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1. O jornal 	"NOSSO TEMP2", de FOZ DO IGUAÇU/PR, retornou a circu- 

lar, .pOs um pequeno período de paralização, em virtude de supostos 

problemas 	financeil os e da necessidade de reorganização em sua dire- 

ção, motivada pela condenação de JUVENCIO MAllAROLLO. 

2. A edição lançada foi referente ao periodo de 07 a 13 Out 82 e 

ainda consigna JUVENCIO MAZ/AROLLO como gerente, colocando FABIO CAM 

PANA como editor. As principais aianchetes da primeira pagina fazem 

referencia a pHsão de seu antigo diretor e a existência de "tortura-

doras e corruptos em liberdade". 

3. Apresenta-se, a seguir, trechos das partes interna da publica-

ção. 

Na pagina 6, 	em artigo sobre a escolha de um nome para o Ginã- 

sio de Esportes de FOZ DO IGUAÇU, 	investe contra o General COSTA CA- 

VALCANTI, comentando: 	"(...) querendo dar ao Ginasio o nome do Gene- 

ral COSTA CAVALCANTI, em homenagem ao principal responsavel pela cons 

trução de Itaipu, ou seja, O'MAUSOLtU DO FARAÓ ou A TAIPA DA INJUS- 

iIÇA, obra de psicopatas e terroristas (...)". 	"(...) Ora, COSTA CA- 

VALCANTI é Gerr:!ral, e isso jã e por si s6 suficiente para que o nol—a 

seja indesejável considerando-se a responsabilidade dos militares pe-

las desgraças por que passa o BRASIL (...)". 

Na pagIna 7, ALUIZIO PALMAR faz propaganda de sua candidatura 

a vereador pelo PDT, mostrando em seu "curriculum": 	"Ativo militarte 

do movimento popular antes do Golpe Militar de 1964 (...)". "(...N De 

vido a perseguiçOes politicas, passou a combater a ditadura na clan- 

destinidade (...)"; 	"(...) durante mais de 8 horas seguidas foi tor- 

turado e Enquadrado na famigerada Lei de Segurança Nacional 	(...)"; 
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ALUIZIO 	esteve preso em 15 presidias e em todos resistiu ao 

regime militar (...)"; 	"(...) viveu oito anos e oito meses desempe-

nhando vãrios cargos de responsabilidadA da resistencia democrãtica no 

exílio (...)". 

Na pãgina 16, fala em "FRIEZA DA SEMANA DA PATRIA": "(...) dia 

da IndLpendencia do BRASIL virou uma festa para os militares (do Exer 

cito) e que o povo nem estã ai com isso (...)"; 	"(...) o Pais não e_ 

independente coisa nenhuma; os militares pensam que o BRASIL e deles 

(---)". 

Na pigina 17, sob o titulo: "TURISMO POL'TICO DE FIGUEIREDO': pu-

blica: "Na semana passada o Presidente JOÃO FIGUEIREDO, acompanhado 

de sua camarilha, foi dar adeus às Quedas de Guaira, gastando fortu-

nas do cofres pUblicos numa viagem que misturou turismo com politica-

lha. Na segunda-feira o "big fig" estava em CAMPO GRANDE (MS), dis- 

cursando e fazendo demagogia. 	No mesmo dia, o homem e seu staff vie- 

ram ate FOZ DO IGUAÇU,- para GUAÍRA, 	voltando a FOZ DO r-qAÇU para o 

almoço, seguindo depois para SAO PAULO, onde particlp, 	e um comicio 

dg partido do capeta, tambem conhecido como PDS. Todo esse 	vai-vem 

num jato da FAB; 	toda essa mordomia e todo esse esbanjamento politi- 

queiro pago com dinheiro pUblico. t assim que age e se comporta o Pre 

sidente da RepUblica, rebaixado agora à mera condição de cabo eleito-

ral do esgoto da politica brasileira - o PDS". 

4. O jornal "NOSSO TEMPO" voltou a circular com a mesma linha edi-

torial anterior, persistindo no uso de uma linguagem ousada e buscando 

o sensacionalismo. Os comentãrios publicados, frequentemente, atacam 

aos militares e as autoridades constituidas, revelando uma posição ex-

tremada e voltada para o incitamento à luta de classes e à desorjcm. 

TODA PESSOA QUE TOME CO. 
NHECIMENTO DESTE DOCUMENTO 
FICA RESPONSAVEL PELA MANU-
TENÇÃO DE SEU SIGILO (RSAS). 

Rji,,;FIDENCIAL  




