az

. . . E por isso ele sentiu que o nosso simbolo aoiii
nesta terra e o campon§s-semeador, que lanęa a
semente de trigo em solo lavrado. E o semeador
semeara pelos sśculos afora, porque dominou todos os obstśculos” (trecho de artigo de Stefan Ba
rański, no “Kalendarz Ludu 1962").
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PAPA VEM AO BRASIL EM OUTUBRO!
Representantes do Vaticano e da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil
(C N B B ), reuniram-se domingo com diplomatas do Itam araty e agentes da Policia
Federal p ara discutir o esąuema de seguranęa que sera utilizado para a segunda vi-

sita do papa Joao Paulo I I ao Brasil, marcada p ara o periodo de 13 a 20 de outubro.
O papa dever& visitar Salvador, Maceió, Nar
tal, Brasilia, Goiania e Florianópolis segundo o eardeal primaz do Brasil, Dom Lucas
Moreira Neves.

Pontifice condena o conflito
C ID A D E D O V A T IC A N O — O papa
Joao Paulo I I condenou domingo os bombardeios que vem ocorrendo no Oriente
Mćdio e alertou sobre os perigos que advirao se o atual conflito se propagar. "A tragica realidade destes dias mostra cada vez
mais claramente que os problemas nao podem ser solucionados pelas armas e, sim,
que seu uso cria novas e maiores tensóes
entre os povos”, acentuou o pontifice.
Falando durante o Angelus do meio-dia
na Praęa de Sao Pedro, Joao Paulo I I advertiu que o macięo recurso &s armas pode
ter conseqiiencias muito graves e leva &
possivel propagaęao progressiva do confli
to ao Oriente M ćdio interno”.
Com aspecto grave e cansado, o papa
disse que fez tudo a seu alcance p ara evitar a "trśgica experięncia” da guerra. “Infelizmente, e a terrivel lógica da guerra que
costuma envolver outroś Estados no con
flito e ameaęar indiscriminadamente popu-

laęóes civis”, frisou.
Falou dos "deploraveis bombardeios
dos quais vimos sendo informados”, sem
especificar se se referia aos ataques dos
misseis iraquianos a Israel ou aos bom 
bardeios do Iraque e do K uw ait pela aviaęao aliada ou ainda a ambos. “N a reali
dade, toda a populaęao civil, num lado e
no outro, tem o direito de ser respeitada
e nao ser apanhada por aęóes militares”,
declarou o papa.
Joao Paulo I I apelou para que os lados
em guerra cessem o conflito o mais r&pido
possivel e, a seguir, se lancem a eliminar
suas causas.
Afirmou que continuara a rezar pela
paz e que esta ao lado “das vitimas desta
guerra, dos mortos e dos feridos". O papa
apontou quinta-feira a eclosacwda guerra
na regiao do Golfo Persico como “seria
derrota do Direito Intemacional e da comunidade intemacional” .

UMA OUESTAO ECUM£l\IICA

perseguidor de Cristo, ou a Paulo, Apóstolo dos
gentios?
A semehte tem qUe morrer para frutificar, e
se ela morre voluntariamente, generosamente, en
tao quem vive, senao Cristo? E o fruto, que nao
ś mais semente, o que ś senao graęa? Muitas passagens do Evangelho falam de transformaęao, de
mudanęa de estado. O coxo que anda, o cego que
emcerga, o morto que renasce, o pecador que ressuscita, a agua transformada em vinho. De certo
modo, todo cristao deixa de ser ele mesmo para
ser outro Cristo. Todos sao chamados, mas poucos tao palpavelmente escolhidos para modelo e
guia dos outros como os santos.
Na vida diaria dependemos de muitos inter
mediarios: do artista, do comerciante, do fabricante, do professor etc. etc. Em determinado momento, cada um deles ś importante veiculo de intermediaęao entre nós e algum valor que pretendemos alcanęar. O santo ś irni especialista em intermediaęao. Ele ś o bombeiro do cóu, e geralmente chamamos o santo/bombeiro quando estamos encrencados. Evidentemente, podemos e devemos estar em contato direto com Jesus, mas
negar que tem gente mais próxima dele do que
nós seria desprezar a humildade.
Levando o nosso raciócinio ate as ultimas
conseqiiencias, chegaremos a conclusao que a Virgem Maria, de todas as pessoas do mundo, ś a
mais próxima de Jesus. Fisica e espiritualmente.
Alias, um renomado ateu frances teria dito que
a religiao católica e a mais lógica, a mais coerente
de todas. Uma vez aceita, a premissa da fś conduz
a conclusóes lógicas.
De tudo o que fo i dito ató agora, j ś podemos
tirar algumas conclusóes:
1) O homem feito a imagem e semelhanęa do seu
Criador (e Pai!), diviniza-se pelo esforęo (e
pela graęa) de ser menos do mundo e mais
do cću. De ser mais conforme o modelo divino
e menos o seu próprio modelo. De ser mais
amigo de Deus e com isso ser mais amigo de
si mesmo. Essa identificaęao poderś resultar
atć em prodigios, conforme a palavra do pró
prio Cristo: “Fareis milagres maiores ainda” .
2) O que divide os cristaos nao 6 a Palavra de
Deus, mas a falta de aprofundamento da Palavra de Deus.
3) Uma certa falta de humildade (de parte a par-

“Procuremos sempre o que nos une, jamiais
o que nos separa” . (Joao X X I I I )
Uma pedra de esęandalb para os nossos irmaos ęyangślicos ś a idśia que eles tem dos nos
sos santos:
"Porąue M um só Deus, e um só Mediador
. entre Deus e os homens, Jesus Cristo..
Tim óteo 1, 2-5
E de certa form a eles tem razao. Nós realmente facilitamos as coisas. Basta constatar du
rante a Missa ąuantos católicos vem “ conversando” com os santos, dando uma “paradinha” diante de cada estśtua. Enąuanto isso, a Missa con
tinua. Sim, h& multa coi$a que transmite uma
idćia errada acerca da nossa f 6.
Mas, para alćm das apar§ncias, o que existe
de verdadeiro ś que temos muito mais em comum
do que se pensa. A comeęar pela citaęao de Ti
móteo. Ora, para nós Jesus Cristo tambćm ś o
unico Mediador. Entao, onde ocorre a discordancia? N a minha opiniao ela 6, entre outras coisas,
de natureza sem&ntica. Para nós católicos vale
(tam bćm ) o que esta, escrito. Vejamos alguns
exemplos. Quando Sao Paulo (que goza de especial conceito e prestigio entre os evangślicos) diz
que nao ó mais ele que vive, mas ó Cristo que
nele vive, temos que aceitar a sua palavra como
verdadeira. Afinal, ele provou, com toda a sua
vida, que lhe sobrava autenticidade. Logo,_ se ś
■ Cristo que nele vive e nao mais Paulo, entao pedindo por intermćdio de Paulo estaremos pedindo por intermśdio do próprio Cristo.
Em outra cena do Evangelho, jś próximo da
Paizao, um grupo de gregos pede a Felipe para
ele intermediar um encoiitro com Jesus. Os san
tos, como Filipe e seus companheiros, sao as pessoas que estao mais próximas de Jesus, portanto
podem facilitar um encontro nosso com Ele. Nao
sao eles que fazem o niilagre, mas eles, pela vida
que levaram e pela aęao da graęa, encurtaram a
distancia, que normalmente uma vida menos virtubsa tem de Deus.
O próprio Sao Paulo mostra-nos o caminho
a percorrer. De pecador a santo, de inimigo a
amigo de Deus. A quem Deus vai escutar com
mais atenęao e com maior benevolencia? A Saulo
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D O E D IT O R
♦ ESTA tudo pronto para o lanęamento das primeiras aulas do Curso de Polones em Casa, que
a Universidade Estadual do Oeste do Paran&.e
a Editora LUD Ltda promovem a partir de me*ados de fevereiro, para atender &s necessidades e
expectativas de muita gente. Com a ajuda de professores, entidades, instituięóes, grupos de estudiosos e interessados na difusao da lingua polonesa
em todos os cantos e recantos, eis ai, logo logo,
uma inovadora tentativa de procurarmos "recuperar o terreno” . Sem culpas ou mais desculpas.
^ "O SABER NAO OCUPA ESPACO. Assine
LU D !" — Foi este o titulo do papel que Maria
Vanda K. Groch, de Erechim, distribuiu em toda
a comunidade daąuela regiao para auxiliar nosso
semanńrio, procurando aumentar o numero de
assinantes. Por um lapso, o titulo nao saiu em
hossa mensagem da semana passada. Registramos
agora, renovando nossa gratidao pelo nobre gęsto.
♦ TEMOS agora uma nova Cabca Postał, em
Curitiba, desafogando a Cabca da Grńfica Vicentina: ć 1775, gentilmente cedida pela professora
e amiga colaboradora Halina Marcinowska. O CEP
ć 80.000.
te) faz com que cada um se considere o dono
exclusivo da verdade. Esąuecemos, amiude, que
hd uma só videira. Mas, ks vezes, o ramo que
se desprende da videira, se desprende por culpa
nossa tambćm. Ocorre que, a uma citaęao da
Biblia, nao sabemos contrapor outra, esclarecedora. Por outro lado, os ramos que se separam poderiam e deveriam, quem sabe, conhecer melhor a Mae que os gerou. Afinal, nao se
trata de uma religiao totalmente diversa. Serś
que a existencia da Igreja Católica antes e
depois da Reforma nao nos diz nada? Sao 1.500
anos mais 500, o que perfaz 2.000!
4) Em algumas formas das seitas evangćlicas aparece tambem o elemento da massificaęao. As
multidóes pedem prodigios, pois ś sempre gran
dę a fome do sobrenatural. Quem se dispuser
a saciar esta fome encontrarś campo fśrtil.
Nesta modalidade massificante os meios de comunicaęao de massa desempenham um papel
importante. Nao ś a toa, pois, que essas seitas
se empenhem em adquirir estaęóes de rńdio
e de TV. £ a chamada "fó eletrónica”, que em
suas formas mais radicais pode levar atć ao
suicidio coletivo, como fo i o do “ lider” Jim Jo
nes e de seus seguidores. Todavia, a opiniao
de Gamaliel ś vślida hoje como fo i hś dois
m il anos: o que nao ś genuino nao perseverarń.
Essas seitas estao, portanto, condenadas a uma
duraęao relativamente curta. £ de lastimar, no
entanto, que milhares (milhóes) de pessoas de
boa fć, gente boa mesmo, sao vitimas desse
tipo de mistificaęao que, as vezes, tem, como
vimos, conseqii§ncias trśgicas.
De um modo geral, o que atrai as pessoas pa
ra as seitas protestantes 6 sua superestrutura racional. Uma lógica aparentemente irrefutavel, porquanto baseada no “ bom senso” . A "sensatez” parece ser a base teológica da Reforma. Jś o catolicismo ś mais diffcil de aceitar, pois, aparente
mente, o seu conteudo lembra o mśgico, os contos 4e fadas da infancia. A própria loucura (Sao
Paulo comentando a atitude dos pagaos com relaęao aos cristaos), Dai talvez o espanto de Nicodemos: renascer? Mas, como? A crianęa estń mais
aberta h lógica do catolicismo e o aduito só o
aceita plenamente quando se to m a crianęa de
ńovo.
O ecumenismo vai acontecer de fato, quem
sabe, no momento em que os católicos se tomarem mais Evangćlicos (i.e. mais especificamente
“bfblicos” ) e os evangślicos mais católicos (i^ .
mais universais, mais abrangentes). Portanto, co
mo sugestao de uma receita para acabar com essa
separaęao inutil e malśfica entre cristaos, proponho que nós católicos passemos a dar mais aten
ęao h cultura biblica. Por outro lado, aos, nossos
irmaos evangćlicos ajudaria, talvez, conhecer me
lhor a infancia espiritual. A exemplo do indio
Juan Diego, que conversava animadamente, singelamente, com a Virgem Maria de Guadalupe. Quem
sabe, assim todos ficaremos mais próximos de
Jesus?
12 de outubro de 1990.
Tomasz Lychowski
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Cartas a Redaęao
“A Direęao do "LUD” :
Prezados Senhores,
fi minha intenęao colaborar com o jom al na
forma de envio de pequenos tópicos, como o anexo, onde ąuero destacar urna das caracteristicas
do polones, que 6 o desbravamento e a posterior
migraęao, nao usufruindo ele próprio, na maioria
das vezes, os frutos do trabalho que ele dispendera.
Sou assinante do "LUD", jś hń tempos e sinto
que mais poloneses, tanto natos como_de origem,
aqui da nossa regiao de Londrina nao o sejam
tambćm, pois ś o unico velculo de comunićaęao
escrita que alnda diyulga as coisas de nossa gente, e inclusive, aproveito a oportunidade de parabenizś-los pela atual forma de divulgaęao, parte
em polones e parte em portugu§s.
Apenas sinto nao ter podido expressar essa
minha opiniao pessoalmente, pois quando estive
em Curitiba no comeęo de dezembro e Ievei esse
meu artigo h redaęao do “LUD”, em companhia
do meu sobrinho Luiz Izidoro Modtkowski, nao
encontrei l i nenhum diretor que pudesse receb§-Io
e analisd-lo.
Portanto passo por via do correio esse meu
artigo e gostaria de receber urna resposta em for*
ma de crltica, e se for o caso, enviar outros tópicos, principalmente sobre o trabalho dos polo
neses aqui na nossa regiao, como jś tenho enviado algumas vezes ao jom al “ Folha de Londrina” .
Colocando-me k disposięao, despeęo-me, augurando a todos um "Feliz Ano Novo”, com as Benęaos Divinas.
Marlo Jose Cebulski” .
N. da R. — Recebemos com prazer o seu artigo,
“Polones — TJm Desbravador” , que esta sendo incluido nesta edięao. Nao temos critica a fazer,
mas incentivar ao amigo para que continue com
esta ótica positiva a respeito de todos nós, des*
cendentes poloneses.

POIBRAS E BRASPOL ESCREVEM
"A Redaęao do Jomal LUD
Jomalista e Diretor Mieceslau Surek
Curitiba — Parani
Tomamos conhecimento na edięao n.° 4.196 de
27/11/90 do Jomal LUD, onde o seu Editor Mie
ceslau Surek em Editorial de primeira p&gina faz
cobranęa de nao ter sido feito algum relato do
Encontro de Roma "KRAJ-EMIGRACJA” pelas Or
ganizaęóes POLBRAS e BRAS POL.
Efetivamente enviamos dias passados um pronunciamento conjimto das duas Organizaęóes, provavelmente a edięao n.° 4.196 j& se encontrava no
prelo.
Oueremos esclarecer ao Jomalista que ambas
as Organizaęóes BRASFOL e POLBRAS nascerąm
quase a 120 anos após o inicio da imigraęao polonesa macięa ao BRASIL.
Teve que se movimentar a Terceira geraęao
para constituir um organismo que congregasse a
grandę comunidade polono-brasileira distribuida
pelo imenso território brasileiro, deixando durante tao longo periodo — mais de um sćculo — esta
Comunidade muito acćfala junto h Comunidade

Poldnica Mundial.
Agora nasceu a BRASPOL, fundamentada na
uniao das Entidades Civis e Religiosas de origem
polonusa, bem como do movimento de se orgar
nizar a maioria esmagadora das Comunidades po*
lono-brasileiras espalhadas pelo Brasil, como, tambćm a POLBRAS aliceręada na formaęao de uma
Federaęao de Instituięóes Culturais, Sociais e Desportivas oriundas da etnia polonesa.
Ambas as Entidades sao recentes, porem os
seus espaęos sao próprios e peculiares, nao eonflitando nem dissociando, ao contrśrio visando
promover a cultura e as tradięóes de seus antepassados que vieram desbravar as matas brasileiras para aqui formar a sua familia e participar
do desenvolvimento do BRASIL.
A POLBRAS e a BRASPOL tem objetivos mui
to maiores do que correr ao Jornal LUD e fomecer informaęóes de afogądilho sóbre o Encontro
de Roma. Em primeiro piano o mais importante
foi alcanęado fora da esfera do Jornal LUD, ofe*
recer um pronunciamento conjunto BRASPOL/
POLBRAS, procurando vivenciar a unidade de propósitos, ainda mais, em um momento tao impor
tante da democratizaęao da Polónia e dos paises
do Leste Europeu.
Hoje, vivemos tempos modemos no Mundo e
no Brasil queremos que a Comunidade PolonoBrasileira, rejeite polemicas, provocaęóes ou outras manifestaęóes, principalmente pela imprensa,
que nos conduza ao piano inferior, como tivemos
em, dćcadas passadas, agressóes pelo próprio Jor
nal LUD, a Gazeta Polska e outros periódicos que
foram desaparecendo por falta de conteudo sório
e construtivo.
Um comportamento jornalfstico que se efetivamente tivesse interesse nos resultados da Conferencia de Roma, jamais deveria dirigir um questionśrio de 10 perguntas, das quais OITO tem o
espirito do passado eivado de provocaęÓes, pro
curando despertar uma intriga entre as duas Or
ganizaęóes.
Estamos realizando um esforęo intenso para
que consigamos em breve tempo, organizar a nos
sa Comunidade, encontrar e promover o grandę
acervo debcado por geraęóes, cujas lideranęas muitas vezes foram esquecidas pelas autoridades responsśveis pelos contingentes emigratórios.
Faz-se mister sair do individualismo e do
egoismo, e, procurar com todos os meios alcanęar
a participaęao comunitśria, a conscientizaęao do
momento histórico que a Polónia vive e mui particularmente do processo de desenvolvimento do
Brasil.
A POLBRAS e BRASPOL, ambas sao organi
zaęóes democr&ticas cada qual dentro do seu perfil para atender ao seu destino histórico, colo*
cando como prioridade absoluta o entendimento
em todas as dimensóes.
A medida que cada uma das Organizaęóes tiver o momento da escolha de seus dirigentes, evidentemente, as comunidades integrantes de seus
quadros, saberao escolher os seus melhores lideres.
A empreitada 6 grandę, aceitamos o desafio,
solicitamos a todos aqueies que tem ralzes na imi
graęao polonusa e que desejam valorizar o seu
passado, as suas tradięóes o sobrenome que os
identifica, que se unam nesta jornada poldnica
aos 120 anos da imigraęao polonesa ao Brasil.
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Nota do Editor — A tergiversada carta da dupb
Rizio-Anisio ja tinha sido publicada, resumida, a
nossa edięao de Natal. Como temos algum espaa (
em janeiro (estamos em 8 paginąs em portufnó c
com as ferias da edięao polonesa) e porgoei
reitor da Missao Católica Polonesa no Brasil,fi ^
Benedyct Gzymkowski, levantou suspeięao injts
sobre o comportamento desta editorią, em rena
com amigos padres poloneses nos ultimos dias!
e 10, divulgamos “ipsis Utteris” a aludida oi s
para avaliaęao dos leitores e assinantes. E, sei
derem licenęa, republicamos o ąuestlonśrio ta
as dez perguntas, oito das quais foram comU
radas altamente prOvocativas, no raciocinio k
homens de turismo Rizio e Anisio.
0 Q U ESTIO N ARIO
1 — Em sua opiniao, como foi a Conferar
de Roma?; 2 — Quais as propostas Ievadas m
contro por sua organizaęao?; 3 — A existeotiił
uma outra organizaęao, representando pessoa
instituięóes (para A nisio), representando entii
des juridicas e comunitarias (para Rizio), pnj
dica o funcionamento da sua? Se sim, ate quep
to?; 4 — De sua parte, ć possivel vislumlw
unificaęao das organizaęóes existentes no Bni
Se positivo, como poderia ela funcionar?; S-.
organizaęao que preside tem finalidade potó
partidaria? E la pode dar suporte a algumSł
da comunidade para as próximas eleięóes?; i C01
Ate que ponto sua organizaęao pode atuar i em
sentido da melhoria das relaęoes comerciab
culturais entre o Brasil e a Polonia?; 7 —iw a I
ria abrir mao da presidencia de sua orgpia} dos
em favor de um outro nome que unlficassei
presentaęao comunitaria, pacificamente oo I*.
ria condiędes?; 8 — O que entende por conna poi
de polono-brasileira e por brasileiro-poloM
9 — Em sua opiniao, o que se pode espenii P
descendentes de poloneses existentes no
nao
em termos Gómuńitarios?; e 10 — O sr. se®
dera o mais credenciado para llderar a w*
dade de descendencia polonesa no Brasil? Fort abai
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"Introduęao” do Curso de Polones vem af:
N as próximas edięóes, os leitores poderao acompanhar o esąuema do Curso de
Polones para Brasileiros (em Casa), com
a publicaęao da introduęao, preparada com
esmero pelo professor Mariano Kawka. O
grupo de trabalho que elabora o projeto e
executa item por item a sua implantaęao
(Mariano Kawka, Bonif&cio Solak, Cristina
Luiza Czerwonka Surek, Leokadia Rendak),
com apoio de Geraldo Górski (no Rio Gran
dę do Sul) teve semana passada uma nova
reuniao, oportunidade em que definiu o ca*
lend&rio da divulgaęao das aulas e o registro de inscriędes de interessados.
Ficou acertado que após o Carnaval se
ra publicada a primeira aula, enquanto serao recebidas e registradas as inscrięóes
dos interessados. N as primeiras edięóes, a
primeira aula tera os necessńrios esclarecimentos, com a juda de eventuais monitores
nas diversas localidades que tenham inte
resse em difundir o conhecimento da lin
gua polonesa.

CARTILHA, APÓS
Os professores que participam da elaboraęao do Curso informamque a Cartilha
sera publicada mais tarde, baseando-se no
numero de inscritos, com uma revisao de
tudo o que aconteceu durante a publicaęao
das aulas atravćs das pśginas do LTJD/O
POVO. As duvidas, as dificuldades, as soluęóes, os macetes, as fitas que facilitarao as
diividas para aqueles que nao terao monitoramento mais próximo, tudo enfim sera
dissecado e solucionado no decorrer das
publicaęóes das aulas.
O importante, no momento, ś que os
interessados escrevam para a Caixa Postał
1775, CEP 80000, Curitiba, Paranś, pedindo
que seu nome seja inscrito devidamente
como aluno do Curso. A eąuipe tćcnica farś. o registro e darń inicio ao processo do
ensino da lingua polonesa & distancia.

L XX’

Agradecerfamos a gentileza do Senhor Edfe
se nos propiciasse a oportunidade em a K
esta carta pelo Jornal LUD.
Concomitantemente, coloc&mo-nos para cok
borar com o unico periddico em lingua polon®
existente no Brasil, para irmos juntos em
dos valores positivos da nossa Comunidade dk
cionando os seus anseios para o terceiro mil^
A liberdade ó um dom, porem, para t&JafeZ
que conquistś-la.
A Comunidade ś o resultado do uso da iiv
dade, com solidariedade e fraternidade
Democraticamente a BRASPOL e POLBRasb
somam para oferecer a resposta a todos os anseb
com a participaęao construtiva de todos aauek
que acreditam nos valores morais e espirituaT
Curitiba, Novem bro de 1990,
POLBRAS
Presidente Anisio Oleksy
BRASPOL
Presidente Rizio Wachowicz” .
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Novas regras para o
IR do agricultor
B R AS ILIA — Os produtores rurais que tiveram em 1990 urna renda liąuida de atć Gr$ 725
mil (6.840 B T N s), obtida exclusivamente da atividade agricola, estarao dispensados do pagamento
do imposto de renda. Acima de Cr$ 725 mil e atć
Cr$ 2,4 milhdes o I R serń de 10% e acima de Cr$
2,4 milhSes, 25%. Esta tabela para a tributaęao
da renda agricola consta das novas regras para o
imposto do agricultor divulgadas pela Receita Federal. Como principais inovaę5es, a Receita determinou a declaraęao de renda do agricultor expressa em BTNs (a da pessoa fisica normal e em
cruzeiros) e o fim de uma sćrie de abatimentos
que reduzia em atć 80% a renda passivel de tri
butaęao.
"O que nós fizem os fo i criar regras que fizessem com que o agricultor efetivamente pagasse
imposto”, afirm a o coordenador
tributaęao da Receita Federal,

do sistema de
Sandro Martins

Silva, para quem as normas anteriores praticamente impossibilitava a arrecadaęao do imposto
de renda na śrea rural. "A Receita nao arrecadava nada com os agricultores", afirma. Segundo
ele, o que acontecia com o imposto de renda era
a mesma situaęao do Imposto Territorial Rural
(IT R ) em que, devido a uma sśrie de isenędes e
regras complicadas, a sonegaęao era grandę.
Na declaraęao des te ano, o agricultor terś
como unico abatimento a reduęao de sua renda
em 40%. Este limite fo i criado em substituięao

Registros / Destaques
StLV IA, CORR ESPO N D E NTE
Sflvia Królikowski foi designada, atravćs de nomeaęao, correspondente da Sociedade Polonia, de Porto Alegre, junto ao
jornal LUD/O POVO. E la jź se encontra a
postos, enviando noticias para destacar o
trabalho da entidade presidida por Henrique Kuryło junto ao seu quadro social, &
comunidade polonica brasileira e inclusive
& estrangeira.
LOTJVAVEL IN IC IA T IV A
Bastante comentada a noticia dada em
nossa edięao anterior, sobre a promoęao
que M aria Vanda Krepinski Groch vem encetando a favor de novas assinaturas do
L U D / O POVO no meio comunitario de Erechim e cidades vizinhas, no Rio Grandę do
Sul. O titulo do papel, que vem sendo distribuldo largamente, ś "O Saber Nao Ocupa
Espaęo!”.
G R A ND ES M UDANCAS
Uma. sśrie de modificaęóes esta sendo
prometida pela direęao do restaurante Boi
na Brasa, de Curitiba, para este trimestre:
Miro Szarek, um dos comandantes daquele
estabelecimento, esta eufórico com as mudanęas, que coincidem com os 21 anos de
existSncia do concorrido local.
O N A T A L E X IST E
Nosso amigo e colaborador do Rio de
Janeiro, Tomasz Lychowski, enviou interessante artigo sobre o Natal, datando sua correspondencia (estś assim no carim bo) em
22 de dezembro. Somente nos chegou &s
maos no dia 14 de janeiro, o que nao impede que publiquemos o artigo. Afinal, o
Natal (renascer, renovar) ocorre todo dia,
ano inteiro, para quem tem fe.

a permissao para que fossem abatidos atś 100%
dos depósitos em fim do de investimento agricola,
ainda nao regulamentando

pelo Banco Central.

Por isso, segundo o coordenador da Receita, as
aplicaędes na Caderneta de Poupanęa Rural ainda
nao poderao ser usadas como abatimento. Entretanto, somente 10% da renda bruta deste tipo de
abatimento pode ser considerado definitivo. O que
exceder a este percentual tera que ser acrescen-

GUARAPTJAVA AGE!
A recentemente criada Associaęao Cultural e Recreativa Polonesa, do Municipio
paranaense de Guarapuava, sob o comando
do presidente Bernardo Barczak e tendo co
mo secretario Jose M aria Molenda, estś
agindo: nas próximas semanas darń conhecimento do seu programa de aęao para este
ano aos seus associados e a comunidade
poldnica local e nacional.
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COMENTARIO

LIT0RGICO

PROCURAM-SE TESTEMUNHAS
Chegou o tempo da "nova evangelizaęao" e Je
sus, como outrora, estd em pś de partida, para
anunciar de novo a Boa-Nova da libertaęao. Nao
quer partir sozinho, mas tambśm nao estś lnteressado em alistar doutores, e sim testemunhas.
O leigo, o padre, o religioso e a religiosa, bem
que podem ser doutores em teologia e outras coisas mais. Isso, porśm, nao passa de detalhe, por
sinal de pouca importftncia. Importante mesmo 6
que eles sejam testemunhas.
Mas testemunhas de que? Hd tantos jovens
em busca de pontos firmes onde se apoiarem para
construir seu futuro. Tantos pais em apuros, in*
capazes de conciliar i6 e honestidade com o pro*
blema da sobrevivencia. E tantos idosos precisando de ajuda, esmolando palavras de conforto e
de esperanęa.
Todos aguardam algo de novo. Nao respostas
pró-fabricadas ou palavras jś ditas. Nao fórmulas
jń gastas nem yerdades envelhecidas e decaldas.
Mas algo de novo, que possa corresponder aos
problemas novos, aos sonhos novos e &s expectativas novas dos tempos novos...
Para este universo de decepcionados, ś inutil
apontarmoś para nossos livros e nossas teologias,
para nossos inventos e nossas ideologias. Só vale
apontarmos para Cristo. Por isso, de pouco adiantam doutores, mestres e professores. Hoje, mais
do que no passado, procuram-se testemunhas dele.
Procuram-se testemunhas, porque elas sio
mais importantes do que os doutores, mais decisivas do que os professores, mais convincentes
do que os mestres — por serem gente que conhece, ama e freqtienta o Cristo e, portanto, estao
em condięao de indicś-lo ao irmao, que anda
escuras.
Pois, só ele pode matar a sede e a fome do
homem de hoje e satisfazer-lhe plenamente a es
peranęa da libertaęao...
Pe. YlrgUlo, ssp

tado na renda bruta do ano seguinte. Embora tenha eliminado as deduędes que eram permitidas
por investimento (compra de bezerros, construęao de galpóes ou mesmo bolsas de estudos para
seus empregados), a Receita criou um outro aba
timento padrao: a base de renda tributóvel nao
poderń superar a 20% da receita do agricultor.
Tambśm foram criadas algumas facilidades.
Antes, por exemplo, um produtor rural que tivesse
sua lavoura arrasada por uma praga só podia deduzir o prejuizo em um prazo de treś anos. Ago
ra, a Receita estś permitindo que o prejuizo reduza a renda bruta atć ser completamente elimi
nado.
O imposto de renda ficarś mais pesado para
a empresa agricola. A alfquota passarą de 6% pa
ra 25%, conforme fo i determinado no Piano Collor.
O imposto ainda ó mais baixo que os 30% cobrados de outras atividades empresariais. Nao serao
cobrados da empresa agricola os adicionais de 5%
e 10% cobrados de outras pessoas jurfdicas, dependendo dp tamanho do lucro.

a u t o v id r o s

S .C R IS T O V A O

ELETROIMICA MODELO
de Pecas Uda.
Vślvulas, Transistores, Cinescópios,
Componentes

Auto Vidros Sao Cristóvao Ltda.
TEM DE TUDO — VIDROS O RIG INAIS PARA
AUTOMÓVEIS E CAMINHÓES, BORRACHAS
E ACESSÓRIOS — COLOCAęAO — ATACADO
— O MELHOR EM PREęO S E SERVięO S —
M A T R I Z : Rua Nilo Cairo, 52 — Administraęao — CEP 80.060
FIL1AŁ 01 : Rua Conselheiro Łaurindo, 961 —
Ram ais 114 e 115 — CEP 80.060
F IL IA L 02 : Rodovia BR-116 — K m 105 n.°
17.745 — Ramais 116 e 117 —
81500 — CURITIBA - PARANA
F IL IA L 03 : Av. Gal. Charles de Gaulle, 347 —
CEP 05.124 — FONE: (011) 2613646 — Telex (11) 80116 — AVSC
Parque Sao Domingos — SAO
PAULO-SP
ATACADO PABX: (041) 2224565 —
TELE X: (041) 2188

Avenida 7 de Setembro, 3460 • Fone: 225-5033
(Telex (041) 6312 — ELMD — B R )
80230 Curitiba — Paranś
MODELO - DISTRIBU ięAO E REPARAęAO DE
ELETRODOMESTIGOS LTDA.
Acessórios e componentes Wall ta — Posto
padrao de servięo autorizado — Distribuięao
de peęas.
Matriz: Baltazar Carrasco dos Reis, 2557 —
Curitiba - Paranś — Tel.: (041) 234-4441
Filial: C&ncio Gomes, 394 - Porto Alegre-RS
Tel.: (0512) 22-1193/22-1866

S A N G U E , SUOR , L A G R I M A S (I)
OS POLONESES EM SAO MATEUS DO SUL
por Joao Krawczyk

I N T R O D U ę AO
Primeiramente vamos traęar o cenSrio
da nossa histdria, que se desenrola em Sao
Mateus.
De acordo com as fontes disponlveis
"a regiao de Sao Mateus serviu de pouso
e setor de apoio as tropas mllitares que se
dirigiam ao Rio Grandę do Sul, durante o
ano de 1777, enviadas por D. Luiz Antonio
de Souza Botelho de Mourao, govemador
da capitania de Sao Paulo, que preparava
um tratado de limites de possessao americana, entre os governos de Portugal e Espanha. Neste mesmo periodo, a regiao serviu a brasileiros oriundos da Lapa e de
Campo Largo, qUe se lanęavam as exploraęóes do Ocidente paranaense e em suas viagens ao Sul do Pais ( “Sao Mateus do Sul”
in Revista Paranaense dos Municipios —
Setembro/90). De acordo com "Revista
Mensal de Cultura — Enciclopćdia Bloch
— outubro de 1971, na parte referente aos
municipios brasileiros, encontramos a seguinte referencia: “Surgiu uma povoaęao
no local onde os alemaes Ihrem e Budolph
W olf haviam explorado jazidas de petróleo
e substancias dos xistos betuminosos ali
existentes. A coldnia tomou o nome de San
ta Maria, mudando para M aria Augusta e
mais tarde para Sao Mateus”.
O padre Piton, no seu trabalho “Saporski em datas”, publicado em Kalendarz
Ludu — Almanaque de Lud, de 1971, escreve o seguinte: "Saporski (em 1890) assumiu a medięao de terras da coldnia Agua
Branca na regiao de Sao Mateus do Sul.
Podemos consideri-lo como um dos fundadores de Sao Mateus. A ele devemos o traęado da cidade, a localizaęao do porto ja
exiśtente, as estradas vicinais e as vias principais em Sao Joao do Triunfo, Palmeira,
Eufrosina e Bio Claro”.
O próprio Saporski escreve a respeito
em sua "Memórias” ( “Pamiętnik”, editado
em Vars6via em 1939), que recebera das
autoridades a incumbencia de escolher o
lugar para a nova sede de Sao Mateus e
achou que o melhor local seria o que se
encontrava entre os nascedouros dos rios
Canoa e Taquaral cuja escolha foi feliz fa
ce ao atual progresso e o desenvolvimento
da cidade.
A GHEGADA DOS POLONESES
“A eolonizaęao de Sao Mateus data de
1890” — : afirma Francisco Grabowski em
suas “Memórias da Revoluęao Brasileira
dos anos 1893-1894, publicadas nos “Anais
da Comunidade Brasileiro-Polonesa”, vol.
V, 1971.

N o entanto o ex-C6nsul da Polónia em
Curitiba, o sr. Kazimierz Głuchowski, i de
opiniao que a fundaęao da coldnia ocorreu
em 1891, durante a assim chamada “febre
brasileira”, na dścada de 1887-1897 ( “Entre
os Ploneiros Poloneses nas Atipódas”, Varsóvia —| 1927). Da mesma opiniao 6 o sr.
Romao Wachowicz no seu trabalho “Suor
em Sao Mateus” ( “Anais da Comunidade
Brasileiro-Polonesa”, vol. IX/1984), quando

escreve: “Apds 15 horas de viagem rio abaixo, chegaram (os poloneses) ao porto em
Sao Mateus do Sul, em agosto de 1891".
Entendemos, no entanto, quem deve estar mais próximo da verdade e Francisco
Grabowski, autor das ‘‘Memórias da Revoluęao”, pois ele foi testemunha da fundaęao
da colónia e participou ativamente dos diversos acontecimentos, que pretendemos
narrar neste trabalho.
Naquela epoca chegaram a Sao Mateus
2,000 imigrantes poloneses que deram inicio a uma povoaęao macięa da regiao ató
entao habitada por pouca gente — descendentes de portugueses, caboclos e algumas
famflias alemas e espanholas. Na opiniao
dos poloneses, a regiao praticamente era
selvagem. Da lavoura — apenas vestigios,
onde se colhia o indispensdvel para a alimentaęao. Da extraęao somente imensos ervais — a riqueza natural. O sr. Romao W a
chowicz, no seu jś mencionado trabalho
“Suor em Sao Mateus”, assim descreve a
regiao: “A selva desatada pelo vięo da vegetaęao parece nao ter principio nem firn...
Atrai e amedronta ao mesmo tempo. Os pinheiros chegam a dois metros de espessura,
e algumas imbuias, como monstros, tem
mais de tres metros de diametro. Em toda
parte sobem ao ceu as indefectiveis palmeiras — que alimentam os porcos selvagens e os homens”.
O sertao e o primitismo da terra eram
ćhocantes e assustadores, mas “os imigran
tes acostumaram-se aos poucos com a selva, o clima e os nativos — afirma o sr. W a
chowicz. A noite viam mais estrelas no cću,
enąuanto a lua aparecia cor de chumbo,
porque a branca cobertura de nćvoa nao
contribuia para o seu brilho, como na Polónia....”
“Os poloneses trouxeram para ca problemas e necessidades Titais diferentes dos
que tinham os nativos — prossegue W a
chowicz. — Para os nativos era suficiente
um simples rancho, com uma ou duas panelas sobre fogo no meio da cozinha sem
soalho nem janelas com iridraęas. Num
canto um monte de milho cercado com arte, um cesto de feijao, um pedaęo de carne
seca, a sela, o laęo, o chicote e a mulher.
com dedicaęao de escrava, juntamente com
os filhos numa esteira estendida... O peso
do trabalho domćstico recaia sobre a mu
lher, a exemplo dos indios. O marido trabalhava na roęa esporadicamente. A ervar
mate fornecia-lhe moedas suficientes para
a compra de armas e machadinhas. Passava a maior parte do tempo em yiagens, tocando burros de carga, jogando cachola ou
bebendo pinga de Morretes. Enąuanto os
poloneses tinham exig§ncias vitais inteiramente diversas. Para eles eram indispensśveis boas moradias, com janelas envidraęadas, estradas com pontes, escolas particulares, igrejas, reservas de dinheiro e de alimentos para o ano todo. Em casa tinha
que haver abund&ncia; na estrebaria, vacas
leiteiras, cavalos, carroęa, louęa para uso
dińrio e de reserva para os hóspedes, no
quarto camas com cobertas de penas e cobertas de reserva, jomais e flores na me
sa”.

E tudo isso nao tinha nada dei
eram coisas simples e indispensSęeiM
da comum de pessoas, coisas com asa
os poloneses estavam habituados des*
I§nios na sua terra natal. Clima dii*
- e rigoroso, costumes arraigados desA
tempos ancestrais e o pensamento va
sempre p ara o futuro, impusera-liei
suas exigencias desconhecidas para la,
boclo, e sem o s quais eles nao podiami
ginar vida diferente.

O comeęo dos imigrantes poi®,
chegados a Sao M ateus nao foi Hcil ef
feliz. “E m maio e junho de 1891 as dn ■
tomaram-se incessantes. O rio Iguaęui
comportou m ais as śguas no seu lej
transbordou de tal form a que o v
transformou-se num verdadeiro 1 _
gistra nas suas “M em órias" Francisco!
bowski, — “A parte baixa da cidai
inundada. A casa comercial de Bodaj ,
Flizikowski fioou alagada ató o telhadi *■
Os colonos nao podiam vir abasteca
porąue suas colfinias ficaram isolada Ł
sede. Somente a colónia Taquaral, qii
tava ligada k sede por caminho acta s
inundaęao, foi obrigada a abastecer:
dade sozinha. Estabeleceu-se entao m tr<
cionamento de viveres, cabendo a cada ~
o mfnimo p ara sua sobrevivencia. D® ,
esta inundaęao chegou k localidade Et
do' Saporski, o qual fora nomeadopet
*
verno, chefe d a colónia Sao Mateus'. i
dos prejuizos materiais, alguns tiverac
pagar com a p róp ria vida, devidoaę
mia de tifo que se seguiu a inundaęii .
lit

-

Tudo, porem , tem seu fim. As ns
f
dades foram m ais fortes do que ąicl;
outra coisa e os poloneses foram se* g j
tando gradativamente com o novon B
novas condięóes d a vida.

G R A N D Ę CARNAVALI _
S O C IE D A D E POLÓNI

Dois grupos musicais, ImpactoeS
Machinę, foram contratados pela ®
da Sociedade Polónia, de Porto Alegrel D E
animarem os grandes bailes do seu0
val de 91. O presidente da entidadt! Wiej
rique Kuryło, espera atender aos an» Wall
todos os integrantes do seu quadm> Pedi
proporcionando a eles momentostki stefi
descontraęao e alegria no trfduo m# Josś
________ - Edm

Bolej
__________________________________________Ludo

GRUPO MUSICAL KRAKÓW) g

R. Jerónimo Durski, 1081 • Fone: M" Jdsef
Araucaria — Parani
Aiy” ]
Miisicas Polonesas, U c ra n ia n a s,Ludo,
jas, Alemas, Clżssicas e POPJJ* Broni
X O T E S PO LO N ESE S, GAW«“ Lubo.
A L E M A E S E VANEEÓB». «osa
O Grupo desloca-se para qualauer
^ and
MUSICA PRA VAŁER B SOM Ejjj Heień
Sofia
O GRUPO K R A K O W IA DE
Maestro TAD EU

—

PreC°;

Josś

i

Ela C
Cristii
Pedro
Pedra
Program a a HORA
Pedro
Todos os domingos das 13:00 &s •^ Leopo:
Miisicas de Tradięao Polonesa a0 ^ Rober
Josś \
ęóes. Propagandas, patroclnios, avis^«-j Martlr

RADIO IGUANO DE ARAU«1

notfcias, etc.

Apresentaęao ś da resPonsa^ ń t ??ner.
TAD EU E PAU LIN A WZOJ®, Victor
OUęA E Y IB R E COM ESSE *

5j

ANO

L X X I

“LUD/O POVO” - 23 de janeiro de 1991

5

O Polones - Um Desbravador
£ tradięao polonesa o desbravamento; em todas as fases da história, ąuando se relata acontecimentos em que a Polonia 6 envolvida, nota-se
o espirito de aventura e pioneirismo desse povo
eslavo.
Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial
aęodada pela loucura de lim ditador teuto, viu-se
que a primeira naęao a enfrentar o poderoso inimigo fo i a Polónia, jźi que por esse fo i invadida.

E com que heroismo e abnegaęao se defendeu...
Enąuanto as foręas aliadas acovardadas nao se
resolviam em auxiliś-los, os poloneses lutavam
com bravura, pois era flagrante a desproporcionalidade de foręas de um inimigo que se preparara
para a guerra durante anos, em confronto com
um povo amante da paz e do trabalho, que confiara nas promessas dos aliados e por isso pagava
caro por essa confianęa.

Poloneses no Brasil
Maria do Carmo R. K. Goulart

I

Brusąue, no Vale do Itajai-Mirim, em
Santa Catarina, recebeu imigrantes polone
ses chegados ao Brasil em agosto de 1869.
O grupo permaneceu dois anos na Principe
Dom Pedro — nome da Colónia, antes de
se tom ar conhecida como Brusque.
A o chegar, o imigrante polones recorreu aos servięos religiosos do Padre Alberto Francisco Gattone — Cura D ’Almas de
Colónia S j para batizar ESTEVAO, "nascido no dia 3 de julho de 1869, em o m ar”,
filho de Thomaz Sienowsky e sua mulher
M aria Kowalska.
Ainda em 1869, o nascimento do primeiro filho de imigrantes poloneses em terras brasileiras: nasceu a 12 de novembro
de 1869, IZ A B E L L A KOKOT. Pilha de Philippe e de sua mulher Izabella Gebur, a menina foi batizada a 14 do mesmo mes.
Cópia do registro de batizado de IZ A 
B E L L A (extraida do Livro dos Batizados:
Brusąue 1869/1876, Arquivó da Cliria Metropolitana de Santa Catarina), poi; nós enviada a Rafael Greca de Macedo, entao Coordenador da Fundaęao Cultural de Curi-

A C R E D IT A M
;oe&

tiba (janeiro/1982), alertava ao particular
da primeira crianęa polono-brasileira nascida no Brasil ter se dado em Brusąue (S C ).
N um cartao, o sr. Rafael respondeu que "ś
de atos como este que a Memória tece seu
fio e, da rudeza das coisas desconhecidas
se transforma em ‘esclarecedora’ da histór ia (.. . ) ” .
Bonito recado para uma pesquisa que
nos havia emocionado, ante a certeza d e —
comprovadamente — , passarmos uma lięao
clara e definida. ( Ate entao as homenagens
recaiam para a cidade de Curitiba, supostamente beręo do nascimento dos primeiros
filhos de imigrantes poloneses em terras
brasileiras).
Assim, Brusąue reintegrou tal cidadania & sua história. N a própria seąuencia
dos acontecimentos, o primeiro obito entre
os poloneses: a 11 de outubro de 1870 faleceu na Colónia Principe Dom Pedro a menino Joao Otto, filho de Simao Otto e Rosślia Gabriel.
IZ A B E L L A K O K O T e JOAO OTTO —
nomes que lembram, para a posteridade
polono-brasileira radicada, em sua maior
parte no Parani, sua própria ascendencia...

N O C R E S C IM E N T O !

A S S IN A R A M
D E Z E M.B R O
Nadir Hamerski - Guarapuava PR
Wieira Sokolowicz - Quedas do Iguaęu PR
W alter Slomiak - Brooklyn N.Y.
Pedro Luis Przybysz - Mallet PR
Stefania Mirowska - Canoas SC
Wanda Labanowski - Laguna SC
Josć Zieliński - Sao Mateus do Sul PR
Edmundo G. Gelinski - Sao Mateus do Sul PR
Boleslau Mazuchowski - Curitiba PR
Ludovico Kaniak - Curitiba PR
Joao Jurków - Curitiba PR
Helena Pawlik - Sao Caetano do Sul SP
Karol Grzybowski - Erechim RS
Josefa Picio - Apucarana PR
Wanda Krasuska - Sao Paulo SP
A ry Figurski - Porto Alegre RS
Ludomiła Porzycki - Curitiba PR
Bronislau Tworkowski - Curitiba PR
Lubomir F. Dunin - Curitiba PR
Rosa Fichinski - Curitiba PR
Estanislau Gizesiuk - Barreiras BA
Wanda Warchalowska - Vila Velha ES
Helena Polakowski - Sao Josó dos Pinhais PR
Sofia L. Chendzynski - Rolandia PR
Josó Antonio Walendowsky - Brusque SC
Ela Castilho - Florianópolis SC
.Cristina B. Wiecko - Florianópolis SC
Pedro Szymkowiak - Sao Joao do Triunfo PR
Pedra Linkiewicz - Erechim RS
Pedro Lewandowski - Sao Joao do Triunfo PR
Leopoldo Sokoloski - Sao Josś dos Pinhais PR
Roberto Górski - Curitiba PR
Josć Wrobleski - Sao Josć dos Pinhais PR
M artim Wolski - Guarapuava PR
Pe. Tadeusz Ignatowicz - Catiguś SP
Congr. das Irmas de S. Josś * Curitiba PR
V ictor Kuruoz - Curitiba PR
Lucia Bochiniak Pol - Curitiba PR

/ R E N O V A R A M
Mario Siekierski - Sao Paulo SP
Pedro Kauteluk - Curitiba PR
W ictor Baram - Curitiba PR
Joao Maria Los - Campo Grandę MS
Francisco Gluszczynski - Rio Azul PR
Carlos Noskoski - Passo Fundo RS
Josef Leżak - Rio de Janeiro RJ
Roman Brocki - Rio de Janeiro RJ
Izabel Simoniuk - Sao Jose dos Campos SP
Romualdo Sobociński - Curitiba PR
Helena Grodzki - Curitiba PR

YIDRAMA
(omercio de Yidros Ltda.
VIDROS PARA AUTOMÓVEIS POR ATACADO
M A T R I Z : Rod. BR-116 — K m 105 N.° 17651
Telex (41) 2188 — AVSC — BRA
S IL -^|PABX (041) 222-6565 —
CEP 81.500 — CURITIBA-PARANA
F I L I A L : Av. Gal. Charles de Gaulle, 347 —
Fone: (011) 261-3646 — Telex (11)
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ENCOMENDE SALAME POLONES!
SALAME TIPO POLONfiS, LIN G U ięA , COSTELA E LOMBO DEFUMADOS.
Ligue para Johnny

-

Agora, transportemo-nos para o nosso Pals,
mais precisamente o Norte do Paranś nos idos
da colonizaęao; vemos novamente os poloneses
desbravando matas a machado, foice e facao e
plantando colónias, dentre outras uma nos arredores de Londrina, que talvez em homenagem a
um rio da Mae-Pńtria receberia o nome de WAR
TA.
Nessa colónia onde tive a ventura e a felicidade de nascer em 1936, e onde passei meus anos
de inf&ncia que para mim sao inesqueciveis, os
poloneses, unidos a algumas familias italianas ergueram a primeira capela e a primeira escola,
sabe DEUS com quantos sacrificios.
A regiao se desenvolveu rapidamente, impulsionada pela produęao agricola, especialmente o
cafć, fruto das exuberantes terras roxas.
Hoje, Warta ś um pequeno e acolhedor Distrito de Londrina, dotado de toda infra-estrutura
e comodismo que a vida moderna proporciona,
em contraste com a escassez e dificuldades enfrentadas pelos desbravadores.
M as... perguntamos, onde estao os polone
ses? Eles, que agora deveriam usufruir dessa merecida regalia, j ś que tanto se sacrificaram outrora para form ar esse nticleo populacional ligado a uma grandę cidade por duas rodovias asfaltadas, cujo percurso entre si nao leva mais que
quinze minutos?
Sabemos que os pioneiros natos em sua gran
dę maioria jś descansam no SENHOR, que por
certo os acolheu em seu seio.
Mas, e os descendentes? Esses, talvez instigados pelo germe da aventura e pioneirismo j ś se
foram para outras plagas, quem sabe abrir novos
nucleos, sofrer as agruras do desbravamento, conhecer novas terras.
Assim ś que, hoje em Warta muito poucas fa
milias polonesas remanescem.
Lembrariamos aqui a familia do nosso irmao,
ANTO NIO CEBULSKI; diversos membros da fa
milia HERECK, como: FELIPE, PEDRO, Dona
EDWIRGES e irma; a viiiva Dona GENOVEVA e
a filha NATALIA, tambóm viuva; PEDRO NALE
PA, jś com seus mais de 80 anos e a esposa MA
R IA e filha VERÓNICA, casada com FRANCISCO
STIGAR; a familia de ANTO NIO SCHERLOWSKI
SOBRINHO e Dona NATALICE, ele filho de B R O
NISLAU (jś falecido) e Dona EDWIRGES SCHER
LOWSKI; a viuva Dona YERONICA BOZSCZOWSK I e filhos; a viuva Dona M ARIA BOęON e fi
lhos, bem como o Sr. LUCIANO HERECK, filho
do falecido V ITO RIO HERECK, e a familia de
FERNANDO SCHERLOWSKI, outro filho do fale
cido BRONISLAU e ROSA LAIPELT, filha de Do
na Genoveva Hereck.
Outros mais nao teriamos; salvo falha de nossa memória.
Assim, WARTA, embora conservando marcos
da fó e do trabalho que caracterizam o povo po
lones, tais como a imponente Igrę ja Matriz, um
bom estabelecimento de ensino e um bem cuidada
cerńitório, nao conseguiu segurar em seu bojo os
descendentes dos pioneiros poloneses que agora
se espalham por esse BRASIL, ainda que alguns
(como nós) muito perto de si.
Portanto, e para finalizar, gostariamos apenas de frisar esse espirito de aventura e desbravamento polaco, manifestado tambśm na coloni
zaęao de outros nticleos.
Ser& isso um bem ou um mai? Nao sabemos
e nao vamos discutir. Porćm, cremos que- deveriamos procurar usufruir com mais proveito os
frutos da semente que plantamos, ou melhor, que
nossos ancestrais śemearam.

(041} 233-8212
Mario Jose Cebulski

Após anos de vergonhoso silfincio e da insinuaęao h sociedade, atravśs da propaganda, que
ela constitui um grupo nacional homog§neo que
habita o território da Poldnia, atualmente os poloneses tomam conheclmento que peio menos 2%
de toda a sociedade pertence a diferentes minorias nacionais.
O docente doutor Tadeusz Pilh em suas pesąuisas sobre o tema da tradięao de sśculos da
toler&ncia polonesa, chegou h conclusao que ela
nao ś assim indiscutlvel como fo i apresentada
nas tiltimas dćcadas. As orientaęóes intolerantes
afirma o docente Pilh, sao vivas e, infelizmente, bastante gerais, justamente em relaęao aos
“estranhos entre os nossos” — ucranianos, judeus,
Iituanos, tchecos, alemaes e ciganos. O autor afir
ma que essa falta de toler&ncia crescęu nao só na base da ignorftncia e dos preconceitos- (talvez
com exceęao dos ciganos), mas tambćm na base
de estereotipos, esquemas costumeiros e do sentimento da distinęao. Para o apoio dessa tese ele
apresenta exemplos da discriminaęao politica em
relaęao ks minorias dos anos de antes da guerra,
logo após a guerra e de 1968. Apesar que se pode
polemizar com numerosas teses do autor, ś dificil nao concordar com o fato que a história da
vida em comum possui tanto numerosas manchas
claras como tambćm escuras.
f i fato que as questóes das minorias nacio
nais ś indispensavel a reeducaęao de significativa
parte da sociedade. Esse serś um processo dificil e com certeza desdobrado em anos. Entretanto, ś bom que foi iniciado.
A geografia da habitaęao das minorias nacio
nais na Polónia constitui o resultado tanto da colonizaęao histórica dos representantes dessas naęóes, do estabelecimento e das correęóes das
fronteiras no espaęo de sćculos, como tambśm
da ocorrśncia, principalmente nos anos do pósguerra, das aęóes de deslocamentos, que diz respeito principalmente aos ucranianos e lemkos.
Assim, atualmente as minorias nacionais na
Polónia sao as seguintes:
Ucranianos e lemkos (constituindo sub-grupo
ćtnico) — constituem grupo populacional de 300
mil pessoas, habitando nao só os terrenos sudestes.
Alemaes — cerca de 300 mil, habitando prin
cipalmente a Voivodia de Opole, bem cpmo a
regiao da Alta e Baixa Silćsia.
Bielo-russos — cerca de 200 mil, habitando
principalmente os terrenos da Voivodia de Bia
łystok.
Tchecos e eslovacos — constituem grupo po
pulacional de pouco mais de cem mil pessoas,
habitando principalmente o terreno da Voivodia
de Nowy Sacz, como tambćm de Bielsko-Biała.
Iituanos — cerca de 30 mil pessoas, habitan
do principalmente os terrenos dos municipios de
Pińsk e Sejny na Voivodia de Suwałki.

Gregos e macedoneos - alguns milhares de
pessoas, chegadas no periodo de repatrmęao politica nos anos 1946-1950, habitando prmcipalmen
te nas Voivodias de Wrocław, Wałbrzych e Jelenia Góra.
Ciganos — grupo populacional de 3 mil pes
soas, em geral sem residtacia fixa.
Judeus — avalia-se que em diferentes lugares da Poldnia residem entre 5 e 15 mil adeptos
do judaismo.
Na construęao do Estado democrótico existe
lugar para a completa satisfaęąo d a s crescentes
aspiraęóes politicas, sociais e culturais das mi
norias nacionais. Quase cada uma das mesmas,
com exceęao da cigana, possui o próprio órgao
de imprensa. Nos ultimos meses as minorias na
cionais criaram novos agrupamentos de carśter
sócio-polftico: Uniao dos. Ucranianos na Polónia,
drculo d v ic o dos Lemkos, Associaęao Lituana
“Sao Casimiro", Uniao Democrśtica Bielo-Russa,
Associaęao da Populaęao Alema na Polónia, etc.
Elas atuam ao lado das associaęóes de carśter
sócio-cultural existentes hś muitos anos, tais co
mo, por ex.: Associaęao Sócio-Cultural dos Tche
cos e Eslovacos, igualmente lituana e judia.
As minorias nacionais visam a obtenęao de
lugares para seus representantes na Dieta da RP
e nos govemos locais autónomos, com o fim de
poder co-decidir sobre a vida da comunidade, onde couberam viver. Exigem tambśm a devoluęao
dos templos e dos imóveis ilegalmente ocupados,
o acesso ao programa da rśdio e da televisao
local, etc., como tambśm a ampliaęao do ensino
do idioma pśtrio. Essas sao exigencias completamente justificadas, e tudo indica que serao gradualmente satisfeitas.
No atual ano escolar, por exemplo, jś foi au*
mentado o ntimero de classes em distintas esco.
las que administram o ensino do idioma pśtrio
de cada minoria nacional. O obstśculo 6 a falta
de professores e manuais. Atualmente, do ensino
do idioma pśtrio aproveitam cerca de 5 mil alunos das escolas primśrias e cerca de 800 liceais,
nos marcos das chamadas aulas adicionais. 11
escolas primńrias e dois liceus decidiram administrar o ensino integralmente em idioma nSo
polones.
A atual Constituięao declara a igualdade de
direitos das minorias nacionais. Tudo indica que
na nova carta magna em elaboraęao serao inseridas as mesmas determinaęóes.
Os ativistas das minorias nacionais sugerem
que “os grupos minoritórios sejam protegidos por
lei", e comprovam que tal ato ś indispensśvel por
motivos politicos e morais. Com isso reportam-se
k heranęa da I I Repiiblica, onde as minorias possuiam nao só ampla representaęao no parlamento, mas todas as possibilidades para cultivar as
próprias tradięóes.
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Por sua vez os advers&rios de tais solu*
consideram que a lei protetora das minorias j!!
vśs das normas legais pode permanecer um»
junto de declaraęóes ou lemas. Consideram!!
muito mais eficaz seria a complementaęSplj
correspondentes normas legais, das conia»
dentes leis particulares — daquelaś que reguł,
o funcionamento do ensino, dos governos loc*
autónomos, bem como os procedimentós aifc '
nistrativos, civis, penais, etc.
O Marechal do Senado, professor And*
Stelmachowski, afirm ou nessa ocasiao que
te da Dieta encontra-se a tarefa extreman»
dificil, que constitui a elaboraęao de tais aj
ęóes nos regulamentos que impossibilitem gj
criminaęao de qualquer grupo. Os bielo-wa
Iituanos, ucranianos e alemaes devem sentir-sei
Polónia como no lar e ser os anfitrióes nosa
nicipios onde habitam.
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Atualmente na Dieta da RP senta-se apa ^
um representante das minorias nacionais, t a ,
nio — W łodzim ierz Mokry.
v |l
Entretanto, a partir de 1989
i jif dC
Dieta a comissao parlamentar das minorias1 d e
cionais e ótnicas, que atualmente se ocupj,
estabelecimento das necessidades concreUsf D e
minorias, bem com o da catalogaęao das j»e
gativas das mesmas.
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PELO “KOMERTEL”
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Sobre a quałidade dos servięos telefonia cole
Polónia jś fo i dito e escrito ąuase tudo. Ot v e l
volta como bumerangue,
mais freqiientea eleil
nos contatos com os parceiros comercialsei um£
nómicos estrangeiros, para os quais a i s e s;
possibilidades da obtenęao de rdpida li# p a is
lefónica ou por tełefax desclassifica a Polon
mo potencial lugar para a transferencla de
tais estrangeiros.

Irn

Ao encontro dos descontentes saiu a
Correio, Telśgrafo e Telefone PolonSs, aa1
.
cisamente o Centro de Radiocomunicapi)
lecomunicaęao -^-sucursal do CTTP. C®
fim fo i comprada moderna central intenn Bror
i
de capacidąde tem p oriria — para 2 mil i
C
(após a ampliaęao, k mesma pode-se ligw1 adesi
25 mil assinantes nacionais). A Central1
sisi
lhando no sistema “Kom ertel” (comeęom nas e
de
ali
cionar em 3 de setembro do ano passadol
beu ligaęóes com as centrais internaciofli
EUA e nos paises da Europa Ocidental1
intermćdio das mesmas praticamente
o mundo.
A ligaęao dos
do “Kom ertel" ś
mento das linhas
rao independentes
te existentes.

assinantes i central
possfvel graęas ao #
radiofónicas. Essas W\
dos cabos terrestresw

O traęo caracteristico da rec^m-siuP'
| a facilidade da obtenęao de ligaęóes ^
nais. O assinante pode telefonar para $
em qualquer pais, discando os numeros
mos sem o intermćdio da telefonisto- ;
Entretanto, o “Kom ertel" p°l°^_ ^
bśm as suas falhas. Por interm^dio * .
nao ś possivel empreender conversaęó#
interurbanas na Polónia. Simplesmepl0®
foi elaborado com o pensamento soW®
ta obtenęao de ligaęóes internaciona® ^
tipó de servięos constituia uma
da telefonia polonesa.
As primeiras dezenas de fonam por intermćdio do “KorofirW'^.
900 apresentaram o desejo de
de assinatura telefónica.

Dl
Sin
LU
bar

Nor,

Endf
Bairr
Cidai
Dafa

r

-

ANO

J

L X XI

“ LUD/O POVO” • 23 de Janeiro de 1991

WALESA E 0 FUTURO OA POLONIA
Com a eleięao de Lech W alesa para a
presidencia da Polonia, o pais deu um pas
so importante no camlnho da democratizaęao do Leste europeu. O processo, pode-se
dizer, teve inicio na metade da ddcada de
oitenta, com a eleięao de Mikhail Gorbachev p ara secretório-geral do PCUS — Partido Comunista da Uniao Soviśtica, em maręo de. 1985.
Os Ideais democrdticos e de reestruturaęao de Gorbachev, "contaminaram” os
povos das Republicas Sovtóticas e dos paises alinhados com Moscou, que sentiram a
necessidade de um reestudo do sistema socialista. Ficou claro que a ditadura do Estado estava levando a Uniao Soyietica a um
atraso ąuase irrecuper4vel no desenvolvimento, p or causa da inefieiencia da maquina administrativa, conforme palavras do
próprio Mikhail Gorbachev.
O operSrio de Gdańsk e ex-presidente
do Sindicato Solidariedade, Lech Walesa,
j ś lutava por melhores condięóes de vida
do povo polones desde o inicio da decada
de oitenta, quando o sindicato foi proscrito pelo entao governo militar da Polflnia.
De ex-preso politico, W alesa passou a presidente do pais, o que para muitos seria
quase um a impossibilidade.
Com certeza, nao vai ser fńcil o trabalho que o novo presidente da Polónia vai
ter daqui p ara a fręnte, fato reconhecido
por ele. As resistenciąs burocrdticas, as dificuldades econdmicas e as oposięóes politicas, somente serao vencidas com o apoio
da sociedade polonesa. Cabe a Lech W alesa
colocar em pr&tica o maior ntimero possivel de sonhos e promessas da campanha
eleitoral e dos tempos de sindicalismo.
uma oportunidade para o mundo ver como
se sai um trabalhador no comando de um
pais.
Sergio Luiz Pieczarka

Irmaos Hauer i Cia. Limitada
Rua Jose Bonifścio, 66 — Fone: 322-7744
FERRAGENS EM GERAL
Bronze, latao, cobre, alumlnio em barras, chapas e tubos, chapas inox — Ferramentas Gedore, Corneta, Stanley, Motores elśtricos, colas e
adesivos Alba, pregos e arames, cordas de nylon
e sisal, łona plśstica, tintas e vernizes, mśquinas elótricas BOSH, telas, panelas e caldeiróes
de alumlnio (linha H otel).

Joao Paulo I I Recebe
3 Bispos Iraąuianos
CIDADE DO VATICANO — Tr§s bispos de diferentes Igręj as cristas do Iraque reuniram-se sśbado com o papa Joao Paulo I I e lhe entregaram
um documento da Igreja pedindo que seja encontrada uma soluęao negociada para a crise do Golfo Pćrsico e outra mais ampla para os problemas
do Oriente Mćdio, particularmente da questao Palestina. "Os bispos foram ao Vaticano para informar o papa dos resultados da resoluęao finał de
uma conferencia da Associaęao Crista para a paz,
realizada em Bagdś. de 3 a 5 de dezembro de 1990
com o tema "Abenęoados sejam os Apaziguadores” ,
disse aos repórteres o principal porta-voz do Vaticano, Joaquim Navarro Valls. Os tr§s bispos fo 
ram liderados por Raphael Bidwaid, patriarca católico da Babildnia dos Caldeus e lider espiritual
católico no Iraque. Ele tambćm preside a Confe
rencia Episcopal de diversos ritos católicos no
pais. Os outros membros da delegaęao foram o
arcebispo ortodoxo armenio, Avak Asadourian, e
Ghiwardhis Śliwa, bispo metropolitano da Igreja

Navarro disse que a delegaęao deixou Bagdś
domingo passado para uma sćrie de reunides com
lideres católicos a fim de informd-los da resolu
ęao de paz aprovada pela lideranęa religiosa do
Oriente Mćdio na conferencia de dezembro. Numa
entrevista publicada em Roma na ultima quartafeira, pouco antes do infcio da guerra no Golfo,
o patriarca Bidawid disse que ainda tinha esperanęas de que fosse encontrada "uma soluęao pacifica para a crise” . Ele disse tambćm que a re
soluęao adotada pela conferencia contaró com a
aprovaęao especifica do lider iraquiano Saddam.

Joalheria a Perola e dtica Moderna
JÓIAS
RELÓGIOS
ÓTICA
CRISTAIS
PORCELAN AS
ARTIGOS PARA PRESENTES
NAC IO NAIS E ESTRANGEIROS
A V ISTA OU A CREDITO
DESCONTOS ESPECIAIS
Rua Presidente Faria, 282 —
R. M. Floriano Peixoto, 12 — Fone: (041)2234975
CU RITIBA
—
PARANA

fiurea anima-se com o Curso de Polones
O engenheiro agrónomo Carlos Noskoski, presidente do nUcleo da Braspol do
Municipio de Aurea, Rio Grandę do Sul, enviou congratulaęóes ao semanńrio LUD/O
POVO pela implantaęao do Curso de Polones em Casa, atravćs das nossas pSginas,
a partir de fevereiro. Afirm a ele em expediente datado do dia 3 deste mes que "o
nucleo da Braspol do Municipio de Aurea,
entre muitas outras atividades que desenvolveu no ano de 1990, um a gostariamos
de destacar como muito importante: o ensino da Lingua Polonesa nas Escolas Municipais e nas familias de origem polonesa.
Encontramos diliculdades, mas nao desanimamos”.
E prossegue afirmando que “agora,
com o Curso de Polones em Casa atravćs
do LUD, anunciada pela edięao n.° 4.200,
com certeza teremos um grandę apoio para
atingirmos o nosso objetivo. Parabens ao
L U D por esta importante iniciativa cultural”.

NOSSA NOVA
CAIXA POSTAŁ E
N.° 1 7 7 5
ESCREYAl

LUD REC0MENDA
BANCA DE REVISTAS
de Edmundo Domachowski
Fica em Curitiba, na Rua das Flores, na
"Boca Maldita”. Possui todo tipo de revistas e
jom ais poloneses. Ali o interessado pode comprar exemplares do LUD/O POVO ou fazer
assinaturas.
BAR DO DIRGEU
(ou Bar dos Bem Sucedidos)
Alameda Carlos de Carvalhof 579, em Curiti
ba. Assinaturas do LUD/O POVO & disposlęao.
E um ambiente especial para encontros do “pessoal de antes e de agora” .
PIEROGI E BIGOS
Pierogi, bigos, sonhos e outras dellcias da
cozinha polonesa. Wódka polonesa. Encomendas com Tadeu e Maria. Fone: 225-4098.
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E ditora LU D U d a .
80.410 - C uritiba - PR

O

S

a v a l ia c A o

D O IS
H

________

- -J>re um

contar duas "pequenas” históriąs. Uma aconteceu
jao^Łs IB ^łtóś© ijaw <ai8^r© ¥ąrtftfaeeten Q . Foi
gfcitfocjKśTflujafa fcewbjibrBtofc wknsftutioicpe^iteofif

hora^ ° S '
o s»

Js & w m Ę m

fP & W

jacH ^ e tp ecs£QNo»abSeatnKBlsqi«B8^ sparfiśc
<«trfW %iS S&efiHW ftfr .W !S*\W|P9t) DfBfecjfes

igie§er t^ {wa »

f f i i K

HOtr: it£\n;' <iiy tnrtrtjTiA)

H skiae

ae iii flirnj parenjdcjTBu,

S w t o s goftSćifflW'
i j a m .B SigtblB ttjiifŁsam M ipaai o
bispo que, diante deste sinal m ilagroso, eępstruiu

I f f p im M h * ? ! « B a ^ # >ŁtemP ° ’
® Scotfriu-se {me S lm agem de TjJossa Senhora fi.OOa^sfltfiefflaaifeSeSiStel oafosis® mais, a devodfoep* sSsntara r<te Sowialupe que lo l "no-

#*!ttU M

recentes, cientistas que examinavam a imagem da
Virgem com um microscópio descobriram, nas
pupiloo do Santa, a imagem refletida do indio
Juan Diego.

W

r lW
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;

m J o s do que Juan Carlos,

' “S
l S
i l . pode-se tirar a conclusao
r f ' I f f f i f f d t a d a e o carinho de Nossa
^ & O T ^ T ^ o f< 5 ra m apenas destinados ao indio
aus»I(lWM;(Ro ao seu tempo e h naęao mexlcana,
mj^.3 ttadas as gentes e a todos os tempos. Aj ł u®JJ
imagem na pupila da Santa, imagem gravada hś
seeSros, esperou pacientemente que o homem inSfentasse” o microscópio para nos comumcar, neste sćculo, \ima mensagem de otimismo: Deus con
tinua a falar com os homens e o faz atraves de
alguśm que assumiu a matemidade de todo o genero humano. Deus, verdadeiramente, ś quem faz
a hora!
...
1 . .
A segunda história sublinha o espanto do jo*
vem ao reconhecer o rei e deixa uma pergunta
no ar: quantas vezes Deus nao terś se revelado
a nós de alguma forma e nós nao o percebemos?
Deus espera e volta sempre, como agora no
Natal. Quem sabe mais atentos, mais abertos
aąuele "espanto” bom, descobriremos a mensagem
que aqui e agora Ele envia a cada um de nós,
16 no fundo do nosso coraęao?
Feliz Natal!
Feliz Ano Novo!
Tomasz Lychowski, 20-12-90

NAO FIQUE NA BEIRA DA ESTRADA

rebokrt
A LONA RŁBOCADORA
DE EMERGENCIA
Os problemas mecanicos, elćtricos ou fa lta de conibustk/el acontecem quando
menos se espera. Nao h i coisa mais d e s a g ra d M 'do que ficar na bera da es
trada esperaiido socorro. Mesmo que apareca uma alma caridosa (talvez urttamlgo) tentando aiudar. nao poderś fazer muita coisa. E agora!? VocS tem a
corda? Nao! Ele tam bśm nao tem . Nestes cąsos de emergSnda, REBOKIT fa cllita o rebogue do seu cairo, m oto ou camionete atś o posto ou oficina mais
pr&rim a. Nao viaie sem ele.Tenha-o sempre nogorta luvas.
Ouando m enos se espera. a co n tece .'

de

^

IMPACTO AMBIENTJU
Qualquer atividade humana Interiera M
meio ambiente, variando o grau da
mterteUj
i o lmpacto produzido.
ESdstem lm pactos eeoldgfcos pasują
atjueles que melhoram o ambiente — e l$ j|
quando degradam o meio. Muitos impactŁ?
tiTOS sao sentidos a longo prazo, principtiJ
os impactos produzidos por grandes

A resoluęao 01/86 do Conselho Nacta*.
Meio Ambiente — CONAMA, exige a apresas*
de Relatórios de lm pacto Ambiental — rqj7
ra a implantaęao de atividades industriaii a
possa ser significativa sua influencia sobre o&
ambiente. Como consta na legislaęao em %
relatório em questao permite ao empreendah
formalizaęao de pedido das licenęas de Iocń
ęao, implantaęao e operaęao do empreendim
Atravós do Relatório, que ś realizado por s
cialistas contratados, o órgao de controle am
tal estadual, que no Paranó ś a Superintenda
de Recursos Hldricos e Meio Ambiente - 1
REHMA, analisa os impactos, bem como m
nos de acompanhamento (monitoramento) doi
to ambiental sobre o meio ambiente, estato
do a partir dai, as exigencias complemenlare
julgar necessśrias.
pe
de,

O licenciamento de atividades que pots r i c
rar riscos ao ambiente e, conseqiientemente,i: ai\
de e seguranęa da sociedade deve ter com
condięao o claro conhecimento dos seus pas
impactos, inclusive porąue, 6 a própna sos
quem paga a conta de eventuais catastrofei
vśs dos recursos publicos.
w

O desenvolvilnento social e económicoj ^
ser aliado da conservaęao da natureza. Anfi
e seus recursos (ńgua, ar, solo, fauna e flon
a base da riqueza nacional e do deserwoW
O que a conservaęao vem pedindo 6 o des® ----mento auto-sustentśvel. f i voz corrente P
se pode exigir de populaędes pobres quepff -mm
os recursos naturais. Contudo esta conTen. 1 ^
ś totalmente correta. Pois sem a consenap ^
recursos o cfrculo vicioso da pobreza oonK
A fome serń muito maior se o solo 0
dguas forem jogados fora. De outro lato'
talismo selvagem, o desenvolvimento a P
preęo, tambśm ś responsńvel por enonne* Muito
ęao e aproveitamento inadequado dos n Mas j
para beneficios de poucos e prejufao de* cair^ ^
As primeiras vitimas serSo os pobres.
tamen
«
° 'i
A conservaęao da natureza 6 hojfi^lameni
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C0MPRIMENT0
DE 4 METROS,
CAPACIDADE DE
ATĆ 1.500 KILOS,’.
REBOKIT

NAO
DCUPA
ESPACO.
A S01UCA0 MAIS SEGURA PARA REBOCAR CARflO DE PASSEI0. W0T0. LAWRHł r.łM in u tT c t y f

f^CŁOCSERUSADO.

A TE N D E M O S p o r R E E M B 0 L 8 0 P O S T A Ł
Preęo po r unldade: CtfS 2 .0 0 0 ,0 0
mais (axas poslais.

r„ m

u

m

' AMSSIi™s ParaVefculos

fONE: (041) 242-6167

como a utilizaęao racional dos recurs^ » ta n d o I
buscando uma produęao continua dos
presa^
novdveis (ar, śgua, solo, fauna e flora) •* f
Só
pessoa!
1 fi-1
. .-^inda t
t de cort
Assim, quando uma obra preclsa
a critic
da, 6 necessório ao menos, minimizar®8

dimento mśxim o dos recursos nao r
tróleo).

negativos por ela gerados.

e ocorr
j presas :

A resoluęao 01 de 1986 do CONAM**
pacto ambiental e disciplina sobre
a n
nao aco
legais. O Brasil possui uma das«
Arobieff* vai se i
das mais sofisticadas Legislaę&o
brasileir
neta.
A pesqu
, peśąuisa
.
do & se torna
Basta cumpnr, e o espinto^ ^
oUd(#sas Prec
m f'
lmpacto Ambiental ć: quem polui ou se mais
dade.
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