 

sido a fonte da maioria e das mais encarniçadas batalhas entre a ciência 

e a autoridade. 

Nada acontece isoladacente. A Universidade é o reflexo de to . 
do um sisteca. t o resultado e também causa da centralização do poder 

nas mÕos de uma parcela 1nfima da população.· ;; uma instituiçã~ criada pa-- , ra o povo e onde o povo nao tem voz. Onde poucos tem acesso. O ensino po~ 

3 
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co a pouco torna-se par,o em todas as escolas do pa1s e sao poucos os que 

podem suportar hoje o ~nus de um·estudo superior. O percentual do or

çamento brasileiro de 1980 para o HinistÓrio da Edicação e Cultura é de 

·apenas 2 1 5%. Em relação ao de 1965, c<\iu quase 10%. Com aquela base, o -

Brasil concorria com as nações mais adiantadas do mundo. Com o atual, -

tem de contentar-se com o 930 lugar, que bem define as {nfimas possibil! 

dades e prioridades~de açio neste ponto fundamental. O setor que mais so 

frerá será o ensino superior. 
, , 

A Universidade hoje 1 e area de segurança nacional. O cientista 

brasiléiro hoje, vê-se forçado a pesquisar para empresas mul tinaci_~~is 

ou ent~o - correr o risco de ver seus trabalhos en$avetados e esquecidos. 

Algué~ ouviu, por acaso, os cientistas nacionais quando do Acordo Nucle-

. ar Brasil-Alemanha? Alguém dá ouvidos a nossos cientistas sociais en su

~Aas denÚnciAas diarias sobre a expoli~ção jo trabal~ado~ -~~bano e rur~l? 
~~ s metas de nossa universidade: Ensino, Pesquisa e Extensao, 

nunca foram prioridades. O nivel de ensino é dos mais precá!_~os, a pes- _ 
, . ~ 

quisa e uaposs1vel e quando, heroicamente 1 alguns de nossos mestres c_~_n_-_ _ 

clué trabalhos de interesse nacional, é barrado pela prÓpria direç~o 

por rarÕes polÍtico-partidarias. A extensão à comunidade é relega~a!_Em 

que tentam transformar o nosso Hospital Universitário? As unidades de 

saude periféricas tem recursos para resolverem ao menos parte dos probl~ 

mas da comunidade? 

f doloroso raciocinar com idealismo quando cercam-nos de mult! 

nacionais, empregnam nossas vidas com produtos de consumo inÚteis; quan

do vemos nossos companheiros cumprindo penosamente um curriculum11 elabor~ 

do indiretamente por tecnocratas estrangeiros qie nenhum interesse tem 

tj" no bem de nossa pátria? 

Hoje, concorrer a uma vaga pana a Universidade, é sin~nimo de 

guerra~ ~ o resultado de uma orientação profissional, se é que existe, ~ fi . . 

incorreta; de uma formação social voltada para profissÕes elitizadas 1 o~ 

de .os beneficiados serão, na grande maioria, gente de alto poder aquisiti 

vo. 

- ---- -Q~em-no·jc consegue pagar um tratamento dentarios? são por ac! 

so . os serviços de um advogado acessfveis ao povo? Os comunicÓlogos, psic2 

logos, assistentes sociais . e outros tantos, ten opçÕes de trabalho leais? 

O médico hoje é formado para tratar de verminoses e doenças epidêmicas ou 

é orientado para ter sua bellss_ima cl{nica particular na mais rica ave

nida da cidade, cuidando de casos rarlssimos, enquanto, no pais há 10 mi-

4 
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lhÕes de chagásicos, 8 milhÕes de pessoas com barriga d'água, enquanto 

da população padece de doenças infecto-parasitárias? 

Tomem o q~adro de nossa realidade regional. O Paraná ~ um estado 
, "' 1 ... , d Q essencialmente ar;rario. f·lais de 70/o de sua popu açao c ~ente o campo. ua.!! 

tos de n~s que salmos hoje fomos formados para servi-los? Entre 1970 c 1975 
, , 

sono Norte:~o Parana, desapareceram 76.515 propriedades rurais. Para onde 

foram seus proprietários? A maioria tornou-se assalariado temporário, resi 
. , 

dindo nas cidades, os chamados boias-frias, dos qua1s, so no Norte do esta-

do existem mais de 1 milhão. l~xpulsos do campo, acolhidos pelas cidades, i_!! 

do residir em sua periferia, sob precárias·condiçÕcs de higiene e economia. 

Um estudo recente re1rela q'ile mais de 70% dos favelados de Londrina, já paga

ram alug~téis, ur.t dia, e hoje, moram em barracos sem ter sequer o que co:ner. 

Diriam uns poucos~ mas o que tem a Universidade com isso? E eu re~ 

. ponderia: cabe à Universidade educar SRos 

t~Psão real da sociedade, não marginaliza-lo 

. , 
futuros profissionais com uma vi-

para que ele não marginalize o seu 

povo, A Universidade deveria xrn: 
. , 

haver nos preparado para que pudessemos Ja 

amannãu: .. - f atender as necessidades da maioria de nossa gente; para que nao sa1~ 

semos daqui e entrássemos direto pela porta de uma empresa estrangeira. Para 

que tivessemos nela aguçado o nosso esplrito critico e a visão necessária 

para-transformar nossa realida<le em uma realidade men_os dura e penosa para 

a grande maioria. 

Enq~anto a Universidade nao se modificar e~._pr~tundiª~~~~-~ão~l~. 

tar· para acabar com os com~nsalistas que dela se alimentam apara conse;uir ·--• f . . 
ma1orcs dom1nios sobre o povo, todo o sistema educacional, e com ele, toda a 

nação, estarão naufra6ados, sem chances a terra firme. 

Isso depende de nÓs que saimos, depende dos que f~cam pois mais 

~;que a força dos hom~ns e dos cavalos é a força da.sabedorial 

5 
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ANEXO: 

1. 

O nominado Procurador do Estado do Rio de Janeiro , 

Professor das Pontifícias Universid~des Cat6licas do Rio de 

Janeiro e São Paulo e também Professor do Curso de P6s-Gradua 

ção em Direito, na Universidade Estadual de Londrina, junta -

mente com o Jurista José Lamartine Correa de Oliveira, Profe~ 

sdr da Universidade Cat6lica do Parani, participaram do Painel 
i 

"O Estado Brasileiro, anilise e perspectiva", realizado em 

Londrina no dia 24.10.80. 

1.1 

O evento foi promovido pela Associàção dos Advoga -

do~ de Londriria e subsecção da OAB local, tendo sido realiza

do no anfiteatro da Associação Comercial de Londrina. 

1.2 

De~eriam ter participação do Painel os Juristas Cl~ 

vis Ramalhete, Procurado~ Geral da República e Dalmo de Abreu 

Dallari, que entretanto não compareceram ~ 

1.3 

A mesa fdi constituída pelo Advogado José Alencar ' 

Soares Cordeir~Presidente da Associação dos Advogados de 

Londrina, se«ador Francisco Lei te Chave/s;~ Sérgio Ferr~ e Jo 
sé Lamartine Corre a de :01 i vei :r:.f.' '/ 

,(/ 

1.4 

O primeiro palestrista foi o Professo~ José Lamar

tine Correia de Oliveira, que abordou o tema: "Malefícios dos · 

Atos de Execeção na Propriedade Particular", campo de direi

to privado que é sua especialidade, na ocasião criticou dur~ 

mente as distorções existentes na ârea, principalmente no · ' 

campo da interferência do Estado, pelo não pagamento pelo G~ 

verno de indenizações e outras aberrações praticadas,citando 

o c6digo de Minas que permite a exploração de jazidas mine -

rais por empresas estrangeiras e também o casa da interferên 

cia do Governo nas Universidades. 

"segue" 
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Disse que os Governos da 

mas coisa certa, mais que os erros cometidos por ela, foram sup~ 

riores aos acertos e seus efeitos sio profundamente mal~ficos ao 

povo brasileiro , ao t~rmino foi aplaudido demoradamente pela as 
s is tência. 

1.5 

Em seguida falou o Professor Sergio Ferraz, o 

qual procurou justificar a ausência do Jurista Dalmo de Abreu Dal 

lari , afirmou que o nio comparecimento de seu companheiro foi em 

consequência de mais um feito das "inteligências de bota" que di 

rigem este país, desde 1964, com Arbítrio, Bombas e Torturas 

destruindo vidas e inteligências valiosas de brasileiros indefe

sos e oprimidos pela repressão. 

No transcorrer de sua expos1çao nao fêz nenhuma 

abordagem técnica no campo do direito administrativo ou do direi 

to do trabalho, limitando-se do início ao fim a críticas é con 

testações ao movimento revolucionário de 1964. 

Disse que o país vem sendo governado com extre

ma buirice que se faz urgente uma tomada de posiçio por parte de 

todos os brasileiros, para retirar dos detentores do poder a irn 
, 

punidade e a aprovaçio de uma constituinte, sem o que outras Vl 

tirnas de "atentados- e torturas ·• jamais· saberia qua~s foram os au 

teres desses atos· de totaJ, nefasta e abs·oluta covardia (neste ' 

ponto foi muito aplaudido pelos presentes). 

O Jornal Folha de Londrina em sua edição de 

29. 10. 80 página 20 (.anexo 21 puBlicou as· principais partes do 

~. pronunciamento do jurista S~rgio Ferraz, entretanto omitiu as 

'% ~ ~ frases e palavras mais coritundentes desferidas contra o governo' 
c:: . 

~ ~ ~ e classe dos militares. 
ro; ::1 

E: s: g• 
~ '"'·' -=~ 

1.6 

~~ ~ Em sua ediçio de 30.10.80 página 20 o Jornal Fo 
-- ~ ........... !tJ 

§; ....., ,_, lh.a de Londrina puólicou os principais tópicos do pronunciamento 

~ '-~ ·:"j l:do j uris·ta Jos ~ Lama r tine Corre a de 01 i vei r a (anexo 3) , dando a 
(..'!> • ; ·' .. ~ 

t2 .. ; ~ ...1 .seguint.e manchete "A Revoluçio de 64 optou pelos Ricos". 
\(.; ""'"" ·.:..,~ 

o ~ ~ '.~ g 1.7 
~~;: ~~ 
r.; .-.. :.; ) Apôs a exposição feita pelos dois juristas ref~ 
:e~ o - ·- .... . :")/ .g ~~~ridos. foi concedido palavra livre aos presentes . _~_o_rac}': _ 11_ÇJ. c_bag;Ç_:; , ·· 
0 .g~~f,~u_}J!-9=Cecy). conh.ecido militante esquerdista de Londrina, pediu 

-a palavra e afirmou que: Londrina sempre foi foi contra e conti

nuara repudiando esse Governo corrupto, arbitrário e criminoso. 

1.8 

"segue" 
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Em seguida, ill.~C:Y ~-- 9:~ ""-§_<;>lÍJ. é:l 
~-__c__"'-'---~ 

do 

PCB, disse que ~té a justiça é manietada no país, que foi 

preso e torturado e até hoje os responsáveis estão impunes. 

1.9 // 
.Mau_.rp __ Vi_q:t_t~ advogado e membro da Di reto ri a da Sub 

secçao da AOB em Londrina,tamb:ém fêz uso da palavra, ocasião em 

que. afirmou que o Governo, aplica taxas e impostos extorsivos 

desrespeitando o princípio de igualdade preceituado _pela Carta ' 

Magna. 

Solicitou a Associação dos Advogados de Londrina 

que fizesse constar em seus anais, voto de louvor · ao Conselho Re 

gional de Medicina em São Paulo, pelo ato que cancelou o regis -

tro (CRM) do Médico Legista HARRY S:HIBATA, um dos autores do lau 

do de necr6p~ia do Jornalista Wladimir Herzog. 

O Advogado J_o_s é de _:A.l enc_a_-r_: Soares Corde:j.::rQ_, pres 1 -

dente da Associação dos Advogados de Londrina , disse que oportu

namente a entidade ir.á discutir e aprovar ·a proposição feita por 

Mauro Viotto. 

1.10 

Estiveram presentes ao painel, além de outros conv1 

dados, cerca de aproximadamente 30 alunos do Curso de Mestrado ' 

em Direi to, mantido pela-F.UEL, .sendo que a .maioria dos alunos 

-s ão-.cons ti-tuidos ·por P-rofessores Uni vers itári os , Juizes e Promo

tores do Paraná e Estado -de São Paulo, para quem o Professor Ser 

gio Ferraz, durante sua alocução fêz o seguinte apelo "Este país 

s6 se tornará digno de ser vivido, e realmente poderemos· legá 

1 o aos no~·os sucessores se assumirmos responsavelmente nossa lu 

ta. E assumir isso nos mínimos círculos: . s.ej a na sala de vis i ta 

de nossas · casas, seja na sala de aula da Universidade, seja nos 

pretor1os onde funcionamos como Ad~ogado, Juiz ou no Ministério' 

Público, que em nenhum momento a nossa ·voz deixe de existir 

consciente, denunciadora, nítida e corajosa,a tál ponto que um 

dia este príncipe, talvés com grande tédio já do poder, talvés ' 

com grande aborrecimento do Planalto · Central onde viva, diga 

mas este povo é infeliz . Que povo terrível! Apesar de tudo que 
' - -
~ g ~ I eu faça, ele continua a nao gostar de mim, continua a se rebelar, 
~ .0~ "e\ '" o :;lj · • o ti- ~~ cont1nua querer o que chama de liberdade. Pos bem: vamos manter' 

.gi'~ 
na cabeça dos dirigentes a idéia de que não nos rendemos ao arbí 
trio". 

1.11 

Estiveram presentes e foram identificados durante a 

"segue" 
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realização do painel,os seguintes elementos: 

-*José-de Alencar . Soares Cordeiro;~ 
s'~ ~ ~.r- *Jorge Hamilton Aida.B;.-~ 

"",J rY 

-*Francisco Lei te Chaves / 

- Ivo Borges da Fonseca;/ 

-*José Tavares da Silva Neto~:.:-- -'· 

- *Valdeci r Carlos Trindade:~ 
- *M~rtio de Macedo Gal vão~ 
-*Mauro Viotto ~~ 
-*Apolo Mário de Souza Theodoro~ 
-*Doracy Machado (Cecy)~ 
-*Genecy de Souza Guimarães~ 
-*Edna Gaspari Güizeli~ 
-*Alberto de Paula Machad~~ 
-*Roberto Mor i ta~-~-

~--- ..... -.r. 

Os elementos assinalados com astericos possuem ante'· 

cedentes nos órgãos de segurança. 

~ 

O ,.i~&~ ~. ~r':.·ir~ -~-· ....... ~. -~ i,: ..... .., .... ,;.~,.. :.. , .... r.~ (-\..,..( .... Fi --s:ÇJ · r.n- n §' 
'-- - -• · v , "-i' v""" :;; 1 t .• ,; :r_ 1 \Lcldl0{t~G:;} 

do sigli© ( , ;;l': \ .. ; ~.~c;;~o ( /4 12 Dec. 1'11° 

~~.0 99> /-77 r:í.:x~:.::;·,.;;; : (J do Sslviilg!.R~K~ª d@ 
A~@ffi1~~3 ~W@iiíi'~ld~§x . , 



Amêaça de bomba impede 
·vinda de Dalmo Dallari 

A informaça:o da existência de uma 
-bomba no Aeroporto Afonso Pena, de 
Curitiba, impediu que o jurista Dalmo 
·Dallari, aguardado na última sexta-feira à 
noite em Londrina, viesse participar do 
painel "0 Estado Brasileiro, Análises c 
Perspectivas", que acabou sendo realizado 
sem a sua presenÇa no anfitcatr9 da As
·sociaçâ"o Comercial de Londrina. O procu
rador-geral da República, Clóvis Ramalhe
te·,. tamb~m aguardado para participar do 

· pain~l, n:ro pôde comparecer, enviando 
um telegrama de desculpas aos organiza
.dores da promoçao. De maneira que apc-. 
nas os juristas Sérgio Ferraz, professor das 
Pontifícias Universidades Católicas do· 
Rio e São P.dulo e procurador do Estado 
do Rio e José Lamartine Correia de Oli
veira, doutor em Direito· Civil, professor 
da Universidade Católica do Paraná, parti
ciparam do encontro, a>sistido com mais 
de uma hora de atraso por dezenas de 
advogados, juizes da região c acadêmicos 

de Direito. 
Abordando o campo do Direito Priva

do, sua especialidade, o professor José La
martinc criticou duramente as distorções 
existentes na área, terminando sua exposi
ção por estender-se na análise pormenori
zada da interferência do Estado nas áreas 

. do Direito Privado. Citou o caso do 
Código de Minas e da interferência nas 
universidade~. 

Já Sérgio Ferraz, focalizou suas pala
vras em direç:ro às injustiças da Revoluç:ro 
de 64 no campo do Direito Público, insis
tindo bastante na fragilidade da abertura 
c na "competência" do Governo no seu 
trabalho, que qualificou de sistemático na 
demolição de nossos valores culturais e 
nacionais. Ambas as c~posiçõcs, tanto de 
Lamartine ·. como de Ferraz, foram 
marcadaq1ente políticas e muito aplaudi
das pela assistência presente à Associaçao 
-Médica. 
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JORNAL: U. ~. \?~~ 
DATA qq-(Jo( Qq 

~~'-~j)~u&ri· .:nô .P.&:~ ·-_ 
; ·s;:-i1 ·~~-~ ' ·· \.;-':'·:~ ·,. .<~ --- - · .. - _ ._: ·:- ~ 

?-taz 'de8m.êíítidô<-
~ -. . ~o . . ,~ > _ ... ... , -· . 
.;. '0,·1~',0 Da sucursal de, ,. . ;~ 
:1.-A:_ ~ _ - . CURITIBA c,~ " ,·. : · 

': ~ ó~ jurt8ta DalrQO Dàllar1 deauien€tu 
ontem que tivesse deixado de compare
cer sexta-feira .a Londrl.na, no Norte·ao · 
"Pa'ranA, onde · faria uma conferênéla, 
por temer um atentado no aeropotto 
·Afonso Pena, em ·eurwba.-Ele expUcou 
.que nlo fora a Londrina por haver 
J18rdldo, devido a vérloacomprom1Bsos,· 
o -prazo de embuque ·em Slo Paulo. 
'Dalmo Dallarl mostzou-ee 1nte1ramente 
desinformado da interdlçA.o do aeropor- -1 
"to Afonso Pena por três horas, na sexta-
1e1ra.da semana p~_ : ~c;;.:o - -

- Na verdade, tudo parece .n.lo ter 
passado de uma confusão de lnlorma-·. 
·ções: a interdlçAo :do·aeroporto, como .I 
:.informaram pesaoas ,que JA- estavam 1 
sexta-feira. foi provocada por um tele- ': 

''fonema ·anOnimo de que havia uma ·_ 
· bomba ,_num :dos av10es que aterrissa-
. ram; a Policia Federal interditou as 
1 pistas para uma viBtor1a nos aparelhos, 

J
. e, como ·o jurista pasaarta pelo aeropor
: to a caminho de Londr1na, tmaglnou-se 
que a ameaça· teria ·relaçlo com :a sua 
viagem .ao Paraná , -: .. ; :' - - : ·>i· · 
. . -_ .Ele~deseDibarcou. no entanto, tran
q01láinénte ontem em eurttlba, -•onde 
fez, l noite, uma conferência para estu
dantes-de:Direito, afinnandn que-Ji'M 
vér1Qs meses-nlo zeéebe nenhum tipo 
de .ameaça e que sua ·vida· ·particúlar 
estA 'inteiramente narmaUzada · · : · 
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JORNAL: ,(Ó.tf-!'f/0~ lovD-:2{_,wt;~_ 
DATA : .Ze~lip( So 

t$ :. -na·-- lla" =-~;:- :.· ~-·-; 
. · ·Pio .. -v..,~ • ·~ ' f , • : 

~-~~ ~,~ >_c- T .. ' ~ / . .'.: ·-~ - . ,.' 
:· :~ - · nega·· · · · 
', • • ~·-:...... • ' .> •• • ; • -~ ~ 

: ••• - • ... ,.:'· :"{ · : ··· • ?._ 

aíer~.tâd·o · 
I •... . • .• . . 

, O j~.lista Dalmo . Dalla· . 
c-ri négou"" em· Curi.~iba~ que . 
tenha· cancelado· sua pre· · 

-~5eriça · _em .~m ·debat~,. 7~ 
.Londnna, _ .na .sexta terra, 
·.desaconselhado · a ... viajar 
·p..ela TransbraSil, devido .a 
.;uma -. .ameaça ,. de . bomba · 
::contra •:O ·avião, .:no .Aero- ; 
~porto _AfonsO Pena .· na Ça~:. 
: ·pjtal.paranat<nse. "úéyeote'r 
. havido-.;.urn imal-enteridid9 
~:-nisso .~tti'do~.~ .::.... .disse ele -
-~~,'\J}ão .y.iaje'i. por:1ue.o ay_!ã~ · 
.·estavaatrasado _ ., .. :.,-· . -

-~~i ·;, ··~· ... . ,, ·-- . . · .-~ .. . ~.· 

, ~:~:Sêiundo ..--J>3llari ·a · :sua 
ausência em Londrina foi 

· por ··elé .-- éomunicada .às 
;-<1.8h3Gm ,aos : promotores 
',do.: debate; ,_na Assoc!ªç!o 
·,dos Advogados de Lonari
·na, .·~ma . v~ ·. q~e .: ..até . 
.. aquele •::rnomento •.ó .avião . 
:da : Transbra.Sil · não ,havia · 
pousado -em São ·. Paulo e 
.:a-.;previiião seri~ de que e~ 
:chegaria.ia Londrina às 22 
horas.. ;A_. :>palestm estava 
:prevista: para as 20 horas':. 
~ .· . ~·! ; ·~ ; ~f-t}~ . . . . ' 
f'ExplicôU '.ainda que "em 

· ~.momeirto .álgum · recebi 
! qu'alguer ·recomendação 
'- da~ Transbrasil para :não 
-v~ajar·.;.ou qualquer infor
mação ·· sobre ameaça · de 
bomba no aeroporto .em 

.. Ouritiba, onde o · avjão fa
··ri·a escãla". 

- - ~~. ··: . ::.O: .)· l , .. • • 

·10:: ~O.UVE AMEACA 
!!!-:p .-.~.) ·. • . '! 

-4t • i. . . . . - ~ . 
-~·'Na verdade o Aeropor-

. io'.,..Afonso 'Pena permane
.. céu interditado ·por 3 ho
ras; :na sexta-feira, devido 
a uma ameaça anônima de 
gúe uma bomba .iria ex· 
pJodir -e~ .uma das aerona
yes ali pousadas, feita por 
.tél~fOI_lf< ao superiritenden
le do 1nfraero, sr. José 
Maria Martins. A informa
:ção foi matida em sigilo 
pelas autoridades respon
sáveis pelo aeroporto por 
recomendação · a a· Poücia 
Federal que esteve no lo
cal · ·~com uma. ~quipeo~ e 
providenciou o esvazia
mento de todos· os baga
geiros de s· aviões que es
~varn pousados. Sendo, 
wclusive, . levado para a 
cabeceira direita do aero
i)ó.xt~ , o ,.aviã~ d~ T ransbra
SD.; que sena vtsado pelo 
át'entado. ·Nada foi encon
ttra~o- ~~-

lf l 
I 
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· ParaJoseLamartine de Oliveira, a Revolüç1;ão de 64 
· fez uma escolha clarlssima em defesa dos pooderos?s·. 
E para eles passou a trabalhar com afinco npo serltido 
de deixaalos mais poderosos ainda. Diasatrifl'ás, 
quando participou de um painel sobre Dir~rito · 
JYublico e Direito Privado no Brasil, do qu~J~l par
ticipou tamb'em o jurista Sérgio Ferraz, do~ Rio de 

I 
I 

, I 

. r 

Janeiro,. Lamartine, que é professor da Universidade 
F~deral do Paraná, traçou com precisão a vocaÇão 
·anti popular do regime instalado em 64. Desde o 
campo habitacional afe o agrário, passando pelo 
setor bancário e o da exploração mineral, tudo isso 
foi abordado por Lamartine na palestra, cuja con- · 
densação, publicamos hqje. · , · 

(Doutor em Direito Privado, 
José Lamartine de Oliveira 

fala dos mecanismos usados.·. 
pelo regime para 

. enriquecer mais os ricos . ' 
· e empobrecer mais os pobres) 

I "Numa análise superficial, eu diria que o regime de 
1 64 em matéria de Direito Privado foi, em p;imeiro lu
• gar, a obra de uma clara opção pelos mais ricos. E is-. 
~ to se demonstra exemplarmente através da análise e da le-

1~~·. --------------------------~ 
".'~~~ 

. . I 
ficador e que não consegue pagar as prestações veí estes: 
oojetos apreendidos e vendidos particularmente por 
preços tão irrisórios que façam que ele- o consumidor 
- continue devedor. 

J gislação em matéria de locação. Tinha o O ireito brasileiro 
J anterior a 64 um típico perfil intervencionista em maté-
·' . :~ ria de locação, pois defendia o mais fraco economicamen- · 
!j te. A filosofia econômica que subjazia a toda a legis-
t! lação do in.quilinato que vigor~u até 6~, era sem dúv!-
1' da alguma msp 1rada na p roteçao ao ma1s fraco, ao mais 
r ·pobre. Por isto, se protegia o direito de morar, ainda 
~, que esta proteção entrasse em conflito com os interes
~' se~ ?o ~roprietário. Porque s_e ~a~tia da análise de qu_e 
~. pr1v1leg1ado deve ser o propnetano ao exercer uma ati
Í vidade produtiva. Mas que privilegiada não deve ser a 
lã propriedade ociosa que se traduz em renda de locação. 

É por isso que iegislação de inquilinato anterior ~4 
congelava os aluguéis, decretava a renovação autom?ti
ca e compulsória dos vfnculos locatícios. E numerava, 
em enumeração taxativa, as causas de despejq por lei 
agmitidas. Era esse, basicamente, o sistema da Lei 
1.300, que através de sucessivas prorrogações vigorou 
rio Brasil até 64. 

"O que acontece em 64? Temos uma opção pelo 
proprietarismo, uma opção pe!o locador contra o loca
tário-, uma crença supersticiosa nos efeitos miraculosos 
da lei da oferta e da procura. De tal maneira que quan
do se lê a lei do inquilir.ato ditada em 64 e quando se 
lêem as declarações feitas quando da disposição de mo
tivos daquela lei, fica mais ou menos claro que se. que
ria uma espécie de plano decenal -um plano decenal 
gradualista. A lei falava em 120 rnese~ e, findo estê pc
rfodo, gradativamente os aluguéis teriam sido elevados 

• · · 3téum nível tal que a lei da oferta e da proc:.:ra poderia 

~~~"!> 

"Nurpa norma que felizmente foi frustrada, que fe
.lizmente não chegou a _se transformar em lei! no proje
to de Código Civil enviado pelo Governo ao c.ongresso 
Nacional, introd4ziu-se essa coisa que se chama anti" · 
crese de ef!1presa, pretendendo ressuscitar o direito real 
de garantia da aniicn;se, que é um direito, lodos sabem, 
que. se constitui numa verdadeira letra morta porque, 
ninguém contrai urna dívida dandq em garantia as 
rendas do seu imóvel. Dá-se garantia hipotecária, dá-se 
garantia pignoratícia, mas a garantia anticrética é uma 
garantia em desuso. Pois bem: pretendendo dar uma 
nova aplicação ao instituto da anticrese e fazê-lo rejuve
nescer, o que projetou em tarde de má inspiração o 
projetist? do novo Código Civil? A anticrese da empre
sa, pela qual a empresa que contrai um empréstimo pe
rante o banco pode dar em garantia os lucros da pró
pria empresa. E, vencido o débito; e não pago, o banco 1 

deveria assumir a direção da empresa para pagar-se com 
. os lucros dela mesmo, pagando ao seu proprietário um 
aluguel a título de' remuneração. Esta esdrúxula anti

. crese de empresa permitiria aos bancos multiplicar os 
casos de empresas sob administração bancária, de em-

. presas que seduzidas pelos financiamentos fáceis aca
basse por cair sob a administração ~ancária; e qualquer 
um de nós sabe que os bancos são péssimos admini~tía
d:mes de rm.pr4!sas. ~~sni nnUcr~~~ ~·~.t:nnJ·"#~fl·t:~I!)SSf) 

lmtequim da esquina ou a pequenina fábrica de r.1óv~is: .· 
seduzidos pelo financiamento, acabar caindo sob a ant!· 

crese. de empresa. A opção do regime foi então muito 
clara. 
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ria urna espécie de plano decenal -um plano decenai f· , r 

gradua!ista. A lei falava em 120 rneses. e, findo estepe- t;.: ' · . · ;~::-~. · /J}' . basse por cair sob a administração bancária; e qualquer 
. ríodo, gradativamente os aluguéis teriam sido elevados ~- : :' )l'_~j -~ . .:;~·: um de nós sabe que os bancos são péssimos admini~tía· 
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Jos€ Lamartin e de O ;ve;ra 
social de graves conseqüências, sobretudo em matéria 
hatJitacional. 

i OI?ÇiO PEUJS IUCOS 

NO SETOR UMJBILIARIO 

"Então, o que fez o regime numa segunda etapa pos
terior à lei de 64? Tornando mais nltida ainda a sua op
ção pelos ricos •. o regime criou a famosa derfJ ncia vazia, 
que permitia que o proprietário, voltando-se ao regime 
do Código Civil, pelo simples exercício de um direito 
contestativo. declarasse que não mais desejava conti
nuar a locação. Por um simples ato de vontade. 

"Ora, a denúncia vazia, ainda que corripida, ainda 
que; atenuada pelas legislações mais recentes, é um sim
bolo do regime. De um regime que acreditou que resol
veria o problema habitacional brasileir-o também atra
vés do recurso a iniciativa privada e, diga-se de passa
gem, a uma iniciativa privada mais ou menos de estufa, 
através dás empresas financiadaspelo BNH. Ao mesmo 
tempo em que se criava ·uma legislação do inquilinato de 

. proteção ao locador, criava-se o BN H e acreditava'- se que 
ele· resolveria o problema habitacional brasileiro. Hoje, 
nós temos uma legislação do inquilinato que sem ser 
tão radicalmente proprietôrista como era a legislação 
do inquilinato nó auge do sistema de denúncia vazia, 
no auge do império do Decreto-Lei n. 4, mantém basi
camente uma opção pelo loc-ador. Ao contrário daque
la opção fundamental pelo locatário representada pela 
legislação anterior. . . 

"Em segundo lugar, essa opção é_ também nitida
menteuma opção pelos ricos, quando se examina, por 

exemplo, a incidência do regime em mitéria de direito 
. do trabalho. Quando o regime, abo!i:)do o instituto 
da estabilidade do emprego, procurou substituí-lo 
pelo famoso ou famigerado Fundo de Gaíantia sobre . ' 
o Tempo de Serviço - FGTS - na verdade o regimé 
mais uma vez demonstrou que não acreditava numa po-, . 
lítica de intervenção coativa em favor do pobre. Mas ' 
que preferia, atra•1és de uma polftica ecbnom icamente 
liberal, renunciar aquela opção pelo podre, que erape-
lo menos aparentemente a opção dos Go·~ernos populis
tas que antecederam a 64. A opção do ,regirr~e no pia-: 
nci do Direito Privado foi claramente um~ opção em fa:·· 
vor das multinacionais. ''-- .. \ 

"Darei exemplos disso. O p(, Jo ex~rnplL, .IJ que. 
diz respeito ao Código de Minas, altera~o pelo regimé· 
de 64. E porque ele foi alterado? Para sepiar um siste
ma de concessão de direito de pesquisa 0 do .direito de 
lavra, 'as assim chamadas empresas de mineração. O· 
Código de Minas anterior a 64 previa u:;n esquema ~e 
prioridades na concessão do direito de la~ra das jazidas 
de minério, que em determinadas.circu!:stâncias priv~
legiava o proprietário do solo a fim de conceder a ele o -
direito de iavra dos minérios existentes 110 subsolo, já 

. I) , ~ I 

que como nós todos sabemos eles perceÍitem ~ União 
Federal. O que fez o regime de 64? Oet~íminou, sem 
nenhuma prioridade em favor do proprietário do solo, 
a criação de unias parcas, pobres, compensações finan
ceiras a este proprietário, através da pa'rticipação no 
dízimo sobre o Imposto de Minerais e da

1
servidão pela 

ocupação do solo, numa fegra segundo 2!qual só a em-
. presas de mineração pode ser concedido d direito de la--
vrt; dos minérios. ·~· ) 

A OPÇiO PELOS RICO$ 
NO SETOR DE MINERAÇ~J) 

"E o qüe é empresa de mineração? Dil~ o artigo 79 

diMano· da fantasia não é suficiente para encobrir a nu
dez desse estatuto de proteção à empresa de mineração 
estrangeira. 

"Quando no parágrafo 2o. desse mesmo artigo 79 se 
ç!iz que a firma individual só pode se constituir por bra
sileiros, é evidente que se está fazendo uma concessão 
nominal, porque a imensa maioria dos decretos de !avra 
não ·neneficiam firmas individuais. As firmas individuais 
de brasileiro é concedida à lavra para jazidas de impor
tância muito reduz ida. 

"Comose isso ainda não fosse suficiente, a nova lei 
das sociedades anônimas, promulgada pela inspiração e 
influência do regime de 64, favoreceu a implantação 
entre nós das grandes empresas multinacionais. Como? 
Em primeiro lugar, através de todo um sistema de 
dispositivos de lei que permitiram, facilitaram, e incen
tivaram a criação dos grupos de sociedades, matéria que 
eu tive oportunidade de estudar longamente em meu li
vró "A Dupla Crise da Pessoa Jurídica". Trata-se de 
formas jUííd icas; instrumento através do qual, pela 
multiplicidade de pessoas jurídicas que na verdade tem 
um comando único, se criam grandes redes de empre
sas. Redes freqüentemente dominadas a partir dn 
estrangeiro, através dos sistemas em cadeia, das empre
sas subsidiárias, facilitadas por este meio que se chama 
de sociedades anônimas. 

''éomo ·se tudo isso ainda não fosse suficiente, o 
Estatuto do lndio, também lei posterior a 64, facili
tou, permitiu claramente, que a Funai deixasse as 
empresas de mineração - e nós acabamos de ver o que 
são empresas de mineração- explorar as jazidas situa
das em terras de indígenas. Permissão que está expres
~s no Estatuto, do I ndio e que tornou possível, como 

, nos tempos da colonização brasileira, que a troco de 
novas miçangas permitiu a novos colonizadores levarem 
as nossas riquezas subsolo até nas terras dos índios. 

A OPÇiO PELOS RiCOS 
MO SETOR FINANCEIRO do Código de Minas entender-se por empresa, de 

mineração, para os efeitos deste códiga, a1 firma ouso-: \ 
ciedade constituída e_ do_m_iciliada no. P~>1.ís, qu_al~uer , i "O regime de 64 deixa também uma opção pelo ca-
que seja a sua forma jUr1d1ca e entre cu-jos objetiVOS pita! financeiro, uma opção em favor dos bancos. Algu-
esteja o de realizar o aproveitamento de jazidas mine· · rryas provas íápidas disso: a lei do mercado de capitais, 
rais no território nacional. Os compone11te:; da firmá ou ·· que permite a criação dessa forma de propriedade Teso
sociedade a que se refere o presente artigo\pcdem ser-·· lt:Jvel para fins de garantia, que é a alienação fiduciária 
podem ser - pessoas físicas ou jurídicas. /racionais ou : em garantia. E ào permitir o credor financeiro, após 
estrangeiras, mas nominalmente representadas no ins- . apreendido o bem, a venda particular deste bern, a ven-
trumento de constituição da empresa. Esta1va aquiaber- -da judicial com prévia avaliação, facilitando aos grupos 
to o caminho, às claras, às escancaras, par\3 que as em- financeiros, em parte ligados a bancos, em parte surgi-
presas multinacionais viessem meter a rnão~,nas riquezas_ dos como cogurnelos de uma hora para outra, a usura 
minerais do sÚbsolo brasileiro. Através d 1.tórrnula ju· sob a proteção do regime, a usura em que se cobram ju-
r(dica, tosse ela qual· tosse, Cle empresa d ··mineração, ros, correção monetária e todos os adicionais. E que de- . 
domiciliada no Brasil, mas tendo por sóciJs pessoas H- pois, quando o pobre consumidor está comprando à 
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A OPÇiO PELOS RICOS 
10 SETOR AGRÃRU.l 

"Há uma nota nesse quadro que a primeira vista nos 
pareée dissonante. O Estatuto da Terra. A primeira vis
ta, o Estatuto. da Terra, tendo regulado o contrato de 
arrendamento de parceria com um nítido caráter de 
proteção ao arrendatário e ao parceiro, com normas co
gentes, prazos mínimos estabelecidos com o caráter co-
gente, estando prevista a desapropriação dos latifúndios 
por interesse social, através do pagamento de títulos da 
dívida pública- o Estatuto da Terra parece uma nota 
dissonante. Parece ser urna ·opção de uma lei pos~or 
a 64 pelos brasileiros mais pobres. Eu estou convencido 
que o Estatuto da Terra se explica porque o marechai 
Castelo Branco, que foi o seu grande inspirador, dese
java efetivamente estimular através desse Estatuto o 

·pulo do Brasil de um sistema cbm resquícios de feuda
lismo para uma fase de capitaiismo rural avançado. E o 
Estatuto da Terra seria o instrumento disso. Averdad~ .. 
porém, é que a aplicaçâo prática do Estatutu da Terra, 
sobretudo depois que o IBRA foi transformado em 
INCHA, demonstrou que o regime brasileiro não esffi 
de maneira alguma interessado em aplicar a lei que ele 
próprio criou. A reforma agrária não se fez, a luta con
tra o latifúndio não se fez'; a desapropriação por inte
resse social ·não se fez. E o próprio poder Judiciário 
aplicou no início, com extrema hesitação, a nova lei 
que tinha um caráter cogente de proteção à parte mais 
fraca do elo da vida rural". 
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Dias atr'as, dezenas de advogados, acadêmicos de Direito e juízes 
aguardavam, ansiosos, a presença do jurista Dalmo Dallari para um 
painel no anfiteatro da Associação Comercial; do qual par:ticipariam 
também os juristas Sergio Ferraz, professor das Pontifícias· Univer
sidades Cafolicas do Rio e S:1o Paulo e procurador do Estado do Rio, e 
José Lamartine Correia de Oliveira, professor da Universidade Católica 

aeroporto de Curitiba, ameaçando represálias caso Dallari continuasse 
no aviao, fez com que ele não viesse para Londrina. Com mais de umª' 
hora de atraso, o painel teve que ser realizado com as participa~es · 
apenas de Ferraz e Lamartine. Publicamos hoje a palestra de Sérgio 
Ferraz, um dos mais respeitados juristas deste País, na qual centra fogo 

do Paraná, Doutor em Direito Privado. Um telefonema anônimo ao na revolução de 64 à luz do Direito Publico. 

. Qu(,lndo O autoritarismo 
reina absoluto sobre o povo 
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(O jurista Sérgio Ferraz~ um dos mais famosos do País, traça 
em Londrifflia um perfil da Revolução de 64 e da abertura polftica} 
~~~~i~M 

'',\-fujt ... CrlE'rente em seus ohjeliY()~ o E!;tado bra~ilo.!i- r~ ~~ ,~ .. 13"<,. ' i 

ro 3 r·
1 

; 64. Ele optou. nu campo dn Direito Pú· . 
bli~o.~JÍltorirari!õmO:no cnmpo do Direito Privado, -
pela riqnc1.a. E dirí:i nlcsmo que em padrôes de efkilin· ~i ' 1 

cia pnuca:; vezes se há de ter ''bto flf) mundo ocid<"ntal •-
um Esrado t:to bern sucedido quanto este, intronizadn :~ 
a partir de 1964. lledicou·c;e a uma tarefa de demoli- ~; 
çao d1•:; \·alort':> c1Jmo nnmncntc se \'ÍU. Realmente, ~~:< 

L1h·<>. poucas •·<~os • hisr!Jrin unirorsal t<·nha registra· ~ 
do um tdalap(Jrtfe de técnica e de motici.'l vul!ad<~ a. n:a- "~··,·.',i., . 
1it.11Ç•io e tam im t!-tptíno como esse a que aso;lsttmos 'Ir: 

u partir de (l4. ·· t~. ·. · 

''Quis se demolir t'~a uma ~strut\lra cu1turali:;ta. 
Es.'QJ d~moliç<1o se fez, de f:lto, em favnr de alguns t"· 
pko' que ~ri;m rtpre!>cnt<tdos como :1:;. grandes tt~n
q11i~;tas do Est;1do J:!rasileiro. As conquista:; da mâ:\ima 

€'ticíê-ncia, Ua mll.ximn Ctcnologia, da J11âxima rnxluti·. 
vMladl!. Da m.ínima cultura, d'' min(mo hmnani~mo, dn 

~!~,d ''JI.~'\~;'?i»#..tYktwriiJidade. Realf!!~ente c~n.<;e~~ir.am com 
~'"'lll'1,~.11'~. C'l!lfi'•uíi~q ctrt·e~. C'Ollll ii!lí\'ií•ill~i't!Wim, qu·t 

vs póstcres fartlo justiça: pout.•as \'ezes homem maJdo
~os t:\o c<Jmpet~otcs se reunir<~m no m~mo tempH. 
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forraz: em termos de dcmolidó'de valores, a Rcvoluç~o de 64 to i nb;otuta e compctcnle . I 

como é pur exemplu nn Uruguni. (Jrldc n~iu .lu\ enrn: os 
pod<rcs de Estadn o poder Judki.:itio. Pelo menos esta· 

&WP:&d!íUit 

OS TERRORISTAS 'I 
' 

"Como sair desse impasse, desse beco, dessa escurf. 
d.fo? N:to há receita, senhores. até porque, como disse 

na. abertura, o tmbalho de demolíç::\o Õ.a5 estrutur..1~ QUe 

~xleriam se antepor a essa c..1tas1ro'fica irnagt:m, foi um 

trnbalho de alta efic:iênc:ia. Esse trabalho foi c1iii~i:~o à 

~emnliç:io da UllÍH'11iÍlL1de, especialmente. fl mnl dC!:.'ioC 

trabalho de clcstruiç?Jo cultural é que Ury13 \'C'l tcnJft ele 
produz.idfl efC'iCo li recuperaç3o é muit<) c.Jcm,Jrnda. N!Jo 

é urru1 reC'U(W:r"aÇ"Jo que se rromo\'a rm un1a sú gerrwtio. 

E uma rerurer::~ç.1o gr.1dafiva c que cria de imr.c1iatc:t um 

\ill.io, qunJ seja de ~ber que tipo, <Jlle ~r~ç.lin, [JUt' C"d· 

ma da· ofinaJ de difi~cnh.·s poderá este Pa{s tc1 da!]ui J 5 

I O ou 1 S anos, <Jne n.1o tenhn sidu profunU_;nne-,c.tr: . .!.~ 

\'ll7.iad·, e diminu{da em ra75o d~:s~ crime culwrol pra· 

ticodo pelo re>·oha\lln do 1964. llescstimulou·><o a l'rO· 
duçao cullurul e proibiu..se o dcb:JCe t"nlcli,,..J, o ddmf~ 

chico,ji débãkso'cial.;_ Pr!!U!iu:!!!. t>gt)õdltªs lt\~Ttci·~ 
rns, <ruer fechando--se as dmarns de eco, rrccptinls tle~ 

se debate -a imprensa; quer fechando as po.,ibilida<les 
de~~ debate ·re;_dir.ar-Sl"; <rue-r, por fim, 'Ju:mUo nem es

tes fechamentos bastaram, fechando a hora daqucle5 
qne .ai.nda 'lueriam debata. E. o fccham·cnto de bocas 

foi realmente uma Wnlca nesle Pais -e il':!o a meu wr 
signiCica a t(lnic:J úhima r sup.:Cma ·- a mnstmr que 

ainda estoatlOS 1~ulto lnnge d~ uma demnr.ral'ia - em 

rdaçao à <1uai n!o se admite qu..'llqut>r Üí'iCU'is.1u. 

"hso de fnto, nos pOe numa difkuldade muito grnn· 
dr.: o qur: fazt'r para re.ver ('.l)te quadro, este quadrn dif;
cOimo. Ao pa5!:~' que no Direito Pri\laJo ti,·emos r 
opçüo pelos· ricos, "')Direito Público ti,·emns a upç:i.

,,e~a auturid:ule. Autoridade pleno, incontrustâvel, 111i· 
frHid:rde ruficic-nfe por ~i .YS, l]UW..c:- dí-vina, 'lue ni 1J 

ru.lmi·--~,,H~ crrn. ~1ai5 rt'ccntemcntc, nus \lilin n min \· 
tro{ ;cnda, que "si• e'\cepcinnalmcnte o Govet.\0 
crra~fr definíç;in o GO\·cnw ac-erta. a.inda que ~.cja 
para ~qúestrar a\·it}cs no c:u~o de No•1a Iorque ; :\ra 
(r~ ter e-;cala em ·nra!!llia: Eslamo~ exatamente na ·evi· 

vc"Íi:rncÍil duqutla vfiha má.,ima que está no Dil~ito 
p,",hH,•n lngliS:c. no nini!!ifO Púhlicil_ ainericano: O_ rei 

~ào errn. M.as acontece que como errâm. os nossos reis 

-·{ ... s6--f~ -:~r ,e só l~JR:errado. A hist6ria bra:1~leira 
dos llltinlos, ~lOS r um r<;..:i~~d~~ irros;-d-;-(nilagre~ 
apregoados e inexistentes. No momento da prova do 
mibgre, a verdade niio exi-.te. O rei estâ nu porque 
nunca ~ ve~tiu, indushe. A partir de 64 o rei real
mente• ~ ço]ul'OU em· p~lo nu: p~o nú do autocrata, 
pNo nu do ditador. o pllo nu do túnucrata vaidoso, 
on ·, e profundamtnte ignorJnte. Um homem 
iid:O.....__,Jo Uo :wmcn tt das téOlic;ls, mas sem <JUalquer 
infurmaç:1o cultuml. A técnica a servi~ o da cultura -

ríamos sendo mais honesto.-. fazendo isso. Ao menos 

nio hurcriam máscnras, senbores, não haveiia qualquer 
l'"Og<Jno. saber-se-ia qual a regra do jogo. E bher qual é · 
a ;regra do jogo ~, pelo menos, o primeirO pa~~;so para 
combater o_jog~.: 

d~nt< trlia fL'I:hado o Congr.sso. A mJida de~ nh<r· 
turn, portanlo, estA untnm~nte na m~~ do prfncipe. E 
at re1omn aqueta célebre· rrn .. e de um dos gr::uTdcs rr;," 
sidcntes da OAB, Raymundo Faoro, rcnelin~o exaí.:.. 1 "Mas h:l um .rema, senhores, islo eu garanto, al:,olu. 

não existe mais diabólica simbio~. 

DIABÓLICA SL\IBIOSE 

•·Estf diabólica Simbiose construiu o Estado nazl.'ita. 
Ela realmente liquida co111 qualquer esperança; ela 

emascula todas as energias que po~am existir r\o Pais, 
energia «-tue é a própria consciência critica de uma na· 
~o; E como bem já l'oi dito, esta energia é que está 
sendo perseguida - perseguida e morta. Toda es~ 
con$.t'ién~..·ia está sob continua perseguição, de forma 

que o ia:telectual morre na primeira batalh!~ o político 
consciente na ~gunda e assim por diante. Não estou 
d:mdo una•' ordem dos fantasmas que o regime perse
gue, mas os enumerando à medida em (1ue ,.·êm .à me· 
mória, O advog~do, o religioso que tenha compromisso 

com o PO\'o, enfim, arn1:1-se toda uma estru01ra em que 
aqudc que represente um reflexion:t:'l~erHo sobre o que 
está acontecendo seja, em primeiro lugar, desacrcdim· 
do; em St'gundo lugar, de~sÍimubdu; em terceiro luga.J 
desaparecido. E nessas três etapas realmente viveu o Es-

tado brasitdro e conheceu todas !l.s ~uas vicissi~des até 
os dia:. presen res. 

. NINGIJ(~IIMAGlNAVA 
_..b..,._. 

"Nao se pode combater. se estruturar um·mecanis-~
mo de reaçilo a regras malévolas, sem que se conheça 
com exatid.1o aquilo que se \"3i eombo.ter, onde se deve 
raze·lo e a quttn endereçar o rombatt. No campo do 
Direito Público, de fato, a criati,id:ldf do mente auto
cráticn chegou B t:ilamus ittintngin.áveis para qualquer 
um que quisesse, como um americani!.ta ou um bt:lii
lianista com bola de cri~tal, ter ("SCrito em 62 ou 6J so

bre o que iria acontecer no Brasil - ern imprc\iSÍ\'el. O 
jeito brasilt.'iro, a irruginaçjo br.Jsileirn, a cri:uh·idade 
brasileira su1>erarJm de longe qualquer eXJX"Clati\'a, O 
que vimos campear em tem1os de autoritarismo, de des
respeito à pessoo humana, nao encontraram realmente 

qualquer eco em imaginaçOes que preteritamente 
pudessem ter sido despertadas para um:a anJli!>e pro.-.pec· 
th·a do que aconteceria no Brasil, ·se a de sobre\iesse 

urTU feliz difadura como efetivamente ocorreu em 
1964. 

.. Dcslocou·se para ll qualific:tç:to espúria de crime 
núlitar uma série de dcs,·ios da le~lidade, que nada 
tem de militar e ulguns deles. nem de crimes. Des. 
locou-se paro a comperCncia da JustiÇ;J MiJílar uma~ 
ri e de aios que ttlo dizem respeito dt sorte alguma às 
Forças Ann.adas e que sequer mereceriam o contraste 

de exame .1urisdiciunal. Nlo bastasse tudo is.'to, como se 
quisesse também le\-anlar uma fa·c.: que fizesse algum.1 
homenagem a pretensos \"Jlores ocidcntalislas, aos 

quais estariamog adscritos criou-se unt conselho de 

meurr sobre o que ainda s~ aprescntO\'a cornó ~ma insi· t3mente proihido de ser loc.:ulo: é .quanto 3 indic:1ç-j"o, 

piente e projetada abertura. E Faoro dizia com grnnde pris.1o e puni~ao dos torto:-'dores. Esse tema só f nmi· 

OrJÚ<iaJ "Aquilo que se dâ por amj>les mio ~.prlnci· .bido-potque~a~ronll<'iênria do pooor-sal:fe..q ... m . ...W-03 
pc, se tira com a outm mSo do, pr-.a~··. Por.r torturadores. Os ~o;turadtd.es.s3o os meb.mes q~e·bora~ 
QUe t!o D~flJS ~ ~re~~Ot~ d.:í ·au(orida<Jt_ gue~· t~ ~ffi a~ll~l\-ha qul' ffi~llfJU dna. Litf:J, }d nlli'i (~~ 
pt>Jc :o.er rc(lrado- pela ·propna aurorld.Jdc. íüf•úln ses na Ordem dos AJ\·og:.~Uo!:. Os wuur:h.ftu;;. fu~.tm o~~-~ 
que n.1o é obtido por força de arregjmemaçao popular . . 
nao tem con\lstênci::~. r\Olo tem densid.1dc, e ao primei- mc:smo~ qut lmpcdu<l.m, atra,·és de ame-aças ao .bcm~s-
ro supro de um vemo mais fOne dc~parect. Agimo:; ta r dos pa.ssagt:iros do :JYii!o que- vinha para cá I de que o 

exnran1ente dentrn da dimcns:to daquilo que nos é con· nosso Dnlino Dallari_ nqui estive~ nn noite dl! hoje. 
cedido a rhulo de liber<bde. Hoje falam em deiçõesdi~ 5ao os mesmos que, :~o lado do puder, como for)a p!t· 

rotas !"'"' gover11odores em 82. Quem nos g:mmtid que rnleln, os chomados bolsnes rndicrus mas sinceros, con. 
o prrn!ipe n:Io ocnbe com tudo isso se, por exl'mplo, a forme- qualific:lç:To de (lt'l'SidNII~ :mtcrior de-st~ Pll(:i, 

oposiçnn g:snhar na maioria dr todos us Estados brnsi· que cstiio a( na impunidade. Se s.1o eles sinceros, o s.1o 
leíros? E.;tamos em face, realmente, de toda uma arma- em favor de umu !>incer.J posiçjo trugludita. 
durJ de Direito Púhtico que exbte para legitimar o po· 

der que a( e~tâ, p3ra in\·aUdar tudo de e!)pório que este 
poder fez, para tll!J('j:u a nunuten\·.ao e a pcrpetuaç.ao 

dess. poder. Porque por mais nftidas, clnras e libernis 
que sejam· as pr.,r~!>~ de fé que o poder tenha ou que 
os sew ernis~ns oficiais pa~s.am, sabemos da exhtên· 

cia de tópicos que hoje ainda são absolutamente in· 
lrnnspon(n..is. ~"tes sim representam a prom dos nuvr 

ou a prov~ reol d~ estarmO< realmente ou ttlo vivendo 
numa demo.cr""Jcia. Será esta um.!l demoçr.~ci:l em que o 
poder L.'gi~ativo n.!o pode recupcnir suas prerrogati· 
\'8~~ Será esta uma efcti\a democr-Jcia, aquela na qual 
qwlquer p:utamrnta.r que c-riticar um mini~!ro de- Esta· 

do - subretudo se for ele um militar- "'tá imeJiata· 
mente sujeito a ser proces.•>.'ldo e a \"er o stu mandato 

conferido pela coltti,·idadc cassado por quem jam!lis s~ 
submeteu a deiç:to popular? r isso uma democracia? 
Aquela na qu.al os ·remas fundamentais, defin.itúrios da 

estrutura do poder de mando, constituem tabus t(Ue 

"Só há uma forma de S.1Ír dlsso: será atra\·~s de uma 
posiçjo consciente de todos nós para utíliJ..armos os 

mfnimos clarõfs que se abr:lm Je libeHbd•, de espaço• 
para a participaç:Io c o debate. E isso n.fo é sequer um 

<onvitc a C'~da um de nós - ~ um dc~afio 411e a alguns 
pode.r.i cus lar um pl'l'Ço bastante dt"\·aJo. Mas é um de. 

:;afio ao qual nenhum de nús po~c funar·:;c. l::ste País 
s6 se tomará digno de ser \'h·ido. c realmente podere· 

mt.IS 1~gj-ln aos nossos sucessorl'S se assurninnos re~pon-

save!mcnte nos.'\a luta. E assumir isso nus mini mos dr· 

culos: Sl::-ja na ~la de \·isita rlc · no~'\&:1~ casl.~; j~~-J..~ 

de aula da universidade, ~j.a no~ ('lft!tórios ondl!" fundo· 
nenws como ad,·ogado, jui7., ou no Minist~rio Público, 

que em nenhum momtntn a nossa \'OZ ddxe tle cxi!>lir, 

conscicnlc. denunciaJnm, nftida e co!:tjosa, a t:d ponru 

<JUe um dia este ~rfncipe, talvez com gran.Je tMiu j~ do 
defesa dos direitos do homem. ~Las na mesma palrnD nDo podem ser levantados sob pena de se colocar, se· poder, lah'ez com gr.lnde aborrecimenh.l dn PJannJ1o 

Ccntrnl onde vi•·a, dig." "Mas estt pom é infdiz. l)ue da tnllo que se cri> V'• o coosdho, o toma>mn inopernn· gundo se diz, de pronto e de imedillto a democrnda 
te, fazendo com que todas as SU35 discussões e delibera· possfni nos Seus planos e passos pro\':Í\'eis, em risco'! 
ç-Oes se pass.as.~tn necessariamente no reces.w de um de-- Que democracia .é esta qut é rela"d\·a até os dias de ho-

''No campo do Direito Públir.::o, dizia eu, fez·se uma bate secreto enquístado num Ministério de Estado e co- je, como se fosse possi\'cl vi\:er em conceitos culturais 

po\·o rerrfvell Apesar de tudo que eu faça, ele '-~ondnua 

a n§o gostar de mim, continua a se rebéh:r, conflnua a 

querer o <1ue chama de liberdade"_ Poi.'> bem: \-anws 

manter na cabeça dos dirigentes :1 idéia de que não nos 

rendemos ao arbítrio. O arbítrio é insuportável cmn 

um dia ou com 16 anu~. I: nosso de,·er, em todüs os 

oJ.w..t~· .clara e nítida pela autoridade. Esta opção, até mandado ferreamente por uma estrutura outocráticâ. E em face de conoraçôes dessa índole? Nao há democra-
~\ ,entemente, se traduzia sobretudo em tópicos por is.o;o este conselho uunca e.'<i.\tiu, nurna foi opt"tnll· cin relati\·a - h~ democr.u.ia ou n:lo h:í democracia. 
:~i·ntais .. O controle jurisdicional da ath·idade te, mda P&Je fazer, sempre foi nada mais do que um N.1o há liberdade rclath·a- há liberdade ou nDo há li· 
não era pleno; á tos existiam que estavam inteiramente grêmio de tertúlias, angustiJldas' por ctno, ma.• literárias b<rd.:J<I<. 5.1o ,·alares que existem exatamente na s~ 
isenloJ da interses~o judicial, ali:ís aqueles atos prati· e acadêmicas. Mais uma academia das muitas que oBra· dimen~o de intcirez.a e que nao permitem qualq~ 

cadus com todo o manto da autoridade e de,·idamente sil tef!l e que n4o funciona. somhm. A sontbra !tignifica exatamente 0 meandro 
escoradOs pelos atos instituciõnais ou complementares. 
Nos meios estatãis, onde a mão do ITÍndpe reinava so- atra\·k do qual ~ infiltra 1 prcgaç3o subversh'3. Mas, 

!>erana, esse tipo de atividade estuva inteiramente ind.. A VONTADE DO PRfli/CIPE subversiv~>o não é de sorte alguma pretender dar Ub<rda· 
ne de apreciaça:o judicial. de a este Pa(s. Subvcnh·o é pretender mWlter ~ste Pais 

uNo tópico do processo legislativo essn criatividade sobre o tacao de uma ditadurn asnsati,·a, aborrecida, 
"O magjstrodo que deve oer por definiç:Io o homem autocrática se rmduziu de maneira tXI%113. A possibiU· sem imaginaçao. l'iela vh·emt<l há 16 anos; nela conti· 

momentos, colocar o sinal do nosso inronfQrmismo. 

''llavia antes uma idNa que o regime que est:í tf 
mantinba.se apoiado pela maioria siJencios.a da popu. 

laç:lo. Quem afim-.a\'a i~o n:Io connheda a dirncns.1o 

da sua mentif'3. Lembro bem nolongfnquoano de." 1964, 

11erguntndo que era sobre o que ncha\"a da \itóri3 da* 

quelc mO\'imcnto revolucion:1rio, tu dizia a nli'us ami~ n.io apenas impan:ial, isento, mas absolutamente incó- da de de aprovaçap de leis por mero decuno de prnzo. a 
lume em face do pcxler pUblico, em razão da legislação possibilidade da emiNo de decretos-lei em a~untos em nuaremos rnquanto não li\·ennos um Guvemo consen· gos mais che-gados: .. Uma imensa, uma enonne verg~-
~volucionária ele perdeu da noite parn o di.:! todas as reláç:'!o aos ,(!u:tis seri• imperioso o con>entimento da tido, de3<jado e adarn:~do. Em outrns palavr.,, enquan· nha. Retomamos A pn'·história cultur•l e i!~ O mr.lina· 
sua~t prerTngativas, toda~ as sua..'-..garanriaS e tomou-se colethidade, tudo isso lançou a naçao rt:l mais com- to n5o !Joe r~aliz.ar neste Pa(s uma Carta Constitucional, rei dcs..\3 \'ergonhn en,juaruo esre Pafs nlo retomar seus 

um suhaltcmo agente estatal. Melhor teria sido que fj.. pleta insegurança, nos fazendo andar 5obre 1errer.o ditada por uma Assemblêi.a Nacional ConstitWnte lh·re· foros de gr.mdcl:J.S. S.io eles: Assembléi:t Na-cional 
t z.ês~mos como nossos pobres e infelizes vizinhos do completamente moved.ir-o. A ponto de termm;:, <jlÚnze mente con\'oCada. seremos tristemente um Pnís d• ope· c · · c 

Continente, onde o poder Judki..írio deixou dê ser Pô:" dias atrás, notfctas de que se fosse apro\·ada a emenda reta, uma repUbliqueta 8 mais nestes tristes trópicos, tes livrcmezae escolhidos e liberdade livremente r.xcr· I 
l .. onslllumte, unstituicjo livremente vorud.a, diri.J.,'t'n· 

der e passou a ser simple~mente uma função judici:íri.a, restaur.Jtória das prerrogath-as parlamentares, o pre~i- neste triste Continente. cida''. 

--~--~--~--~-------~~-----------------·~~----~----------~~~--------------~J 
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ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

INFORME nº 174/80 - ASI/FUEL 

DATA: 

ASSUNTO: 

ORIGEM: 

08.09.80 

ATO PúBLICO CONTRA O TERRORISM) 

ASI/FUEL 
AVALIAÇÃO: À.l 
DIFUSÃOANTERIOR: -

DIFUSÃOATUAL: DSI/MEC - DSI/SSP/PR 
_ .1 EFERENCIA: 

. l r·,.·,• ~, ~., ... ,. ·-· .. '·· ···r"~'il-'S . ! , .;b;O ~.c.,:." -·· " ...... "·•v "'f. NEXO: Cópia xerox dê recortes de jornal -
I s~~~:J~)~.~~~"*~~~=========================~~~~~~ 
l p;~~~ i·<::COLO 1. 
I 

i;º---···-{,?,/l:;/:_./. __ 2f.._Q_ Foi realizado no dia 03 do corrente, em 

D/UA __ tJ2._/1.~à.../}li.J) ondrina um ato público, no Teatro Universitário do CESULON,em 
repúdio aos atos de terrorismo praticados no país e a favor da 
imprensa alternativa. 

1.1 

O evento foi promovido por 31 entidades 
de Londrina e da reg1ao: 

- Sindicato dos Professare~ de Londrina; 

'' dos Jornalistas do Paraná (Delegacia de Londrina); 

'' M~dico do Paraná - Delegacia de Londrina; 
- União Nacional dos Estudantes (UNE) 

DCE/LIVRE da FUEL; 

- Diretório Acadêmico3de Agosto - CESULON; 

- Gremio Estudantil do Colégio Marista de Londrina; 

União dos Estudantes Secundaristas de Maringá; 

- Diretório Acadêmico da Faculdade de Economia e Administração 
de·Apucarana; 

- Partido do Movimento Democrático Brasileiro (Comissão Provisó 
ria de Londrina e Apucarana); 

-Partido dos Trabalhadores (NÚcleos de Londrina e Maringá); 
- Partido Popular (NÚcleo de Londrina) ; 

- Associação dos Profissionais dos Assistentes Socia~ de Londri 
na; 

-Associação dos Geógrafos Brasileiros (Secção de Londrina); 

- Associação Profissional de Engenheiros de Londrina; 

- Associação dos Agrônomos do Paraná-Núcleo de Londrina; 

-- As~ociação dos Biólogos do Paraná " " 

Associação dos Médicos Residentes de Londrina AMEREL; 

Associação dos Docentes do Hospital Universitário de Londrina; 
Associação dos Advogados de Londrina; 

- Associação Paranaense de Proteção e Melhoria do Meio AMbiente
APPEMMA; 

- Associação dos 

drina; 
do Paraná-Núcleo de Lon 
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- Movimento Negro Unificado - NÚcleo 

- Instituto dos Arquitetos do Brasil (Núcleo 

- NÚcleo da Oposição Bancária de Maringá; 

- Centro Brasileiro de Estudos da Saúde - CEBES -NÚcleo de Londrina; 

- Frente Democrática da Mulher Londrinense; 

- Comitê de Defesa da Amazônia - Núcleo de Londrina; 

- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência- NÚcleo de Londri 
na; 

- Cooperativa dos Jornalistas do Paraná - Coop-Jornal do Paraná; 

- Tendência Popular do PMDB - Núcleo de Londrina e Maringâ. 

sor 

co' 

1.2 

· O ex-p,r'6curador jurídico de São Paulo Profes

Hélio Pereira Bicud0specialmente convidado para o ato púbjli_ 

chegou a Londrina po~ volta das 20:00 hrs, sendo recepcionado no 

aeroporto por uma pequena comissão representativa das entidades Ja 

referidas, juntamente com Hélio Bicudo veio o· Jornalista do Jornal " 

Tribuna da Luta Operári~~onald de Freitas (possivelmente Ronald Ca 

valcante de Freitas~rrorista condenado pela Justiça Militar de 

São Paulo). 

1.3 

O ato público teve início por volta das 20:30 

hrs com o recinto do Teatro Universitário parcialmente lotado (aproxi 

madamente 300 pessoas) em sua maioria estudantes da FUEL, CESULON e 

representantes das entidades promotoras do referido ato pÚblico. 

1.4 

A solenidade foi aberta com a execuçao do hi 

no nacional, pela banda municipal da Prefeitura de Londrina. 

A mesa diretora dos trabalhos foi constituída 

por uma comissão integrada pelo Vice-Presidente do. Sindicato dos Jo~ 

nalistas do Paraná Waldmir José Mendes(Coutinho Mendes)~dor )~~ 
l1o P.P. Carlos Kitafi/pelo Jornalista José Antonio Tadeu Felisnv-~o ~ 
representante da Comissão Provisória d~ PMDB de Londrina.1/Q..A~O/'Qb 

Compuseram tambem a mesa de honra (os seguin 
·tes elementos: 

-'"'" 
"'· U} 

~~~ ~~~-

Luiz Fernando Fontoura Bopp;~ 

Luiz Cordoni Junior; ~-

José Carlos Spagnuolo;~~ 
"' ; .... ~ 0 "" '"-1-l 

b '•:;;)- Marco Antonio Castanheira· zs~ 

El za Pereira Correia~ 

Mario Luiz Milani;~ 

• ~ ~z.:: 2-

L
io·:â~ 

"'<-< 
·~ Jacira ·.de Oliveira Venârtcio~..:.:=-'-"·

0 
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- Márcio José de Almeida~ 
- Amaury Campana~ . 

- Carlos Ki ta· =~~~ ~f ~ , 

- J adir de Pai v a Guimarães;~ 
- Carlos Yoshio Okawati ;~==-:::_ 

Marchese;~ - Eleonora Maria P.L~áStro 

Dino Zarnbenedetti; P 
____ _;;:::::;:-

- Vander Rodrigues; ~ ~~ . 

José Gil de Almeida;~ ··.--· 

~ Terezinha Trovarelli Tornero~ 
1.5 

Inicialmente usou da palavra o Jornalista 

José Mendes, o qual destacou a importância do ato que alí estava se 

realizando, com o apoio de todos os segmentos da comunidade Londri~ 
nense e da região que irmanados num s6 pensamento repudiava os atos 

de terrorismo praticados no país, bem corno apoiavam a imprensa altbr 

nativa, também vítima dos terroristas. 

Agradeceu a presença do Jurista Hélio Ficudo, do 

Jornalista Ronald de Freitas do Jornal "Tribuna da Luta Operária" , 

dos demais representantes da imprensa alternativa presente e também 

dos representantes de entidades que apoiaram a realização daquele ' 

ato público. 

1.6 

Em seguida falou a representante do Jor~al Movif 

rnento 1 Pr6fessora Jacira de Oliveira_Venâncio, a qual tarnbern conde

nou os atos de terrorismo praticados contra a imprensa alternativa' 

e a ornissao do Governo em apurar a autoria de tais atos. 

1.7 

Elza Pereira Correia, representando a Frente Demo 

crática da Mulher Londrinense leu um manifesto ''de protesto aos 

Atentados Terroristas" , subscrito por 31 entidades já referidas no 

item 1.1 do presente infe. 

1. 8 

Fábio Caldas de Mesquita do DCE/LIVRE da FUEL e 

representando o Jornal''Voz da Unidade" também criticou os atenta -

dos e as autoridades governamentais, que não desejam esclarecê-los' 

à opinião pública, bem corno denunciando repressões ocorridas no .. pa1s. 

1.9 

O representante do Jornal "O Trabalho", de Marin

gá (não identificado), criticou duramente o governo e os 6rgãos d~ 
segurança, apontando-os corno responsáveis pelo nao esclarecimento ' 

do terrorismo e den~nciou que o Prof. David Capristano foi preso em 

rc;~;;~~ej~~~ "segue" 
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erlãndia, em razao das . autoridades terem alegado que o mesmo 

era portador de bombas e, por tanto, um. dos principais responsá

veis pelos atos Terroristas ocorridos naquela região. Frisou tam 

b~m que o Prof. David ~ colaborador do Jornal em Maringá. 

1.10 

Foi dada a palavra ao ~ornalista Ronald' 

de Freitas, que veio especialmente à Londrina, para representar' 

os Jornais alternativos de São Paulo. 

Inicialmente disse que a abertura propo~ 

ta pelo Presidente Figueiredo ~ uma balela, um artifício demag6-

gico para ludibriar a Nação, e uma mascara para acobertar o lo -

bos que nos governam e nos querem devorar. 

Ao se referir às palavras do Presidente' 

João.Figueiredo:;-cpedin-do aos terroristas que .:fi-zessem·dele o 

seu alvo~- Rona1-d·qle, P,rei·-t·as- "foi ·;enfát·ico:-~ 

"b João usou de demagogia, demagogia de~a· 

vergonhada, pois na _verdade quem·. mo.r.ri::a· era Dona_ Lucy_-, na sede da 

OAB ·e· naquele.::-mesmo dica, :uma -lllUl t'i.rlão: .-es:ta:v-:-a-.:sendo::rl-ispei"s1l·d:a:==:ém 

Brasi1ia, · r.eivindicando..:.apenas=oque -sua fome .fosse miti-gada" .. 

Ronald afirmou tamb~m. que at~ agora o Go 

verno nao puniu os· assassinos ·do· operário s~antos"'" Dias·- e nem do 

Jornai:ist·a Wladimi-r Herzog. 

Disse--que "amao -este-ndida-do_.Figueiredo' 

tráz. em seu bojo-uma bomba e um cassetete". 

Afirinou--que "os atos· de t-errorismo a que 

assis-timos-hoje.-- e num ""cres-cente , são .apenas :a manifestação. -de 

alguns-setores·;.mais-:-r.adicais do atuaL s~stema' desp6tico que nos 

escraviza, pois esse .mes.mo-..:s.istema já vinha agindo com terror há 

mui·t·o--tempo,ou sejadesde-o--·golpe de 64''. 

Salientou também que, a exemplo de Ol;ltros' 

acontecimentos, o governo não elucidará os atos de terrorismos 

Criticou também 'o Ex~rci to, as pol icia:s· de um modo geral, a LEI ' 

DE SEGURANÇA NACIONAL . .Lembrou que o Brasil está seguindo o cami

nho trilhado por paises como o Irã, Uganda, Nicarágua e outros 

onde o povo se rebelou e: pSs fiin a ditadura. 
Ao ser indagado sobre a possibilidade de 

se rem grupos de-' esquerda, os ideal i zadores e real i za.dores dos 

atentados, Ronaldo respondeu: "não nos importa ·e nem nos interes-· 

sa saber se as bombas são lançadas pela esquerda ou pela direita. 

~las são isto sim, fruto da ditadura institucionalizada no Brasil 

e servem aos prop6sitos dos nossos dirigentes. Propostos estes de 

nos levar mais a fundo no· abismo do a:r.b.i'.trio em que estamos atol a 

PT 1o40.Jl~~ [ec~~i~e"c i~ 'J "segue" 
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do~ e de reeditar o AI-S sob o rótulo da Lei Antiterror. 

Disse que todos nós, estamos aqui cumpr!n 

do uma grande missão: 

- A de discutir os atos despóticos dos Generais que arrancaram o 

poder do povo, e que escravizaram esse mesmo povo - completou o 

Jornalista, finalizando: "Temos, portanto, de denunciá-los e para 

isso é necessário que os desmascaremos aos olhos da Nação". 

Ao final Ronald criticou sob todas as for 

mas o atual regime e os anteriores; destacando principalmente a 

elevação da dívida externa, alta ·taxa de inflação e a série de ' 

atentados nãoesclarecidos. 

1.11 

O Jurista Hélio Bicudo falou pouco mais 

de 20 minutos, numa linguagem pausada e manótona, relatando em 

primeiro lugar as medidas postas em prática pelos diiigentes da ' 

Nação, .logo ·após a ·Revolução de 6.4. "Ao assumir o governo - disse 

ele- os generai.s vitoriosos de 64 se apressaram., como primeiro 

passo para instaurar a ditadura no País, a destruição do Poder Ju 

diciário e subjugá-lo inteiramente ao seu domínio". Em seguida 

reforçaram a autoridade e o poder de ação das polícias-~ilitares, 

e criaram a políci~ polÍtica, para reprimir e perseguir todos 

aqueles que se manifestassem contrários aos seus métodos de ação" 

Ao se referir aos atentados terroristas' 

praticados ultimamente, Hélio Bicudo afirmou ser "difícil acredi

tar que o Governo realmente chegue a alguma conclusão sobre os 

verdadeiros autores desses atentados, que colocam em sobressalto' 

a Nação, pois nós sabemos que eles são ·perpetrados por grupos p~ 

ra-militares, se não ligados direta ou indiretamente a este mesmo 
Governo, _pelo menos acobertados por ele". 

Segundo disse ele: ''O que podemos ter cer 
teza é que se o governo r~almente desejar tornar de conhecimeto ' 

pfiblico as origens dos atos terroristas, ele tem plenas condiç6es 

para isso, pois seus organismos de segurança e informaç6es são 

dos mais sofisticados do mundo. Mas, se tomarmos por base uma de 

claração do atual presidente João Figueiredo, quando ainda na Che 

fia do Serviço Nacional. de Informaç6es de que os responsáveis p~ 

la repressão política no Brasil jamais sentariam no banco dos 

réus. é fá c i 1 conclui r que jamais teremos asr.:r:es_pJl? tas ver~~adei r a; 

que tanto desejamos ... L c--· <t;! •• , 

Ao pronunciar sobre a Peq~~~ft{iÇ~i-~dr cog! 

tada dias atrás por parlamentares, Hélio Bicudo advertiu que com 

"segue" 
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ela, as garantias individuais tendem a desaparecer, a censura ' 

pr~via provavelmente retornará aos jornais com uma no~a roupa 

gem e que os Orgãos de Segurança sentir-seão mais à vontade p~ 

ra violar correspondências, "Grampear", telefones e invadir ca 

sas de pessoas suspeitas. 

O ex-procurador foi incisivo ao afirmar que o presi-.. 
dente nao merece credibilidade na medida em que, durante o per1~ 

do Medici, chefiou a Casa Militar do Governo, considerado como' 

"o governo mais repressivo", desde 1964; e que durante a adminis 

tração Geisel, esteve à frente do Serviço Nacional de Informa

çoes, o posto mais alto da máquina repressiva. 

Enfatizou que a "Regra Básica" do Governo ~ a "Impuni 

dade";. através de uma série de manobras, primeiro-explicou- e·les ' 

criaram1a .. Justiça 'Federal, .-que roubou da Justiça -comum. muitas _' 

das suas atribuições. !ventaram depois a Justiça Militar para pu 

nir os adversários do regime; roubando tamb~m-da justiça : ·êiví1 

razo-ável-parcela da sua-competência.- Por-·fim, ct,ir.aram·da:--n.ossa.~ 

justiça suas Últimas garantias. -E. depois de 16 anos, nossos mag:is_ 

trados ainda ingenuamente acreditam que têm liberdade para jul -

gar - mas so decidem a favor-do sistema, e não pelo povo. 

Criou tamb~m··os Orgãos -de ·segurança:·par-alelos, como o 

DOI-·CODI (Ex~rci to) ,--.CENIMAR -(Mari'nha) e :Paràsar .(aeronáutica).-

A regra bás±~a dos militares - conforme Bicudo ~ a 

impunidade.- Disse que muitos atos p~aticados pela Polícia Civil' 

e Polícia·Mi.litar em vários·pont-os'-'do P.aís·=podem ser classifica

dos ·de ''t·errorismo" e, no entanto, não -:Se faz nenhuma-investiga

ção .séria a respei-to. Lembrou -a propósito,. a "oportuníss ima" lei 

especial que o Governo ~romulgou para não- deixar que o ex-deleg~ 

do Fleury, notório membro do Esquadão da Morte, fosse .preso. 

Ele fez questão de classificar como atos "terrorista" 

o sequestro de D. Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, a invasão e 

depredação da Pontifícia Universidade CatÓlica de São Paulo, há' 

três anos, e os võos rasantes de helicópteros do li Ex~rcito so 

bre os operários do ABC em greve, quando se concentravam num es 

tádio de futebol. 

Bicudo lembrou a ·prisão dos Advogados Dalmo Dallari , 

Jos~·-Carlos Dias; até hoje não devidamente explicadas, assim co 

mo a pancadaria, que aconteceu na Freguesia do O, bairro de São 

Paulo, durante o. Governo itinerante. Por Último citou o atentado' 

da OAB que vitimou a secretária da Ordem. 

Sobre o Congresso Nacional, Bicudo afj._J'~~o G~ 

f /"'Ji!-.,_,. P• , " "====1, 
. ,~.?.\ -~ n -~·f .~"V,, ~., ~~ ~ -~Y e.' 
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verno ''abastardou1·ó Poder!Legislativo, arrancando dos parlament~ 

res as suas prerr-ogativas e limitando o poder do Congresso, red~ 

zindo-o a uma casa inexpressiva ". O mais grave porém segundo 

ele são os dispositivos introduzidos pelo Governo que permitem a 

edição de uma série de leis para punir o povo. 

Como exemplos citou a Lei de Segurança Na

cional,,.J.:.éi detlmprensa·e a recente Lei dos Estrangeiros. "E to 

do esse;.quadro. de.·absurâes. que pe-rm~te o surgimento dos atos ter 

roris·ta$ 4ue ~ e• ·encadeiam uns aos outros". 

Ao final; apoiou a· mobi 1 i zaÇão do povo para -

exigir do Governo a elucidação de todos os crimes .praticados p~ 

los terroristas e também a convocação de uma Assembléia Nacional 

Constituinte; ·para: promover. um. novo ·.ordenamento. Jurídico-=.:na Na 

ç ao. " 

1.12 i. 

Duranrlle i.ol·desenrrolar dos trabalhos. a mesa' 

coordenadora 'recrebeu. /2:: ille 1 egrà.~~s.•. de-. apoio· ·ao ·ato público, · que 

estava; sendo ·reali.zado. ;·:de a«roria.,dos Deputa_dos Federais pel2~ 
PMDB :, .·lÁL varo· Fe·rnandes :1 Di asrfe:1 Hé'l icV MoacY,r . de. Souza- Dug u~;;.:? 

/~:;;y' 1.13 : 

Va:ldecir Carlos t·Trindadç~:o do PT de 

Londr:ina,1ligado aó DEE/LIVREld'a· FUEL,~ estudante de direito e 

membro ,do -Centro Acadêmico de. Direito Livre da FUEL, leu public~ 

mente a Nota' do,Centro.Acd. de.direito Livre da-FUEL, a respeito 

dos atos.de terrorismo:praticados contra· a OAB,· Jornal Tribuna ' 

Operária· e Câmara •de Véreadores do Rio .de Janeiro.· 

1.14 .. 

Gene·cy de Sàuza Guimarães - ~ ex-presidente' 

do Sindicato dos Trabâlhadores .das Indústrias Matalúrgicas, Mec~ 

nicas e:Materiais·Elétricos de.Londrina.-ex-vereador ~elo~extin

to MDB,·militante:do PCB, ligado ao CLPADH, simpatizante do Gru 

po Poeira,.membro da Comissão Provisória do.PMDB de Londrina,/de 
. ~..j -

clarou ·que não haverá justiça na a~iração e julgamento dos aten-

tados; pois os próprio~ terroristas terão que ser desbaratados e 

julgad0s pelos terroristas •.. Lembrou· também que já havia sido se 

ques•ttT-ado~ preso.e torturado· L-.·C-~_..,.........-
1. 1s ~ \ f~on1\danct@l~ 
An-toniOlSapiera, ( p .o1J.~rtura 1. zado br3 

sileiro~ se posicionou contrário a qualquer.ato dé· violência~~j ~ 

principalmenteea: revolução, ~ois deElarou já ter vivido tevolu -~ 

çoes quando estava no exterior• e· que, portanto, seria desa~roso, 

"segue" 

.,· ... ' 
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principalmente para os jovens, se isto viéra ocorrer no país. Fri 

sou também que o povo Latino Americano é um povo sofrido. 
1.16 

Um elemento nao identific~do, natural do Estado' 
da Bahia, vendedor de livros, citou o nome de alguns países re~o 
lucionários da África e do Oriente e perguntou a Ronald de Frei -

tas qual a causa que levou os mesmos a solucionarem seus proble -

mas. Ronald respondeu que fôra através de revoluções do povo. O 

elemento não identificado, então, faGe a resposta de Ronald, for-
- . - lJ. mulou a seguinte questao: E o caso atual do Bras1l, que e seme ya~ 

te ao desses países, não poderia ter a m~sma solução? Ironiçamen

te, · Ronaldc·de Frei tas-. respond-eu que o-- -tempo dará. a resposta.~ Pbr 

outro lado, .,Hélio Bie:udo, .. apoi.ando--se na mesma--ques-tão, disse qbe 
1 

::r::~:l::a;~:~=~m ser .resolN~:o:~~:scde forma pacífica e nlao 
-- ~~::m identifi-ta'd~~~- ~·: e·sti~eram presente·s' ao a o 

público acima referido,.: os segui-n::t-és· elementos: 

- Joel dos Santos Guimarães r 
- Francisco .de Assi-s Lemos;-~/ 
- Jair Salvador; ~~--
- Lidia.Megumi Saiki; · ___ 

- Mirian Saiki; ~ 

- Jos.é Carlos .:<:le __ Oliveir-a,.J\rr;ugª~;~~,=---~-."'--..........._< 
Maria Isabel .Henrique ___ Zamb~i:nf;~ _ . :...iC{H'r!~Gt'Jr:.JJrrl~">~ 

_ • • • . . ~ _ _ 1 · u.u",gvbúv'i«J/ { 
Theof1lo. Racha ... F1lho ;> ""-~------. ' 

- Angela :Cri'stina· Pis.telL;~-- · =--=:-'-':::,~~ 7 ~ ---- - • 

- . - ·- --· --- -;--::-·.~:-. _- . ·.·-. --
- Mér·cio de MAcedo Gal v.ão ;~:: -

-Mary Valim Lopes;~//~ 
- MArco Antonio ·Fabiani; ~/ 
- Alberto: de Paula Machado~ 

//-~ 

- Vanoly Acosta Fernandes;:~ 
- Fábio Caldas de Mesquit~;-/~--
- Yoshia NaKagawara ~ · \e_" \. 
- Carlos Yoshio Okawati; ~ ~~ \ "-

"'\f\, ~ t ~ 
- Jadi r de Pai va Guimarães;-=~ 

- Dino Zambenedetti; 
- Roberto Morita; ~ 

-Maria das-Graças -da Silva;~.:- .. ~-~~\, 
José Antonio Tadeu Felismino; -~~ 

. - .. ~--

- Davi Felismino da Silva; ~ 
- Maria Terezinha Trovarelli Tornero; =') '\(0\<~ :,~-

- ,, • \. ~ </ 

Jose Gi 1 de Almeida; =- j! 'v 'I ' "segue" 
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/ 
Cícero Romão de Araujo;/ 

- Lúcio Tedesco Marches e; . / 

Benedita Marques de Araujo ;f · \ 

- Eleonora Maria P.L.Castro Marchese;~~~~ 
- Romeu de Oliveira; ~~ 

- El za Pereira Correi a; ··v:.,,:=="'"~"~ . 

- Genecy de Souza Guimarães;~ 
----~: 

- Carlos Alberto Francovig; ~~-

- Antonio saplera; ~ 

- Maria Antonia de tal; // 

Maria Dora· Rui Evangelista;~ /. 

- Vera Esperança Maneia Cordeiro; ~ 

- José Alencar Soares Cordeiro;~ 
Mário Luiz Mil ani ~..) 'v:tv1 k \ó ~ 

-Márcio José de Almeida;-:-"-? Y.:i-v\. __ "> 
Nelson Fi·,ori Lu~Malaguid.o;/ 
Edson Jatti; ~ _ 

/'""// 

1 - C 1 Óvi S.-~i3onÇál;ve;S . L~emé ;Z ""' 
Regina Maria Bortolo; / \~/ "> 

1,'\'ifd<.õ 
L ui i.- -Fernando ---Fontoura Bopp; .=c''» '1 

~/;y -
Luiz Cordorii: Junior; _, >{'>.~ "\" / 

José·Carlos Spagnuolo; .. - o""' )( <:<.. 
~ ,.) \J"Y 

-v'-· 
Marco Antonio Castanheira; -~ "'V~? 
Jacira de Oliveira- Venâncio; ~"P.,p~~ 

'" ~~- ""-) " "'""""· \) ~ - Amaury Campana; 

- Carlos ·Ki ta; \(_.Â-.c, \"\ c.c"\,' ,-" -~ 

~;~"" - Vander Rodrigues = ·) "' """ · r:;.P-'J 
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Helio Bicudo vem para inaugurar . 
, quiosque da imprensa al~ernativa 

O jurista Hélio Bicudo, 
. conhecido por suas · posições 
· eminentemente democráticas, 
I contirmou sua presença na f'~ ... }fl 

J 

inauguração em Londrina, do 
quiosque que venderá órgãos 
da imprensa "alternativa", na 
próxima quarta-feira, . às li 
horas. Ele participará também 

: do ato de apoio à imprensa, 
. tquc será reali7.ado por 29 enti-

dades, no mesmo dia, às 20 
- ·-:-- · ·horas, no Tea.tro..lJniyersitário. 

: Até quarta-feira. serão afi-
xados mil . cartazes e distribuí-

.. · ··-dos cinco mil folhetos, convi
dando a papulação para parti· 
cipar da inauguração do quios
que no "Calçadão", que foi li
berado pelo prefeito Antônio 
Belinali para a venda de jor
nais conht.ocidos como nanicos 
e também ao atÓ. de apaio a 
estes órgãos. 

/ ,,·ts1:r~- - •. ,~:~. -~ 
e~ ;:tÇ., . ;_.~;;L,i;i ~ -----.... 

I. Hélio Bicudo, sol,idário c~m a imprensa alternativa 

O procurador Hélio Bicudo 
chegará às 8 horas e, uma hora 
1ll•pois, conversará com t.'SIU· 

· danteS; advogados e interessa
-- ~ - dos, no Hotel Bourbon. Deve: 

rão ser abonlados temas como 
Esquadrão da Morte, (Uja exis· 

"tência foi esmiuçada por Bicu· 
i do · em um livro de grande su-

cesso em todo o País, os aten· 
: tados contra personalidades ju
: rídicas como Dalmo Dallari e 
j entidades democráticas. · 
. A inauguração do quiosque 
: ocorrerá às I I horas, em fren· 

te ao Edifício do Ban.:o Sul 
Brasileiro, quando deverão se 
pronunciar o prefeito Antônio 
Bclinati, Hélio Bicudo. um re
prese!Hantc dos órgãos da im
prensa alternativa, o vice-prc· 

. sidente do Sindicato dos Jor· 
; nalistas do Paraná, Waldmir 

1 José Mendes, e a prcsi!lente 
r da Frente Democr.ítica ela 
1

1 

Mulher londrinen~e. Elza Pe-
reira Correia . que falàrão em 
·nome das cnlida!les promoto
ras do alo de solidarit'dudc à 

imprensa . Após, haverá um ai- CONFIANÇA . 
moço ele confraternização en- Por outro lado, o prefeito 
Ire 29 entidades promotoras e Antonio Bclinati reafirmou, 
os convidados. ontem, sua confiança nas au-

SEGURANÇA 

Às 14h30m, Hélio Jicudo 
dará entrevista coletiva à im
prensa no saguão do llotel 
Bourbon. As entiJades que 
promovem o ato de apoio à 
imprensa alternativa solicita, 
ram à Polícia Militar toda se
gurança para a promoção. 
através de ofício que será 
enviado ao comandante do 
So. Batalhão de Polícia Mili· 
tar. Roque Célio da Silva. 

Ontem, mais 4 entidades 
se uniram às 25 que já se dis
puseram, originalmente a pro- . 
mover o ato : União dos Estu
dantes Secundários de Marin· 
gá ; Movimento Negro Unilica
do e Diretório Acadêmico da 
Faculdade de Etonomia Admi· 
nistração e Ciências {."ontábeis 
de Apucarana. · Aventou-se, 
também, a hipótese da adesão 
do Diretório Municipal do Par-

I 
lido Democrático Social -
l'DS - de Londrina participar . 
do ato. . 

toridades municipais e esta· 
duai~ quanto à segurança do 
quiosque ·colocado à disposi -
ção pela Prefeitura para ven-
der jornais ela chamada im-
prensa "alternativa". O . pre-
feito, . que solicitar:í seguran ~ 
ça em ofício encaminhatlo 
ao tenente-coronel Roque 
Célio da Silva, cornantlantc 
do So, BPM, reafirmou tam-
bém que é ".perfeitamente 
normal em regimes democrá-
ticos, a veiculação de idéias c 
iuformações. Portanto - de-
clarou - não vemos ;Jur que 
nossa comunidade não pode 
adquirir. as informações que 
entendem serem nccessária·s.--. 
'Vamos inaugurar este quios-
que em homenagem à socieda-
de bra~ileira, representada na 
ocasião pela imprensa" . 



O ex-procurador jurfdico de São Paulo, 

·professor Hélio . Bicudo, mostrou-se cético 

quanto âs investigações conduzidas pelo 

Governo para apuração dos atos terroristas, 

afirmando que nunca, em s~us 30 o nos de 

experiência de causa pública, viu um órgão 

punir a si mesmo. ·E acusou o Governo de 

preparar sorrateiramente, a pretexto dos 

últimos atentados, uma lei antitorror para ser 

"a irmã mais nova do Al -5". Por fim, 

defendeu a mobilização popular e a 

convocação de uma Assembléia Constituinte 

-~m~ únicas formas de barrar a violência e 
"promov.er um novo ordenamento jurldico em 

·nosso Pafs. Bicudo falou durante o "Ato de 
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Promovido por trinta e · tidades,li 

manifestação nã'o teve dualquer incidente e 

foi protegida por dez.en~s de policiais ' 

militares que circundara In o local, n!o · 

· percebendo nada de estr~nho durante as três 

horas em que durou o ath. . . . · 

As soÍenidade foi aberta \com o Hino . 

Nacional, tocado pela Banda Municipal de 

Londrina, e contou· com~ participação de 

dezenas de estudantes, p,ofessores, políticos e 

profissionais liberais. Inicialmente, falaram · 

d . I I . representantl!s a 1mprensa a ternatava, que 

ressaltaram a importllncia\ da populáção apoiàr' 

_suas publi_cações num mofllento como esse. 

Fora do teatro, montaram-se bancas para a · ·. 
. . I 

venda do semanário "Mov
1
imento", 

"Pasquim", "Voz da Unid'ade", "Tribuna da 

.-

Apoio a Imprensa Independente", realizado · Para lfélio Bicudo, famoso por sua invc~tigaçiiu dos crimes do Esqumlr~n da ~lurte, o Governo quer editar uma lei Luta Operária", "Hora do Povo", "Em 
·quarta -feira é noite no Teatro Filadélfia. · antitt·rror para Sl" '"a inn:i mais nm·a do AI -S'" Tempo" e "O Pov3'o". 1 

vp, .. \:U:: , D;: ,;,,TO . AO;;,, ). T~lHlR~~- ··o} .íl: Rf \~ 
.~ ;t -~ :.:. ;·~ J. 'V~~ ri1.. ·~~ .: ..r1 ~ It\\. ·: ~~ < t é ~ 
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sobre· n lei .ontiterror, 
.cogitado dias atrás por 
pRriRmentores, Hélio 
Bicudo · advertiu que, 
com cln, 118 gornntins 
individuai• tendem a 

In for· 
mnç(ICS, o posto mnis Os londrimmses fazem um ato de apoio à imprensa ameaçada 

do 
de 

frente 
Nacional 

limitando o poder d~ 
Congresso, reduzinclo·o 
a uma caan inexpres· 
siva' ' . O mais grave 
porém - segundo ele -
são os dispositivos in· 
trod1v.idoa pelo governo 
que pcrmit<!m a edição 
de umo série de leis 
paro punir o povo". 

. r,risão dos advogados 
IDnlmo Dnllnri e .losb 

. Garlos Dias, até hoje 
n~o devidamente ex-alto do maquina rcpres· pelos terro1 is f as e o ex.:procurador de São Paulo, Hélio Bicudo, 

siva -segundo Dicudo. 
' . plicad11s, assim como a 

Pnra nonnld de diz q 1e as promessas de Figueiredo em investigar Pfnciuluria que ocon· 
tclen. nn Frcg~1csia do 
0

1
I1a1rro de Süo Pnulo,' 

.qunndo o governador 
Pdnlo Maluf inslolnva 
lo \o seu "governo lti· 
n.erantc':, - r;,;. hltimo, 
c1tpu · o otentndo da 
018 que vitim9u o 
sec etária da Ordem. 

llesoporcl;c·r, o censura 
prévin provavelmente 
rctnrnoró nos jornais 

Fr~itna, o presidente foi c!; atenta~os 14não merecem credibilidade"} 
demngiJgico: "Enqunn- iiiiEiiiãiiiiiiiiiiiWaiããi 

cun1 1m1a novA rou· 
p11gcm e que os brgãos 
de . aeg~IJ'ança sentir· se· 
õo mnis ii -vontnclc para 
violnr r~>rrcspnndên· 
das, "grampl•nr'" te .. 
ldones e in\'lldir casos 
·ile r~essoas ou~peiio~. 

to Cle folnva que os Al:t* 01* "'"'u iiL~&UJL&:Uaz:t.X40131íiiML~ ... wstlOU'a• "MLíiWLi'l\11' 

bombas •~rnm paro ele, 1!)(~1. qunndo cmpret-1· '· nn~tn fjnc~ M nulo· Uicml•.> -· dl'S crinrnmo 
qu~m morria ero Dno. deu feroz i~wHtigu! 10 ridndes sé dêem no Justiça Federal, que 
L)'d:t. e quem era cs· nos crimes do I•· trnb:~lho de folhcn·lo". rnubou da Ju•tiço 
pancado pdo polícia, qumlrão tio Morte, r .to llieudo nüu clcstm1ou comum nmiiM das 811RS 

por protcs~1r contra se intimidando com as a pussihilidnclc de o ntribuiçill~~ . Inventaram 
o fome, eram os ·mcm· umcnçns de pol ir: 1is Governo fnwr aprovar o depois n Justiça Militar 
broa do movimento arrolados como r .ll· lei nntitcrror pdo ex· paro punir os ndvcr· 
populur contra o cnrcs· pndos pelo jurista . Ele .... pcdicntc de

1
5IO<:ili'sos de snrwa do regime, . 

tin. "A mão estendido afirnwn, com ha"c li)S· prnzo, coni~nt1mclo que roubumlo .tamb~m da 
de Figudredo trn7. em tn · O!Xpcriêndn, qnc 1i10 nos hltin"'" Ih a11o", jn•liçn militur rn7.oi•vcl 

O 'ex· procurador seu bojo umn bomba e acredito que o t• ·ror uma •rrie ,d., nwclidns pnrcclo cln sua com· 
~ .":it:li~.;i . ó" npnrntu< de . 11~1 cn~setetc" .-dí~sc o Hcju obstado por ni a ·lci tomncl11s pelo• !!over· pcti·1wiR. i'or fim, ti· 
_ .: "c':·'.~~' 111~·ç_a ~~lo. Gti''~<ntl jornnlislil , como' essa qbe !'" ·•o· nontca, .. derrim umn rnrum ch il(~'!llol )IIMtiça 

1 •
1~ . se r. ? ~cr.pon~<n:vcl· : Hi~ fl il .. llfiifi~ l:r · · mi<~t:· I ~;c rc . . : , :; · i'àrur."içaAuF··'o· "'; Rllll!i 1!!!! 1111!~ !~i!HÍitHitA . 

. _1. ~~~In .Vli:>lcncm · 1~0 . 1;::~ .1 l:illll íli!!l{li·Í'_m· 'mql~ do Ex1Íiirtill 1' 1;: !I !ltl~"" -tl~•nl'ilto , ~j . 1i ~< l ' 0i • •1•• 1(, '1:11'<~· 
I ,r-,,'!1~ 11· t); t\'11UII .!#)f •. . · r qtl'.l! ·trglléu:ollo;·: Jl\lll!llt ~ -W-ltt!I!CIU.' lerrQr{sl.ll no . jn:r'\diup," ,· HWIItlií ' tlhí~Q nossos nÍa!i'i~t.roüos IÍIIÍ· 

· ~~~~f_ 4~;!1~~->:ot!!-ll&:;., : .. ~ ·"(lst{IS ~uti:."~-cr.\1, ·!! · ~' llr-gsil 1 'áescq h BOntprjl, n11e llOIIIql •14tQi& ; 1eiw. da . ,_ ing .~II .IIOtllel_l. t«)'. 
111\'t!Sllgnçtll'll pm~ nnn• ·- " _ , .-'1 · · v • · -""> ·-· ~ ~--':"-~ -~ •· .....,_ -~ -• .. .-.: ... .. , .,. .... •t. • . '· ... •,,_,..,_. • .... .s .. 

_ _._,.,_._• - - ' - -·- 'dncJ____ pelo. t!:t!"go . !JC.~ ot.·upa..... ilo sullentu e ee n•nl- . aüo lc~tu~ cnl1uuulu lc:a11, ·- ·ul~n·ililnrii" ~ Quri ...... lêi1i ·-
co ~111 ~111 .nul.on~ c · · snbe da drigem llos • "'üplicn' p'orqu·e ei\cbntro · 1110~ nüu ~üo lcgltiniils libcrdnfle l)ni-o ' julgur-
·pllnlr 8 SI prupnu. ·m · t d "No t t d' - f · · · 'li d'd • nu1s sil decidem n favor 
'~\ concoi~lou 1~ jor ~~c: 

11

p~c
8

~de; n~~;~:. ~~~~/~:sem :rt~~:v~l
1

a :~~:r:,-:
1 

~~~: .nau do sist~ll'ln, c não.pelo 
nu 181 " dunn te porque e~sa · violencia cumplicidade do · "Noss nstituições poco. 
f'r.,iln~. o · jornal · 11 I" AI' ~ 
"Tri~un~ d'n -Luto ~erve ·ao Sistema e por apare 10 est.:~ta . 1· pouco n pout'o foram '"Al1mo " di~~o - J.>rOs· 

elo pretende· se jus· 118 :...di~se llit,udo -nos· sendo demolidas J.>Uro seguiu Bicudo - o 
Upt•riuin", que wiQia t1'f1'c••r um· o le1' ant1'· 11 ·I - I ' · G d · l.ondri'nn repre:~cntun· sa ntun eg1s nçuo pena qn~ se c r~ asse um overno cu mo1s 

terror" . ja c sidi c icnt. cn11~ n1~ l·•scutlo-ord.,nomcntoju· dim.,nsi•o bs I'M, e 
tio os jornnis nlter· 

t' f 1 00 "A LEGISLAÇ'O ril(orn~n pura punir riclico parn permitir 11 
nn lvns puro 0 ar _ " os culpndos. rotntivid11dc dos mi· 
phblico durante a PENAL!:: Acrescentou que litnres no Poder . 
mani!cstução. SUFICIENI'E" todos os ntos terroristas "IU~GHA BASICA: 

Ronalcl afirmou que, Helio Bicudo no· já cstito coQtemplados A li\U'lJNID.\UE" 
ale agora, o Governo tubilizou·se 11 partir de em nosso Código Penal: '"l'rinu~iro - explicou 

criou os brgiws de 
sc~,:urunçn puralPlos, 
como o Doi·Cinli !Exér· 
citol. Ccnimnr IMu-
rinhu I e l'nra~ur IA e· 
rouhuticaJ" . A re~rtt bia· 

não puniu os assassinos · 
do Ollcritrio .Santo Dias 
c ·nem do jornal.ista 
Wlnllmir Hcr~og, l!n
qunnto Bi<:udo lembrou 
u lnmosn deduruçüo do 
pn" idcnte· Fil(ueircdo, 
diuo antes ele .8Ua posse, 
guruutindo que nõo 
haveria j•~lgnmento 
daqtwlcs que estito nos 
hr~üos de seb'UfRn~a e 
que reprimir11m 
oposidonistns em ano~ 
rcccntets. 

. • •.r ~ ;; . • • " ~ 0:, ' .". ,~ • ~ • 

"AJ\·JÃO, .\ . 
· BOMI:lASO . 
CASSETETE" 

Bic:udo tt~mbem 

reconlo1• , a prupvsito, o 
pronunci .n n,euto de 
Figu•::rctlo · dl~• ntr~ 
crft f.a~ r1"nnti ;a ~ uo qua1 
cl : r'tf !~ i§ ~ ~ ~n.u ~ ~ ~ ~ .• f !H'· 'a· 
un;--: \ :~ , .. :~· n~~fi·" l' :·~~!•· ~.-eis 

p~lt:-:1 n~c!!t~tdo~ ter· 
.. orb~ i"S, p:-1~r-;ctendo 

cBforr,.ru ·s•.: pll m ~ncon· 
trar· o~ cuirJmlos wna 
vez que P.3 bombas tam· 

··i bém erum dirigidos a 
ele. 

O ex-procurador foi 
incí!fivo' no· nfinnnr que 
o'presiUentc não ;..erece 
crt•clibilidade na 
ritct.Ütlu em que; dtll'un• 
te o pe;Ít><lo Mbd iéi, 
chefiou o Casa Militnr 
tio Governo, consi · 

I 
d erudt~ ~umo " o g~ve~·, 

. HO ll\õ.IIS repre SSIVO 

.. 
si<:a clns militari!S -con· 
forme Bicudo - é a im, 
puniclnde. · 

Conforme 

Como exemplos de 
·leis com essa cnrm:terís· 
.ticn, Dicudn citou a Lei 

muitos atos praticados de lmprensn, l.Al.i de 
pela Policio Civil e 
l'ol'ccin Militar em Scguronço Nacional c a 

recente Lei doa E.,tran· 
vários pontos do Pois geiros. "É todo esse 
podem se clafll!ificados quadro de abstll'dos - "COI\'HSSÃQ 
'le " li~rrurismo" c, no 1 no opinião de Bicudo - P.U IILitt\ 

- fntonto; . "?o s~ f~z que permite . . o . 8!1"· . , DO ~I ME';~ : .• '.' : 
ncnhnmn mvcstlgnçcw ginlt'íito 1Íos atos "ter· · · ·, . . .·: . ::;: ... · ~ , ·. · · ~ : ·· , .. :· 

· ' sério j' o .rcsiJcito .. Lcm' rp~j51 1 1 ij .. .. , · • - ~lcud<•; ·d•s~c <Jll.<l: ·lf 
lin•n o . ,.;·I'Õjll,i,,;itil.:· . "" : I. '. - . !llle ·-8~-- c_n_, - '"êllt~êYioOI ' fl il ~·o·• :Í I!· 

t· q:u. ,~H!!J1 tine . a<JB ·· I ."' ·4 • • ; . ~ · · : 

"opohlinÍAijimil" !~1 outro('. . • . · · ·; crcri!.!i.t!. »~ . ~-·' g ~~~~t;~ 1 
·pecjlj~ lU'( ·o \ •.;m, .. rtll'll~ ·- ' ' _.- . · -; · .... ~ / ; ' de \iiliO l'aulo; Uasmo .,. 

: promulgo1! '. P!J~ .. niío. · ~ Ele . .fez q••es~'ii~ :de . Oià~ . · 11. uma re~st~ ~e ·. , 
dcixur cp.H· o cx·d~ .. -- ctu9Mific-afr " 'cÓnto'· ntúfl .- ~-:~JtC\~·nç'hÓ:.;.nnêionn\~_- no: -: 
legudo Flcu ·y, notbriÕ . "tcrr~risÍas": õ 'seques· ~ q~ol\ ele diz saber quem 
membro do Ssq tro de D. Hipblito, b~- lançou umn bomba 
da Morte, f! sse po de Novo lb'llnçu, a sobr~o úbrap - C.,n-

" invnsüo e deprcdo~üo tro ra,;Heiro de . l'es· 
CONGR~SO: dn l'ontifíciu Univcr· quis s .! há tt'lguna 

CASA sitla.le Cuthlica de S"uo ano~ "é uma vcrda· 
INEXPIUSSI V A l'onlo, há trh unos, e os dcir~conlis!lão público 

l.licndo av•nçou em ,.(,os rasantes de he- de rime". -. '-
suus explicaçõ.JCs, di1.cn· licbpteros do 11 Exí:rcito ' 
do •rue o Governo !!Ohre os operurios do Po is110, diz con· 
"nbu~turdou o Poder ABC em greve, qnando siderar "inbcnus" as 
~gi•luti~o. onancundo se conccntruvum nun1 pronJessus de · l''i· . ku . . 
dos purlamcntores os estádio de futebol. gue1rr~ em m~s.llgar 
•uas prerro .. at ivas e Bicudo lembrou a o terron~mo e crtllca o 

b I I d " ·-propo a a .. · uni ao 

• j nudo~ul" em torno do 

preMi~tnte, 1,1cretlituiu1o 
<JUC ·e se apelo "cu i no 
vúcuo do sistcntn"; · 

l'or~m, não de.~cnrtou 
a posfibilidnde de o 
·Governo pre~der, cwn· 
tuolmcl1te, nlgw1s "IC.S· 

tris·dc-fcrro'' das or· 
ganizadues terrori8tas. 

mcudorissc que isso 
nõo u · barh com a 

violênci " "Ela ah 8Cra 
resulvitlu com · a mo· 
bilizuç{o do povo, 
exigindcl o elucidoçüo 
I od I . " 
c e t o\s os cnmcs, • 

O seb'llJldo passo -
acgawdo \Bicudo - é u 
convocoç;no de wna As· 
semhlda Nacionul 
Constituihte, pam pro
mover •\m novo or· 
dcnumcn\o jurldico na 
Naçi10 . O jornalista 

Honald d~ Freitas, por· 
1ilhou do mesmo ponto 
de vista. le conclamou 
a todos 111\la união 
pela CÓnslituinte, 
"única fo~mu de barrar 
a onda fascista que 
pretende \ impedir o 
povo de Ó.uçar o seu 

destino".\ · · 

. Polu el~ • .;s otcntodos 
!lã o o expre são furte 'de 
um regime conccn· 

. trado, ''e ~ quem es· 
tive; vinculddo no povo, 

. ·'"""' " nn ·defesa d~ suas li Ler· 
dadco pulitÜ!u8, podcrí1. 

I tksclc · 19M; e · que, 
: durante a aulminis· 
, lrll•;:,o Gcist~l , eRteve h O Jomnlisln Ronnld de Freiln~,-~e~~~~~!.~~~-~ ~-~~-~rc~sa nlternntiva, lembrou que o Governo -~~~~~._nno puniu quem lll?l?u ;w.ladimir Hert.og c 0 opcrtlrio Santo Dia~ fazer . fr~:•t~ · ·ÍI onda 

tc.rronsln . I 

;; 
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NOTA DO CENTRO ACAD~MICO DE DIREITO LIVRE- D~RSIDADE ESTA 

DUAL DE LONDRINA, AOS ACADtMICOS DE DIREITO, AOS DEMAIS ALUNOS DA 

UNIVE-RSIDADE, À COMUNIDADE LONDRIN.ENSE E À BRASILEIRA, A RESPEITd 

DOS ATOS DE TERRORISMO PRATICADOS CONTRA A O.A.B., JORNAL TRIBUN~ 
OPERÁRIA E CÂMARA DE VEREADORES ·DO RIO DE JANEIRO. 

Mais uma vez o terror de direita inten 

sifica suas açoes. Mais uma vez pessoas do povo s~o atingidas, r~ 

sultando mortes e les~es co~porais de natureza graves. Mais uma ' 

vez a in~pcia de nossas autoridades, que de autoridades s~ tem a 

denominaç~o, se demonstram de uma mane1ra vergonhosa. O terrores 

t~ impunemente atacando bancas de jornais e revistas, Assembl~ias 
legislativas, C~maras de V~readores, igrejas, a imprensa alterna

tiva, carros -de parlamentares, sedes de Partidos polfticos, sede' 

de C.B.A., entre ta~tas outras instituiç~es~ Hoje, atacam a Ordem 

dos Advogados do Brasi I, entidade esta, pode-se dizer, que grande 

... valor tem hoje no Brasil, principalmente no que concerna a defesa 

dos Direitos da Pessoa Humana. Essa entidade, pelas normas fascis 

toides est~ cometendo graves irregularidades, tais como as que se 

materializam no fato de combater com m~o de ferro aqueles que s~o 

partid~rios dos atos de terrorismo, os cometem e os acobertam. 

O Governo Federal bem como os Esta-' 

duais nao esclarecem os atentados perante a opini~o p~bl ica naci~ 

nal, o que causa-nos apreens~o, haja vista concluirmos n~o ter ti 

do signinificaç~o os enormes gastos que cometeram no aparelhamento 

de suas pol feias secretas~ Ou ser~ que as inovaç~es tecnol~gicas' 

do Governo visa t~o somente reprimir as passeatas dos estudantes, 

as greves legais e legftimas dos oper~rios, os representantes do 

Movimento Contra a Carestia? Se for para isso, esse Governo ~ue ' 
~ , - , -

a1 esta nao e digno de merecer sequer nossa atençao, o que por SI 

nal j~ n~o tem, haja vista estar nos governando de uma mane1ra ' 

bi~nica e ditatorial. 
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À ~poca do Governo do Presidente Jo~o~ou

lart os mi I itares tomaram o poder com o falso prop~sito de afas

tar o Brasi I do caminho comunista, diminuir a taxa de inflaç~o,' 

bem como fqzer reinar a ordem no paÍs,·pois consideravam que es

t~vamos marchando para uma total e irreversÍvel anarquaa. 

Entretanto o que acontecia na verdade era' 

que o governo Goulart era um governo com mais atenç~es para o p~ 

vo, principalmente para os humi Ides, e pretendia implantar algu

mas reformas que certamente diminuiria os lucros das grandes em-

presas nacionais e internacionais que operavam no paÍs e dos , 
·. 

grandes latifundi~rios, probl~~a cr~nico de nossa estrutura agr~ 

raa. Naquela ~poca o povo t~nha quase plena liberdade de reivin 

dicaç~o de seus direitos, e asso era muito mal para os mais abas 

tados. Ent~o, atrav~s de expedi~ntes escusos a classe dominante' 

fez precipitar sobre o povo a ditadura militar para poder conse~ 

var os excessos que nada mais eram do que os direitos espoliados 

do povo brasileiro. Naquela ~poca a inflaç~o atingiu elevados Ín 

dices ( n~o superiores aos-de hoj•) simplesmente porque alguns' 

bancos,.atrav~s de operaç~es ilegais forçava sua ele~aç~o (o que 

n~o ocorre hoje, sendo a inflaç~o resultado da incompetência ' 

administrativa do governo ), isto porque queraam ver o governo ' 

democrático-reduzido-a frangalhos e--implantar um regime de dita

dura. 

Hoje acontece quase a mesma coisa, esse ' 

governo que aÍ está, trazendo·para nos essa est~ria toda de ' 

abertura que nao acreditamos, está deixando indignados alguns se 

tores da direita extremista, fazendo com ~ue~Jes~Façam· qualquer 

coisa para impedir a abertura de governo, que ~a real idade ~ tam 

b~m uma farsa deslavada e caprichosa. 

, 
Por isso, n~s estudantes e comunidade 

geral, temos que demonstrar nossos protestos contra as mortes 

que a direita vem provocando e contra o governo de ricos que te-

em 

mos. Precisamos no~ movimentar, hos organizar, no sentido de p~ 

dir·o desmantelamento-dos org~os repressivos para que o pr~prio' 

povo possa coibir os abusos, e reivindicarmos uma sociedade ·ver-

dadeiramente ica, bem como um governo 

I ar. 
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ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

ENCAMINHAMENTO nQ o89/8o - ASI/FUEL 

DATA: 

ASSUNTO: 

ORIGEM: 

REFERENCIA: 

DIFUSÃO ANTERIOR : 

ANEXOS: CÓpia xerox de Manifesto e Carta Aberta 

DIFUSÃO: DSI/MEC - DSI/SSP/PR -

1. 

Esta ASI encaminha para análise, cópia xerox de 

carta Aberta e Manifesto de Apoio à Ü{Dsição ·Sindical dos Trabalhadores 

Rurais de Conceição do Araguaia, que foram distribuídas em Londrina p~ 
.... ...;:,.. 

lo Comitê .de Defesa da Amazônia (Núeféo de Londrina) dirigido pelo estu -

dante da FUEL Mário Luiz Míl~rupo Estudantil Poeira). 

~==""··=• ~~=-=-~~:~~ ... ~ :., I ' 

lHvks~'l rlJ !.:.e;;:.:rG.:çn o h :\·~~~~~. 



. ., 
O B~ASI( DE OLHO NO ARAGUAIA ..... ... .:;:,--- - ~. -- ··------..,.. 

-Dia 29 de junho, eleiç~es do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Conceiç~o do Arag~aia -

No sul do Par~, em ~anceiç;o do Araguaia, 76% da 'rea deste municlpiT 
pel'tenc;m a ?7 grandes fazendas, s ign i f icand~ qu~ 90 m i I pe~soas ~2/3 dj 
populaçao) ~•vem e trabalh!m.em ter~as que nao sao suas, HoJe, ex1s~em ~·~ 
conflitos <Se terra na regi(lo, envolver, lo mais de 25 mil pHssoas e ha inume 
ros processos de expulsão de posseiros. 1 

No dia 21 de ~utubro de 1.979, mais de 10 mil posseiros fizeram uma 
man if<.s't~ção p~b I i7a contra a v i~ I ênc ia e a se I vager i~ ~os I at ifund i~ri os' 
na !ocaj1dade de X1nguara, que f1ca a 200 Km de Concetçao. · 

< • A I em de enfrentar as am;aça~ dos ~agunços e as a~b i~rar iedad-;s da po-1 
ficta, Os trabalhadores tambem sao tra1dos pelo ~eu StndJcato, po1s o mes~( 

, N ' , . . emo esta nas maos de pe lego's colocados pelo governo. ' 
. As eleic;es para o Sindicato estavam ~rcadas para o mês de agosto , 
mas os pe l eg~sJ' · que estão re~ebend0 toda a ajuda mate r ia I dos· grandes f a··,..::·, 
zendeiros, antecipam arbitrar~amente as eleiç;es para o dia-29 de junho , 
com o Vis ive I prop.;s i to de pl'ejud icar o grande crescimento da opos i ~ão si!! 
dic~l, que dia a dia mais ganha respeito junto a seus companh~irosa 

A tent~tiva de esmagar a oposiç~o sindical chegou ao extremo: no dia .9 de maio de 1.980, foi barbaramente assassinado Raimundo ferreira, 46 a
nos e 6 fifhos,. combativo candidato~ presidente pe!a ·chapa da oposição ' 
sindical do _.Sindicato dos lavradores. -de Conceição do Araguaia.,· 

, . Golpes traíçoeiros <.:orno este merecem todo o nosso mais forte repud1o, .. , 
e com certeza n.ao cal ara a voz do povo o 

, N 

, Hoje mais do que nun-ca e preciso·"' uniao de todo o povo brasileiro p~ 
ra darmos essa situaç~o de ~is~ria, r~press~o e entreguismo, substituindo' 
esse governo anti-nacional e anti-popular por um outro que defenda os int~ 
resses nac j onq.i s e· popu I ares.-

e. . Em todo o s,.~s! J, forma-se. ~ma c~~ rente do p~v~ em apoio ~ oposição u 
s1nd1cal de· Conceaçao do Aragua1a. Apo1o esse poiJtlco e mater1al na cons
t!:ução de um Sindicato. I ivre e que não permita que naja fraude na,.s e ie i çoes. 

' . 
TODO APOIO À OPOSIÇÃO SINDICAl DOS TRABAlHADORES RURHS DE CONCEIÇÃO DO A-

-~PElA APURAÇÃO DAS RESPONSAB I UDADES DO CRIME 
. A AMZON f A E NOS&\ . . . 

TERRA PARA QUEM NELA TRABALHA 
PElA LIBERDADES DEMOCR~TICAS 

RAGUAIA 

'MOVIMENTOS DE DEFESA DA AMAZON IA - CE, Pf, RS, DF, GO, AM, · \.,·ÇOSA/MG 
CAMP i NAS/SP D . . . ' . 

. COMITCS DE DEfESA Df AMAZÔNIA ~ BA, RJ, PR(Curitiba)~ SP(Santos). 
NÚCLEO MINEIRO DE DEFESA bA AMAZÔNIA 
MC'V IMENTO DE DEFESA DO MÉ I O AMB I ÉNTE - ACRE 

COM I SSÔES PRÓ-COMITÊS DE DÉFESA o.-. AMAZÔNIA - LAGES E FlOR lANÓPOLI S/SC, 

lONDRfNI} COM I SSÃO PRÓ-CDP. (CO~H Tt DE OEF ESA DA Mr1AZÔN {A) lONDRINA 

Londrina, PR, Junho/1980 

.. 



<··r-cARTA ABERTA AG MINISTRO DA JUSTIÇA, AOS PARlAMENTARES E AO POVO B~;SllEI~'-
·'y' : · • OS movimentos e com it;s d,; d~fesa da AmazÔnia, ern reunião, amp l ia da de 'I 

sua executiva nacional, durante os dias 7 e 8 de junho ~e 1~980. em Belo HQ 
r; zonte - MG, v~m ao p~b I i c~. manifestar sua i nd j gnÇ3ção, e rep~d i o pe I os ~I <lj 
mos fa•t.os ocor•ridos na regi~o do Ardgua.ia - suJ do Para .. Tendo entre seus 

':bj:t i vos· a d ~ v1 .. d gação e o apoio ~s I ~t.as desen~·o I v i ~as pe I os posse i r-o~ el 
s~d1os da· r·eg~J'o noPte, os MDA's e CDf\rS extePnam maes uma ve~ seu apoio P.Q 
litico e material aos lavradore~, que buscam se organi~ar de forma indep~n-
dente, em Conceiç~o do Ara~uai~~ , 

Todos sabemos da terr.ivei lutél que os camponeses do suf do Par•a enfre.!l 
tam~contra a grilagem, na dispu1~a de cuda pelmode terra, e, ml!Íto especial 
rr:.ente, os J iwradores de Cone e i .Uao do Aragauu i a. Atua I mente existem ma í s de 
80 grandes conflitos de terra conhecidos, afora outros tantos desconhecidos 
envolvendo mais de 25n000 pessoas e mais de 100 processos de expuls~o de 
posseiros em andamGnto .. 

Desde ia970, com e chegdda macica de lavradores, devido aos apef<Js do 
Ç AI ..._ :1 , 

governo ~-1edici, esta reg.iao tornou-se urnu fpente pioneira,. A par•ti,-. destu ej 
l:oca e~ principalmente nos ~ltimos tempos, a região se enc<.mtra sob fort; 

tensão social, junto de umà polÍtica go;:ernamental inadequada, porque ~on - 1 

centra a ter·ra; porque pPivilegia atraves de incentivos fisc.:ds e empresti-, ' ~ 
mos os grupos·ja fortes econo'micamente e coioca-ihes a disposiçao todo o 
aparelho policial e·,.seus ~t•gâ(;s espec~al iza:dos em questÔes fundi~r·i.as; por
que não oferece infraestPutura papa o pequeno em termos de comercialização, 

• A • ~~ • 'd d - · f' · t · f'' r ~·ssl;!~enc:a .... ecn&ca~ sau e, e ucaçao, apoto &nai'ice:ro, e:c,; e, ·ina men-
~e nail ut i l 1 za um rm~todo de traba I h o onde o povo seJa ouv 1 do nos seus anse.!.. 

0St e e I e tenha poder de decisão M . 

Recentemente, em i2 de fevereiro de l.980P·tendo em vista o reconheci
;nento oficial da gravidade de qt~adro de ten.são social e a incapacidade do 
IMCR;a. em sol uc i ohar a disputa pela posse d,u tert•a na ~re a, o ge nera i pre s í
dente Figueiredé.crioun por· decreto, o GRUPO EX_ECUTIVO DASTERRAS 90 ARAGUA 
IA- TOCANTINS, '(GETAL).. subordinado ao Conselho de SeguNu1ça Naciomd .. · e 
composto, tamb~m, iJe la ~';ócuradori:a .... Gera.l da R:p~b~ iCe, iNCRA e os governos 
dos.estados do Para., Goras e Maranhao. 1em a f1nul1d<l1de de cool~denar 6 prom.2. 
'"r e executar as medida~ necess~rias ~ regufapizaçâo fundiária.no sul · do 

, ; I' . - , N 

car"a, norte de Goias e oeste do Maranhão. Na verdade criou-se um orgao para 
tentar a~enizara situação,. sem resolv~-la., sem ir a rai:z: dos pt"oblemas,. ~s 
declaraçoos do Sr.,. Paulo Yokot-;, presidente ci'l fNCRA, de 9ue o ~ovef•no nao 
pretende promover a reforma ag:"aria, salvo em areas de Jitigio; e uma d··~de~ 
monstração Ínequlvoca de que se pretende incrementar a entrega das te.rr<'IS e e' a expulsão dos traba I hador•es< rura i Se ' ·. 

~ Al~m da situa~~o reinante nos ~ltimos anos de constantes desRejos de .. . , , ., 
lavradores, ame<lças de jagunços, pistoleiros e ate da propPi<; policia, aten 
tados e assassinatos de posseiros, atingindo milhares de famílias, os trab<:1 

IV . , , , 

lhadores rurais sao~· tambem·,. traidos pelo .seu' proprio sindicato, pois o a-
tual presidente (Bertoldo: Lira).~ nada muis que um interventor nomeado pelo 
ex~rcitc, desde 1 .. 974, ~poca da.guerri lha, que se vangloria afir·mando ,;:<não 
ter satisfaç;;es a dar aos associados do sindicato, p9rque.não foram eles q.e 
o co1ocar~m nele. Que chega ao ponto da chamar a policia para prender, den
tro de uma assembl~ia geral, ~~mbros da oposiç~o sindical. Que tem a desfa-. . - . . , 
catez de servir de testemuhha dP- defesa de lat ifund iar i os, contr•a os mem 
~ , p. . ~ 

bros do pPc•prio sindicato. Apos· tet"minado o tempo de inte.rve~ç.ao, o Sr. §e.t. 
tofdo se Jançou como candida~o e permaneceu no posto8 Nas proximas eleiçoes 
do dia 29 de junho de 1.980, ele se recandidatou" formou-ser por isto, uma 
chapa 2 de oposiç;o, em fevereiro de 1~980, que pretende colocar o sindica
to a serviço dos lavradores,. contando coro o apeio de muitos nas bases e cmn 
a solidariedade do povo brasilei~o. · 

- -t s . .I . ' ·• Entretanto, a oposiçaó cresc~u dia a dia entre os ,av~eoores et no d1a 

29 de ma i o de· I ,980, f o i bar•baram~rd:e Gs~;c:~s.s i nado Ra i 1'!1\tttdo · Fe.r't'e i r•a 46 -· .a-• _ ..... ow.~:.-... --~-.,.. ___ _._.F 

\_ 
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~' n~s "e 6 f I hos, candidato da op<•s i çâo ;. pres idÔnc ia do sindicato de Cone~ f 
4; ç~o·do Arnguaia e .vgent:e p~1sto1~.:d em Jt.aipuvas .. Com dois tir·os, um na ci~bega 

.·• ., I "' '· , . ··j 
<,r'*'":~ .•()I.Jtro n~j es!(Hil~ffo, foi en~ontrad~ nr.:l''to 8 .no Municipi~ de Araguairw 1 . Goia.'r 

c. as.mort~s na?_param por ar~ Depois de Ratmundo ~e~re1~a, _homem bas~ante .1~ 
nnecrdo na regtao,· l'l!tPo lt:~vrador, membro da oposJ<r,ao srndrcai, tambem fo1 
barbar.Jme'nte IGSSf!SS i nado n • . . I 

A revoita ~ ge:ral com esta situ.:içâo reinante no pais, especialmente. 9:n 
Conceiç~o do Arao~aia; N;o ~a primeira vez que brasileiros defensores d~ ~n 
teresse do povo sac1 · ass~ss i nadost na tentat i Vd de barrar nossa I u·ta rei vi n~.L 
c.:;t~ri~~: e cujos c~.sospermanccem n<l mais total impunidade, sern,que se esc!la, 
r·e~~am as responsabd idades. Veja o exemp!m de Santos Dias (operar;io de SaF! 
Pa"ulo), Eug~nio lit'·~ (advog<::do dos posseiPcs de St~ Mat~ia da Vitoria/Ba), C~ 
c i que KPetun (Par ana) e tn:..l i tos outros mais. 

. , , 
N<:i verdade, tais fh')Oh~e~&~fõ!"!tos, :10 contrario, so fazem despeptar·a ca-

da dia, novas pessoas para a luta em defesa da I iberdade, .do progresso soei-· 
a! e da 'nde.r.---end~nc i >f~ nac iona I., · , 

Nesse sentido, todos os MDA's e CDA's e~tar;o vigi Jantes no cumpriment 
do processo e!eitoraf para o sindicato rural e atentos a novos atos de vio

wênci.a contra a luta !egiti.ma dos tl"'abafhadores .e dispostos a denunci~-los ., 
nacional e inte.rnac:ionnlmente~ Cabe ao Minist~rio da Justiça a apuração das 

. responsabi!·idades ~os crimes,·a puniç~o de seu~ autores e a garantia das e
leiçÕ~s I ivres() 

PELA APURACKO DAS RESPONSABILlDADES NOS CRIMES ! .;;:, . . 

PEL.A PUNIÇAO DE SEUS AUTORES 
ePO!O À OPOSJÇ.~O SfNDICAL (QUE CONCORRE AS ElEiÇÕES EM 29 DE JUNHO) 

TERRA PARA QUEM NELA TRABALHA · 
A AMAZÔNIA É NOSSA., 

EXECUTIVA NACJONAL, Befo Horizonte, Oi e 08 de junho de 1 .. 980 .. 
~10V IMENTOS DE DEFESA DA AMAZON IA .- CEAR,(, Per•nambucoç V i çosa, Campinas_, . , 
cGrar:de do Su I, D"i str it.o Federa i, Go i as f Amazonas., 
COM ITtS DE DEFESI\ DA AMÃZ0N IA - BAHIA#. ·R i o de Janeiro, Santos, Londt' i na~ Cu 
r it. i ba" 
NÚCLEO MiNEIRO DE DEFESA DA AMAZÔNIA. 

··VJMENTO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE- ACRE.. . 
~omiss;es Pr~ Comi·t~s de defesa da Amaz~nia ... Lages, Fforian~polis/SC .. 
CO~ISSAO PRO-CDA (COMtTE DE DEFESA DA AMAZONIA) LONDRtNA 

tondrlna. PR, Junho/1980 

·-·-
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DATA: 20.06~80 

ASSUNTO: SEMINÁRIO NACIONAL DA UNE 

ORIGEM: ASI/FUEL 
REFERENCIA: 

DIFUSÃO ANTERIOR: 

ANEXOS: 

DIFUSÃO: 

CÓpia xerox de Programa e Cartaz 

DSI/MEC - DSI/SSP /PR -

1. 

Este OI encaminha para análise cópia xerox do 

programa do.Seniinário Nacional da UNE, previsto para o perío

do de 02 a: 06 de julho de 1~980 n~ Rio de Janeiro. 

1.1 
Em .. Londrina o seminário está sendo divulgado ' 

pelo DCE/LIVRE da FUEL e Centro Acadêmico 03.de agosto do CE 

SULON . 

·----. 

O destinaM~i~esponsável pela manutençao 
· do sigilo deste do<umento (Art. 12 Dec. n~ 

79.099/77 Regulamento de Salvaguarda de 
Assuntos Siqilosos}. 

UEL- 208 ?T j( O~D. J\~'=f= 
J 
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J · UNIVERSIDADE 

S.tia a•~• .. at&ta._a ~ partiaipar•• doa .ârtaa da~t .. da aeaiDÂrla, laola

aha u a ... ã. 4a a'bertva, •• aapf.at• pa.raoaal.f.4ad .. , ae~o lUla 'baa paru coa 

a praaaa;a j~ oo&tirsa4al 
&atori4ad .. Otlolala1 Edaa~o Portella (Miaiatra .a J4Dcação), Coaealbo Federal' 

da Eduação • A.uoaf.1114Ão Jacloaal daa Kaateaadaru •• I:AC!, 

1aa partiaüar ... 

... gataador .. ~ ldacadoreel Pa~o Freire (a4acador) 1 Darc7 Ribeira (aatropóloao), 

Pare•• A'braao (jor~liata), Lula &ataalo CGAha (a4ucador) 1 

letarlaa fu (reitor da UDf.caap), Karao &arélio a.trola C 1 

ataaa4or) 1 Maroalo Carqualra (4apataclo) 1 Kaarlcia frastea

'bera (prot .. aor) 1 laaério Cerqaeira Leite, Barbara rreit•Sb 

halo •• tareo, Maria llllda MuoelaDJ., tareo Dlltre, Godo • 

Irado Pf.~ (peaquiaadoraa • aducadoraa 1 todoa lieadoa à ' 
.. •oaeã~) • reitor .. 4a •~rf.aa IIAi••reidad ... 

lat14ad .. ~ &atoridad .. l 

Iateruaioaia 1 
o 

Oaião Iateraacioa&l 4oa J:Atadaateo 0 Oraaai&ação Coati••~ • 

tal LatiDo Aaericaaa •• Eatudaatea, repreaaataataa do Mi -

dat,rio 4a E41&Cação • d.oa aata4allha a.icaraaae.ue'a, rapr.! 

.. llt~t .. 4a ftd.a.a oraad&&c;Õea aatlldalltia 4e o"Gtroa pal

a ... 

- PartUoa ppllti-1 lapraaaataat• da coalaoio e&eo'GtiYa aaoioul. (prad4aate~) 

...,.. partidoa polltioot~ •• torDDção. 

c.t 

lat14a4ea • penou.U4a4 .. cla•U"Áticau Aa~ootaoão Naoioa&l Cto• Doce11tea 1 UDJ.ão 

... d.oa ~rebalhador .. do E!wiu (KQ), C4111eriada Naoioul. cloa 

ll.apoa do Braall (ÇHIB) 1 Ord•• doa Ad'ropcloa do il.rao11 1 A.!, 

aaciagão ar .. lleira ela Iaprea.a, Coaiti Braalleiro pela 

.lal.atia, Sochdacle Braalldra para o Propoaaoo da Cii1u::ia1 

ltulaato cloe lletalúrs:tcoa 4a Sãp larur4o ·4o Caapc) (SPJ, 

11. Pa'Glo Eftriata Aru (Cardeal 'aroebbpa da São Pa'Gla, 

Coataa, Fraata ll'ao:laul. 4o 'l'rabalho, Mortaeato ll'arro UDJ.t! 

aa•o, Va14a4a S1114ica1 1 Mortaeato 4• Deteea cla Aaa&Õala 1 

Mon.-ato Co11tra .a OarMtia. 

b-4lri,alltM Mt"Gcl&Atiaa Ald.o AralltM 1 J'oaé Serra, Vb{oiu Cald.dra Bran4t 1 • · 

V1a4&1r ~aladra, tda Ja'Gl, J'oaé Fnjat, José Oudno ll'e• 

to, L"Gia traYDaaoa, Alti110 Daataa, Hi~taa Sa11toa 1 J'aa11 

llaro1 J'oa' Lu1a OllDII .. , Doral1u1 José Diroa"G1 Apolo Lia -

"-• 
C4atatOa para Coa.l~ao da prNDDÇD ... partlclp&At .. l. IIDderac;o da UNJ:o 

UN~-80 ,, 

l ,. 

;; 
I 

' 

, 
SEMINARIO NACIONAL 

2a6 
Rio 

de julho 

de Janeiro 

PROGRAMA 
UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES 

BRASIL 
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Dia 2 I 191~ 

A\ertarat pertlelpeção ... aatldadea· a pereoaalldaclea coaYlcla .... 

Ma J I 81,0 

1JIOO 

Orapoa da aprotaaclaaeato do teaa ela. aaahã 

18100 

Jutu 

19130 

Reuaião de relatorea 

Dia .. I 81,0 

lJIOO 

18100 

Jaatar 

Reaalão de relator .. 

• paiaéla lhrea 

Dla 5 I 81:50 
\ 

Mesa redoadal 4aaocracla aa IIDi,.eraidade, rastaeatoe iateraoa, autoaoaia 

.. i,..reitária 

18100 

' 

191,0 

Jewão ·•e reta tor .. 

Uhiola .. Ctitual 

Dia 6 ·I 10100 

Coaaalho "•cloaal da Eatidaclea de Baae da O~ 

PaDtal apronção doa relat&rloa do lenDÁrio, llal.a~~qo e procr ... ção 4aa 
• 

1atu ... aaoloule do pr&xtao aHeatro. 

• palaeia u ...... l Mtaa pelaeh •• da .. aYOlftÃo alnJ.taaaa .. ata ... aou .. doa 

4laa 3 a 'to Vhi011 taaaa poda..;o aer tNta4oa 1 lao1ul~e apJ"!. 

ftltaado a pra .. aça' elaa ...:.riaa aatlolaelaa ·e peJ"eoDallclacl" u

llloaal• e t.ahnaaioaa'•· Doh hau ja •tão prert.-~oal u • 
~-· 

elltlclad• aetacluti.a a aaa orplllaqão, a a uat.atêada •• 

Participação eatudaatlll 

- qul.quer. eatudaate poelará particl~r u Sa.tÚrio. 

- a lllacrição ooa o· pesaaeato ela taza de SI 2001 00 por partio!paata ; faoaltat! 

.. , clallu cllrelto, poréa, a u Certltlaaclo tla PartleS.P.oão e ao aloj-to. 

- até o ella 20 •• juho aa elltlclad.a anela da todo o ,.!a 4ne:No co~cU: à · 

Diretoria da UKI o aúaero ela partlclpaetaa por Mtau. 

- cleftNO .. tar prHeat .. talaa aa utldadaa ele baae 41!' pai. (Cü. • DAS. ) 

- cada rapreaeataate YOta aaaeata par ... aatlclacle. 

- o rapre.aeatante da aaa aatidah. qua Üo for da elintaria ela -·- daYa le..,..r 

dalepção por eaorito ela 4iratorla para podar YOtar. o 
- aa eatUadH de baaa qaa for•• ao COKEB d•,.•• •• lllacra•ar IUlteridrweata j1Uito 

ao DCI oa ~~ da ••• aatado. 

- pro'bleaa• de rapre~~eata.ção da eatlclad .. anão rHalri4aa p.taa eatlolaelM .:1• ' 
. \·. 

prÓprio Mtaclao A Diretoria ela OIQ; aó aceitará iaacrlçÕea 4• elltlcla4~ ele -ba-

•• taltaa peloa DCEa • e OEF.e. da caola aata4o1 ou peloa ric.-pr .. ldeitÜ H si,! 

ula da on. 
- u eatlolacl .. da base, paN tana direito a YOta 110 COifD 1 «•••rio ter rapla.r! 

&acla aua tax.a elo aDulclacle da OKI (~I 21 00 por eataiSaate qv.o reproaoate) • Oa 

DC&a. a OJ:ta. aerão reapona~nh pelo aYlao daah Últl• ha•• ~ par-•nto da 

.s ..... ~ ••r falto 4lrataaeate co• ...... proYia&rl• 4a o~. 
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Fl!'<C..v;Ao LN-~ &.~ <): ~ 
( Aec:onhectda pel•o Decreto• Federal N.o 69.324 de 7 1 1 O 1 711 

ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇ0ES 

ENCAMINHAMENTO nQ _o_41_1 s_o_-_Asr /FUEL 

DATA: 

ASSL!NTO: 

ORIGEM: 

23.05.80 

COMIT·~ DE 

ASI/FUEL 
REFERENCIA: 

DIFUSÃO ANTERIOR: 

o 

DEFESA DA AMAZÔNIA - NÚcleo de Londrina 

ANEXOS: CÓpia xerox de Panfleto -
DIFUSÃO: DSI/MEC - DSI!SSP/PR -

\ 

l. 

Este OI·encaminha para análise, cop1a xerox de 

panfleto do CDAMA ·de Londrina ... 

1.1 

O NÚcleo do CDAMA, está se~do dirigido pelo 

acadêmico do Curso de Comunicação Social dá FUEL, Mário Lui'z ' 
•. 

Milani, elemento ativo no ME, pertencente ao Grupo Estudantil' 

Poeira. 

PRO .. i.OCOLO 

. t:DJ;Q .-......... '?.!~ __ ./ B __, 
-~·: 'iJ~TA .... J.:!/ ..;&_/ .9D. .. 

------

EUEL-208 ~rr ;1o4o, k~~ 
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"' 

pessoas que sintam 
. ' 

ê Ci2CeS510ct,Je 

tE acs pronleGas que vem s2 intensificendo na nossa REG l f..G 

zaçao e entreouisro a 
- . g r a n o e s 9 1· L' p o s e c c n o ;nl c o s e s t ~-a r. 9 2 i :~o s . 

Esses grupcs, instalaaos por toda a Região Norte, contam com -e :.~;;;c estrutura cie poder que mais se css.::;:,;:1ha ê de pt:quenos 

" i IT'. p e i i OS " SOb e i" c f1 OS 2 Ji1 C: e f! O :e r r i t Õ r ·i O 'l â : '\ O,-, 2 .; . Si t 1.1 ô IT:- S e 

em ãreas es~rategic~s e prior~târi2s, con~b~ com recursos 
•. . ... 

GOS lncen .. iVOS 
fiscais, empregam ~ão oe obra bara-

t~ e at~ semi-escrava, e disp~2 00 apar2to ~ilita~ par& exor~ 
' pria~ camvcneses, posseiros e i~d~ss, ocupa~tes legftimos de 

'-re.g1c.o» 

A~~m da desn2cicnalizaçâo e oos problemas sociais da reg1ac, 

o eauiJforio eco16gico 
encon~ra-se ameaçado oela de~red2c~o -· I . .:= 

intensiv~ e irracional dos seu~ recu~sos naturais. 

3RASILEIRO, UKA-SE A NOS ~~SSA LUTA . 

• 
Comit~ de Defesa oa Amõz~rii~ 

as 20:3C horas ?euni3es todas as terças-feir~s 

Av·rsos : 

Dia 30/05 as 20:30 horas -
JK) 

c Com~t~ est~ vendendo a crS ~5D,DO c livre- JAR~ A INVASAO 
e J~irne Sautchuck. 

PT Ro4o.A2..1 
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. ·.UMA _REVOLUCAO 
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DEMOCRATICA · . 
· osvaldo • macedo . 

......... 
. ~ ..• : 

-----

. ' 

. . ,• 

" 

. . ~ · t 
, 
~: 

r 
I 

' i 

l 

' 
~ 

I 
I 
t 'TEATRO -·. UNIVERSTÁRIO FfLADÉLFIA J 

. . .· DIA . 2 3 DE MAIO SEXTA-FEIRA-20: 30 h. ·. I ~~~ 

~ . · · . PROMOCÃO · · . . · ; 

R D.krA · · · DIRETóRIO ACADÊMICO TRÊS DE AGOSTO · . • • 
•. 

·' . . '· 

I . . 

. O C E · DIRETORIO CENTRAL DE ESTUDANTES . 
· C AO . · CENTRO ACADÊMICO DE DIREITO · · 
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,JORNAL: 
DA lA 

------
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l~~ 
sI YS·(S 

L L g 

POU1 
O ''DEPUTADO fedt."fal Q,. 

waldo 'Macedo proferirá pale)r ~ 
tra hoje. a partir das 20h30m, 

. no Teatro lln iversitário do I nst i-
., tuto Filadélfia, sob o . t~ma 

Constituinte, uma Revolução 
Democrática. A promoção é do 

·Diretório <Acadêmico ;,;hés · ~ 
A'!(õ'sto .. do CesuiO'n --~nC<>ntru 

·de -Estudos Superiores de .lo!1-
drina do DCE-Livre da Unl
·versidade ·e do Centro Acadt'mi

. co .de Direito da UEL 
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ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇOES 

114/80 - ASI/FUEL INFORME nº 
23.06.80 . . / 

DATA:· 

ASSUNTO: M~RCIO DE MACEDO GALVÃcr: outros 

ORIGEM: ASI/FUEL 

AVALIAÇÃO: A.l 
DIFUSÃO ANTERIOR: 

DI FUSÃO ATUAL: DSI /MEC 
REFERENCIA: 

ANEXO: 

DSI/SSP/PR 

1. 

O ~minado juntamente;\ com~ oyestudantes Gil 
berto.Berguio .Martin,l~aristela.Geralda.Galvão/e Raquel Dias de 

Araujo /todos militantes· .. ativo.s . no Movim~nto. E,studantil (Grupo 1 

Poeira), constituem (> .. grupo de divulgação. e panfletagem para 

oSeminârio Nacional,da.UNE.previeto.para.q.perÍodo de 02 a 06 

dejulho de 1.980, no Rio de Janeiro. 
~.. .. . . ~-· . -..... ~· . 

1.1 
A referida panfletagem, estâ.sendo realizada 1 

no Campus Universitário da FUEL. 

-----------

O destinatário é res~0. d:;:~! r~ nJ munutenção 
do sigilo . destP. rlort~r..'·,.lo (.c • ..-:. p D"e<. n• 
79.099/77 Ke!5"'"111.:,, ·ú C~ Sr1hi~Uàrda de 
A3Suntos Sigilosos}. 

.. '. 
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~5. (ft f/ /4 n(p ~#?2~"_. 
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PASTA:- ASI/FUEL \ --

• 27/06/80. 
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! '···'-'······· ENCAMINHAMENTO nQ _o_4 s_;_s o_-_As I; FUEL !•' .. ~ .·' ,_._, .. , 

DATA: o 3. 06 .. 8 o 
ASSUNTO: BOLETIM DO DCE/LIVRE da FUEL 

ORIGEM: ASI/FUEL 

REFER~NCIA: 

DI FUSÃO ANTERIOR: . 
ANEXOS: C6pia xerox de boletim -

DIFUSÃO: DSI/MEC - DSI/SSP/PR -

l. 

v·· . -1 (1 
.. f',...... ' ... , I ~~ ... , -

·'" ·" " ~-c.'" ·~·. • •iJJ,;naçoes 
~::·.::.~::..:o L3 l..~~on•:nt;ões 

r-; ,:JTOCOLO 

fJQ . .. __ , __ 'j_1:_Q ____ j __ gQ_ __ 

o.-.T.J. ___ ~3! ... ot2! _..!(.Q 

' (' 
. I 

Este OI encaminha para análise, c6pia xerox do 

Boletim do DCE/LIVRE da FUEL, edição de junho de 1.980. 

l.l 

O referido Boletim está substituindo a edição ' 
do Jornal Poeira. 

-·--·-
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iD,;;i~ !'f'~~:;: rlepf.!is da $:;a.g p,;,r;.::ims ~e~~$ !Wl'e5., o OCE da londrina continua ainda em rase rle est.-urur<;>;io. 
Os c~ntro~ ~~:!im~Õs da Unhrerz!dade v-Jo prr~..o e pouco eor.so!l&::1Wo a entidPJd.a emren~n-l..o as d:fieulóGdell que 

r1ão s5o pc~cas .. 
S;;b-=m quE uma <:nticid_e lhtriP da bumu-<!C~ ~ rla l€l9ls~:lo l.lflh=;>sitária, p-roouzida com a partii;ipaç§!> estudantil, precis;a 

conter com uma~~~ dg a;::~H:; muho firr:1e. 
Es~\l jornal, que ~ora ;--~iltiWll.ncs p-'..:-8 Ôfl!:;ater O$ ptc·b!sm25 da EdW2Çáo e da sociOO~e. di uma most.11 dos oo~s 

l:m::.bkma~ rm:>if.1imacio p;&rs !'.sr impresso em cff-set, tivemos ql!e n~ cor.ter.tal'ii'?O~>, no fir-rà da: conti!l$, com uma nnpressiio 
n!ai~ mc-rl~-ti .. 

r.~a~ <lpS'Slll' da falta de dinhaim e ainda cl;: uma ~stn.rt'<lre <Ííjl! de atuação, o DCE está ~tindo que cs artudantes entendam 
Q!.!e reaí!r.-e-ntc é muitrl difícil e:t:ms:""J"Jir uma anti~rls mwa c:W óia pata a noite. Vrunos, ;;:ntão, d~rinho, ajeitando tijolo 
s.<.J..~i'S tijo·!o 

fo.ssi..m, 101no; ~"~ 9_sprimeirc~ p<:~!X:l-~ r~i::.tramos l~ime:n:e no~ entióOOe, ftl<tmo& ul1'.a t:<Jmpan!-o.a de cari:w.a no 
''r;;flrr:~-u$", p~imü;; !€! ~ome~imesi <fl§'Jn~ ônibus a mais p;rra os !lo&V.,s de "msh", promovem!>s um show oo Temro 
lkeh<Brsitário p~:-a dr.r.ú:P• um tre!x5iho ru:r,.;o à pr.ipu!ar rle um .grupo musiéal de 500 P~lo, montamos um Qr..tpo t'"~al 
no OCE, reton><~mo! com ü no~n I-o mal, f&remo:s urr;a ~~""<ii pr.ra os ~ntas M lo.ndrir.a ll)artici~rem de L'im 
~minátio rohre "E~hicaç§o" no Rio da Janairc, em juiho, e 58diliiretnos, em 0\.<t>...aluo, o co~~ de rscuns+-~o da roctinta 

.llni.{io Fsrana~~~ rlé Ertudantes.. 
E o cli:-ns de troh.!ilho t!;-itl sido int.;nro no OCE. !\lu~ f.a viu tdr.tc. g;lnts n<Wa partíe~::>ar~o a>.il'ãm\?lnte d~ mu~s 

õt\·à::i~-<t;s em "-"'U~ c~ntro• ~~micos, em ~ii.t promoç..&2:s e:;-;weiT~s. mo:otmndo que o mo;rirnamo estl.Wia-mil de londrina 
e~...á se firr-néndô d~ rna~··kE bem ra.-preg:~-ti~. E Uêii CO~iQUisrer~o "rt&~i i~rt2nta~ 

O curso d? Bid~ia ror axt>r:~!o v-ai ~nilar bre\i';,mc-ntt: -:> tr;u e&iritro ~~§mico, tO't.l11~l'lte or:;---o.&r\iza,::io ~cn àur.o-s. 
o~ €:li.-u~nt~~ Ge AgrOi:tG'nía CQ!'!!.~guh~m bloquear sJ~un~ mttrlt:HiÇ-a& itnpror-~ntes r::m i;.[;U curr!~b. 

Mz:; e~a P"rtici;;;~ j:)i~:i~ C-úinflflt!lr. /->.5 lutas e PWJ"l!bzç5<>• :sb ~-§,o prá frenta S3 o clirr-.a ~~ rledka-;;:fu e '!1~.;:$Se ~ 
<>iOO&- ><>eá Loso. i~;:p.' &-;:creffio~ nc-s d:rronta.r C::~;-n ~SSÍ'- au~_d~ anukiades. AI~ dis:!:O, i!incl.a não 
•-a-t:or-1;:r:J-r5rt:";i'n~ o Q~rert·' ac r~pre~ntaç.~ nos o~~~~J_- .... n UrH~tdítda. 

"f(:;;-;r;:; (:r.ts:~. poifm, de q:.Hl !:'.é a uniê:.o e a part~i~ elo.&~ ~anres, pr!ncipais i.~~ em uma aula ma!hor 
2;~<iic::a6.a e em u!'t'.a univiirs'd~e mais c.fi:;~;re 9 ~~ · r :;dsr.í <.;b; ir OOYOO caminhos. 

E i::.-;o ;;..~ rie;n::<~~ o':! nói. Cc.-nc o OCE-Livra t;;;m~:n "'- '-1"'-'lda 6s nós. 
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A ~nte adia ruim' quando tem q;.10 psrdsr uma prova, mas 
acha muito pior qua,lJo vai na Soiretaria do C~.mtro e p;-a f;;:~r 
outra tem qua pssar Cr$ i i 0,00. 

E Si!! fcsss só esta taxa l.!t~ que pe>s!<'Na O pior G:§'o todas ac 
o~<'tras 25 qt.~ ntãolfá, espsrar.do prn ewsziar o noSl'iO bolro p~Jr 
qualquer bl?!.telrinhd. 

Da(, a '"'nt!3 começa a resrmmçar Pelos cantos com no=s co
. legas e ssm-;:pa ;;çabs corrdu.\ndo que desse jeito r.ão dãl 

Afinal tamtsm: n2'o são 56 6$ taxas. Tem um rosário maior 
qu<; um t6~"Ço de ~oi !!.as pra .. re pagar: es snuidcdes que aumentam 
sernp.re, o p;gço do ônibus que tsm subido demais, o lanche da 
c;;ntina que diminui óe tamanho mas aumenta ds preço, os li
vros que entes se :compl'i:ll.-a peía m~ada do preço e o qu111 é pior, 
não ;!e acha na biblioteca S$·queis s6 tem os mesmos livros II'Ellhos 

1 e de::&iuaf iza6os de sempre ... etc, etc ••. 
· 1 Si! ís:<o c!rt3 sg,nóo o nosgc d;ê-a-dia, se ~ra, porque o Q\JS 

f 
~m pe!~ fr<;rrte nfo é na::a ~ier.t~ar. Um .novo te;mo está sando 
mtroduzido ~:>m no;:so co,;::haoo: corte de Wfbas' . 

Do orçamento da Urüversidade, uma boa parte foi cortada~ 
lo Governe. : · . 

lsro , ~m outrl!s palavras, é um egrnvamento multo conQ'eto 
l óa situação já bastante dificii que se sncontra11a no= Univorsi-

1 
dact;Íio ICY~. , n!Io ~ão melhorar nossas biblioteca!, VÕ()_ ~ntinUêlf.__ 
fal.-ando profe~rorlcs oflde nik; howarem, os l$of'!it6rios nlio 

i v&o sar r;;;;quipood, e por a( sfora .. , . · · · · 
: No começo do bestre, a Universidade Já estava com ooficit l 1;1 para um PQga.'TleiÍ~o óos funcionários, comentou·!:S que ela te-

.. 1 ve que fa;:er ~:npré~ímos. E para variar, quem vai P';:..gaT a dite-
. rença com certeza retornos l".ÓS. 

I 

·I 
I 
I 
! VEM AfNOVO AUMENTO 

I . 
r C/.:mo sa não bastssse os aumentos anlrcils que tir.hamos de 

t 
engollr, outra novtdade ro'meça a pintar. Emio querendo nos 

· brindar com dois aumentos\ um que jã foi, o oo 35% em janeiro 
-e C<Jtro qr-ra ~m julho. Um !lbsurdo I Isso ~nifíca um aumento 
<m"J-totno di' 100% am rela-~ão ao ano psS$i'ldo, Vamos engolir 
·rn3is essa i' · · 

Bsm. Venóo e!:&l; dados af'·i1 ds,-.do um!l vista d'olhos na Fo- . 
lha óe São Pau!o, Jornal do f\rasil, Estadão, Movimento, ou 
qua~~uer outro )omal cb~ grar.d'illl centros, a gem:e vai \ief uma 
ladahiha rr:ais ou rnano~ pa:r-ocida. 

A Federal do Paraná já esté tàtando 00:; problemc;s que wi 
1f'$\Ür p<:ia e;.ca.mJz cte vgrhas. ~la UFf·llG faz um ;;;no que até o 
re-itcr tem ido às saias de auia para cor.-;:lzmar os estudan~ para 
!:'ll mobili;:a.-em· para conS&guir verba~. 00'!100 a escola fecha. Na 
USP, o r-,e;:sO>al e~tava em grei/e porque fcram "ma!ur..ctasH ~uas .· 
ve'mas e a e-.;c..~!a, da~ mais trid!cícirfàls do pa(~. enâ ficalldQ in-

. vi.W?I de e:dstir. E o rc:ário se snenda: Unõc.amp, çs Ca<ól!eas, 
todas a~ particuJaret .. etc. 

Pobre do nollSO bolsoí A crdsm ~ "o e~iuéo é um dírefto de ' 
todos, mas quem q-,Jiwr !]studar, tem Qui!' m'.l'l:ar a n-.á'o na carteira 

I e pGg?rl" 

L~ . 
I;; r i'~~~~ru~ 
!' 

T<wi6a~..:~!, ~ttc:. 

ou 
o 

ELABORA O? 

NÃC VAMOS FAZER NADA? 

s;m, o que vamos fazt<r7 F>car oom as mãos <' os bolsos va
zios, tentaJ'\ÓVcon~ir o din~eiro? 

Colegas., nós acharr10s me~mo é Que você n:o prefira s~sa al
ternativ-a tão depreciativa. A~r!::-ditaf'OCs que voe~ tvrn opiniões 
sobre como :;u;::i;;rrtzrm~ o problsrr:-a do~ abu3iV03 aumento' da 
ec!ucgç~. 

?or isso . a UNE ! União Nacional oo~; Estudantes) o'Bi ra~!!f 
v.rn SeminÚk:! Nacional so~e Educação, pôfa definirmos pro
por-as a!•.ernativzs de enfrer.ta~ntc c!es:;e e de outros: pro.!;lemas 
c!a Unir.!•Sidade. S-.:. com a oorticip;:;çfo e efabor~o de propolY 
:as cor.cretas, vamos podBf' ~lucionar eEsas problema;: e ap~%&n
ts;mcs um projeto para alterar a atual polftica sducacíonal. 

No dia 2 áa junho !l UNE e o DCE Livre cornrocam todos O! 

estudantes de Londrina (e :;eys C. As. - Centret ACBfMmicos). 
para urna reunião onde organi:::ar~mo> a prav.;reção deste S.:mi-, 
nério e disGutirsmos oomo s.nfrentar o ::~var~ d6: 
julho. 

DISCUTA, PART1ClPE, COMPAREÇA: 
. NÃO FJQUE DE FORA-

I 
! 
I 

AI...MQÇO.; Rodizío dl! Fr!;a A~lUU!ot 9 F·~l!l~sss. FI!! da ?~~tt, !"erm~kllile, !...~a:.!!flhll, C!lne!oní 1l R.:>~~inl, Rigetanl. Fn~nsa 1t ~aodQ~; 

i 

~:_____,.--------"7-=---------~----------------··---·-~-----r 

o~ovA~1~ ··-:· 

.. ,;,,_. 

.. 
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RQ·'JBAR O PRÓXIMO 

Armado com ;ma ~mera rupev- a ·i,a m1io e urna grande von
f<lde de fazer cin ;rr.a ná cal:ocça. Lour!va:do Ponticiura, o Pon1i, 
juntou os amigo> .. convidou vinte bóia!rfriln e partiu para a fll· 
r:-~ do ccnro 'Roubar o Próximo", do jornalista Muri!o Car· 
valho. 

As drrtCVId..--.<S~I ~oram wenóe': a falta <:R apoio dos br9'>N pú
blicos, a fa-!te de;,, :antivo das pesooas ii!Fda> ao Cin~ma, etc e tal. ' 
·~Quando eu cotn çel e t-.>qr o filme, n;:-t>gasm wc;:,&tou" ·-diz 
?anti. A tei~ia no err:anto. venceu <!$ barre-iras: "o-.; g~to de 
fazer cinema e.1\/0t t;;zur cinema, curta o quG cuztar". 
· Flcubsr fi Pn ximo trata de um caro comum ã rt>alirode 

paranaen;;a. ~a vi !a cotidiar,a da béi;;-{~ía humilh~::!o e d!!~reza· 
do. Uffi.<l prof.;ncla lm:J!fi!m DQét!a ·retrata a ciu:Jidl'ck- C?ff.l quo 
sito tratad,'os. Para dar um maior ~alismo ao filme, Poõlti colo· 
cou para Üab;o!har como atoret, vinte b6i,5<-frias óS uma vila de 
ym~. . 

~OETAÇÃO 

I Parti~o do prindt)io tio que "em Land••~:~ n!!o exi$te canais 
de di-;::u~ d$ poesia .. , '.:rwi:os po9tllr;. canwcl;;;s 63 a~iltarem 

I 
seus t*!h~ rm;;olvsram fur'ltar suas ~i;;s a p11rtír firma para a 
ll:bêrtu~ <!e um <J~o p<"(·pdo. Á c!i=~r.l!o úinf.lmina, dia!étíca, 
o qu~kinamffito da util~:!at:íJ e 8 cli•-ulijaÇ:~O da poe~ia s:..~ as 
pin~ip~Í$ prioridadei do e..upo. 

OuE!m quiwr poeta' Jur:to com o gn!po, v~ carran.rlo à bibli~ 
teca mimici;:m!. todo~ os ~b~o~. e; partir das; 14 hor.:-.. 

~bto. ''l\4.lt.o Ún~"~ poesfa de LuiJ: Hen~r~ue, ut~ dos trrto-
wamd dD tt!"<f;xl. 

MAO ÚNICA 
Não hã p'i'dr~ 
no cam tr.ho 
n;;m e<]f'tônhos 
antre 3S pedras 

s~.-.?~ um l:JigO 

wm plldras 
S8r:l caminho!!, 

sem plural 
~~ ~m w e<>mk"ht;; 
"um bsco rom ~lei;:';. 

· A '!'lor;;-sta a.<nszônica, urna das maio:~s do mu.x!o, ~.!> :":'·r>do 

·;·m~h..!t~" '!ia• brn~iitúros. O Dt"''iato Jari, do multimiiioõlJr~::> .. 
Daniel Ludwig ocupa urna área maior que a da Béig!::a. Suíça e 
Holanda junta$, onde diari<:menl$! ;;ão d~;u(d;;~ mlihares d;, ár· 
vores.. E :;abem pré ond<? viio os lucro>? P:~m'l o noWJ primo rico 
I EUA) é claro. 

Há algum tempo, um satélits captou um incl!ndio na am«Zô-
.nia qUS cal.!SDU a p~p!G>!ÍÓ?.Ó!3 do mun;Jc {nWlro. 

Por causa de t!Jda e~a selvageria, comC"'.,-arsm a formar-se por 
todo o pa!s, os Comi~~s da OQfe~ da A;r.azônia. Em Londrina, o 
comitê !(X;I!I, formad-::> já há algum t<c>~npo, 'Jem d~s:"nvoivsndo 
campanhas de divulgação e conscíentiZí:içà..,, inceni:ivando o de
bate oobre a questão da amaz.en:a. Para quem se consiJera; bra;;i· 
l;oiro e ti"-er um tempo para a !:;ta ?S'!a pr=servaç5::> das nos53S 

r~io;S r.atun;is, as·reu>oi5~o Comi~~ de DofS5a C: a Amazônia 
de Londrina- são às terçarfeiras7 20 hora~. ti A~. Duque de Ca
xias, 459 (Cooparatiw de Jornalistas!. 

ESTUDANTES LEVANTAM A VOZ 
Poáêm aç,ooitar. É a ·..oz ·corr<mts nv Paraná ql!e os estudan

tDs ornnsç.am a fa,ar. E a f3tar ssrr, papas na irngua~ digo, p9na. 
;>.Tina!. o que tem r.aído de jorna~s e;:;t~,;c!;;ntis por este i"ara

r,çz~-') ·vc~ho C9 g..;erra nZn tá no g:~bí. ma$ no papei e nas rr:~s e 
catn---;:.a óe muito estuOi:.nte intere:;:;ado. 

Em r .. ~arin~á os enu.d;;.nte-s so~~i::r~m as emarrGS e ;:-.ubiicaram 
~Estopim" um jornal ~rn rédeas. Lá também sai o ''Trib<.H"!a 

U~i~;l>Í!:á~" éo QA ... '~CESE.. E~ Curitiba sai o "En'::~ Fr;;r.ca"' 
da eii·o:iJ!<:a';"em P.:>nta Grossa e "Baluarte" do DCE-UÊPG. en
quanto q~e e-rn Pa~rnes·, o diretório t..::·.: "Conexão., e c~~?.! até os 
estudantes. E tem mais: .. E)!'_p!osãc- · t:.~-: 'Jrrn.!ároí.ia, o ··I nfurm2-
tívo DAOM.ô." em r,l\and<:çuari e até C5 ~9CUndarbtas do Pacaná 
larg<>m .au "A Hora do Estudante" peia üP!:S. 

I: a UPE. d~>>re jeitc vai nascar muito ..~~m do~men1cde. E 
com tanta ~te falando~. durma--.s. conÚJJ.1 bor..hkho c'-c<:.:os. _; ,' 

i 

I 
C!NE CluBE TERRA ROXA 

Em !unho do ~l<O pa~o. viirio~ j,Q't'cn~ unlvt-~.5;-1(,. ér~ 
tos 111 eria;.r.m um e<>rc~J ,.;.~ di$i;!.l~~:l 31:>~1'9 cir.F-mf<, tmlnzm-se • 
t-o..~rnkrom o Cinff C!~.;t.:; Trm~ nc::-a. Da !3, P'.lra e:â. m ; W1m ~ 
terl'.ií:f::i ·faze~. Port:m, p,-o]:,!:-;mt~s Ç"'..?.Ti a C'.i!i"IS.i'il fucl()Te!, fsit:i! da 
~~ n apoiuç inQ;.i~:rr:~a de- um~ estrutura f!naneeira t ft1eram 
mur.o o trnkíh;:t. O prim:i~ ol...>j&'tlYo do cine duoo "' ~ 
~ cumprido: a ôiSC'..J~~; p.ois poUC3$ ~e.t~~s têr:m pt;T• 

cidn rms ~""ões q!.!il e!!as ptom;]llfem. isso não sigr.rfica 
pn:··e:r~.t=:çS-c~ não p 1~..~~~ :.;!Ja~id.ai:tJ, muho ~lc C1)-rrf:- rio, ..,. 
rios filnHJ3 "'ótimcs'• f~r~.-m tr~zido~ ... e.&na V &ntO, ~~~. d:r-

1
., l&uber 

Roxe,. "A Hon; e a Vf..<Z de Ã!JI}' .. ato Mstr~.,a", et~ 
Outro pro::.~&-m; fn:n:;urr.-~;; para o cir>e cltiliE! f! s fu, de um 

local fixo ;:.ara r.;.~ms p;v;r3:-r.~;çõe$. Gç~>lln!;!ntl!! é umaf
1 ~ria 

S1ml tomant:c, l!ô:-ú; do ;;.udrriiri<> d~ Can: dll Cult~ra, do C..rttro 
Soe-ial Urbanç, me. i\'t> er;',,-r;to, es~ pn::o!ema tem ílre 'fõs PQ41-
$lbi!~-di!~ de. Silf ;:r.•.;(i.i.P--.-. EiXã ~nclo ne~c~o com o tjo."''I do 
Cioa Augusto .. !! s lib>;n~;Jo d3 ~-.ção óa• 10 ho""S. es =t~t-fGilr~ 
~ra o cin& cl!be. ~ uma gr<>nde chO>nc.e da obt;;rma~ m bom 
progmme. 

EM Tf.iv'tPO DE ELEIÇOES 

E~.sn~o o ~·o~ tar-~~ :m~~~ir a! d~iyôe;;; _f&?n ~0, ~f~~ 
1}~, ~~ r,~ F L.",. L, o· ~ ... =~cs v~ re.;;f~<:.o t:,mr:.;;r& 
C" .. '"'-~~e w.;:;s ~fi«;&~ fiy;~s e cl't:r~~~~ ~So-~ ~a~ F~·:."~:} ~m fi 

. trt;:O~ 

~ nrcta ~em:::n\l, '<'L~ <:44:'rh'õ' cl t!l$ Gk·i-?Õ~ r"" UEl: 
c .G,.."? (11,~~-:1 ic.!<ld - o p ~i.-:: e~"' C......-. ;:r o Ac.w-'m ico il.oóo 
c~h~ - qt;a c;t.::s ~a ~. e_:,~ .. ::e~~a l3 o CA de ebl", ;,a-::. 
~ mr;:~ ~~-:o. t:!'h:ci!l r-6b!e w::~1-eat~ ~~~;a 'i!'a~ b:~~&r ~ pr:i.w. 
ra <;ft;"Gt;:,rm id!.~H._:;; L ;~·kiiJ>àll. E n~ e;;.'T~~ ~! ~ .. · ....,~ 
dD 2&. ~~<tk;i· ,-_.t ~~~~::!A tCJrrtun;::;~~} aclfP.f{l *- ad~r 

d~_~t~itr~::i:. (-J ~it. ·~:.... ~'Jt~' ,~. 

Etr.ti'!:l lf~; :. · 
~. aincia lr~:S ·;v.. :---~ ~htÕH. é~ adJ~Ti$L1i;J :::'~$~ti 

!:;;.>~~~. 

------------------------------·------------+----
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, ~·!~"'~ ( cl~ !'-.!}~.; QUi! 'iorbs 11ÓS s&l'itilõ\01.. <>q; .. Jt:~B arrepio na l.f~lnh& qw.mda ll~mosi 
c::a:.:'.Hí"St' .~"'e?~-.rf:~ts.r~~ (~-~~r~ c~~~mc~ r::~ IWrári·a com a.~U~C/ te~~ ~~~e~.!.~: 
"ii'C.~, ~~.2n~=.r~ .. e-Eco~~, e a{, rsf:> r~ ~anto ~:ke ~~t:lrª. o ~~r~~~ko ~-:n nêJ;&W hofr-:,rJ~ Ó1: 
~;-r ~-os ~r"J ·!;~Q;.!.lit::;rr~~ ea~~j:~~~::f~~ ·é e:u~n~::..nt~fC'm ~a v~ rt·~i$., oori1o tudO fi~· 
;,~ r~-fs6 

._c • I 
: ;:;::-tJr. -=nL P.l< 'za~c:. ri~i~ prn~l~,,.~, €:,~;e a Cem i:;~ de JhsEstência do OCE li 

i)He a t~:ai~ a;gv,r:s i..':>t-rJdeitõ"i<1s a iJnrfis.-:;ion::J~ llben:ú;; estão 01~nizando uma Cc;c.pe
r<rti ..,,- de :.. !ví·o :.. I 
. C..a~ -~~ ·:r;.,:;: e.-._.~··r•r..:r ~o~ a _o s.i:U mo:trer\3~ a ;;r~~ custo, -~"ill baratinho? Não j 
~· otfrr.o. F'JiS 0; é ;!Jst;,meme tk'l qt;c '-' c;,o~;?trlia vai possíb1lítar a todos os estu· ! 
dani:e::. r,Jn~rt1cs co>""n~r""" o~ !iv:'os nas e::n:.ors~ a r.ev\<nd@-.ioll dire~amente ~s estu·l' 
da\1tª~• ~t:;re~Jr~t;m1o ~mr!l ü p;~ do f:'3te. ' 
, A íd~ia da C!:'O;-l":rctr.-'2 já etti r~--!Crroúo~ pur torlm os Í<i~!. V~riº~profu..~ ·, 
r,;,~ do Ho!?it.al Unr,r~!·úáfi·3 iií :;>r~m~~-.;;::'1 um amp}n ~m à mk:~~h-~'1 
ta~ •• b§:ml um p10fe~:.-cr ó Jh:JÍ'L" da FUEL jã ~ of~r&::ilU p...ra pr~..ar-noo mi~-:.~r,.:,ia I 
.furícl-=~. i 

Em B~:-'l H•;r1zorow, e:ds';ll L"f>!éí l~o:~fJ!J'a\Í\'3 ds LhtH)$ que nos ;:;rometoo t>!m
~m t_m\ al:'lp~c <::polo. EFa CI:>C'i'tf."~•t~a e)'.l;ili':e i3 há 19 a;'t{lg, vemienúo livros didâ-

cl~; t:{a !!i. ~x~~t: na Elrá':k·a. Sb rrt5_ ·~--:·,·~é.o ei~b:-orz. ... ~~ ssu e.t"Wtuto ~era que pos~ 1ar 

G"l'l-~~;;ir.h?:.\c ~! .. H.:CRA o r.:ai~ bn:,t: r1.-:.-;f\fi:!. Atá a metatie do ~l';5,tre que v&n, 
~r;;r.~ú'latm.::nu: :; C!:'o~arati\;a Ó"!V'<~3 ert.:;r ft..'i"'~ícn~ndo. Apesar da já fund<da, ela 
dio ~-"..:t·+~ t:ll:.P-• em ft>r;,;k;r!am~rúo, r;;m </::.'s u:t?~ r~ulariz.ad.a f>.mto ao H'-!CRA, 
<i'Ja á o óP:;ic OC?~~e:1<1é~f ;\.:, ro:,p;:;ativi·~.V) ~km<lll A!ó.Sim que obtlvemv:l!s a 
c:.nor:z:~;-~<::', ('.:;m::;preme:-:a ;;; t-;:!o o 11a~r, vund~ooo íivros: que vo~ preci!R. no 
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I 
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~~~~ r~ Gc..ronc:-nia. 
Na. i·<;nntc~~ eo;:no os ah.tfl~~s não c:or~s:=~J~íai·i"l !-!ii .. ti: fia 1\i<C.~ 

dific~o: re$O~·~aram levar urna p!"'PÇ$~~ ~ n(·.J~t; na·;ic;!él qu& 
rarâ ó.tseutida na próx.imr~ EilCOnt~ N~!Ç::i!:j! rt~- E::-:~:;~rtt~S dn 

Fannãcla. 

·I 
· J3 s Ag:rÕn::tn1la~ D!~ni:!ou u:::~ ~:.;.fund~- e~u~o ~~ 

rf.:nt~ '"-~ .. Üi\Z!2 d~~ n ~;;: n..r-.J1~!"itl &Q::_::::.:-r ~ : r~~ias tT;U

:t:!::cY;n!. r';:o cufrfcuit~r CF.cie forEm ~~ta:~ ç.:e;a cccr~naõJ· 
r?!! d" Ci~E p'àf3 pof;!1ttr~?re~ e:;t!.sOOrt 

f!<~S 'fi!e:-&~~r.z .. ~nilu, ~ ~ t'_;.:t~ vf-~r-:rrJ. ·rui~ltf.:.e &S- r ...... pc:~~~; ~u 

:!~~t!rB~:;;~:~:~~~~~~'~ ~l-~J~.t~:. 
O ~i~.i4 ·~..1 ~~~:.:~rnª'~ fc~ no t:1:.Po<\t: ·s ~~;~mot.: ~ ef'i.; \i'W.-

c~ ... 
~bo-Zik·.:io d;~~~ o ·rs"to eo:ro:ou etn jt:·-~ ma sr~;~nz::~dc: mc_-

r;Jl: 
'V~~ c~;~n que e?.J e:tto-t..L msntic~o?u 
.:~rr...o <tt f"'.,'C:$S?S wm~' .. ht!iro& rogjm,~e ~riarn ~:~l;...ri:;~.::; 

"'85-J:,. t.-e®~:;a{~ t.."""al.P;' o ~un:eiorJ:~t.o di:~ tAPAR,. o qt:·":i-; h~rr .. a 
s nr:m~ e:om o rcútor, e"fi~ou q-tJe rh7m di~ d~·HJ· tsis n1~P~~ 

Lo~~·· 

I 
l 
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~~~~,~~~:~~fff~~~g: ::::":::r 
lt.CC. ~; t~-t~ rn .. ·r~ . .:. ~,ar qs.;.zrer \f'~ o ~~~t:. o w..a.i' ül'~~rr 
~ t~...íc~ c~::. vTl~.-n·· •.. ....,:::,. c~:.!~ ~ eonh~::e. ' 

r r :n.~:.. t·:;•"!l o !~r~ ~~gs ifQ...~ 1
.9f'õ"t:i3ttS: o pé'' pra ,;als-r • 

... 'v-'o ''~" e mu~c ma i!!, V<~ Vtti ts;r r>ô) F>JSUi Jururu: do coe~ 
_r. r~~ q:..e r-q·à i'!:o éi-e ~i é~ i~:nhc ~t.o CoV;:-~~':1 F~.;;z.r~~ ~ ~ 
fi'"-~~ irr'.e-~F.c.':>, ~."? ir:t;!::;=rlo .:;·.Ht "tá'' dvtdo oo '00~ 
::-~ui:;~r a r~:~!.~:~ L ~.Bn!zlJ.;.l ê W p~~~ nc: Cr-:::: LN"ra.. 

·-~--+-
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;\:c ,.-:.f'l~O rJ~ Ot!l'fr.:~rot f-cm:frJtta ~&-~::i7.;rl! ~m futc híst.ó-

i. ::;{~~ ~~~·,:~;~~:~~;:;::~ .. ~": t~=i~~~~;~~ 
~ ~.Hif\·i!i':::!~.~~ do ~~-~ frP.-t.a:·~s óc CQn-4-re~&$::; Ót;f Pf(~z::ii;:!. .ç&-:. 
~ da Ur~t~:JJ rs~ntiS~ro Ó'D~ ~stu..:.:)rcrcte.s, ftHireato P"~'H'2. 0:5 i;Ít-6$. ~I 4 e 
~ 5 da: o~.~- ~ro. 
J Os a•: ;,.~?.-c~ e:.mHintos ci;u !l!Wldõl<cl~s ru:.>S út~im(}s ;;."'ftlG.t'tTt.'! 
~- ' • • . I • , ' { uz&Nj.fn ~~n que. zs: prlr:cípsi~ &~Q;~t R rC<-.urr.~f~1 p~ra o oq~tB 
f cio probf~ ;n.a, rewlt::ar;do na h..rta PGia eontF'.!a.vnento d31s. enuid~ 
i ci.es no sr~o ~sSE;-do, s;Jrg.indo daf, a fWC~iS'itJ. da ~~0o cic trrc1a 
\ a•ród.:·d~ fJs.tuda:ntH qu& cvoróena~·:t9 r'~~U3. rs,~·r~n-~~-By"Õ3rs. f--oi 
~ fe:H'n·ié~e fE...~, a Coi"!Wiho de i;nt&décir.~~Pl'.tPtt.,..;J-t; ~-üG ~"'li~.:!& 8 

; re:u~~;:r-~ e.on~ant~e~~e com &!f. arrt6!f~e-.: p.~rsr'!2&-'!!00S o qu9 
l cui:- i·tr.::lt; ~r~.., a pr-i;i~::;;t!! de r~i~u~&; C:2 Ccr."!.::'l~. 

OCmJGRF..SSO 
hk; Conyr~sso, o~ tEWne?t que ~r.1o di~utKtos. est&l: bn~cs 

I n-.::1-s F~ i; c·tp;;is- p·te!J::amas ~uo atí~n;rn r~ e~ eE:~h~s.-
! D ;Jr5n,c;~! tWta .. quft~&verá ocup:ar um b-Om tem~r é Çi refe-
~ r~.-1~~ e~6 probi~m~ da e~:?&e~ da v~be~E w.e a tt.z!t.~f~~ a o &u
? T.sn~o da~ iffitJidt..-.:!~ E~s prvbh~tna. enear~e: c;;ç,da ~ie~ mris o 
~c.:.~:-9 cio e:r.u=it"'<r, n* msd~da ern. t(LJt? !àS e::reolf.Ji rç~;:.::.tã.rn ~iifl;; ~us: 

. ;h .. Htcs a ~~~n~~fiidE.-rle óe m~e~ e in:-:thu~, fa-~;;ndo. ~m 
i ~~t~~ o ac:f!S$t) ~ mn~no $Upa.rtor fíqt..c:ti ~da v~ m~I!' à;§;c.n. 1 

. A D&>ti:z.~;ratÊt.~ da Unh.,.&r~kt+::t.; é o ~r~...,. ·ç:utH.o d.tif dit-
. cr:x~.t:Ç""O â.-o Cr.rr-~·a-sro~ O debate dEH-B;-&i g;rew ~· mrr~ cl;:;. e!~etío à 
: pm1:it;!p:~~ G:; CO-r'"~ cfi~~tG ti óa~~'i.:9 n?'.:S hJS'tt-U'~~BS de dffij.. 
1

' ti ;.i~ un~~.j'aj~ i;~"'~""~m<>W'~ o; ,.,.,~::.~r~ ezty. 
1 ::~;t.:i '?.;~~.,&~ l:i' •. m 1>'fl.\l'~'~ f::;.~1h17»..i~>!\~~., ~;f;;.,;;g ~~ 
l ~:.~!tf~j~~~=~~:~:--~~~~; ~~~~~~;::~;; 
~~ -~ t$t:G--:::~6 m~~~~~ d4!~ ~·-~+:::-~.~.~~ ~-2.-t.;.;-:~:;~ ~:. ~~-:-~~ d.u i'"'-'H~l 
í 

-.,é>,., J_,.J,.., w 
.; ·"! r,:;.t rC.~-~f.d:.\J'J 

.IH.; tod ::f-b do 

• .c..--.----,.~,.o...;:r.,..... 
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P:r ~o qõ. ~~ ~· """'·- --'-----~- ~·-------- ~~-··-.--·---,.-

o 

~r:n ~~.a i·~:f t:t;.~~.Jt~r;: 

a''.! i~~;~~ 
.. o tc?'"">;T 

~ • ~ c • • .. .• ;. · ~- -- -~ .......... - - •· t. .-:.':"::f~.:r· ::.·r2c:-;.W· 
:~~~~~~~:;:··:·-~ .:~~;~;~:;:;;;~~u~:G~~~~~;~- ~·-~~r~~~o.:~&~:( .i' o ci~s 
~rrrti':~.~~ 

~ ft.~~nH,."!t;;t:;- n-,~j ?f-s:~ c"~~~ Un~~ar:c:~d&cl~:~ pen'n;tml ·_ ;·,s!!.. 

:.~!~~~:,:;~:!~~'"~~~, t::~,;%~-~~~~;s~~";;2';~~-;J0 ~r~~ 
~::'?~k"~ a~z '~~~~~ ""'~~ r;:: r; l~<$t:lJ ~~ ~:ti:~~~u t-..!fg. i 
da-3 e:~~;J.v ~~:.s L~~r~::: ... ~s ~:"'' :;.~~t. ~r~· :~·:..i<&,. ~-Ofl~,::;?iL·tt~-: · t..:n ! 
B~np!o apvi~ de.~ E.:.~~&n;.:""r~ ~ ;;;r ~ ~:t::iJ:\~..i-~~~ :~.,~ ~r :E .:r:ói · 

~~e ~ h~?lõr o Cc.;t·~~~i{} l''r~h:J'f!' '·---~ I ;::c~::~~ P--,::: Q f-.:,.-}::·: • .. tr~~. > 

o ~~tirn·o . ~.!:~1 r;.:fá H o f t ... ~tCi:it't€: ê 'i:!=.'ô ~.;S,'t~~:-":.~~[· r~ ~-~ 
ci.r~ach~u, pnée ~~ ah:;r-~;~2- ~ t:.:~-4~Lc ~c ê~.i~rSê f'rr..-. ~&O&· 
aeontt:efrf/,_;?1~{,~ ÇL>i! '.:o!-:t;,r;-r:~t-·;;.r! 6 ';..:,.:~ sr.: ...... f.2-:.r A>~ rn r:L -:. ... ~. ~-s 

p:·tc~~;JJ'lSi 3r~1 e:rt:...::::-:.l'~· ~~f: ..;r_-~.!"'~"··-·..u:e,t -·J:t-::> cx· .. ~~_:f'':-,.::.:~:-,~M vtn
eutD~ar. à~:.{·:-~~~ pt:;i::: a;:~~~~~ psr.i-e 1:--r~r~n~~ t1G!!i. 

f\:~o P'(:di:-?7i·~$. r,.;;; ~-~~;~. ~Pi :::·. ~ ~""';f !: ~-i'-'3 c,::~~fCfT,:.JoS ~·c-..õ~f~~ 
c;o-:no prcfi~;ry;-:->~, . .:.f·:·~:;.:--~r·-~,:: :·t"· ;.h~- ~~r; ~v d6 -v·k-i~. U7:l rr~f:-r
r~ct<" 6.e trr-:OW~ ~ n,=- ç ~ . .,.g;-··· ••. :. t ·.~ . 

.'. ;...J~~ •. ::.· ~!'"~;~.D~) 

Ü.J..:.f~.ur;..: .·,T-:.~ ~.·~~ :; .. ;,,;;.·_::.~.;~ ... ~~ ~ 'fo!ie C:::r- :-ü 0 C._,. ~-~.â·~,·~;!J, 
C;·ifT13 @~ ~}":".'S.::-~~:·---~ ,,.-f;t~ .. ~ :t~:..-.r:·i-,.. t.O k-;~~. ~~i.;:, ~~...i ·~1-t{!.f! 
~~i'f:-i:.:f'v~ ·~~ f.':'t!i. r--::~.-:?-:.,.1 ~:;.:~é"'·~ f ~:-:;...-z;~t:;"";,..j::;, ii'7:-f!C~1: ·.rto:~ 
v-;.;".r;rEas. A vi~ :;r~;.:o.":< ~~:-t:~êif.r~·.J ccqr~~a ~ e:L::-:2c da iU> 'ttro 
=1:: (;~~~tr:!'t.:rü. r..;:· •. tn.\ t.;i. C>.~e-rtf.·;_~v~:- :-:::i:.:.7 jfi r-_:-~ ~ -~; ~!
t~s~~\a de- ff'S;t!'·ír-t:L~ r;,;;~:-? -u C!"r,..-7_:~ U:--~f~"f.~~:1ri:! d-.·:;; ~~: ~ 
I(;:~!Jr _O:::=!~ .. -::~- ···-:..~·. !: : or::. i;,;~;'l > = ... ?:;:

1 
r .. ~-~-::~ !.:::~1! -;; ... _, ;.......,-...,. 
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A r~EGESSIDADE DE Ur111A 

A FUEL pretente avaliar o derempcnho de seu corpo docente, e para isso, jã tem uma proposta encaminhada aos 
dapartaméntos. Os professores concordam com a ãJaliaçS'o em si, mas di!:::ordam da centralização das informações e da 
forma da avaliação. 

Para nós. estudantes, eSS3 questão tem granda importâr.cia, pois bons professores é ponto fundamental para um 
nível de ensino elevado. 

·1\lo entanto, ~ará que da maneira que !:-2 pretenó C<C3f1!Í_:::har essa avalíaçã"o o probelma '·do nrvel de ensino vai 
ser resolvido? Essa avaliação ngo transforma;ã os profes<>...ores em profissionais submi~s à instituição e aos alunos? 

A. FU;::L, ;rt;.:;·.~~ da Coordc·:l:::'.!c·:la 
de R-::cursos H~H~1::no!:, r-ra~end:! i:.-~~l;n
tar um srst~ma de é:'J.:di~.f:o do ciz~·.:;;n .. 
penha do-:.-er:te r,a;a, seguncio e!<:. f:I:::er 
a rr~nute~.:;;ã'o, ~:1mC~s~io, de;~l(~;?v e 
prcm~;â'G d·z ;>í''Jt:!::r::r.::s de acon~~ ccrn 
(;ritérics cb!&tivo:. E com esta fbaii::!a
de, a. Coorr!::;n'>~ori.1 d:; Recur:;.os H!.IIVa

nos P!~~orc~u utna í~rc~~~J..; d:~ ;::'~qr
mentCJS tie a\.ã,ioy~ ~ú~~-~á..:, :.;._ .. ;. ~- ..:~ 

justificati~s e distribuiu essa proposta 
para que os docentes discuti~sem em 
seu~ departcmentos. 

Fazemos em seguida um resLÜno do 
conte!ido do documento . e!::;bo;arlo 
pela CRH. 

O doc~mentos d3 CRH co!oca que 
os instrumentos por_ e~e. ~pc':"',.o (em 
número de dois} para a awliaçeo do
cente "são critérios que poderoo ser 
1~sados obj'.ltivamente". e que "o~ m5to
dos subjetivos de avs!iação podem ~:sr 
responsáveis pela 9rande parte da apá
tia, obsolescr.:ncia e desconten!amento, 
visíveis no corpo docente da nossa 
universidade". 

"Acredita-se prm;ável que o bom 
pr: 1fe~sor sinta-se desafiado a produzir 
r:-· lhor quando o seu desempenho é 

· :.,1ido objetivamente e que isto para 
.. :, deve ser motivo de alegria e reali
z.<:ç.ão". 

Alega ainda o documento, que o pro
: e!:: ... :- t~.;n. ~..,"'t-.ido o seu salário derr'::u 
da u:1i•iersid:uia, irdependantem~~.~ de 
-,.•J prodL;viío, IT'.as ÇL'e sendo o pro·:--.;
sor um ele:nento d~ 1:;-:ha e membro '-J 

l 

ur.1a c~:->F!i::ççw crie;ltada para o co
n~o:frne~c, ~rurni.o ~J~"incs Qe;ais e 
e~;peo::f?:c:-··s c:.~-~ n c!-~ ~r~:::i;::r nn ~e:a 
esr..o.eciaHC~de, c ez;o~ p~~Jç5o d3t'e ser 
cont-.:::•!êd3 c conhé:'::~a r.t:-av.~s de i:-ts
trmr:entos ~::- ev<'~~::~3o. f-,~-~·llo p'Jr1ue 
c,s saLír;~:. C:.::; ~'~"··-':;~r~~ ae;:-~m 
corresp:;:-~~er ;;o r:~ud ~~ximo d3 efi
c!t:-lc:ia do t~<Jr-r.:n·~~, ~ ~·1 s;~~:.~~:; ~0n
~:·;·s::--~:)~ !:f~ ::-:.:;~ ..... r.;:::-.i~ tof::;:;- r~-; .. ~ó 

de <!rordo com a avauaçáo aa proóu~o 
do docente os auwentos salariais pode
r.l!o ser encarzrl'ls corr:o instrumentos 
de promoç:''O e satisfação frente a sua 
lJíOdução C:ent:o da universkiaáe. 

lamenta, o documen~. a falta de 
me-didas objetivas para . se medir os 
atrihutos de um professor, o que difi
culta a distinção entre o bom e o mal 
ensino. E apesar de se considerar que o 
ensino é muito diferenciado e comolexo 
para ser avaliado adequadamsr.te, ~ opi
n:ão óo aluno S<;! contitui no instrumen
to mais pravalente e exequível da todos 
para se eviden;-iar a sua qualtdade. E 
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LABORATÓRI ; 
ÉM léNTES DE 

~'1." ::.tJA~r; 

f!"': 
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E.S:-::ciÃi!ZÀ..DO 
~ISTAL E RESINA· 
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'apesar de alguns autores considerare r 
o estudan1e. imãturo e rão conhec~r 
o suficiente da matéria . que jul~, o 
aluno encontra-se numa posição de -
ceptor do ensino, pois é seu consumi r. 

E para justificar sua posição, a CRH 
coloca que segundo o CENTER FOR 
RESEARCH ANO DEVELOPMENT IN 
!-í!CEER EDUCATION em Berkelby 
{USA) as características de um ~m 
profes:;or são: ser dinâmiCo, explicar c'a
rnmente, ter um estilo interessante lie 
a~resen~r;ão, sostar de ensinar, rer In· 
te;e~·e p~:o eStudante, ser amigável1os 
estudantes, ser enoorajador da discus;-
- d d' - L. s~es, s-3r capaz e rscut1r pontos ue 

vistas que não os seus. E para um es:tlu
c!ante Ju!'jar estas características, ~'eYJn
do o d:>c•,!mento, não é necessária urha 
granó maturidade ou conhecimentola 
rrt.::~t1:-ia 

E c<Jnskferando que a avali~çãio o 
docente nZo deve ficar somente na a; a
fiação do professor como pessoa, o ?r
cumento da CRH, sugere que se .UfS 
tamb6m como instrumento de avaliaç'o 
é-ocente a avafi_?Jção da matéria ensina~, 
pois scgun:io ela "o professor eficisnte 
é aquele que faz o estudante aprende~o 
que ele quis ensinar, quer seus alu. • 
ro~a.11 ou não''. Seria ent<io u. a 
avaliação da a~~n~iiz:a~ da maté ia 
e:n conjunto com a avaliação do pro-
fesmr. . I 

D<'"))ois destas considerações, o do
C'-<r;'!e::to da CRH proPõe os seg>.Jintbs 
p,o~;r,·,;,-mtos: _ l 

1} - que os instrumentos de avarn: 
(atributos do professor e atributos a 
di~iplina}, sejam aplicados ao final e 
cada período acadêmico, imediatamente 
antes dos exames finais; I 

2) - que a aplicação da avaliação se;· 
feita pela administração da univenid e 
e na ausência do professor; · 

3} os instrumentos de ê'\!'aliaçã'o s
pondidos serão enviados â CRH o e 
computará os dados. · · 

Os resultados serão U><i!dos para a de
tecção de aspectos que devem ser co~i
gidos e serão os indic-adores do momen-

.--------------------=~-~~ 
PIZZARIA FAIXA AZUL 

Sob nova dir&ÇIJo 

Com ida ca.eira, m' rm itas 

Fa::::ad~ ~:os sáb~:!os 

Rua Huílo CEloral, 773 

Londrina - Pr 
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• 
to; apropriado do uso dos instrumentos 
complementares de 2Valiação, que são ' 
OS OOUtJÍnteS: 8) • produtiYidade COrOO: 
edu~-e e:sp-;c~lista, b) ·provas e tra-: 
baltcn aplicados pelo professor onde 
ssria avaliado o reooimento dos alunos 
c) • entrevista do profess:or com o d ire: 
tor do centro com uma c:omis~o de 
docentes !}ara a discussão dos problemas 

· e defic~r.cias, d) • visita de uma comí!>
oo da avaliação às aulas do docente. 

E ao final de cada semestre cada 
-~emte terâ um _grnfico ~e ct;se."npenho 
--~~~ndQ_ de cm~o vanávers: ·-1J ·- a1.1'i:J! 

:"bmO.S do prof~r. 2} • atributo~> da 
di;:rpf!na, ~) - produtividade, 4) - perfil 
<fiít'Yllnrrtr<"tnro, 5) • t!"3balhos extr.lcurri· 
w(ares e rafacionZimemto. E este gráfico, 
segundo a proposta da CRH rer.:atarâ 
a qual idade do docente. · 

O~ DOCENTES RESPONDEM 
. COM NOVAS PROPOSTAS 

Depois do conhecimento das propo~ · 
da CRH, os docentes represantl:mdo 

-dos os centros da FUEL re~fizaram 
t•:na reunião no dia 25 de abri! om que 
-~<zero diversos Cf"es.'tionamt'ntos ãs colo·! 
cações da C RH, murlando e açrcSCillrrc.<m·' 
do propostas. 

P~imeiramente os docBntes fazem os 
_ ~u!nt?-s q~estionarnsntos: qua[ ~ 0 ; 

. ~porte firOsóffcõ ·oo ··toorkc ... a..,ste · ·; 
t1po de avali~--:.00? Um docen""' Cl""' se 
pretende com eS?írito c;i;i;;o .-~de 
ser considerado oomo um r.le.""nento 
de linha de produc.ão? o mooaio de 
~"'Ja!~ão su'ia . ade~""'!o á reaíidad:? 
brasi!elra? Nos EEUU, de cnC"ls foi· 
importada a proporta da CRn, ~~ 
uma real Hberdade de se criticar o 
professor e de este ter s.arar.tias plenas 
para se defender. Uma a\1-a!ia-;ão somen· 
te ~3se.3da em cpini§o de alunos nio 
poderiam levar a equívocos de falsos 
positivos ou . de falsos negativos? Os 
àlunas: dos primeiros períodos teriam a 
me'-"•~a capacidade de ava!iay.i'io dos 
alunm' dos Ciltimos períodos? Os 
e$t!.!i.:'o<mtes cori~iriam discriminar 
os proktsores ·qúe .. ;ealrririnte ~êem bt~ 
r-asses ~eles, daqueles maus docentes 
que através de métodos persuasivos, 
w.ais atrasntes, rent~srem cativá-tos? O .. 

_fato da avaHa;çã"o eS"'..ar ante::~-rlem.io ime=· 

'I'Tt:'~i)ih.\~NTO COM HmA MA~CADA 
A D U L T OS E O I A ·;ç;·s· 

A;:-~fO~JOõãi"r~~-,;;;1 Te r e· 1 O n ti:. 5? 2 ~ 5 ·; 11· 
c.o::. ! lO"''i!W•<.>, ·- PI'<~.:.NJ\. 

----,---~--4---. -- --·--
• diat<:me:nte as prova: :1ais não ~riu um ---
fator de alteração de )ini~s7 Estaria o ~- ~ 
setor de computaçt da FUEL apto . 1'11 ~ j~ 1 tn A-l ~~-

_para essa !arafa? Q~u; faria uso e iul~ I · I . ,. \ · 
mento da mform;:;<yoast,H.:rooas? 1. -d0~11V~S 1 p E~si~o \ 

Depois dems · qu~ ·ionamerrtos os I i · e.~ti mv{AS pio~ PtiNdA-. \ 
docente$ estranham porc:ua não há uma ' 5 1 ~ 1.. 1.. ?/ 
coleta d~ dados mais sist1mática car~da j ~t)C:: qu!=\(/\1(0 VA féS· 

, de outras questões que rsm efeitos maii I • • • • o • • ' 
. importante$ sobre o !•.iena;no. como a efi- 1 
'c.ãcia ou não dos currrculo; vigente, e/ : 
:ou outros proble;nas vlvenciados pela 
. instituição. 

. E al~m de propor um l'studo sobre 
; a adequaç....~ dos currículos os profe1;o- ' 
: res sugarem um estudo dos 1 O aoos de 
nrrom1a universitária na FUEL. 

Além disro o~ c!;-;ce~s disoordam , 
que as informações a cerca do ensino ! 
seja centralizá;~ a r;a C RH. Consideram 
quo cS""~s av;11io:-çõ~s devem ser de com
pet€neia exclusi'<'a dos departamentos, 
sendo irr.;o~r;ta a 1mnip>Jlaç.ão de dados 1 
so~re E.n!ÚlO por r,esooa alheia ao · 
processo. Cor..>kíaram t1.~ném como 
competern:ia exc!usiw: clos t~e!)artamen· 
tos, infor.-n<Jr sobre o mecanismo de 1 

sel~ão, controle é r;1edidas de~necessá-. 
ria, onere~ e t;:;cno-b:Jrocrática a cria
ç3;'l de um ór~ e~r-&::ífico para a ava
li&~cio docente. Pois sn colcca pri·oritã
ria a r;.o ·ir.ve-stig<l~i~:ra sg situar na 
reelkl::!de urliv~ni~;r:a br:1siblra. E 
questio~am oo ao im~:<ortarmos este tipo , 
de EValiação nJo e!:'.:Jríamos atsnêendo · 
intares~ exte~ncs aos cb r.ossa !:'ocie
!1ade, ccmo acont;-:c<:u com o acordo ! 
rt:EC·USAID (q~.<e ba~;;-;a as ~itetri
z_e~ da rdo:-ma unh.r:or~tárl~ E;m 1965). 
E para e<ire<:t;;ri,;rl~ e rta sit-uação, citam j 
o p:nh:;~r l\'ioysés Nu~~r-:veig: ""? : 
8r<:s1l, a~IIC:!ftlcs ;:;;n educcç.:;o, a poli· 
tica elo e!'p~rad;·apo, ou seza, taF:!ffiOS 
ou tapeamo!> continuo; sangramerr":os 

• motiva-:!os · ~· problemas ~rm fnos · das .. l 
d~Jnandas tec!1~erátiet:~ e t.it~ asfJirL~ões ! 
írm!m~"'::!s, ecn hi~t.r:.;ea~ soiu<;&:s. J 

. E em fi. .. nção d<i$ ;:Qi')Ca-ç&;s feiml 
ac:ma, os profo:::or-~ ile'!ola:n a cY.:ê?.ãr 
os instn·mer.tos d-; <!Véllhr,:ã"o a e!es: 
prcpost~s, e rk:cidira;n enviar proportas 1 

de discu:;s;3"o ~ara outms dzparí:âmentos 
bem como de exig'r a participeção da 
d~~ntes s;;paciaH!ados íps~é!QJos 
::-oelólo.g.os, etc ..• ) na e!~boração de um 
sistema Ge t:\i'~i~~vãc d~ente, c;icado 

l?.ati~u 

~1,!1;0~ 

Vi~~m íons 

La •g:he:s 

f.Jo Ca~çt:ciYu ri c: t'raçe de! B~'llndeita 

( Em frer.-~e <JO Erl. Sul 6F!&$li:;iro ) 

.. 

OS DOIS INSTRUMENTOS 
BÁS~COS DE AVALIAÇÃO 

SEGUNDO A CRH 

' 

_Os dois instrumentos bá$tCOr para av.~·i· ·. 
açao do docente segundo il Coort!snsdo ia 
de Recursos Humanos s;;ll'iam: a avafiar;
do professor e a aYallaç:ro ela disdpfi a. i 
Cada avaliação consta da uma lista de 15 ' 
cancterfsticB$ da disciplina ou de prores.br \ 

· na qual, o e-studente marcaria um dos ci~1 : 

conceitos po!:S(veis que a dlstipllna ou o 1 

professor tarlam naquela caracterlstica 
pacífica (muito baixo, baixo, m§dio, alto, : 
multo alto I. · 

A lista d& caracterfstlcas é a seguinte: 
1 - ~m?m cont(nuo illtli!r'6l!ci no ll$3Untci 
2 · dessf'I\'Oive o assunto concaten&damoote 
3 · tomaria outra disciplina com este prnf .. 
4 • maneja a c! assa muito bem 
5 • domina bem a ITI!!t.!rie 
6- estimuia o aluno a participar 
7: .. identifica a idéias mais lmportsntm a 
~a tópico 

'8 • faz perguntas que exigem reciocfnio e di 
minações 

9- evidencia boa prepara;:...§o dá aula 
lO-~ interessado nos alunos como indivíduo• 
11 • reage favo!âvelmente a OIJtrol pontos 

vista diferentes dos seus 
12- explica claramente 
13- parece gOstar de ensinar 
14 ·usa bem o tempo das aulas 

. 1 5 - sintetiza e inte~...ra eficiemtim!Gilt& os tóp 
.._ cos da disciplina 

A lista ele carscterfot!cas das dh::ciplinas: 
1. • a disciplina detpertou interesse pelo assunto 
2 - a disciplina aumentou >Ubstancialmem4 

meu conhecimento gsral do assunto 
3 - tomaria outra disciplina mais awnçr:ld<~ '. 

o mesmo aE:SUnto 
· 4 - a disciplina foi bem e~>'truturada ' 
· 5 • o!sl texto(•) am~(s) fol(ram) vtil(eig) : 

6 · as feitura~ complementares aJudaram a an1 : 
tender a matéria 

7 - foi uma das melhores disciplinas QUe i , 
tomei 

1

8 • os t6picos z,presentadOl foram faciimsnti 
atandidos . 

9 - as t.>raflls Ou trabalhot constribuira.m pa;re • 
~~~-.op~:_.;:-~dt2-~z:~~.;,;.-'e~Kv~~d..Z~~.,~~ ~!Xl~~«~~~ entender m.l!hor o assunto · \ 
~ rJ 10 • os objetivos da disciplina furam atil"liJióos ! 
!i! ~ 11 • os recurso~ didáticos foram b€m u~s Í 

JfE~J~ ~1>(;1{1 ~~- ~ 
12 

;::s:~=~c:::s.,:~i:;~~=•ta-
1
j· 

- ~· '"" ~- 13- .:;s nota~ que obtiw interpretam ;.proxima- i 
Novidades ~utomobf!íst~cas para !?f.!U v3n : -. ~~:mente o conhsdmunto que tive da õnõtá- I 

14 - a dis:ciplina requer maior número de ;n;l~ 
para atingir reus o~etlvos 

Ca!ocaç§o o'; rádios e toca-fitas ~ 15. e d!sciplina tol útil pãra emteoo~:~r meihor 
. -· i'll ourras l'l'l<rtéria~ do currfC'.IIO que tomei 

[ ·~~;~~.
9

::::~~:2:~:=!~ ':~:~~':iJ ~J~:;:~mi ~'~~~~(~ 
p,.. Ao4 v" l\ ~ ':} -~---- --=-:::..=-=-=======::::::::::==t::JL 
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NECESSiDADE D~AMPLIAÇÁO 
DA DISCU~SÁO 

.. · 
Se.-n clúvida, um instrumento justo da 

avaHr:ção dos docent:!s ::~ria muito im
portante para os estudantes. Prim:!i;o 
porque seria uma maneira de ter.~.:1r-se 
uma e!evação ·do n(vel c!a en~ino e s~
oundo poraue sari:J uma chs mzneL·as 
de evitarm~s os métmk:s sub]<!th•os de 
dem cs<;io de C:~cer:tes, b3~:::::rlos pr •'Hei
pai mente em d:•Jcr~ncias it:ao!&J:c:;.s 
com a adminirtrõ~<' 1.!3 unrver::icia:íc, 
como tfmos obssrvzob. Pcrém ó :::e
c:'lo oue ess-J métc~~ c'~ en:i3Ç:il''1 f":<
rea! :n~:ite justo c 1-;~x.:to e ~:::~a ,-.;o 
i~so occrra ~ 12re.:i~:> ~'-'~ h;:.ja l.!'illa 

<:m~la. ~:.rticipz:';fc> CO rrofes~cres, Ci

tuéantes e a·iiT~ãRlistrí:d~~es, n'J r::t-Cctte 
cl~Gta ~uC"-~~:;,"l. f-~o;~, eo r:':)~1ti·2rro d:> C"~!e 
<:.firma o clo~urr;·2~rr;; ~'.1 '.::EH, c> .::•x,.n
ttõs c'emon~tr~m 2;1-<~la c ci~:.~n:1t:o:-.~a
m"~tó "r'nc;·.-,l:r., ~.-..,.. .., h ('r.~""1t> 
oif_i,~:.::d~d; d~ ·r;~~~~~-:i,~.:!'",~; c:~~:;~:~ 
v'0-!8 lhes C<':;;:.:;n rcr.;,;:;;t,;, :.'~r.?t~.l'?i:õ'1"~ e 
~.::r ~Jo te:--;m V'.JC~ n~:rt~:::m poC: r &~. -- . 
nf·.ret d:;~ inS"'::~1cL.5 (~ t";~:r .. :~rE:-;·::~5 C:)s. 
q•..:;;.is pe~f;:~;xm. 

É. l;\·ic;m·t:'1 q:ve a ::>rc,~~:-::-:·;1 C:'! éu:-:i
r(_:~o (o ~c~~o ~,.:' .:r.t~ [~ltE;-C'~·~ m'.! ::o 
aos. ES(uéan~:>s, r;:oi;; qcJem n:f~o ls 
cor:se:l.u6õl!'";as C.:c 1::1::! r;i~:P.i elo '!?!1~:::~. 
ctu::;ir,-;bte ~mo~ r-6~. t:;;-e;::;r di;;-s~. 
os es"'!:~dmtes nfo b~;:m :m:mr.;:v.:;os 
r-: b:e eh~.a çtre;~~o e 3 rr:~r.~::·Pi3 .. f.:» da~ 
p~:-;-::>~~s co~:ir.~~a a ~ivc.~ di.: c/.t,:--.~:.a 

~~~ 
01.,.. Sic-::;:Jír-: ··~a 

r,:k: cb~!'~3~Ía 

Tox~~olcs;a 

?a~Jlogi~ 

at~T~ i::i~:,;;,t!·_·') l~3 t:·li•J-:-r~:-~-~~~. L: p;t..ci· 
so qt·a cs ""~-~c':>r>.':s l!i~·.;u-:.:.rn a vi;:bi!i
dê_:e e o e:íc:>r.1ir.h-;:mento carr2to pua 
es~J qucst§"o. 

Nf'cE'stiria tam~tm, se faz uma dis
C::J~::so a nfv~J rr·a!s <:mplo. S~ O Ír.te
ressa cia propoS:3 és õwzJi;;:ç2o docente 
é a de"J.:>çfo cóo nívc.J de ensino, é· 
Mce~sálrio tambh1 que sa dis::uta as 
cond'ções matz:i-::is exiS':ente> para que 
is::o c-cerra. &;rá, !JoOr e>:arnplo, que um 
pr<~fes::or p_ori.3 · chu uma coa au !a com 
GO a!:Jnos dar.tro de uma sr:la? Se nfo 
há l;;::.or.::tfl;ios b::m equipados, como 
é q!le t.:m pro·:'é::.:)r ~::1de ensinar se-.1s 
af~:n:n CIJ-m efici~m:ia? r•1as bi~fi::>tecas 
a fala de th;ros é irrf'm~nd;'i·,-el. Como 
pC"~de um prcfe~~r ir.~r;;r.thrar a p~squisa 
c~tre re-us .:!unos ~ falt;:;m livros à dis
po=!çE'o? . 

:'~fo é d~:=;ci! r.'l~ar c;t~e existem mui
~~ i:-:~~r·;..~~~~s f!~e êstt:aiT.1ir.3m o maior 
o•J r.:ãr:cr ~-i~re~;:'~n~~o cos profelsores. 
~ r.;r.o::-:}!.~~ ~~::; .. ~:õ ~'"lfi::~:o, r.:> enté:nto 
r.fí:.) c:é:xz ch f.ê:r t:,;i;:•Jtí~;;;l, p:>rí::n, dev9 
~;:r <::-.:,:':<>é: ~m r:::::ar profundidélde. 
Ent€:>, é PiC'::ÍcD r;:1e 1':-?;a u:r:3 ar.1p!i
;.~-::;.:~ do ( ;~.:~"? '! c:n ~r:: r:. o é~. qÜc~o. 
~ ;~r~~ is~ q:Je ~·Yhs os e;t~:i;-... res, 
r~c1e~5.Jres C C·C:u:r:i!'":-:'~"~!lr2S f!a U~i\ter~ 
-c .. :=.:.:!.jJ t~~;;: .. ~~~r:·:.:-m •· ~~ ~t .. ito a!lerto"'. Só 
e~:~m c:l=.Jnr~:nfJs ; :ch.=:·;5o mi!f.s r.orrcta. 

~ o[,;~~iv:r ÓS'!Il r;B~~da é I·.rst::men
t2 c-:3: r~ ~;I~r a .":scr~~:o, p.o:s ~::m e!a 
hT~~~.--:rr:'j:' ó t::r m:~fs urr:ll m-:di:ia 
;:rc;~:::~·.~a 

~U:::L 
o cn: i no r'i3 

l 

C itn!;!<mét;<'='~ 
fm..;n:::;Jr.~~ohJ:- ::: 
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AVALIAÇÃO DOCENYE~ 
UMA MED!D,~ JUSTA OU i\~A S 

Ufv1 REMENDO?. 

Todos nós, estudantes no trajeto dos no.~"-'' 
cursos já nos deparamos com os mais diferer :es 
tipos de professores. Há aqueies que oemr n:r 
tram boa capacidade como técnicos e pro fi~ io

nais; mas que não com:-<>guom transmitir nt.~m 
1/5 dos seus conhecimentos porQus .não po' su
em didática ou capacidade peéagógtca; há u
tros que sem ser grandes conhecedores da 
sua disciolina conseguem equilibrar a capa~~; 
de cientÚica com a pedag6gica; há tam m, 
infelizmente, os que não tem nem con~ecirn n· 

to' da matéria e nem didática: os profes!>O.~s 
"bonzinhos", aqueles multo a!T'.8vsis e br':·. · 
lhões que passam todo o samestre converEn o 
com a gente, sem cumprir um mfnimo do p o
grama, e ao final ·do · remestre, dá no_ta . ofo 
para todo murfco; em suma. st[à uns er.rroia-! 
dores. · · .. .., · .... 

N;. verd3de, 'são minoritários os docen es 
que con~~Úem conjugar uma boa forrn~~o 
ci;;!nt(fica com uma boa formação pcdag6go . 
MBs são . ..o.s, profe~sores os principais culpadtos 
por i!';o? Ácred;~amos que não, pois há out as 
causas rr:o:1s importantes que a própria dísp 
siçio pesso31 co professor. 56 para citar ai. · 
mas: a atu?.l estrutura educacional p':!rmite a 
existênci:; do "bico", principalmente n s 
cursos c~ pc-rfodo parcial e os noturnos, e(n 
que o profis:;ir.nal para complementar sg s 
rr:1:!!r.1zn~'}s mt!t!:ais, consa[?.J& uma V?ga p3 ~ 
ser prof::~sor "na unhti:lrsidada. ·Outra causa é 
~ue a êtivic'ade docsnte na maioria das é~e s 
nu;;ca foi orç:.nizada corno uma ~tivi:73 e 
profis~õ:Jnal stri~. J:iois paro ser docente Et~a~l
ment"' b,-L'!a ql!~lquer profissional (enf'~nh:m , 
m~dico, etcl, r.e cclocar a disposiçê'o para d r 
eu!as, o qu!l nr.o !.ignifica sar docente.re_a~m':n~ 
po~s es:::3 .stiv;:~..:ode, requer, sem duv:aa, in 1 ~ meros z;:mmc'i;:ildos e quaiic.'3ces,. e nfo _b:;str 
'Um t::>m c'onh<::imento· do tema a ser en:;t- . 
nado. 

Pé.ra no:;:;J e~trutura eé~;cacional, sar do 
cer.~e nfo p.>re:e algo sério e importei"lte. r~S4 
sem dúvida repercute no n(vel de quaíidad 
do bi1sino e é uma das determinantes d 
qua!íd&c~· do profissional formado pela un' 
v~r.::.Ca~e. 

A prop:)s-ta da Coordenadoria ee Recurso 
Hurmmos, d? or:;anizar um sistema de avalia;ãj 
docente, rf,cclo::.? para nós o problema éa q:.rali 

·. cade dos no~!ios professores. Procuraremos e 
nossos próximos boletins e jornais, ap;otunéa 
er,.sa discu~~o 

I 

PARTICI p,4, 

c o D s t r u t o r a 

~· v ~- R o I 1 t d c a .. -
RL'A SERC!'Pf.. J45f 

!-0:-.IE: 22-32.::!3 

!.C .... DP.!NA - Pll. 

=-----=··~-~ ===========---=:.-
8ETO ESTACJOf\Jf..!ViENTO L HiA. 

~',ENSAL!STA- AVULSO 

'..~:'~GEô•1 E LUBRiF i':AÇÃO 

Rua P.:S -nbuco. 390 ·· ç J,>;:: 23-8180 

Lcndrina · Fr.ra<1á 

i 

I 

l 
I 
I "----------------- I =======-------------
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~U:::r ASSESSORIA DE SE:GURANÇA E INFORMAÇOE:S " 
' 

INFORME nº o o9o/8o - ASI/FUEI .. r-----~1-;> 
U:vi:ão de·Seaamnca c lnlormacõe 

Subc!ivis.:lo de lí;formacões DATA: 21. S. 80 

ASSUNTO: JEANIR JORGE FLEITH rr-:OTOCOLO 
ORIGEM: ASI!FUEL I r;º .............. 6..86 . ./. __ _8_º··· 
AVALIAÇÃO: 

J DA TA ... ~~ I ... C6../ ... S.Q .. B.2 
DIF.USÃOANTERIOR:-

DIFUSÃOATUAL: ACT/SNI- . ibs'i§SSP/PR-

RÉFERENCIA: 

ANEXO: 

l. 

~/ O nominado Advogado londrinense, militante re 

área tr~sta, foi indicado peio Advogado esquerdista Edésio Franco 

Fasso~ Curitiba, para dar assistência jurídica ao Sindicato dos Conduto 

· res de VeÍculos Rodoviários de londrina. 

l.l • 

c ~ião a indicação foi acertada através ' 

de Wlaà.imi:r Carlos Rodrigue~militante esquerdisi:a, que exerce o cargo OE

Pssessor Sindical naquele Sindicato. 

1.2 

Jeanir Jorge Fleith foi Sargeni:o Especialisi:2 

ffi Aeronáutica qualificação Q-ATCV, tendo servido no Núcleo de Proteção' 

ao VÔO da FAB, sediado em londrina. 

O nominado era filiado ao extinto PCB, i:endo 

seu nome figurado numa relação de antigos militani:es comunistas que atuav2 

en londrina. 

2. 

IBdos de qual-ificação do nominado: 

NOME: JEANIR JORGE FLEITH 

FILIACÃO: Francisco Leopoldo Flei th 

Eloina Fernandes Fleith 

!. 
''• .. ,. 

DATA E LOCAL DE NASC.:2S.07.3l- Santa Cruz do TimbÓ-SC 

R~G::·:_59-::süó - Expedida pelo Ministério da Aeronáutica em 09.10.62 

ESTADO CIVIL: Casado 

PROFISSÃO: Advogado 

DIDERECO: Residêncial- Rua Edú Chaves, 160 - lonch">ina 

Escritório - Rua Piauí, 211 sala 03 - centro - londrina-Pr. 
r 

CONOTACÃO POLÍTICA: Ex-miJ.ii:ante do PCB 
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~;~~·~~;~~ ,\: '·RAINEL:. '. :::·:···. 
"< ~of.:JfJ~ p~~J~~ :~1~;~~r:··;te~ ~ôt 
~~painel .a.manhã. à~ 20h30m,.~Ó. àuditó~o 
1 da' Associação• Comercial.:;Dele, párticipa
:rãõ"loSé Luiz Guimarãé~i\P'resi~ente dÓ , 
;!TRT, da 9a;:região, .e os· áilvoga'dÔ!t Edé
~) sio Franco Passos e Carlos Ribas Santiago. 

·A promoção;rai-·parte ~das .atividadés' 
culturais programa~ PE;Ia AssOciação do~:· 

··Advogados de Londriná, para· o: primeiro 1 

. trimestre. Sábado; à.~ 9h30m, haverá deba· 
. te sobre a.:Justiça do Trabalho no·'Norte 
L do Paraná, ·cóD;~ á . participação dlitJosé . 
:_Lwz -Guimarã~ .Falcão~ Edésio : Franco I 

.. ·Passos, .Carlos Rtbas Santsago, magtsJrados, 
I advogados e-senoentuúióS." . · ,· ... · 
1 · · Ainda éomo partê' da progr~Çió,_ no 
1 dia 3 dejunho, Sérgio Fer;raz .. fará confe· 
.:· rência sobre dissídio coletivo e greve, e. no. 

~· At'di!i.'··lJ, ·.w.a_gner 'Brússolo Pacheco .falará 
.: : :"!;acerca· do .tSJ.Sino jutidico .e participação es-

. : .k,tu_d~,B~'· ·-· '.:.<:!..' . ' 

";:- •"".!',~-:-_.;c: 

I _, 

----
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..JII (Reconhec•cia pelo Decreto Fec1eral N.o 69.324 de 7/10 /71) 

w :tT ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇOES 

INFORME nº 096/80 - ASidFUEL 

DATA: 29.05. 80 // 

ASSUNTO: EDfSIO FRANCO PASSOS~ 
ORIGEM: ASI/FUEL 

AVALIAÇÃO: B. 2 

DIFUSÃO ANTERIOR: 

OI FUSÃO ATUAL: ACT/SNI - DSI/SSP/PR -

REFERENCIA: 
' 

ANEXO: Cópia xerox de recorte de jorna~ 

l. 

O nominado Advogado e militante esquerdista, atua~ 

do em Curitiba e atualmente na·área de Londrina, vai participar' 

de um Seminário de Assuntos Trabalhistas em Londrina. 

l.l 
O evento está sendo promovido pela Associação 

mercial de Londrina, Associação dos Advogados Trabalhistas 

Co 

do 

Paraná e Santa Catarin~ e Associação dos Advogados de Londrina , 

! no período de 30.05.80 a 13.05.80, no anfiteatro d~ACL. 

DIA 

30/05 

31/05 

13/06 

l.l 

Programa do Seminário 

HORÁRIO 

20:30 

09:30 

20:30 

1.3 

PROTCCOLO 
TEMA r·•o ':f.~D I .. 

u- ............... ~ . .....;:] •... --~ ú 

. I DATA .... ::i:f.J ~~ m_ 
A NOVA POLÍTICA SALARIAL c· - • -

- José. Luiz Guimarães Falcã~residente 
do TRT da 9a. Região; 

Edésio Franco Passos - Advogado; 

- Carlos Ribas Santiago - Advogad~ 
A JUSTIÇA DO TRABALHO NO NORTE DO PARANÁ 

José Luiz Guimares Falcão; 

- Edésio Franco Passos; 

- Carlos Ribas Santiago. 

DISSÍDIO COLETIVO~~RrrÉ 
- Sergio Ferraz ~ Advogado e Professor da 

Universidade Católica do Rio de Janeiro 

ENSINO JURÍ~ICO E PARTICIPAÇ~STUDANTIL 

- Wagner Brussolo Pacheco~ 

Este OI vem constatando com certa frequência a 

presença do Advogado Edésio Franco Passos em Londrina, durante 

suas visitas a Londrina o nominado mantém contatos com os 

seguintes Advogados: Arno Andreas Giesen~~i~itante do PCB e 

Jeanir Jorge Fleith~x-militante do PCB. r-~ -·=:~;-·=~~l 
·~Qff~~r»VJenc ~éÇ] ~ 
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tr:·, ~:A~~ iipd,, tRf!)!r~~~g-llJ~ !!!;~J~~ ; : 
_·:-·_::-tema e<ulScussao·na·:./:it.:ih 

:. ·i\ nm:a pÓiitica sida.;at;;a f~t~~:~~llto no' :,,.'se_rgic;~l-·~rraz,.,~f~. r da ºnl~~!la«Je.CaiúUca do ' 
.Norte.·do' Parana.e dis5idió-éil1efí'so~~l-í:iê\:e são 05 ·. Rio•de'Janeiro; .r· ·· .... ·>J; ·,-. · · •. ·. · · 

, lemas que compõem a pauta do Semiriíirio'-ile 'Assun- O semin8rio é aberto a todas IÍs classes empre-
.los Trabalhistas~ que tem inicio sexta:feira em Lon~ sariais, rião ha~mdo necessidade de inscrição ,ou 

: drina, no anfiteatro da AssociaÇão Comercial, .a par· ·i pagamento. de taxa. 
I ir das 20h30m: A promoÇão é da ACL e. da Asso- j 

>~·ia~ão dos Advógados Trabalhistas. do ParanÍI e San·. I ·MESA-REDONDA 
la Catarina. .· A -ACL promoverá também, uma mesa-redonda, 

. -A nova política salarial, ·primeiro assunto do se- dia 4 de junho, às 20 horas, no seu anfiteatro, dirigida 
·.minaril!/ffontilri,I~!D a participação de José Luiz ; a empresarios e. gerentes de bancos de Londrina.:&-

1 
I Guim·~rat?.i•~Í3!tl.âlo;;d!liz presidente do 'Tribunal tarao_participando. ainda, assoclados da entidade e o·: 
Regionál'·d~'~lhõf'da· 9a regíao, e dos advogados objetivo serÍI uma anBIUe, debate e formuláção de a-
Edesio Friinci~~s#~_i€oCàrlos Ribas Santiago, es- tralegia em tomo da·"'escassez de recursos cr'edltlcios · 

-·pedalistas em àSsuntos trabalhistas e sindicais. No da rede bancária, resultante da limitação,- em 45 por 
sábado, .o progra~a começa às 9h30m ·com: debate,, .-cento, ·da ,expansão dos empréstimos e. de· outi'OI 
sobre a Justiça do Trabalho no Norte do Pa;~ JOSé· · ·falores~·rorijectünm•\_:_, · '. · 

. Luiz 'Guimarães FalCão, Edésio Franéo·· Passos, ·. ~~; .A iniriatl~â'da promoÇàó-é da ACL e do Clube dos i 

Carlos .Ribas Santiago estarão presentes; .~àlém de Gerentes de .Bancos de ·Londrina. O éonvlte para par· l 
• magistrados,· advogados e servmtuarios. . ticipação é feito pelo presidente da entidade, Kentaro i 

- i- Na terça-feira; dia. -3,o_encontro continua com a Takaltara, a tecia a clasSe empresarial e aos gerenta: 
. ! ..-onrerênda ~bre dissídio coletivo e greve, a cargo de das agências bancárias de Londrina. 

1_ -- • -- ---

I 
' 
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ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇOES 

INFORME nº 080/80 

DATA: 12.05.8U 

ASSUNTO: DIA NACIONAL DO ÍNDIO 

ORIGEM: Asi/Fuel Pr-~OTOCOLO 

AVALIAÇÃO: B. 2 Nº ............ 6..2.:f.. . .../ ..B.o.. 
DIFUSÃO ANTERIOR: - DATA ____ tr;.~(_fb_ 

DI FUSÃO ATUAL: DS IlMEC DSI/SSP/PR -
Confidúnciéd i 

-'--·«..t::::::~= .. -- ._ 4;,j 
REFERENCIA: 

ANEXO: CÓpia xerox de convite e manifesto -

1. 

O Dia Nacional do fndio foi comemorado em Londri 

na, com conferências e exibição de filmes de curta metragem. 

1.1 

O evento foi promovido pela Associação Nacional' 

de Apoio ao Índio, secção do Paraná e contou com a colaboração' 

·do Comitê de Defesa da Amazônia de Londrina, Associação Paran~y 

se de Proteção e Melhoria do Meio Ambiente, DCE/LIVRE da FUEL , 

' F~ente Democrática da Mulher Londrinense e Tendência Popular do 

PM~B de Londrina. 

1.2 

A Professora Cecília Vieira Heln 2 do Departamen-
~ .... 

to de Antropologia da Univêrsidade Federal do Paraná, promoveu' 

a· conferência "A Situação do Índio no Paraná'.' 

Mary Helena A. Zanoni , Vice-Presidente da Asso

ciação Nacional de apoio ao Índio (secção do Paraná)abordou o 

tema '' A Luta Indígena''. 

No Cine Ouro Verde, foram exibidos 02 filmes de 

Curta Metragem. 

Quarup 

Ajuricaba: O rebelde da Amazônia. 

1.3 

Um grupo de estudantes do DCE/LIVRE da FUEL e 

membroSãn-CDAMA de Londrina, fizeram uma visita a "Reserva In

dÍgena de Tamarana" e apos divulgaram um manifesto (anexo ao 

presente infe) . 

.===~~=~-~--~~~. =~~-~-====i) 

O destinat~rio é r®s(t!O:ls~vei peia manutenção 
do sigilo d(;S!J ~o~·J~::':.I'.O ( i·.rt. 12 Dec. 0° 

79.099/77 F<:'):.:.::•!.c;::v de S:J:•:aguarda de 

Assuntos S!\t\l~9~ = = ~-~~~==-.,.,..,.,.!!/ 
• 

l 
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~""' A SITUAÇÃO QQ NOSSO INDIO 

G2 

o , 
Companheiros, em visita a Reserva Indígena de Tamarana, nos do Co-

mitê Londrinense em Defesa da AmazÔnia. Pudemos cons~atar as precarias 
condiçÕes de vida em que se encontram os indios que ali vivem. Pois I 
restam pouco mais ·de 350 indios, isto foi o que eestou da reservá indÍ
gena de Tamarana, que antes possuia 1500Óalqueires e hoje está reduzi
da a 2800 alqueires de terra em ·péssimas condições ·d~ cultivo. Nessa I 
pequena reserva, assim como toda a região, a floresta foi devastada e 
da extração predatÓria da madeira de lei, não foram os índios os culpa
dos e nem beneficiados. 

Há apenas 4b casinhas .de madeira, construÍdas pelo antigo SPI, há/ 
.dez anos atrás,a população se veste humildemente, com roupas até mal -
trapilhas, conseguidas através de trocas com os brancos,que fazem tu -
rismo aos domingos e feriados e que reuebem em trocas balaios, flechas 
utensílios de taquara e potes de barro, material que é produzido em I 
grande quantidade se tornando a principal fonte de renda da colonia. 
Além disso o indio _também planta milho, feijão e arroz para sua subsili 
tência. 

A reserva cedeu ao governo do Estado seu potencial hidrelétrico, I 
que a COPEL explora, dando em troca tanta luz quanto a reserva solici~ 
tar ( apesar disso as casinhas dos índios não possuem energia eletrica) 

Os nativos tem necessidade de médico e dentista mais frequentemen
te ( quase todos necessitam de tratamentos dentários ou extração). A 
reserva tem: ainda uma escolin..'l-la, que só vai· até o 4º ano primário, e 
uma velha igreja catÓlica, além das casas dos funcionários e do chefe/ 
do posto. 

De suas.tradiçÕes culturais não resta quase nada: a única festa I 
, 

ali comemorada e o dia do índio- uma data instituída pelo branco colo-
nizador. 

COHPAir.dEIROS 
- ~ PRECISO NOSSAS AUTORIZADES OLHAR PARA NOSSO INDIO 
- PRECIS.A.NOS NOS UNIR PELA PRESERVAÇÃO DA NATUREZA 
- FORA O--J A... tU ---:----. 

- VAHOS PRESE..B.VAR NOSSO INDTO QUE REPRESENTA NOSSA HISTORIA 
- A OPINIÃO PUBLICA PP.ECISA TOHAR CONHECD-1El'ITO SOBRE A SITUAÇÃO DE NOS-

SO INDIO. 
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Apr-oveita r,ros cs. t e dia para 1embn;. l~ os sofri i1H: ntos~ ã.S i n.ir..~::.Uç a- s e o es. 

· ~ to de l uta do nosso ~ ·~ dio~ ~ste bra~ileiro aut~ntico que ainda nao 

extinguiu :·,or pura teimosia de viver) jã que se The torna ::1 \.& da dia 

s adve r sa a vida .• - : ~ 

Dando inícío t&rnb em a um traba 'lho de~ ·. informação e atenção pat~a c..om o 1n 

dic parana en se e sob . etudo lond rinen~e, tio pr5ximo de nSs e t io i ucom

pr eendido e nesta tentativa de compreensio e participaçio na luta que i 

de ~ridio, pelo Tndio e p~ra .o lndio ~que CO~VIDAMOS A TODOS-OS INTE RES 

i A, DOS ,A PAR.TICIPAREt·~, OIA 19 DE ABRil {SÃBADO), DA SEGUINTE PROMOÇAO; 
. . I 

I 
~w··T'~Xf; · , -~ ~ .. ·~.,.yr.:·4::"".~~~ :r·~~·----.· ~ :~---~~---~:-~~..u..:. ~~,. ::;~ • ~~ ( ._ - .1l .;...;. !>l .. '-l. i 

I ~: :::-::~: ~:~s;~u:~::~::%::~::• p :.:~~ ::d~i ::1 es~.,a-d~- P rofes s~ ra. · ~ , 
I ~:c:~:: ;;l::::~::l~· ~:~:::::l::;:.:; ~:::~.A. Zanoni (Vi 
~ ::::~:s::•;::.:;·A::::~:~~o Nacional de Apoio ao lnáio-

~ No Cine T~.':tro_Ouro Verde 
I 
1 17 horas: llQUA RUP" (curta Lhatragem} e "AJURICABA: O REBELDE IJÃ A.ffiA· 
~: --

... .. . . -. ...,. '· 
~_..~ .... ..... ,...~ 

. - ·.-.... --
.~ ... ' 



.:0:; ·' ~; INFORME nº 100/80 -
o. 

DATA: 29.05.80 

ASSUNTO: JOSL ANTONIO LUTZEMBERGE~f/ 
ORIGEM: ASI/ FUEL 

AVALIAÇÃO: A.l 

DIFUSÃO ANTE R lO R: 

DI FUSÃO ATUAL: DSI /MEC _ DSI /SSP /PR 

REFERENCIA: 

~~~~&~ANEXO: ------- CÓpia xerox de cartaz e recorte de jornal---
L~Lão ~~ Seot~r~;·,ca G \).hJiliiU\1 ~ 

Stlhtlivisão c!e lnlormacões 
1. 

p;~OTCCO_LO 
, 

0 
=1:.

6 
l. ... .J.~- O nominado Presidente da Associação 

J- ··········· .. .3.... - . . /gQ eçao ao Amblente Natural; r~?~lzou.uma palestra na cidade de 

Ga~ci-la de Pro 

DATA -:/..JJ .. 0.6:.. · ····· -.... Maringa-Pr., no dia 14.05.80, atendendo convite de Professo-

c UE L - ?09 

res e estudantes da área de Ciências BiolÓgicas da Universida 

de de Maringá. 

1.1 

O evento foi realizado no pequeno auditório do Co 

1égi9 Santo Inácio de Maringá e fez parte da programação do 

I CONGRESSO MARINGAENSE DE BIOLOGIA. 

1.2 

Na ocaslao, antes de iniciar sua palestra, conce

deu entrevista para a imprensa local (anexo 1), publicada no 

Jornal Estado do Paraná, edição d~ 16.05.80 e Folha de Londri 

na da ~esrna data. 

1.3 

Durante sua conferência na cidade de Maringá, fez 

urna abordagem da situação ecolÓgiea do país, criticou o pr~ 

grama prÓalcool, modelo agrícola brasileiro e a contrução de 

Usinas Nucleares. 

2 . 

No dia 15 do corrente o nominado velo ã Londrina --atendendo convite do Diretório Acadêmico Três de Agosto do 

CESULON e da APPEMMA (Associação Paranaense de Proteção e 

ManutenÇãõ·ào Meio A~oiente), para proferir uma palestra no 

Teatro Universitário abordando o tema: 

PERIGO NUCLEAR - AGROTÓXICOS e DEV P.STAÇÃO DA Al"lP.ZÔNIA. 

2. 1 

O evento contou com colaboração do DCE/LIVRE da 

FUEL, Comi tê de Defesa da AJI1azônia. - NÚcleo de Londrina e da 

Secretaria Regional da SBPC, através das Professoras Yoshia ' 

Na Y-.a.ga~-Jara e l'1aria Terezinha Trovarelli Tornero. 

2. 2 

Em entrevista concedida. ao Jornal Fol~a de Lonàri 

na publicada na edição ~e 16.05.80 (a~exo 2), o ~o~i~~ào ~isse 
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Cont. do Infe n9 100/80 - ASI/FUEL 

que o prÓalcool vai alastrar a rniseria a todo o 

2.3 

Principais topicos da palestra José Antonio Lu 

tzernberger, que foi dividida em três ternas: 

- Perigo Nuclear; 

- Agrotóxicos; 

- Devastação da Amazônia. 

PERIGO NUCLEAR 

Condenou com v·eernência a implantação de Usinas 

Nucleares no Brasil, afirmando que não ternos necessidade desse 

tipo de energ1a e que infelisrnente existem três tipos de pessoas: 

la.- As que não são informadas sobre o assunt6; 

2a.- As que estão informadas, sabem do per1go e por isso lutam 

contra a implantação dessas usinas; 

3a.- As que são informadas, sabem do perigo, mas que possuem inte 

resses econômicos e que por isso deixam tudo o mais d_e lado. 

Lutzernberger, embora dizendo-se sem tempo para 

expór todo o assunfo fez WT1 pequeno relato do funcionamento de 

urna us1na nuclear e do seu perigo para a humanidade. 

Dis.se que no Brasil, embora os tecnocratas digam 

que a energia nucl~ar v1sa a fins pacificas, o que chega a ser 

urna piada, segundo .ele, isto não expressa a realidade, pois com 

toda a convulsão atual do mundo essas usinas têm por objetivo ou 

tros fins. Afirmou que o Brasil deve cerca de 60 bilhÕes de dola 

res e que estas usinas oneram muito rna1s a economia brasileira 

agravando nossa situação econômica, aumentando nossa dÍvida exter 

na e a inflação, concentrando dinheiro nas mãos dos que Ja têm 

ao invés de distribuÍ-lo entre a população com projetos que ajudem 

ao povo; que obras como Itaipu não deveriam ser feitas no Brasil. 

--- ·-------- Lutzernberger explicou em poucas palavras como a 

irradiação que sai pelos chaminés das usinas contarninarn a nature

za e as pessoas e como estas usinas aumentarão o Índice de cancer 

na população. 

Lutzemberger diz que as us1nas nucleares -so 

rão prejuízos ao ~aís, aue a implantação das mesmas no país pr~ 

vém da imbecilidade do nossos políticos e do nosso modelo econôrni 

co. Afirmou que com a disseminação das usinas nucleares, j~ que 

os Estados Unidos, Alemanha e outros países estão vendendo para 

quem quiser comprar, o que surgir~ do mundo é o Estado Policial . 

Que este Estado es"JecÍfica 
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Cont. do Infe n9 100/80 - ASI/FUEL 

Usinas a fim de evitar sabotagens e invasão dessas us1nas por 

pes~oas fanáticas, que com o controle das mesmas teriam o país' 

em em suas mãos. Lutzernberger termina dizendo: '~SE HÁ. UMA COISA 

QUE O BRASIL REALMENTE NÃO NECESSITA, SÃO AS USINAS NUCLEARES''. 

AGROT6XICOS 

Lutzemberger cond~nou a polÍtica agricolá atual 

e o uso indiscriminado dos pesxecidas. Citou o caso dos tomates 

gaÚchos que estão contaminados de mercúrio; contaminação denun

ciada por ele a vários meses e que só agora ? Secretário da Saú 

de de Porto Alegre teve a coragem de trazer à pÚblico e dizer ' 

que os tomates realmente estão contaminados .. 

Afirmou que os pestecidas estão contaminando 

tudo o que existe na agricultura e que nada mais se produz sem 

veneno . Que solução existe - a agricultura Orgânica, já implan

tada em outros países, rnffi que no Brasil falar em agricultura o~ 

gâhica é ser chamado de ''subversivo'', pois tal tipo de agricul

tura vai contra interesses estrangeiros, que trabalham rnacurnuna 

dos com os nossos governantes . 
. , 

Jornais noticiam pessoas mortas com venenos de 
- - -lavoura, mas nao sao so estas mortes diretas que devem nos preo 

cu~ar, pois as pessoas hoje estão morrendo com os defeitos sub

clÍnicos por ingerirem verduras e legumes contaminados; SÓ que 

estas mortes não são noticiadas. 

Os pestecidas são uma droga, que Ja contaminou 

os agricultores, muitos inocentementes. Os rnetódos são insusten 

táveis, e a verdade que não podemos abandoná-los_de imediato 

porqu~ a droga não se deixa de urna hora para outra. 

--- DEVASTAÇÃO DA AY~ZÔNIA 

O nominado disse que a amazon1a é a Última 

hilheia do Jnundo e que a mesma está sendo destruída pela ganânc::ia. 

das pessoe.s que têm din~e·1'R:o e que querem cada dia ter mais,que 

estão destruindo a floresta e transformando-a em pe.stos de bois, 
-que estao derrubando arvores, aue a natureza levou anos para 

formar, das quais se obtém mil vezes mais proteínas, como a cas 

tanha, do que com os bois que estão sendo criados lá para serem 

abatidos. E pergunta'1 o que Tem a ver a Volkswagem com a criação 

''E.'egue" 
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de bois?'' - A mesma indústria que no ano passado 

da pelo Gov~rno Federal pelo prejuizo que teve com a greve 

dos metalÚrgicos de São Paulo, indenizada com o dinheiro do 

povo. 

A aevastação que se comete dentro do país é urna 

ameaça estrangeira, mas também nacional, pois para lá vão p~ 

ranaenses, mineiros, gaÚchos, cariocas, mato-grossenses etc , 

subsidiados pelo Governo Federal. O caboclo amazonense daqui 

a pouco nao terá onde viver terá que residir nas favelas ou 

mais pr6priamente, em casas . ~obre palafitas, pois será o Unl 

co lugar que terão para morar; já que tudo lhe está sendo ti 

rado. . 
A Amazônia deveria ser defendida e não expbli~ 

da e categoricamente eu afirmo que se fosse político "pediria 

a independência política da Amazônia''. 

2.4 

Os trabalhos foram coordenados por Mário Luiz 

Milani, representante do CDAMA/LDN e Marco Antoni:o Castanhei 

ras, presidente da APPEHI'-1P .. Antes do início da palestra, o 

presidente do CDAMA/LDN pediu ao pÚblico presente apoio para 

as promoções do Comitê, inclusive solicitou para que todos ' 

assinassem uma lista, com novos adéptos e simpat~zantes do 

movimento em defesa da Amazônia. 

Em seguida o presidente da APPEMMA fêz aprese~ 

tação do curriculum do conferencista José A, Lutzemberger. 

2. 5 

Foi constatada a presença de ma1s ou menos 

600 pessoas, sendo reconhecidas as seguintes:· ·· 

-Marco Antonio Casi:anheir~~ 
--PP€sideJrt~ da APPEMMA e do NÚcleo de Engenheiros Agrônomos 

de Londrina; ,· 

-Mário Luiz Milani~ 
Presidente do CDAMA/LDN e DCE/LJVRE da FUEL 

-Alberto de Paula Machad9~/ 

Pre~idente d~ DCE/LIVRE da FUEL 

-Carlos Yoshio Okawat_i _;:.:;-

Presidente do D.A.T.A. - CESULON 

-Cesar Augusto Benevides~: 
'? 

Diretoria do D.A.T.A 

"segue" 
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-.Joaquim Borges Pinto~~ Vice-Presidente do D.A.T.A - CESULON 
- Armando Guzzard~ 

DCE/LIVRE da FUEL 

- Jo~e Carlos de Oliveira Arruda (Carl~oJ~-~ 

DCE/LIVRE da FUEL e Jornalista 

- Alan Kenji Minowa~ 

Coop-Jornal do Paraná e DCE/LIVRE da FUEL 

- Clóvis Gonçalves Lern~~ 

Ex-presidente do D.A.T.A e Atualmente Professor do CESULON 

- Gilberto Berguio, Marti~ 

Diretor da Diretoria de SaÚde da UNE e DCE/LIVRE da FUEL 
/ 

José: Antonio Tadeu Felisrnino~é 

Jornalista e ex.presidente do DCE/FUEL 

- Yoshia Nakagawara /~ 
Secretaria Regional da SBPC e Docente da FUEL 

- Maria Terezinha Trovarelli Torne~o;/ 
/// 

Ex-docente da FUEL e Secretaria Regional da SBPC 

2 . 6 
-Foi constatada ma1s urna vez o apolo dado pela Fo 

lha de Londrina, a~ravés dos Jornalistas esquerdistas Marcelo ' 

-Hollanda , José Carlos de Oliveira Arruda e J. Oliveira, as Dro 

moções de entidades esquerdistas que atuam em Londrina. 

·- . -· ·-·· ·-·---. 
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O Pro-álcool. é .. -um>~s. -uici.dio 
. . . ., . . . - v\- .:.= :··· - -· ~: · ,~3 ·~~~-~ .. -.. ; :.· ~·i'~--!"-.. . ~_; v'~·r -~ -i.:·/•/~ , -:-·: · .z·:!~:· ~· ·.;..,._ ··.-:. .. 

Marinrta (Sucursal) - O agrônomo e c1paçao de emp~esas petroliíeras multinacio- Assim, o programa of,cia! seni o maio res-
eéologista Jose Antonio Luuemoer!!er denun - naJs .na expon:açao do iücooL o que;.;i.g{l_i[!~~ _,ponsavel por íururos deseouilit>rio5 no ab ste· 
ciou que ~ó~ _;Pró-Alcool. está fadado a se a perda d~ s~~~ra~a _nacio~~j!f~t~[~~,{.~!rn~~~o· •!nterno i:le . ~~~ento>, a~rav ndo 
transformar ·.lJium compieto suicídio econõ- •. empres_as. • - tei<!P-fO :~ntrolt -~;>rqru'liío$(át'-~satoae ma.ts· o oroblema ··oa fome. Alem e se 

· mico, ecoló~ico; político ~ social". quilômetros "q~~drados dé terr~.j)éupadiis-·>&uhivar grandes áreas intactas ao ·cerrado, 
: Ames de : WI-)Jalestra proferida durante o I pela cana. Neste 'sentido, denunciou existirem serão destruidos macicas áreas verões intoca
, Congresso ring.aense de Biologia. conde- fon:es pressõ~s . so~re o _governo ~ederal, veis, provocando grànde. s desastres-ec:oió~- cos 
, nou de form~~lhlClical a "prioridade agrícola", v1sando a pan:1ctpaçao de grupos ahemgenas. a meio-prazo. ,."". 

dizendo que ~[h a realidade. esta visa antes de !'Como aconteceu das outras vezes, o governo "O mais grave disso tudo. salientou. i: a e o 
tudo o aumento do uso indiscriminado de acabara cedendo" . , projeto esta senão financiado com -o·. din · eiro 
def.ensivos auin\icos vendidos pelas multina- "Se houver este controle das multinacionais püblico, alias, por nós mesmos. Esta~os imvo-
cionais, pro~ocahdo paradoxalmente a dimi- desde o setor de produção até a venda externa . luntáriamente pagando oara assi~tir . ajma 
nuição na produQão de aiimentos". de álcool,_ i~to,significara . um ver~adeiro "?e- devastação sem precedêntes na hiStória do 

Generalizando suas colocaçõe·s. ao criticar sastre pohuco · pots o propno P&s perdera o Pais". ·. -~ ··• 
o programa gover'namental, qualificou-o de controle de parte de seu território. E o pior de Em seguida pediu o apoio de toàÓs .:__ estu
"um . esquema stiici~a" acionado pela tecno- tudo i: que os principais governantes se prepa- dantes, cientistas, ooiniào púbiica. políticos 
cracia· brasileira, ·wmaàa de surpresa com o ram exatamente para istor. comentou ele. etc.- oara combater o "nefasto" Pró-Alcool. 
agravamento da crise ·aos preços de petróleo a ASP.ECTO SOCIAL porque.' acima de tudo, visa atend~r aos i\ te· 
partir de 73, justif•cando: "ao in'!és de se reabi Ao destacar .os efeitos negativos àa área resses externos. 
Íitar aquilo que se está acabando (referindo-se social, acha que transformando-se numa _ MODELO AGRÍCOLA . 
as reservas a serem ocupadas pela cana-de-a- grande e "indecente'' monocultura. a cana--

. çücar), se pr~curfl"á acabar com tudo de uma de-açücar será mais uma forma de ~umentar a ; Para o ecologista gaücho, o programa i: um 
, vez". . ••. _.. ~isi:ria no Pais, provocando uma marginaliza- exemplo claro da nova "pnoridade agrico a". 

- :. '·:.. çao e o aparecimento de favelas nas grandes "O que ex1ste na realidade - denunc1ou ~ é 
Para o presidente da Associação Gaücha c1dades, porque haverá uma grande liberação uma nova forma de feudahsmo alicerçado ela 

de Prote7ão a~ -~~iente _Natural , o Pró-a!- de mão:de-o~ra rural, devido ao_ s:=u auto grau conveniência de nossos diri~entes q~e. con ro
. cool obJetiva •. ale!'laer pnontanamente aos . _de tecmf1caçao.~.: . • · · .. f-. ,_,t.._:;' --~"'~ _, ;··,.·!aoos por empresas mulunactonaJS e n m 
: interesses _da .i~düstria automob!lis_ti~a, uma. -~- -~- :"O - P~ó;~~oJ, : visandç~~st\tul,r .;2pllb'~~ -~~P'!~~ ~c;_ntraiiza~or cada vez mais · dJ_tat?_*al, 
· vez que o álcool_ carburante su.bsu~mr_a ·apenas cons~~o:f~onat·de pe~~i'!J.~~'~)~I:fhiJ.TP~oe · a P.qpulaçao, um ~odeio de pnor.tdrde 
a gasolina e nao ·os demats :denvados ao vocar.a ·~ grandes · desastre~:·eco~~; .;uma · -agn~lll, mas de uma agncultura tecnolog1ca, 
petróleo. "Neste rol de beneficiados tambi:m vez que, toda a econorriia de grll!ldes)>artes dq_;_: meqnizada onde prepondera o uso indiscrilni
incluem-se os fabricantes de produtos agro- País, girarão em torno·de_apenas uina ·.cúlturà ;· -~ljadÕ .. iie . venenos nas lavouras, sem qualqher 
químicos, os maiores incentivadores do plano, tomando-se · mais· cVUJner'áv;:l .a c:Olap~os'~,~~cl:eíisi.datle". Em consequência, ao invi:slde 
ao lado dos fabricantes de veículos". quando ocorrerem quebras na produção"';-~· )lumeotar· a produção de alimentos. na pratica 

Um dos graves P.erigos, é a anunciada parti, disse o ecologista. aconteCerá uma drástica redução". 

--. ...;_ ___ 
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.-;.a.• ..... ;:.:::1. •"=.:.~:.i.:.:.~ .1:i·J ·r,J.Z :::ide 

h~·,•a õlt:~-=~siJJ.tie de nt:niiu:-:1 
.; ... :.::-ero '10vo_ .\L!'\_ ~ tA)rL_if::: 
:-.=rmue ;1 ~ont.inLLH:5v -do u~v 
dns proGtncs mcrcarÚi!:-; no trala~ 
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LutZenbl!rger de. -.. :t 
~~Ji~m,~Láh.d-l!'iiÍ~~p: 

• ~:- " - .:'':';;;;-,..:::< ... _. .:: "!>''.': ·.. . ·:·< ;·-..,~ . ~~ 'J ' 
.. O ecologista José Lutzenberger, '"presid~:nte da Associa
ção Gaúcha de Proteção ao Ambiénté NaturaJ, vem nova
m~~te a Londrina_ hoje, corihect:r melhor o 'sislema de 
manejo 'de prdgas desenvolyido_ pelt(Centro -Nacional de 
Pesquisa da Soja, e profeiir.,pal~st~ ~o_b~~ ~~ tema's: ·~Pe~ 
rigo Nu~lear", ··Agrutó'Xic~s"-:ê ~'De~~-Üa_Çai/da Amaiõ-

nia "t ·., -· -,, ~::--::;. ·:.: · ">.;~.;:~·),':~:i~;~ . ·.: . : "·~:: :-:;:-_. .... 
Seu_p~grama aqu1 começa às. l3h30m~··-cum·entrevisra:. 
coieti~·a:à lmprensa.·no Bnurbon Palace Hotel. Sua pales-· 
tra,:·às 20h30m, no Teatro Universitário do Cesulon, ~
patrocinada pelo Direiórin Acadêmico Três de--Agosto. 

· Associação P.aranaense de Proteção e Manutenção· do 
. Meio Ambiente e Comitê de Defesa da Amazônia. 

-- ·------
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o ~,grôn•)ffiO Je~é Luu.cnO~!"ger. rrcs!
C.cnrr da Agzpan - Ps~oci~ç3o Gcúcha de 
; ... ·o:e.;:ão a() Jtntbíei~.le 1"\:~.Hut.a:. ;~~únt..-se 

"rnanhf. à uude~ err: Lqz-,drina. ClHi~ pe!-t· 
auic..2.á.ores áo Centrn 1',;:6ona: de Pe~quí
:;a de Sü_lz.. pãra corirH·cci melh-n;· o sistema 
ce manrJo dt> pnga~ c.e~envoíviác por e&sE' 
órg.ão f' qu~. re-áuzit: e.rr, 6ü por cento o use 
Óf' \·cnePo5 n~ ret·ê;n-i~rminaã.a safr~. F'a.Iê

naenst> óe soj:.. 

Cor.vidt_tóo por diversa& Rnstitui:õe~ 

pz:-a da;, pa.h:str;.:. é.i:rtarât~ à no.re .. no Íea
rro linr\ c:r-;.iii.:-io óo Ceqi!OrL .. Lü:J.t'n!J~·~ger 
f'~i~iL_ !"la;et ''[:-_ um en!. . .:;ntrc coJn o~. pe~-

0lu~:.o:::Hiore!, do O~PSo_p..:.. poi:-.. ~ergunõo 

M2rco Antonio Dtstanhe:::rz.~ PT~sioente cia 
A sw.;cia~ão }·ar:.:;n::JCnSi> óe Pro~·e:;:ão ao 
}t~n0 A..mbiente- A;"Jpcmmdl- o et..:o1ngi::· 
12 gaút·h.O- pJe·,ende apro7"und~.:-- ~25" infor~ 

macô~!-1 sobr~· ú manejo de prapl~ para di
,·u!;ar .wais o méwáo t.m locio o Paí~. 

Ho_ie ~ .. urzcnbe!ger óri :.'alt:·srrê rt!"l Con
gre~so de 3io1r;opa que se re.ali;a t."1i\ ft.1:::ritl· 
11~ /\.:rnanhf! 1..:f'do. vai a f-..0:.anilar~açu. 
con:1ocer Urri biod!g--.!~aor iPSta~ado err. um 
{>:i r;~;mc c l!UE' pro:-'uz adubo <~r~~-rü~o 
ccrn :h2 conce-ntr2l:;~""i(t Ót' nitr0f'"~.nic. A 

~ :;:.ró~ :.'h;:-~eún-;-~f-C0;n· Tts p~q:·~;~-odü!C" .. c •• 

f':-T, i .. c~nrinn~ e. t-! pani~ r~2.s ;L~ t-r:o~~. rro
r:;::rt· }.?.k$t;-3 ~obre uso <ie ~§::-c.:.ó"k~. 
~-n:'~Ó~ c!Onic; e .. \.r..?~0n2~. t•.-.· .. u:iend.o 
co_~-;1,~~~!' d..2. ,",:~:·EF"rlr-"L... C·::lmiif. t (" Dt 7~·'Z 

i 
! 

f,1El.BUR. J:X! (.)UE!VEI\:E!'ú 
E N.:Ó.O CUSTA ."<AO.-\ 

O rn:.;cejo ~ urr. con t~oi~ in~e~ado. 
fu ndãJ.-nent=.Hio n:::. ~·apariciarie qu~ tem ê 

soj:ii cir- se rt-.cl!pt~rar doF- c~no~ cau s~30'}
por pr;.tg·as e }C\'2 em con t.:. t"!Lt qta· pon n.~ 
?OÚe o~orrer um2 inPe~l~~ãc· 'lw Cal!SaJ 
(i.ano~ eronómtco.;. Trr.t2-~f" de ra:.-i~nail?a! 
o :::niê:.~oo com z p,a~w:ão, potienôl~ se: 
es?:•nrif~~o ~ ou rr2~-o ctHturar}. 

::T:-~ r~SL;.mc... v ~at·r~·~!J!" rifve ob ... crva; ~

iavotna p~~ri()(1!t:;..;.m:!~~t" pa.~:.. no;z::- c. a~é
n:ctrnenic. dzr- /~2,?J:· e ~:·ompaHÚlaE su' 
cvo:·.Lc:gc. r ... ~üai:lc!c~ "~,:~to~ .. -rr• (f· !lrl"~·io::.. eír 
e~::oihc vcnro:-. â.~· ~r~:.. r:~..ra r-::~oínc; ún1ot..
!!"2.~ Ô.U!- i~Jva:.rore!\. out- sf-:.et avanh:1ôo~· err. 
u.rr. p~n(o coiut·;Hh~ •.:,,:~ -a:.: p~antas e ucpoi!
'ão cont:-âo.~. A a~~~~t -:çâl• de veneno i: fel· 
i.a conio•:nc a ;r>fe>:.; ~iío e eido vital ác~ 
rn:;eto~ hrn muitos ~·::!<::O~ Cl ~av:-aóo! Hão 

pi~cu.;a rpiicar q-uaíque!· !.~u.antici2de dt 
inc.~f!ciá.:.:.. pois ~ inft•~;;m:::ãli ~aPt'-'" rr~~no~ 

cian:OS. Ú! ~lH' CUSUiri~ 0 D't' Óf udei<:"n~..o,

VO-·. 

C~jj;·e-n;-o z.:r2vés Ô!: r;ld1c. h~!C'k!~ã:::.. ~n'" 
;.YH~:rrs; t óire:.r.iT.erttt' p..-:·io~ f'\~e·1.~;~_,·-;)t,té~ 

ri:: En:!ttn:~ r;_·:-:···~cT-·"'It: Gr A• .. :_~:~~ f~na Té-;
nie~. e E.,.·~t::'l-;5(. ::-.. :naJ - F.rr !e; - \"07.~· 

guiu .. ,f jv'd.::ltrr O: iãvr~~'-·!~~- ~- ~d.!-:."~t::.rerr, c 
wétOâ(• € C ("( 0 :·'-~7 :• ÓC Vi_•f,t--:'-C· f,J: ~tú.CZ;
d~.> ::-rr. ~( ~)~,.:· c~.:""'of0~ "ili!~ ;"\.{"Jíft~, Ó.(.t r~r~~ 

n.2 f' rir- ·:h• p-~h: E.'-'..t:Ú.O;;: o:núE- ir o: ~Cf.lUiC.u Z 

no·.~ ~ ~ ni::-:..:... t."fUE ~t:T ain<izl z. 'ail t2~cm CÍ..'..' 

pr~ti..:::.:..,"':;" . .!:-"tt t:~C..:.. ~·t.l!~t2.~ ac· pn,dutor. 
po!~. c• L 11ko ... ct.:t.· :::.aJnento:· qu~ ~1< ige ~ 

' ·' 

u;~; ~E"G.2('C; ó: r-;::!ne :?Zrc cníe!.clr 2.:-. p~::::?'.&. 

(:o~,fct"!7'1e ~m~·Jio Bobla [ú. cht·f.=~ j·d.o 
CerH.r.:J Naciona• ri~ F't:"'.;qt . .H:.~ de S.q..ja .. 
c ~.~::ncu;to: p2r~r;;·~n~e-: "'-"iOr1..i, ft-;;endc- ;de 

~;:<~/ s~~~' ;~'i:~~:::~ C.,~~:::;~~·~-~~ ~::,:~ 

·. 

;~~~~~~~~~~{:::r~~;~~~c~ ::~~1~\~~;.~e;'_ !~~~.~~ 1 

ÓU~ú'"e~ n50 l 1 :..:Z;-arr. oõàe"ft>r:Fo;~\'C .. u-u 'o<eZ 

s~:lu~r c.., po- ir.so~ z n\~ch2 es.~_;;i:J.C: foilde 
llr:;._. Z:.pt·i~.::.:"2C. f'O:- p:-OÓlHO:. 

A:~rr. à~ éFn!!il:.rir ;.~::: a~,i&::~c0.';. ,. """hG· 

;;~~~~,.~:~~~~~~ :~·'·:~t:~~~:r:~~":~:.i~,";~~:~J~ 
í·"•;c; .. ?:~;:.tie ~r~;-tiJm!z 3(~ p-t.orJ_l;:-::;. ~~m 

en'-':"'"~~·n;;:: ~ ::;r.;úH.:·ntL I 
~ ~!Sf'-ma f:•1 V:..ZOG. n~, rt':"CilH ~é.. ;:·,C.P 

~:~:~~ ".:, ·~;~~'/'d::~:;.~ó~cs~;:·.~,~;:~~:;,,l~~ 
~rr~ ·!o1.;.1í ót' 2A min~ne~ á f r.:::'":-~'~:. Se· 

~i~;~~'~· ~~7~~: (~~~:~~~~;~·~~i. i·~-~~~·, ~~·:t: 
n?nt: DO:- hcC"LéHE.. VfOFiVr;_~;pi'~iiGt f"."Lf1C

J<Ü~ dt- ! J~ Vi!Lâ€i <it ~rt.u:::?rP~. Sl 0 r:~~t-·: 
ic· dt pr~g:~!. üve~s:: si~ ... ;. 2.pL;.~adc n _-.;. ~ ... 5 
rr~Ihõ:.. df :·\:i:t.cH:.a'-- ü:·~pado~. peh. '-~•:.:, 1"rr. 
tf,ric.. o f;.ai:-., 4 ~r.~l.àÇ~O d~ f:!!~~o;. v··-· la~ 

C•rC.'~·rr· etc- f .1 t;.i!~dz~~: à? .::rur.t""~?"o;;. 

\."::.nt:~i-:en. e:-.. ~rc do m6rtt:jo: ;·~ ?i.:'..' 

c·u ::.,.:.Jo ú i:::~· .•cio: p1 e-.o.:i:iZ ft1zer &~· ... ::-.P~· 
nh.:ur:crno ~~---r~ana: da iavo·.J;-ã,. o:::s..~ 6.;. 2 

r.CHÚH' .. c~: :r:~'ihor a cu}rura. c~: fD-dil" lo:
a .. ,;,erios. irit~ntificando }OQ"O ou1 ;-ot, D:Ubtc· 

;n~.: .. como c ocorrência de. o.oc:r.:a.; e ;:•ro
~~~' dü c;oio. pJdenàr:. a;-.. ,i.m. t0r:'2: rH~\'~
~·""":'"tf ;?t; an~~s o~ sofn·r gr:vve.::. pie_n.uzos.. 
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u.tftH iti" qn.: n:io t. h!\'t.:1 ian 1 ~c r 

'" ·'ll'ddll\ ,. 
A:1'1n di"i."iO, IH• :,U:t n fHtHao, 

u ,j!, ·un! n :ih ~ i1 ~oln(io CHI.!rõé~ 
!n:.! ,1,- f!l!l' ti lt!'i\ Sd J .'!Ct:i~a , ,H,is 
11111 -,n!, _, t llui u dic~d ~ n " l'ucll
;. ,! ; ", ,, ,, p ; ,..,~t• qu~ a !P , .. If,ul !'\O· 

,,, , , tl i t ~ ·•·tiOI l''lí"tl iH!,l'n. t\ftr· ' . ' 
f!l <•tt ~ liiJ. c niu;q~cl, ju3tlif'kaudu 
lt'-'~~. :-. t.:\ ! •o~t\· .:d ~.;~tntniriil ilti 

~·H ,.t!~" "'• 'tu•: '' t••w : ~:,:H.t 1.;1n 
lul;ln, . • -.;nc.~,! ti~..· ,, Ht:t;i.ttivu, c~i
r!Uu!n ""i tdl:-.lt~ius o ) ti.Ía i•i ftrtf1l ~liS

I •: dl.lt i t tllfHhh,: ,I~J , lnll~ tt:. ~a , 

•l 11 r !.tHfu, •IJH.!tb\~ it (Jtlt!JU Jlft"l· 

. ! 1!/ 1 ,:t~ddt~ '"' !\ui.~ ldiu, 4Jth! 

''tt''''~i·n •·,,,;•:•:!' ,, tnlldl.;ci·n c U 
tli: "\ t' t"! rt hll l',tt'\ , 

~.! .h, t) phu c~ l iÍ por vir. 
I tl ~Ji' lthc!tgt:l i\d li\ ')tlt: 11 Sifllil• 

\· :~ . : ln .l•it it lllilu tH••• , )lt)iS ~\! · • 
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11\iliu U V!.!t\dH dc.S ~c:~ \'êiiCihJ!) 

p o r fitai:.., dnl~ ~tlu.-i, a•é f \. (lh ,i · 

H: l\1 u:1 IC!!,i~(tt)1) .tluui:i . 

tJ s llli. ~ • l" H•I.tl~; \'Íall•anl Si:ndu 

il pll~,; ,u t.,;,, ..: .i tHUhJ\•'"' ":uh:, lh.J 

ft"id ihHCt d•• tlê fLtl\li.th.: :i 1.! t•llll itS 

1.-JtLtlh; .t:-. 1 tllil :; trilha J14ltLHia il!· 

ú! ldl! dd !\tillbi•!tlu t lit Agt"i.;hl · 
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O Apoc,~lipse, segundo 
·· ~L11~zenberger - í~ :. 

JOTA 01.1 VEJRA · 1 Calcula'se que. num raio de !!00 quilómcJros deixará de existir,'. 
por milênios. toda espécie de vida c uma ddadc que for atingida pela: ... 
ma~ de material· radiativo descontrolado precisará ser destruída e i 
~us escombros ter!o de ~r soterrados. p . .Ha' nãu continuar t'mitin- r 
do radia\·õe!l indefinidamente. fN.R: Londrina está a aproxima4a· J" 
mente ó60 quilómetrO!I. em linha reta. de Angra dos Reis. ou seja~ ~ 
teõricamente !lituada no campo de influém:ia de um vaz.amento nu- r. 

-clear de grandes proporçõe.). .· F 

;-• .. 
. .. t' d~u um grandt" h.'rrt'moto. o '>Oilornou--.t> ntg.ro L-orno um 

{.P(mo de crina. z lu1. fct.·'>t' toda como de ..an!!ue e a' e .. trela!'o do ~·éu 
CJJram 'obrt• a lt'JT;t.' l'Omo uma ftgueira ~Jl·udida por ve111o impe· 
!UC?sO deixa t·.air por k"rra os figo' \'Crde ... O í..-éll dobrou·~ l'Omo 
uina folha· qu..: ~ enrola ~ .. todo ... o' monte .. .; ilha' foram rrmo\'i· 
ilo>"'. (Apocalip!<', S. 12·14) 
::-• ... Milhõe-. dt• pt.· ... ,o~t~ morrerão: durante d\!zt."na .. '-" n.·nlena\ de mi-
·Jênio' imensa~ áre~1..; e .. tar:lo pl·rd1da\ paút a vida: todo' o ... p:..~ise~ e 
qu:Jdrilh:i\ d~ bandido..; l('râo a HombJ: nuvens de mal~riai .... r;.~dioati· 
,:o~ cobrido ;.~ "I erra e mareri~l liU~rado de u .. ina .. a\'ariada .. ·explodi· 
rá na atmosli.~ra: O!Õ wneno..; atúmifo, c químil:o, de·,lruirJo'"' vid;.~, 
torn:.lr:.io a comida ·J.rmJ. mort1'fera": (Visão. re .... umida. de Jo~ 
LÚtzenbcrger, agrónomo. do Apot·al ipse. que· sai da 8 íbli3 para uma 
imi.nCnt:ia inquietante). 
- · José Lutze-nherger. pre!r'idente da As~cía~·3o Gaúcha de P.rote1fiO 
a·o Ambi~'nte Natural. conhr,.:ido nacionalmente por uma int.-ans3\el 
luta -~csa do ambi('nte. fala\'a anteontem à noite. no Teatro 
Uni\·t~J. wLrc o programa nuclear brasileiro. De rep~nte, fe7. 
uma pall.,a: ··vou parar. porque não quero as .... uslar vocês demais··. 
{"ercJ de 700 pessoas ou,·iam sua palc~1ra sobre a caminhada do 
~ornem para u~ "fim dos tempos" que o e,·angelista Joao pre,·iu 
~o.'Om pelo m('nos a ""isa'o orimista da !'oah·ação de muitos. 

AI.MA DO DIABO . 
Para Lutzenberger. existe dúvida a respeito da sobrevi\·én~'i! da 

human~dade e ele manifestou e!rrosa dú\'ida ,·ária!'> ve1:es duntnte sua 
paiPstra. · · 

A construção. dt'. u~ina,,. nuckares no UraMI. !õt.•gundo ele. é o 
.. au~c do absurdo··. um paro,i..;mo da ~cit•dade indu!'otrial. pOi!'o a 
polui\·ão radiati\'3 jamai!'> serã rontrolad.:~. O l'<~lr!'ofri~ta comparou a 
"'fi.\.a~·ão" da h"t:nocraciJ pt•la ent·~ia atômica à atilude de fausto. 
p~rSG-rtagenl múico populari?ado por Got>rhe e 'iUt.' 1rria ,·end;do a 
alm2 ao diabo em troca do poder. 

. • F:sSl' pod~r "adorado'" pela tecnocracia poder:~. ter n·~llados fu· 
nt.•:.:ros. Lul7t•nbl'r~l'r ;~pontou a in~tabilid~1dt> do~ el('mf'nto~ l'Om o~ 
quai; lidam os ci('nll:,ta' e o~ lti-cnit·os nut-lt•art'ii t' o~ perigo ... que ele~ 
n·prc~cnram t'Om 3'\ radi<sçôe!o qu~. entn: outra~ cni-.:;'1..;. altrrain o c:ó· 
digo gçnélit'O das t'riaturas. indo rC'pcrcutir nos serr~ \"i\0!\ daqui atC 
.a mikniO:<'o. Porcanto. uma h('ranca inde!r'tnltJ\•el. 

Jo~ Lut7enberger ad\·ertiu para O'\ r1scos da tecnol~•a nuclear. que 
põe dúvidas sobre o futuro da humaniLiadc 

Lu_t~enb~rgt'~ .ac~.a que o~ tecnocratas podem estar '"possu1'dos 
de espmto d1a~Ohl·o • porque ~u!rroam rr!»ponsabilizar·sc- pela sep~· 
rança da humantdade pelos pró." mos 500.000 ~nos. emhora. das in~
r:tuiçõcs humana\ mais; a"tiga:;. apen<h:! lgr..-j~ Calôli•:a e a bur'Jctz· 
c ia chint.·sa tenham hoje ma h de SOO anos de t:\isténcia! 

TODOS TERÃO !lOMBAS- A TIO A MÁFIA! 
''Lm técnico com um mr'n.imo dt> rt•sponsabilidade não pod~ 

:comprom~.•ter. em nome do~ no!o~\ go10s momcn18nro~.gcnre que 
nascl.'rá daqui a milénios - ... e ·no .... \j] ~.·ultur:..~ pomnu :1 ,ohrn·,vt-nc1J 
d:.~ humanidJde·· - di~se o agrônomo. dci.\ando aqui ~a primeira 

.• Na v~rsão moderna do Ap~calip~ (vocábulo grego que slgnifka 
revelaçao. mas empregado hoJe como designativo do fim dos t.cm

P:<H) o~ "quatro Ca\'aleiro~ ·• (a fome. a P~ste. a Morte e a Guerra) são 
fdhos da tecnocracia. 

-dúvida quanto ao futuro. · · I 
• ."'~ opinião de Lutzenberger. a te'-·nolog.ia nudear é a tet·nolo~ia ! .. ~ As usinas nucleare~ ttazt.•m problemas para milhões de anos. Elu 
ma1s 1moral de todos os ttm1pose alertou que .é n('l't~ . ..ário rea2ir.co.' I e~~~~ sendo disseminadas pelo mundo. oferecidas a paí~s como u 
mo j:í tem feito o povo europtu. em di,·ers.uoportunidade:oo .... ··TruJJ \ flhptnas t' llganda (foi o_fcrrl"ida tecnologia nudcar a ldi Amin). 

-p('.;soj qu~· """ informa sObh~ o a ..... unto é (OIIIra. J ll1t"ho ... qul' ~,·ja ,·I· \ Lu~zenberger di!!~ Ql:le já exi.st~m qua:-e 2?0 usinas instaladas e todo 
.nia. poio; m~ ... mo em opáa.,.·9e' r..llinciJ<t'>, ...... ·m ;!l"idL·ntc ... uma usin~ 1 pais que a~ pos .... uJ tem cond1çoe~ de tabncar a Bomba. "E o Gover~ 
nude;1-tc ,ub~tãnt.: 1a, r:Jdiar 1va..,··- afirmou. '[no bra.~il'"·iro já dhse qu.e vai fazer dclonaçõcs nucleares"- lembrou 
~ . Pa.. ~prO\"ar e~sa afirmação. ·referiu·)'ot' à~ all3~~o t•haminé~ da~ ? pres,denle da Agapan. acre!rro('enrando que. quando os bebês de hoj 

· usmas ... ..:h~ares. Elas não soltam fumaça. Exi~tem para que os ele.· Je forem adultos. tOdos os pai se~ possuirão usinas nucleares. "E na:o! 
me-ntos radiativos liberados ali ~aiam em condiçõe."' segura" das i me· • apenas os pai~~. mas também as máfias .. - preveniu. : 
$1ia•;õe~ da usina. mas E"IL·s. cheios de radiação ,·anc:cr~gena. 'ão bai· 
xar mais adiante. "de modo que não M' liguem 3!1. c:tu:..a:.. aos efeiw~·· 

:dos males que cau5arão. · 

ESPIRITO DIABOl.ICO 
, Entre os el~mcntos liberado~ por uma· U!oina atômica. o palrsrri!Õ 
·ta 'npontou o E~"TNOJ"\CIO "JO, que. caindo ao chão. acaha ~endo 
·absorvido pelas plantao;; e en1ra, corno um cálcio. na cadeia alimentai 
Porc~t-mplo:hsorvido pelo .·capim. chega à "aca, ao leire e ao bebê. 
Que terá câncer um dia. sem QUC se pos!'a apontar os culpado!'. "Os 
"tecnocratas estarão s~uros! porque ninguém poderá provar·que o 
-elemt•nto causador da doença saiu de determinada chaminé alômi· 
~a" -comentou. 
() ESTR01"\CI0tl"m uma mci;;~-,·ida (tempo em que o eiE.>mento perde 
merad(' dos seus átomos) de 27.6 anos e para que dl"sapareça lOtai· 
.mente- são necelosárias 20 nwia:..-,·ida.l<. ou 500 3no~ - e~pli~.:ou 
:t.urzenbergcr. O lODO 129. qut" torn:t radiali\"a a gtândub tireóide. 
.,:au~ndoihc câncer, l<'m mcia-vid:t de 15.7. milhõe:.. de anos. lt>· 
:~ando 300 milhões de anos para dt'~parecer. . · . 

:--;es!'oe monturo de t'quip:~mcnlOs e materiais po!rrotOS fora de uso 
durante o funcionamento da u~ina e que pre-cisará ser dt·~cartadf), 
está. por e-xemplo. em grande quantidade. o I'LL:TÜNIU. niado 
pelo homem. pois não ~xbHJ na natureza. St"u nomt• vem d<" 11ut.âo. 
o .. Espúito da~,-llyofundaa~··. c~ a ma i' tÔ:\il"a de toda ... :l~ ~uhstán 
cias -a 1al ponto que. sozinho. podt"' eliminar todo~ o .. seres ,h·os 
do plan~ta. Exi~rem centena:.. de quilos de I'LLTÕNIO nas usinas 
atuais e só Angra I produzirá 150 quilos por ano. No futuro. scrlo 
toneladas. em todo o mundo. poi .. lodos os paú;es devPrão instalar 
usina:.. nucl('ares. 

L'm miliJl:rarna de PL\JfÕNIU inalado ~ign.lfica cánt:~r certo e 
· ine\ilável e sua média de vida é de 2..\ .400 anos. Algumas centenas 

de g1amas já se pe1deram nos Estados Unido!>. e ningU;ém sabe onde 
se encontram. Hoje existe PLLl"U:'\10 para durar mai~ 500.000 anos 
mas os técnicos nucleares afirmam que a situação es'á e estará sob 
controle. 

Sobre o prOpJiado <.·ontrote do funcionamento das u:,ini1s." 
"Passado todo esse per iodo. a hum"ánidade - SE EXISTI H. •• Lutzenl>crger aponrou alguns ar.:idc-nt .. •:,. l'ntrc os quais o m3i!' notó· 

ainda pagará preço ele\·ado por nossas bobagl..'n~·· - pre,·iu Lullcn· .rio foi o ocorrido ano passado ~m Three Milc~ l:sland. Pcn:..ih·ânia. 
berger. mais uma vez duvidando de que a ci,ilizaç5o !>Ohre\i\·a tanto. E~tados t:nidos. p::itria da ficção nudcal l" da m:ti:-1 modúna teçno.' 

_.. lqgia atômica. Hou\'e um defeito no reator da u:-oina. c~pando ra· 
~ ·Â.s usi~n~;·p·rod.;~·l.~ ainda li-xÓ atómit·o. rormado por tonelada~ dia!_áO. ~pesar do rigoroso ~~stema de segurança montado pela 
de dcmt.•nros ahamrnle rJdiativos. L ma unicbd<' de- 1.200 mt.·~:•; naç:w m:ns d.::..en,olvuia do mundo! 

1waus (o dobro de Angra 1. que grrar.ã b2b meg<n\311.'o)~ produ11ra i . 
~ ~Ho tonelada~ des~ li~o. que Lutzrnberp:er t•onsidera- '"um l'Oque-· 1 Se uma usma nuclear sofrer rompimento do reator. com libera-
: ;~t:l diabólico'". que liÓ pode ser mane.iado·por conlrolc remoto. r ç?o total de carga (a pó) um ano de funcionamento o material con-l 

centrado em uma usina equi\"ale a I 0.000 txJmbas como as que c~·· 
plodiram em Hiroshima e 1'\aga~ki - M·gundo os cil'nthras. uma usi·. 
"Aa não explode como uma bomba alúmH.:a; pode ocorrer uma c.xpfo· . 
são convencional ou outro tipo de at·id<.'ntc. que liberaria a carga 
radiati\'a fatal L poch:r.i oca!'iionar a morte de milhões de pes~as ime· 

I diatamcnle. além dO~ ('feitO!'i re~duai~ ror l"Cntcnas dl' milhare~ de 
anos. Ao rtdor. ãrea f'!'otará pt"rd1da pau a \"ida d,·itiL.~da. 

'--:-----·· . 

lutzenherger Opina QUC. quandO alguêm C00Slr01 uma Usina -lu- r., , 
ele ar. está impondo um risco inaceitável a quem não participa <4as 

1

1 
decisões. "Não podemos aceitar isso. Nlo lhes (os tecnoaatas) ·de· 
mos o direita_ de tomarem essa decisão .. - protestou. I 

A tecnol..ç>gia nuclear. na opinião do cientista gaúl·ho. é .. inc!rÍ· 
vehtu~·ntt- perigos:J··. inclusive porque é !'Ujcita a atos de s.abotagJm 
e terrorismo. CNR: no dia ó de abril de 1.979. em la Scyne-Sur. ·M~r, ~ 

_ F!ança. sabotadores com ~n.~~~i~entos de te-cnologia nudeani~- J 

mit:Ham um:1 U'iina atõmica. cau'iando ""'arias tk monta ma!rro·niib 
~.:on""'luindo a1in2ir o núd~.·o). ! . 

Al~m do' n~o~ jJJra a :-.ohrt•vh~·nda da humanidade. a tcntó· 
logia nudear afl'L'I a própriJ lihl.'rd.;ldl· dos ddadãos. ronforme 
L~tzrnbrrger. que pre\'é. c.ll'\'ido 3 prolifcra~·ão d~' usinas. o c.:ontró· 
ll' polil:i:ll do b .. tado- "indusivc nas llt.·mon~u.:ia~"- pois o :rd:r.tcnia 
t.':\igl.' m<'dida' de t':\lrcmo rigor. para impedir alO" dl' ...ab,nagt•m o.u 
rt·rrorb.mo. l.utzenhcrgL'r di,,e qu~· "infrJÇtlt·!'o·· t·ontJ a liht•rdade 
tÉ'm !'oitJo. por isso. praticada' .i:i no~ Eslado .. UnidO!'o c na ,\lcmanl'a i. 
Ocidt•ntal. . . . . I r 

No ,\pocahp!'ot' nudt•:~r ha tamhcm logo. Apo!'o a~ u~tn3!-de agora 1 

- J!i!Umas já l'm fJ'L" final tJe ali\ idat.Jc1o -. vl_.m 3!'o U!'oina) 4t• ~p.undl. r 
ger<fÇ;io. fh:rmada' rt'gt•nt.•raJora,, qul" u~m ~.·omo combu~11\·el. o !. 
pluli'lliO r !'ão refrigt"rJd:b a -.lht:V l1"quiJu. I.JU'-~ c~tJiot.lt• cmL·Onlato 
(:Om a atmo,ft•ra. Se Ot"'rH"r um al.'idl•ntt• numa U!'olna dt'!'o~~ t.:omo O I. 
at·onH·,,:ido ~m Thrl"t.' Milf"!'o hJan,t. ~rá um .Jc~~tn.· th• propor~Õl~s I 
inc:~lt·ula\'f'Í!o ... 

FSFOR(D D.ES:-;I·:n:ssAtUO 
"St' há um pai' no mundo que r..to pre'"·i~ .;I.' éner~ia nudc.3r é P 

ltra..;iJ"' - af1rmou l.utzl·nherg:t•r. lembrando as L·onJtçõt·!o \'\iSil'nt~!i 
no I';~ i, para aprm·eitamC"niO da em·rgia !->Oiar. energia t.'Óii~o-a. hldrclé
Hit:a. t..lr hioma~~ r ouWb fonh: ... naturab. 

(."a .. o persista a Opl·lo nudt•ar. não sobrará dinheiro para ncnht)· 
ma alrcrnativa. com O :.l!lra\·anl<" •.k t1Ut.' a dí,·ida rxtcrna dt• 70 b:i
thôe~ de dólares ser:i :JUment:ld:J. "Ser :i um dcsa-.trc t:~mbém rcon?· 
miCO -previu. 

SUCIDill 
Oob ttrços da humanidJdt:>. hoj~. pas-w~m fome ou sio subaV· 

mcntados. Do Apm·:Jiipse dl' I ultet1h<"rgt•r a~~mbra ouuu 3!rrol'ect?: 
-· ----- • -:""""';"-'<;;~··· -.~-- ..... -.......,..,* 
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I 
i 

~ 
l' 
l 

a produção de alimcnros I)Qdf'rá sofrer uma qu4.·da. de' ido ao uso dJ • 
produrn..; tó,iro\ na ;~~rirulcura. j 

"i"ão !'é' i Cflmo tt"nta grntc t"OR!Oot."gtJiu aL:cilar o postulado de que 
:"0(1 .'ií" t·on .. cgue a_limenlo com 'e1wno" - dis~· o l'i'·nlis!a. comentan· 
dn Qlll' o..; \'ent•no:.. s;io chJmatloo;; "ddt·n!>i\·o...,"" purqm· os lccno~;ra
la ... quando falam de coi!»a feia. u...:am numes bonitos. 

.j 
1-.lí' nota uma reação do pmo aos pc~:tiddas. Que ronliidcrn "um; 

c:1minho suicidJ do intere .... 't' da gr:.t!_ldl' inJr'f,ltia químka rnultina
donal ... 

··.\ ~1"-ril"ultur:J t"'~t:i tnó-...:mla t1o rllLJm~·ntc) d.t Vl..'rdadt• Ou :tban·i 
don<1mo~ 3 3groquímtl"a ou llcl!ll\."l' -.rm n•ndt~·Ú\'' de produt.tr ali~

1 

mt·mo--·· - adví'rtiu. defcndt•nlfó·a afril·uhura hiológh:a ou orgãni· 
ca. "dt> rr"ipt>ito aos t'CO~~i\h"m:t' naiUr<li!! l' soi.JrciUUO ~o ~lo t:heio 
1k ,·ida". Já e:\i!'olem a.grrcullOtl'!'o SL'_guindo a agrkultur-o~ biológica.\ 
ma .. ainda ~ao pou:O' ~· - a~\"t.'rl!u - " :·l·. n:To :on'..:?~.Jtrmc" t"!ll :~n·l 
rn .tn<h um.lHW\'I,J(l na 3f!llrliltur:J or~:uu;;:t. 11:10 tn~·mosfuturo· .. · 

1\ta~. Lut7t'nbt"rgrr fe1 t'm lonlhina pdo mt:nos um3 ob~J'\·<~ção: 
Olimi~IJ ,. !»f' drdarou satisfeito ('Om o trabalho ck~~"ul\·ido pelos! 
Jll'~qui...adorcs do l"cnlro Nat:ional út· Pesqui" de· Soja. que dl'!!oC.n· 
'"•-'lveram com suci'sso o ~ISit.'flJ;J Jt• mJrtl•jn dt.• pra~:ts. que l'm algüns 
ca'o' ron,i'g.uiu a redut·:Jo do u.'oll til• in:..ctid..Ja~ l.'m ai é 90 por cento 
I !IOUH' tamhl-m lanatlon•..; qtu.· n5o aplkaram qualqlll·r quantid:~dc). · 

1·. finalinmdo. oiCOn~lhou: "l)rl'l·i~amos de maJs con~iência pÚ·I 
bltCJ. l'reci~mo~ J!'o:..umir. Somente• qUt·m prc.llc:.:ta c est:i disposto 
J !'lltrift.cio~ pt'~soai' L"<•ntrihuirá p;.~ra qu~ as t:oi-;a~ mudt:m··. · 

lh.'H"'' da 1n1J. '-" mJl!uJt:!< o .. ;.'31'''·h·::-. '-"lhO'. v~ oct~·nta-, 
do~ l' todo ... ~.· ... tra\·o~ t' liw~..;. c-,~.~ondt"J:Jm·'it' n~, t.''>J~Iun·~~ e entrej 
'-" rodw~l"' do monlt", ..... tApo~·. ~ .15) ~ 
. -· -- ~ , -- . . .. :• ...... ··: ·, 

,· 
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DATA 

·· . -~~;; ~ . ·: ~Jr~k.-~~'-.·~~i·· . )~~~~~)z,· ·• ,;; .. ~ · 
·Apocalip~fi~.nuC_~ar:: .. 
'' ::.;·~ -; t~·,{ : ·.'11:~: ~4;1l~k .-<~~;: .. 

Faland~ · ~m Loridnna;];P.ara;·,~~-· de;t"Z-()0. 
pessoas ......:::a:(rn.aiona est~d~ntej':f:;:-'iio T~~o i 

.... ;.., . .Ji ...... { .. ;. ~ . .. •'1:. .• -~ .... -s';.J.: .... ~ ., I 

. Universit~_!:~~1 >~ ·a_grôn~~7:~~~~~~ze.~~~:r- 1 

. ger, ~~esad~;n.te .. d_~ .:.~~~~ç~J!!~!~~,.ge~~~.?;~e~-
. Pret~~~? . ao>~~b·~~~"';.N.~~~-r-~~i:~J.I!•ç~? o .. 
[_programa nuclear·'bru.DeJr;O'l'"ete"8ponto~,?.OS 

_.,.... -· ...... ·: :' ............. •'• ~· --..;.:""·· ,. • • .. l<P'i 

t ~i.~cós.~que .. a explora_Ç1t~'i>~o~~o-imp9e 'à 
(J1umanidade,. :.:· :. ·~uma":·í)révkão apocalíp
·tica,;ele demonstrou duvidá''sobre.se.havera 
. um -futui~:::diS~ilte e -advettiu';qô"e ·o povo 
precis.a mobili'zar-se contra a instalaÇão de 
usinas .atômicas· no País. P. 19 
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ASSUNTO: I CONGRESSO MUNICIPAL DE ESTUDANTES DE CAMBtiP~ 

ORIGEM: ASI/FUEL 

AVALIAÇÃO: B.2 

DIFUSÃO ANTERIOR: 

DI FUSÃO ATUAL: DSI/MEC - DSI/SSP/PR -
REFERENCIA: _ 

ANEXO: CÓpia xerox de cartazes e panfletos -
----~------~-=~~~~~~~~~~====~~~~ 

l. 

A Uniâo Cambeense dos Estudantes Secund~rios, 
I 

promoveu nos dias 07 e 08 de junho do corrente ano, o I CONGRES 

SO MUNICIPAL DE ESTUDANTES DE CAMBtJPR. 

l.l 
I 

O congresso foi realizado no recinto do Ha~ 

~ri ~J de ~cc:.:;Gnça e inlor;::;;~~~s mon1a Tenis Clube e ~tou com o apoio do Prefeito Municipal J §. 
su:;,::·:is5o dalr.formacões hovah Almeida Gomes~PMDB) e das empresas: MatalÚrgica Pinhal ~ 
Fi'XYTOCOLO Braswey S/A - Industria e Comércio, as qua1s forneceram Ônibus' 

l
! f~'Y.~: ........... '1.JfL __ j_j_Q ___ para o transporte de congressistas. i 

C.":..Tf4 ___ ._f_':/-/ ... O .. ~./ .ia.. Con-taram ainda com o apolo da Indus-tria dE1 ... 
Torrefaçâo de Café Marisol e Casas Paranaenses. 

1.3 

Participaram ativamente, através de palestrasi 

e debate·S'/o Depu-tado Federal pelo PM:rfB/PR Hélio Moacyr de Souz'1 

Duque~ Gilberto Berguio MartidDCE/LIVRE FUEL e diretor da 

área de saúde da UNE. I 

1.4 

No dia 07 foi realizado um debate com Gil:b>ér-
1 

to Berguio Martin, o qual representando a UNE, disse que e ne -

cessário desenvolver a responsabilidade e a participaç~o Idos 'I 

estudantes desde cedo na política estudantil. 

Fêz uma expos{ç~o sobre a evoluç~o gradativa' 

das entidades estudantis, iniciando pelos gremios es-tudantis dei 

nível secundário, passando a seguir para os Diretórios Acadêmi-
1 

cos das Faculdades, Diretórios Centrais de Estudantes Livres no 
I 

âmbito das Universidades, sem estarem atrelados a administração 

das Reitorias. 

Prosseguindo falou sobre a reorganização das 

Uniões Estaduais de Estudantes e concluiucom um relato sobre o 

papel histórico da União Nacional de Estudantes. 

Em seguidaLpassau ~~azer um relato histo -1 

riando os 16 anos da Revoluçâo, afirmando que na área educacio-

nal o regime procurou eliminar o ensino pÚblico, através do 1 

''segue" 
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o 
incentivo ao ens1no pago, al~rn de introduzir rn~todos e plan(!j~ 

to de outros paises na Educaç~o Brasileira (influ~ncia princ~pal' 

das rnultinacionais). 

Gilbérto disse ainda que a partir do momento em que 

os estudantes passaram a tornar parte na politica estudantil, rei~ I 

vindicando melhores condições de ensino e ens1no gratúito, o Go 

verno sent~u-se incomodado e a medida que as reinvindicações estu 1 

dantis passaram ao campo poli ti co (anistia, liberdades democrática~ 
I 

etc) o Governo decretou leis de excess~o para coibir as rnanifest~ 

çoes estudantis e extinguiu suas Entidades; pois o pensainento do 

Governo ~ no sentido de que os estudarites s6 se preocupem com os 

estudos e n~o venham participar de assuntos de interesses nac1o -

na1s. 

Ao final conclamou aos estudantes presentes Dara que 

apoiassem todas as iniciativas de sua entidade estudantil (UCES ) 

bem corno a entidade máxima dos estudantes secundaristas do Paraná 

(UPES), elogiou tarnb~rn a reorganizaç~o do movimento estudantil se 

cundarista nacional (UBES-Uni~o Brasileira de Estudantes Secundá-

rios), a qual muito em breve estará ao lado da UNE lutando 

interesses dos estudantes brasileiros e de toda a população. 

1.5 

peJos I 

No dia 08 foi realizado o debate com o Deputado Hélio 

Moacyr de Souza Duque, o qual discorreu sobre a ação das Empresas 

Hultinacionais que exploram a regi~o da Arnazonia, destacando pri!2 

cipalrnente o Projeto Jari, disse que os exploradoresroUbarn nossas 

riquezas, explorando mão de obra barata de nosso_povo e contam 

ainda com o apolo do Governo que tudo faz para ajudar as empresas 

estrangeiras. 

Disse .que tudo isso ~ fruto de urna má politica econô

mica utilizada pelo Governo. 

Relatou ainda que esteve recentemente visitando jun

tamente com outros palarrnentares a área do Projeto Jari. 

-··----··---Afirmou tamb~m que vem denunciando na Câmara dos Dep~ 

tados todas as notícias que chegam a seu conhecimento refere:ni.e~ 1 

a atos de corrupçao que ocorre na área do Governo. 

1.6 

Participaram do congresso entre 150 a 200 estuda~·es! 

tendo sido indentificados os seguintes: 

Membros da Diretoria da UCES: Gest~o TAÍ 80/81 

Jair Lei te Fonseca~

A~auri Panissa~ 
C ·1· D ·- ~ ec1 1a arn1ao -

Presidente 

Vice-Presidente 

la. Secretária 

''segue" 
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Santos/~ 
Serpeloni~ 

2a. secretária - Valdete A. dos 

- Carlos Albe~{_tD 
~v'( c / 

- Regina H. Sugano ~ 1 

- Marta Regina Radigonda ~ 

19 Tesoureiro e ex-presidentei 

da UCES 

2a.Tesoureiro 

la. Oradora 

- Salete Maria de Camargo ~ 2a. Oradora 

J -x-x-x-x-

JÚlio César Rolim /Parél':/aí/Pr. 

GilSon de Mattos ~·f' '' 
- Carlos Gerônimo~8PÊS - Gestão Manifesto 

~//' 

- Marcos Hino - >"' " 
c ,, 

Jairo 

- JÚlio 

Rocha / " '' 

Cesarc Mans_~ - Presidente do Grêmio Estudantil do Colé- i 

gio Estadual de Curitiba/Pr. 

- Sonia Maria Prol2~ - Gestão Manifesto 

- Maérlio Barbosa ,... UPES - Camp~r:l~urão/PR 
- Jorge Paixão - Cascavel/F~ 

Célia Maria Marques ~~ÚP~ES - Ar~pongas /PR 
// 

Luiz Fernandes Esteche ~ Cutitiba/PR 

David Felismino da Silva~drina/PR - lÍder do Movimento pela 

Reorganização da ULES 

- Waldir Humb~rto Fernandes de Azeved~) 
2. 

CONCLUSÃO 

i. 

I 

. I 

, I 

i 

·I 

constituiu o evento acima relatado, mais uma promo . -·! 

çao dos grupos de esquerda que aproveitando-se de algumas reivindi

caçôes estudantj~ jus~as, aproveitam-se para dissiminar e encutir ' 

em jovens adolecentes (faixa etária de 12 a 16 anos) fatos e notí -

cias que aolnvés de informar, apenas desinforma, criando no jovem' 

uma aversão a tudo que é representado pelo Governo. Durante o deslo i 

camento dos estudantes e no local do Congresso era cantada pelos 

mesmos a música Caminhando de Geraldo Vandré. 

2.1 

Segue anexo ao presente info, cópia xerox de panf~e 1 

tos, cartazes, regimentos, relativos ao congresso. 

o 
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Dr. Jehovah Almeida Gomes 
Prefeito Municipal, 

: ·ti· Hélio Duque - Dep. Federal 
-·-- - -.--. UNE - União Nacioal dos Estudantes 
--·.-- .. 

· UPES. U. Paranaense dos Estudantes 

Prof. Luiz Carlos Haouly 

Autoridades Municipais 

Comunidade em Gerar 

Professores e To dos Estudantes 

! 

I . 

I • 
' . 

i . 

i . . . 

i } ~ 

.. 
I ;: •. 
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Casas· Para naense 
Móveis, Estofados, Utilidades Eletro-Domésticas, Presentes e Pratarias 
Av. Inglaterra, 891 • fone, 54-3413 CAMBÉ - PARANÁ 
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P R O M O Ç Ã 0: C ~ · União Cambeense dos Estu~antes 

• Local: ~l T. C . • Início 
. . - Dias: 7-06 sábarlo e 

7,30 H S. 
8-~S domingo 1 ~---

1· -' Nossos Gremios devem ou não· devem serem Reativados? 
~ 2 O Esporte é direito de todos, Voce tambem merece uma quadra. 

3 -
4 -

'Boa iluminação nas escolas não é um direito, é Obrigação. 
Nossos Laboratórios São de Enfeites? 
Porque a Classe Estudantil Unida e tão Perigosa? _,, -1 

E as Provas são Castigos... de Quem... para Quem ..• ? 
Como anda o Ensino? Vai Mau, Obrigado! 

-- -- ,. -- ---·-----·· 

Vamos Debater e Encontrar as Soluções no Congresso Municipal 

.................................................................................................................................................... : 

Casas Para na.ense 
~ Móveis, Estofados, Utilidades Eletro-Domésticas, Presentes e Pratarias 
~ . Av. Inglaterra, 891 • fone, 54-:3413 • CAMBÉ - PARANÁ 
o 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ·- ................................................................................. ' .................. • 4 ••• .................. 

I 

I 
. ·-'-.·-_:... __ .. : 

... , .~. ·;_:~. ·. -.; ·.:·,~:\,:.__.,.._ ::-··-_,.:·, '- ... __ - -· J-: -
- . .. -:_... __ ....... -.:~ '· 
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.. f/1 
U.C.EDS. - União Cambeense dos Estudantes de to e 2.o graus 

1 

Rua Fortaleza, ó8 - Caixa Postal, 50 - CEP 86.180 CAMBÉ - PARANÁ ! 

1.o Congresso Municipal de Estudantes 1 

Dias 07 e 08 de Junho de 1980 

LOCAL - HARffiOHIA TEHI5 CLU6 I 

ANTE PROJETO DO TEMARIO CALENDARIO 

DIA 07/06 - Sábado 

8:00 hs. - Sessão de Instalação do 1.o Congresso Municipa' 
Com a Seguinte Agenda: · 

a) Distribuição de Material de Trabalho 

b) Discussão e Aprovação do Temário Calendário 

8:30 hs. - Sessão Solene de Abertura com a presença de membros i 

· da UCES, UPES e o Prefeito Municipal DR. JEHOVAH , . 
ALMEIDA GOMES 1 

9:00 hs. - Eleição do Conselho Fiscal : 
! 

9:30 hs. - Discussão e Aprovação de Emendas Estatutárias 
1 

· 

11:30 hs. - Apresentação, Discussão e Aprovação do Relatório de , · 
· Atividades e Financeiro da Gestão «TA(» I 

14:00 hs. - Debate com um Representante da UNE (União Nacional! 
dos Estudantes) - : 

I 

·15:30 hs. ~ Debate sobre os Problemas Estudantis de todos os · 
Estabelecimentos de Ensino de Cambé (Só p/ Estudantes) I 

20:00 hs.- Debates com o Presidente da COMDEC (Companhia de 1 

Desenvolvimento de Cambé) Prof. Luiz Carlos Haouly .· 
-··· I 

Dia 08/06 - Domingo · 

8:00 hs. -TEMAS LIVRES 

14:00 hs. ·Debates com o Dep. Federal HELIO DUQUE (Aberto p/Comunidade) i 

.· 17:00 hs.- Debates Sobre a Participação dos Estudantes Junto à 
Comunidade e Novas Metas da UCES 

Diretoria Executiva da U.C.E.S. 
• # O -E ·-8 -T ··~Ã .. o . --·~<<Te. A---Í~> 

I 
· .. 

·.·· 
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VENHA DE:BAi€R 608Rf. ·o tNiRtSüiSMO ---------· ·. 1

-----

DA AMAZONIA ~S MUL TltJAGIONAIB. COH O 
Dt.PUTADO fEOEI1AL 

, 'Ell@ fm~®ME \çJ 

_I: C@~,t;l~OSD f!~TüJDtlNTO{l;, • tt;f.SÉ 
DIR 8 JU:JHO- ÀS .1'1:00 HS. NO H,\Rf1-0fJIA T C. · 
--10DA A CDr1UNID;,DE ES1A CONVIDADA ··--

i •. 

.. . 

i . 
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"" Ga.miP..ha.:nc"'..o e cantando c sec,uindo a cançao 

SDmos todos iguais braços G.auos cu não 

ilie.s escolas~ nas ruas, CailliJOS 7 contruçoes 
"" 

Caminh&-'1("1..C e cé:lltanCo e seuinclo a cançao. 

Vem? vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer. 

e .Pel;OS campos a fome em grancles IÜantaçoõs 

l'elas rua marchD.ndo indecisos corc!.ocs 

Inda fazem da flor seu mais forte reflão 

E ~creditam nas flores vencendo csru1oe$. 

Vem~ v~os omcora 

Que esper2x não é saber 

. , "" JHa soldados o..rmados ~ 8Dl2.l1os ou nno 
,.. 

·Quase toG.os perdidos do arillao nc. mao 

.Nos quartcis lhe cnsin2~ antigas liçocs 

)) 1 
'..J- • • ,.., 

.• ·c mon""er pG a paurla c Vl ver sem rc:.Zao. 

Vem~ v2~os embora 
. . ,.. , 
QuG_ cs~cr2x nao c sa~cr ••• 

Nas escolas? n2.s ruas, campos?coontruçoõo 

Somos todoo soldados armados,ou nGo 
"" 

Caminhando e cantn.nclo c see:;uindo a cwçao 

SONOS TC.JCS IGUAIS ::RAÇOS ::JADCS OU 1\ÃO., . 

. " , 
G • V c:.IlG. r c • 

1º Congresso Estudantil- U.C.E.S •• 

TRAJJAL.BO; AliTZ.tJJE'; INTEC+PJ~ÇÃO. 

··- . ~L 

I 

--·-

So, d oç~ cpcndc de V .!:!.i. 

saca. 
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GESTÃO TAI 
Trabalho 
Amizade 
Integração 

lQ CONGRESSO T·IUNICIPAL DE ESTUDANTES 
, ' 

CAMBE,07 e 08 de JUNHO de 1980 

T E S O U R A R I A G E R A L 
BALANCETE GERAL DO PERÍODO CO~~REENDIDO EM 01/04 à 30/C4 , , 

---------- -----
DEBITO CREDITO 

SALDO E~r CAIXA EH 01/04/80 
ARRECADAÇÃO C/ I.ESTUDANTÍS 

SUBVENÇÕES 
DESPESA CQI\1 TRANSPORTES 
MATERIAL DE EXPEDIENTE 
VIAGENS E ESTADIAS , 
IlY1PRK..iSOS GR.l\FICOS 
DESPESA COM MÃO DE OBRA 

, 
TOTAL DE DEBITO 

, 
TOTAL DE CREDITO 

SALDO EM CAIXA 

TOTAIS 

1.420.00 
335.60 

1.672.40 
2.000.00 
3.100.00 

8.527.40 

16.381;.60 

24.909.00 

CARLOS~O SERPELONI 
TESOUREIRO GERAL 

• . •.1 t . 
REGINA HA1DYO SUGANO 

2Q TESOUREIRA 

29,00 
19.880,60 

5.000,00 

24.909.00 

24.909.00 

i· 

I I . 

I 
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u.c.E.s. 
UNIÃO CAr·1NEENSE DOS ESTUDANTES DE lQ E 2Q GRAUS 

i 

I 
I 

.. ;'\ 

, 

I 
! 

Dili.ETORIA EXECUTIVA GESTÃO ··TAÍ 11 

Trabalho 
Amizade 
Integr_açã o 

JAIR LEITE FONSECA PRESIDENTE 
. . 

Ar,1AURI PANISSA VICE PRESIDENTE 

·.~CECILIA DAMIÃO 
, 

lQ SECRETARIA 
_, 

VALDETE A.DOS SANTOS- 2Q SECF'illTARIA 

#.;.· 

CARLOS ALBERTO SERPELONI - lQ TESOUREIRO 
REGINA HARUYO SUGANO 
MARTA REGINA.RADIGONDA 
SALETE MARIX D:2: CAMi\.RGO 

l . 

~ 2Q TESOUREIRA 
·- 1 Q ORi~DORA 

. - 2 º ORADORA: 

. .•. :' . ~. ·. 

ESTi-~TUTO,S SOCIAIS DA ÚNIAO CAr'IBEENSE DQS·ES'l'UniNTES DE .-
..., .. r· .. · ·. ' .. f 

lQ E 2Q GR.."~oUS - .. y. C .E ~-S ·~·- CAMBE Pi.RANií. 
.. . .... -.. 

!.:,rt. · 2º 

·· PARTE GERJ~.L 

I?I~PO~~ÇQE$ PRELÜÚNARES 
.. União Cambeense dos E_studante::;. de· lQ e 2Q graus 

'• .... ' . ·''· .· , -u.c.E.$. -fundada ·em 08/(i3jl977,e a entidade de 
icoqrdenação e assistênci-a d~ éorpo ài'scente dOs ~ 
estabelecimentos de ensino,de lQ e 2Q grams, do ~L 

municipio de Cambé, estado do Pa~aná. 
. , ... - . :. --· 

A U~C.E.S. , e associada e membro integrante da 
União Paranaense dos Estudantes de lQ e 2Q graus 

de acordo com o dis~osto no§ 5º· 
§ 2Q.do art. 7º, regendo-se pela 

do art.6Q~ e no 
secção II,do / 

cap{t~lo~III, da ~onstituiçã0'da mesma e pores. 
. -- . . . -

tes estatutos. 
•. 

· ...... 

~- ·. 

•. ·~- ,· :. . . . . 
:' . 

.. 

. ... i. 

- i 

. .. 
· ... ; 

·. ' . ·i 

.I j 
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--- G!\Pirri:iO I ___ .....;:::::-..,·--. .;~-------
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" DOS PRr''::!ÍPIO~i E Fr·_t! L IDA ogs 

Arto 3º - A TJ .. G.-3.-~~,tem os seguinte~ objetivos,princÍ?ios e fin:~.lidadCHJ I 
pelar; qu:::i:: 1JUgn,~r::: ., 

~ • " I 

c;)-· :··, ccnde~ação de q" . .:;lq'_,er tr?_t:-·mento des;g,,pl, per mot1.vo 
de convicção réJ·' gi r-s-:: ~ poli tic.~, :f:i.l.csofi_ ... , cu CFaisqner preccnc9i to t:l de 
ela sse ou r:- ça., _ · b)-~-. _ D?s~mdve:: .•: ~ni~o d:: clc.sse estud:-ntit deste ~nicipio~ 
dentre de eSi)}.i'l·co ae ~olld;·,rledn.de n,·msna e respe1to .~s autcrHl~des 
ccnstib1id~· ~" --- · · . 

:.'- P::·eg<"'r o pritlciDic de ''onr:.1 .:;o·mérito, sé permitindo a-
~scendênc5.·l de· ::eTLs valores., 

d)- Estreit:'r c.:: laQc~ de ccrnpreense.o entre r f:::m:Ília, 8. es-! 
ccl~-, e o estud~tate.--· · 

· e)- Prccur,-r incremeilt~~-r o integr-:çã.o do estud>:.nte ~ • socied::: 
de, prccur~nda. sua parti~ipaç8.o do desenvolvimento de com\J_ni_d~de.,-

1 

.f).. .Pugn·:-:r em favor de mePcri:·. do en~:inc de 1º e 2!4 grr:'us -
7el:_;-ndc pel: mora._lid&.de do me·smc, e. procurando ~ elevvçãc do nivel cu! 
turol do es tudant::odo ~ · .. · , . · 

. g)-.. Ccmb:ter. ot.: deriunci.-.·r public!1mente todo e qualquer sur -
gimento de entidade· 011 -grupo não condiz.entes com c pensamento da cl8.sse, 
ou nf'o credenci;dcs par-a representar o Densamente dr mesme . ., 

h)- D:;.r ·dentro de su2s possibilidades, as sü:.têncin ao estudan -
ta do do Muni c:! pio. - · • · · · · 1 

i)- Empen...IJE,r-se pela construQ8.o da sede-?rÓpri~-=':. da entidf'de, - · 
pela instalcc5o de bibliotecss ~ dispo~ição do estudsnte e por cutr~s -
etividades que beneficiem diret::., on inderet:::mente a mfioriél de estuda.!! 1 

tado ' · . 

Artº -uQ 

' 

------ -- .-.. • 

- !~ 
', ' ,. 

.,.., r.-pro ·· d (' .._ "r·a come ~ .. 1m'""" lO •. 
! . ..J .. .J:"':)' . v .... :1 v 

' ' 
... 

·a- B·-·r~d6irá:~-~- ;;.. 
· b- :::.'m1Jlem:--' .. 

. ·:.:..;. · ... 

·. 008 3ÓCIO~ 

.3ão cinco ~s céltegorit.s de~ sÓcios do U~ES:-

... ·:, ·a- ·Grem.j_Qs :~ili~~dos. · · 
b- Efetivos~ · . 
c- Honorário$· •. ; 
d-· Especi.'?is·.- ·-~ · 
e- Beneméritos~ 

·. ;_ c.' • 

·,, 

I 

§ - 10 .são considerc.dos Gremios Fili.:dos os que cumprirem rom ::;s 
disposições de art. 6Q destes estatuto~. 

§ - 2Q -São SÓcios Efetives, os estudantes matricul:-:-dqs nos estabele-
cimentos de en.sinc primeiro e segundo gr:::us do Hunicipio~ possuidora~ 
de Identid::de Estud;mtil, emitids.s pela UP~S - UCESc- I_ 

§- 3º ·;ão SÜcicc; Sspe'ci..=.1.is ·c~ estu.d::.nte~ do Municipio,, ~ue hajr.m m~-1 
nifest:;·do dtsp-J:-ição de cclabcr-~r coin aUGES, e que per v~n~1rr:, n8o po.f:J 
su~m [: Ic.entidqde Ti.:stud;mtil fornecida pela UPES UGES.,- \ .. \ 

§ J 
o ..... , ,. -· • ++ ~ • • d d"' • , · t ã 1 I - .f.- ·=>a.~ ·.oc1os nonorar1os os 01 -? :")OS que ncuverem pres "1 o ro. a ... 

V:Jntes serviços à UCES, ou a cl~sse estud9ntil de lQ e 2º grP..Us. 

tfJTlo\lDJ~'f 



. ! 

'· ,. 0}=f 
· · §-5~i :· S%p .. Sócio r.:. Bcnem~ri,tos,--o·,.,. e~tudantes que tenham ..se-des t;:;c8do na- 1 

vida estv.dantil, e que pela pc'"=ição relev::.::-nte- .. ~ssumidc nr defesa dos iQ. 
teresses. éstud~~ntis de primeiro e segundo gr.:::,us, f.::ç.::m jÚs a lnnenagem -

1 

da cl~sseo i 
I ; . 

I ! 

§ - 6º 1 Go32m o~:<SÓc-ios Benemé:d.tos de direito a. p~::rtici;)ação em qual-' 
quer empreendimento, reuni:..o cu-.t.--ssem0léi;;. que :--. UGES realizar, respei-

1 

tadas rn·~r~s dispo~ições dest~ ócnstituicão e regimentos internos ou re 1 

gulamentos de _c:i,b:das promoções.-.·_· - ~ · -
. -

r- 7° o 1 • t d ,., , • B , . t TT , • . , - I 
;:? - - recon"eCJ.men o os ·:Joc1c~ · enemer1 o~, e noncrar1cs serp, re_g. 
li~;ado por proposição dr Diretcri;' E-~ecuti v:--, em ret1.nHío do Con ~eHn Fi~ 
cr.l,devendo. ser ~ deci~~o ~referend~da pelo Congresso Htmicip~l, ,:mt es -
de ser con~1derad~ v~lldDo - _ . . . . . 

·. ~-CAPI'T'TJLO IV ...... __. 

. . . , .. · .· .. DO~ GR~HOS ESTlJDATTIS. 
§ Art. 6º- o Grem:Cc.EsMd:=Ii"til ser-r~ütcmp ticament e reccnlJecido como fi , 
liado à UCES, desde que: · · _ . ·1 -

·: ;. .. - . a .- Cumprà .e f,;.ça cumprir estes estatutos o _ 

-- ·f · b- ~~cB.te-' respeite e .faça respeitar· .:::s deci~Ões da Dir_g; 
_ .. ;~-~pri:: Executiva. e do~ dem~1s o.rgão" da UCES,_ observ8~cin des~e~ E~,~:;tu-

1 

... tos._.·.. . .... c- .LI.pr..esente _[ltf:•::Çle- fu-?daçao do._EntJ.dade.,C?pl.a das 
<:t~-$_,de e,l.eJ.ç.ao .. e posse de c?d:! d1retor1a da Ent1drde, e cop1a dos Es - 1 

tatutós, acompanhr:dos de requerimento sclicite.ndo filü:.ção e endereço -
cçmp;Leto ~ {_ igur •. is. ... docUIIB :ht()s de.v.er0o -ser· r.emetidos · 8 UPE3, na mesma . 
oc:1siro) o- · 

: ... • 

-· -Ârtº 7º - Ac Gremic Estudantil compete~ :·_ . . 
, .. a·'- ccla.bct-2r cem a·Uces em todt_s:-::_s ... oc::::.siÕes.-. .. _ 
· · b - filiar-se a UP~·~, scb pen:: de n;

0 
ser recon.pecido pelz. ··-- I 

UCES.-

.. :Ar.t •. 8Q,- -As. elej_çÕe~ do.q grêmios estudantis deverão ser· reeli.:;:adas .. nny 
~ · :·.alinénte, no m~s de outubro ·convocadas no mÍnimo com dez di:::~s de ~entece

·:. dêncie.. por meiú de edital Qfi-~~ado em lc~c::ü vi!1Ível, e de fácil acesso . 
·· aos estuda.nte~. 

§ - lQ . Os' Est:.··tutos dos grêmios estudanti~ dever5o ·ser adeptados_· .:::1. e-- este artigo~ .... ; 

§ - ~º Ge-~e~:.! ~ UCES convocar 8 eleicões do~ I grêmios que 
· v.erem renlir:ado até o d;i.n ?9 de mês de outubro~ · 

n~o ·.gs hou -

Cf~p:í'tri-Lo V 
OOS..JLlE3JTO' E DEV:.:R~G DOS SÓCIO~ 

Art. 9º - S5o direit6~ do~ S6cics: 

8:)- Votar e ser votado,-d~sde que sócio efetivo da uc~s.· 
... b)- Frequentar ?.s dependencias da Sed.e Social, e· p~rt ic;par de-

~odas:~s atividades da UCESe· . _ - . 
c)- Gosar das regalias estatu~írria.s, digo, est{ltuári~s.-
d)- Dar sú'gestões, f:Jzer criticr.:s por escrito a Diretoria Exe.:.' 1 

cutiv2 e receber resnc~ta em cinco dias, contedcs da ciênci~ das mesmas. 
e)- Tomar p~rte, dentre de cri téric~ ou escolht átravé.s de vo

comissões,. delegações e representaçõ.es da entidade o- · to, de 
• . # ~ . 

.. Art. 10 - Sã~ dev_eres dos SÓcios:- . 
a)- RespeiL;r fielmente as disposições~destes est='ltutos) e f~S- 1 ·_. 

decisões d:·, Diretori.:J Executiv:_: e demais orgõ.cs. . - ~ 
b)- Prestigi:::r e apoi.sr :1 UCES em todos aiS seus empreéndimentos~ 
c)-· Indenizc.r todo .\9_ qualque_r: pre_jy.iyo causado ~~ UG'SS. 

__ til)~-

9!~o~O~A~4" 

d)- Rev'ciliz:'.r ::u.a ·c-:i:rt'eirt: de Asnocio.do ( Identid:,de Estud~.m -
. . ' •.. 

e)- Comunicar por escrito em tempo hábil D Diretori~: 1 a· impos-



' . 

sibilidade 
eleitos c~ 

de e~e :·c ór = ~~- ~~m~W: p= o- qua:L-~a ~'m ~ido JJ.esi-gywd:s 1 f(. 
ns1ne.:·.d :Js.. • 

'· 

Art. 11º - I~ 

~ . - '·"' ' ... 

C•·,nfmrTJ" VI _.:..:J:_~_AJ_-

··. W\ C:OMPET~NC I'·~ E. PO D~RE.S 
U~CES e .cÕMpÔs'f~:---do s. segl~ int es poderes:-

a .-Congre<::so Municipal .. -
b·~Ccnselho ~iscal.- · · I ' 

''-; .. -":Cr::. bunal Blei tor.:ü Ec:tudan til 
·· c1 ~ . .Uil'eto±-L~ ~ecutiva .. - >. 

. - -
• '• ~·.,.., a • • I •' 

.... 

·' . . , \ ... :· . . . - .. : ·: 

' .. - •::- .. 

l. 

. ,. :. : '-·· . 
" 

Art o l2º - O Congresso Municip.~.:.l e o· m:i:: alto da UCES, co·n:-: t'ituido de-
20 représent,:ntes titul:-rBs~ .e 20 suplentes de c2dt. g~emio:: estud~.ntil -
filiado.,- ~ scber·;=:no em suas .. deci-:Ões, pcsSJ.indcf todc·s _Ç>s poderes que -
n2ro lhe são vec.ados por estes Estatutos, e tem as segu~ntes finalidades 
principais:- . . :·. · · · · · 1 

a,:· · i. e) - Discutir têses que dig2.m respeito excluniv2mente JO mo-
• vimento e.studantil e nos prcblem~:s de cl.:c:.sse.. . 
· · ... . . ..• /. b)~ ~sc~t~r aprov~nd~ ~u ·rejeit;-:ndc, em um:.' de. c:11as sessões 

1 

··o re1atolil.G d.o. d1.retor1.1. em exercl.Cl.o;··'IJem como tomar conhec1.mento e· -
·júlg'iir r: Tprest2çãc de ccnt:-:·s da tesour()ria, é e.ind~ proceder vi stoPir: - . 1 

·::los trab1lhos de c.<:>:d2..zum dos diversos org3os~ · · ··: · · ·· · 
· ;· c)~. Dis.cutir,decidirxscbr·e.:questõer: de relevância parq a 

'-UCES e seus o·rg:'!os. . · ·. , · · · · . , 
.... ,. d)~ Di;cutir~ julg:~r e resolver em Última. inst8.nci.a·; ··as ca-

sos omissos destes est~t~toso- · · , 
e)- Dis~-utir 5 julg'1r e resolver em ·1Ílt im;-. :tn~tâ.ncia, n.s de

cisões do Tribun~.l .leitorpl 15studantil .. - · 
. .. fX- -Discutff e~ ~·provar, um progr~me. minimo de trab:üho pa -

·r'e ;::;, diretori·-:: segLünte ')- ' : . ' • : . 
g)- b'In reunião conjunta cem c Tribun,-:-1 Eleitor~l Estudlantil, 

presidido pelo ~residente em exercicio. d;J. diretorin. d~.,..,.UCFS, e ... Secrf;ltá
·ria pele secrétár1o do Tribunq.l, emposs.':l~, a Di:retcria .t!ileit~ par.:<? ·m~Q 
da to seguinte"- · · · · ·· · · i 

§ - 10 O Con~resso Municipal funciona com todos o~ poderes, nn pri-
meir.~ convoc0 ção cem, o 11 quarum " d 2/3 do~ gremios. 
. . · · :. ·· Em segunda· convocação, 2 1duas) hor:-=' s de pois, com qualquer 
numero .. 
§ - 2Q SÓmente poederão partic.iP? atiy.-:;mente do· Congresso Munici -
pal como titulares. e silpleetes, os. ~ócios efetivos, os dem~ds salvo -
deci.sãd -em contrário pelo ongresso 1i poderão apenas presenciar os trc; 
b2lhos .. - . · . 

§_ 3Q Qualquer Collgtes ~~ ,sta · cr~denci2.dó .. téré. o. direi to de pedir-
ver ific: 'Jção de presenr.;:~ s. 1 i 

§ - 4º A Concov,digo, Convoc::~ção •cio G~~gresso dar-~e.*á dez Q.o) .dias 
antes d:-: reali~ação do Congre:~so, ·e deverá !=!e!'· ·feitê por escrito envi11 
dn aos diversos Pr.esidenteG de Gremics····~~.:~ixando-se I :?.S cÓpias em ioctd s-
Visiveis:, ·divulg~~do., inclusive pela imprensa, loc:.:-.1~- -

§ - _5Q . · O Congresso Hunicin;.~J.. reun:i!'~!='e-a ordin~ri:-:.mente na Últim'.1 -
semana de <:gosto .cu nos nr:ímeiro.s dez di?.·s de: setembro p.3r!' verifica·ção 
do rel;:Jtério ... do '3.:'lancete_, e .::ruas outrFs. 2tivi_çi.9.des~ emposs.--::.ndo, em 
rei:minc ccnjÚnL.; coni o Tri ounal F.lei tor:-:1 .Es:.tudant ~1 ~ a Diretoria que~
terá :;ido obrigatêri~mente eleib· no mês de agosto.-' 

... ·r' ·;···:· . 
... ·. 

SEG@O JL. 
DO CONSELHO fiSCI'tL 

. I .... 

Art~ 13º ~· O Cops~lho,Fiscal ~ o 6rg~o fiscaliiador da Di~~toria -· 
rrtlo\\o.At1. . .. 
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• 
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--[x~cutiva. senciJ const.i tuÍda pelos vice-presidentes. e· tesoureiros dos 
gremios filia~os. ~ 

§ 12 Cnmnete ao Conselho fiscal~ 
a)- Observar o compri 'ento destes ·cstatutos~~rovi~enciaodo e deli~ 

berando sobreD as penalideJes ,que deverão ·ser ~plicadas aos infratores.· 
b )--:.. R8un~. r-se obriga tór iarnente u ·,1a vez por bimestre, durante o ano-

letivo normal,excluindo-se o perÍodo ·a férias. ~ > ···· . · ! 
c)- Julga~ os recursos i~post6s c6ntfa os membros ~a Diretoria Exe 

~utiva e ~a SecrEtarias e 6rgãos auxiliares. . 
) - renu'ncJ.· a de cJ.· nco de seus 1 d - Assumir a direçao da L!'.:ES em caso de 

~embros ef~tivos. 
e)- Co 11voca:·:- o Co ngresss Municipal desde q_!Je j ulgüe nec .::ssár i o ( pa~~ 

·para resolver problemas de ; levaco níveL · - · · .·· · '· ·• • 
. &)- r~re~entar ao Congresso relatórios de suas &tividades. . 

~ •)- Ap~over ou r2jeitar o,reconh~cimento dos seus s6cios honorário 1 

e behe~~~itos?de acdrdo com o que dispões o § 7(s~timo) do artig~ 5 
de.stE"-- es~crtutos. . 

.. . . ff- · Deci~Jir em Se;!gunda instância, sobre· os casos omissos nestes 
e~fa~utos. ·· · · 

j)- Verificar,em cada reunião ordináriã, o balancete e o relatqrioi 
de atividades apresentados pela-Diretoria. · 
- _j)- ~eunir-se-~-,extrabrdináriam~nte g~ando cbnvocado ~ela.Óireto
ria-Executiva ou pelo seu presidente. 

-~} 21l . O [resL'erite e o· S~cret~t-io · .. do Cor:rselhci''Fiscal ·serão -elei fos ~~tx, 
<ent·re· 's8us :11embros,em reuni~o ·realizad<r no :m~áximo 15 dias apÓs ··a posse

.i;da Diretoria !::xecutiva~convocada pelo [:"-residente desta,e diregida.pelo-
:-mais idoso dos estudantes par-'· i c ipaíltes. ·

1
.:. · I 

l -:· _,. .~ ~. -· .. • '; ., 

§ 3~ -O nembro do Conselho -Fis-ó~l 'qde -d~-ixar ·88-::::t:omr,arecer a duas reu-
ni-oes consecutivas· ou··três al ternadãs;::s:em j_us.ti fl.cativa real, legÍtima
e aceitável,perder[ o mandatQ 1~endo aind~~~utomat~cmmente exonerado do-
cargo ocupado no grêmio estud'cintil qu.e· re.prese·nlava. 3 · ··' ' 

;·: ., ·. 

§ 4º·"·A--f'àlta de COrl-~ocação por' esc~ffitli,COm~·sete: dias de antéc·e~~~ncJ.a,
rara a l_'eu:üão bimestral- do, Con,selhe•-f-ista:l,i.iiplica;nà exoneração de seul 
Pres~~~~te,s6frendci~~s mes~as sanç5es:ptevistas no-§ 3º deste artigo. - -~ . . ·-: . . . . . ·. ... - ... -, . . ' ~ .. , ~ ... . . . . . . . . . •· -·: . . 

§ Sº Sempre que ocorrer o previsto no§ 32,deste artigo:, a [:residência 
f;l.el!l_COmO nos c as; 'S de falta OU imred_:_mento, passa,rá 6 ser- assumida pelo-

__ sed.:retário, sendo designado outro ·-membD ·para o·cupar o carg_o vagá-, em cará i 
· ·ter rermane nte ou transitório, conforme o caso. · _ _ 

. : · ~: ... ~:~ r: .r . : 

;§_.6 2 ... Â• Dir-etoria Executiva decidirá s·obre b qüe 'disp-Õe cis § ·3º e 4º-
-d-estê artigo_. . ' 

SECCA'O III 
DA DI :1sTO:~IA E<ECUJIVA __ 

.;A-:rt. 14!! -· A Diretoria Executiva da '~CES é o Órgão coorde.riador das ati
vidades de entidade,e constituir-sr~á de : 

al-Presid2nte 

Fazem 

' I 

b ~Vice-Presi~ente 
c -Ir Secretário . 
d'-2º Secretário . I 

:=l·-1~ Tesoureiro 
f -2!) Tesoureiro 
g -1º arador 
h)-2º Orador 

parte da Dire~oria_ Exe~utiv~ 
a )-Secretária .de· ·e·s-portes . 
b {··Se c r e tár i·a::: de ipJpre nsa 
sJ-Secret~ri~ social · 
d)·-~ecrr:l~~>~a de ~ubliC:id~de 
e)-~ecre~arla de'lntecambJ.o 
·;-) ·• ir:-~ c retár ia c ul tu r a!. 

as seguint~s secretarias: 

i 



• 

~. 

§ 2º São cargos eletivos sÓmente os n primeiros citados neste arti~-
g6. ~ . 
§ 3º Cada Secret~ria auxiliar de que tr~ta o ~ 1º será ocu~ada por 
um estudante escolhido pelo presidente,e submetido ~ aprovaç;u do~ 
demais membros da Uiretoria Executiva. 

. ' . 

§ 4º As se~ret~rias auxiliar~~ c~~e nomear e exonerar seus colabo-
r~dores,com a aprovação do Presidente. 

§.., 5º A r~núncia ou exsneração de umss secretário ~·Jxilia:r equiva-
le ~ rén~ncia ou expneração dos colabor dote~que houv6r nomeado. 

§ 6º :Nas delibe~aç5~s e_votaç5es da Diret~iia E~ecutiva,ser~ exi -
!;)idO o "quorum'' dei 5~ % (c i ncoe nta por cento) dos membros com direi to 
de voto que s~o a ~i~etoria Exec~tiva eleita e as secret~rias auxili-
ares prevfstd no § l_ºo · 

Art. 15º.:; 

.. . , 
O mandato da Uiretori~ E~ecutiva tera duração de i an6~ 

membro da Diretoria executiva que deixe -
consecutivas ou 4 eltern3das sem motivo -§ lº Perder~ o mandato o 

de comparecer em 3 reuniões 
le~!timo,ou justificativo • 

I . :: ·::. . . :.:. . .-~. . . 
§ 2" .. _, · ~m cas,..i ·de impedimento, r.enÚncia · ou ex o n8r·aÇ5o. do __ Preside ri te
da Diretbria Executiva,este ser~ substitufdbpel6 Vi=e:P~~~ident~. 

§ 3 õ · bm c a SÓ·: dê impedimento; r e nú nc ia, e :<o ne= ~ção ou perda de .·o anda-
.. .. . .. I . , t6·de outro membro da Diretoria Esecytiva convocar~se~a.p Conselho ~ 

·fisc~l oara que~em harmonia com.os ~emai~ mom~~os,deli~çi~ sobre·o 
preenchimento do c~rgo. 

'.-. ·.:. S f;_Ç ~~O I V 
DôS ENC.'\ RGO S E 

--E'5"~""5·'·tltNB ({05 
........ - ... --.---~-

~ . ·, 

ATRIBUIÇOES DA DI~ETORIA~-

Art. 16º- Comp~i~:: Diretoria Executiva: 
_. . a)~Respons2bilizar-se pelo bom andament~ das iniciativas-
da UCES~cumprindo e fazendo cumprir· estes estatutos., 

b)~Coordenar o movimento· estudantil se=und~~{sta local. 
c)·<~eunir-se obrigatoriamen-te uma V·'"Z por mes e extraor -

Clfnariamente ·quando necessário. - . · 
: .: · d)~Ma~ter di~logo com· os estudantes secunJãrioue 
. ..__., · e·)-Autorizar'- o. Presi·::en.te· a o· Tesoureiro da UCES a vende!' ou 
comprar m6veis ou im6veis· da entidad~~desde que os compromis~os assu~i 
dos tenham seu ve~cimento na gestão em cu~so. 

~)~A~torizar em harmonia com o ~onselho Fiscal,o Presidente 
e o Te~oureiro adquirirem bens im6veis ou m6veis cujos compromissos.~ 
de pagamento ultrapassem o mandato da Diretoria Executiva. 

g)-Julgar seus membros'~~a~~~) aplicando pen~lidades cabi
h)-Conceder licença a s~ús ~e~~ros,quando solicitada e jus-veis. 

tificada. · ;._ · ·. -~i)--aesol~er,em ·prim-eira instância casos om,issos nestes est~..-
tutos, desde que se refiram à ordem· adm .. i nistra ti -.;as __ da. e n·.tidaáe, em · -
outros casos solicitando o parecer do ~.,.on.se-lho_~: · .. -· ·, ·· . 

. -
___ , .... 

Art •. 17 º- Compete ao Pr sid<'mte da Diretoria [xec-ütfva~ 
a) -Responder pela-administração de. UéES . · · 
b)-~epresentar a ~CES em t6das is op~ftunidade~~credepci-~

ando,representantes quando pessoalmente impossibilitando,inclusive, -
em juÍzo ou fora dele. 

c)-Presidir as reuniões da Diretoria ~~stutiva e as do • 
Congrsso Municipalw . . . . . . 

d)···Convocar o L.origresso : Únicipal e as reuniões da Jiret"o 
ria Executiva,ordin~rias ou extracirdinárias· •. 

~)-Assinar nas atas com o secret~rio,e o livro caixa doeu 
mentes cont~beis,cheque e reci~os,com o t~iouroir~~ 

f)-Apresentar no fim do seu mandatO;prestaç2~ de contª's 
de sua gestão~usando para isto os demais Órgãos e. secl'etcirias. 
r~ ~o\{0,~~~ . . '"" ·. 

i. 
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g)-Criar.cargos auxiliares,submetendo sua criaç~o ~ aprovaç~o dos 
demais ·mei~:J:tos.cie. Diretocia~assim como a reg.ulamentaç~o,e a seguir, 
nomeando os titular~s. 

h)-Divulga~,pGr meio de editais,as deliberaç5es da Oir2toria,por 
meio de portarias~as medida~_ilimadas pelo prciprio Presidente para fazer 
cumprir o di~posgu nestes estatutos. 
. .·i) -Ex2:.: ce,t' .. c; voto de qu?lidc de nas de c i s5e s da. Uiretoria e Congre ::)
so~ Municipaij e~ ca2o de empate~: 

. . .. 
~rt~ 18º Aci Vi~-Ptesidente compete: 

a) ·-~ujsl:i. -;:ui:;: o Pre.siderite da· uire to ria· Executiva em suas: 
faltas OCüSÍOtla.i.::;"C.llJ. caso do c:lispostJ no§ 22 do ar·~igo 15º • 

. b:'; ;-Aui-' iliar o. P.residente em todas as oportunidades e sempre que 
fÓr conv~cadc. -

. c ) · · S e 1~ ~i L· de l i g a ç ~o e n tr e . o s Grêmio s e s tu da n ti s e a U C E S pro -
~urando tia~er as reuniões da Oiretbria reinvidicaç5es e os problemas
daquelas e;1tidades cjuo funcionam~nto pleno dever~ sempre procurar. 

Art. 19 º · .O.c, Secret~rio da· l!CES cor:nJDete: · 
a)-Direc~o da secret~ria e sua atividade~. 
b)-~edi~i~ ~ assinar ai atas das reuniões da Diretoria Exe 

cutiva e do Congresso Municipal,podendo convidar auxiliares sempre que 
]wlgar I)ecessária.· · · . · · · · ·.· ·.. · 
__ ·· .· 1· c) :-:-r1anter em dia a cor±-es.ogdênci~ e o expedi e nt.e da entidade 
guatdaDdo o~ documentos ~m pastas proprias~ - -· · ·· 1: d)-Auxliiar o Presidente sem~re que convocado,substituindo
em caso~// eventuais,pela ordem?Vioe-Presidente e ap6s este,o Presiden-
tá-. ·I 

Art. 2o?. Ao Tesoureiro compete~ 
a):Ma~ter em ~ia a contabilidade d~ UCES,·apresentando,sempre

~ue fo~. ~olicit~do o livro caixa devidamente em dia,bem como os arqui
vos dos dosumen-::os lança9os. 

b)-[fetuar pagamento em conjunto com o Presidente da Diretoria 
~xecutiva. 

c~~ ~ecebG~, juntamente com o Fres~d~nte,contribuiç5es e lega~ 
dos destinado3 ~ entidade.,escriturando-~s devidamente. 

; d)-Er:n conjunto com.o -Presid~nte,assumir em nome da entidade 
~ompromissos ~inailceiro~~vender,quandi autorizado,bens entidade .escri-
turªndo_dévidemente as iransaç5es. _ · · 
-~ ' e ) -~E 1 a b ê ::a r , sob · p e na de · perda d e ma n d ato , b a] a ri c e te s me n sais ~ -
apresentando à Diretoria e· ao Lonselho Fiscal em swas respectivas reuA 
ni5es,e o relat6rio final que ser~ apresentado ao Longresso,pelo Presi 
~ent~. · 

.t)~Nrim~ar auxiliares-sempre que ahaE achar conviniente~ 
· g)-Ptoceder ã g~arda dos valores que lhe for~m confiados bem 

. como iiaspo~sabilizar-se pelos euxiliares que nomear. 
- · h)~Encarrega=-se pelos levantamentos e pela guarda do pat~i ~ 

. A;. • . 

mon1o •. 
~ ·i)-Zelar pelo bom nome da entidade9 nos meios comerciais do 
municÍpio ~ do Estado,procurando sempre aumentar o conceito e o·cr~di
tó ~Mt~e os fornece~ores. 

'"; .. 

Ã~rt~ 21º A.o 22'(segundc:i) ·se~reiário e ao 2º ·Tesoureiro compete: 
~-· ã)~Respectivamente,colaborar com·~ Secret~rio e com o Tesourei 

r o ,bem como subst.i tu ir-los em caso de renúncia, ex o ner~ç~o, ausência· au-:
f.mpedime nto.~ 

Ãrt. 22º ·Às Secretatias constituídas de àcordo ·com o que dispões· o § 
lº do Artigo 14º 7 compete auxiliar a Diretoria E~ecutiva em s~~s funç6es 
:i~elando peJ:J bem. funcionameeto dos· respectivos setores. 
§·.lº .. A .:secretaria de esp.ortes compete elaborar promoç5es olÍmpicas 
e esportivas desenvolvendo o interesse dos secundaristas pelos exer -
cíos ·físicos. . . . .· ... ' 
§ 2º A Secret~ria ~e im~rensa compete elaborar e desenvolver o 
gosto do secundarista pela imprensa especialmente,incurti-lhe o inte~ 
rt:;sse pela córr.unicação e i nformaç~o, sendo que , ~briga to r iam ente ma nte 
ra: ·· :· -· . · 
~'l)o46)~~ 

i 
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~" . . . . .. . ' . : ; .. . .. 
a):;Um jornal ~m{Ilr-e:s~o.u_.811'10-ti.m~·ins'!ªnc·i,~ mimiÓgrafo . .,de c;:ir - _ 

... c ulaÇ2o :ne r.sa 1, d : .. :vu lga ndo cs e f e~ tos da UL.':"S; promo-ve nro e ntrevl.s"tas-: 
-divulgando crônicas,contos e ·poesias e t.ratando de outrrus assL.'ntos 
que possam ser dG antersse da c~assea' 

§ 3º A secretaria Social compete introduzir o estudante na sacie -
dade,oferecendo-lhe o apoio necess~rio, e realiz~ndo obrigatoriámente 
o que se segue; 

.. a)-No orimeiru se~estre ·de bada ar.q,promover a escolha da Rainha 
da ues,o que ·ser~ feito em uaile,levado em consideração principaimen-
te ;os critér-ios de cultura e belezaG · · . · · · · · , , -: • 

b)-·A eleiç3o da 11 Rainha da f-'rimavera" atrav8s de venda· de votos, 
visando arrec~dar fundos parw a ~C[S~ A coioaç~o deverá ser feita em
baile de r:r.:.ma~/81 a v 

c).:eutt'as p:comoções como: reunices d::nçantes, bailes- com de_sfile El 
de modas~ou scmelhantas,exibições cinerr.atográficas,é1dc. 

§ 4P A Secretaria de ~ubiicid~de ~ompete colaborar estreitamente -
cbm i·secr~tari.a de ·imprensa,na divulgaç~o do nome da UCES,e com a 
·tesouraria n~ irrecada~~o ds fundos .pfr~ a entidade. 

a - § · I s · · d ·,. b. d " · · t t · '-'W .-· __ .-· 5!! :A ecretar1a e Intercam 10 e\/era -ce1· a ma1or con a o possl-
vel comles demais entidades estudantis do Estadosprincipalmente desta 
iegiãti~~rosurandc uma unificaç~o sempre maio~ entr~ os estudantes• 

-:- corresp91lciGndo-se e estimulando a correspondência inclusive,entre as
entidad~~ estudantis do MunicÍpio. · 

li . 
§ 6Q ~ Secretaria Cultural com~eta: 

a)-Realização anual de L:lii _'GO!lCt.::rso de poesia c uratória. 
b) -~eali Z aÇ ao ft nl!al C::ie. Um CC!i1CUr .SU muiÜ_"CÍ p-<::1- de C anta toS o 

c)-Criação de um g~upo teatral da UCES,objetivando o gosto de-
~ algu~~ pela repr~sentsção teatral e o de muitos pela assistªncia de 

tai? apreser.taçõeso · . 
~· .. · . 

CAPÍTULO .VI L 
D ' --F.-;----E .. Ç d .. i:- S 
....!:1.~-...:=.J;.;._ 1 ~ '- ..: 

.. 

Arto 232- As· 8leiçr·os para os ca:-go~r dE; quE trata o artig~-' l4P.. del:). -
te~ estatutos.setic ~ealizadas no m~s de Agosto de c~da ano. 

---. § · Unicc As· i:~leiçÕe!:~ se:r3.0 organizadas· '=- final~zad?s · pe.lo Tribunal-
Eleitora :L· Es ;.:u.d~ :-:ti 1 co.ns.:.:;i t·uic!o na_ fG~:;mc. que estes tstatu tos prevem 

. 2!;~_çAo .l -
LO TRIBUNfl.L CL.EITO'=:AL--ESTI.IDANTIL 

Art. '24 r;· :;, O T. [.E .• J:lt ibú'n'ê1- ~r~ lei -~êTalEstudanti"i'j -é o Órgão coorde
nador,fissal .e responsávsl peles eleições da uiretoria Executiva da -

-- UCES •.. :... "··' 
~ 1º- o T.E.C-. 

· · a dos, desde q:_!8 
- 'tutos .. 

~ formado pe!o Dr3sidente e Secr~t~ria d~ Gi~mios fili 
r:-:-ee ncham Ç?S. r.equ i si tos do § 21 do Art. 5 º destes Estã 

§ 2º - .'Uém dos menc:icnados no § 1º deste artigo,o T.E.E. será inte~~ 
grado por um ;:;Ócio efetivo de cc..de. gftêmio filiado~ nomeado pela Direto 
ria ~xscutiva da UCES, de_prefer~ncià membro do Conselho Fiscalv. 

l,§ 3~ ~A primei=a .~euni~o dos membros do T.E.Ed dar-se~á no mês de 
--julho de cadà ano,sendo cohvocada pelo Piesidente da Jiretoria Execu

tiva.o 
§ 4~ ·· Na ~rimeira reuni~o d6s membros do i.E.E. serão escolhidos o -

.Pres"icfénte) Secretário e ·.o Relator do· Tribunal, os quais ser.ãn imedia - . 
·~amente empossados e passarão ~ exercer su~ funç6es ~ndepe~iente~ de-
convocaç~o da Uiretoria. . . •. . .. . _ . . . 
.i.52- Fa=a,que o T.E.E. delibere,dever~o estar prosentea no mÍnimo
_2/3 qos seus membras·,e para que as decis6es tenham· válidades~será nee 
cessari~ a arrov~ç~o de 51% do total de seus membros(presentes cu n~o 
salvo o .di2p~sto nc § 4º. . . . · 

-f: P.º - A·s deciúíes do T.E.E-~ 'sórnente pode:rão ser "julgncla5 em segunda 
1.nstância pe lc: G"' no:;::e sso r.Ja·t ibr1aL . 
A r t. 2 5 Q- .':X o T. E • E= cOm p e t. e ~ ._, 

a)- Me~G31 o r~~zo de in~crição de chapas,que deve~~ ser divulga 
. da~lo mÍr.:·_r.,o -..,ü,to dias antes de ser encerradas estas inscrições., -
-~',.r~---.--~ .. ---. ~ ,, ~ :t: .. a_Q.~n l '(l ~ 1':.. . .... : . c.·-:· :---7-~'""":"":.•:"'-~'-: -:::--~-~--~-·-·:-~"':~.~~""'"'~';..,..,,~~~·?··--"'"'""""'"''"""""'·~·-'-"f....,...,~~"'"'':'""'!;~----
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• b)-Fi~ar os a1~s ~as el~~~5~~,que ser~o no decorre~ do mªs de Ages
•-- - to,e em \dias._d~. aulas:,soli.citando ás direções dos estabelecimentos de 

ensino ~uto~~zações ·=paiá·realizaç~o em suas depeGd~ncias. 
- :.--:·::., ê:)-Rece~a:... i:.:s iJecL~du·~ ·L~e=·'i·nscri:;ÕBs de chapas para concorrerem à 

D• I " . . • d 'I C r-,... . nova 1~e~or·L2 ~ L ~~. . . 

·::::. ~j . cl,)-~:xi:::IJ.f:.' ~- .cor:q~f!S:!.!_.;e·o ·completa da chapa conco:r:-rer:te tlem ~amo as 
_ :; CQmplrO\,/é1'$G·.~,S: ::C:!~:~[<:>6~~ias dos integrantes das mesmas, de que rea1mente

são estu)de:í1te s de .J. !J e 2 º 'grnu ~, do munic{pio·, e possuem carteira de· sst 
ostudari-t2c exper~i6~z· p·el~a UPESc . · .. -·;·: _ ·~ ~ ... ·~~· · .-< . . = . 

.. _,_~· l:'::o·;s'):.::ji.JJ:ue:~f de~'e:cii;sc c.u i;,dgfe:rindo os ·pédLdos~basaando às deéisões-
-;-..: ·:: tio r:Çj o e::-_, pf· r:: c e .. '--:: õ..Ja::r 8 s -·:e:-;; ~ s·ta"·s.u to·s ~ · · · ·. ' 

f)-Lnd~ca~: o n~me~o e lucri~~é~·urnas colhedoras de votos;caso não-
sej~ pos~f~Gl.~o~sa~ em ums d~s;salas de aul~. . 

=~ 8 n:t .tvg }-"Nome ai' ::~-e t: i d H ntG .·e · de~à.i çcmP.o ri~·n.ite$-: pq.r.a as mesmas . receptoras-
. de VOtOS~ q UD nâc 58 j aiO. pa:re nte S :,:.~·a_ Ó_gú in e os'. OU_::· ~·a,.:i-·-1_ ilS 005_ Candi d·a tos • 

l~~~ z 2~)~V~rificar os casos do ineli~~bilidndu. - " 
~~t;·~~~~)~Proceder a apuração das eleiç6~s,·nomeando auxili~r~~ para: tai~, 
~::--~ =. ~'-~l:J ê : n ~o se j a m par e n te s s s n g ui n e o s ou ' a f i' n s . ' do s c a n di dato s o . -,_ .. · · - ; 

... ;:o::<>.':! ~:JJ-Recebe:c as indicaÇÕes dos fi.scais cl~-s_..;th:apas expedindo a ·cada· a 
cada um., doçumento credenc iatÓrj,ci .<-': ' .. '. · · · ·· . 

k ).,.Proc lam~r os res.ul -!:.a dos oficia··~'S: ~quer parciais e ou -totais. 
1)-Em~ois~r·os candiditos eleito~;de acordo com o que-preceituame estes es.tatutps~ em reuniões conjunt~ com_. o· Cong.resso Municipal.. , 

r.o:!·:...;x .. _m)-Delib:e:::rar sobre os pontos. omissos ·.d8ste~ Es.tatutos téfe-:rentes -
· às el~içêj_es e aos· can'didatos. . · .. ,- · ·~: . .. · .··. -~:··. .<. -~: ''::- ·.;::.. · 

' I : 

· .. :· ... _ _. .. _.;·~ .. ' .. ,: . 
. _?E CÇ~O IJ::... . '. :• .. :>.·· .· 

. .. , . 
:_., . 

. , 

. :< . , ... ·· ..... !' ·.-._·,·60S .. C~1JDI DA TOS - .. · '::;:··.~·.f.: 

--·. .Art. 46 º~ . \is 'qaric:f~:d~·tbs: ao~. ce:;~,~~~~~-~:J:~·:~!~~-pÔe: a:~:_p_Í.r~.tq:r;ia Executiva 
· •. da UCES ~devem ·p:-ee ncber< o·s: .seguJ.nt_e·s. r<;·g.L!.~ sitos:.,.······,,.·· .· · ·: .. 

. . . . .. -;: ... {· : . . , .. -· . .,_ . . ~.. , . . , . . ,.,. ,· ·--~ ., : 

a) ,..,ser. estudante ·secundaria 'do' rhuniclpio de .c;'arnb·e·~ e· so'tio -
~~::~·. ll!laefetivo -~a .enU.dade ~po-ssuindo .:a c;ai:teira de· es±.udan·te.:expedida pela 

pála UPE.~-:-UCE S. . . .. -.. ~ ·... . · ·:;: .· : . . · · . . ~ -: · '· -:; _:.. . . 
.. ; · b)..:.Apres2nt'ar ó·s dócummntos comJDrobatorios ex'igidos pelO 

T E 
.E . .·:·. . . . .. . . : ., . . . . . . . . . - . 

. ::-=;,·;-;-> c)~·Nnc:J: ·sár''al·U'~o· da úitima. sérié._de 'qualquer c~rsq."~:;:Çip 2º § 

.· -.. +::·. grau,nem ser Ée~'ê.:.t~,nt-~Y-no;ano .>anterio:i: às-:e~eiÇ~eso .. · .. _ '·;)·:;'J.:/''i :~>_ 
· . _;'- d)-Nao <ter exe:rcidb o ··cargo de Pres::i.dêricia de greniío ·. fil1ado 

· à;'~Uê.fis ou. ca:rgo.:·eletivci ·ou n~o da. UCES?ouinze dias antes do f-inal das 

~' . in~:criçae:·;:N~I2~~â~ 8 :ido: deme~ido. em ép~~·a a~-~~~~~i/:'! de qualquer cargo-

:. 

; .. ~?·::· ~~;·.: 
., 

.. que~·pcupava~na UCES DU e~ ~~us grêmios fili~do$,por n~o cumprim~nto ~ 
do .l:i?VÉlr. ou ·dos Estatutos ;,ou. por usar. de má>:fé ou por contrarier os-:-
ihteiesses ·da classe 9studéO'.ntil. · · ·. :~;i~;-..." ... ·.· ' 

f)-~ vedada a· reeleiç5o pnra o m._.smo cargo. >':; .. ;,:.~:_:-"-. '' 
§ lº- -·Paia o cargo de tesoureiro,ocandidnto,al~m de preencher as dis 
posiçõ_~? gerais,tiieverá ter no mÍnim~m)lB anos completos ~ apresentar :
prova rl~ pos~uir conta corrente nos bancos locais,comprovãridci sua pon 
tualidade nos poge.mantoso · · · . · . ·>· .·-'. ·. -
§ 2 º, - Somente três representantes~ ou me nos, de cada grêmio_, po.derãó -
fazer parte de uma mesma chapa~ · -
§ 3ll- SÓmente sern aceita a inscriçâo de chapa completa,sendo v.·edada 
a inscriç5o individual,êcumulada,o~ em mais de uma chapa~ · ·~·~ 

·:.--.... 

. ", .. : 

Arto 27ry-. 5~8 aleito~es to~os os s6cios efetivos da UCES que haja· 
cumprido ~s dispo~içijes destes Estatutos,principalmente do .art.loº. 
§ 1º- Para votar ~ obrioatÓri2 o ~presontaç~o de Indontidnde Estudan
ti 1, em i. tidn ~8lc ;_r0:::5 o t::::<:wú's da UCES n 

§ 2~-.N~c se~6 permitido voto ~or procuração ou declaraç5o de qualquer 
especle. 

.:;· .. ·.··' .·.; ........ . 
. -~ ~~.: .)\~· .. 

.. ,·, 

\/Gr'h~ n3ssuir 
ArtG 28!'----~1 r<-:.: ü,i,:>~io co. UE:ES ser~ consti·cuÍdo : 

' ..; ... . ... -~.. '!1 :.·, .' j'1 ~. ~· 2 :~~ rn :·~ :· .. , o.-l ~:: -f:~-. on s 3 ,_..c. :. ou 

.• ..... -~- . ,_ •.\ 

: ' . 

Cj) 
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. . i ,. 
. , . ... . ·· . , .. 

. c)..i. ~!os ;u:tcis e re~d.im~ntos de seu pati·imônio. . . ·fi~ . 
.· · d)~:\Pq1· fundo angariado por qualquer meio,dcsde que háiles.tci e le .. ~/ t 

.gale · , · . · · · · 
§ úndJco r Os · b c ns mó v c í s ou imóveis d2 UCES, n5c:i pocJer2.o ser·.· vendi dos - : 
:ne:m arro :~uLD S pare snldo.r dÍ V idGS de. ' mesma~·· 

·Art .• 29 iQ: .. . ~ LICES n2o se re·sp~nsabilizn pelas. 
eniidcdps au s~~ios filiados,sem autorizaç~o 
sua Dirbto.:ria., · 

I 

obrigc çôes contraÍdas por 
expressa .e por escrito do · 

Art. ~;bol:l- . Os sócios, filiados ou diretores .da UCES,não se r-esponsabili
zam, nem ao menos subsidi~riamentti,pelas obrigaç5es contra{das pela en
tidade. 

Arte31º- Todos os bens da· UCES ~Óme~te poderão ser usados a serviços e 
e no i~teresse da mesma. . .. 

Art. 32º- Em c2so de dissol~çfio,a. · patrimônio d9 UCéS;deduzidé:!s as abri 
gaçôes se:rÓ des·tinada· à. uma .instituição da. municÍpio de Cambe,re~istr~ 
da no ConsBlho Nacion~l de Ser~i~o~Sociais,dando-se prefer&hcia a mais . 
prÓxima da classe estudantil 1 e ~ue precisamente ateda . aos ihteresses-
dos estudantes. ' · .. · .. 

• . ,,.. . .! .. l . 

. ~APfruto fx· · .· e -_. ·/ .. oÃSP}:NALIDADEs i 

Art. 33º - Os sÓcios poderão, quando inf:r;-i'girem.: os prese~tes Estatutos i 

e 

s~rem ' punidos com as seguintes penntidades~ · 

b -Suspens§o · · · 
· al-Advert&ncia . 

c -Expulsão 
§.lº.~ S P?na ~e advert~ncia ser~ aplicada por qualquer dos Ó~g5bs de

;~Yre~to) drretrvos da UCES,e sera sempre em carater reservado~sendo -
'usai:Iar'ara punir· faltas lev1;3s. 
§ . . 2·9 - A· .. peria o~ suspe~~ão será ~plicada pelo Cons~lho 
vrda a .Dlretorla Executrva,e sera por tempo necessario 
não podendo pessaf de um ano. 

Fiscal aP.Ó·s · ou- : 
e determdJ nado,- · 

- § ~~ · i A ~~pulsijo só poder~ s~r de~idida pelo Congresso Municipal que-
por el~ · decidira,desde que não haja outr~ blternetiva dada a grav~dade 

··· do ca~d~ '· ·· · 

___ & .:4º - .. P.. ._gravidaoe - d-~s :infrações -ou 'falta cometidns ser~ julgada pele;
. OJ.retorJ.·~.~ .E·x_ ecutrva,que prop~ra .ao Ç.onselho OU élo Congresso .as ·penalJ.-
·. ~adés a' serem 'npl icéldas. . . . . ·: . . . ' . 

, • . . .. ~ .. ~-. ·· : !. _-.. ~ ~:: .: , . 

§~º~O -~oc1o suspenso ou axpulso~erdera as prerrdgativas e os direi-
td~cd~~~~~~cidnais ~a entid~de • . · 

. ' .! . . i . • 
. . . 

§ 6º- Seião punido~ cbm a perda de martd~to,automaticam~nte,os membros-
da Diretoria Executiva , · que; , . 

· ·· a)~Incorrdre~ no § 1~ do Art. 15g 
· ., ;· · ·- b)-Tiverem · cnnce ladas - suas matr í'culas de estudantes 'securi 

_ '_ô&r~os • •- . . ~C) -Agirem de má f~ ou causarem preJ Ul.ZO S morais OU ma te~~ 
ais . à . uc~s; impedi ~d~ o livre ex'?rcÍcio de . su~. s funções' ou assim ngirem - , 
em relaçao 2.os gremros estudantJ.s.• .. . . · · . .· . . .· 

··C: .• , .. ·' .: :; . d)-Reincidirem,sem justa causn,não · desempenh~odo as mis- 1 

. sões ou ::ncargos que lhes couberem. ·.· • -:::· :·· · -, 1 

e)-Atentarem contra a conser~á~ao · ou leal emprego dos - : 
~ens da UCES ou dcs gr~~ios. . · · . . 1 

f)-Por ações,omis$Ões ou palavras contribuírem para ~ de i 

s .união dn classe ,cu pc.ra o não funcionamento dn entidade. · . · .- ' 

§ 7º: ·_ 0 ~residente da Diretoria ~xecutiva·,ou q~nndd! se , tratar dest~; - -- ' 
. ti~s ' 6út~os m8mbrcs dirEtores,oncaminh~r5o co Conselho . tiscal a petição 
para que soja declarnda a perda de .. mahdato d ~ queles qué incorrere~ ~o-

~f62 deste artigo . 

. ·.· 
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Art. 35º - Por serem os gr~mios ustudantis unidades elementares da -

UCES, ~ Ela cabe~ incentivai a criaç5o de novos grªmios procurando 
que cadq ~stabelecimento tenha sua ontidade,estimulando sou funciona-
mento.. i ; · 
Art. 36 Q •• A UCES participar2. semP.re que possi vel, de Congressos Esta
duais?Cdnselhos Estaduais,Assembl~ics Regionais de Estudantes de 1º e 
2~ grau~,!cvando reinvidicaç~o e problemas do estudantada local,que -
possam reverter em benefÍcio para o Parang ou pare a regi5d. 

Art. 37 Q_ Estes Estatutos s6mente poder5o ser reformados totclmente-
ap6s dois(2~ anos do sua aprovaç5o,e parcialmente sempre que houver -
necessidade justificativa. 
§ dnico- A reforma parcial ou total,dar-se-~ om Congresso Municipal-· 
especialme~te convocado,devendo,no mÍnimo quinze dias antes ser com -
posta uma comissão extraordin~ria de r~forma de Estatutos-CERES-, 
esta comissão sern formada por proposição da Diretoria Executiva e 
composta pelo Conselho Fiscal e por um reprusentante*~a(~ggs ) de 
cada g~mio,por um representante* da UCES e ainda por o~tro~ estudan -
tes que sejam conhecedores do assunto. 

Art. 38º - A extinç5o da UCES s6mente tern lugar na impossibilidade -
premente de se manter econ6micamente,ou quando deixar de cumprir o 
cargo segundo estes Estatutos,sendo convocadc o Congresso.Municipal
especialmente para este fim. 

Att. 39 º- Ao sere~ empossados.os menbros d8 Diretoria Executiva deve 
rao pres~ar o segu1nt~ comprom1sso: -

"PRCP·1[[0 il::FENDf::R OS PRI!'JCÍPIOS ESPOSADOS PELA UNI~O 
CAMBEENSE )QS ::::sfuoA~TES DElº e 2º GRAUS- U.C.CS.-,CUMPRIR E FA

ZER CUMPRIR OS ESTATUTOS VIGENTES ,PROCU~AR ATINGIR TODAS AS METAS 
VISADAS, P R C I! .~.1:\R PROrO RC I O NAR O BEM DA CLASSE ESTU:)M;TI L, SEMPRE TRI -
LHANDO PELOS S~O PRINCÍPIOS DA CO\STITUIÇ~O ~~ REPdBLICA FEDERATIVA 
DO 8 RAS I L". 

§ 1º - Todos os cargos diretivos da UCES,eletivos ou não,são considera 
dos de rele\/5ncia,por isso mesmo serão exorc{dos gratuitamente pelos-
seus titulares. 

§ 2º - A UCES ~ão distribuirá lucros~dividendos,bonificações ou venta 
gens a seus Di~otoros1Conselheiros,Socios.O suppravit quo por ventur~ 
acontecer an~almen-~e será totalmente aplicado no PatrimGnio Social. 

Arj• ~6! 7 ~ ~stes Estatutos,entram em igor a partir ~est~ data 
Oél 04/1 . '~ 

Art. 41º - Os casos omissos ~~ no presenta Estatuto,ser5o resolvidos, 
rospectivamante~~lpela Diretoria Executiva,pelo Conselho Fiscal, pe
la AssemblSia Geral ou pelo Congresso Municipal. 

-· -~--·--·-·-·-- ... --·-·---.11--- .•. ,.....~_..,., .. . ... ~ ............ -·'"r-·-..-~---- .... -- ---. 

/ . .------· 
, 

• 

-; 
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-:r ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÇ)ES 

INFORME nº 92/80 - ASI/FUEL 

DATA: 22.05.80 

ASSUNTO: ~·· MIS~A .EM MEM6RIA DE D. OSCAR .RANULF0 ROMERO GALDAMEZ ~·: 

ORIGEM: ASI/FUEL 

AVALIAÇÃO: B. 2 

DIFUSÃO ANTERIOR: -

DIFUSÃO ATUAL: DSI/MEC - DSI/SSP/PR -

REFERENCIA: 

ANEXO: 
Infe n9 046/80 - ASI/FUEL de 18.03.80 
CÓpia xerox de recorte de jornal -

1. 

O Padre Aurélio Langa Perez,~mernbro do Clero 
~·· 

CatÓlico Progressista que ~tua em.Londrina, por ocasião em 

que rezava urna missa no dia 30 de março do corrente ano, na 

Igreja Sagrados Corações, lamentou para os fiéis a morte de 

D. Oscar Ranulfo Romero, Arceb~spo de S. Salvador, assasslna 

do pela extrema direita daquele país. 

Padre Aurélio disse que os catÓlicos brasilei 

ros, mais precisamente os católicos londrinenses nã? fizeram 

nenhuma manifestação a respeito, prosseguindo disse que o 

catÓlico aceita tudo como se nada de grave tjvesse ocorrido. 

Mesmo sendo em San Salvador, ontem foi l~,arnanhã poder~ ser 

aqui. 

1.1 

Após a missa acima referida, membros da Pas 

toral Universit~ria de Londrina (vide infe de referência) 

acertaram com o Padre Aurélio a realização de urna rnlssa em 

memória do Arcebispo D. Oscar Ranulfo Rornero, a qual foi ofi 

ciada no dia 12.04.80. 

lr2 
O ofício religioso foi celebrado pelo Padre 

Aurélio Langa Perez e Irmão Marista TeÓfilo Bacha Filho~di 
" 

rigentes espirituais da Pastoral Universit~ria) 

···--- A Igreja estava completamente tornada pelos ' 

fiéis que frequentam assíduarnente aquela paróquia, constatou 

-se ser pequeno o número de estudantes universit~rios prese~ 

tes. 
Padre Aurélio iniciou a missa dizendo que 

.é 

ela versa sobre a vida de um grande homem. Sobre a vida e 

morte pela qual todos nós somos culpados: Morte de D. Oscar' 

Ranulfo Romero Galdamez, assassinado violentamente no dia 

r~\;-~~ir~;~~;~~l 24 
de março em E~s!:l;:::r· abalou o mundo e veio contribuir' 

L ainda mais para aumentar a verdadeira ''Panela de Pressão'' em 

\ 

EUEL- 209 ~ ~ )0~0 1 A~:} ''segue'' 
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[ Co~:~~~r;~;~! i 
'\<"-----,_,_ -~~-,-~~~-" 

que se tra·nsfonmou El Salvador. 

A morte de D. Oscar veio em decorr~ncia ?da 

ganância daqueles que tem Ódio à justiça e à dignidade do ho~em, 

a fim de manterem seus-privil~gios conseguidos à custa do sangue 

dos irmãos". 
i Morreu por haver tomado partido de um povo 

que defende o direito de viver de modo digno e fraterno. 

Padre Aur~lio deixou claro que a ação da 

extrema direita não se _resume na morte deste homem. 

''No Brp.sil a pouco meses tivemos um exempiJo 

concreto dessa viol~ncia: a morte do operário Santos Dias, meta 

lurgico de São Paulo, morto durante o movimento grevista do ABt 

paulista. 

Toda missa transcorrru em um clima de inteh 

sa emoção. Os crirrãos presentesnram exortados a se unirem 

esperança,em busca da liberdade para todos os seres humanos 

prestando ao mesmo tempo uma solidariedade ao povo Salvadorenh<p. 

com 
' 

1.3 

A celebração da missa foi intercalada po~ 

um grupo de jovens que, acompanhados de violÕes, executaram mÚ. 
I 

sicas de Geraldo Vandr~ ''Prá não dizer que não falei de Flores" 

Chico Buarque e Gilberto Gil ''Cálic~e '' e ''Sonho Impossível'' d~ 
Cervantes. 

Ainda durante ~ missa Padre Aur~lio le~ 

trechos de um documento sobre a atpal situação de El Salvador ~ 

englobando-a em um contexto histórico, econômico, social e poli 

tico. 

Quando Padre Aur~lio terminou su~ exposi- -

ção, o Irmão TeÓfilo aproveitou p~ra dizer qu~ "pode haver n~ 

mundo uma força EÍsica a qual tenhamos de nos submeter, mas nã9 

há força capaz de nos destruir espiritualmente. 
-----------

1.4 

Encontravam-se presente representantes doi 

DCE/LIVRE de Londrina e membros da Pastoral Universitária, des' 

tacando-se entre eles Marco Antonio Fabiani, Antonio Claudio Le 1 

.====-=-o? 
me, Maria Ali r. e Pavan ,_Luiz 

-,r~ 

Martin e outros. 
~ 

Eduardo Cheida, Gilberto Berguio 
~-· 

2. 

CONCLUSÃO 

Constatou-se que o evento foi provocado e, 

promovido pelo Clero Católico Progressista de Londrina, o qual'1 

contou com a cobertura da Pastoral Universitária (nova entidade' 

"segue" 
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de frente do Clero progressista), DCE/LIVRE e Movimento de Assor 

ciações de Bairros. 

O dia e hora escolhido para a mlssa foi muito 

oportuno (domingo por volta das 9:00 horas da manhã) horário da 

missa de maior audiência da Paróquia Sagrados Corações. 

O Padre Aurélio aproveitou o motivo da missa p~ 

ra fazer correlação com as in~ustiças provocadas pelo Capitalis~o 
opressor e dominante. 

J?==o=~"""@""'s~=iiT1=~~~-- i~;,;~~~;;~~;,rr,:;~~"'~;r.uQ~nç~ 
do siqi!n r~:o::~0 ""r ·' r:~<tü (! ::. 1 ~~ Dec no 
79.009 ,' '7 r :.::'t-· •. ":.tu de Saivaguardcll de 

Assu~~~~?s).:..,,.======-~...,...--====,dJ 

·--

_ ....... 
"- .... ~ 

'· 
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·_ft!is~por 
~ ~~1;~,.~~ L:~~,:~"' \ ~ '::.. 

; Di:Reliiêfii 
"• ~. ~. ::~ .,:...;_,- ·~ .\-!.r7'_d!: • .. "f.:~ • ~ • _w ,., ,- : 

A Pastõnl~tirilveTsiiárià·;dt} fOne 
drina e~'Ú~~~~tian'dó:~~~uma ' 
celebra~o~- :e'ueàr}~iica,>1loJe:; .a ' 
partir 'das-.;20h30IJ1, 'na~)greja 
Sagrados CÚa~s::>(esqu~a ·da 
Avenida J us"célino' Kubitschek e 
rua Mato~'Tosso) :em memoria 
de mons~~b_or- .• osS·r ,:Ranulfo 
Romero, . Ó:}·.·àrceb'i~1Jõ - a.~sa~
sinado dia·.·. ~.;.';em . El :-·Salva-
àor~ .__;~·" ·~~:~P~{ ,, __ :, · · 
A celebraçãg_. ·ficai-lÍ:.-:a cargo 
dos -·padres~~~diéÍio· Perez e 
Teófilo ·BâCJ)a.'·:-.aJém de ou
tros memb[ói;:' ~ ·Pastoral Na 
primeira pa'r~~rá -traçada"uma 
pe~spÇ.ctiva·>~~:--_El_. -Salvador, 
engli.ihandÕ-á$ÕcoÍlvúfsõB :Sociais 
n~iiiet~ paí;;~-~~~~-~t;gUntb; será 
abordâdo ·:tf ~apdo·~~e D. _;·Ro
mero·.'D.t'sseii'mt.ê~,e·o motivo 
de ~a m'~iiet'if~·:irlo:mento em 

.. 1 '1":.: ... . -..,; • .-. 
que celebrava· ;uma !niissa. ~'Mo~-

• - $~ . .... ' . ' 

traremos a'!itra/.âuiá'ÇãtL-a ·favor - . ' :• . . , . . 
dos ·pobres·;e ·~o_ç.,.;:amponeses, 
Jém bra.ndo~::'-~o!~ergpló: · neu 
pedido· ju nt;> ;"ítos~6í!Jifáre s para 

• ' .. _ .. ..c~n·""'·~. 
que detxassem,d;-:l.ailo as armas 
e •não mais .:.Co-âtba lessem o' 
pobrt:s · e t.-a~~ó'!iê~s. "l;t'US ir
mãos~ .- _expliciJD1'os membros 
da PastÕral, acréSc~ntando: "To
dos nós- precisamos sentir e 
compreender· o importante pa- · 

"pel que 'êle desempenhou -em· EI · 
Salvador~. 

i 

r r 

I , 
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P . t I .I I' . · • •t'a' • . -· . 1 ·>A pástoral lfil;'versitária de Londrina celebrará n1issa na as ora :Y n IVersl na r~za ra próxiJna scnlÍtna, pela alma do bispo D. Oscar Romero, 
· · , · · · · · assassinal.lo em San Salvador. Durante a missa serão lidos 

missa por·D Oscar Romero· , trechos.de~artas_tmhticauaspetoreligiosoeda_dasmais 
w _ . • • . mformaçoes sobre sua obra naquele pa1s 
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ex. 
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'[) OR n ·u ., ? l.~ .. ~--~~. 

P.o r f ;;1 z e r " no 1 f t L c :.~ " c o mo 
o~resqor d~s olilarnuinss 
ta- voz dos 1ne is h um i Ll.e;, ~ 
de na sua pr6pria pele • 

os velhos orofetRSi por denunci~r o sistema 
.:;or estar do lado do 11

ílOV0
11 S ::1or ser wu po,t 

por fe2er das Bem~aventuronçns umn realidn• 

ç1,·;'J ... U :I HO~ rr~· T 11 ::··: IiJ <;OR'iETJ E RESS u=_; errou :5' A~!. DOI:· HIL .....,.. . ..,. ·--=-- a•·=-"-~-----·. •• . .,. , ... , • ._ ___ , ......... ,. . ., .. - ____ ..,._ ... ~-- _.,., -~- \••··•• •· ·1 ·.:- '•' ..- • ,. •• , ·'· , , ., ., 

AFCJ2. 
Pcuc;.o acU.ant::: colccá-lo no tÚ 1nulo. Na verdaÇ!e, ELE ·;i:::;.'r.Á 
NÓ,.., V"'lnJA -,,r 'B1 11 H -·o··HY'-'} 11 '"'l.P '1 -" .... SU., ... ,I-· 11 0 _, • :2J. '·.~.. GJ!.. j ~ •. !. .~1 (.,~ .1.. ,;,; l..:l ,lj ··::> ~-~ iU.!J .J .:d::; ~·-'1 I .• 

- nn DIA 1..~.--d~ .. atJ .. ~ . .LJ. 7 na Igre,ia dos ~a~rados Cora~Ões ~ 
Grosso e.- J.K. , élS :?0~30h. 
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IReconhectda pelo Decreto Federal N.o 69.324 dt:! 7 /10 1 71) 

ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇOES 

INFQRME nº 112/80 - ASI/FUEL 

DATA: 20.06.80 

ASSUNTO: DELEGACIA.: DE LONDRINA /SINDICATO DOS· 

ORIGEM: ·ASI/FUEL 

AVALIAÇÃO: A.l 
DIFUSÃO ANTERIOR: _ 

DIFUSÃOATUAL: ACT/SNI - D$1/SSP/P]( -·---- I 

REFERENCIA: Confidenci~ll : 
I ANEXO: CÓpia xerox de recorte de jornal 

1. 

A Delegacia de Londrina do Sindicato dos Médicos do Pa 

rariá, com apoio da-Associação dos Docentes do HU da FUEL, pro 

moveu·;:_ no dia 19.06.-86 uma reunião no anfiteatro da Associa

ção Médica, para :analisar o-DissÍdio da Classe Medica, recen 

temente homologado pela Justiça do Trabalho .. 

1.1 

Constou ainda da reunião, a exibição de um filme cur 

ta metragem denominado num dia na Vida de Dr. Fulano'', dirigi_ 

do pelo medico Sergio Tufik do Sindicato dos Médicos de São I 

Paulo e produzido pelo-mesmo sindicato. 

o filme retrata o dia a dia de ~ medico,numa grande 

cidade, com enfoque para os·problemas que a classe enfrenta, 

1.2 .. 
Após a exibi~ão do filme o.Advogado Wilhelm Vos~, do 

Sindicato dos Médicos do Paraná, fêz uma explanação abordando 

16 pontos do dissÍdio, explicando o alcance de tão importante 

conquista. 

1.3 
-A referida promoçao, compareceram entre 30 a 35 

cos, destacando-se oi seguintes: 

- Eduardo de Almeida Rego Filho; 
~....:_ 

- Amós Pereira Jun~~o~r~;-----

---Má-rcio_Jgsé de Alm~= 

Bruno Piancastelli · F~~::::-:--.J 

- José Luiz da Silveira Baldy; 
~ 

Nilton Torneró; - .a 

- Milton La~ 

- Paulo R. Gutierrez; 
~-~~--:::...> 

LÚcio Tedesco Marches e;----:::· c.====-
- José Murilo R. ~e~e_; ____ , 

- Lamar.tine Correa. Moraes Junior_;_ 
v·=--==-=-:::-. 

- Alvaro Jabur; 

- José Roberto Sousa Brito; 
-

Coelho Neto Jeolás-;~ 
~ 

S::~d:visão de lnformacões 

r.- :;TCCOLO 

I ~: ~;·····-~R.~ .. ./ ... 8 .. ~ ... 
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E)ontinuação do Infe n<? 11.2/80 - ASI/FUEL 

Samuel Silva da Silya ;-_::o =-=---------
João Bento de Moura J!-_e!p_;= 

- Walter Marcondes Filh~~~ 
'i:.__.:---'!.-_../ 

1.4 

No dia 18.06. 80, o Centro Acadêmico Livre Samuel 

B. Pessoa do Centro de Ciênc{as da SaGde da FUEL, com apoio da Asso 

ciação dos Médicos Residentes de Londrina -AMEREL e Associação dos 

·Docentes do HU, promoveram a exibição do filme já referido,no recin 

to do Hospital Universitário. 

1.5 

A Delegacia de Londrina, do Sindicato dos Médi

cos do Paraná, integrada por elementos atuantes no movimento de con 

testação ao governo, e composta em sua maior parte, por médicos,que 

atuam como docentes na FUEL, ex-dirigentes de entidades estudantis'' 

e Associações de Classes, estão militando no Movimento de Renovação 

Médica (de linha esquerdista), que pretendem a curto e médio prazo 

o domínio dos Sindicatos Médicos, Associações Médicas e Conselho Na 

cional e Regionais de Medicina. (vide infe 019/80 de 06.02.80- ASI/ 

FUEL). 

1.6 

Tem sido constatada na área de Londrina a presen ,. -
" . ça atuante do Sindicato dos Médicos de ·"são Paulo e Rio de Janeiro , _ 

através de conferencias, debates, seminários e divulgação de jo~ 

nais e boletins alusivos ao referido movimento. 

1.7 

O·médico Sergio Tufik do Sindicato. dos Médicos' 

de São Paulo é elemento ligado ao Grupo Estudantil Poeir~~e Londri 

na e mantém contatos com um grupo de médicos esquerdistas de Londri 

na, ligados ao CEBES, Centro Brasileiro de Estudos da SaGde, lidera 

do·- por José Luiz da Silveira Baldy. 

Confidencial 

fr-·:.·- - --~--~~--~- ....... ~=-" ·'""-"~--=---:.-._-~~ 

< © ©J~sRiUJ@'Iário é r:'!sp©ílsáve! IXl~fl mt::mRf<:llfiÇôlt» 1
; 

l @© ~igiio di!S~I: rlon;rrer,!O { t\ rt. 1~?. i)r;(. no i 
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Londrina - qu inta·feira - 19/6/80 - PáÃ. 5 

' .~édiéo~ rC4ii~fii·:~~ hojepara. 
:,;··':~itUlisãi:disifd~: . da ckzsSe .,.: . 

.._,•.: ·'':JI ~·· 0- 0 'o 0 ... ~.:,• 

"·, .·l~m 'o·:tbjClivo"de esclarecer a classe-liÓbre ait' 
cno~as·tlo .dissídl,o ~ol~tivo homologad·o pela ).uS: 

.:CtiÇ!l dó.~T~ti~lho;\':a:Delegaêiil'·de Londrina .. doi.Sin
~~~;ato~ ~.óS)fêd'i"C?s.~~àó ·.Pá,~·: prom'!ye. qh~j~.: · 
·:partir ~as "'lO · n()' anfitcatró:da 
: Ciaçã0: Mêdiéa' . Dri.Oill"ilnt·a 'r'· cOJDs't.a~•'·'~ 

·· ·•Filho,; president~ ':d'a · DelfR.a.cia, 
·.destacar a importâncià do dissídio; éonclimiôu 
'"médi~os aiisalariados; qu~ gíram em tomó·d~ too: 
,~~~~~rem .aô:;~ric~ntró ê~·~ãO-itiêSmo· · · 
~.filiar-se em õias~;.j,ois; ~iindÓ.disSe,'ro.-.;,u. DI.JJouo 
. é.o grande instrumento de luta em defesà dÓ~'ài.'éi-

?~~.S.-~:·~;~~;~· ~~:t3.·~~:~~~:;:.; :j :~: l ;~~~:~.~;-~~~: 
: .. ·. ·:t.,;,.,.~rd~DICO:TRÁBÀ:LHAÍ:>OR .: .. ,·:.: .. ' 

. '·' : ~ ·. '?! : :·~~~~:·~':i;~:::.;-·~ .. · ·: } . : ~~ :'_:::!~."~:. 
~uardo . Fjlho. ressaltou ,que o médico assala

·;riado deve enqua<lrar-se •. na. condição jdc. trabalhà: 1' 

: d_?r~~~:num p~ís -~'!\que, ~s:~us direito~· n~m ~mprt;. ·,Ed~~;ardo. de Almeida Regó Filho.: sindicalismo 
:._sao.reconhectdos ·:. Po! ~o;o mesmo destaco~ como · :·~-·, :;• ,:.'·~". ""~.,~.;:'•Jorte •;:·:; ··,: .'; ' "; 
:· im.,Ortant~ -vitoria ~d.8 ;claSse a homologa~o_, ·pela <: ;;:fn;.~·o.t:if..:;í·:=,~i~~'f :'ÇJ. ~·úY> ~.~~ ;.~ , · ~.::: .. 
,,J~tiça 4o::Trabalbo, do .d.issídiq.'jLemb~du que 0 ·e .. que d~ve · senacrescentado ·ao .reajuste· salarial 
... S,indicato ·.somente. resolveu .levar 'a dissí!liQ a J,~O,:- ~m.~!~~-~0 ~iss(dio .coletivo. dos médicos do Pa
,,~sta de acõrdó ·coletivo c;1é trabalho depois' que·os' rana a taxa .fm fixada pela. 'Justiça do Trabalho em· 
cêemprega.dores·se recu5aram a aceitá-la: Com'isso a 5 ·por cento.'lssó significa· que tooos os-médicos 

... classe.médica tev~ re~nhccidas peta pdJpria .jus~ i~ e~ pregado~ tê~ o. ~ireito de receber' ~lém do salá-

. ;]6 das.maisimportántes,proposiçõeS.; ·. ! •. :.' •·. ~ no, 5 por~cen~o a mais, a partir de novembro de 
:. ,:r:· . . • ... :\·-.·:;.i.~~:.;:.,;:.:. •. }·;~···;;·,;;,:; 1979,.que~é:p.perí~o.de:validade.do dissídio . 

, ! .um· dos itens.mals im~rtantes do. ~is~ídu; refe~ · ,; ·: ·. ~ '~+"!-~~~ -·~ · .; '· · · · · 
·Te-se à fiução do'pÍsÕ salarial prôfis5ioiial em seis · Como o piso·.sallrial fWido é CrS-25.164, o índice 
vezes o .maior:salário ·mínimo:·rio Estitào .. kssim, o ·de prOdutividade eqúivale a CrS. 1.258, para quem 
:5aiário base 'do ·médico·~c:F?;~rani pa~Ü~a ·s'er de :rece~e O(Pt~· pór.·)4 bo.'.anemanais de trabalhõ; a 

.. Cr s . .25~1 ~-. 'An_teriormen!e~ ~itdO: a <Lei 3999, ·p~rtu ~é 'lo: ·de míúOcdeste ;no: .:.-/~ .'-:'.: · ' . , 
. ~ulalÍtenta o .trabalho·médico, ~piso~~ _. · ·· , · ... ,,,;,; ·"': · . ·.~C : · ,-.-. ~ 

jomada'-de .4 lioras ,e5tàva .fixado~em· três·salá- ._:: 'OutrO' ites~ue:do'di&sídio:diz mJ)êito.·ao adi
. :ri~s mínimoS 'n:gionais. Deste mÓdo,~·depertdend~· ·cio~ ~êfe ·insalubridad!=; ~'Ex.istem;<dois. :graus:· O 
'da ~o.:-·~ ·piso ~ii~va. em'~tomo id~, 7.ou· ·~,m~,re~~r~·a'i~~lh~~~·ioJitat~:~im-

8 m~ c~ros:.Çom,a sentença do Tr!bunal Regio- .. t~ -~~ _,~çaef!t_':!,.e~ JIOhunen~~ poid_at;n~infec
~nal •ao cTrabalhQ~>P·:PiSo:·.foi úriiformizado'·benefi- .to.contagiOSB!!i·bem.como objetoa:Aie·«U ·USO. rtão 

· cian~o .!"?çi~lmérite'~~.s,-~.f~9~~~ · ~JT~v~';!~. ·JP~~~te·~-~~~izad~~~~~~ó e~~-llrbaJ:!~ .. Já 
·.n~·,~eg·~ _m815 ca_r~ntes: ~(<f..\'·{··-.J~ f~-;;,m · ::.~,.;S; ··~· BJ'B!I ~~.•?.'·.d~~·~?·:~--~~ta~~.permanente 

.'::·. ~·,,":'';_:;· .. ':',o;'i-'!"";4':'':"$"-''~'~~:A!;~.'.::..,._31;}i~~~'.;~.":.'~"'-·: : ·co~ ·paCient~, anu'rws ·ou mateiia~:infecto epnta-
~·- <t) üelegado'·,:d,&ls;'rid'i~i()'\ cí~Oéo·~-~iíá.iíbém · · gi:m~ em.hospita~;. ~rviços de emergência, enfer-· 

.-como 'import:lnie. ;·~;item ;dO. :diSSídi~. q~Ei•diz :re's:, ~ ~/~ambu~~~r!oir.:_~ós~+de _ vaq~o . ou 
. ;médico' delriitidci:''''Estabe:, ·· ... outros :estabelecunentos· destinados ·a .cuidados de 

'o·.:ctoêument~.,qti~~todo ~prega~()· d~mitid~·, :;Jaúde;.,;bém 1X)mo··«:Qntato em -.iabomtórios ·coin 
, sem justa,~usa somente ~erá ser substÍtu·id~ ~; ;jm~iílãii1iJesliíllid~70 ~P'ieiárõ:de:Wrõ,:vacliW . .Oü 
· ;outnrde,;gual~~~-sa norma: assegura a!)·mé- · -outros p~utos e análises clínica&. A insalubridade 
·d~co assalariado melhores condi~ de·defesa dos .em:grau médio se aplica. ainda,-aos·quetrabatham 
•.5eus irit~:l;:praxe o empregador.ameaç:li ci,.n em gabinetes de ·autopSia, 'de . .anatomia e histoa
;desemprego ào ·trabalhador, cjue ~WindiCL Essas ,natomia, cemit~riC?s,, --e. que :tenham êontato com 
·ameaças às vezes surtellf"t!feito. !P9is em muitQS, .res~dios de animais det~~dos.;_:' ~ .. \~··i . .,..;~ 
·casos o.médico:recua:diante·do medo de'-perder·o · ;·. ,: ,. -1 ~<,;·.l:"'""~~')j.;,;;::.~t;}.'iJI!•~.} : ::;-~ .,·;·• . 

. •emp~o' e .,a.inité :~ ,.,mpr~"~r 1·a,xut,. •. .o .,...u • _ '.No,casó. ·iitK. """"ilnL ô. D.tirinnaJ de iDJaluhri-
;~Jtnit,~~:~.dbsíd~e~~~~~;;, .. ,cbd~~~.íR~:~;;:.'-~~;~~;~nt~~~/J 
. :duas' iâzões: I'M; átf\feíiiiti;)5emiusta'-tauiialb;mé- seis ._1aláJ'Íc!s 1mí!'imos·:.e .,ara·:O·.grau médio ';lO· f;o~ 

•' • • • . • . I • • I •• - I 

.,-dico .assalaria'do que ·reiyiridica, o. empregador só cento: Assim, à partir .de maio, o·adicional é de 
·.;poderá.contratar·outro.pagando o mesmo salário; CrS ~0.064 para·O·BJ'BU máx.imo-e.CrS 5.032para 
·:·2o.)'pelo.item que:-diz.queacarp.máximapor ograuniédio. ' .. ;•,·;;_ ,;,;...-·:-.:.·: I• 

. . .•• ~····· , .. ~ "'·"" 6 J t -~t,;;.~-~:..áf-' .• '~- •. ·. '• ...... 
· hora -~e ·atendimento .é: de quat~~ d~ntes ou .16. : . . - · ·:' •. .:;;·::x .. :;':..:.,!·i/·.·~ ;" .. ' .. · -
fnu~a JOrnada de· trabalho, de quatrô horas por' dia. : · Estes-e outros itens do'ic&sídió coletivo sedo 

·.'Assim, .o empregadonai pensar duas vezes antes de explicados na -reunião na ·Associa~·Méclica. Edu-
demitir o empregad~;·: · · :,· .~:"'; ,, - ardo .Filho ·disse, ào i:onduir, qÚe.a:Delepcia vai 
'· . . . . .. - ·.:- ~·: .... , :r · .• '' .\: .: :::~ ': daenvolver,..,.iuna cam~ .·PeJa sindicalização, 
;· •. A produtividade mereceu· também um item do clwnando. a ·atenção -dos .colegaa para que 0 aissí

. dissídio.~ laxa·~i insti(u~ pela lei 6~?08, qué dio ~~ente: foi póssível sraçü à uniio da daae: 
·alt~u ·a·política· ~1.. T~ta« de uny índice ""Quanto maior o•n6mero de sindicalizados, mau 
fixido atravá de ~egociação-eom a dasse patronal condições haverá p~ novu cionquiabia". ·· 
.·-;:,~··· .... ";l~f'l•b-'"c"'r"·r"• :;~·,"" G"'..i;~<"Ji;~• ...... ~y;:. ' ;,~ "~, • e-;·.:.~::: • ~' ... ,·, 
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..lU (Reconhecida pelo Docre~o Federal N.o 69.324 de 7 /10/71 n:~.-,~0.~~. s;a~r~i:~~ c r~.:~:lr~CG~S 
ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇOES '·'--·~lvls,;o ~J l;;brmélcões 

Fi~OTCCOLO 

~:~R~~ 0~~80 116/80. - ASIIFUEL r~:T;;;;~~:~~~~: 
ASSUNTO: ATO PÚBLICO CONTRA A DEMOLIÇAO :Ok""S~-~~..JLJ\)J 

ORIGEM: ASI/FUEL 

AVALIAÇÃO: A.l 
DIFUSÃO ANTERIOR: 

DIFUSÃO ATUAL: 'bSI/MEC 
REFERENCIA: 

Kl:S I[S s·p /P.R ---• ..-~+ 

ANEXO: CÓpia .xerox de recorte de jornal e fotografias 

1. 
O DCE/LIVRE da FUEL e o. Centro Acadêmico Três de 

Agosto do CESULON, com apoio da Diretoria de SaÚde da UNE, pr~ 
moveu no dia 12 de junho de 1.980, um ato pÚblico em protesto' 

contra a demolição do prédio da UNE, no Rio de Janeiro. 

1.1 
A manifestação estudant.il foi realizada no calça-

dão da Avenida Paraná, ·em frente a agência do Banco do Brasi:l, 

tendo inicio aproximadamente as 12:30 horas e contou com a pre 

sença de 80 a 100 pessoas, em sua maioria estudantes e simpati 

zantes do ME. 
1.2 
No: local foram afixados vários cartazes e faixas' 

contendo palavras de ordem confra~a repressão policial ·e demo 

lição ao·prédio da UNE . 
Foi montado· um· jornal mural, contendo cartazes e 

recortes de jornais alusivos ao movimento, acima referido. 

1.3 
Inicialmente foi hasÍeada a 

acadêmico Mário Luiz Milani.~ · 
Em seguida Gilberto Berguio 

bandeira da UNE, pelo 

Martin(~· proferiu' 

breve alocução,- abordando o sentido daquela manifestação .. / 
-p~ 

blica, afirmando. que· ela repudiava a ação repressiva do Governo 

que-a- .. ±o.Q.Q_ custo. quer destruir um monumento histórico, que sim 

boliza a luta dos estudantes no Bras~l. 
Criticou ainda a política de abertura do Governo' 

do Presidente Figueiredo que ao mesmo tempo fala em democracia 

e no entanto manda espancar estudantes que estavam protestando 

pela destruição de sua sede. 

1.4 ~ 

O estudante Amauri Carlos Campana~leu uma nota 

de protesto, assinada pelo DCE/LIVRE, Secretária de SaÚde da 

UNE e Comissão Executiva Pró -União Paranaense de Estudantes. 

Ao final, os estudantes gritavam em coro: 

"segue" 
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Continuação do Infe n9 116/80 - ASI/FUEL 

ABAIXO. A REPRESSÃO 

A UNE SOMOS N6S, NOSSA FORÇA, NOSSA V6Z. 

1.5 

As principais palavras de ordem utilizadas foram: 

- Abaixo a demolição do prédio da UNE; 

Abaixo a violência contra o Povo Brasileiro;. 

-A demolição do prédio da UNE é um atode violência contra a his 

tôria d~ Povo Bras1leiro; 

- Pelo cumprimento da medida judicial que- impede a demolição; 

- Pelo livre direito de .manifestação; 

Contra a demolição do prédio da UNE; 

A UNE somos nós, nossa força, nossa vôz; 

- Abaixo a repressao policial. 

1.6 

A manifestação durou cerca .de 40 minutos, ao final a 

maioria retirou-se do,local permanecendo apenas um grupo de estudan 

tes que ficaram vigiandó o local. e prestavam .informações ao pÚblico 
1 

que passava por ali. 

1.7 

Por · volta das 18:00 .,.horas, novamente os estudantes rru 1 

'· 
niram-se no mesmo ·local, para o encerramento .· do ato pÚblico, o que ' 

foi feito com a presença de mais ou menos 30 pessoas. 
I 

e , Gilberto -Berguio Martin, usou da palavra, criticou 

protestou novamente contra a . demolição da sede da UNE, em seguida ' 
1 

agradeceu o apoio de todos e a bandeira da UNE foi arriada por Má ' 
- I 

rio Luiz Milani, o : __ qual organizou . e comandou uma pequena passeata 

em direção -a sede do DCE/LIVRE. 

1.8 

Foi constatado no local a presença de representantes' 

da_Çpo~~Jornal do Paraná, APLP, Comitê de Defesa da Amazônia ~ ; 'A~ .. _ _ _ 
sociação dos Internos do HU e Movimento Estudantil Secundarista de 

Londrina. 

1.9 

Entre orrfros foram reconhecidos os seguintes elemen-

tos: / 
- Jair Salvador DCE/LIVRE da FUEL APLP 

José Carlos de Oliveira Arn'lida /, " 

Maria Izabel Z. Henrique J '' 
- Milton Coe Suzuki ~- " 

- Coop-Jorhal/Pr : " 
" 
" 

"segue" 

_; 

/ I 

' 
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- Mário Luiz Milani~~ DCE/LIVRE da FUEL - CDAMA/LDN 

Antonio Carlos Luz " " 

Mércio de Macedo Galvão / '' " 

Edilamar Andrade Ribas ~ " " 

Ademir Gomes de Assunçã~ " " 
- Marco Antonio Fabiani _:::::;:? " " - As. Interno do HU 

- Julia Terumi Ito -~ . " " 

Carlos AugUsto Dias / ~ " 

Gilberto Berguio Marti~.....f"' · " 

·- Raquel Dias de Araujolj " 

" " " 
" e UNE 

" 
" ,-:- Antonio Claudio Leme / / " 

- Alberto de Paula MachadoÇ"' '' 
,, (presidente) 

- Dora Alice Sella ~ '' 

.Jadir · de ~ai~a Gu~marãe~~//' " 
Angela . Cr1st1na .P1srtell1 / " 

Glaucia Celestino~- " 

Genilza Belmont Kleim/;:7 " · 

S . 1 . An . c . /'. " 1 v1 ~ _ ton1o ampana . · ~ 

Amaur1 Carlos Campan3.Y"-:V' " 

· Ma:ry Valim Lopes :/ . ~ - . " 

Creuza de Oliveira Rosa / ~ " .. 

Carlos Alberto- Francovig Filho./" '' 

Cezar Augusto Benevides / DATA '-

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,_ 

" 
CESULON 

,, 
- Carlos Yoshio Okawati ·~ '' 

Clovis · Gonçalves Leme / Ex-presidente do DATA 

· - Edelvais Keller ~ . · DATA - CESULON 

- Nice Carbonieri -~ · Coop-Jornal do Paraná 

-David Felismino da Silva ~MQ~. Secundarista de Londrina 

- Nilson Monteiro Menezes ~op- qornal do Paraná 

J - · . . . d . · . ~- " " ose -Anton1o---Ta eu -Fel1sm1no;:;..---- . 

" 

I ' / 

I, 
I i 
I I 
1 i 

i 
' .! 
I i 

I 

. ' ' . ; 

I i 
. I 
I i 

'i 
i: 

\I 

..--.-·· ;:, .. 

- Ma~co~A~~o Castanheira ~APPEMMA e NÚcleo dos Engenheiros Agrô 1
• 

nomos '.de Londrina. 

_.:..------·--·--·-~---_,.., 
O desnnatário é 1espu: s~v;. l r:-el.3 manutenção 

do fi]ilo d:ost ; r:: c· Ui:l < lO (f n. 12. De<. 11° 

79 .099/77 f, ç~ ~.:l .:: rnento <le Salvaguarda de 
Assuntos Si _ i!E~~..:,.- ___________ _. 
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.. ·~,_...,·.:c--~. -~·:i_.-PE~~d:a;~~~.J;.~~~~-ant!~:'-~J~~-,e,;par~, ~~Um_a ,i:J_em~na,..;que.~a?c!ere como f '-
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~- ~~--\~{~.é~~ç~~{i~~~~~~~}:~~~:I -~~1~~Iãn~~ 31?~-à-~tin~-cJa·UNE);:: 
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:· . ·, .: ': eS!U~danfil,~~õ_m_q,-~oe~ ~m~_-f_o~~~-~i}-~tf te Jii,a'ch5··~-m;:!gem-do-prédio e0ao ~me cb
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_ · ... -: ... ~-: _ ·;1.-::.:.:A ~o~;:gu~ ~ra_1,~~r~1~s"'5;:~~~~~ .. ~-:~~-__re~~ ::~. ap~ t~o ~o ~~~ ms:,_: 
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.E§tudante~··prote§tam C((})nltJra 

d em olição do prédio d~ UNE 
Pacíficament.e., d ezenas de estudantes lonári

nenscs ~ concentraram ontem, ao meio-dia, no 
Calçadão, para protesur contra a dt:molição do 
prédio da UNE - União Nacional dos Estudan tes 
no Rio de Janeiro: Os estudantes levantan!.m a ban
deira da entidade e in.<l.alanm murais nos b" ncos 
com as úl i.ima.s notíCias de jornais sobre a demoli
ção. 

·No chão, pregu;;ni cartazes c:rit.icando 11 ~io 
dos policiais que, ·com bombas de ps e czssetetes, . 
investinm sobre os estudantes canocas concentra
dos diante do prédio, na terça-feir.L EJes _prQCUn<· 
va.m im.pedir a . d estruição daqude patrimonio que 

. pertencia . à UNE ·deroe 1945,-·quando os estudan-
·tes se empenhavam em campanhu nacionaliJt.u e 
nas lutas contra a ditadlll2 de Yargu. . 

O secretário d2 2J ea de Saúde da UNE, Gilb~ 

Marti m, d Í.<enno<J condena.o"do a nrerl.id.a tom ach u 
pressa~> peio Tnlrunal Fed.enl d.e. Recursos no !'e»

tido óe se destruir o prédin. A SBII rnç:t do Tribo
na! foi contra • determinaç2o óe ll:D juiz carioca 
que entendea = legifuru a pr=vllçâo do prédio. 

Martim considerou ~ubft:riria .. a demolição e 
condenou a r:p~ >!OS 2!Cclêmicos carioczA a.fir. 
mmd.o gue, m.ús ama •a. fia danon.çtndo o 

. óesrespc1to is bbad.zdc:s d!=zocnitiau e o que 
jzni(i!%. de r. to, li. zberttxrz do Gooemo ... 

: . j'· ~ir, 1m1 c::staó.z..nte f~ a~ de mna ;1()

t.a rep ud Wtd o os !!COfl tecime1! tos IN} Rio, l!.SSÍn2d.a 
pdo De& Livre de I..ondri.nM e (.o;mis2o Pró Uniâo 
l'nnmae= dos: E.r.tudnnta.. A =ta enfntiu qae 
por tru da demcl.içio ~esti o i:::rt.en:sse em apagm
todo o lignifi!C!do ltistóriro qne o pú dio repr=
ta. princ:ipal.r=te f'ên Oi~-

-.:-.· · , Os eiõtudantts protçstarun tmnbém contn a \iolãJCÜ da~:;_,;,. ;_.·., . : 
· .... ... ~ .. •· •. ·h~ .... &. .. - -h :..: ~"'.Pol{ciaa.rioca . . ; -l.·~~!.. ... &LH,~t.n?~ci .• ·- ·:..~~ 

,, · . . ·r'··' .. , - - ··• . , ~ - - ... ~ ~- ... . . . .·-

--r • ••• - • - . . -~ .. , . · ··- • . . • -J .• '""""' :· <af'r·.H: Slf01!l<l~~t.·~~-· -~~-
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N9 01. MARIO LUIZ MILANI .-

N9 02. SILVIO ANTONIO CAMPANA 

N9 03. GILBERTO BERGUIO MARTIN 
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EUEL- 208 

(Reconhecida pelo Decr Federal N.o 69.324 de 7 /10 I 711 

ASSESSORIA DE SEGU ANÇA E INFORMAÇÕES 

ENCAMINHAMENTO nQ_o_39_1_s_o _-_ASI/FUEL 

DATA: 22.05.80 

ASSUNTO: BOLETIM DO DCE/LIVRE DA FUEL 

ORIGEM: ASI /FUEL 

REFERtNCIA: 

DI FUSAO ANTERIOR: 

ANEXOS: 

DIFUSAO: 
CÓpia xerox de Boletim -
ACT/SNI ~ DSI/SSP/PR -

l. 

---.... ----.... --.... -~ 

C.· F'd • ~ l 
. Ofl fL,tGí!CJ~ ~ ! 

I 

Este OI encaminha para conhecimento copla xe 

rox de boletim, do DCE/LIVRE da FUEL, contendo relatório de 

atividades daquela entidade. 

--. 

-·--··------------~ 

( Conhdenciéli \ 
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DIRETÓIUO CENTRAL DOS ESTUDAl\TTES - LIVRE - FUEL 

INFORME AOS ES _'UDANTES 

APRESENT fiÇÃO 

I 

fZl 

Estamos no inÍcio de nosso trabalho, pois o Di

ret6rio Central dos Estudantes, eleito h~ pouco mais de dois meses, 

ainda é uma entidade bastante recente. Existem muitos planos de ação, 

porém as dificuldades encontradas exigem wria certa estruturação, 

dando prioridade às atividades ma~s imediatas. A grande dificuldade .. 
que emperra a concretização de determinadas atividades, é a falta 

~"i4t. de uma estrutura financeira mais estável. Mas mesmo com as limi tn -

çÕes impostas no momento, não ficamos· de braços cruzaé!o.s esperando/ 

que a situação melhore. 

A primeira atividade desenvolvida logo que as·

sumimos a direção da entidade, foi em relação aos transportes. Ao·

. mesm_o tempo que organizá'Tios a Campanha da Carona, que. visava não s6 

uma saÍda imediata para o problema dos traBJsportes, mas também uma/ 

integraç~o maior entre os esttudantes, p.!'ocuramos solucionar a ques

tão da falta de Ônibus para o Campus, Co.ns.eguimos. junto ao: Sr. Lo 

pes, proprietário da Viação Urbana Londrinense. um maior número de 

coletivos para a linha ciC.a,de-campus. e vice-versa. Atualmente, pod~ 

-se perceber no ponto do bosque, de man,hã, um nÚmero bem maior de. -

coletivos para a FUEL. O mesmo ocorre no CCH na saÍda do perÍodo' rra.' 

turno. 

Paralelo a essas atividades, encaminhamos a le

galização do DCE - Livre que .hoje é reconhecido junto à Sociedade -

Civil e registrado em Gart6rio. 

No· setor cultural/recreativo, também houve pro

moçÕes: show musical com os grupos Matéria Prima e Sacha ~ R~beruan, 
ambos do Movimento·Popular de Arte de são Miguel Paulista e um P'orré 

(com animação dos dois· grupos), na sede do DCE-Livre. 

Além dos. trabalhos. realiza dos, existem outros. -
que estão em fase de organização:: 



,~r-.-, '?,..,RATIVA DE 1··-VRO" '·· . .., . .-
"'' -~· • ,.,,__.(, .!:'.i~ . . . " 1 ~ .._, :: o que '\.ror::: e a<rzn.a de ·L1.ma coopera-civa que. venda J:',""' . . .....•.. -·· ·-· .. ___ ... --· --

.. v:ros e material di dá ti co~ . como Régua 'I', Es t etoscÓpi. o;. Cadernos etc e 

t~l. a preço de custo? 

Ôt:imo, 
~ .. 

nao e mesmo? Poi~ 

rk 
l.it.- I 

I 

J.o DCE~Li.v:-e,. A Coope1·ati.va d2 L:Lv.ros~ ... ; · .. foi .fuYJ.daJ.a rio-. dia 14 de maio 

E está encaminhando sua regularizaç.J:CJ jun·;..:o aos Órgãos competentes .. 

Aguardem~~:. 

G~l!P_Q_.Q.E TEA~Rq_:: pra quem gosté:. d2 teat::"o 7 e~.s uma Ótima oportunidade. 

Pe>:rr-tado pela diretoria de Cultura do I'CE
1 

o grapo é uma das opçÕes para 

e; i.ncenti vo à produção cul tu:ral uni ver si tó.ria de JJOYld:-ina. Quem estiver 

in·i.:ere.ssado em participar, pode dar W!la passcJ.dinha pelo DCE ou procurar 

a Celi do curso de enferma.gemn 

~I~ª-~~~-. .LUNL'"iA;· sensac:ion&l f'=s1.:2. junina~ dia 13 de junho, no colégio Ma-

41f'i.sta1. com pipoca~ quentão~ bat~ta--doce, pau-de-sebo)
1 

fogueira e até 

qcad:r>ilhao P:comoção conj,J.nta COfll o Grêr~io Estudantjçf do Marista. 

FA~ESTRA COM O DEPUr"DO FEDEJJ<AL OSWALDO 11AC§Q.Q_:~onvocação de uma "AS· 

sanbléia Constituinten que teria a funÇao de formular uma nova Consti -

tui.ção Brasileira .. é wna das questões polÍticas mais discutidas atualmen 

~ -;:= no paÍs .• Para 3.rnpliar o debate ~n Londrina, o~ dE 'Utado federal oswal 

,'ao Macedo da Tendênc::.a Fopula::c do H1DJ t falará sobre a importância de ~ 

>xr,a ''Co:u:.s-7.:i tu.inte H., o ~1 .. oca:.:. se:r·á o ':•:ea".:r·o Filadélfia com data a ser con 

firmada •. Promoção conjunta com o DA'I'A ( Cesulon). 

JORNAL:- inicialme.nte havia a propos·ca de· se .fazer um jornal tamanho ta-

,elÓ:l.de, de 12 págin~s ~ e qu':! fosse ·distribuÍdo gratui t.:unente a todos os. 

estudantes,o No entanto v r..ovamente as dificuldades financeiras exigi -rr~m,/ 

cutra alternativ'e:~ pois o seu cu::>to sel"ia de Cr$ 43.000,00o Como o obj~ 

-~i vo priEcipa1 do jornal 6 criar cana.is pal"'a a discussão dos problemas/ 

'l';;.e atingem os estudantes, a Universidade e o país, tanto no aspecto so 
~ ,.. . - . - , como cultural, pol1tico e economico, a preocupaçao ma1or nao e 

C:)tn a sua forma e sim com o conteÚdo. Porisso, lançaremos.brevemente um 

... :ornal Mural que terá seu preço bastante reduzido e possibilitará a pu

~b.caç~o do mesmo nÚ.Jnero de matérias previst.:1s par.:1 o tablÓide. 

~)N.$_[:;LEO .DE .EN:TIDAJ?ES PRÓ-UPE - No~ prÓximo sábado.( dia. 24}-~o ·Censelho -

de Entidades PrÓ-UPE (Urii~o Paranaense de Estudantes) estar~ se reunin~ 

do em Londrina_. umél das propostas qt . .:; deverá Sr2r vetada Aessa reunião, 

;.. a que indica· Londrinp. como cidcJ.d2--sede do Congresso que reconstriri.r~/ 
~ ~PE, o ~ue ~- wna passo hist6rico p~r~ a cidéldeo 

., 
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DATA: 25.03.80 

ASSUNTO: COMPLEl1l JTAÇÃO DA CHAPA ALICE.~C:C: 
ORiGt ·:: ASl .. "fUEL 
AVAUAÇ/\0: 

2 
DIFUSÃO ANT[:fi!vR: 

DI FUSÃO A TUt i_: DS I F :EC 

•• t :~ 

- DSI/SSP/PR 

\ I 

REFERENC!t..:~.~-- Ini e n9 O~~ 'BC -AS IFU~L 

ANEXO: 

J 
• . .. . I 

Em comple .iento ao infe de r'eferência; · estÊ-2. OII 

iden"'-:ificou os _:l timos 2 estudantes que compõ · a cl'apa Alicer

ce, eleita parê o•DCE ' ... IVRE ')A FU.EL nos dias .:._2 ': 13 de março' 

do corrente ane;. 

}''):-iE: EDSON 

1.1 

·)ados c ~- Qualifica.9ã~: 

... c~f.:,istro de Ativcida.o s: 

JATT/~ 
~-..::LIA~ .·.0: Jalindo Jat:...._ 

Helena. Quinteiro Jatti 

!:;,,j,:,, i: ... ' :'·~ I ~formacões 

. w~ ............. i'5.~Jli.o.._ 
· DJ.;,TA .... ~!?/ ... Jl3./ .. .8.a_ 

D!..TA E LOCAL DE NASC.: 14.]1"60 - L:mdrina - Pr. --·--
!;" I:1E;JTIDAD~: 2.121.273- PR 

ESTADO CIVIL Sol teiPc 

F~OFISSÃO: Estudante de Agr momL 

2NDEREÇO: Rua Darcirio Egge~ 70 ··· Shangri-lá - Londri;,a/Pr. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES: 
Está p .rticipando do Grupo Estudantil 

Pceira , tendo integrado a Chapa Ali

cer(:e, que foi e lei ta para o DCE/LIVRE, 

CONOTACÃO POLÍTIÇA1:. Não avaliada 

-x-x-x-x-x-::-c-

NOME: JOSf MARCELINO INÁCIO r-="-
~ 

FILIACAO: Martinho Jos Inácio 

Eva M2~celin~ In~cio 

DATA E :1 0CAI DE NASC.:' 01.07.E:.3- Ivaiporã- p ...... 

C. ID :NTIDA . : l. 5 6 3 • o ;j 2 -

ESTADJ CIVIL: Sol .. ro 

DT .:.. r. 

PROFISSAO: EstudanTe de Economia 

ENDEREÇO: Rua Alagoas·, ?19 - Cent 'O - Londrj na - Pr. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES: I~tá part~cipando do (~tpo Estcdantil 

Poei:.. a, "L, 1do ir.te_çrado :3. C:aDé:. Alicer 

DCE I LI V RI:. 
CONOTAÇÃO POLÍTICA: 
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~L~ ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMACOES 

INFORME nQ --~ _11_7_/_80_-_A._~_I _I r_n E 

DATA: 25.06.80 
ASSUNTO: MOVIMENTO DE PROTESTO CONTRA A COMISSÃO DE 

ORIGEM: Asi/Fuel 
AVALIAÇÃO: A .1 

DI FUSÃO ANTE R lO R: 

CURSO DE ~DICOS RESIDENTES DA FUEL. 

DIFUSÃO ATUAL: DSI/MEC 

REFERENCIA: 

ANEXO: 

DSI/SSP/PR -

1. 

[:iofiil de Seou:c .~~: -~ : L .. ~,:t~ 
Subdivisão Ge Uormacões 

PROTCCOLO I NQ ···--.2.f~/ ~ 
DATA ... M~ .. a./..1 .ID ... 

Um grupo de m~dicos esquerdistas, que atuam 

no Hospital Universitário, juntamente com a Associação de Méd~ 

cos Residentes de Londrina e Associação dos Internos do HU, es 

tão promoven4o uma campanha contra a Comissão. de Seleção de 

Residência M~d-~ca, instituída por ato executivo da Reitoria,de 

17.06.80. 

Sendo que uma das finalidades da comissão ~ 

no sentido de "estabelecer critérios comuns para a escolha dos 

candidatos aos Cursos de Residência Médica e garantir a igual

dade de oportunidade a qualquer candidato a residência". 

1.1 

Alegam os promotores de tal movimento, que 

a Reitoria pretende instituir uma t~iagem ideolÓgica entre os 

candidatos. 

1 . L. 

Os principais elementos que estão promoven
do e apoiando ·o movimento. s ao: 

Pela Associação dos Docentes do Hospital Universitário 

- José Murilo Rubilota Zeitume~~ 
- Joselina do Nascimento Passos,~ 

~

José Luiz da Silveira Baldy~ 
- João Carlos Thonson ;~c 

~~-~~~do de Almeida Rego Filho; / ? 
- Lamartine·-·correa de Moraes Jqnior/' 

Flair José Carrilho. -~ 

Pela Associação dos M~dicos Residentes de Londrina 

Ivan Pozzi; ~-~ 
Doris Pozzi;~ 

- Jorge Luiz Pelisson~ 
- Clara Maria de Araujo C i ffro.:~-:::-
- João Soi tiro Yokoyama ,c~~-

Conf~denci~d 1 
---·~··-===~ 

Pela Associação dos Internos do Hospital Universitário 

-Fábio Caldas de Mesquita;~ 
- Luiz Carlos Yoshio Sugmyama;~ 

. ?~ R0'1 o~ At:r ''segue" 
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- u 2 _ ... Confidencial , 
-· 

Continuação do Infe n9 117/80, - ASI/FUEL 

- Marco Antonio Fabiani;~ 
- Luiz Eduardo Cheida;~ 
- Roberto Meno11i.~ 

OBS.: Todos os elementos citados neste infe possuem registros nos 

Órgãos de segurança~e informações da área. 

--------~--~~~,=~ 
O destina~á~i;t" responsável pela manutençã~ I 

d@ c:ijgilo desle r.CJ,u;nç;nto ( ,A,rt. 12 Dec. ~ l 
19 .Õ99 I 77 Rt:!:iulamer,to de Salvãguarda e I 

Assuntos Sigilos~s}. -

1?'==-'="""-~""'-'C•. ~~;;f 
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Confidencial 1 
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'OI~ ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇOES 

INFORME nº 099/80 - ASI/FUEL 

DATA: 29.05. 80/ p 
ASSUNTO: JEFERSON BRAGA~ 

! 

ORI~EM: ASI/FUEL 
I 

AVALIAÇÃO: B ~ 3 

Divisão de s~::mnca e liílorn;ncões 
Su~divisào ce lr,formacões 

Pr~OTOCOLO 

_PJº .... : ...... ':f/:.6::t. .. ./. ... ~ O 

DA TA .. :J.1/ .. IJ.6./ ;}/.(2. • .-DIFUSÃO ANTE R lO R: 

-DifUSÃO ATUAL: DSI/MEC 
REFERENCIA: 

DSI(SSP/PR. 

I 

I 
ANEXO: 

j 
I . 

. 1. 

O nominado estudante da Universidade Federal 

da 
I 

Bahia, elemento ativo no ME, residente a Rua Joaquim Ai -

res, n9 31 Salvador -Ba, vem mantendo com certa frequ~ncia 1 

I . . 

icorrespond~ncia c~m ~ est~dante~ ~Curso. d~ Serviço So~ial 1 

da FUEL Angela Cr1.st1.na P1.ste11/e Mary Val1.n Lopes~ at1.vas' 

no ME). 

1.1 

Em suas cartas, ele envia recortes de jornais 

com notícias do ME na Bahia e recortes de artigos publicados 

no ''Jornal Tribuna da Luta Operária'' ( porta-vóz do PC do B) , 

solicitando para suas amigas que divulgue as notícias junto' 

aos colegas do DCE/LIVRE da FUEL. 

1.2 

Na Última carta enviada no final do mes de 

maio, o nominado fez refer~ncias a um movimento que está sen 

do articulado em Salvador, para trazer. de volta ao Brasil a 

Suiça Marie Helene, expulsa do país em l.B76, por práticas ' 

de atividades políticas na Bahia . 

. · 1. 3 

Ele fala também que está militando no movimen 

to contra a carestia e no movimento de Associações de Bairros 

de Salvador. :· .. 

1.4 

Em suas cartas. usa sempre o termo '':Camarada'', 

quando se refere a seus amigos de Londrina. Afirma que o fim 

da ditadura militar está próximo e que depende somente da 

união do ME com o Movimento Operário e que a classe média' 

nada fará para defender o regime, pois ela também ~stá so 

frendo com a política econômica que só estimula ·a- inflação e 

a corrupçao. 

I 
I 

I 

' I I 

i 
' 
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"ti uma ameaça extremamente 
séria à paz", disse. Carter. sobre 
a Intervenção milita~ da União 
Soviética no Afegani$tão. :~s~o 
exatamente as ações imperiali$· 
tas dos círculos governamentais 
norte-americanos que estão 
criando ameaças à paz", respon
deu a agência T ASS. tl o suio 
falando do mal lavado .. 

· A agressão soviética 

. ·,. . . ' . 

A crise no Sudoest~;, Asiático· se agrava e abre uma nova· 
fase de guerra /ria entre ·as superpotências. -· 

I 

A ÜRSS diz que mandou 
tr_opas ao Afeganistão "a _pe
dido do governo do país:·. 
Trata-se do govcrn~ do gol_pis
ta Karmal. que_ depôs e fuzilou 
o golplsta Amin. que de_pôs e 
fuzilou o golpista Taniki. Seu 
apoio é um partido que . não 
passa dos cem membros. Afora. 
é claro, os ~O mil soJdados 
soviéticos. Sem_ eles, Karmal 
não se agüentaria muito tempo· 
diante da contestação armada. 

'' 

nas montanhas. . _ 
A opinião pública mundial 

condenou a a_gressão, em ter-
. mos ainda mais duros do qui; a . 

Invasão· da Checoslováqui~. · 
Brejnev encontra ~ada vez mais 
dificuldade em apresentar _ações. 
deste tipo como "ajuda inter- · 
nacionalista"_. . _ . _ 

Mas a resistência afegã à in
vasão estrangeira luta _em nome 
da religião e do _ariticomunis-. 
mo, sob for~e , infl_uênci_a de 
caciqt•es feudais _reacionários. E 
os Estados Unido_s tratam· _de 
usá-la em prove_ito pr6prio. 

plano da diplomaçia como na 
defesa" .. Além disso, a Casa 
Branca decidiu armar forte·. 
mente o Paquistão, também seu 
aliado.: _ _ _ 

Com a invasão soviética do·. 
Afeganistão, Washington passa· 
a ter bons preteJÇtos para uma 
escalada das medidas contra o 
Irã. Pode dizer que foi aberto 
um preéedente, que é neces
sário responder à. URSS, rees
tabelecer o equilibrio estra
tédco e até que é necessário 
"defender" o Irã ... 

"·?. • ..... 

··;.. i-~ .. :.. · .. ·. .. .",,._·~ ·~:· ~·."·, ·:·• .:.:..-::'~ .... __.;,"'!·.;...:::.~;":.·:.::.:::·~.~':-'Y ... ~ '":~~~-::::::_: ... :u=-~~l~~:.~~~;~ 
As lrol!as sovi{ticas~ no AfeKanisJão: desmascara-se matS uma vez o "interna. 
cionalismo proletário" de Breif1ev e C ia, 

tratégica para o Oceano [ndico. 
A China, por sua vez, está 

na jogad~ do lado dos _Estados · 
Unidos. Ajuda os àmericanos a 
Influírem sobre. a resistência·. 
;tfegã. Tema esperança. de con
quistar posicões às custas da 

. URSS, seu inimigo. número 
um. E também de receber .. 
modernas armas de Carter. 

Há perigo de guerra? 

recentes entre o Irã e o Iraque, 
entre a lndia e o Paquistã~, en
tre a lndía'e· a Chin-a .. 

Até agora as -confrontações 
armadas .tivéram caráter loc~l'. . 
O atiito éntre as superpotên
cias não significa que o mundo 
Ja esteja proximo de uma 
guerra global. Mesmo assim, a 
opinião pública do plaQeta vol-

. ta a tomar consciência deste 
rÍsco. O próprio presidente da 

·França, Giscard-D'Estaing, le
vantou a possibilidade em seu• 
discurso de ano novo. 

e União Sov iÇtica têm in teres· 
ses opostos,_mas·também In~ 
teresses ·cpmuns. ] á tiv_eram 
outros ·atritos~ às vezes sérios, c 
terminaram se entendendo. · 

De qualquer forma, fica o 
alerta. Quando as superpotên
cias começam a trocar acusações 

I 

. com ajuda da China e- do Pa
quistão. 

Nofundo, o petróleo 

Guerra, de certa forma, é 
o que não falta hojenoSudoeste 
Asi:ítlco. Há_a guerra entre as 
tropas soviéticas de ocupaçao e 
os rebeldes muçulmanos no 

Intéresses de rapina 

de "ame?ças à paz", é porque 
tanto uma como a outra ace
leram realm_ente . os prepara
tivos guerreiros. Dma guerra 
entre elas co braría dos tra· 
balhadores de todo o planeta 
um tributo incalculável, feíto 
de sangue e sofrimento. Os 
pequenos, os explorados, se· 
riam as vftÍmas maiores da dÍs· 
puta armada entre os super ex . 

:I 
. Hipocrisia americana Afeganistão. Há o envolvÍmen- Hã muitos fatores Influindo 

Por baixo das acusações to militar dos americanos, dos no desenvolvimento da crise. A \ 
. ~Gar~er suspendeu -às. ve-ndas 
de trig.o americano à URSS.· · 

·. u a apto.v.~'ião. rf.q,~ .. ~sorcl.os-

í-nóru·as e das dcclaraçõés dé chine~~es e j,aquistaneses no reslst'ênda dos pov.os;agred'{th;ls; 1plorado·r,cs.' · Os "pá:fs~s depen
. dentes ser iàrú r.~~f~l\d.os ·.a· àll
nhar-sc, num /<>1 :ri-<11tro bloco, 
~~ra ·1~ .. ~~ .. ~.:m:~· ~; 

'tr 
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udo o em nome 
.da "soberania dos povos". 

Quem tem memória curta e 
1a esquéceu São_ Domingos, o 
VietQã, o Chi!.e. c;tc., que 
acredite · na sinceridade do 
presidente americano. Ainda 
mais quando os Estados Unidos 
também estão moyendo suas 
peças para uina intervenção 
militar na área. 

Mais de . 20 unidades da 
marinha de guerra ~meri~ana, 
inclusive . porta-aviões nu
Cleares, rondam a costa do Irã. 
·uma histeria· guerreira, atiçada 

··pela impren~a. toma conta_ dos 
Estados Unidos. O secretário da 
Defesa, Harold Br_ow n, está em 
Pequim, numa visita de nove 
dias. Foi acertar .a colabor'aç~o 
Washington-Pequim_,. "tanto no 

Petl~ólso 
era nosso 

bons•f>r~pósitos.· çadasuper- conflito :di·r-ão. Há a guerra· ··do Irã e·d0 t\''fr.l'g:i'ri'i'srão;··rem 
gorênd<\ bii\t:-i.ll,IP}>liar sua área fria (pelo ,..,.,,., .. nt€ ár,ora) en· seu peso. ;, .,. •!·dha os planos 
<Ítc: lr·ft-.•· · · ~- ~fll,l. :1\lin~~ho.\& - lltre' 9.& ~,.W..J. ""t.•.f. Íl_e/ttã!l. . ®S. ~'·~ ·,' ·.: ,Íiludl: do;S~ 
.. ,.~., ~ ~ .. 1 .. be!il'l.~.~ ·~.__41'~ !';t.,-.L;,,, ,y,._~Í~ •"'·~ ;\:;r • · _ , 1 ,~' 1~f!O' 
tio·. estão· · ~e _f!:-~~ ·•u rjjiAÍQsa~_dêJ)téO' ·d~ mun~o pesá t~·lli.).~~~.Jiles. 

· · · Cfr, :\'". 0 :J ~ !So'r.521ti;la'J'".J:fl!rt'!l'Om:J;ro l~,! -~-mr~1ftt1J! g-L1 C rnrS"<h: rã'p~a:~. 
ma10r ta petr-ol ra do de fronrc:1ra mats ·ou menos Alem dts~o;:Estados Umdos• 
mun_do. o_ petróleo é o pomo 
da discórdia. 

A revolução Iraniana privou 
os ameriçanos de uma impor
tante posiçã_o na área .. E abalou 
muitos regimes parecidos com 
o .do xá, ql)e ainda dominam 
países da região. Carter trata de 

· recuperar o· terreno e o _ pe
tróleo perdidos. Nãoqler deixar 
um vazio quê possa ;er_ prec;n
chido pela URSS, o• '1ior ain
da, pelas _forças am.,mi>eriaiÍs
tas da região. 

. P_or su~ vez; . a União ~o~ 
viética enfrentará.·. escassez · dé 
Petróleo ainda nesta década. Is
so aumenta seu apetite pelas 
jazidas do Golfo. E também o 
interesse,· que vem da Rússia 
dos tzares, por uma sa.fda_ es-

Um amontoado de conflitos 
1. A URSS ,que sonha com uma saída para o Oceano 
•iridico e quer -c~ntrolar ,a "rota do Petróleo': .. 
2. In.vadiu o Afeganistão, com 50 mil soldados de 
elite. inas encontrou uma resistência encarniçada. 
j. Por sua vez, os EUA enviaram Rara a área uma· 
frota .de 20 na v i os de; guerra para p~essio na r ... 
4. O Irã, q_ue acaba, de sair d_e _uma revoluçã_o e 
agora desafia Washington, exigindo a extradição 
do ex-xá Reza Pahlevi. 
5. O Paqqistão ,. vizinho do Afeganistão e também 
do Irã, vai ser fortemente àrmado pelos EUA.' . · 
6. A China_ também entrou na d_ança, do lado dos 
norte-americanos e contra os sovieticos.': · ·; · .. , · 
7. No Pano _de fundo_ dt\ tudo. está o petróleo'do 
Golfo Pérsico .a maior bacia petrolffera do mundo. 
8. A lndia, outra· grande na_ção da área, entrou em 
conflito éom a China, na 'década de 60, e com o 
Paquistão, na de 70 .. Por questões. fronteira. 

Governo usa petróleo ·como bode expia.tório 
O f(OVerno insiste em jof(ar sobre os arabes a culpa da crise econômica Mas a culpa esta dentro 

~.. ) t_ • • • ....~· l ' "!- ~ ~ .;j·~·- -•rll ·-.!..., :-·.,..;._ -~.!!11· --.. ~ 
J!o~s teri.s:ll!.~a~ Nil~\-a«tt~:~Cl~t"'~:· 

=st·,-a-vena5'1'>'ãYã ~-ae~f'a"t'e-r ~~ 
biçã,) de seuspatrõeS.- -~---_·-

operária 
do Brasil, no modelo ecotzômico atual, que desperdiça petróleo e contraria os itzteresses nacionais. . Os operários das siderúrgicas 

O ministro das Minas e Ener· Para . fazer fÚndonar S!Ja barril de petróleo. que tem petróleo é preciso redefinir sua iQglesas estão em greve. na-
gia, César Cals1 anunciou que .fcono,mia, . o Brasil necessita .. 159 _litros,· custa~à menos que economia. O _povo dev_e decidir cional, por aumento salarial de 

. todo o território nacional está tmportar atualmente :.cerca de ·um qúilo de café.: Agora que os ó .que _.se vai produzir~. _como 16 a 17%. E a _primeira greve 
aberto para que empresas par· um milhão de barris de pe- exportadores . de petróleo · se produzir· e ·em _benefício · de geral da categoria desde 1926. 
ticulares, estrangeiras ou não, tróleo por dia. Em 198_0 vamos uniram para çlefeQder os i>recos quem será destinada ·a pro- - A batalha tem. sido dura, 

, pesquisem e explorem petróleo; gastar cerca d_e 10,5 bilhões de de sua matéria-prima, pa.;sou a dução. Enquanto não se proces- A burgu_esia britânica, 
Disse que as empresas que en· dólares para importar todo es- custar cerca de 30 dólares o sar a _mudança do. _mQdelo espremida peJa crise, joga todas 
contrarem poderão ser pagas te petróleo, ou _seja, algo em ·barril, ou seja, o equivalente a· econômico, a _dependência_ do as suàs dificuldades sobre os 
em petróleo. Essa decisão sig- torno de 450 bilhõ_es de cr!J- 8 quilos de café.· petróleo continuará servindo trabalhadores. E conta com 
nifica que o governo deu o gol-. zeiros. Sé esta Quantiá fosse dis- Qu~m mais c~nsome pett6leo ·-de pretexto para que o governo.· todo apoio do gQverno qltlsçr-
pe final no monopólio estatal. tribuída ao povo brasileiro. no. mundo são os· Estados adote medidas restriÍ:ivase jus- vadoranti:operário. A primeira, 
de petróleo. Pela lei do mo· daria para 'çlar um salár_io Unidos._ Eles p(oduzem em Se!J tÍfÍque os fêacassos econ_Ômic_os ministra Margar'et _Thatcher, 
nopólio, que é de 1953 e foi mfnimo a mais para todos, in- . território 9 _milhões de b;J.rris com base neste bode expiató_rio. "a dama de ferro" trata real-

. conquistadapelonossopovo após ch.1sive velhos, mulheres. e por dia e importam mais 9 0 desemprego, os baixos mente com mão de ferro os 
uma dura luta, somente a Petro-. crianças. milhões dos países que têm óleo . sa~ários, ~fome não dependem trabalhadores._ 
brás podia explorar petróleo. Petróleo é caro? paraexportar. Toda a sociedade . s6 da alta do petróleo •. como Mas· os grevistas contam c_om 

Em 1975 o general Geisel n<Hte-;.meriçana e· dos paísc;s . :muita, propa,ganda oficial·. f~z u_m grande truqfo: ·a solida-
impôs h nação os contratos de Certos jornais dizem que o ric~s foi estimUlada a consumir , crer.' E possível produzir mais . ri_ed~de prolet~ria. Os .ferro-
risco para firmas estrangeiras· petróleo está muito caro por muito péttóleo. Também nó . alimentos, pagar melhor ao. viários decidiram bloquear 
explorarem petróleo. causa dos árabes,' que ;mmen-· Brasil e'stimulou-se 0 consumo trabalhador, dar melhores con- t()dos . os catregame.ntos des-

As petroleiras só tam seu preço a cada dia. l_sto de petróleo para atender aos dlcões de vida e de . transportes dnados às siderúrg_icas. E a 
poderiam perfurar em alguns não é correto. O que os países . interesses das grandes empresas, sem ter que depender tanto do Federação · Internacional dos 

. lugares. Teriam uma partici· produtores de petróleo fazem é sobretudo as montadora's de petróleo. Mas, para isso, é Trabalhadores nos Transt?ortes 
í pação no petróleo encontrado, defender o preço de sua ma- . veículos . motorizados, que ob- pre;ciso que todo o po_vo ._par- propôs um boicote mundial ao 
) · mas só receberiam em dinheiro, téria-prima.• Enquanto. o pe- tivçraru lucros ,fabulosos nos çicipe· do pr.ocesso decisório_ e transporte de aços para a Grã· 

I. não em óleo etc. Agora, todos tróleo estava ba'rato, nenhum últimos vinte anos.. . impo_nha · outro mode_lo eco- Bretanha. . 
os disfarces acabaram. O pais ·dos pafses Industrializados pen- nômico, que não p~rrnita· a_ ex- Esta solidariedade que não 

. :está aberto ao saque das pe· sava em economizar _este com- E preciso outro modelo ploração das multinaçiónais e conhece frQnteiras é um do_s 
i troleiras. A soberania nacional bustfvel e gastava-o inutilmen- Para que o . Brasil. consiga 'd0s grandes proprietários. pontos mais . fortes do movi- . 
~~--:~"~"'''\_.,,,.,~-.. ,.;·:·;:._ . .---.,-,-."-·"li'". :·••.;;r.·+.C···.·Houvc ... ét>Of.á. e.m .. qqÇ um superar esta dependência do !l.!!lr Borin) . mcnro operário . 
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Quero ·fazer um aPelo para que 
seja feita fiscalização na Sidenír
gica Camargas. Lá é uma falta de 
responsabilidade muito grande. A 
começar pela higiene: não temas 
l>ebedouras suficientes, quando tem, 
a água é suja e morna. As insta
lações sanitárias são verdadeiras 
chiqueiros e as chuveirm são raras. 

Além da higiene, tem também a 
insegurarr;a: não tem material dé 
proteção sufiente .e quando fazem 
fiscalização, o defensor da finna só 
aponta as seções menos polufdas. . . 

· Toda a tuma das altas fomos da 
Camargas não tem instalação sa
nitária e nem banheiro. São dois 
fomos, mas s6 um tem bebed~. 

Além destas coOOições, a flnm 

não paga a insalubridade ·e o sa- o funcionário J)lidtr a conta ou fazer 
lário, que é ridlculo, atra~a sempre acordo que prejudica o trabalhador. 
uns vinte dias. E assim que trabalham os quase 

A indústria cresce nas mãos das . 400 ope(árias da Sidenírgica ca-. 
operários e em compensação ela es- margos dP Divinópolis. Falta tudo e· 
conde os lucros e a sua legislação é a assistência médica é a· pior pos
contra os trabalhadores. slvel. Nós já estamos cansados disto 

E nesta situação que temos que tudo. O pior é que o Sindicato dos 
agüentar as covardias das direto- · Metalúrgicas de. Divinópolis só tem 
rias e a burocracia dos encarre- pelego que não olha pra isso e não 
gados que pensam que os traba- se preocupa com a gente. 
lhadores devem morrer de traba· 
.lha r em favor da firma. A gente fei greve e conseguiU ai-

Os encarregados pensam que o · . guma coisa. A gente sabe que deve 
salário deve ser bom s6 para eles. · continuar lutando pra ver se muda 
Pensam que a miséria que a gente isso tudo. 
ganha está boa ou até sobrando. E 
no caso de dispelt<lar um funcio
nário, eles fazem de todo modo para . (J.MA. • Dlvinópolls • MG) 

Minha filha, minha heroína· Th o 
Hoje nascia uma flor 
Cheia de beiE!ZB, alegria e fulgor 
Contra a injustiça e a opressão 
5empre lutou 
E na estrada da liberdade · 
e do amor caminhou 
Aos ·pobres e -oprimidas, entregoú 
seu coração . 
Na luta contra as algazes .· 
do povo e da nação 
Nessa guerra justa talvez tenha. 
caldo 
nas garras ferazes do ininúgo 
Nesta batalha covardetrente eles a 
venceram. 
Mas de uma coisa eles não se aJ)er
·ceberam · 
Que outras flores nascerão 
E o caminho dela seguirão 
E o seu chciro.se espalhará 
E o seu perfutre todo povo sentirá 
A vitória, então,chegará afinal 
E você será herofna nacional 

Para minha fllll8 MARIA CÉLIA 
CORREA 

Buscaste 
A líberdade em amor 
aos·homens .·.:·'.: .... "·' ·'··· . 
Arrepios me percorrem o C()rpo 
em pP.nsar por que trilhas · . : . '· < 
tu pecorres... . · · 
cada esquina · ,-: 
um sobressaltocada. 
cada olhar 
um estremecimento · ,. 
mil corações a ti s6 estreitam 
mil mãos te conduzem 
ao próximo lar 
mil lares te acolhem 
eternos 
corações 
incógnitos 
que em ti tt.~pelham 
em cada companheiro 
tombado 

Para Theooomiro Romeiro déls 
Santos 
GrlgoriUJ, Sal\rador • BA. 

· I~:~~-~çq~j~f\tf:;ttt-a~Hos-pitalSão- ·P-àut·o. à ·críse 
r~.:: ~': 1 ' 11 q u~ )lt<tl S~Q f;il!!l'', if~ ... · -~ • o'''lfli H~ f'·:•:: ·w~ •:h· f'P\;J!IW.: ~ck.~ ~~~sociad~ .· . . " 

.. \ 

Comerciários:· 
nos garfaram 
. 20 por cento 

··· · Tendo em vista ·as dificuldades 
que afetam nossa classe, achamll! 
necessário divulgar mais manobras 
feitas contra nossa categoria. Bem. 
.o problema é que passamos um 
fim de ano diferente, o povo deixou. 
de fazer seus gastos de costume 
devido ao arrocho salarial e à. alta
do custo de vida. Com isto o comer-

-dá rio comissionista foi bastante 
. prejudicado e, para completar, o · 
sindicato, através de sua diretoria, 
boicotou tuna . assembléia,tiran.: 
do a possibilidade de colocar nos
sa proposta para o próximo dissldio 
em 1 de março de 1980. Vejam de 
que maneira trai'<llha essa dire
toria: fizeram um "apanhado", 
traçaram as propostas jepois de 
prontas chegam até nós perguntan
do se Unhamos algo a acrescentar. · 

E o comerciário · foi mais · 
uma vez passado para trás, 

Sem contar com a alte
cansados por trabalharem a se- ração do horário de fim-de-ano, 
mana inteira num ritmo ace- quando trocamm o dia 23:12.79 pelo 
terado. Quando ela . quer fazer pon- . dia 31.12. 79 a qual o sindicato 

aprovou a· proposta patronal a se
tes consulta. apenas os conipa.:: .gu. ir sem consultar ninguém._ 
nh.eiros do escritório os operários da 
produção,que são os que ficam nas Trabalhamos 6 horas no perfodo 
pontes nunca são consultados, pois:- de 10 às 16 horas com direito a lan
direção da empresa sabe que se che gratuito ni> periodo de 13 às 14, 
fizer isto ninguém fica. trabalho contado como extra adi-

O que a Fiat quer é nas explorar cionando 30% sobre média de de-
o máximo e noo tirar até as horas zembro. A proposta do sindicato e 
de descanso e de lazer, pois os fe- conhecida por nós vem a seguir: 
riadas são dias de descanso da 
rotina cansativa da fábrica. As ad- Trabaluar!amos 4 horas no 
vertências e suspensões são me- perlodo de !J às 13 horas recebendo 
didas que a Fiat não pode tornar hora\ extra sobre média de dczenr 
quando quiser e recorre a isto para bro adicionando 50% sobre hora 
mandar embora sem direitos. Nós trabalhada. 
não podemoo deixar que eles con-
tinuem agindo dessa fonna~ De- Vejam bem, nas garfaram em 20% 
vemos procurar discutir com os sobre a hora trnbalhada, aumentou 
companheiras, nos unirmos e au- o período de trabalho e tentando en
mentar nosSa organização para ganar-nos inventaram um tal "lan. 

che" que na prática não tivemos. 

v -: , di!tle J'aÍih.~tll •1•' M1'1lii·/&t'i:"~.~-~- ~~~~j}\.~'•n '1#--.fW!~#\.v ;,!::'~-.~. ~~ ccotte';--tir"_tnâtór_ ram_ ". 
- ~.:! ~ ·tv!Ji~llTOOit po~ nao tein•dlrelto·w e,!ltãO exljâ í-~ i;v,·•·r d~~rc_,s ~-~~~~~g~i(i!IS;..-t,;-...'\)t...JJ.fU 

-~ber ve · ea. ,,. a~.slllhMeJ,~il·<~~ ... _ -·· -Euneranar.~ .. 
' · ~i11Btll'i!t1_ • . · ~ '. . • 1;_,. . . Com Isso, devido à pés .. ~ una ad- fazem parte desta máfia 1.11:lininl:i• 

F;SSEI criSe é de a~ota, yem se ministração do hoopltal, nós, fun- trátlva 9 pi'esslonom seus subaltor-
acentuado devido. à dimiJtu1ção de cionárul9, eslnmCl!l novamente com nos a 11110 particlpáretn elas assenr 
ver!?as destinadas à saúde e edu· o8 salários atrasadOB e s6 recebe- blélas,sob ameaça de desemprego. 
caçao e ao desln~resse total do mas metade do 13" salário, que mal ( ... ) · 
gov~~o na. subvençao ·de hospitais, deu para pagannos nossas dividas. Temos que garantir nossll! di-

.; preJudicando aSSiffl a classe mais (~ .. ) · . reitos. Exigimos: salários em dia; 
pobre, os trabalhadores, que não Alguns funCionários tentaram garantia de nossos empregos no· 
pa<;s!lem re~'Ursos para dispor. de abrir crediário em algumas lojâs e retorno das férias; participação na 
serv1ço ~co. C .. ) ·.. este foi negado, .por serem fun- administrução e a não demissão de 

· E por ISSo que nós, funcionárilll cionários do HSP.· Muitos foram funcion.1rim arbitrariamente. 
do ~P. Que somm os maiores obrigadm a sair de férias; e o que E .só conSeguiremos isso unidos 
prejUdicados com a crise, junto com mais os aflige é não saber se quan- com a vinculação de todos os fun: 
os residentes e ~l~osl reivindi- do vol!a(em terão seus empregos de cionário8 à AFHSP, que foi criada 
ca.~m ~1or part1c1paçao na ad- volta. Dois funcionários foram há pouco tempo, mas vem lutando 
rrurustraçao do Hospital, para que demitidos por participarem da as- por uma causa justa: melhoria das 
n~os interesses e os da população sembléia ·de 'lJ de novembro, rea- condições de vida e de trabalho de 
SeJam atendidos. lizada pela Associação de Fun- seus. funcionários. (Assocmção de 

Partidos· 
repartidos 

Por que a extinção dos partidos 

Mas a alta cúpula desse hospital, cionários do HSP, que tem a fina- Funcionários do Hospital São Paulo 
além de impedir a nossa partici· !idade de lutar pelos i:lireitos de • SP) 

Gabriel~, 8 anos: a vida é· dura 
mas a gente gosta da vida. 

Saudações· e metis agradeeimfn
tas por terem publicado minha 
reportagem sobre o Vale do Je
quitinhonha, em sua Integra. · 

A(jui vai minha visão sobre as 
Partldoo Repartidos: · 

A vida do povo é diflcil. Sabe 
que tem gente morrendo só por' 
causa da fome? Não tem dinheiro 
para ter um pouquinho de conforto. 
Por isso, nós todos temas que· ler 
jornal, para 8aber o que está acon
tecendo no ntundo e vermos o que 

( ... ) O que a gente precisa não é 
de ninguém vestido de esquerda ou 
direita. Chega de rótulos! O povo 
precisa é de.gente do povo, cuja 

. ;r,,t.; r:,,"' :<:V.' . c&. . ·. t~ .... ç... única ideologia seja a justiça, a 

· Há várias fimas metalúrgicas e 
outras que se ntudaram de São 
Paulo para Embu Guaçu, para fugir 
um. pouco da lei e dos movimentos. 
Elas fazem o que querem, porque os 
operários não têm condiçoes de se 
unirem e fàzerem qualquer. movi
mento. 

podemos fazer. . 
As novelas são uma porcaria. 

Sabe por quê? Porque não m()!jtram 
a vida do povo. Eu vou dar um 
exemplo para vocês: a madame 
Clô, da (novela) Marron Glacê, 
acham que existe? Só se existi•· na 
Venezuela ou em outro pais. ( ... ) 

. igualdade e liberdade para tlklas; e 
quem quiser lutar com o povo, que 
desça de seus pedestais e, de mãos 
dadas, caminhe com as massas 
rumo a melhores condições de vida. 
Porque esssa bur!,'Uesla que a gente 
colocou lá no Con[n'~.-::.o até hoje s~ 
tem feito o que o govemo deixa. 
Morrem de medo de perder a ca
deira.( ... ) 

Faltava no pais um verdadeiro 
·jornal operário, independente e 
democrático, de combate à ditadura 
fascista. Este espaço foi preenchido 
com a fundação do Tribuna Ope-
rária. ( ... ) . 

Gastaria que publicassem o ar- . 
tigo "Por que a extinção dos Par
tidos?" que acompanha esta. ( ... ) O 
jornal "Folha Jovem" de Aramari 
(BA), congratula-se com a fundação 
do Tribuna Operária. A seguir, o 
a.rtigo: · 

O exemplo mais gritante da 
abertura do governo, da mão esten
dida de João Figueiredo~é a extin
ção sumária dos partidos pollticos; 
o governo deu o golpe fascista e 
conse!,'Uiu extinguir o MDB, que da 
Lei Falcão senadores biônicos, · 
go.gernadores de proveta, dentro de 
pouco tempo chegaria ao poder. 
Quantos 15 anos de opressão ex
ploração, miséria, fome, a Nação 
terá de suportar até que a oposição 
se torne alternativa de poder? 

Já estão chegando o .cUmax a. 
violência, a truculência, a imoral 
iclade polltica que envergonham a 
Nação e ultrajam a tradição de--' 
mocrática do povo brasileiro. ( .... ) 
Não teremos partidos funcionanan
do antes das eleições de 1980 e te
remos.as eleições prorrogadas para 
1982. Com isso, o governo se man-

. terá no poder sem perder uma só 
prefeitura. 

Aramari também· será preju
dicada, porque terá governantes 
impopulares governando contra G>· 
vontade do povo, que oo elegeram 
só por 4 anos. ( ... ) Dal a necessi
dade de, na próxima eleição; a 
oposição de Aramari, organizada 
num partido popular, lançar can-. 
didatos a prefeito e a vereador, por
que se tivermos um só verdádeiro 
representante do povo na Câmara 
de Vereadores, ela não continuará 
seildo centro de tramóias e compac
tuações pollticas. 

(G.C.D. Arnmarl 
BA) 

Inclusive em uma finna que eu 
trabalho, por mlnima coisa eles 
chamam a atenção dos funcionárioo, 
~o suspensão, carta de advertên
Cia, mandam embora sem direito a 
nada. 

A vida do povo é rrwito diferen
te: lutando, trabaUJ:Jndo e quebran
do o pau. Por isso, eu acho que rún
guém deve ser egoísta. O governo 
mata e tortura operários; por isso 
nós queremos liberdade, um pouco 

O valor de um partido não está 
1111 sigla, mas na coragem e hones
tidade de seus membros de fazerem 
coisas práticas para o povão. Se vai 
lutar no campo, ao lado dos cam
poneses, por uma rcfomla agrária; 
nas fábricas, ao lado dos operárim, 
por uma nova estrutura sindical. 
Por isso, hoje mais do que nunca a 

. . 
Rio: corrupção na faculdade 

. Esta é a minha declaração. 
(P.B. M'Bol Mirim, São Paulo) 

de liberdade. . 
A vida é dura, mas às vezes a 

gente gosta da vida. (Gabriela • 8 
anos· Santo André· SP) 

Apoio à Tribuna Operária 

gente tem de saber em quem po- Os alumil da· Faculdade Veiga 
demos confiar. Para não acontecer de Almeida, do Rio de Janeiro, es
erros passados, quando povo confiou tão em greve contra as elevadas 
em elementos que se diziam de es- anuidades e outras irregularidades 
querda, mas que na hora H dei- verificadas na escola. Enviaranr 
xaram-nos no meio de botase fer· nas documento do qual .tránscre-
ros. vemos trechos: 

Já era tempo de no Brasil exiStir . com franqueza, não viéssemos miséria contra a vío!ência e contra O que devemos fazer é nos or- "Nesse momento histórico da 
um ·jornal que fosse real.nJP.nte a · •- · t 'ta lida 'edad ganizarmos em casa, naS ruas, nos vida da nossa faculdade, em que uazer nossa lrres ri so n e os responsáveis por tudo isso, que bairTos e no campo, e lutar por um unidos estamos em greve em de-
Tribuna da Luta Operária e que, aos bravos companheiros pelo nas- são os golpistas de 1964. (JP.L.A. 'd d ba d 
sem censura e sem meia-conversa, cimento da Tribuna Operária, que São Luis, MA) . parti o os tra . lha ores, que não fesa da nossa dignidade e até da 
denunciasse tudo 0 que ocorre no acreditamos ser um jornal dm ex- seja apenas de nome nem de pes- nossa própria subsistência ( ... ) 
Brasil e no ntundo e que é de ~ 1 d · 'd d od Na qualidade de operário, venho soas que põem uma gravata e vão exigimos: 
teresse da .classe operárià e ond. e 

0 
P om os e oprmu os e t 0 0 pela presente .solicitar a fineza de para o Congresso ganhar às custas Nossa participação 1111 gestão e 
Brasil e que veio fortalecer nossa te 'nf · - d ·'do povo. Companllet·r~. o· momento na admi·rus· traça-o da facu-ldade·, a povo pudesse falar o que pensa. Es- luta contra o imperialismo norte- reme r-me 1 onnaçoes e como é d 1 - ~ 

te jornal agora existe! Queremos ·americano e seus agentes internos. de:vo P.roceder para receber o mag- · e uta e na o podemos dormir no qual sustentamos . com nosso· di· 
deixar· nosso apoio à Tribuna A · te 1 n!ilco JOrnal da classe, a Tribuna ponto. Se a gente não aproveitar a nheir;o. ( ... ) 
Opernria e nos comprometemm a 0 !llesmo · mpo, bevamas nas- Operária , (J~C.S. Cruz Alta. RS) · janela semi-aberta chega um riovo O clireito ele snh~r qitnnto v,nsta 

Snr 11111 d~ clr'Vtrl""dc•M .. " clt'." .•. 1 lu'". s,.os1, .. ,.,p;sam1. e~ l~los"l. no res COITlj)<l]; • (' I< 1 d 'b' pall~l\'U piut;ulu •.h: anjo c jugu uus- 11 Eseour em s.alái'io.~ com j>rofes· 
•- ,., ._, "' ·• .... "' •. '" 1 .t.~ , m, •·oc!" J.lu]ltl ·tr·c." .,. .. ,,. ·rtttc'" c· ver a p~st t 1 -' ·• ·' "" ' ~ ~'· • sc:t; sou u~; ~~'lo ch;w. O llllllllf'flf.O ~ .'ifll'l'.'i n 1'0111 u (II':J.':r~ll t111 AI IIÚIIÍ.'I• 

({;usa do EHiudaute de Ganmhll!l • pelo dt!S<IJliiiW'inu•nto ff~ii'O dn inP.~· liditcll' dl' 1111~1 u::Hilurturu tli.l jun~ll de lllllll so u~~lf râpida e essa s~ t .. ( ) 
J•E). qucdvcl paldota Uiógcucs Anucla 'l'ributJa Opcrál'ia ou ali~lll't.'l for- lu<·ihl só servirá se for da H•:nle. o ral~1~i1ü;;;(l~ uma comissiw de in-

monstruoso e imoral das repro
vações maciças, ( ... ) a indecência e 
o esbulho de milhartes de alunos 
repetirem por cinco1 oitro e até dez 
vezes diversas caaeiras, pagando 
sempre, carac.terizando-se uma ~ 
dustria de reprovação. (: .. ) 

Exigimos a apuraçao da indig
nidade de cursos onde vão se amon
toando alunas como nitm chiqueiro 
ou como num curral, apenas para 
impedi-los de avançar, porque á Es
cola não tem nem laboratório nem 
condições de promovê-los para a 
cadeira seh'Uinte. ( ... ) Exigimos da& 
autoridades a apuração dessas 
práticas criminosas, o. afastamento 
do magi::U:riu der; que t:ouij~Jl'
tuaram !:om esse tipo de dclirrjuên
dll. (. .. ) J!:)(lglill~ que 11 ~s~:olà lu· 
dcnize os ulunclll vitimas desse 
ltiJtC:õU ( ... ) . 

j 

C:1n~tra. Sua bandeira continuará rm <(., rceehcrrnos fw:riodicamcntc o povo é 0 remédio pm-a 0 povo. A quérito institulda pelo Ministério, da 
Nos faltaria um devei- de leal- erguida nas mãos das massas po- jornal Um forte abraço (Cet tro 

dade se aqui, respeitooa~rente, mas pulares, contra a fome. eont.ra u. Pastm~•I'Vt:rl~twiro, Siu: ... ;ulo, S~'l :~•,t:;,é ,~'ilul:: n.j•s ~w r.élf'ilmpl\~slvcl. J)htt~li'tlil ,~;. qu:ll Jllllisa;u'lli I><U" ~~~=~: f'ut1r~~mle ..... ..,. •• ~ 
t-;Jj~'·:'~':f_"'"II:Tv;~.:!;,:--, ... ~··-?i-,' .. I:•T:;·:r.:,!"'!~"'·~". ;!'-.1'~··· ·:.~\P-;'•,:;w'l~~ .. :~-· .... ;~ 't" ., i 1""'1'.'· ' . .:.2.::~-~ '1, • • .J t '"' ' • : .; .. ~·. p- .H f '!~IH r, t . .1 •.•••• ., ... ·~- ·-- U:JUdL._ Uí:.JliL ill.J.ilJ .. al';.,.. .ü. ..• t.u....t.AU.III.Ir.IW-- ' -..... ................ --·~" ___ ....., 
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As autoridades querem combater a criminalidade sem.resolver os proble~rtas sociais 
e apenas aumentando a rePr(!ssão policial sobre o povo. . · 

A impren_sa carioca faz _uma 
campanha dizendo que a Cidade 
de Oeus é o !'!SconderÍjo dos 
bandidos que vêm sobressaltan
do o Rio dç Janeiro. Fui lá. 
Um açougueiro q~e contou: "O 
meu açougue foi assaltado há 
um mês. Eram uns cinco, com 
16. ou 17 anos, armados de 38. 
V i!'!ram porque de. tarde eu não 
dei a um deles uma 'perna' 
(cem cruzeiros) que me pediram 
para soltar um malandro. Um 
bocado deles costuma· pedir um 
dinheiro e. quando são co
nhecidos. a gente 'dá. Mas num 
assalto. se a gente atirar num 
deles, eles voltam para matar". 
. "A criminalidade envolvendo 

estas _crianças tem aumentad_o 
na Cidade de Dç.us" -~ diz 
padre J tHio. que vive .ali há dez 
anos. · 

Uma man-obra imobiliária 

• Um velho ~orador escÍàrece: · . sino~ pelo menos 4 mil pessoas de vida e o desespero da luta 
"As. quadrilhas se formam ·e ·na Baixada Fluminense nestes pela so brevfvÇncta são os 
procu_ram_criar um certo com- últimos 10 anos. · motores da violência. E· o 
promisso com a população. Por · Mas o tratamento da polfcia e agravamento dessas ~ondlçõeLé 
um lado, protegelll os mora- . da grande imprensa muda acompanhado pela violência 
dores qe det~rmioada , área · · quando:, :os. 'personagens. da oficial com que' as ;tutor idades 

. contra putras qlJadrilhas,e, por·. violênCia São os ricos. S6 uns ·respondem aos conflitos sociais. 
· o1,1tro, usam a coação para que pouros casos chegam a ser' Já se levantam vozes exigindo a 
ninguém possa dar informa- revelados. O assassinato da pena de morte. Outros falam 
ções". menina Aracelli nunca foi es- em colocar o Exército na rua 

No inkio do _ano passado darecido. Doca Street e Michel · para combater o crime, 
houve urna luta violenta entre Frank até hoje continuam im- _Fàrece que os moradores da 
qu_adrilhas_ .. Os !llOradore.s punes. Cidade de Deus estão novamen~ 
evi.tam os cornentá_rios sobre 9 • te sendo vitimas de especulação 
àssunto. mas é ~abido que mais Por que tanta violência? imobiliária~ Vários deles dfs 
de 'trinta marginais morreram seram que a atual ~ampanha "é 
nesse conflito. O .Rio passa por um processo fruto do olho grande das 

Os moradores re~onhe~em a de decadência econômica e imobiliárias por uma reÚão a 
criminalidade local. mas não social. V árias atividades indus- apenas 8 quilômetros da praia", 
aceitam. a campanha ~ontra a triais se deslocaram para outros E outro morado_r acrescenta: 
Cidade de Deus: "O problema é .locais e aumentou a dependên- "as grandes batidas policiais 

. geral no Rio .de Jàneiro", .cia em· relação·. ao governo recentes na Cidade de Deus 
dizem: Um_ deles conta q:Ue federal.. Entre julho de 1977 e foram apenas para atemorizar a 
mora há mais de dez anos ali e agosto de 1979. o _desemprego população e não para prender 
nunca teve nenhum prol;>lema. aumentou 70%, atingindo 300 bandidos. E não prenderam 
No entanto, um seu aq~igo da mil pessoas. mesmo nenhum bandido. 

A Cidade de Deus foi um encontram novas oportunidades Tijuca já teve ~ua padaria aSsai.- . A Cidade- de Deus é parté dis- Levaram muitos trabalhadores, 
projeto do . arqul~reacionarto de: emprego nas redondeza~: tada. 12 ,vezes .. No posto ·lloli"· td .. Quàndo eú estava. num pratiqram violências: inclusive 
Carlos Lacerda, quando era . :·De tudo que ·falta, o que mais.· 1. dal.:'o 'sarge~;go ·mosi:ra o ·livro'·. · '<ti;ougue;. éntróu urna senh_óra àgrec!iram e ·prenderam a 
govern-ador da anttga Oua; Talta é o mercado de trabalho"·. 'de ocorrências e comenta::: idosa, perguntando quanto cus- preside ri ta do· Conselho de 
nabara. Com verba da Aliança -diz um trabalhador. . . "Garanto que ém Copacabana é . ta v a 250 gramas de gordura. E Moradores_, que_ tentou tmpedÍr 
Para o f'rogresso,_ transferilJ Desde as quatro horas da até pior. O movimento aquté. a'ctescentou: "Eu. i~ tenho que eles invadissem a casa.de 
para este bairro distante mi- manhã o largo da Cidade de parecido com o de todo lugar". arroz, macarrão e farinha, .s6 uma senhora de 100 anos de 
lhares de favelados, desocupao- Deus vai se enchendo de tra- falta.a gordpra". idade". (Rogério Lustosa9 Rio 
do morros na Zona Sul da balhadores que buscam con- A violência é geral A. brutalidade das CQndlç(le,s. de Janeiro)· · · 
cidade para c!ar h~gar a projetos duc;ão até o centro ou até a , . , . '· ~·'l:"·~···:'r-~~~·""· "I!~·"''':"-?"'1""~·. - ... ~~ 

't" fi 'ds p· r cá Ga'vea,·ondepe·gam .. outrotrans· Seo-undo a Secretaria d.e ·"l··~~ ' .:l···f.,é·!> " '' 'k''·' , •. ,,, '' '1 tl!flSl ICOS In?nClaO O · .,. " ,-:.1 .,;~~-'- ij ·;l, '>$,,· 't,\:-'l•. - 'cJ~<;·i' qll\"~~·,.,·!,-;' '~,'L. •':·'·. ·~:J 
Pita estrangeiro. porte até q local de trab:tlho. Segurança Pú bllça ._ po R i o ·i: · :•'' Jr,ii ~;·, ,..;,~, .. :\:· ," ~ ,~ '\ 1})~ 'q.J'. ': ·'·!· • ,-. • • •. 'ct\ 't' 

Há apenas 12 escola~ p~ra 80 Gastam de ida e volta cerca de· aconteceram BZ mil crirn!'!S em .. ·k~ ~:~ ____ b , ·~'.tlí.r:'J "' '':'.,_.;; , : .~'\,.~ :~ ::· , • .~\~, 
mil moradores. Só três com o 35 cruzeiros. A maioria sai de 1979. 10% mais que em _1978. .:.. ·, • · r. :--·· ~-~~· .t ·~'l. • ,_ ;. ,ll ··l'·~ . · · '· ·. ~· 

• • • < • r, 1 i> \:'I ~ '• \<_j (. "\._ .~ ~ I '{:: • 
primeiro grau comp.leto. E. a casa às quatro horas e volta lá Quar.ent~ _e quatr9 po.r cento \.' ~-( : -.._.. '; . , .:~ 11· , •. ;,.·,,:.- ::,. ... ,.~~;.::'~~f: H.,;,:~ 
.única que telll '1:5· segt,Indo grau e pelas oito da noite. das familias já tiveram. peJo ;.,.;, ;·~~:- · · t~;;,;,)• .~ \\~~'í(/~~~·i··;,.)t,;,i!''· 'v'',.'; '1 ··,, ' 

o cur~o profissiO(laliza!lte não é meno's um de seus membros as- '-' ;:.". • ;,;·J. ~~~.~.--''!. ~~;··, 1'·~.-~~~;r :~ •!::·~ ~; J::· .'~, ~ _ ... .,.'t,J 
. d . ' 'd . - d I J\ ~! l I 1, • ' - 11 ·~ ' A ' I .... ' .... b ~· ,,, 

As IQ ústnas pr.omeu .as não de mais e um assa to. .x ·"·:· .. · ~· ,;·~ · ··~i·· ··.:]JI) 1i ''-,~''"'. Y,;2•··.".r·r.:'f1>1, .. · .: ·•' ,· 
foram implantadas. As fami_lias Misturando-se à maioria de As autoridades em geral res- ': ' ··. ' . : .. ~ "~ (."' _, :lí '•1.~'~ .~P :-· \'' ·~( 

gratul_ta. . Asquadrilhasdão"proteção" saltados e 33% foram vitimas~ il.l• ,l•,"}., ...... ·'t'· ··.,,,, ~; ,,,-.,;;~,,,, •·; .. ,
1

/J,•' • .,, • .,.., f 

qUe vieram em 1%6. removidas· trabalhadores, lnargÍnaÍs pondem â criminalidade 'com o .'' ,~. ~ '' '\\t~ ~·::->''ii;r- ' . ,.; '·i 
d f I d , • d - J: d !' , E ! { Jj ''\f ' .T r '4t· , ~ 4 ;.t( '• ~ ave as evariOS pontoS O vierafl1 para Cá também, re1orço a po lC!<l. esra~CO~· ~ .. , .. ,,~,." ~-" .~•~;,' ·• . I • •• ·\.\.. "'.wle '~-:'~;' ... \~~ ,''t\1_ 

\ ! R lO •. foram afastadas dos seus aprovettarido•se de ser um local Pànha a· escálndil da VIOien~-· a çli}a</e_Jc .l'JeuJ. __ o...,.ç)Jm!l Jle...guet"r;a_al:.ebZF~:LJI waada.__ { •. . .. r··· .... ,~·'""'1, ,._'"~f;-~- .. ~ ' ,, : ~~ :~ ;r~:,;.· .-.. ·1:;<.~.~~tiii~ttntde- ,~~Vretexta~·~.,~,··~~e~-·~~~~:''r!Dil~~ão •·;·,::::·.::·~· ~E\'~" : ~~;· . t ~ ~).,.~.,.,., t~J ~.~q~~~ >.:i ),; ;•} ·).,: ~0f· "•:':"';~- Nesl;: ;T;.!FJ~:~nío, ''~~;~veil'an- . (oran;-l'or~:dqs ,i>,elor lal'~fNndior roriuas .. ~ian.l'e ~J-.To~ o .12'0IN!r-

l · · .·. · ·. ·~ll)tt~1':~ ~:$~f;~t~L:~~·' ~-~·~.{Í)i1i~Ú•~~~~f~,L~-~;:{ ~:':' J' ' : · . ·1~· í =~ ~~:1e:~o~:ô;~~t~ ~01e~::~~~ ;o aRJe~::c;:;~d; ~:~~o~:mJe:: :;rat;~eU:t~ :/aro:,~~~::hda~ 
f .• ... \• .J i U: ,• .~:J~~-,l·~ ~vt~J, .. l..i<4 ·:::· '"""r.;w.:.,-4., \ ~ ~ ,J~ h ,. . . 
! · f· ..... ''· ' \,)·!. ~ l · · , 1 ~c~ ·t" :1' .. _, ........ ~:;,t .. ~; í•

11:·: .• govern. o emPen a-se em uma poiados /Jar~ as Rrandes cidades; para melhorar sua imaRem e 
' '- ~~.:\~~~:~:~-~ ,·, .· :~ tt ·', ~~·}~~r~·'V.II' l'l. ~~~f-.-~···:~--- ~J~~.::~, ... ~ :~1] .. '-

1
'.~:~;. cGa1mPbanha~. at'::da~o .Pela.JR~de 0 ndeníio encon;ram trabalho_,· aumentar a rePressão que, 

'·: ~~~;.'lir'~ ..íl\1! ~ 1 " ,:\~fi?.. I. v , . l~ · ~~: o o e or~:aos ua granue.. '-"!" a entrega dâ economia do país começando peloJ markinais, 

I' ~1 ·. ),t';'lJJ\\'~ ~l f ,1' ~ ~~, ~ 1 ff} r i! •, ·J11! · Pr_en~a. Para .. Preparar a oPmtao ao capilql estum~:eir_o e aos volta-se sempre contra os 
1 . , ·.-~f.. \, , ' ~ .fi! ~E·. ,; .,., ti: ... ;.;;-· ~ ·•·;, : '.'l""lt publtca Para o_ af(ravamentfj da monoPóliQJ nacionais. cuios trabalha dores_ que Pro tes}am 

J.,:~ ... ' i:l ;?\ . lí.i .~.....;---:•..;::,,~ ,·_;:-:~;i;· .. ~ .. ~;;iij rePre_ssiio. ]_a_ se anuncta a lucros nascem da esP..oliç_ilo dos contra a miséria, volta-se con-
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.. . ·{ (I;'..,;·• .. :". ..~(.;:;.;~:;-~""·:.;.. .... - ··.~~;::"'t':;:.~~:..;. adoçao da Prtsao cautelar, pela trabalhadores: tJ miséria Jem tra os oPos;'tores da dÚadura. 

fllilli,;,lliiolií....,;,l,•~~··~;··.i.líl·.·i:,!...iii··u···~-i!i··:~~;;::~~a;an o .. r~;)~~:~-~:;:~ ;:;:a.:~/:;s~:::;:~e;~:~IÚ:; ~::{r!~:q;:t:/~~~ p;sv~f:/a:u;~ Mas n_em o xovúno_, nfk tJ 

.fet ttPtca?nente fasctsta. Certos criminalidad_e. O próprio. ~:rqnde imPrensa se _disp{jept a 
círculos defendem a Pena de oovemo admite a existência de. J · · " enfrentar as verdaueiras causas tllorte. E .dá-se rédeas soltas aos 25 milhões de menores aban- J d..o. problema.:_ a profunda u_e-
'esquadrpes diZ morte. danados. Condenados à .fome, IiRualdade so_cial em nQI_SO País. 

O atual surto de· crimina· em abandono total, que alter-
Údade ·é o resultado direto·. da nativa lhes resta? 
~:rande exploracão e oPressão Depois de 1.5 anos de bárbaras 
que se abateram sohre o po_vo .nos v'iolências Policiais-militares 
16 anos de duração da ditadura contra os· oPÇJiitores ·políticos. 
m;'Útar que ainda se en~ontra contra criminosos 'comuns e 
no Poder. · cqntra o ,pô_.vo em keral; a 
· _O bruta/ arrocho r/os· salá- .dit!!dura e#~of?lra.:H . desmo
rios; a exPulsão de milhões .de ·rqlizada ·e sit.a Polícia é rePu
camponeses de suas terras,· que diar/a Por~ í'~tis · _métodos ter- ' 

Não ierá à diúdura militar que 
fará isso. Somente o Pof!O, 
através de um Rove.Tno que 
defenda realmente os interesses 
PoPulares, .é _que Poderá dar 
soluções eletivas Para_ esses 
Pro_b/emas. Ac{!bando cqm _ a 
desiRualdade e_ c.o'f!l {J m_iséria, 
não haverá mais criminalidade. 

I. 
Por que ocorrem os quebra-quebras 

. No inicio d!= dezembro; no ofiCina de qualquer maneira. 
Rio de Janeiro, milhares de mesmo sem condições. Eles es-
passageiros revoltados depre~ tão sacaneando a gente. _Es-
daram. no espaço de_ urna tamos ganhando uma miséria e 
semana, 19 tr~ns e vári_as es- depois levamos aculpa quando 

. tações. _No _d_ia 27 mais ~m acontece.algum problema". 
· trem foi danificado. O Exército 
foi chamado para patrulhar as Depois de algum acidente 

, esta,Ções e o DOPS suspeita de mais grave ou revolta dos pas-
"agitadores'~ sageltos, o governo promete 
Quem~ já viaJou num desses .. soluções. Faz algups remendos 

e muita demagogia, mas não 
. trens caindo· aos pedaços. su- resolve 0 problema. Joga a. 

perlo ta dos e s_empre atra_sados 
.·sabe o porquê das destruiçõe~. policia contra o povo, .com 
. E quando se 'compara a si- tod.a violência, coloca a q.dpa 
, tuação de abandono em· que se nos "agitadores". Mas continua 

encontram os trens de subúrbio sua polltica a favor das . mui-
·. do R i o com as mo der nas tinacionais do automóvel. . 
'avenidas, pontes e vÍa$ elevadas N:! ausência de soluções 
; por onçle rolam macio os au- efetivas, ·· novos protestos 

tornóveis, se entende quem é o ocorrerão. É' o único melo de o 
responsável por tudo: o gover- governo ouvir o povo. Como 
no. . disse uma pàssageira: "Eu não 

Atualmente, o Rio tem 48 quero fazer tumulto, mas acho 
trens novos e outros 220 ve- que o. povo tem _razão em · 
lhos, dos quais 66 estão cu- qUebrar o trem, pois só assim 
culando desde 1937. Uin eles sentem que as pessoas 
maqUiniSta contou que "os precisam de.condução decente". 
trens estão velhos e saem da (Da sucursal do Rio de Janeiro ). 

Euler e Marina de volta a Goiás 
"Meus· filhos· foram ai:ingij:}os 

arbitrariamentç por _esse re,Kiine 
que está ai.. Minha filha foi bar
baramente torturada. Se falo 
que são· torturadores, não é 
apenas por falar. _Eu tenho as 
provas na minha filha, que traz 
no corpo as · marcas das tor
turas". São as palavras. de um 
velho camponês, goiano de 
Piraçanjuba, comovido até as 
lágrimas com a volta de seus 

. filhos. Euler Ivo e Marina 
·Vieira. 
. Duzentas pesso.<!s _foram ao 
aeroporto de G_oiânia d.ar boas~ 

·vindas aos dois. Marina, ex
estúdante de História, fi~ou 
corihecicla .. pela valentia com 
que resistiu aos seus tortura
dores . em 1970/71_. _Regressou 
agora de .um exílio de sete 
anos. "Segui de. Perto o avanço 
do povo brasileiro que me 
trouxe de volta - disse·~. e. 
po_r _ quem agora estou aqui, 
reiniciando a lut_a". _ 

Já Euler, ex-líder secundaris
ta em Goiâoi:1. eleito vice-

l ~-

presidente da UBES em· 1968, 
hão saiu do pafs. "Fugiu para 
dentro", ficou. doze anos na 
clandestinidade, no campo e nas 
cidades. _ 

Definindo-se . diante. do 
quadro poÜtÍco atual, os dois 
anistiados parttctparam de 
debate~ e concederam entrevis
tas ã imprensa e TV locais. 
"Qualquer P:!rtÍdo que parflr 
para. a organização das massas 
·- disse Euler - será um par-

, tÍdo forte. Essa manipulação de 
· · cúpula. discussões de cargo. não 

def~nirão nada. A hegemonia 
está no povo. O fortalecimento 
está nas bases". 

Renovação médica 
em Minas 

De norte ·a sul dQ pais C'Stá 
ocorrendo um movimento de 
renovação médica~ : Agora é 
a vez do Sindicato dos Médicos 
de Belo Hor;zonte. A chapa dé 
oposição· defende para o Sin
dicato um programa de 21 pon
tos, corno: "Lutar contra todas 
as formas de mercantilização da 
rne4idna, gue _são resultado da 
política privatizante do INAM
PS e das empresas médicas que 
obtém· lucro com o trabalho 
médico. Pela participação 
efetiva e dcmo_crática dos 
médicos e dos v'ários setores da 
população n~ elaboração de 
uma pclitica nacion_al_de saúde 
que atenda aos reais interesses 
do povo. Integrar-se aos mo
vimentos populares na_ luta 
pelas liberdades dernoc~ádças. 

A e_leição será no inicio. de 
fevereiro. quando __ esta v i são 
renovada da medicina enfren
tará a chapa apoiada peia atual 
diretoria. 

~.~.-~~ ~-.. :. ,.:;-:;.·~~,. ,_·:.;· . i ~Ti .i!':.>~J~<f:r.~ .. •:'·T:ii'~'•l .. f?- ,.._; -wr:~Tt. ,-,; .. ~·· ·":"f"1e-?:'tT , .. ·"··r-.,.~.. ·~~ ........ ·~· .·.-~····· .... ·•-,.-·, '-~ .,:"":::~;;7&~Jiir:7~:-:,·-~:.;;•:r.,. ... ···~7:--::;;;.---~•~ ~·:i-;-::::t-::~-~:.:::;·-;::;:-::·~~;;-;--:-:,,., •. -r ... iut.-t·\~--7:-:~.n 
. .,.,,.,.,~;:·r· ;'- .,· ··__ ". \. 
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· Piacás e Alagam ar, . Paraíba: 
Um dos maiores latiflln- vio.lência, jogou bombas de _gás 

diários do Estado, Valdomiro lacrlmogênio e espancO!l 
R i beiro Coutinho, decidiu Inúmeros trabalhadores. Depois 
tomar a terra de inúmeros pos- disso, os posseir()s for;tm cer-
selros. Está jogando seu gado cados e· estão impedidos de 
nas roças dos camponeses e qualquer contato com outras 
fazendo ameaças para forçá-los pessoas.De.fora também ~inguém 
a sair. No dia,,28 passado, qqan- pode entrar. São ordens do gover~ 
do. os posseiros p_r 0 mQviam nador Tarcisió Buriti, que 
uma re\lnião para discutir sua violam o direito que tem todo 
situação. foram atacados po_r cidadão de ir e v ir dentro do 
destacamentos da Polrcia Mi- país._E.nddades democráticas da 
lÍtar, q~e, em ação de extrema Paraíba estão protestando. 

·Turmalina, no vale do Jequitinhonha, Minas Gerais: 

Quinhentas· famnia·s de pos
seiros continuam ameac;ada_s de 
despejo de suas terras: O juiz de 
Minas Nova$ determinou. sua 
sarda e autorizou o uso de forca 
policial para qespejá-los. Mas os 
posseiros resistem. e.' há pos
sibllldàde de conflito._ Essa 
situação est_á se generalizando 
naquela região em ra~ão da en
trada de ·agropeeuárias e ma-
deireiras. que vêm _usurpando 
antigas posses de mil l;ues de 
camponeses. ·~seu Vicente~·. 
lavrador na região, contou à 
Tribuna Operária q!Je a vi_da do 
povo ~e Turmalina pi_oro_u 
dramaticamente desde o infcio 
da grilagem._ · 

luciara, Mato Groso do Norte: 

"Setl" Vicente contra grilai! em. 

Mutirão contra a .grilagem 
Eram sete horas da manhã de tiram-se em condições de dar num clima festivo. de muita 

domingo • q1,1ando foi dado o el{emplos. pol_s eram inclusive camaradagem. As mulhere~ dos 
sinal de partida. Q acampamen- líderes sindicais. . posseÍrqs preparavam galinhas 
to dos jagunço_s ficava a pouco Os jagunços correram ;tban-. ,com feijão e a_rroz para o ·ai-
mais de um quilômetrÇ> do l_ocal donando ·armas e munições. moço. Em quàlquer das ca~as 
do muthão, que reunia .r:nais de Entraram na mata adentro podia-se entrar e almoçar. in~ 
300 trabalhadores rurais. Ha- perseguidos por cerca de . 40 clusive as· pessoas qu~ foram 
via · também p acampamento trabalhadores. enquanto a detidas. Exceto as três escq-· 
dos peões, mais P.rQximo. Os maioria destes cercava o acam- lhldas para _depor, as demais 
trabalhadores se divJdiram em pam~nto procurando . deter· ai- foram autorizadas a abandonar 
doi.s grupos e marchar;tm de- guém. O apontador José Go!l- a área. Eram peões contratados 
cididos enchendo o es.tirão da çalves Sobrinho não conseguiu em Manaus Pelo pseudo-pro-
BR-317, à. altJ.l~a_do quilômetro escapar. No outro acampamen- pCÍetádo das terras, o paulista 
38, no municipio amazonense. to, os tr;tbalhadores seguravam V eze Elias Zarhan. 
de Boc~ dei Acre.- Contra as ar-.· .o'erripreiteiro Manoel Adriano Antes dessé 'mutirão, todos 
mas modernas . dos< jagunços, · e: q _apontador' Gutemberb, ós meios legais foram tentados 
po_rtavam apenas terça_dos ·e · decidiÍ1do .levar ós • três para pela_ Contag ·(Confederação 
foices. "Não somos bandidos·- depor. Mais 20_ peÕes .foram Nacional dos Trabalhadores da 
diziam, como 'uma palavra de capturados. Ninguém ôpôs Agricultura)epc:lo Sinclicatodos 
ordem·- queremos apenas paz resistência. O apontador 1 o sé . Trabalhadores Rurais de Boc_a 
e justiça, Queremos fazer valer Gonçalves colaborou bastante, do Acre para. res_olver a si-
nosso_s direitos". . ) nomeando um por um os ia- tuac;ão das 36 famílias de pos-

Mais de 100 haviam satdo do gunço~ e apontando quem lhes seiros. Relatórios com denún-
.Estado do Acre representando fornecia armas, elas foram encaminhados aO' In-. 
os sindicatos de trabalhadores Por volta das 10 horas da cu. ao governo do Estado do 
rurais ~e Rio Branco . .Sena manhã a situação iá estava cal- Amazonas, ao 4• Batalhão Es-
Madureira, Xapuri, Bqsiléia, ma e os trabalhadores voharam pecial de_ Fronteira. Na _Justiça, 
Feiió, T~rauacá e_ Cruzeiro dp ao local onde desde o dia_ah- os posseiros ganharam cop1 a 

Trinta soldados da Policia programaram p~ra domingo Sul. Muitos caminharam mais tedor dqmatavam. O mutirão revogação de uma ação d~ <,ies-
Milltar perseguem, dentro da passado um mutir~o na posse de 400 qui!Ômet.ros Para cheg·ar ·foi q~ganizado par_a ajudar as 36 pejo, ma~ os jagunÇos diziam · · 

semanas resistiram a um ataque Gomes de Abreu, contra quem camÍnhãÇI por estradas diflceis que viviam impedidas (pelos mas vão perder na bala". (Con· · .: 
mata, 15 po_ssdros que há duas de seu companheiro Alberto ao local do mutirão viaja!).do çle . familia~ _de p9sseirqs da área, que "vocês ganharam na justiça ~a 

.
arm. ado de jagunços.·n,_a.faze. n_da .. se ,··. con.t~ntram a.n_ ea. ças . do. e. _iá h_ aviam passàQO por outras jagunço~) de ~t?car e -plant?r:-.. - denlà~Q tlô iornal v_. arado. uro, .. · ~~~ 

' ~at~l!.aciJ,_ Dn. c.o.nfl.its:l. J.&~uJ~~ ,: .J;~,tJ.,f.i.W.i;Ílár.tn -.d<~,.~2UO.~a. "~ttv- ?.:~~;tr""·-:--;-L ---- ..:.1- ~--·~ ': .s.e~--. ·;-;:~ _.H_~... .•. ii.u.. .. J~~-"o~":':~~i ~-... : .' ~ \ •<·'· . :: ., .. i\í'J,,,~ _ .. r, r-,(, ·•• ... 

l --~_-.:.~'.·- (Of> .. ,, . ', ;jllé( Vlngan~·:.' Casak.. . : ,.,, a. lln· ~ . 't. L '-;:·. '. 1 ... ·g· o· ve· --no· . "'--- .. ,~, .. ~a--- e-·s·t·a-o p· ·o· r a'. .I. ,., .. _,_I ••.. , 
l - . 't::~ •. d':-~"- :~. c:Ttir-o-_-no'ílre--·-ue--- pr~nsa,-- r. -~ :..:.::·~';:!."[t!~c~~-.:f_ :-<:k.' . i:.:, a tlS·_j . • r 5 ú tUç_ . . . . I ~. 

:1 ,_ "!t!ll·~~~L:... M.as os €aillP.()··:' moqara-s·p;ll ,1 Ht:m a r.e1oao 11'!• · · · ~:--• · · · . ~:~~~! · ) . · · · . · .. 

"--.. 'i"'fjfP•_ ~ .. _.nll!!e~ses nà" m 2o com medg. E ~j~~~~ec%/cot;~·:~a (~s ~~ists~ir:S~is \ 11Unca farão . uma reforma "\agrária'' 
; J Cascata, Mato Grosso do Norte: . R"liaou-.e no final do ano . r .. , ....... ···-····•· ~." .,.,_]_ Andrelino_- A gente_ vê _ain· 

: I .. :~J.ti~;la?~~:lS~:Ii~~::; [,.·-'·.·····.·_·-.. !C"1"'~-~_.·. -~''""''7.·1· t ••. ·_,···.,.,.·,·_.· •. , __ .. :._·.· •.•. _-..... :··.·,·.~.J·~·-:'-." .• '._ •••• ,.··:·.·_":1··.·.·.7::_ •• ~.-.'_'a':'·····.,_; r::r.d~l'd': om··Í'~~~~ ·~; t . . ,. -- ~~~; m~:~~:,:,~· r!~1.~~~: 
1 V i vem da. terra, vendendo . - . -, ~~ T~~~~" e~~e:~!i:men~r~~';~~ç>U ~~1,:. . . . . . . .-. t' ·. As pre~ta~ões cde~conta~. ao in: :i feijão, milho; --~rroz, frutas e ~ 'ã · · ·d · d s· · · j ' d b t'd os 

~~~~l!:.s rJ:s ~~~~a P~~o R:a~~~; j;t. .·~. ::·<·:~~:t~~ ~~:a~~s
1

d:d~~:~~~a~Jr~~;!::i: · ir}':·;'[,<}:E;,/'._):;,:;:::,_} !< ô. /:.f.'~·~~,~. I~;b;~~ae~~~~~tr!f~é7;d~f~~~~ 
••• tom'"'''"" para trabalhar. ~· ·: ~·: ·: ., ·""1 Sou" Sena. ~~··• .r~~'f1r·•·•' . .J '"'"do Trabalho. o, pele••• 

mdom. . . · . •' · riil~;' 
1 

\i .Í',":~~;;' ~~ do m de fular o. guOp'"'affi e. ,n. depertd<me do Mini.,étio dO 
Mas os posseiros da 'C~s~ata .,;i· !"...; pgdemo_s · .. den~nciar, -~qui as· :l-i ·-:,,,,.,"·,; ' ·.· . .-.ci·, Trabalho.· No Congresso·. dos 

não aceitam tam~11ha iniustlé;a. ' , ~p: :1 
' violências praticadas contra o .. )''. ~\ff.1 · · .· trabalhador.e_s (da Contag) feito 

Estão firmes e decididos a lutar homem do campo. É predso_ ' J<:t\ I' Brasília s 1500 ongres 

pelo seu ganhâ-pão. Já fizeram . ,._.,.,,.. )'~ /fC, que todos os campo ne~es aqui :_._!_,·~.: .. : ..•. :·._ .. :~ .. ~.:.vJO;;':·~,'m'·'· ·'· ~-- . .. ,; slstea~ c_hegara~ 
0

à wncl~sã9 qu; 
;um~ passeata~ em Rondonó- · ·~~ ... , ·· • · pre~entes voltempara, su_as base!!, ... _ ,. é_ preciso lutar por s_indicatos 
polis, com mais de 700 pe$soas. · "'1:''~~-·,:_;:_.·,·'-. .,/ .. ··. .j_ e diga_m lá o que foi feito a_qui ~ · livres e o Dr. Delfim Netto 

- ~- n Andié7ino:-cortando as cercas. - - - -
E. prometem que .a luta vai con7 <~,'1<1." · .Ã . e mande_m outros companheiros . ficou muito irritado com as 
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tinuar .. "Nós podemos et:)tregar "'"'.$•'-'; '' " .- no próximo enco.ntro. · .·· . .. , gava · caminhã·o de polícia coisas que ouviu de nós. 
~ nosso sangue para não sair. mas Passeat(! de 700 na Caúatà. TO -- Qual 'a situação hoje levado de Salvador e de outros TO Qual sua opmlaO, 

não saímos da terra", disse um dos trabalhadores rurais em lugares. Mas os trabalhadores sobre a Central Unica dos 
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lavrador presente na passeata. laçu? se_ organizaram ~e uniram e Tnbalhadores (CUT 'f! 

.. Ribeirão Bonito, Maio Grosso do Norte: 
Andrelino - laçu fica a 300 avisaram - daqui só sairemos Andrelino - Esta questão foi 

quilômetros de_ Salvado~.e é o mortos - isto estamos fazen- muito bem discutida no Con-
cainpeão das grilagens. ·E uma do, enfrentando os grileiros e úess_o_' dos. Trabaihado_leS 'em 

Na área onde o latifúndio assas
siriOu o padre Burnie.r, os con
fliws continuam. O sr. José 
Carlos dà Rocha, lavrador no 
lugar, denunciou em Cuiabá 
que a grileiro] oão _Evangelista 
já mandou até· queimar a casa 
de um velho morador de 60 ·· 
anos. E pôs fogo em duas roças. 

Os lavradores se juntaram e 

derrubaram um raricho do · · · · 0 fi d · · - - - regiãlo onde som. ent_e em ·uma seus Jagunços. ueremos a pos- Brasília, e tcou deci ido que 
aril.eiro. Veio a po_ Ircia _e pren_- ·. '' · · · "' fazen:éla tem mais de 2 mil pos- se da terra e quando acabar esta todos nós vamos h.nar pela 
deu seis pessoas, inclusive dois seifO'~ sendo que muitos deles já luta os trabalhadores vão en- CUT, :só que não ficou ama-
comerciantes do povoado. Mas vivcrh lá faz mais de 50 anos,uma · trar em outras lutas. rrado como é que vamos fazer 
os posseiros responder.am no vez que já receberam a posse TO - Como é a questão da para formar _a _CUT. Acho que 
ato· Fretaram um caminhão e como• herança dos avós e dos reforma agrária? enquanto existir esse sistema de 
36 pessoas foram até Barra do pais i;lue lá v I v iam. Em 1975 a .Andrelino - Faz tanto tem- · governo que está _aí, os _tra-
Garças ·Disseram gue só saem · · famft'ia Medrado disse ser dona • po que se fala c:m reforma balhadores. não co_nseguirão 
de "lá quando tiverem uma das terras, mas que não la ex: agrária. que o trabalhador, o fu11dar a CUT. E preciso. fazer a 
.solução para 0 problema. pulsar ninguem. Mandaram que homem do campo, já se con- união _dos camponeses com os 

Vale do Ariranha, Mato Grosso do Norte: · os posseiros continuassem plan- venceu da necessidade dela, e operários, a gente vê que são 
tando roca e que plant~ssem também de que_ esses governos duas classes qJ.le prg_duzem 

do armado. capim para _eles. Esta foi --a que estão por aí não vão_ nunca tudo. Os operários na cidade e 
Dezessete entidades. as- tática da familia Me9rado par.a; fazer uma reforma agrária. Nós os camponeses no campo e_ o 

expulsar 0 s _posseiros, pois' só ac.reditamos que a reforma que a gente vê, são O!i operários 
'quando o capim cre-scesse eles · · agrária _se ia feita, se con~egliir- e _os_ camponçses vivendo na 
vinham e soltavam gado em mos unir o povo, organizar ·os miséria, sem dir~ito a nada, en-
dma destruindo as rocas e ·trabalhadores. para que todos quanto os patrões, esses ratos 
obrigando os posseiros a saf- lutem juntos para poder fazer a ·de gravata, estão cada vez mais 
rem. Esta é também uma forma reforma agrária, porque o· ricos. Portanto ~-muito impor-

. de grilagem. Como os traba- Aovqno _só Já tc:rra às mui- tantc fazer a união d.;:ssas duas 

.. .. 
' '! 

Nesta parte do mupi_cípio de 
Barra do Garças o litfgio dos 
posseiros com a famflia Musa 
Teles j~ vem de_lqngos anos. 
Por último, o grileiro .r:n~ndou 
um. grupo que se dizia .da 
Polícia ·Federal, armado in
clusive com metralhadoras, 
ameaçar os lavradores. O 
presidente do Sinc!icato dos 
T rabalhadotts Rurais Jo Alto 
Araguaia, Sebastião Rodrigues, 
te v e·· sua casa cercada pelo ban-

sociaÇões de bair.ros, sindicatos, 
órgãos. estudantis, culturais, e 
diretórios do MDB de Mato 
Grosso ~ lançaram um ma_. 
1nifesto de apoio à luta dos pos
seiros, referindo-se às lutas 
acima e identificando como rcs~ 
ponsáv_el a política agrária 
IJt ú-latifundiárla do Roverno, a
polttica do"Viva o boi e morra 
o homem" 

lhadores entt~nderam · e não 1
•· tinncionais. · .i . ··• : .. · classes para lutartrll iutwts, s6 

aceitaram .. os Medra·dos leva- TO _. Como você acha que que não sd ainda como é que j 
ram a policia para expu_lsar nós deve ser a atuação siúdical vamos fazer essa uniao .. (Da 

da terra. Todos os_ ~:~~~~~-~~~~~.:~.---·--"• -~:~~~;~,,,•~·· 11~M~•l.ur, .. m,J, 
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Uma velha frase volta à moda ref{etindo. a crise profunda e a necessidade de mudança. 

F
. açamos a revolução antes que o 

povo a faça". Não se passa uma 
semana sem que algum polltico 
do !fOVcrno ou bánqueiro ou indus- . 

trial repttam de público essa velha 
frase, dita pelo matreiro poiltico . mi· 
neiro Antônio carlos de Andrada, em 
1930. Agora foi a vez do presidente do 
Senado, Luiz Vianna Filho. Por que esta 
frase está na mocla? 

Ninguém se iluda, há muita diferença 
entre a crise de 1930 e a atual Mas há 
uma semelhança essencial: como em 
1930, estamos numa encruzilhada. Há, da 
mesma forma, uma crise econômica do 
sistelllil capitalista mundial. A economia · 
do Brasil está em crise. As condições de 
vida dos trabalhadores tornaram-se in
suportáveis. O governo vigente vai mos
trando sua impotên~ia. As lutas operá
rias, populares e democráticas tomam 
crescente vulto. E as classes dominantes 
já não se entendem <~abre como governar 
o pais. \ . 

Abrir para não cair 

Abertura restrita não resolve a crise do 
poder 

Sobre a base da crise econômica, a in
. satisfação popular cresceu muito depres-

. sa, precipitando as lutas sociais (greves, 
· protestos contra a carestia etc.) e impul- · 
· sionando lutas poilticas e a mudança da 
. situação pol!tica em ritmo acelerado. Em 
· janeiro de 1979 não se sonhava com o que · 
aconteceu em março. Em março não se 

' imaginava o que aconteceu em junho, 
setembro, novembro etc. Quantos se 
riram da hipótese de que os exilados 
iriam passar o fim do ano em suas casas? 

Diferente de Geisel1 que ignorava as 
bandeiras da oposição, Figueiredo tentou 
apossar-se delas, prometendo demo
cratização, anistia, liberdade partidária, 
Constituinte etc., n;as apenas para defor
má-las, transformand<>-as em caricatu
ras. Seu objetivo: esvaziai: essas barr 
deiras, dividir a oposição democrática e 
impedir a participação poiltica da classe 
operária e dos outros se~ores populares. 

Contudo, essas medidas limitadas vêm 
sendo atropeladas pelas lutas operárias e 
populares, que vão além daquilo que o 
governo pretendia conceder e começam a 
torná-las superadas. A reforma parti· 
dária é um exemplo, na medida em que 

. . não conseguiu unificar as classes do

. · minantes em torno do governo e, .sendo 

•, .. \ 
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Sou operário metalúrgico e tenho 
I!OStado imensamente . da Tribuna 
Operária. Hâ muito tempo que a 
gente precisava de um jornal assim. 
· O governo vive falando que a 

gente não pode fazer polltica nos 
sin~icatos, Jll3S ele mesmo sempre 
faz políUca 11po!ando os pelegos nas 
diretorias de J1()SSlllJ entid11des de 
classe. E ngoru, para Qjudar os 

~ ~· -· pelcnoust.ão -apárocendo é.~tes COI)o 
·:t ~ , ciliatlorc:s. que t~~tàa ~ontrai âS 
~. (. · , greves · <) a ravm' dct ~~l~JHll! t~om o 
·~·-' 1 llW1!rnn .Jls_ wu,l,.r..o.,;,.,.,nh'li! ... II!IC 
" Ti ~~ai--sobre esse as.::;untü fi>rutn muito 
~ unportantes. 

: •• 1 _. _ Eu e mais quatro colegas tive
mos uma rewúão e resolvemos for<- . . . 

·:·: 

Montes Claros: 
sindicato vai 

nascendo na luta 

. ' .. ... . . . . . . . . . 
· ... Trapaça:. a tragédia do camponês que viro1.1 . bóia-fria ~fÃt,· -1~ ... ·. ~~: i .. · · .. 

~-l \ ·<'·:·~-~"'-1o\.•··if"-')· : l''f"::"+''' ·"'"•':...., Vt .. ~ ~~JJ ., ... ~ 
~~:: • . . ' . :· · .. -~·~·,''"i"ê'l"~"'l .~~~-;~~~~!:~r:??• .: ! 
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Eu morava lá na r~a 
meu sítio lá na pai~a 
tinha tudo que eu queria 
tinha porco, galinha e gado, 
e dois cavalo Bragado 
_que era o chodó da fanúa 

Nosso sítio era pequeno 
cinco alqueire mais ou menos 
mais dava pra gente vivê . 
uma divisa no ispigão 
e a outra no Ribeirão 
·com ãgua pro gado bebê. 

Minha famia, era eu e 
a companheira Maria 
Tião, Benedito, Alice e Josia. 
Tudo tava muito bem 
Nóis prantava, nóis coia 
e vendia, nóis tinha · 
o nosso pão de cada dia 
sem precisà de ninguém 

No ano passado· 
coiemo muito mantimento 
cheguei pensà num momento 
que nóis la enriquecê. 
Pensei em aumentá a prantação 
fazê um financiamento bão 
prantà e muito coiê. 

Recebi a visita 
de um vizinho fazendero 
que falô o tempo intero 
nesse tal financiamento . 
tllC CU Ullllll't)ll\!-iS(: 8 prantaçàO 
ia ter mais prod~ãc> 
Uhl p,rumle mtlhonllnenlo 

prante que o governo a garante. 

Eu fui no banco 
indicado que o vizinho 
tinha falado, prã fazê 
o financiamento. 
Me recebeu o gerente 
delicado e cmtezmente 
um ótimo trj'ltamento 

Arrendei mais terra de prantá 
naquele viva esperaro;:a 
de un~a grande produção. 
Meus planos deu tudo errado 
tudo que eu tinha prantado · 
não deu quase nada não. . .. 

Chega o dia do pagamento . 
de pagã o financiamento. 
Eu fui falá com o gerente. 
aquete que no ano passado 
me nl:ebeu tão delicado 
e me tratou cortezmente. 

- 'óia, si nhô gerente 
O sinhô não vai ficã contente · 
com o que eu vo.1 li falá. 
Hoje é dia do pagamento 
daquele financiamento 
e eu nW1l posso pagã. 

r, 

- O s;nhô não esprica nada 
fais prã rrtim essa cilada 
e sorri feliz e eontente. 
Não vê que a sua trapaça 
me jogô numa desgraça! 
Pois eu te mato, gerente! 

(0 gerente:) 
- Seu moco não faça isso, . 
vol'ê assinô um compromisso, .. 
em livros claro da lei. · 
Você pãra com essa amiaça 
me acusando de trapaça 
ou te boto no xadrez! 

Refleti por um momento 
e desisti daquele intento 

.. de acabá com o gerente. · 

1
. 

.• Pensei em nóis todoorganizad i 
. · _operário e camponês aliado. , 

num futuro logo à frente. ·i 
- Hoje a lei está do teu lado, , 

· .. · uma vez o barco virado '· I 
voce num vai ser mais gerente1: . 

i 
I• 

Enfrentei a realidade , 
perdi minha propriedade ' 
ou melhor, meu patrimônio; 
minha famia na desgraça 
parecia que essa trapaça 
era fruto do demônio. 

1:. 

Me respondeu o gerente 
Arrogante e importante: , . 

Vim morá cã na cidade 
perdemos a lii.Jcrdade 
que nóis tinha lã na reça. 
Agnrll cu sou hóia fria 
ganho 51l por dia 

que viela t•'isle a n11~~a! 

uu pedaço de leitão. 

- Aqui na favela da cidade 
nóis vive num desconforto 
eu me sinto quase morto,· 
eu não sou mais nada não. 
Sou mais um, das vítimas 
da sociedade 
que com sua crueldl:lde 
fiquei sem terra e sem pão. 

Eu agora estou ficando 
quase louco · 
estou morrendo pouco a poucO, 
já não temmais valia. . · 
Todos meus filhos' · 
já não obedecem mais 
nem parece que eu sou o pai 
tudo virô anarquia. · 

A minha fia Alice · · 
que era tão bela e tão bonita 
já não é mais senhorita · 
nem madame nem senhora. 
E uma qualquer . 

. que vende seu corpo por 
dinheiro 
aumentando meu desespero· 
estou morrendo a cada hora. · 

Sou um João ninguém 
eU já nào tenho nem nome 
meus filhos passando fome. 
Eu me sinto um desgraçado 
essa sociedade rnadrasta 
que sú ujudu quem lcni ritais 
e massacra cada i•ez mais 
quem trahalha e_ é honrado· · 

, 
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A qui vive o operário,''aquele que faz eslamáquina andar". 

Povo do Jardim Maia 
contra o abandono 

Desde o primeiro número estamos Municipal de Transportes · C~: 
acompanhando com interesse o letivos). . 
aparecimento deste jornal que quer Dia 9 de dezembro realizamos 
ser o porta-voz da classe operâria, uma assembléia num dos pontos 
num pais erri que esta classe é tão mais abandonados do bairro, con
marginalizada e sem voz. ( ... ) vidando o Administrador Regional e 

Se possível gostaríamos que alguns parlamentares populares. 
publicassem sobre o que estamos Como era de se esperar, o Admirilit
fazendo aqui no Jardim Maia, dis- trador não veio, pois não é fãcil en
trito de São Miguel Paulista. Como frentar o povão, principahnente 
a foto mostra bem, precisa ter quando este està reclamando seus 
coragem para sair nas ruas aqui em direitos. Mas a participaÇão popular· 
dia de chuva. Infelizmente, mi- foi muito boa. Havia mais de 500 
lharcs de trabalhadores são obri- pessoas de cinco bairros e ali o povc> 
gados a enfrentar isto muitas vezes pôde falar! Reclamamos contra· a 
por semana, em muitas semanas do mudar.;: a da capital, contra a care~ 
ano! Do lixo, nem se fale, pois isto já tia e principalmente contra o aban
faz parte da periferia de São Paulo. dono em que se encontra a periferia 
Não é preciso falar no estado de de S"ao Paulo. 
doer.;: a em que se encontra o nosso . Após o ato, saímos em passeata 
povo: Al~uém já chegou a dizer que. pelas ruas abandonadas da Vila, 
Sito Paulo é wn grande hospital e eu griwndo viu·ias frases como: "Tem 
diria que São Miguel é um grande que acabar, tem que acabar, a 
Pronto-Socorro. Diariamente vemos podridito deste lng<lt", que aliás foi 
nos jorn<.~is notidas sobre assaltos, ·o refrão de unJLI das c;u~úcs feitas 

('nmpanlwim:: 
1
, 

1
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panhdros mortes, violl·nC'ias, cpirkmias e toda pdo fl''ssoal cl:•qui c eantat1.1s eoril 
do sertito c d<.~ l'idadt! smte de mar~inàllw<;ilO que octirl·e IHUI!o sút:esso na assemblda. · 

M!ora <'11 l<'•vn 11nut u~wmitn 1·,;ti1 i•" n•:.Jid:i•h· por l'sst•s !arlos de s:w Mii'.IIPI. Comn rii10 tinh:tmtlS m!lf)nin:l j'l;Jra 
(Me falô o fazendero:) peq~:.ena e muito rcstdta ciP um hrimem e de· sua famia Ut<.~nlc thsso, o puvó daqui rcsol- tirar ulguwas fotos da rcutúiw; cn· 
-Você arrenda ria minha Eu quase morri de tristeza as vez tem arroz e feijão; prestem <itero;:ão · v eu fazer um grande abaixo- via mos outras que mostram bem a 
fm:rn(lfl i·inro olquf'irc IUI OOChftda dnquc'lil dtll'íi RUI'prr~il ni10 é (!11!' lll'llllllltiP,;tllltlltC c J(llill'lll'llllll'lll nnlllClllÓl"ill assinarlo para pl'dir O minimo n~ sitllrt('ilo' rm que nos enrontré'nnas. 

-· Nüo v ui cumpri o <:omb!nndo!? 
Não se esqueça que no momento 
que vod~ U:Hiinú ü:i dtwtunrnlo 
seu sitio ficou hipotecado. · 

a temi tâ wn pouco cansada · · · · uma trama inexpricàvel que comia .u1na contida quente ·esta uma, das mil histórias cessa rio para se viver déccntemcn- · ( ... ) Acho que e importante mostrar 
mas você põe fcrtili7.ante. Comrrcendi flUe o fazendero tiraria rio ralrlrir'iro: · dos illilhiws c!P hóias fr·illl te: a coleta de lixo, caseálho. guias ·onde é que vive o operário aqui em 
Vocc ]il VIII nuprut~·~andu em trama com banqueiro :-icnrprc tmlta u1m mistunnha e sargdas parLi us ruas é u:Jullo Súo l'uulli. Utluc!(o que c:;t;'• fazendo 
~o)e os ministros manda me tornou miscl'ável. · carne th: frango 011 p,ulinha l.lniw Chih•, Siml'uuln, SP ). para ·uma ovcnida em que Jmssa t·~ta m/tquina anelar! _(B.J>. -São 
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1,.(_-r{...l.·_>"!,\;_._ ::_~' ... -r,'-~~"~_-_-t_._.-_. ~'.__ .~~·-:!i ... ~~- .t·j . ,..,.. • • ,r r., _ _ 'í•lti•-l'r>·~f€"""(.i,~"?~Y'"~~~r,..,.+:o'">t.h!.:..'l',_,:l .. ',.<tr..-.• ,,...,...,,;~; .. _,~ •• .._ui...~ . · · . . . . · • - · '· ,,,,,. ··.:3 -",.,..,m·:,· · ., .. · · ·,, •, -, .:····· -~, .. ·'c:·.•:•';·.;·-''"'•"4.,""1!!·:•'""·' ,,,.,., ... ~.-",..,....,..,--,,_.,_"_" __ ~~,....il'l'W--íl!liilllll-""~1!! lil"ii'Vmf JM_"I. ,,, ............. ,')'''' --- ~·: ,,.,, .. ··' .. ·"··'\'!'1-.<'o-'""~~·:·fnc<··' .·.:,:: __ .,.,_'.c'"c'•' ,j_·.: c.·: .. -·_ ... . _,ry, . ..,.,,,,l".,.. :,-!.',:i--~4!'1!'!!" 

I I 
I 
I 



'EXPEDIENTE 

-------~~-----·~---···.......,··"'"""'-'··o:.o"-"·~·"-'"'~""-"'-''_c ·""""'~ ~!:II:;'Áf.>,liQlíb~Jt•-~Mib,,~;;;:;;;~"f!l,i'·:'i.;i~[~;;'",7~: ,, :'Miiihl~i!,<JI·f-l>;'i<,;;;.,,:~:u~;,:~·~~'d: ·:ito~:~$'c~ 

•· ·• hlita Garibaldi Ltda. Jornalista responsável: 
~Nalmor Marcelino 

Conselh!! de Direção: 
Rogério Lustosa 
.Bernardo .bffily 
Olivia Rangei 
Oilair Fernando de Aguiar 

Endereoo: Rua :fltlnofic'lincia 
• Port_uguesa,44,conj.~ 

São Paulo • SP - Tel. 228.5337 

. Composto e impresso l)as oficinas da· 
Companhiá Editora .bruàs 
Rua Gastão da Cunha. 49; 

Tel. 531.8900 ·São Paulo- SP. 

N° .5 -:-ANO 1, 12 /26 DE JANEIRO DE 1980 
PREÇO DE VENDA EM BANCAS, Cr$ 10,00 -· 

' • o trigo sumiu, o pao subiu. Os ·preços!da carne, ~rrpz, feijão sofrem novos aumentos. 
A inflação foi de 80 por cento e ameaça saltar a barreira dos 100 por cento. 

.40 mil expl os A briga. dos mini_stros 
Operários da Volks falam de sua vida e sua luta na fábrica. Leia na página .5. 

No mesmo dia em que o. mtmstro. do 
Planejamento, Delfim Netto, arrancavà 
do Ministério da Fazenda mais alguns de. 
seus poderes, o dono dessa pasta, Carlos 
Rischbieter, declarava aos jornais que.se 
a crise econômica não for éontrolada até 
o meio do ano. toda a equipe ministerial 
deverá renunciar, inclusive o próprio 

. tcos são culoados pelo fracasso do con
trole da inflação e da crise, menos o 
presidente Figueiredo. ll uma declaracão 
espantosa, porque o_s ministros foram es
cplhidos por Figueiredo, este definiu a Agressão soviética 

ao Afeganistão Delfim. · 

·· linha da politicà econômica a ser seguida. 

A invasão da.URSS. Os preparativos guerreiros dos EUA. Rischbie.ter disse que todos os minis-

Portanto,' é o principal responsável por 
esta política econômica de fome para o 
povo. Mais responsável do que Figuei~ 
redo s6 o regime militar que o colocou 
na presidência. 

Crise entre as suPerpotências. Página 8. 

Editorial 

· .. os ricos que p . go • acr1se 
Em 3l de dezembro o general Figueiredo foi à m·ais pela exportação de ~oia, pelo açúcar etc., o 

televisão falar da crise que o pais atravessa e pedir produto no mercado interno acompanha essa 
ao povo que colabore e demonstre "patriotismo" e elevação. 

·"amor pelo Brasil". Pouco depois seu governo · Para pagar a divida externa com a expor~ação de 
dava o golpe final no monopólio estatal do pe- 1. d • f E a 1mentos o governo con ena o povo a orne. 
tróleo, entregando todo ·o território nacional à quem lucra são as multinácionais e os. grandes 
exploração pelas. ~ultinacionais, com participação 
direta na produçii;o. Patriotismo? . capitalistas,brasileiros. 

Figueiredo tanibém disse que "não promete ao Com os ricos a linguagem é muito diferente: 
povo fins de mês sem dificuldades". Como se elas "Aos mais abastados convido a dar o exemplo e · 
fossem coni.eçar agora e ocorressem só no fim do dispensar as superfluidades ostentatórias ... " Quer 
mês... Algumas semanas antes decretara o "pa· dizer: roubem. explorem à vontade, mas não osten
cotão". E o que foi o pacotão, na verdade, senão tem a riqueza, cuidado que isso pode gerar revol. 
um meio de jogar o peso da crise sobre o povo? tas! · . 

Ao liquidar os subsídios de alguns gêneros de Neste início de ano o povo está diante de uma 
primeira necessidade, abriu as portas pàra o au· perspectiva negra. Este governo, governo dos 
mento de preços (ai estão o sumiço do trigo e o generais, é o resp0 nsável pela grave situação e não 
aumento do pão como conseqüências) Ao decretar pretende mudar de rumo. Cabe ao povo respo~der 
il._ maxidesvalorização do cruzeiro, o governo dá à altura - unindo suas forças, organizando-se, 
mais recursos aos exponadores. de produtos lutando pelos seus interesses imediatos e com· 
l!.~tricolas e ao mesmo tem.po força a nivelação dos batendo esse regime de repressão, de entreRuismo, · 
preços intern~•s dos alimentos ao nível dos preços d. e fome. Os r_icos criaram a crise. ·Eles que_ a pa-J 

~-in..._t_e_r_n_a_c_i_o_n_a_is_. _s_e_o __ b_u_ra_u_ê;..s_f_a_ze_n_d...;c_i_ro __ r_ec_e_b_e_...,g_:uem. .. _ _ 



"Exploração não é só na Vol
ks. 1:l em todas as firmas. Como 
a Volks é ma_ior, os problemas 
aparecem mais". Quem fala é 
um grupo de 16 operários da 
Volksw agen de São Bernardo 
do Campo. 

O capital. um vampiro 
A fábrica ocupa 150 hectares 

(83 de área construfda), éor~ 
tados por 11 quilômetros de 
ruas . .Um mundo de concreto e 
máquinas. · · 

hto significa capital, muito 
capital, acumulado pela em
presa ~s custa_s do trabalho de 
operários brasileiros e alemães. 

Ora. a razão de ser do capital 
é explorar o. trabalho alheio 
para cresq:r, explorar mais: 
crescer mais. ·~um circulo vi
cioso. O .capital é traba.lho 
morto, _que, como o vampiro, 
si$ se anima sugando o trabalho 
vivp, e·. quanto m~is ele suga 
mais alegre é sua vida.!:l o que 
aco.n te_ c e: em to da erri presa 
capitalista. A Volkswageri é um 
exemplo. · · · · · · . . 

· Exploração planejada 

é su_bstituldo. 
máquina". 

Como 

A taxa da exploração 

uma Como . o povo em geral, os 
ope_rários da Volkswagen estãó 
mai.s pobres do que há um ano. 
Muitos moram em favelas. E 

· ·· · ràros comem ·carne toda· se-' 
A fál:>rica produz por mês $5 mana. 

Jornadas de trabalho 
mil: vefculos, quase um carro e 
meio por trabalhador. 'uma 
parte do valor criado- serve 
para cobrir os salários. A outra· O _capital aplicado na fábrica 
é s_ugada pelo capital. Vai precisa absorver constantemen-
enriquecer os acionistas da jte mais traba)ho. Máquinas 
matriz alé;~ã. Vai_ pagar os. parad_as.são capital morto, dão 
supercsalários dos diretores da prejulzo. Por isso a Volks ex-
en"!Presa. Através dos impostos,· piora trabalho 24 horas por dia, 
vai sustentar tilmbém o Estado, sem parar. 
guardião do sistema. Os operários se revezam por 

_Este ·valor -que o· operár_io pr~- turmas, dia_ e noite, em dois ou 
du?; mas não recebe é a mais-valia, -três horários. "Os turnos de 
o. se_gredo da riqueza do é a"· .· •trabalho .,;: ·dizem ·- acabam 
pitalista. ' . com nossa vida familiar e so-
.. -A taxa de mais-valia sobe de cial, não permitinqo que a gen-
ano para ano na Volks. Resul- te estude e, o pior de tudo, 
tado: enquanto os salários se acabando com a nossa saúde. A 
arrastam sempre atrás da In-. gente n;io. dorme direito, ·não 
fiação, os,,. lucros· da empresa · c:;ome . direito ~ não ·consegue 
correin nà· frente. Entre 77 e,78 ·organ'izàr as coisàs". . , 
cresceram.·. :147% (76% desco'n"> ·~veia o :meu·, dso eúa sé" 

. rand~ a inhaé;ão). . . . .mana .'---:- relatà' um jovem 
E i:oinó se eleva esta taxa? O .metalúrgic.o.· Chego em casa às 

inétodo. mais conhecido é a re- três e meia d~ mad~ugada. As 
dução . do ·salário . real dos quatro e meia minha com-
operários. Mas há também o panheira vai para o trabalho . 

. A Volks de São Bernardo · prolongamento da jornada de Só nos encontramos no domin-
vive e prospera sugando o çrabai)Jo. E ainda o aumento da go, e no sábadoJ se não há hora. 
trabalho de 40 mil pessoas· intensidade do trabalho. extra". 
(1.6QO mulheres). A exploração A hora extra é _outra peça-
é sistemática, minuciosa, im- Salário sempre. menor chave desse mecanismo. A em-
placável. presa calculou friamente, na 

."J;:Ies são esdm'ulados a com- Um peão ganha 20 cruzeiros poqta do lápis, e concluiu: sai 
petir -~ não percebem que por hora na Volks. Um ope- mais barato explorar menos 
todos os seus gestos são rador. de 30 a 40. Há q_uem diga operários durante mais tempo.· 
medidos, cronometrados, Inter- que. eles são uma elite privi- Mesmo pagando ·a taxa adi-
pre~ados. _para que:. produzam legiada. Não é verdade. Os cional de 25% sobre a hora 
mais e mais" .. A afirmacão, do salários podem ser mais altos trabalhada (50% ao:; domingos). 
jornal "O Estadq de S. ·Paulo", do que nas pequenas firma$, A rotin~ das horas extras aiu.da 
só erra numa coisa: os metalúr- onde .a exploração é mais a depreci_ar os salários. Pc:rmite 
gicos· percebem multo bem as· primária. Mas são cinco vezes. eco.nomizar nos encargos 

_tr_amóias da empresa.· .. ·-. menores" dt1 I"Hi,e _os da Volks'! t~a.b;lthista~, e;,;rfhui pau 
Um deles lk!Hifl(Ía.: "Até o alerni-1.. f._ ~il·•: ''~!.;.stle fomes~ · mtl'tt.t I'F'. . .· . , de 'tra· 

, ·cardápio ~.,. rddt4tlo é pia- •·-tOI1'!' ... ,·v:j , __ . __ , ·_··. t_HtLros -d.a_·. _··· lti':ill.i~J~..r..'-' ···.--··- ·-· ·'·~"-Afiíairn_, 
·---.: • .p ___ c_:.._ ' --~ ~~- • .-~· _._ . · . . -- -meu seto~~~nt-;-u~ deles-

o café fornecido r>ela firma es-
. ,_ ·t. fria _e vai para o .lixo, porque a 

·<5 f ,:·1:F: ( .. :r 'l · .. ·· ··. · ~~~- 1.ú:: ~ · .... /;~.~\1 i:,"~~':;.4;~· ch~fiac~;a0 ~~s p~~id~ç~0em!~1i~f;da 
, :· '· · ··;~··· : · , Y' 'l:;i · < , ·' ·" ;;.~;..,,!.;~~-'· •· ,:" :ll:&~c·~ aumenta sempre. Outro me-
>:>.. ,.b J.li' .. "'""~Y 1 ··.!··•· ' ··: .• , · ' .f',/'",·\! .. ~--... ~ talúr<>J'co rel_ata qu<; em seu 
""-ó> ;;.il·~~jJ"•\'";;:"'~~--·1 '·· '' '' :·~:,r!•"..IJ1.-· ·- ·,.' l, ,.. 

:v~-. . · · ·· 1 '::; .. , · · . · •··· · · ·. r·· ·"' ·-" /1"""'·~ • ·setor a chefia chego_u __ durante. ~·~r .C:~I ... ~;.J.,...:_I.1&:·;.~.,.rr:.:~·.'1k~~-~.i;;-.:.~. ''!"""" ,' • 

' . ,., f'i'!.,.,:.!""''{•:a·.,~rd!i,~-~~f'~]!..::~~~i-'i"-~'~l~;l~í·-~~t~"llt~~:::-·~~r::~rt· um. bom tempo~ fa_lsific;u~ para 
'·Ãt,.~í;.~·; d:-1~:;·~~· .. ;}ol1*'~-~~~~~t·~~ ~.:.!l'l.'i}~J.;'.t:.,.t[~.~:.í ~t~ mais, a nor~a diár.ia exigida de 

~~f''·~~ ·.~·· :1'E~~~li!~t ~}!fjj}[:!~--~t"t.:,"--1,.-& . ca~~t~pe:i~~~~· Infernal de tra-

. '• ')~~~~ ~- ~::-=..1-= i ~- ' ~~f~ .. ~~~ _:C:::,·~L-~". balho freq'ücritemente custa 
""' ·_-;,,···rl, ...... ,-:~~-:::-r-·\:----"~ · . "a.;~:~ 1 · ·caro. Os trabalhadores contam 

·'-ti. :·.·If' ·;··: ~ ~ ,. 4' l!f!!:r~t._;t_··~·.' ·. '·. ~:· .... como ~ colega, operador de 
~. w. -~ · 1~(. ~ '· l 11 { ';d · · prensa; ~e r deu recentemente, 

~ __ ,. ~:~~· ~:r~· :ji ( · ' .. ~Í/l.·r:·····.· '~v4 .:
1

-;,i1 -~j~st~~:-~~EI~h~~~~\~s ~é;q~f~: 
:. ,.,~ ·· · · ·,\··. ~~·\, ~} · "''{~ ~<á~- "';o,:"~i;,:,,'F:@ sem retirar as mãos dos coman-
K 1/ r) ''I 1 ~ ~) 11 ' \;! • f ' '. "- ~1).;-j;. ""':V:V d " 
~- J' . ri : -~ .· ·. J f' I ... ~~1 . ;;;.. os . 

,. J#, • '\'' '··.· ;·, .:, ·:iil •(··· n'' .•• · · :'-' · .. Outro exemplo_ trágico é 
"~ .,' i;; r. •• v :,<' 1.!'fi':.M ?11 · t_.. Xl ' . ,· ,, ·-·~-- ... !l\"~ an· -·· lembrado pelos mais _antigosna 
. . , ' ·~ .. '..::.; .. ~ .. ;;;T;_·;_,,·_~·· ' ' ... empresa: um op~rário da. têm-

.. p_era, enlouquecido pela inten
sidade do trabalho, encurralado 
pelos guardas da segurança, 
~ergulhou na massa de metal 
incandescente. 

Graç;ts. a. t·~~n trrursos, a valeu a pena .. Ht Hi111 it~ço de. 
"filtodutividú!•'~·l""'' ,, 1.ó-Jh_a"d·o1{ <:ÚAt!t'IÍQ. dé H.i_~:{iíi• 'i.· • •HIÍho 

. ·Passou ç1r ·. · ' - · • J . .'t,r··:·dcrcritú'~.'-'Jll" · , .. ' .· :. ;; ~~- u·.~r. 
_ ·Á~- J.l:~.L:L_. __ .!tuJa-7.JLJ;1H.dJJiJtJ.ttt:! .. f-ti~;:.L.__ ... L .. .:u_ .... · .. ~;t.~ .. -,--.... ~- _ : !?.t :-.J 

não é só o fi}aiqr centro da. ex. -que ~aiu da . V olks para a- d'i=
plorac;ão capitalista no Brasil. 1:l retori~ <\o Sindicato, O jorn~l 
também a arena de uma luta de do Sindicato dobrou sua ti
gig~nt_t:s, entre duas ~!asses an- ragçm e _agora é tido éom 
tagônicas. mui~o mais interesse. "O ba~ 

·De um. lado está a grande nheiro - c_onta outro metalúr
mu_ltinacional. alemã. Uma · gico - virqu _um mural. A. 
sociedade anô nil'l)a, u_m patrão ' segurança vai, limpa tudo, dois 
~sem rosto,. ma~ insaciável, que minutos depois está tudo·· 
. arranca ·da fábrica um quarto de florido _outra vez .. Tem gente 

seus lucros em todo o mundo. que vai ao banheiro só para 
Do outro lado estão os ler" . 

ope_raqos. A própria oq.iem E para onde marcha esta luta, 
capitalist.a os reuniu, organizou que agita não só~ Volkswagen, 
e disciplinou. A greve de mar- ma,s todo o Brasil? A perg\lnta 
çó-abril de· 79 deu-lhes uma agita a r()da de metalúrgicos, 
amostra de sua força. desde os veteéanos da luta 

operária anterior. a 1964 até os 
jovens recém~ integrados na. 
pro~ução. E a ·resposta v_em a 
várias vozes, como se estivesse 
na ponta da. tfngua: "Isto ai 
caminha para' uma revolução.' 
Está todo mundo çsperando. g 
a idéia de todo. mundo". "E a 
primeira pedra já foi jogada". 
lembra urp, pensando em 
Florianópolis.(Bernardo Jofilly). 

"Ela abriu nossos olhos" 
Pela primeira vez a Volks 

parou toda. "Na parte finan
ceira - comenta um metalúr
gico - a greve Jol m.a!. Mas,o 
mai_or saldo foi político. Ela 
abriu o~ olhos da gente". A 
opinião é unânime: apesar das 
prisões, das de_missões: às cen
tenas, que continuam, a greve 

• 

Em Salvador os têxteis decidiram: "Vamos arrasar os pelegos"~ 
Edson Sales, operário_ da 

Col?afi, UI'Jl dos novos e com
bativos Hderes operãrtos da 
Bahia, de~ entrevista à TO 
apor<:lando os problemas dos 
têXteis e falando de sua can-

. didatura à presidência do stq
dicato pela chapa 2, denomi
nada "Fibra". 

TO • Como é a categoria dos 
têxteis em Salvador? . 

Ec!son - O Sindjca,_to dos _Te.l{
t:eis de Salvador e]Siste há cercll 
de 50 anos e na década de 30 foi 
dos ma!s atuantes e _combativos. 
da Bahia. Só a partir de 1964 é 
que o tra_nsformar,;tm n~ma casa 
de péssimo assitenci'alismo, 
promovendo jogos e transfo.r· 
mando sua sede em criatório 
de tJassarinho. E o grande res-

po nsáv el por isso é o _ peleg~ 
~ue1 a~ende pelo apelido de 
"Madeira". 

Hoje, n~ Bahia, e.lCistem m:~,is 
de _dez mil_ operários têXteis. 
Mais de 4 mil trabalham nas In
dústrias modernas do Centro 
Industrial de Aratu e _do Pulo. 
Petro qulmico. 
TO • Como surgiu a chapa. 
"Fibra"? 
Edson - Foi a partir do dta 16 

·de agosto de 1979. quando nós 
formamos o grupo de op_psÍc;ão 
sindical, nos lançamos contra 
os pçlegos e os patrões, Nessa 
ocasião, a assembléia era 
realizada n~ma sala onde 56 
cabiam 30 pessoas. Essa· era a· 
tática do pel_ego "M adelra" para 
'impedir maior concentração de 
operários no Sindicato. Os 

pelegos foram supr~endidos 
com a _presença, de mais de 200 
operários. Ho~ve ameaça de 
greve nas fábricas e os traba-

_lhadores éQ.nq~istaram ~ma 
.vitória. de_pois de 1~ anos: Cr$ 
.1.000,00 fixos e_mais )4.9_%. o 
·grupo de oposição sindical se 
lançou num árduo trabalho de 
contatos e -~obÜiiação em P<;>r: 
tas de fábricas· e o result.ado foi 
bonito: tivemos na última as
'sembléia 2.500. operários. P-re
.'sentes. Os pelegos suavam frio. 
TO • E quais são os objetivos 
da chapa? 
Edson - Propomos no nosso 
programa a transformação do 
Sindicato num aut.êntico sin
dicato combativo, qu~ organiz_e 
e mobilize os oper:í,_ri.os .téxteis 
em defesa de suas reivindicações 

·, 
•, 

econômicas e polrticas. 
Destacamos no programa de 

noss~ ·chapa: ':Fim <:lo. arrocho 
salarial, salário mlni~o na
cional, .escala móv:el a cada vez 
,que o custo d~ vida aumentaJ 
5.0/o, _estabelecimento ·de _adi
cionais de periculosidade, coq
gelamento do.s preços de ll,.li
mentos e artigos de primeira 
necessidade. nego êiac;ão direta 
com os patrõe~~ férias pagas em 
dobro, estabilidade no <;~
prego; semana de 40 horas; fim 
das horas extras, controle dos 
trabalhadores sobre a segurança 
e hidene no trabalho, çam· 
paqha · perm_anente qe sindi
calização, criação do fundo de 
greve_, revogação. da. CLT, fim 
do imposto sindical,_ pela 
criação da Ccntra! Ünica dos 

\ 

T rabalhad9r~s· .(CUT), pelo 
irr~strito direito de greve .. pela 
an_istia ampla, · geral e irres
trita". 

Estamos conscientes da 
'dureza da nossa luta par.a ar
'ras.ar os pel<;gos nessas eldções, 
pois já _ enfrentamos algumas 
pers.eguiçõç_s. Estamos ~m 
mutirão percorrendo as fªbricas 
nos três turno~. distribl!indo o 
·program;~. da chapa e con_ver-
sando cQm os. _companheiros, 
tomando conhecimento de tudo 
que está aconteCendo. v ai ser 
çluro enfrentar a. repres$ã.o _e a 
corrupção dQ.s pelegos dirigidos 
por "Made~ra". Mas .t.raba
lhador jamais será vencido e 
nós vamos arrasar os pelegos: 
(Da Sucursal da Bahia). · 
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ANEXO: Cónia xerox de Jornal 

1 

~ 

{ Crn~~idenc~~~-
. ..., __ -~ . .. 

O Jornal Tribuna da Luta Operária, 

está sendo enviado para o DCE/Livre de Londrina, onde está 

sendo utilizado para debates em reuniões estudantis. 

].] 

O referido jornal, passou a ser edi 

tado em São Paulo a partir de 18/10/79 (vide infe de referencia) . 
. · · ·.._~·. 1.2 

: í 

O Jornal Tribuna da Luta Operária, tem 

co~o responsável, Walmor Marcelino, elemento ativo no movimento 
~ 

subversivo, com vários registros nos orgãos de segurança do Paraná 

CONSELHO DE DIREÇÃO DA TRIBUNA DA LUTA OPERÁRIA 

Rogério Lustosa ... -
~------_::.:..------
~ 

Bernardo Joffily 

Olivia 

Dilair Fernando de Aguiar 

~ 

L3 

Está sendo composto e impresso nas 

Oficinas da Companhia Editora Joruês, localizada a rua Gastão da 

Cunha N9 49 - São Paulo/SP. 

].4 

Constitui uma publicação da editora , . 

Anita Garibaldi LTDA, localizada a B -rua eneficiencia Portuguêsa ' 

N9 44, Conjunto 206 São Paulo/SP. 

Cont. 

. r . 
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f de publicação quinzenal e nao apresenta 

nenhuma propaganda comercial, presumindo-se que seja mantido por' 

contribuição financeira de alguma entidade. 

NOME - Walmor Marcelino 

DADOS DE QUALIFICAÇÃO 

REGISTRO DE ANTECEDENTES 

FILIAÇÃO - Elesbão Marcelino 

Eulina Alves Gomes 

DATA E LOCAL DE NASC. - 17/0!/30 -Ararangui /Santa Catarina 

~ - REGISTRO GEP~L - 218.741/RG 

PROFISSÃO - Jornalista e Teatrólogo 

RESIDtNCIA -Curitiba 

CONOTAÇÃO POLITICA -Esquerdista, ligado ao P.CB 

REGISTRO DE ATIVIDADES- Em 1.960 foi edlitor'do jornal Hoje. 

• Em 1.961 esteve ligado ao movimento de T-eatro 

de Vanguarda(Centro Popular de Cultura daUNE 

e da União J>aranaense de Estudantes (UPE): 

Em 1.964, foi preso para averiguações de ati-

vidades subversivas, esteve envo~vido na Gre-

ue dos Jornalistas de Curitiba. Em 1.966 foi 

indiciado em IP.M instarado na SC? Região Mi-

litar. Pertenceu a um Grupo de intelectuais 

do PCB que atuava em Curitiba. Em 1.971~ este

ve ligado ao movimento de AÇão .Popular(AP). 

Em março de 1.978 foi preso pela polícia Fede-

ral em Curitiba juntamente com varies profes-

seres e intelectuais, todos envolvidos em ati 

vidades subvers·ivas na Associação de Estudos ' 

Educacionais AED/Oficina) e Centro de Pes

quisas e Avaliação Educacionais de Curitiba. 

(CEPAED/OCA) . 

. Confidenci~ CONT. 
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Conf~dehcfaf 
--~-----~-~.J CONT. do INFE N9 010/80- ASI/FUEL 

Foi constada sua participaçã.o no movimento 

Pró-Defesa da Amazônia." 

O destinatário é tespo~sáv~l ~P-;~ man~le;i0-l 
do r:iqilo destr> nc:;rq-: ,:to (Art. 12 Dec. no i 
79.099/77 h'nj;J:.:n,t.du de Sa~vaguarda de 
Assuntos Sigiln';ns). 

- ~~=..:::-'t":::::;;::,~~~~==""'"""=""""",.!J 

[Confidencial , 
-----~-·· 
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,gJC)b~ f L~--\o l.Nvl rNd~~ [ \l'll.l.;.-J o Lo•,•iní-.A 
w)L.W ( f<eronhec1do p!"io Decreto F "rler,;l N.o 69.;·24 de 7 I 1 O 1 71) 

--=~="' ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇOES 

INFORME nº 
098/80 - ASI/FUEL 

DATA: 29.05.80 
ASSUNTO: REUNIÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS BANCÁRIOS DO PARANÁ 

ORIGEM: ASI/FUEL 

AVALIAÇÃO: B. 2 

DIFUSÃO ANTERIOR: 

DI FUSt,\0 ATUAL: ACT 1 SNI _ 
REFERENCIA: 

DSI/SSP/PR -

ANEXO: CÓpia xerox de recorte de jornal -

1. 

. ---·---~-·-·-··· --·-

s~bdivisão r!a ldormacões 

Está previsto para o dia 31.05.80 em Londrina 

uma Reunião de Dirigentes Sindicais Bancários do Paraná. 

1.1 

O evento deverá ser realizado na sede do Sin 
' 

dicato dos Empregados em EstabelecimentosJBancários de Londri 

na, presidido Edson Ribeiro Lopes~' 
1.2 

Na referida reunlao serão discutidas e defi

nidas as bases db novo reajuste da classe , previsto para se 

tembro do corrente ano. 

------- [ Con?ider1eing : 
, . ~· ~-- .. ~.""" ·cc.=J 

, . 
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; JORNAL~ ~ ~. ~ 
'Ot\'!1!. ... iH . íL~( o 

. . 

~-Dirig-enies:8:ID.dicais 
t • • ......, • 4 - ~.,- ::; .... ~/- t· '.::. ,..~ ~~ .. · :. ,91 ~ • ..,• 

1 ·vã6'~e:'félilihJ~tiiili({_o 
. ·.Dirigentes slndlcaü'b.iriéáricli. de todo o Paraná .esta~"'~ldos, 
sábado, em Londrina, na.Rde e~o::slndla-to. da. ~;páià~dlscuür a · 

i minuta de reivindicaÇão- à nível eitadual- • ·ser apraentáda-em encon
·tro nacional, dia 9 de junho, no Rio de Janeiro. Ao anundar'"' encon-. 
tro, o presidente-do' Sindicato dos Empregados em EstabeleCimentos 

; Bancários de LOndrina, Edson Ribeiro Lopes, comentou, QJi'tem, que 
apenas no SÍlbado devemo ser def"midas· as base!l do--novo reajuste da 

. classe -:--~~revisto para setembro -preferindo não· comentar nada ao

. tecipadamente. Ele afirmou, no eirtamo, que "serão estabelecidas de 
acordo com a alta do custo de vida, nem mais, nem menos, tendo em vis
ta que os sindicatos pretendem aegoclar oom 'os patiõet calcados nas 

. ~ssidad~ reais do trabalhador". 
\' . "'~-- . 
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