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I..W i^utuuat ua ue iesa da Criança e do Adoles-
cente atravds da Lei estadual n° 9.579, promulgada 
em 13 de março de 1991, pelo Presidente da As-
sembléia Legislativa, Deputado Aníbal Kíiuri, do 
Município de Curitiba, pela Secretaria do Menor e 
a cooperação de demais entidades publicas e priva-
das, enfim, da própria sociedade que dc comum 
acordo, procura de tcxlas as formas, fazer com que 
esta lei vigore sólida c eficazmente, para que o país 
possa solucionar o problema dessa juventude tão 
sofrida. 

Mas, este estatuto peca em alguns de .seus arti-
gos, causando uma s6rie de controvérsia.s, exata-
mente naqueles em que a parle jurídica se faz pre-
sente, como o Artigo 112, que diz: "Verificada a 
prática do ato infracional, a autoridade competen-
te poderá aplicar ao adolescente as seguintes me-
didas: I- Advertência; II Obrigação de reparar o 
dano; 111 - Prestação de serviços à comunidade." 

Sobre a advertência, esta será aplicada sempre 
que houver prova de materialidade e indícios sufi-

Fórum dos índios 
em Foz 

A Subseção de Foz do Iguaçu tem tido 
uma participação ativa na defesa dos di-
reitos das minorias. Ainda recentemente, 
participou dos debates de um fórum em 
defesa dos índios Ava Guaranis, da re-
gião de Coui, no Município de São Mi-
guel do Iguaçu. O fórum contou com a 
participação do Ibama, da Itaipu Bina-
cionai, do ITCF, da CIMI (Comissão In-
digenista Missionária) e da Comissão de 
Justiça e Paz. 

A Subseção da O A B de Foz, como ór-
gão fiscalizador, presta assistência jurídi-
ca às entidades defensoras das minorias 
indígenas, atualmente vivendo numa res-
trita área de 200 hectares após o alaga-
mento dos L500 hectares onde anterior-
mente se localizavam. 

Movimento forense 
em Foz do Iguaçu 

Em visita ao Presidente Mansur, o Pre-
sidente da Subseção de Foz do Iguaçu, 
advogado Antonio Manoel de Albuquer-
que forneceu dados estatísticos impres-
sionantes do movimento forense, impos-
sibilitando a prestação da Justiça, tendo 
em vista o acanhamento das instalações 
do Fórum daquela grande Comarca. 

Em face à gravidade dos fatos, a Presi-
dência da Seccional enviou ofício ao Pre-
sidente do Tribunal de Justiça, Governa-
dor do Estado e Secretário da 
Administração, a fim de que, juntos, en-


