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Difundimos dados de Infe "A-2" recebido por esta ABE: 

Mediante apresentação do Cônsul da Áustria em Balo Horl 

zonte, chegou a VIÇOSA/MG nos primeiros dias de maio/80, o cidadã 

austríaco, diplomado em Engenharia, JOSEF SCHREINER, DLN 14 JUL 5 
VORAU-SITRIA/ÁUSTRIA. O nominado se apresentou na Universidade Fl 

deral de Viçosa dizendo-se interessado em estudar as consequindia 

sócio-econômicas no Brasil, da extração de etanol da cana de açú-
car, mandioca e outros como combustivel e na indústria d2 uateria 

prima. 

TeAdo em vista que o epígrafado exibira passaporte de 

turista, sua inscrição em uma universidade teria que ocorrer como 
"ouvilite livre". No momento, a direção da UFV estuda o caso eu te 

la, uma vez que não é comum a ocorrência de fato idêntico. Enquan 
to isto acontece, JOSEF SCHEEINER alugou uma casa em VIÇOSA/MG e 

tem-se deslocado diversas vezes para Sn PAULO. 

Certa feita, inquirido pelo Diretor do Centro de Ciên-

cias Agrárias da Uri', se não teria problemas financeiros para se 

estabelecer no asusu, e rominado i-espondeu que isto não consti-

tuía dificuldade. 

Convém assinalar que a presença do mencionado elemento 
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na r,rea vem causando preocupação, uma vez que, negundoa 

o verdadeiro motivo da permanincia do epigrafado eM solo.  brasi-
leiro e 0 desenvolvimento de atividadÁ políticas. Salienta aia 

da a fonte que se presume uue o menmo esteja ligado ao MOVIMEW 

TO DE CONVENGENCIA SOCIALISTA e que as constantes Lias a SX0 
PAULO sejam para efetuar contatos, buscar orientaçgo e, prova 

velmente, recursos financeiros. 

Finalmente, assinala a ASI/UFV que por parte daquela 
Unive:rsidade não será oferecida qualquer facilidade ou cobertura 
ao marginado. 

Esta AlE continua acompanhando o assunto em questão. 
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