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Pai tenta estuprar filhas 
O pedreiro Orlando Bene-

dito foi preso há poucos dias 
por tentativa de estupro contra 
suas próprias filhas, que têm 
9, 12 e 14 anos respectiva-
mente. A denúncia foi feita 
por uma das meninas a um 
PM, como única forma de 
conter os assédios do pai. A 
mãe das crianças, que está se-
parada do marido há quase 
dois anos disse que ele mante-
ve relações com a filha mais 
velha V.S., de 16 anos, que 
fugiu de casa. Â polícia, Or-
lando declarou ser inocente e 
que acha normal beijar as fi-
lhas na boca. Elas agora estão 
sob a custódia de parentes 

Página 12 

PM monta 
em bú, alo 
n o>tar  ara 

'Página 10 

03 a 09 de Julho de 1993 Ano l, Nº 24 Diretor Responsável: Edimar Ferreira de Oliveira Cr$ 15.000,00 

índio 
dirige 
sem 

habilitação 
e sofre 

acidente 
Página 8 

S ekel 
perde 

ais 
uma 
na 

justiça 
Página 10 

ScivraMITI 

De bem com o 
Homem do Baú 

Telescópio 
Página 11 

Problemas na SEMEC Página3  

Alberto Caldeira 

O que f211:21 C.,VRON? 

Por ter sugerido o seu nome para concorrer ã presidência da 
República,-.o deputado Nilton Schramm caiu nas graças do 
apresentador Sílvio Santos, que já o convidou para fazer parte 
da coordenação de sua campanha. Em breve, os dois deverão 
manter contato, já que ainda não se conhecem pessoalmente. 
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O engenheiro-chefe da CE-
RON em Vilhena, Alberto 
Caldeira, fala das dificuldades 
da empresa em manter funcio-
nando um sistema antigo e 
oneroso. Há quase uma déca-
da na empresa, ele diz que é 
favorável à sua privatização e 
que a saída para a crise ener-
gética pode estar na determi-
nação da iniciativa privada em 
construir novas PCHs. 

O engenheiro diz ainda que 
a falta de investimento na ca-
pacitação dos funcionários 
pode tornar a CERON inefi-
ciente também quanto ao seu 
material humano. Caldeira 
declara que, embora não seja 
perito em energia atômica, 
não acredita que o Brasil este-
ja preparado para dominá-la 
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Ao abastecer o seu carro, 
utn Escort 90 no Posto São 
José, o construtor Vitalino 
Teodoro da Cunha descobriu 
que pagou mais combustível 
do que o tanque do carro po-
deria comportar. O Escort, 
cujo tanque tem capacidade 
para 64 litros foi abastecido 
com 2,5 litros a mais. De pos-
se da nota fiscal if 329427, o 
consumidor apresentou de-
núncia no PROCON, que irá 
tomar as providência cabí-
veis. 

O arrendatário do posto ga-
rante que isso dificilmente 
ocorre, mas se for comprova-
da a irregularidade. o consu-
midor recebe de volta o que 
pagou a mais. 
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doam merenda às escolas 
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Assessoria 

Politicando 
última segunda-Feia. fi-

zemos a nossa última tentativa 
de entrevistar o prefeito Ade-
mar Suckel. A nossa intenção 
era conceder-lhe espaço Cern-
muito) para responder pergun-
ias que a própria população 
faa e falar dos seus planos para 
administrar ‘riIheria. Quería-
mos que ele dissesse porque 
colocou parentes para traba-
lhar na prefeitura, desciam-
prindo uma de suas primeiras 
promessas de campanha; foi-
lhe perguntado também quem 
são as pessoas que ele acusa 
de estar atrapalhando a sua ad-
ministração, e quais as irregu-
laridades praticadas durante a 
administração anterior. 

Ao deixar de conceder a en-
trevista, o prefeito foi curto e 
grosso (mais grosso do que 
curto): 'Não concedo entre-
vista porque este jornal já fa-
lou por mim". Ele estava se 
referindo à "EntrevistaPara,le- 
ia na seção Crôni- 
ca, na edição n° 21, em que 
hipoteticamente ele dava res- 
postas absurdas para pergun-
tas sérias. Causa-nos profun- 
da tristeza que um artigo cria- 
do exatamente para trazer um 
pouco mais dc alegria a quem 
paga e lê o nosso jornal, sirva 
para azedar de vez o humor dê 
alguém, ainda que seja al-
guém que jamais comprou um 
só dos nossos exemplares. 

O que o prefeito precisa en-
tender é que. sendo um ho- 
mem público, estará sujeito a 
toda sorte de sátiras e criticas. 
QUando urna dessas ultrapas- 
sar o limite do bom senso e 
ferir a sua dignidade, ele en-
contrará o amparo da lei para 
ser restituído moral e finan-
ceiramente. No nosso caso es- 

Finalmente veio a público o 
trabalho de auditoria e consul-
toria realizado por profissio-
nais de Santa Catarina, a man-
do do Prefeito "sub judice" 
Adernar sobre o último ano da 
administração do Sr, Lori vai-
do Renato Ruttmann. Veio em 
forma de calhamaço apontan-
do algumas irregularidades, 
até hem apresentável, Veio 
um volume especial tratando 
de consultoria sobre a tão fa-
lada reforma administrativa, 
mexendo-se em um time que 
estava jogando bem. Técnico. 
mas tão inútil à Administra-
ção do "sul) judice", que 
at:',1101.3 melhor aproveitar uni 
projeto de lei apresentado e 
aprovado pela Camara de Ve-
readores, cópia autêntica da 
adminstração Ruttmann. tão 
plagiado que a equipe de as-
sessoria não quis se dar ao 

Editorial 

pecifico, esclarecemos publi-
camente que não tivemos a 
intenção de ridicularizai-lo 
com a "Entrevista Paralela'. 
Em que pese tal esclare.cimen- 
ire vamos continuar satirizan- 
do (dentro dos limites) a atua-
ção do prefeito, porque como 
jã dissemos, o nosso compro-
misso é com quem fé o nosso 
_jornal. 

A questão poderia acabar 
por aí, mas para que não se 
fique com a impressão de que 
angariamos a nossa credibili-
dade escorando-nos nas des-
venturas do prefeito, vamos 
mostrar as diversas oportuni-
dades que já lhe demos. 

Desde que assumiu a pre-
feitura, temos tentado fazer 
com que Ademar fale das di-
ficuldades que tem encontra-
do e do que pretende fazei.. Ele 
se recusa; em nossa penúltima 
edição, publicamos o artigo 
"Tempo dá razão a Suckel", 
escrito por um de seus asses-
sores; em nosso último núme-
ro publicamos a síntese da en-
trevista coletiva em que ele 
aponta as irregUlaridades pra-
ticadas pela administração 
Ruttmann; e por último, sem-
pre procuramos ouvi-lo -e 
nuns conseguimos- antes de 
publicarmos qualquer notícia 
que- envolva o seu nome. 

De tal sorte que, ao desistir-
mos de conceder espaço para 
que Suckel exponha as suas 
idéias. não o fazemos por im-
plicância ou partidarismo, 
mas por absoluto sentimento 
de amor próprio. Se a prefei-
tura gasta mensalmente (se-
gundo estimativas) mais de 
Cr$ 200 milhões de cruzeiros 
em verbas publicitárias. que o 
prefeito recorra aos veículos 

Opinião 

trabalho de mudar, pelo me-
nos, algumas palavras, na 
maior parte do novo texto le-
gal, 

Mas o resultado do trabalho 
a mim não importa. O que 
realmente me causa indigna-
ção é o fato de se trazer de tão 
longe pessoas com o mesmo 
cabedal de muitos vilhenenses 
para se fazer um trabalho tão 
simples, por uni custo desne-
cessário. Para que se pagar a 
chamada "ajuda de custo com-
plementar diária", aos sei-1110-
nos auditores, funcionários es-
taduais de Santa Catarina, se 
os mesmos recebem seus ven-
cimentos mensais daquele Es-
tado? Por que o senhor Prefei-
to "suar judice", atento ao seu 
lema de "Vilhena por Vilhe-
na" não cuidou de contactar 
com profissionais de Vilhena 
que, com certeza, fariam o  

beneficiados quando quiser se 
explicar. Quanto a nós, já que 
cumprimos o nosso papel, va-
mos obedecer aos critérios 
dos nossos patrocinadores: os 
leitores. anunciantes e assi-
nantes, 

O nosso único pesar é não 
ter conseguido fazer com que 
questões de elevada importân-
cia fossem esclarecidas, em-
bora tenhamos nos empenha-
do ao máximo para tanto. Res-
ta-nos a expectativa de que o 
prefeito Adernar Suckel, im-
buído do princípio básico que 
rege a conduta de alguém que 
vive do salário pago por todos 

-nós, tome a iniciativa de pro-
curar qualquer outro veículó 
de comunicação para respon-
der às perguntas que teríamos 
feito -se tivéssemos tido opor-
tunidade. Seria um gesto à al-
tura de quem prega a transpa-
rência dos atos administrati-
vos. 

O prefeito pode até discor-
dar da nossa linha editorial - 
como discordamos da sua li-
nha de conduta- mas não terá 
motivo para dispensar a esse 
jornal o mesmo tratamento 
que dispensou ao semanário 
"Dia-a-Dia'', que publicou sua 
foto dc ponta-cabeça, sob a 
manchete: ''População desa-
prova administração Suckel'', 
Num desabafo iralict', aVs -̀.6so-
res do prefeito acusaram o 
proprietário do jornal citado 
dc estar sendo revanchista por 
não ter conseguido um contra-
to junto à prefeitura. Desse 
mal a gente não morre, porque 
jamais pedimos nada ao pre-
feito. Só queremos que ele 
fale. 

mesmo trabalho corri melhor 
eficiência até, por um preço 
significativamente reduzido? 
E se fosse o caso de reduzir 
despesas, executar a auditoria 
a preço zero, porque não bus-
cou auxílio do Tribunal de 
Contas do Estado, cuja exis-
tência é só para isso?. 

Não vale eventual resposta 
de que os auditores vieram de 
longe para evitar ingerências 
locais, porque os trabalhos de 
auditoria são eminentemente 
técnicos, sendo que nem os 
profissionais 'locais, e nem 
Tribunal de Contas são políti-
cos. 

A minha indignação está 
submetida ao Poder Judiciário 
local. A justiça dirá com quem 
está a razão. 

Advir Febba, é economista radi-
cado em Vilhena hei 09 anos, egpe-
cialigra em área financeira. 

Só quem não quer enxergar 
os fatos é que pode admitir 
ainda que a campanha eleito-
ral do ano que vem ainda não 
começou. Se efetivamente ne-
nhuma delas ainda decolou 
pelo menos alguns nomes, 
cuja ressanância no Estado 
está acima da média; se en-
contram bem aquecidos, ca-
bendo ao eleitor saber se eles 
terão pique suficiente para 
chegardia 3 de outubro do ano 
que vem em alta: 

Comparemos esta corrida 
eleitoral, mais precisamente 
aquele segmento dela direcio-
nado aos cargos majoritários 
(Governador e Senadores) 
que sempre exigem mais dos 
pretendentes, ao atleta que se 
prepara para uma competição: 
ele tem urna fase de treina-
mento onde condiciona ener-
gias e deve chegar à competi-
ção no pontõ mais alto do cír-
culo de treinamento. 

E o caso de saber como vão 
se comportar algumas figuras 
que hoje estão num crescendo 
constante, qual a estratégia 
que vão utilizar para manter o 
ritmo atual e, claro, dar-lhe o 
oxigênio necessário para que 
possam se apresentar ao elei-
tor no pique máximo do dia 3 
de outubro. 

Para o eleitor é bom que o 
tema eleição inicie agora, evi-
tando até mesmo acontecer 
átimos de aventureirismo e 

Lendo na edição de hoje -
26.03.93 - que esse irreverente se-
manário estará brindando os leitores 
que 'se disponham a falar sobre o 
próximo FIC (sucesso garantido) ou 
sobre alguma matéria vinculada em 
uma das edições (sucesso não garan-
tido), animei-rne a ganhar o boné 
prometido, sem sorteio, ao lembrar-
me dc uma curiosa estória que se 
conta nas rodas futebolísticas do Pa-
raná. Quando da inauguração do pri-
meiro estádio ''Belfort Duarte", no 
final da década de 1950, o Coritiba 
convidou para engalanar o brilho da 
festa o glorioso Botafogo do Rio de 
Janeiro, que já naquela época conta-
va cem um time invencfvel. Antes 
do jogo inaugural foi combinado 
que o autor do primeiro gol no está-
dio receberia de presente um relógio 
de pulso folheado a ouro. Após os 
foguetérios, canto do Hino Nacio-
nal, e os comícios demagógicos de 
praxe, a salda do jogo coube ao Bo-
tafogo por sorteio. A torcida emo-
cionada viu Carlyle, o terrível e ro-
mântico artilheiro botatbguerise, dar 
início ao jogo passando a bola ao 
camisa 10 que, dc pronto, devolveu 
a pelota ao mesmo Carlyle que, ao 
invés de partir para o campo de ata-
que, passou a recuar para o seu gol 
mantendo consigo a gorduellinha. 
Naquele momento solene, ninguém 
entendia a estratégia do perigoso 
centroavante, nem mesmo o fantás-
tico goleiro Manga, que só veio a 
entender quando viu as redes de seu 
gol violentadas por um forte e colo-
cado chute de seu próprio compa-
nheiro Carlyle, que só podia ser mi- 

- 

Lúcio Albuquerque 

lhe permitindo, ainda, tempo 
suficiente para pensar, para 
analisar, para decidir com 

enquanto nesta mesma 
etapa os pretendentes aos car-
gos majoritários buscam ocu-
par espaços que lhes permi-
tam mostrar ao que preten-
dem. 

Para quem acompanha a c a-
rninhada da dupla Chiquilito 
Erse e José Bi amo, por exem-
plo, é interessante notar o dis-
curso daqueles que os rece-
bem, quase sempre lembran-
do o fato de já terem um cur-
rículo de trabalho ern seus 
municípios ou nos cargos que 
ocupam. Há, é lógico, outros 
nomes que também apresen-
tam urna folha de serviço, al-
guns deles agregados na opo-
sição, como é o caso do sena-
dor Orlacir Soares. 

Aliás, por falar em oposi-
ção não é demais atentar para 
discursos repetitivos, como de 
algumas figuras carimbadas e 
ver que até o PT, tão cioso em 
criticar o presidente da Câma-
ra Federal no caso dos poços 
artesianos, caiu na tentação de 
pagar preço baixo por um ser-
viço da União, no caso o alo-
guél de uma escola de admi-
nistração federal onde botou 
seus convencionais num en-
contre cru Brasília 'como 
zern os mais antigos, 'quem 
tem rabo de palha não toca 
fogo no rabo do vizinha". 

neiro, egresso do temível Atlético 
das Alterosas. Era o primeiro gol no 
estádio. E contra! Manga ficou fora 
dc si e queria comer o seu folclórico 
boné, depois de várias vezes jogá-lo 
ao chão. Ainda nesse transe, Manga 
recebeu o seguinte e mineiro conso-
lo da traidor Carlyle: "Calma, fvfan-
guinhal Fiz o gol só para ganhar o 
relógio mais fácil. Já, já volto a ser 
sua alegria. Vou lá e marco uns qua-
tro gols para nós". Dito e feito. O 
Botafogo aplicou uma goleada no 
Coritiba e Carly e ganhou o relógio. 
Considerando ser eu a primeiro a 
responder no apelo desse jornal e 
achando que a estória tem algo a ver 
com a promoção, será que não me-
reço um boné do FIC, sem sorteio? 
Se houver resposta, que não seja 
marota, nem mal-educada. 

Edélcio Vieira, Vilhena. RO 
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ritmo atual e, claro, dar-lhe o 
oxigênio necessário para que 
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lhe permitindo, ainda, tempo 
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ma, enquanto nesta mesma 
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tam mostrar ao que preten-
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Para quem acompanha a ca-
Minhada da dupla Chiquilito 
Erse e José Bianco, por exem-
plo, é interessante notar o dis-
curso daqueles que os rece-
bem, quase sempre lembran-
do o fato de já terem um cur-
rículo de trabalho em seus 
municípios ou nos cargos que 
ocupam. Há, é lógico, outros 
nomes que também apresen-
tam uma folha de serviço, al-
guns deles agregados na opo-
sição, corno é o caso do sena-
dor Odacir Soares, 

Aliás, por falar em oposi-
ção não é demais atentar para 
discursos repetitivos, como de 
algumas figuras carimbadas e 
ver que até o PT, tão cioso em 
criticar o presidente da Câma-
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tem rabo de palha não toca 
fogo no rabo do vizinho". 
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A última segunda-feira, fi-
zemos a nossa última tentativa 
de entrevistar o prefeito Ade-
mar Suckel. A nossa intenção 
era conceder-lhe espaço (gra-
tuito) para responder pergun- 
tas que a própria população 
faz e falar dos seus planos para 
administrar Vilhena. Quería-
mos que ele dissesse porque 
colocou parentes para traba-
lhar na prefeitura, descum-
prindo uma de suas primeiras 
promessas de campanha; foi-
lhe perguntado também quem 
são as pessoas que ele acusa 
de estar atrapalhando a sua ad-
ministração, e quais as irregu-
laridades praticadas durante a 
administração anterior. 

Ao deixar de conceder a en-
trevista, o prefeito foi curto e 
grosso (mais grosso do que 
curto): "Não concedo entre-
vista porque este jornal já fa-
lou por mim". Ele estava se 
referindo à "Entrev s ta•P arale-
I a", publicada na seção Crôni-
ca, na edição nu 21, em que 
hipoteticamente ele dava res-
postas absurdas para pergun-
tas sérias. Causa-nos profun-
da tristeza que um artigo cria-
do exatamente para trazer um 
pouco mais de alegria a quem 
paga e lê o nosso jornal, sirva 
para azedar de vez o humor dê 
alguém, ainda que seja al-
guém que.iarnais comprou um 
só dos nossos exemplares. 

O que o prefeito precisa en-
tender que, sarda um ho-
mem público, estará sujeito a 
toda sorte de sátiras e críticas. 
QUando urna dessas ultrapas-
sar o limite do bom senso e 
ferir a sua dignidade, ele en-
contrará o amparo da lei para 
ser restituído moral e finan-
ceiramente. No nosso caso es- 

pecífico, esclarecemos publi-
camente que não tivemos a 
intenção de ridicularizá-lo 
com a "Entrevista Paralela". 
Em que pese tal esclarecimen- 
to, vamos continuar satirizan- 
do (dentro dos limites) a atua-
ção do prefeito, porque corno 
já dissemos, o nosso compro-
misso é com quem lê o nosso 
jornal. 

A questão poderia acabar 
por aí, mas para que não se 
fique com a impressão de que 
angariamos a nossa credibili-
dade escorando-nos nas des-
venturas do prefeito, vamos 
mostrar as diversas oportuni-
dades que já lhe demos. 

Desde que assumiu a pre-
feitura, temos tentado fazer 
com que Ademar fale das di-
ficuldades que tem encontra-
do e do que pretende fazei.. Ele 
se recusa; em nossa penúltima 
edição, publicamos o artigo 
"Tempo dá razão a Suckel", 
escrito por um de seus asses-
sores; em nosso último núme-
ro publicamos a síntese da en-
trevista coletiva em que ele 
aponta as irregularidades pra-
ticadas pela administração 
Ruttmann; e por último, sem-
pre procuramos ouvi-lo -e 
nunca-conseg,uimos- antes de 
publicarmos qualquer notícia 
que envolva o seu nome. 

De tal sorte que, ao desistir-
mos da conceder espaço para 
que Suckel exponha as suas 
idéias, não o fazemos por im-
plicância ou partidarismo, 
mas por absoluto sentimento 
de amor próprio. Se a prefei-
tura gasta mensalmente (se-
gundo estimativas) mais de 
Cr$ 200 milhões de cruzeiros 
em verbas publicitárias. que o 
prefeito recorra aos veículos 

Opinião 

trabalho de mudar, pelo me-
nos, algumas palavras, na 
maior parte do novo texto le-
gal. 

Mas o resultado do trabalho 
a mim não importa. O que 
realmente me causa indigna-
ção é o fato de se trazer de tão 
longe pessoas com o mesmo 
cabedal de muitos vilhenenses 
para se. fazer um trabalho tão 
simples, por um custo desne-
cessário. Para que se pagar a 
chamada "ajuda de custo com-
plementar diária", aos senho-
res auditores, funcionários es-
taduais de Santa Catarina, se 
Os mesmos recebem seus ven-
cimentos mensais daquele Es-
tado? Por que o senhor Prefei-
to ''sub judice", atento ao seu 
lema de "Vilhena por Vilhe-
na" não cuidou de contactar 
com profissionais de Vilhena 
que, com certeza, fariam o  

beneficiados quando quiser se 
explicar. Quanto a nós, já que 
cumprimos o nosso papel, va-
mos obedecer aos critérios 
dos nossos patrocinadores: os 
leitores, anunciantes e assi-
nantes. 

O nosso único pesar é não 
ter conseguido fazer com que 
questões de elevada importân-
cia fossem esclarecidas, em-
bora tenhamos nos empenha-
do ao máximo para tanto. Res-
ta-nos a expectativa de que o 
prefeito Ademar Suckel, im-
buído do princípio básico que 
rege a conduta de alguém que 
vive do salário pago por todos 
nós, tome a iniciativa de pro-
curar qualquer outro veicula 
de comunicação para respon-
der às perguntas que teríamos 
feito -se tivéssemos tido opor-
tunidade. Seria um gesto à al-
tura de quem prega a transpa-
rência dos atos administrati-
vos. 

O prefeito pode até discor- 
dar da nossa linha editorial - 
corno discordamos da sua li- 
nha de conduta- mas não terá 
motivo para dispensar a esse 
jornal o mesmo tratamento 
que dispensou ao semanário 
"Dia-a-Dia", que publicou sua 
foto de ponta-cabeça, sob a 
manchete: ''População desa- 
prova administração Suckel". 
Num desabafo iraW ata'se6so-
res do prefeito acusaram o 
proprietário do jornal citado 
de estar sendo revanchista por 
não ter conseguido um contra-
to junto à prefeitura. Desse 
mal a gente não morre, porque 
jamais pedimos nada ao pre-
feito. Só queremos que ele 
fale. 

mesmo trabalho com melhor 
eficiência até, por um preço 
significativamente reduzido? 
E se fosse o caso de reduzir 
despesas, executar a auditoria 
a preço zero, porque não bus-
cou auxílio do Tribunal de 
Contas do Estado, cuja exis-
tência é só para isso?. 

Não vale eventual resposta 
de que os auditores vieram de 
longe para evitar ingerências 
locais, porque os trabalhos de 
auditoria são eminentemente 
técnicos', sendo que nem os 
profissionais 'locais, e nem o 
Tribunal de Contas são políti-
cos. 

A minha indignação está 
submetida ao Poder Judiciário 
local. A justiça dirá com quem 
está a razão. 

Adair Febba, é economista radi-
cado em Vilhena há 09 anos, espe-
cialista em área financeira. 

Lendo na edição de hoje -
26.03.93 - que esse irreverente se-
manário estará brindando os leitores 
que se disponham a falar sobre o 
próximo FIC (sucesso garantido) ou 
sobre alguma matéria vinculada em 
uma das edições (sucesso não puma-
tido), animei-me a ganhar o boné 
prometido, sem sorteio, ao lembrar-
me dc uma curiosa estória que se 
conta nas rodas futebolísticas do Pa-
raná. Quando da inauguração do pri-
meiro estádio "Belfort Duarte", no 
final da década de 1950, o Coritiba 
convidou para engalanar o brilho da 
festa o glorioso Botafogo do Rio de 
Janeiro, que já naquela época conta-
va com um time invencível. Antes 
do jogo inaugural foi combinado 
que o autor do primeiro gol no está-
dio receberia de presente um relógio 
de pulso folheado a ouro. Após os 
foguetórios, canto do Hino Nacio-
nal, e os comícios demagógicos de 
praxe, a salda do jogo coube ao Bo-
tafogo por sorteio. A torcida emo-
cionada viu Carlyle, o terrível e ro-
mântico artilheiro botafoguense, dar 
início ao jogo passando a bola ao 
camisa 10 que, dc pronto, devolveu 
a pelota ao mesmo Carlyle que, ao 
invés de partir para o campo de ata-
que, passou a recuar para o seu gol 
mantendo consigo a grirduchinha. 
Naquele momento solene, ninguém 
entendia a estratégia do perigoso 
centroavante, nem mesmo o fantás-
tico goleiro Manga, que só veio a 
entender quando viu as redes de seu 
gol violentadas por um forte e colo-
cado chute de seu próprio compa-
nheiro Carlyle, que só podia ser mi- 

-  

neiro, egresso do temível Atlético 
das Alterosas. Era o primeiro gol no 
estádio. E contra! Manga ficou fora 
dc si c queria comer o seu folclórico 
boné, depois de várias vezes jogá-lo 
ao chão. Ainda nesse transe, Manga 
recebeu o seguinte e mineiro conso-
lo do traidor Carlyle: "Calma, Man-
guinha! Piz o gol só para ganhar o 
relógio mais fácil. Já, já volto a ser 
sua alegria. Vou lá e marco uns qua-
tro gols para nós". Dito e feito. O 
Botafogo aplicou uma goleada no 
Coritiba e Carlye ganhou o relógio. 
Considerando ser eu o primeiro a 
responder ao apelo desse jornal e 
achando que a estória tem algo a ver 
com a promoção, será que não me-
reço um boné do FIC, sem sorteio? 
Se houver resposta, que não seja 
marota, nem mal-educada. 

Edélcio Vieira, Vilhena-RO 
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Editorial 

Uma lição de mau humor 

Finalmente veio a público o 
trabalho de auditoria e consul-
toria realizado por profissio-
nais de Santa Catarina, a man-
do do Prefeito "sub judice" 
Adernar sobre o último ano da 
administração do Sr. Lorival-
do Renato Ruttmann, Veio em 
forma de calhamaço apontan-
do algumas irregularidades, 
até bem apresentável. Veio 
um volume especial tratando 
de consultoria sobre a tão fa-
lada reforma administrativa, 
mexendo-se em um time que 
estava jogando bem. Técnico, 
mas tão inútil à Administra-
ção do "sul) judice", que 
achou melhor aproveitar uni 
projeto de lei apresentado e 
aprovado pela Camara de Ve-
readores, cópia autêntica da 
adminstração Ruttmann. tão 
plagiado que a equipe de as-
sessoria não quis se dar ao 

Auditoria na prefeitura 



V ilhena 

Problemas na Semeie 

Prefeito Ademar Suckel: indefinido quanto 
à municipalização do ensino em Vilhena 

,/ 11_11-111E 

13:7° E 4C" R. I A. • 

MARIZA 
Restaurante, 
churrascaria, 

pizzaria e 
lanchonete 

sucos, lanches 
batidas e porções 

Av Marques Henrique, ri' 125 
Vilhena/R0 

Fone 321-2338 

A Pioneira da região 
Reforma de estofados residenciais, tapeçaria para veículos 

completas, tecidos para decoração 
e artigos para tapeçaria em geral 

Av. Capitão Castro, 4238 - Vilhena/Ro - Fone 321-3201 

Em Vilhena visite 
Buzius Drink's 
"Restaurante" 

Pratos especiais 
e porções diversas 

Servindo diariamente mocotó 
e dobradinha 

Tempero à baiana - Desconto especial p/ turistas 

Av. Capitão Castro, 3689 - Villiena/R0 Fone (069)321-1203 
Ao lado do Hotel Comodoro  

1 

A PAIXAO 
NACIONAL 

Comercial de Bebidas Paulista Lida - l-3317 - 
Comercial de Bebidas Pérola Lacta Fone:MI 2431 - CáloradiVRO 

FOLHA DO SUL 03 - a  09 de Julho dc 1993 

Silvio Santos vem aí 

Schramm foi o responsável 
pela indicação de SS 

Quando indicou o nome do 
apresentador e (quase) políti-
co Sílvio Santos como ,candi-
dato do partido (PFL) à presi-
dência da República nas elei-
ções de 1994, o deputado Nil-
ton Schramm não imaginava a 
repercussão que isso traria. 
Surpreendido por uma ligação 
de SS, Schramm foi convida-
do a fazer parte da coordena-
ção de sua campanha, caso seu 

No último dia 28 de junho, 
o sr. Vitalino Teodoro da Cu-
nha foi abastecer o seu carro, 
um Escort ano 1990 no posto 
São José. Ao pedir a nota fis-
cal do combustível, descobriu 
que fôra logrado. É que o Es-
cort à gasolina possui um tan-
que com capacidade para ape-
nas 64 litros de gasolina, e da 
nota fiscal n° 329427, forneci-
da pelo posto, constam 66,5 
litros. 

O frentista não soube expli-
car o excesso e o sr. Vitalino 
imediatamente procurou o 
PROCON para registrar sua 
queixa. De posse da nota fis-
cal e de documentos do veícu-
lo, ele procurou também a re-
dação do FOLHA DO SUL 
para falar da sua indignação,  

nome seja aprovado pela si-
gla. 

Esta semana, em Vilhena, 
Schramm disse que a indica-
ção do apresentador é a única 
forma de fazer com que o PFL 
tenha chances na disputa, já 
que o partido não dispõe de 
um nome de peso para cancor-
rer ao Palácio do Planalto. 
Schramm revelou também 
que ( edita ser possível unia 
aliança com o prefeito de São 
Paulo, Paulo Maluf, que 
apoiaria Sílvio Santos, dispu-
tando o governo paulista, já 
que a eleição para tal cargo 
ocorrerá na mesma época. 

Sobre a disputa para o go-
verno do Rondônia, o deputa-
do declarou que está compro-
metido com a candidatura do 
senador Odacir Soares. Se-
gundo ele, as suas chances são 
muito boas e no decorrer da 
campanha, a sua tendência é 
crescer nas pesquisas. 

explicando .que, ao contrário 
do que possa parecer, ele foi 
logrado em mais que 2,5 litros 
de combustível, uma vez que 
o carro chegou funcionando 
ao posto, sendo de se supôr, 
portanto, que houvesse algu-
ma reserva no tanque. 

O arrendatário do Posto 
São José, Eduardo Costa e Sil- 
va disse não foi procurado 
pelo cliente e que não é co-
mum que isso ocorra. Segun-
do ele, o combustível pode ter 
vazado pelo suspiro que fica 
próximo ao tanque ou o fren-
tista pode ter se esquecido de 
zerar a bomba antes de abas-
tecer o Escort. Declarou tam-
bém que, comprovada a irre-
gularidade, o posto não se 
nega a ressarcir o prejuizo. 

Curso ensina 
a namorar 

O Centro Educacional Pe-
dagógico de Vilhena está ofe- 
recendo, inteiramente grátis, 
aos jovens e adolescentes da 
cidade, três cursos, que serão 
ministrados por correspon-
dência, mas que serão avalia-
dos em Vilhena. 

O diretor do centro, profes, 
sor Osvani de Oliveira explica 
que os cursos destinam-se a 
ajudá-los a superar dificulda-
des com empreendimentos, 
namoro, sexo, além de ensiná-
los a traçar um propósito para 
suas vidas. 

O curso ''Juventude, namo-
ro e sexo" ensina aos jovens os 
princípios básicos do relacio-
namento a dois, esclarecendo 
dúvidas que os jovens geral-
mente têm vergonha de per-
guntar aos pais. Com  explica-
ções claras, as apostilas do 
curso abrangem a vida sexual 
desde o nascimento até a fase 
adulta, do ponto de vista físi-
co, genético e moral. 

O professor Osvani (foto 
abaixo), que também dirige a 

Academia Kerigma de Tae-
Kwon-Do esclarece que as 
pessoas interessadas em parti-
cipar dos cursos "Juventude. 
namoro e sexo", "Qual .o pro-
pósito da vida?" e "Corno ob-
ter sucesso em todos os seus 
empreendimentos", devem 
entrar em contato, através da 
caixa postal 294 ou procurá-ió 
na academia. 

?osto esa consumidor 

Especulou-se nos últimos 
dias sobre a saída da professo-
ra Ivone Giordani da Secreta-
ria Municipal de Educação de 
Vilhena, mas ela mesma es-
clareceu que não está demis-
sionária e "que os problemas 
já foram solucíonados". Ela 
não quis falar dos motivos que 
deram razão ao boato e mos-
trou-se indznada  com o vaza-
mento da informação. 

Embora a secretária não te-
nha comentado o assunto, pes-
soas que mantêm contatos 
com órgãos da prefeitura afir-
mam que a razão da sua irrita-
ção seria o desvio de verbas 
que seriam aplicadas no ensi-
no para a Secretaria de Admi-
nistração, comandada pelo 
ex- vereador Nelson Linares. 
O desvio desses recursos im-
plica em seríssimas dificulda-
des na execução de atividades 
de elevada importância para o 
desenvolvimento do ensino 
muncipal. 

Outra razão pela qual a se-
cretária poderia estar dese.sti-
murada de permanecer no.car- 

go -embora ela também não 
tenha admitido-, seria a indi-
ferença do prefeito em relação 
à municipalização do ensino. 
Vale lembrar que essa foi urna 
de suas primeiras propostas de 
campanha, tanto que o profes-
sor e vereador Gilson, um de 
seus mais próximos colabora-
dores chegou a promover reu-
niões nas escolas para debater 
o assunto. Ademar prometeu à 
representante da Seduc, pro-
fessora Nõrina, que tão logo 
assumisse a prefeitura, iria 
empregar todos os esforços no 
sentido de implantar a muni-
cipalização do ensino. Tam-
bém vale lembrar que a pro,  
fessora Ivone Giordani sem-
pre defendeu a idéia, daí a 
aprovação unânime do seu 
nome por parte dos professo-
res de Vilhena para ocupar a 
Semec. 

Procurado para falar sobre 
esta e outras questões, o pre- 
feito Ademar Suckel negou-se 
a dar entrevista (ver editorial, 
pág. 2). 
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Silvio Santos vem aí 

Schramm foi o responsável 
pela indicação de SS 

Quando indicou o nome do 
apresentador e (quase) políti-
co Sílvio Santos como candi-
dato do partido (PFL) 1 presi-
dência da República nas elei-
ções de 1994, o deputado Nil-
ton Schramm não imaginava a 
repercussão que isso traria. 
Surpreendido por uma ligação 
de SS, Schramm foi convida-
do a fazer parte da coordena-
ção de sua campanha, caso seu 

No último dia 28 de junho, 
o sr. Vitalino Teodoro da Cu-
nha foi abastecer o seu carro, 
um Escort ano 1990 no posto 
São José. Ao pedir a nota fis-
cal do combustível, descobriu 
que fôra logrado. É que o Es-
cort à gasolina possui um tan-
que com capacidade para ape-
nas 64 litros de gasolina, e da 
nota fiscal n° 329427, forneci-
da pelo posto, constam 66,5 
litros. 

O frentista não soube expli-
car o excesso e o sr. Vitalino 
imediatamente procurou o 
PROCON para registrar sua 
queixa. De posse da nota fis-
cal e de documentos do veícu-
lo, ele procurou também a re-
dação do FOLHA DO SUL 
para falar da sua indignação,  

nome seja aprovado pela si-
gla. 

Esta semana, em Vilhena, 
Schramm disse que a indica-
ção do apresentador é a única 
forma de fazer com que o PFL 
tenha chances na disputa, já 
que o partido não dispõe de 
um nome de peso para cancor-
rer ao Palácio do Planalto. 
Schramm revelou também 
que ( edita ser possível uma 
aliança com o prefeito de São 
Paulo, Paulo Maluf, que 
apoiaria Sílvio Santos, dispu-
tando o governo paulista, já 
que a eleição para tal cargo 
ocorrerá na mesma época. 

Sobre a disputa para o go-
verno do Rondônia, o deputa-
do declarou que está compro-
metido com a candidatura do 
senador Odacir Soares. Se-
gundo ele, as suas chances são 
muito boas e no decorrer da 
campanha, a sua tendência é 
crescer nas pesquisas. 

explicando .que, ao contrário 
do que possa parecer, ele foi 
logrado em mais que 2,5 litros 
de combustível, uma vez que 
o carro chegou funcionando 
ao posto, sendo de se supôr, 
portanto, que houvesse algu-
ma reserva no tanque. 

O arrendatário do Posto 
São José, Eduardo Costa e Si l- 
va disse não foi procurado 
pelo cliente e que não é co-
mum que isso ocorra. Segun-
do ele, o combustível pode ter 
vazado pelo suspiro que fica 
próximo ao tanque ou o fren-
tista pode ter se esquecido de 
zerar a bomba antes de abas-
tecer o Escort. Declarou tam-
bém que, comprovada a irre-
gularidade, o posto não se 
nega a ressaréir o prejuizo. 

Curso ensina 
a namorar 

O Centro Educacional Pe-
dagógico de Villiena está ofe- 
recendo, inteiramente grátis, 
aos jovens e adolescentes da 
cidade, três cursos, que serão 
ministrados por correspon-
dência, mas que serão avalia-
dos em Vilhena. 

O diretor do centro, profas., 
sor Osvani de Oliveira explica 
que os cursos destinam-se a 
ajudá-los a superar dificulda-
des com empreendimentos, 
namoro, sexo, além de ensiná-
los a traçar um propósito para 
suas vidas. 

O curso "Juventude, namo-
ro e sexo" ensina aos jovens os 
princípios básicos do relacio-
namento a dois, esclarecendo 
dúvidas que os jovens geral-
mente têm vergonha de per-
guntar aos pais. Com  explica-
ções claras, as apostilas do 
curso abrangem a vida sexual 
desde o nascimento até a fase 
adulta, do ponto de vista físi-
co, genético e moral. 

O professor Osvani (foto 
abaixo), que também dirige a 

Academia Kerigma de Tae-
Kwon-Do esclarece que as 
pessoas interessadas em parti-
cipar dos cursos "Juventude. 
namoro e sexo", "Qual-o pro-
pósito da vida?" e "Corno ob-
ter sucesso em todos os seus 
empreendimentos", devem 
entrar em contato, através da 
caixa postal 294 ou procurá-id 
na academia. 

Especulou-se nos últimos 
dias sobre a saída da professo-
ra Ivone Giordani da Secreta-
ria Municipal de Educação de 
Vilhena, mas ela mesma es-
clareceu que não está demis-
sionária e "que os problemas 
já foram solucíonados". Ela 
não quis falar dos motivos que 
deram razão ao boato e mos-
trou-se indignada com o vaza-
mento da informação. 

Embora a secretária não te-
nha comentado o assunto, pes-
soas que mantêm contatos 
com órgãos da prefeitura afir-
mam que a razão da sua irrita-
ção seria o desvio de verbas 
que seriam aplicadas no ensi-
no para a Secretaria de Admi-
nistração, comandada pelo 
ex- vereador Nelson Linares. 
O desvio desses recursos im-
plica em seríssimas dificulda-
des na execução de atividades 
de elevada importância para o 
desenvolvimento do ensino 
muncipal. 

Outra razão pela qual a se-
cretária poderia estar dese.sti-
murada de permanecer no- car- 

go -embora ela também não 
tenha admitido-, seria a indi-
ferença do prefeito em relação 
à municipalização do ensino. 
Vale lembrar que essa foi urna 
de suas primeiras propostas de 
campanha, tanto que o profes-
sor e vereador Gilson, um de 
seus mais próximos colabora-
dores chegou a promover reu-
niões nas escolas para debater 
o assunto. Ademar prometeu à 
representante da Seduc, pro-
fessora Norma, que tão logo 
assumisse -a prefeitura, iria 
empregar todos os esforços no 
sentido de implantar a muni-
cipalização do ensino. Tam-
bém vale lembrar que a pro-
fessora Ivone Giordani sem-
pre defendeu a idéia, daí a 
aprovação unânime do seu 
nome por parte dos professo-
res de Vilhena para ocupar a 
Semec. 

Procurado para falar sobre 
esta e outras questões, o pre- 
feito Ademar Sueli&  negou-se 
a dar entrevista (ver editorial, 
pág. 2). 

?osto esa consumidor 
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Fone 321-2335 

A Pioneira da região 
Reforma de estofados residenciais, tapeçaria para veículos 

completas, tecidos para decoração 
e artigos para tapeçaria em geral 

Av. Capitão Castro, 4238 - Vilhena/Ro - Fone 321-3201 

Em Vilhena visite 
Buzius Drink's 
"Restaurante" 

Pratos especiais 
e porções diversas 

Servindo diariamente mocotó 
e dobradinha 

Tempero à baiana - Desconto especial p/ turistas 

Av. Capitão Castro, 3689 - Villiena/R0 Fone (069)321-1203 
Ao lado do Hotel Comodoro  

A PAIXAO 
NACIONAL 

Comercial de Bebidas Paulista Lida - 1'one...321-3317 - 
Comercial de Bebidas Pérola I.Átla Fone: 341 2431 - CáloradiVRO 



Parabólica 
o 

que vai 
pelo 

ACADEMIA 
KERIGMA 

Aulas de 
Tae-kwon-do, aertibica e 

ginástica localizada 
Rua Pimenta Bue.nn. 360 - Centro 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 985 Nova 
Vilhenn/RO 

RONDOTEL 
Mantenedora dc Telecomunicações Ltda 

O shop da telefonia 
Rua Osvaldo Cruz, 206 P 321-2698 

AUTO MECÂNICA LONDRINA 
(Cidão) 

Mecânica de veículos pesados 
Rua 7. rt' 30 (esquina c/ Celso Ivine.utti) 

V rIhena/R0 -Fone 321-3144 

RESTAURANTE E LANCHONETE 
VITÓRIA RÉGIA 

belic.:iosa comida caseira 
Servimos marmita 

Rua Pimenta. Bueno, n° 107 
(ao lado da Farmácia Santa Terezinha) 

DIVINA DAMA 
COSMÉTICOS 

Completo equipamento 
para salão de beleza 

Rua Costa e Silva, ri' 311 
Vilben&RO 
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Bastidores 
u-rinei 

O prefeito .adentar Sulcai 
colocou no olho da rua, mais 
de uma centena de funcioná-
rios, muitos dos quais, velhos 
colaboradores de campanha. 
O prefeito pretende fazer um 
concurso público dentro de al-
guns dias para recontratar os 
que passarem. 

Tabuleiro 
O deputado Milton 

Schramrr' já anunciou: se 
Odacir Soares for candidato 
ao governo do Estado, ele 
sobe em seu palanque, não im-
porta a quem isso desagrade. 
Com  isso, o candidato do go-
verno a deputado federal em 
Vilhena deverá sair da queda 
de braço entre Ruttmann e Vi-
tório Alarão. já que Fidélis não 
dispõe de muito prestígio jun-
to a Canuto e Bianco, 

Revertério 
A iniciativa do secretário 

CORONFL 
POR rAvoR, 
FAZER To-
DO QUE ELES 
GuEPER JÁ 
NÃO A6LÉEN-
TAR MAIS 

de Administração, Nelson Li-
'lares. de fechar todas os trai-
lers que vendem sanduíches 
em Vintena acabou sofrendo 
um golpe esta semana. Os am-
bulantes-  se reuniram e foram 
falar direto com o prefeito 
Ademar, que afirmou que 
tudo não passara de um equí-
voco, e que os mesmos não 
seriam molestados, devendo 
no entanto. seguir certas nor-
mas que lhes serão informa-
das, como manter o local lim-
po, distáncia da calçada etc. 
Até sr. Edson. que há anos 
vende cachorro-quente junto à 
agência do BERON corria o 
riscada ser "despejado" 

Em nome do filho 
O prefeito Ademar Suckel 

já declarou que não vai usar a 
máquina da prefeitura na cam-
panha dc nenhum candidato. 
Já em confidências a amigos, 
tem demonstrado a sua inten-
ção de lançar seu filho Duilton  

como candidato a deputado 
estadual. Como não tem di-
nheiro para bancar unia cam-
panha, nem quer usar a prefei-
tura, a eleição do rapaz, a não 
ser que aconteça um grande 
milagre. já está fadada a não 
dar certo. 

Parece, mas frito é 
Na última semana, o "cu-

ringa" da prefeitura, Jones 
Wanclerlan Ely foi a Porto Ve-
lho levar alguns documentos 
para a Assembléia Legislativa 
a pedido do prefeito Ademar 
Suckel. Confuso sobre que 
rumo tomar Para chegar ao 
Seu destino, o rapaz peguntou 
a um transeunte onde ficava a 
Assernbléia„ obtendo a infor-
mação com a maior presteza. 
Andou alguns metros e che-
gou onde queria -ou quase. E 
que ao invés de chegar à sede 
do Legislativo rondoniense, o 
rapaz acabaou entrando numa 
igreja: a Assembléia de Deus. 

Sob as bênçãos do chefão 
Na última quarta-feira, o 

advogado Carlos Pictrobon 
recebeu telex do chefão do 
PTB em Rondônia, Chagas 
Neto, confirmando-o corno 1" 
vice-presidente do Diretório 
Regional do partido. Além do 
próprio Chagas Neto, também 
avaIisou a Sua indicação, o se-
cretário geral da sigla, Valde-
mar Marinho. 

Bom exemplo 
A deputada Ivone Abrão re-

sol veu mostrar que pretende 
de . lato ajudar a melhorar a 
educação em Rondônia. 
Quando um de seus mais pró-
ximos assessores foi convoca-
do a voltar a sala de aula, Ivo-
ne não apenas apoiou a idéia, 
C01110 convenceu o colabora-
dor a aceitá-la. Não se sabe se 
o assessor gostou dessa troca, 
ruas o professorado aplaudiu 

Pé 

31,49 
foi a inflação 

de junho 
Inflação de junho 

é a maior dos 
últimos anos 

Segundo dados da FGV 
(Fundação Gatilho Vargas), a 
inflação de junho alcançou o 
maior índice, desde março. de 
1990, ficando na marca de 
31,49%, ou seja. quase. dois 
porcento a mais que o mês 
anterior (29,70%). 

Meninas prostitutas 
A Delegacia Especializada 

em Proteção à Criança e ao 
Adolescente do Acre regis-
trou desde o ano passado o 
desaparecimento de 250 me-
ninas com menos de 17 anos. 
A grande maioria foi trazida 
de suas casas por motoristas 
de caminhões para garimpos 
de Rondônia, e obrigadas a se 
prostituir. Nos últimos dois 
anos, pelo menos 20 delas fo-
ram mortas porque adquiri-
ram doenças venéreas. 

Salvo pelo sêmen 
A justiça dos EUA anulou a 

pena de morte imposta em 
Maryland a Kirk Bloods-
worth, de 32 anos, acusado de 
violação e assassinato de urna 
menina de 9 anos, em junho de 
1984. "Provas genéticas de-
monstram que ele é inocente", 
justificou o juiz James Smith. 
Os sêmens encontrados na 
roupa da menina não eram do 
acusado, que disse, cm liber-
dade, que vai tentar refazer 
sua vida. 

A nova chefe 
O movimento guerrilheiro 

maoista Sendero Luminoso já 
tem um novo líder: Maria Jen-
ny Rodriguez Neyra, ou Ca-
marada Rita, que substitui 
Abimael Guzmán, preso e 
condenado à prisão perpétua. 

Piratas modernos 
Cerca de Cr$ 2 bilhões em 

produtos eletroeletfônieos fo-
ram roubados desde o início 
do ano pelos chamados "pira-
tas", que atacam as balsas no 
rio Amazonas, perto da ilha dc 
Marajó. A informação é do 
Sindicato das Empresas de 
Navegação do Pará. 

FBI "yea, yea„ yea" 
O FBI passou dois anos in-

vestigando uma música de 
rock de 63 para tentar provar 
que ela era obscena. Cópias da 
melodia "Louic Louie" foram 
enviadas ao FBI em pacote 
marcado "obsceno". Os agen-
tes a tocaram de trás para fren-
te, em rotação diferente e com 
o auxílio do computador para 
ver se a letra ficava indecente. 
Ela diz: "Louie Louie,.. oh 
yea, away we go. Ycn, yea, 
yea" etc. 

Números absurdos 
Adolescente que ficam grá-

vidas são mais de 15 milhões 
por ano cru todo o mundo. Foi 
o que disse a Federação Inter-
nacional pela Paternidade Pla-
nejada. O grupo defende pro-
gramas de planejamento e in-
formação voltados para jo-
vens de I S a 19 anos. 

murro PloR 
Ar\ E A7 EP 45 
515TOR FILME 
JAPONESES E 
NOVELAS 

s/CA NAÇ 

de 

MERCANTIL SABIA LTDA 
Óleos lubrifiéantes e graxas automotivas e industriais IPIRANGA e AG1P/TUTELA 

Cabos de aço e telas para garimpo 
Rua Princesa Isabel, n° 52 - V ilheria/R0 - Fone (069) 321-3956 

RESTAURANTE E LANCHONETE 
VITÓRIA RÉGIA 

'Deliciosa comida caseira 
Servimos marmita 

Rua Pimenta Bueno, n° 107 
(ao lado da Farmácia Santa Terezinha) 

RONDOTEL 
Mantenedora de Telecomunicações Lida 

O shop da telefonia 
Rua Osvaldo Cruz, 206 321-2698 

AUTO MECÂNICA LONDRINA 
(Cidão) 

Mecânica de veículos  pesados 

Rua  7. n°30 (esquina c/ Celso Manch, 
Vilhena/RO -Fone 321-3144 
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Bastidores 
Faxina 

O prefeito Ademar Suckel 
colocou no olho da rua, mais 
de. urna centena de funcioná-
rios, muitos dos quais, velhos 
colaboradores de campanha. 
O prefeito pretende fazer um 
concurso público dentro de al-
guns dias para recontratar os 
que passarem. 

Tabuleiro 
O deputado Nilton 

Schramm já anunciou: se 
Odacir Soares for candidato 
ao governo do Estado, ele 
sobe em seu palanque, não im-
porta a quem isso desagrade. 
Com  isso, o candidato do go-
verno a deputado federal em 
Vilhena deverá sair da queda 
de braço entre Ruttrnann e Vi-
tória Abrão, já que Fidélis não 
dispõe de muito prestígio jun-
to a Canuto e Bianco, 

Revertério 
A iniciativa do secretário  

de Administração, Nelson Li-
nares, de fechar todas os trai-
lers que vendem sanduíches 
em. Vil hena acabou sofrendo 
um golpe esta semana. Os am-
bulantes se reuniram e foram 
falar direto com o prefeito 
Ademar, que afirmou que 
tudo não passara de um equí-
voco, e que os mesmos não 
seriam molestados, devendo 
no entanto, seguir certas nor-
mas que lhes serão informa-
das, como manter o local lim-
po, distãncia da calçada etc. 
Até sr. Edson. que há anos 
vende cachorro-quente junto à 
agência do BERON corria o 
risca de ser "despejado" 

Em nome do filho 
O prefeito Ademar Suckel 

já declarou que não vai usar a 
máquina da prefeitura na cam-
panha de nenhum candidato. 
Já em confidências a amigos, 
tem demonstrado a sua inten-
ção de lançar seu filho Duilton 

DIVINA DAMA 
COSMÉTICOS 

Completo equipamento 
para salão de beleza 

Rua Costa e Silva, n° 311 
VilhentVRO 

como candidato a deputado 
estadual. Como não tem di-
nheiro para bancar urna cam-
panha, nem quer usar a prefei-
tura, a eleição do rapaz, a não 
ser que aconteça um grande 
milagre. já está fadada a não 
dar certo. 

Parece, mas não é 
Na última semana, o "co-

ringa" da prefeitura. Jones 
Wanded an Ely foi a Porto Ve-
lho levar alguns documentos 
para a Assembléia Legislativa 
a pedido do prefeito Ademar 
Suckel. Confuso sobre que 
rumo tomar para chegar ao 
seu destino, o rapaz peguntou 
a um transeunte onde ficava a 
Assembléia, obtendo a infor-
mação com a maior presteza. 
Andou alguns metros e che-
gou onde queria -ou quase. É 
que ao invés de chegar à sede 
do Legislativo rondoniense, o 
rapaz acabaou entrando numa 
igreja: a Assembléia de Deus. 

Sob as bênçãos do chefão 
Na última quarta-feira, o 

advogado Carlos Pictrobon 
recebeu telex do chefão do 
PTB em Rondônia. Chagas 
Neto, confirmando-o como 1" 
vice-presidente do Diretório 
Regional do partido. Além do 
próprio Chagas Neto, também 
avalisou a sua indicação, o se-
cretário geral da sigla, Valde-
mar Marinho. 

Bom exemplo 
A deputada Ivone A brão re-

solveu mostrar que pretende 
de . fato ajudar a melhorar a 
educação em Rondônia. 
Quando um de seus mais pró-
ximos assessores foi convoca-
do a voltar a sala de aula, 'Ivo-
ne não apenas apoiou a idéia, 
coma convenceu o colabora-
dor a aceitá-la. Não se sabe se 
o assessor gostou dessa troca, 
mas o professorado aplaudiu 
de pé. 

31,49 
foi a inflação 
de junho 

Inflação de junho 
é a maior dos 
últimos anos 

Segundo dados da FGV 
(Fundação Getúlio Vargas), a 
inflação de junho alcançou o 
maior índice, desde março de 
1990, ficando na marca de 
31,49%, ou seja, quase dois 
porcento a mais que o mês 
anterior (29,70%). 

MUNDO 
Meninas prostitutas 

A Delegacia Especializada 
em Proteção à Criança e ao 
Adolescente do Acre regis-
trou desde o ano passado o 
desaparecimento de 2.50 me-
ninas com menos de 17 anos. 
A grande maioria foi trazida 
de suas casas por motoristas 
de caminhões para garimpos 
de Rondônia, e obrigadas a se 
prostituir. Nos últimos dois 
anos, pelo menos 20 delas fo-
ram mortas porque adquiri-
ram doenças venéreas. 

Salvo pelo sêmen 
A justiça dos EUA anulou a 

pena de morte imposta em 
Maryland a Kirk Bloods-
worth, de 32 anos, acusado de 
violação e assassinato de uma 
menina de 9 anos, em junho cie 
1984. "Provas genéticas de-
monstram que ele é inocente", 
justificou o juiz James Smith. 
Os sêmens encontrados na 
roupa da menina não eram do 
acusado, que disse, em liber-
dade, que vai tentar refazer 
sua vida. 

A nova chefe 
O movimento guerrilheiro 

maoísta Sendero Luminoso já 
tem um novo líder: Maria Jen-
ny Rodriguez Neyra, ou Ca-
marada Rita, que substitui 
Abimael Guzmán, preso e. 
condenado à prisão perpétua. 

Piratas modernos 
Cerca de Cr$ 2 bilhões em 

produtos eletroeletr6nicos fo-
ram roubados desde o início 
do ano pelos chamados "pira-
tas'', que atacam as balsas no 
rio Amazonas, perto da ilha cie 
Marajó. A informação é do 
Sindicato das Empresas de 
Navegação do Pará. 

FBI "yea, yea, yea" 
O FBI passou dois anos in-

vestigando uma música de 
rock de 63 para tentar provar 
que ela era obscena. Cópias da 
melodia "Louie Louie" foram 
enviadas ao FBI em pacote 
marcado "obsceno". Os agen-
tes a tocaram de trás para fren-
te, em rotação diferente e com 
o auxílio do computador para 
ver se a letra ficava indecente. 
Ela diz: "Louie Louie... oh 
yea, away we go. Yea, yea, 
yea" etc. 

Números absurdos 
Adolescente que ficam grá-

vidas são mais de 15 milhões 
por ano em todo o mundo. Foi 
o que disse a Federação Inter-
nacional pela Paternidade Pla-
nejada. O grupo defende pro-
gramas de planejamento e in-
formação voltados para jo-
vens de 15 a 19 anos. 

CORONEL , 
POR FAVOR, 
FAZER TU-
DO QUE ELES 
QUERER JÁ 
NÃO AGUEN-
TAR MAIS 

HOJE PIÃO 
TER ,;TOGO, 
NÃO TER 
PERIGO 

Rua Pimenta Buem,. 260 - Centro 
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 985 Nova Vilhena 

Vithena/RO 

Aulas de 
Tae-kwon-do, aeróbica e 

ginástica localizada 

ACADEMIA 
KERIGMA 

AAU(TO PloR 
M E FAZ EP AS - 
5IS TI IR FILMES 
JAPONESES E 
NOVE LAS 
AilEx/CA NAS 

MERCANTIL SABIA LTDA 
Óleos lubrifiCantes e graxas automotivas e industriais !PIRANGA  e AG IP/TUTELA 

Cabos de aço e telas para garimpo 
Rua Princesa Isabel, n° 52 - Vilhena/RO - Fone (069) 321-3956 
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Luiz Antônio 
X. de S. Rocha 

OAB-RO 93-A 

CORRETO MÓVEIS 
COM. E REPRES, 
TONIAZZO LTDA 

lei' atire. iram 
Fui \as, painéis. adesivos. lay-out. camisetas.. 

rel °nuas dc casas 

Rua Costa e Silva. 265  -  Vilhend/R0 
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Aconteceu... 
Faroeste caboclo 

ei 

Avião levanta vôo de Vilhena 
rumo. a Brasília, levando a fina flor 
"da nossa política. Na primeira clas-
se, apenas o governador Osvaldo 
Piana, o senador Odacir Soares e o 
presidente da Assembléia, Silverna-
ni Santos. Na classe econômica, vai 
gente como Chiquilito, Bianco, 

Schramm, Rintmann e Cassol, 
dentre outros. Decidimos não colo-
car o prefeito Ademar Suckel nessa 
tripulação, porque ele já declarou 
que não acha graça nenhuma nas 
crônicas que publicamos. Em com-
pensação, nós também não vamos 
mais achar graça em nada do que ele 
faz, nem que ele dê um soco no 
padre e uma mordida no juiz. Guerra 
é guerra. 

A viagem segue calmamente até 
que o comandante, muito sutilmen-
te, para não assustar ninguém avisa, 
através do interfone que o avião vai 
cair e que se Deus não for brasileiro, 
todo mundo vai morrer. Sem exces-
são, os passageiros das duas classes 
se agitam, afinal, tanto faz morrer 
em primeira ou em segunda classe. 
O único que se mantém absoluta-
mente como estava é José Bianco, 
que .bebeu tudo o que tinha direito e 
agora está roncando, com a cabeça 
encostada no ombro do deputado 
Edson Fidelis, babando em sua ca-
misa. Num canto. sem fala e branca 

ti 

como cêra, Ivone Abrão faz o sinal 
da cruz. 

- Aí, hein? Que negócio é esse de 
se benzer? Você não é crente? -dis-
para Schramm. 

- Numa hora dessas, até macum-
ba vale. Saravá -responde a deputa-
da, tentando se lembrar como se 
chama o caboclo. 

E o avião continua caindo. Con-
centrado, lendo uma Bíblia, Vitório 
Abrão tenta calcular quantos irão 
para o "cafundó", quantos para o 
purgatório e quantos serão os afor-
tunados a irem para o céu. Não de-
mora muito para concluir a sua ma-
temática, já que a aeronave está a 
poucos metros do chão. Todos se 
preparam para passar dessa para me-
lhor quando acontece o choque. Es-
tranhamente, porém, o choque não é 
tão forte e quando o avião para, to-
dos descobrem, que ele caiu no mar. 
A esta altura o leitor deve estar 
achando que este cronista é uma 
anta, pois só um cabeça dc bagre 
para achar mar entre Rondônia e 
Brasília. Mas que ninguém se esque-
ça que isso é apenas uma crônica, e 
numa crônica qualquer coisa é pos-
sível. Na semana que vem vamos 
provar isso, ao criar urna história em 
que o governador Osvaldo Piana 
será chamado de ""Lintião". É 
mole? 

Continuando. Por sorte, os tripu-
lantes do avião conseguem arrumar 
um barco (não falei? Barco num 
avião, só mesmo em crônica). Todos 
se amontoam c passam horas reman-
do sem avistar terra firme. A fome 
começa a apertar e os náufragos des 
cobrem que a única maneira de so-
breviver será através do sacrifício de 
alguém. 

- Vamos ter que apelar para o 
canibalismo ou então morreremos 
todos -diz Silvernani, com algum 
constrangimento. 

- Cani... o quê? -quer saber Rutt-
mann. 

- Teremos que comer alguém... 
-tenta explicar o presidente da ALE. 

- Comer alguém? Ôba, orgia! -
grita Bianco, acordando do porre. 

Sem lhe dar atenção Silvernani 
conclui: 

- Quando digo comer, quero di-
zer que teremos que nos alimentar 
de alguém. Ruttniann. 

Depois de duas horas de explica-
ções, é hora de se definir os critérios 
para se saber quem será o sacrifica-
do. 

- Que tal o mais gordo. Assim, 
teremos alimento por mais tempo 
-propõe Ronaldo Aragão, olhando 
para Jerônimo Santana. 

- Nada disso-rebate. o "Bengala -
tenho urna opção melhor. O pessoal 
da primeira classe pode ser o primei-
ro também no sacrifício. 

- Revanchismo não -grita Piana. 
No meio da discussão, Odacir vai 

até a ponta da embarcação e, eia 
silêncio, aponta uma arma para a 
própria cabeça. Schramm vai atrás e 
suplica: 

- Não faça isso, senador. Pelo 
amor de Deus! 

Emocionado com aquela de, 
monstração de carinho, o senador 
desiste, enquanto Schramm comple-
ta: 

- Na cabeça não, eu adoro miolos 
à mi lanesa. 

A discussão prossegue e como 
não se chega a um acordo, decide-se 
que a questão será resolvida através 
do voto direto e secreto. O que obti-
ver menos votos, vai para a panela. 
Porsacanagem não é permitido mar-.  • 
car o nome com uma cruzinha. As-
sim, o deputado Reditário Cassol 
acaba sendo prejudicado, já que não 
consegue escrever o próprio nome'e 
chega ao final do pleito sem um 
único voto. Apurado o resultado, to-
dos partem pra cima dele que, ten-
tando se defender, acaba virando o 
barco. Todos são devorados indis-
tintamente pelos tubarões que. 
como sabe não tem critérios: comem 
gordos e magros sem o menor cons-
trangimento. 

Rua Quintino Cunha, 248 
Vilhena/RO 

Fone 321-3807 

(Folha de SVia 

Década de 60, agência do Bamerindus em Marechal Cândi-
do R ondon (PR), cidade próxima a fronteira com o Paraguai. 
Ali aconteceu o primeiro assalto a mão armada da história 
do Paraná, garante Antonio Zanini, um dos diretores mais 
antigos da instituição financeira. 
Destacado para relatar a história na última segunda-feira em 
Curitiba, durante a inauguração da exposição "Memória 
Bamerindus", Zanini contou que o assalto foi uma sensação 
no Estado. 
- Ninguém estava acostumado com aquilo. Teve cliente que 
contou depois que passava na rua na hora do assalto e achou 
que era brincadeira de mocinho e bandido- conta o diretor. 
Os perigosos assaltantes fugiram num DKW Vemag. Todos 
experientes e enfronhados na arte do ofício eram os malfei-
tores, que não se preocuparam em eliminar por completo os 
sinais de que o carro, quando circulava honestamente, servia 
como táxi, 
Elementar meu caro Watson: um dos dois únicos táxis DKW 
Vernag do Paraná era de Londrina. O motorista foi preso 
com parte do dinheiro no porta-luvas. 

Faltou a senha 
Na última segunda-feira, enquanto o ministro Fernando 
Henrique Cardoso se reunia no Planalto com ltamar e o 
ministério, seu assessor de imprensa, o jornalista Geraldo 
Moura, segurava na Fazenda a divulgação das medidas 
econômicas. O documento só poderia ser entregue à impren-
sa depois de uma autorização, que viria do palácio, 
Fábio Pannunzio, da TV Bandeirantes, soube que alguns 
repórteres de jornais já tinham o texto. Correu ao telefone e 
discou para o celular do acessor: 
- Aqui é do palácio.'Pode liberar, 
Moura, que jura não ter vazado o documento para ninguém, 
ficou com uma pulga atráz da orelha: 
- A senha não era aquela. 
Resolveu conferir. Ligou para o Planalto e falou com a 
"fonte" combinada. Ninguém de Já havia autorizado a libe.-
ração. Mas, mas como a reunião caminhava para o fim, não 
tinha mais problema, o texto estava liberado. 
Mas a reunião ainda durou umas hora e, quando FHC 
chegou ao ministério, os jornalistas já estavam mais prepa-
rados para a maratona de perguntas. 

FRASES 
"Escrever é um trabalho duro. Uma frase clara não sai por 
acidente -c poucas saem na primeira, na segunda ou mesmo 
na terceira tentativa". 

William Zinsser. escritor norte-americano. 

"Entre duas palavras, escolha sempre a mais simples; entre 
duas palavras simples, escolha a mais curta". 

Paul Valéry, poeta francês 

"O que é escrito sem esforço é geralmente lido sem prazer". 
Samuel Jonhson, escritor inglês 
"Certa é a frase que, obedecidos o espírito da língua e as 
circunstâncias do discurso, comunique com a máxima pre-
cisão possível". 

João Ubaldo Ribeiro, escritor brasileiro 

"O dia em que, como ,o bicheiro está na cadeia, tiver tam-
bém, sonegador na cadeia. o Brasil vai amanhecer mais 
risonho". 

Fernando Henrique Cardoso, ministro da Economia 
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Aconteceu... 
Faroeste caboclo 

lb 6 • or• a. 
a a 

Avião levanta vôo de Vilhena 
rumo. a Brasília, levando a tina flor 
tia nossa política. Na primeira clas-
se, apenas o governador Osvaldo 
Piana, o senador Odacir Soares e o 
presidente da Assembléia, Silverna-
ni Santos. Na classe econômica, vai 
gente como Chiquilito, Bianco, Ivo-
ne, Schriunm, Riatmann e Cassol, 
dentre outros. Decidimos não colo-
car o prefeito Ademar Suckel nessa 
tripulação, porque ele já declarou 
que .não acha graça nenhuma nas 
crônicas que publicamos. Em com-
pensação, nós também não vamos 
mais achar graça em nada do que ele 
faz, nem que ele dê um soco no 
padre e uma mordida no juiz. Guerra 
é guerra. 

A viagem segue calmamente até 
que o comandante, muito sutilmen-
te, para não assustar ninguém avisa, 
através do interfone que o avião vai 
cair e que se Deus não for brasileiro, 
todo mundo vai morrer. Sem. exces-
são, os passageiros das duas classes 
se agitam, afinal, tanto faz morrer 
em primeira ou em segunda classe. 
O único que se mantém absoluta-
mente como estava é José Bianco, 
que .bebeu tudo o que tinha direito e 
agora está roncando, com a cabeça 
encostada no ombro do deputado 
Edson Fidelis, babando em sua ca-
misa. Num canto. sem fala e branca 

como cêra, Ivone AbrãO faz o sinal 
da cruz. 

- Aí, hein? Que negócio é esse de 
se benzer? Você não é crente? -dis-
para Schramm. 

- Numa hora dessas, até macum-
ba vale. Saravá -responde a deputa-
da, tentando se lembrar como se 
chama o caboclo. 

E o avião continua caindo. Con-
centrado, lendo uma Bíblia, Vitório 
Abrão tenta calcular quantos irão 
para o "cafundó", quantos para o 
purgatório e quantos serão os afor-
tunados a irem para o céu. Não de-
mora muito para concluir a sua ma-
temática, já que a aeronave está a 
poucos metros do chão. Todos se 
preparam para passar dessa para me-
lhor quando acontece o choque. Es-
tranhamente, porém, o choque não é 
tão forte e quando o avião para, to-
dos descobrem, que ele caiu no mar. 
A esta altura o leitor deve estar 
achando que este cronista é uma 
anta, pois só um cabeça de bagre 
para achar mar entre Rondônia e 
Brasília. Mas que ninguém se esque-
ça que isso é apenas uma crônica, e 
numa crônica qualquer coisa é pos-
sível. Na semana que vem vamos 
provar isso, ao criar unia história em 
que o governador Osvaldo Piana 
será chamado de ""Lintião". É 
mole? 

Dr. Edélcio Vieira 
Advogado 

Av. Liberdade, n2  3827 
321-2952 

STE L RO N  
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Continuando. Por sorte, os tripu-
lantes do avião conseguem arrumar 
um barco (não falei? Barco num 
avião, só mesmo em crônica). Todos 
se amontoam c passam horas reman-
do sem avistar terra firme. A fome 
começa a apertar e os náufragos des 
cobrem que a única maneira de so-
breviver será através do sacrifício de 
alguém. 

- Vamos ter que. apelar para o 
canibalismo ou então morreremos 
todos -diz Silvernani, com algum 
constrangimento. 

- Cani.,. o quê? -quer saber Run-
mann. 

- Teremos que comer alguém... 
-tenta explicara presidente da ALE. 

- Comer alguém? Ôba, orgia! -
grita Bianco, acordando do porre. 

Sem lhe dar atenção Silvernani 
conclui: 

- Quando digo comer, quero di-
zer que teremos que nos alimentar 
de alguém. Ruttmann. 

Depois de duas horas de explica-
ções, é hora de se definir as critérios 
para se saber quem será o sacrifica-
do. 

- Que tal o mais gordo. Assim, 
teremos alimento por mais tempo 
-propõe Ronaldo Aragão, olhando 
para Jerônimo Santana. 

- Nada disso-rebate. o "Bengala -
tenho uma opção melhor. O pessoal 
da primeira classe pode ser o primei-
ro também no sacrifício. 

- Revanchismo não -grita Piana. 
No meio da discussão, Odacir vai 

até a ponta da embarcação e, em 
silêncio, aponta uma arma para a 
própria cabeça. Schramm vai atrás e 
suplica: 

- Não faça isso, senador Pelo 
amor de Deus! 

Emocionado com aquela de,- 
monstração de carinho, o senador ; 
desiste, enquanto Schramm comple- 
ta: 

- Na cabeça não, eu adoro miolos 
à milanesa. 

A discussão prossegue e como 
não se chega a um acordo, decide-se , 
que a questão será resolvida através ; 
do voto direto e secreto. O que obti-
ver menos votos, vai para a panela. 
Porsacanagem não é permitido mar--  • 
car o nome com uma cruzinha. As-
sim, o deputado Reditário Cassol 
acaba sendo prejudicado, já que não 
consegue escrever o próprio nome'e 
chega ao final do pleito sem um 
único voto. Apurado o resultado, to-
dos partem pra cima dele que, ten-
tando se defender, acaba virando o 
barco. Todos são devorados indis-
tintamente pelos tubarões que. 
como sabe não tem critérios: comem 
gordos e magros sem o menor cons-
trangimento. 

Luiz Antônio 
X. de S. Rocha 

(Folha de SVia 

Década de 60, agência do Bamerindus em Marechal Cândi-
do R ondon (PR), cidade próxima a fronteira com o Paraguai. 
Ali aconteceu o primeiro assalto a mão armada da história 
do Paraná, garante Antonio Zanini, um dos diretores mais 
antigos da instituição financeira. 
Destacado para relatar a história na última segunda-feira em 
Curitiba, durante a inauguração da exposição "Memória 
Bamerindus", Zanini contou que o assalto foi uma sensação 
no Estado. 
- Ninguém estava acostumado com aquilo. Teve cliente que 
contou depois que passava na rua na hora do assalto e achou 
que era brincadeira de mocinho e bandido- conta o diretor. 
Os perigosos assaltantes fugiram num DKW Vemag. Todos 
experientes e enfronhados na arte do ofício eram os malfei-
tores, que não se preocuparam em eliminar por completo os 
sinais de que o carro, quando circulava honestamente, servia 
como táxi, 
Elementar meu caro Watson: um dos dois únicos táxis DKW 
Vernag do Paraná era de Londrina. O motorista foi preso 
com parte do dinheiro no porta-luvas. 

Faltou a senha 
Na última segunda-feira, enquanto o ministro Fernando 
Henrique Cardoso se reunia no Planalto com ltamar e o 
ministério, seu assessor de imprensa, o jornalista Geraldo 
Moura, segurava na Fazenda a divulgação das medidas 
econômicas. O documento só poderia ser entregue à impren-
sa depois de uma autorização, que viria do palácio. 
Fábio Pannunzio, da TV Bandeirantes, soube que alguns 
repórteres de jornais já tinham o texto. Correu ao telefone e 
discou para o celular do acessor: 
- Aqui é do palácio.'Pode liberar. 
Moura, que jura não ter vazado o documento para ninguém, 
ficou com uma pulga atráz da orelha: 
- A senha não era aquela. 
Resolveu conferir. Ligou para o Planalto e falou com a 
"fonte" combinada. Ninguém de iá havia autorizado a libe.-
ração. Mas, mas como a reunião caminhava para o fim, não 
tinha mais problema, o texto estava liberado. 
Mas a reunião ainda durou umas hora e, quando FHC 
chegou ao ministério, os jornalistas já estavam mais prepa-
rados para a maratona de perguntas. 

"Escrever é um trabalho duro. Uma frase clara não sai por 
acidente -c poucas saem na primeira, na segunda ou mesmo 
na terceira tentativa". 

William Zinsser, escritor norte-americano. 

"Entre duas palavras, escolha sempre a mais simples; entre 
duas palavras simples, escolha a mais curta". 

Paul Valéry, poeta francês 

"O que é escrito sem esforço é geralmente lido sem prazer"_ 
Samuel Jonhson, escritor inglês 
"Certa é a frase que, obedecidos o espírito da língua e as 
circunstâncias do discurso, comunique com a máxima pre-
cisão possível". 

João Ubaldo Ribeiro, escritor brasileiro 

"O dia em que, como ,o bicheiro está na cadeia, tiver tam-
bém, sonegador na cadeia. o Brasil vai amanhecer mais 
risonho". 

Fernando Henrique Cardoso, ministro da Economia 
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Caldeira reconhece que a ineficiénria da CERON pode acatar 
"contaminando" o material humano da empresa. 
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Alberto Caldeira: 
Aos 40 anos, o engenheiro Al-

berto Caldeira, que comanda r1 
CERON em \Pilheria tem uma 
missão ingrata: manter em fun-
cionamento um dos mais obsole-
tos sistemas de geração de ener-
gia do país. Funcionário da em-
presa desde o mês de julho de 
1984, este engenheiro elétrico, 
formado pela Faculdade de En 
genhari a de BarretoseSP já traba-
lhou em diversas cidades de Ron-
dónia antes de vir para Vilhena. 

Casado, pai de três filhos, Cal-
deira está em Vilhena há apenas 
dois anos e diz que a cidade tem 
menos peobiemas no setor ener-
gético do que, cidade maiores, 
come ]i-Paraná, Ariquemes e 
Cacoal, Ele (lie que não é possí-
vel prever um fim para os racio-
namentos de energia. uma vez 
que o parque termelétrico da ci-
dade. e obsoleto e precisa de revi-
são constante. 

Ao falar do futuro, o enge-
nheiro diz que acredita na inicia-
tiva privada para solucionar o 
problema energético no Estado. 
Segundo ele, com 11 mil Kw de 
energia, Vilhena poderia se tor-
nar auto-suficiente no setor, o 
que poderá -segundo acredita-
acontecer dentro dos próximos 
cinco anos, com a construção de 
PCHs pelos empresários. Ressal-
va, no entanto, que essa iniciativa 
deve começar já, e depois de cin-
co anos, novos investimentos 
precisam ser feitos, para manter 
a continuidade. 
• Consciente. C'uldetra acredita 

que a ineficiência da CERON' 
acaba por estimular a ineficiên-
cia do seu material humano. uma 
vez que faltam recursos para o 
aperfeiçoamento de pessoal. Fa-
vorável à privatização da enipre-
sit, ele diz que os dois únicos 
municípios que já solucionaram  

o problema de geração de energia 
no Estado são Colorado do Oeste 
e Porto Velho, e que kolim de 
Moura. com  a inauguração da 
PCH do deputado Reditário Cas-
so], que acontecerá no próximo 
dia 4 de julho, terá metade do seu 
problema resolvido, 

Sobre a energia atômica, uma 
das mais utilizadas em países do 
primeiro-mundo, Caldeira disse 
que o Brasil ainda não está pre- 

parado para utilizá-la sem riscos, 
e citou o exemplo da usina de 
Angra 1, nu Rio de Janeiro, que 
está praticamente paralisada. 

Na redação do jornal FOLHA 
DO SUL, acompanhado pelo 
também engemheiro Gilberto 
Maria, Aberto Caldeira conce-
deu a seguinte entrevista: 

FS: Até quando vão conti-
nuar os racionamentos de  

energia em Vilhena? 
E uma pergunta difícil dc res-

ponder porque a nossa empresa 
trabalha com unidades um tanto 
antigas e temos uma certa difi-
culdade na reposição de peças, 
cm função do custo financeiro, 
urna vez que a maioria é impor-
tada. Apesar de termos a nossa 
situação atenuada recentemente, 
devido à construção da nova usi-
na, não podemos precisar ainda 
até quando estes racionamentos 
vão persistir. Nós esperamos que 
com a participação da iniciativa 
privada no setor de construção de 
PCHs, dentro de 5 anos pelo me-
nos, estejamos numa situação 
melhor. Salientamos ainda que 
temos duas unidades paradas e a 
CERON já está blocando recur-
sos para colocá-las em funciona-
mento, o que diminuirá a inci-
dência dc racionamentos. 

FS: Quantas litros de com-
bustível a CERON gasta por 
dia para gerar energia para a 
cidade de Vilhena? 

Atualmente nós gastamos 
uma média de 32 mil litros. de 
(-íleo Diesel. 

FS: E quanto isso representa 
em dinheiro? 

Isso dá aproximadamente 500 
milhões de cruzeiros. 

FS: O sr. acha viável a priva-
tização da CERON? 

Acho perfeitamente viável, 
porque a empresa que vier a as-
sumir a CERON deverá possuir 
recursos, que serão injetados pa-
ra resolver problemas da maior 
importância, como a moderni-
zação do seu parque gerador e a 
extensão da sua rede de energia. 
Com  'isso a CERON mudará da 
água para o vinho, e por isso nós 
somos a favor da privatização. 

FS: Quais as empresas inte-
ressadas em adquirir a CE-
RON? 

Nós temos acompanhado os 
comentários e a divulgação pelos 
jornais, que falam do interesse do 
Grupo Votorantim e do Grupo 
Rede na aquisição da CERON, 
mas não sabemos até que ponto 
isso é verdade, já que não esta-
mos participando das negociaçõ-
es. 

FS: Quanto custaria hoje a 
CERON? 

Eu não saberia dizer o valor 
exalo (Ia empresa. Seria preciso 
fazer um completo levantamento 
patrimonial. 

FS: Quais os municípios de 
Rondônia que conseguiram 
resolver os seus problemas 
energéticos? 

Apenas dois municípios no 
Estado conseguiram resolver 
completamente este problema: 
Colorado do Oeste e Porto Ve-
lho. Mas a cidade de Guajará-
Mirim, embora não tenha cons-
truído uma PCH passa por uma 
boa situação no que diz respeito 
à geração dc energia. 

FS: Com a inauguração da 
PCH Casso( em Santa Luzia, 
o sr. acredita que aquele mu-
nicípio também irá resolver o 
seu problema? 

Com certeza, não apenas San-
ta Luzia, como também Rolim de 
Moura, com a construção dessa 
usina conseguirão suprir metade 
da demanda de energia. 

FS: Muita gente afirma que 
a inauguração de motores, 
feita pelo goverador Osvaldo 
Piaria foi um grande embus-
te, uma vez que para que eles 

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN 
A sua Poupança Móvel 

Está de volta o Consórcio Nacional Volkswagen, com seus 15 anos de tradição e 
mais de 170.000 veículos entregues. 

Ele é o melhor investimento para quem está atrás de segurança e qualidade, 
garantidas por urna equipe profissional e competente. 

É urna espécie de Poupança Móvel, porque você investe todo mês um valor 
determinado e obtém corno rendimento um Volkswagen O Km. 

Sem incidência de juros e prestações de valores menores que qualquer outra opção. 
de compra, o Consórcio Nacional Volkswagen possui planos de curta nii longa duração, 
á sua escolha. 

E mais: o Consórcio Nacional Volkswagen assumiu um 
compromisso com seus clientes, assegurado pelo pro-
grama ATC Atendimento Total ao Consumidor, garan-
tindo satisfação através do melhor atendimento. 

Portanto, se você quer um grande negócio, aplique na 
Poupança Móvel Volkswagen. Um investimento que ren-
de muito mais segurança e economia que qualquer outro. 

Fale já com seu Concessionário e garanta o seu Volks-
wagen O Km, pela maneira mais acessível de compra. 

Consórcio com formação 
de grupos mistos 

em 12, 25, 36 e 50 meses 

Carevel 
Carevel Veículos Ltda 
Av. Celso Mazutti, 3505 
Fones (069) 321-3244/3938 

Caldeira reconhece que a ineficiência da CERON pode acabar 
"contaminando" o material humano da empresa. 
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Alberto Caldeira: 
Aos 40 anos, o engenheiro Al-

berto Caldeira, que comanda a 
CERON em Vilhena tem uma 
missão ingrata: manter em fun-
cionamento um dos mais obsole-
tos sistemas de geração de ener-
gia do país. Funcionário da em-
presa desde o mês de julho de 
1984, este engenheiro elétrico, 
formado pela Faculdade de En-
genharia de 13arretos/SP já traba-
lhou em diversas cidades de Ron-
dônia antes de vir para Vilhena. 

Casado, pai de três filhos, Cal-
deira está em Vilhena há apenas 
dois anos e diz que a cidade tem 
menos pToblernas no setor ener-
gético do que. cidade maiores, 
corno Ji-Paraná, Ariquemes e 
Cacoal. Ele diz que não é possí-
vel prever um fim para os racio-
namentos de energia, uma vez 
que o parque termelétrico da ci-
dade. é obsoleto e precisa de revi-
são constante. 

Ao falar do futuro, o enge-
nheiro diz que acredita na inicia-
tiva privada para solucionar o 
problema energético no Estado. 
Segundo ele, com 11 mil Kw de 
energia, Vilhena poderia se tor-
nar auto-suficiente no setor, o 
que poderá -segundo acredita-
acontecer dentro dos próximos 
cinco anos, com a construção de 
PCHs pelos empresários. Ressal-
va, no entanto, que essa iniciativa 
deve começar já, e depois de cin-
co anos, novos investimentos 
precisam ser feitos, para manter 
a continuidade. 
• Consciente. Caldeira acredita 

que a ineficiência da CERONr 
acaba por estimular a ineficiên-
cia do seu material humano. uma 
vez que faltam recursos para o 
aperfeiçoamento de pessoal. Fa-
vorável à privatização da ernpre-
sa, ele diz que os dois inicos 
municípios que já solucionaram  

o problema de geração de energia 
no Estado são Colorado do Oeste 
e Porto Velho, e que koilin dc 
Moura, com a inauguração da 
PCH do deputado Reditário Cas-
sol, que acontecerá no próximo 
dia 4 de julho, terá metade do seu 
problema resolvido. 

Sobre a energia atômica, uma 
das mais utilizadas em países do 
primeiro-mundo, Caldeira disse 
que o Brasil ainda não está pre- 
-  

parado para utilizá-la sem riscos, 
e citou o exemplo da usina de 
Angra I, no Rio de Janeiro, que 
está praticamente paralisada. 

Na redação do jornal FOLHA 
DO SUL, acompanhado pelo 
também engemheiro Gilberto 
Marin, Aberto Caldeira conce-
deu a seguinte entrevista: 

ES: Até quando vão conti-
nuar os racionamentos de  

energia em Vilhena? 
É uma pergunta difícil de res-

ponder porque a nossa empresa 
trabalha com unidades um tanto 
antigas e temos uma certa difi-
culdade na reposição de peças, 
cm função do custo financeiro, 
uma vez que a- maioria é impor-
tada. Apesar de termos a nossa 
situação atenuada recentemente, 
devido à construção da nova usi-
na, não podemos precisar ainda 
até quando estes racionamentos 
vão persistir. Nós esperamos que 
com a participação da iniciativa 
privada no setor de construção de 

.PCHs. dentro de 5 anos pelo me-
nos, estejamos numa situação 
melhor. Salientamos ainda que 
temos duas unidades paradas e a 
CERON já está alocando recur-
sos para colocá-las em funciona-
mento, o que diminuirá a inci-
dência de racionamentos. 

ES: Quantos litros de com-
bustível a CERÓIS' gasta por 
dia para gerar energia para a 
cidade de Vilhena? 

Atualmente nós gastamos 
uma média de 32 mil litros, de 
(íleo Diesel. 

ES: E quanto isso representa 
em dinheiro? 

Isso dá aproximadamente 500 
milhões de cruzeiros. 

ES: O sr. acha viável a priva-
tização da CERON? 

Acho perfeitamente viável, 
porque a empresa que vier a as-
sumir a CERON deverá possuir 
recursos, que serão injetados pa-
ra resolver problemas da maior 
importância, torno a moderni-
zação do seu parque gerador e a 
extensão da sua rede de energia. 
Com  'isso a CERON mudará da 
água para o vinho, e por isso nós 
somos a favor da privatização. 

FS: Quais as empresas inte-
ressadas em adquirir a CE-
RON? 

Nós temos acompanhado os 
comentários e a divulgação pelos 
jornais, que falam do interesse do 
Grupo Votorantim e do Grupo 
Rede na aquisição da CERON, 
mas não sabemos até que ponto 
isso é verdade, já que não esta-
mos participando das negociaçõ-
es. 

FS: Quanto custaria hoje a 
CERON? 

Eu não saberia dizer o valor 
exato da empresa. Seria preciso 
fazer um completo levantamento 
patrimonial. 

FS: Quais os municípios de 
Rondônia que conseguiram 
resolver os seus problemas 
energéticos? 

Apenas dois municípios no 
Estado conseguiram resolver 
completamente este problema: 
Colorado do Oeste e Porto Ve-
lho. Mas a cidade de Guajará-
Mirim, embora não tenha cons-
truído uma PCH passa por uma 
boa situação no que diz respeito 
à geração de energia. 

FS: Com a inauguração da 
PCH Cassol em Santa Luzia, 
o sr. acredita que aquele mu-
nicípio também irá resolver o 
seu problema? 

Com certeza, não apenas San-
ta Luzia, como também Rolim de 
Moura, com a construção dessa 
usina conseguirão suprir metade 
da demanda de energia. 

ES: Muita gente afirma que 
a inauguração de motores, 
feita pelo goverador Osvaldo 
Plana foi um grande embus-
te, uma vez que para que eles 

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN 
A sua Poupança Móvel 

Está de volta o Consórcio Nacional Volkswagen, com seus 15 anos de tradição e 
mais de 170.000 veículos entregues. 

Ele é o melhor investimento para quero está atrás de segurança e qualidade, 
garantidas por uma equipe profissional e competente. 

É urna espécie de Poupança Móvel, porque você investe todo mês um valor 
determinado e obtém como rendimento um Volkswagen O Km. 

Sem incidência de juros e prestações de valores menores que qualquer outra opção. 
de compra, o Consórcio Nacional Volkswagen possui planos de curta ou longa duração, 
á sua escolha. 

E mais: o Consórcio Nacional Volkswagen assumiu um 
compromisso com seus clientes, assegurado pelo pro-
grama ATC - Atendimento Total ao Consumidor, garan-
tindo satisfação através do melhor atendimento. 

Portanto, se você quer um grande negócio, aplique na 
Poupança Móvel Volkswagen. Um investimento que ren-
de muito mais segurança e economia que qualquer outro. 

Fale já com seu Concessionário e garanta o seu Volks-
wagen O Km, pela maneira mais acessível de compra. 

Consórcio com formação 
de grupos mistos 

em 12 25, 36 e 50 meses 

Carevel 
Carevel Veículos Ltda 
Av. Celso Mazutti, 3505 
Fones (069) 321-3244/3938 



Segundo o engenheiro, o Brasil ainda não esta preparada 
para trabalhar com a energia atõnyca 

CONSÓRCIO NACIONAL FIAT 

25 e 50 meses 
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energia na CERON 
entrassem em ,funcionamen-
to duas unidades tiveram que 
ser desativadas. O sr. con fir-
ma ou desmente este fato? 

Essa afirmação é urna grande 
inverdade, porque quando os em-
presários e as entidades pressio-
naram o governo para deixar es-
sas duas unidades em Vilhena, 
nós realmente passávamos por 
pesado racionamento. O gover-
nador cedeu à vontade do povo 
de Vilhena e as unidades ficaram 
a.qui.' Na época nós tinhamos um 
motor afetado, devido à queima 
de um ratar. Nós tínhamos então 
uma usina com duas máquinas, 
das quais uma éster.,  a parada, ou-
tra funcionando e mais duas uni-
dades a serem instaladas. Nós en-
tão tiramos o tutor de uma má-
quina que precisava de revisão e 
passamos para uma absoluta- 
mente nova. Agora, enquanto 
essa unidade passa pela revisão, 
as outras estão funcionando e em 
breve teremos o rotor para insta-
lar em mais urna unidade gerado-
ra. Isso foi um ganho da mais alta 
importãncia para o município de 
Vilhena e por isso eu não concor-
do com a colocação inicial. Res-
saltamos que ❑s racionamentos 
que atualmente vêm ocorrendo 
se devem. ao•fato de ajustes que 
es-tão sendo realizados nas novas 
unidades instaladas. 

FS: Quantos kw de energia 
seriam necessários para que 
Vilhena se tornasse auto-su-
ficiente? 

O necessário hoje parar siste-
ma térmico é ter uma reserva 
pelo menos equivalente à potên-
cia da unidade de maior capaci-
dade mais 10 ou 15% do montan-
te de sim geração. Então eu creio 
que 11 mil kw seriam suficientes 
para atendera demanda de Vil he-
na. Eu estou considerando larn-
bérn o nosso parque térmico, já 
que hoje nós dispomos de gera-
ção de energia através de proces-
so térmico e hidráulico. Quando 
eu falo em 11 mil kw eu pretendo 
resolver o problema da demanda 
hoje, Mas é necessário se fazer 
um planejamento mais amplo e 
detalhado, prevendo o cresci-
mento do município para os pró-
ximas anos. 

FS: Esses 11 mil kw que o sr. 
recomenda teriam que ser ge-
rados apenas por PCHs ou 
seriam a soma dessas com a 
geração do parque termelé-
trico? 

Eu diria 11 mil kw de uma 
, forma geral. 

FS: Qual a capacidade máxi-
ma de geração da usina que 
se pretende construir no rio 
A vila? 

Segundo as informações que 
eu acompanho com o pessoal da 
cidade e com alguns técnicos que 
estudaram esse rio, a sua capaci-
dade de geração seria de 8 mil 

kw.  

FS: Que perigos e que vanta-
gens representam as usinas 
atômicas? • 

O mundo tem dado exemplos  

absurdos do funcionamento des-
sas usinas. Na Rússia por exem-
plo já são dois os acidentes ocor-
ridos em usinas atômicas, e aci-
dentes com proporções catastró-
ficas, com devastação de grandes 
áreas, em função dos sistemas 
falhos que têm sido encontrados 
em algumas dessas usinas. É uma 
tecnologia que requer algumas 
atenções superespeci eis e acredi-
to que o Brasil ainda não esteja 
preparado para trabalhar com 
ela, até porquê nós não precisa-
mos, já que dispomos de recursos 
naturais. Eu não sou um profun-
do conhecedor de usinas atômi-
cas, mas os exemplos de Angra 1 
e Angra 2 mostram que estes pro-
jetos são de custo elevadíssimo e 
não apresentam resultados satis-
fatórios. Nós temos também uma 
reserva de gás natural muit❑ 

grande e que na futuro poderá 
representar uma grande contri-
buição para a região Norte do 
pais. 

FS: Se não forem construí-
das novas usinas, em quanto 
tempo o setor energético bra-
sileiro poderá entrar em co-
lapso? 

Eu acredito que ele já esteja 
em colapso porque há 211 anos 
que não se faz. investimentos no 
setor de uma forma total. Hoje já 
se vê vários tipos de racionamen-
to, como mudanças de horários, 
visando amenizar a situação, 
mesmo na região Sudeste. A gen-
te já tem trabalhado em alguns 
regimes de operação diferente. 
com  relação às indústrias, mes-
mo nas regiões sul e sudeste, em 
horário de trabalho para permitir 
que tenhamos unia ponta de car-
ga mais traqüila. 

FS: Por que a própria CE-
RON não toma a iniciativa de 
construir PCHs? 

A CERON tem conseguido, a 
duras penas, manter o sistema  

Mediei, estariam com o proble 
ma de energia resolvido a 'nédio 
prazo. Isso quer dizer que cerca 
de pelo menos 50% da geração 
no Estado estaria solucionado. 

PS: Quando se comuta a 
responsabilidade da C'ERON 
nu queima de aparelhos do-
mésticos, em função de pro-
blemas na rede de distribui-
ção, o que deve ser feito pelo 
•consumidor para ser ressar-
cido? 

Quando ocorre um tato dessa 
natureza a nossa Orientação é 
para que o consumidor procure a 
CERON e nos faça unia corres-
pondência pedind❑ averiguação 

do rato. A empresa, de posse das 
informações diárias do que ocor-
re no seu sistema. fará uma ava-
liação dos fatos. Se realmente 
houve falha da empresa, nós ar-
earemos com as despesas de in-
denização sem a menor proble-
ma. mas para isso, nós precisa-
mos fazer uma análise criteriosa 
da questão. 

FS: Que análise o sr. faz do 
atual quadro da CERON em 
Vintena? 

Eu vejo Villiena como uma 
das localidades melhor atendida 
no Estado no que diz respeito ao 

fornecimento de energia elétrica. 
Por aí você imagina como estão 
as outras cidades. Nós temos 
hoje racionamentos de grande 
ni o flui' nas 1 oc alidade% de Cacoal, 
Pimenta Buenos, Ji-Paraná e até 
Ariquemes. Enquanto esses mu-

nicípios racionam de 25.30 e até 
40%, Vilhena raciona no máxi-
mo 17%, a não ser quando há a 
necessidade de manutenção cor-
retiva em urna de nossas unida- 

des, ai o percentual aumenta 
muito. 

FS: O sr. acha que a inefi-
ciência da CERON pode tico-

' bar afitando o material hu-
mano da empresa? 

Eu acredito que exista uma 
correlação muito importante nis-
;.0 tudo, porque o maior patrimô-
nio de uma ernpreeta, na minha 
opinião, é o corpo de emprega-
dos. A CERON, por ser uma em-
presa que trabalha com poucos 
recursos, tem dificuldades em in-
vestir no seu quadro de funcioná-
rios. Então, sob alguns aspectos 
eu não duvido que a ineficiência 
da empresa►  acabe 1x7 F .  ser exten-
siva• aos seus empregados. unia 
vez que ela não dispõe dos recur-
sos necessários para fazer a sua 
capacitação. 

PALAVRAS 
CRUZADAS 
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que está ai hoje, devido aos par-
cos recursos. Quanto a fazer in-
vestimentos neste setor, creio 

que a dificuldade financeira seja 
o primeiro problema. 

FS: Qual o percentual do 
problema energético que será 
solucionado com a extensão 
do Linhão de Samuel? 

Em termos de percentual eu 
ainda não fiz a estimativa, mas eu 
poderia dizer de imediato, que 
todas as cidades ao longo da BR. 
mais o município de Presidente 
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energia na CERON 
entrassem em funcionamen-
to duas unidades tiveram que 
ser desativadas. O sr. confir-
ma ou desmente este fato? 

Essa afirmação é urna grande 
inverdade, porque quando os em-
presários e as entidades pressio-
naram o governo para deixar es-
sas duas unidades em Vilhena, 
nós realmente passávamos por 
pesado racionamento. O gover-
nador cedeu à vontade do povo 
de Vilhena e as unidades ficaram 
aqui.'Na época nós tinham os um 
motor afetado, devido à queima 
de um rotor. Nós tínhamos então 
urna usina com duas máquinas, 
das quais uma estava parada, ou-
tra funcionando e mais duas uni 
dades a serem instaladas. Nós ea 
tão tiramos o rotor de urna 
quina que precisava de revisão e 
passamos para uma absoluta-. 
mente nova, Agora, enquanto 
essa unidade passa pela revisão, 
as outras estão funcionando e em 
breve teremos o rotor para insta-
lar em mais uma unidade gerado-
ra. Isso foi um ganho da mais alta 
importância para o município de 
Vilhena e por isso eu não concor-
do com a colocação inicial. Res-
saltamos que os racionamentos 
que atualmente vêm ocorrendo 
se devem ao•fato de ajustes que 
estão sendo realizados nas novas 
unidades instaladas. 

ES: Quantos kw de energia 
seriam necessários para que 
Vilhena se tornasse auto-su-
ficiente? 

O necessário hoje para o siste-
ma térmico é ter uma reserva 
pelo menos equivalente à potên-
cia da unidade de maior capaci-
dade mais 10 ou 15% do montan-
te de sua geração. Então eu creio 
que 11 mil kw seriam suficientes 
para atender a demanda de Vilhe-
na. Eu estou considerando tam-
bém o nosso parque térmico, já 
que hoje nós dispomos de gera-
ção de energia através de proces-
so térmico e hidráulico. Quando 
eu falo em 11 mil kw eu pretendo 
resolver o problema da demanda 
hoje, mas é necessário se fazer 
um planejamento mais amplo e 
detalhado, prevendo o cresci-
mento do município para os pró-
ximos anos. 

ES: Esses 11 mil kw que o sr. 
recomenda teriam que ser ge-
rados apenas por PCHs ou 
seriam a soma dessas com a 
geração do parque termelé-
trico? 

Eu diria 11 mil kw de uma 
, forma geral. 

FS: Qual a capacidade máxi-
ma de geração da usina que 
se pretende construir no rio 
Ávila? 

Segundo as informações que 
eu acompanho com o pessoal da 
cidade e com alguns técnicos que 
estudaram esse rio, a sua capaci-
dade de geração seria de 8 mil 
kw. 

FS: Que perigos e que vanta-
gens representam as usinas 
atômicas? 

O mundo tem dado exemplos  

absurdos do funcionamento des-
sas usinas. Na Rússia por exem-
plo já são dois os acidentes ocor-
ridos em usinas atômicas, e aci-
dentes com proporções catastró-
ficas, com devastação de grandes 
áreas, em função dos sistemas 
falhos que têm sido encontrados 
em algumas dessas usinas. É uma 
tecnologia que requer algumas 
atenções superespeciais e acredi-
to que o Brasil ainda não esteja 
preparado para trabalhar com 
ela, até porquê nós não precisa-
mos, já que dispomos de recursos 
naturais. Eu não sou um profun-
do conhecedor de usinas atômi-
cas, mas os exemplos de Angra 1 
e Angra 2 mostrarn que estes pro-
jetos são de custo elevadíssimo e 
não apresentam resultados satis-
fatórios. Nós temos também urna 
reserva de gás natural muito 
grande e que no futuro poderá 
representar uma grande contri-
buição para a região Norte do 
país. 

FS: Se não forem construí-
das novas usinas, em quanto 
tempo o setor energético bra-
sileiro poderá entrar em co-
lapso? 

Eu acredito que ele já esteja 
em colapso porque há 20 anos 
que não se faz investimentos no 
setor de uma forma total. Hoje já 
se vê vários tipos de racionamen-
to, como mudanças de horários, 
visando amenizar a situação, 
mesmo na região Sudeste. A gen-
te já tem trabalhado em alguns 
regimes de operação diferente, 
com relação às indústrias, mes-
mo nas regiões sul e sudeste, em 
horário de trabalho para permitir 
que tenhamos uma ponta de car-
ga mais traqüila. 

FS: Por que a própria CE-
RON não toma a iniciativa de 
construir PCHs? 

A CERON tem conseguido, a 
duras penas, manter o sistema  

Médici, estariam com o proble 
ma de energia resolvido a médio 
prazo. Isso quer dizer que cerca 
de pelo menos 50% da geração 
no Estado estaria solucionado. 

ES: Quando se constata a 
responsabilidade da CERON 
nu queima de aparelhos do-
mésticos, em função de pro-
blemas na rede de distribui-
ção, o que deve ser feito pelo 
consumidor para ser ressar-
cido? 

Quando ocorre um fato dessa 
natureza a nossa orientação é 
para que o consumidor procure, a 
CERON e nos faça uma corres-
pondência pedindo averiguação 
do fato. A empresa, de posse das 
informações diárias do que ocor-
re no seu sistema, fará uma ava-
liação dos fatos, Se realmente 
houve falha da empresa, nós ar-
ctireinos com as despesas de in-
denização sem o menor proble-
ma. mas para isso, nós precisa-
mos fazer uma análise criteriosa 
da questão. 

FS: Que análise o sr. faz do 
atual quadro da CERON em 
Vilhena? 

Eu vejo Vilhena como uma 
das localidades melhor atendida 
no Estado no que diz respeito ao 
fornecimento de energia elétrica. 
Por aí você imagina como estão 
as outras cidades. Nós temos 
hoje racionamentos de grande 
monta'nas localidades de Cacoal, 
Pimenta Bueno, Ji-Paraná  e até 
Ariqueme.s. Enquanto esses mu-
nicípios racionam de 25.30  e até 
40%, Vilhena raciona no máxi-
mo 17%. a não ser quando há a 
necessidade de manutenção cor-
retiva em uma de nossas unida- 

des, aí o percentual aumenta 
muito. 

FS: O sr. acha que a inefi-
ciência da CERON pode aca-

' bar afetando o material hu-
mano da empresa? 

Eu acredito que exista uma 
correlação muito importante nis-
:o tudo, porque o maior patrimô-
nio de uma empresa, na imnha 
opinião, é o corpo de emprega-
dos. A CERON, por ser unia em-
presa que trabalha com poucos 
recursos, tem dificuldades em in-
vestir no seu quadro de funcioná-
rios. Então, sob alguns aspectos 
eu não duvido que a ineficiência 
da empresa acabe por ser exten-
sivas aos seus empregados, urna 
vez que ela não dispõe dos recur-
sos necessários para fazer a sua 
capacitação. 
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que está aí hoje, devido aos par-
cos recursos. Quanto a fazer in-
vestimentos neste setor, creio 

que a dificuldade financeira seja 
o primeiro problema. 

FS: Qual o percentual do 
problema energético que será 
solucionado com a extensão 
do Lin hão de Samuel? 

Em termos de percentual eu 
ainda não fiz a estimativa, mas eu 
poderia dizer de imediato, que 
todas as cidades ao longo da BR. 
mais o município de Presidente 



O Festival de Interpretação da Canção, era Vilhena, já se tomou 
um dos ;mirares eventos culturais do Estado 
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Indio sem habilitação sofre 
Alimentos são distribuídos em escolas acidente de automóvel 

Comitê da Cidadania 

Há poucos meses atrás, 
para ajudar a população ribei-
rinha de urna localidade pró-
xima a Porto Velho, que sofria 
o drama provocado pelas en-
chentes, os funcionários de to-
das as agências do Banco do 
Brasil no Estado de Rondônia 
doaram seus tiquetes refeição, 
que foram utilizados na aqui-
sição de alimentos, doados a 
várias famílias. 

A operação foi tão bem 51J--
cedida que a Superintendên-
cia Estadual do banco resol- 

Começou, na última quin-
ta-feira, no Ginásio Jorge Tke-
xeira, em Vilhena, o IV Festi-
val de Interpretação da Can-
ção. Promovido pelo Diretó-
rio Académico da UNIR. o 
FIC . Kase tornou uma tradição 
em V ilheria. melhorando, ano 
a ano. o nível dos participan-
tes. 

4., 

veu utilizá-la novamente.. des-
ta vez em apoio à campanha 
contra a fome, idealizada pelo 
sociólogo Herhert de Souza, 
na qual o Banco do Brasil tem 
efetiva participação. Segundo 
a explicação de Milton Ribei-
ro de Oliveira, funcionário do 
BB envolvido na campanha 
de combate à miséria e a foine, 
a doação dos tiquetes será cen-
Ira] zada em Porto Velho e ali 
serão escolhidas por sorteio, 
as cidades que serão benefi-
ciadas. Neste primeiro mês, 

Foram inscritas mais de 80 
músicas, mas apenas 50 foram 
selecionadas. Na primeira eli-
minatória (quinta-feira), o pú-
blico lotou o "Teixeirão" para 
prestigiar as interpretações, 
que foram do sertanejo ao po-
pular, passando é claro, pela 
onda do momento: a Axé Mu-
sic. 

Vilhena foi premiada e os fun-
cionários decidiram que a me-
lhor maneira de distribuir os 
alimentos adquiridos com os 
tiquetes seria entregá-los nas 
escolas. 

Assim, na última terça-fei-
ra, as escolas estaduais Paulo 
Freire, no Nova Vilhena, Ge-
nival Nunes, no setor g e Ce-
cília Meireles, no bairro Bo-
danese, receberam juntas 
2342 quilos ele alimentos, que 
custaram 35 milhões de cru-
zeiros. Esses alimentos serão 
suficientes para alimentar du-
rante aproximadamente um 
Inês, os 1.020 alunos dessas 
escolas, cujas despensas esta-
vam "zeradas" em função da 
falta de merenda escolar. 

Esta é a primeira parte (pa-
liativa) do plano do combate à 
fome. Na segunda etapa (es-
trutura]) os próprios alunos re- , 
caberão orientação técnicas 
para fazerem hortas nas esco-
las. Em contato com o delega-
do da Seagri em Vilhena. Ge-
raldo Xavier, os membros do 
Comitê da Cidadania recebe-
ram a promessa de que a Se-
cretaria deixará à disposição 
das escolas um técnico, que 
implantará as primeiras hortas 
nas escolas Genival Nunes e 
Cecilia Meireles. 

Vários artistas de Porto Ve-
lho compuseram o corpo de 
jurados, dentre eles. o artista 
plástico Zoghi e o mímico 
Alejandro Bedocci. 

A Banda 5a Dimensão, de 
Ji-Paraná foi uma atração à 
parte, interpretando músicas 
nacionais e internacionais que 
empolgararh a platéia. No tra-
balho de acompanhamento 
dos intérpretes, a banda deu 
também unia demonstração 
de talento, ao "tirar" músicas 
que nunca tinham ouvido, 
como foi o caso das evangéli-
cas. E por falar neste género 
musical, ele agradou, e muito, 
ramo a crentes quanto aos ca-
tólicos presentes ao ginásio. 

A apresentação do festival 
foi feita pelo casal Israel e Lu-
ciana, da Rádio Clube Cidade 
FM. que acompanhou e trans-
mitiu ao vivo o evento. Tam-
bém as AMs estiveram pre-
sentes, registrando os bastido-
res e gravando as interpreta-
ções, que certamente deverão 
ser incluídas em suas progra-
mações, 

Por muito pouco o índio 
Nambiquara Pedro Wasusu 
não teve uni braço amputado, 
depois de sofrer um acidente 
de carro. Poderia até ser um 
acidente comum, mas é que o 
índio, sem ser habilitado, 
guiava um veículo Toyota, no 
qual levava outras 14 pessoas 
de sua comunidade. 

Há cerca de 20 dias, depois 
de fazer compras na cidade de 
Comodoro, Pedro voltava 
para a aldeia Anunsu, quando 
foi abalroado por uni cami-
nhão de bebidas Skol, na es-
trada vicinal que dá acesso 
tanto à sua reserva quanta a 
algumas fazendas da região. O 
caminhão atingiu o Toyota 
por trás, causando-lhe fratura 
exposta no braço esquerdo. O 
motorista não se deu ao traba-
lho de socorrê-lo, o que foi 
leito por uni outro caminho-
neiro, que passava pelo local 
e que o levou para o hospital 
de Comodoro. 

Agora. eirr tratamento em 
Vilhena, hospedando-se na 
casa da funcionária da Funai, 
Elza F. Pereira, o índio terá 
que se submeter a um encher-
to de pele para corrigir a de-
formação do braço. E já avi-
sou: quando estiver curado, 
ninguém de sua tribo irá ven- 

Segundo reportagem publi-
cada na Folha de São Paulo do 
último dia 30 de junho, o Con-
selho Monetário Nacional 
aprovou a impressão das no-
vas cédulas de Cr:$ 1 milhão e 
Cr$ 5 milhões e das moedas de 
Cr$ 5 mil e Cr$ 10 mil pela 
Casa da Moeda. O processo de 
impressão estará concluído 
até setembro. Se até lá não 

der mais madeira, o que hoje 
é praticado tanto por membros 
de sua tribo corno por outras, 
que invadem a reserva Vale 
do Guaporé. 

A venda de madeiras pelos 
índios na região de Comodoro 
tem propiciado cenas depri-
mentes, sendo que alguns de-
les são vistos bêbados pelas 
ruas, frequentando bordéis e 
dirigindo sem habilitação, 
pondo em risco, tanto as suas 
próprias vidas quanto a de ter-
ceiros. Mesmo algumas crian-
ças apresentam sérias queima-
duras nas pernas, resultado de 
acompanharem os adultos nas 
garupas das motos, que lhes 
são oferecidas em troca de 
madeiras. Poucos são os ín-
dios que têm noção do valor 
de um metro de madeira, e 
exatamente por isso às vezes 
aceitam veículos e motos ve-
lhas, cujos valores (exorbitan-
tes) são estipulados pelos ma-
deireiros. 

Até agora nenhum dos ór-
gãos responsáveis peia tutela 
dos índios tomou qualquer 
providência no sentido de coi-
bir tais práticas, o que poderá, 
num futuro bem próximo, 
comprometer a sua existência 
como povo. 

houver corte de três zeros, es-
tas serão as cédulas de maior 
valor nominal já produzidas 
no país. 

A nota de Cr$ 1 milhão terá 
a efígie do educador baiano 
Anísio Teixeira. A de Cr$ 5 
milhões vai inaugurar um 
novo modelo, com imagens de 
tipos regionais e traz a figura 
de um gaúcho. 

Serventes da Escola Cecília MeireIles preparam a merenda 
doada pelos funcionários do Banco do Brasil 

Começa o IV FIC em Vilhena Lançada a nota 
de 5 milhões 

DR. RICARDO CIVIDANES BRANDÃO 
Cirurgião Dentista 

Clínica Geral - Implantodontia 

Consultório: Av. Major Arnarante, 2556 
Fone 1069) 321-3997 

CEP 78995-000 Vilhena Rondônia 

O Festival de Interpretação da Canção. em Vilhena, já se tornou 
um dos maiores eventos culturais do Estado 
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Indio sem habilitação sofre 
Alimentos são distribuídos em escolas acidente de automóvel 

Comitê da Cidadania 

Serventes da Escola Cecilia Meirelles preparam a merenda 
doada pelos funcionários do Banco do Brasil 

Há poucos meses atrás, 
para ajudar a população ribei-
rinha de uma localidade pró-
xima a Porto Velho, que sofria 
o drama provocado pelas en-
chentes, os funcionários de to-
das as agências do Banco do 
Brasil no Estado de Rondônia 
doaram seus tíquetes refeição, 
que foram utilizados na aqui-
sição de alimentos, doados a 
várias famílias. 

A operação foi tão bem su-
cedida que a Superintendên-
cia Estadual do banco resol- 

Começou, na última quin-
ta-feira, no Ginásio Jorge Tei-
xeira, em Vilhena, o IV Festi-
val de Interpretação da Can-
ção. Promovido pelo Diretó-
rio Académico da UNIR, o 
FIC já:se tornou uma tradição 
em Vilhena. melhorando, ano 
a ano. o nível dos participan-
tes.  

veu utilizá-la novamente, des-
ta vez em apoio à campanha 
contra a fome, idealizada pelo 
sociólogo Herbert de Souza, 
na qual o Banco do Brasil tem 
efetiva participação. Segundo 
a explicação de Milton Ribei-
ro de Oliveira, funcionário do 
BB envolvido na campanha 
de combate à miséria e a fome, 
a doação dos tíquetes será cen-
tralizada em Porto Velho e ali 
serão escolhidas por sorteio, 
as cidades que serão benefi-
ciadas. Neste primeiro mós. 

Foram inscritas mais de 80 
músicas, mas apenas 50 foram 
selecionadas. Na primeira eli-
minatória (quinta-feira), o pú-
blico lotou o "Teixeirão" para 
prestigiar as interpretações, 
que foram do sertanejo ao po-
pular, passando é claro, pela 
onda do momento: a Axé Mu-
sic.  

Vilhena foi premiada e os fun-
cionários decidiram que a me-
lhor maneira de distribuir os 
alimentos adquiridos com os 
tíquetes seria entregá-los nas 
escolas. 

Assim, na última terça-fei-
ra, as escolas estaduais Paulo 
Freire, no Nova Vilhena, Ge-
nival Nunes, no setor 8 e Ce-
cília Meireles, no bairro Bo-
danese, receberam juntas 
2.342 quilos de alimentos, que 
custaram 35 milhões de cru-
zeiros. Esses alimentos serão 
suficientes para alimentar du-
rante aproximadamente um 
inês. os 1.020 alunos dessas 
escolas, cujas despensas esta-
vam "zeradas" em função da 
falta dc merenda escolar. 

Esta é a primeira parte (pa-
liativa) do plano do combate à 
fome. Na segunda etapa (es-
triitural ) os próprios alunos re- , 
ceberão orientação técnicas 
para fazerem hortas nas esco-
las. Em contato com o delega-
do da Seagri em Vilhena, Ge-
raldo Xavier, os membros do 
Comitê da Cidadania recebe-
ram a promessa de que a Se-
cretaria deixará à disposição 
das escolas um técnico, que 
implantará as primeiras hortas 
nas escolas Genival Nunes e 
Cecília Meireles. 

Vários artistas de Porto Ve-
lho compuseram o corpo de 
jurados, dentre eles, o artista 
plástico Zogbi e o mímico 
Alejandro Bedocci. 

A Banda 5' Dimensão, de 
Ji-Paraná foi uma atração à 
parte, interpretando músicas 
nacionais e internacionais que 
empolgarama platéia. No tra-
balho de acompanhamento 
dos intérpretes, a banda deu 
também urna demonstração 
de talento. ao  "tirar" músicas 
que nunca tinham ouvido, 
como foi o caso das evangéli-
cas. E por falar neste gênero 
musical, ele agradou, e muito, 
tanto a crentes quanto aos ca-
tólicos presentes ao ginásio. 

A apresentação do festival 
foi feita pelo casal Israel e Lu-
ciana, da Rádio Clube Cidade 
FM. que acompanhou c trans-
mitiu ao vivo o evento. Tam-
bém as AMs estiveram pre-
sentes, registrando os bastido-
res e gravando as interpreta-
ções, que certamente deverão 
ser incluídas em suas progra-
mações, 

Por muito pouco o índio 
Nambiquara Pedro Wasusu 
não teve um braço amputado, 
depois dc sofrer um acidente 
de carro. Poderia até ser um 
acidente comum, mas é que o 
índio, sem ser habilitado, 
guiava um veículo Toyota, no 
qual levava outras 14 pessoas 
de sua comunidade. 

Há cerca de 20 dias, depois 
de fazer compras na cidade de 
Comodoro, Pedro voltava 
para a aldeia Anunsu, quando 
foi abalroado por um cami-
nhão dc bebidas Skol, na es-
trada vicinal que dá acesso 
tanto à sua reserva quanta a 
algumas fazendas da região. O 
caminhão atingiu o Toyota 
por trás, causando-lhe fratura 
exposta no braço esquerdo. O 
motorista não se deu ao traba-
lho de socorrê-lo, o que foi 
feito por um outro caminho-
neiro, que passava pelo local 
e que o levou para o hospital 
de Comodoro. 

Agora, ein tratamento em 
Vilhena, hospedando-se na 
casa da funcionária da Funai, 
Elza F. Pereira, o índio lerá 
que se submeter a um encher- 
to dc pele para corrigir a de-
formação do braço. E já avi- 
sou: quando estiver curado, 
ninguém de sua tribo irá ven- 

Segundo reportagem publi-
cada na Folha de São Paulo do 
último dia 30 de junho, o Con-
selho Monetário Nacional 
aprovou a impressão das no-
vas cédulas de Cr$ 1 milhão e 
Cr$ 5-milhões e das moedas de 
Cr$ 5 mil e Cr$ 10 mil pela 
Casa da Moeda. O processo de 
impressão estará concluído 
até setembro. Se até lá não  

der mais madeira, o que hoje 
é praticado tanto por membros 
de sua tribo como por outras, 
que invadem a reserva Vale 
do Guaporé. 

A venda de madeiras pelos 
índios na região de Comodoro 
tem propiciado cenas depri-
mentes, sendo que alguns de-
les são vistos bêbados pelas 
ruas, frequentando bordéis e 
dirigindo sem habilitação, 
pondo em risco, tanto as suas 
próprias vidas quanto a de ter-
ceiros. Mesmo algumas crian-
ças apresentam sérias queima-
duras nas pernas, resultado de 
acompanharem os adultos nas 
garupas das motos, que lhes 
são oferecidas em troca de 
madeiras. Poucos são os ín-
dios que têm noção do valor 
de um metro de madeira, e 
exatamente por isso às vezes 
aceitam veículos e motos ve-
lhas, cujos valores (exorbitan-
tes) são estipulados pelos ma-
deireiros. 

Até agora nenhum dos ór-
gãos responsáveis pela tutela 
dos índios tomou qualquer 
providência no sentido de coi-
bir tais práticas, o que poderá, 
num futuro bem próximo, 
comprometer a sua existência 
como povo. 

houver corte de três zeros, es-
tas serão as cédulas de maior 
valor nominal já produzidas 
no país. 

A nota-de Cr$ 1 Milhão terá 
a efígie do educador baiano 
Anísio Teixeira. A de Cr$ 5 
milhões vai inaugurar um 
novo modelo, com imagens de 
tipos regionais e traz a figura 
de um gaúcho. 

Começa o IV FIC em Vilhena Lançada a nota 
de 5 milhões 

ENTRE NÓS 
Modas e confecções 

Rua Costa e Silva, 254 - Sala 4 - Fone 321-1121 
Centro - Vilhena/R0 

DR. RICARDO CIVIDANES BRANDAO 
Cirurgião Dentista 

Clínica Geral - Implantodontia 

Consultório: Av. Major Amarante, 2556 
Fone 1069) 321'3997  

CEP 78995-000 Vilhena Rondônia 



Muita gente já 
havia comprovado a 

competência do 
professor Gilson nos 

mais diferentes 
setores: na SEMAD, 

na Chefia de 
Gabinete e na sala de 

aula. Pois no último 
dia 25 de junho, ele 

mostrou que tem 
talento em outra área. 

Cantando as pedras 
de um bingo 

beneficiente realizado 
no salão de festas da 

Antárctica, ele não 
fez feio. 

Pense... 

'A vida é uma jornada 
onde o enfraquecimento 

e covardia". 

( 

Vilhena já escolheu 
sua futura mamãe 
mais charmosa: 
Fernanda Del Corso 
(à esquerda), filha da 
professora Angela e 
do irreverente Edson 
"Coalhada". 

Aos 15 anos, a 
canceriana Andréa 

Petri (à direita), tem a 
responsabilidade 

marcante das 
pessoas que sabem o 

que querem. E para 
conquistar o que 

quer, dispõe de uma 
arma infalível: o 

charme. 

Experimentando idade 
nova no último dia 2, Antonia 
Pereira, funcionária da FU-
NAI, que recebeu os cumpri-
mentos dos colegas. 

A advogada Maria Simio-
natto recebe os amigos para 
festejar mais um ano no dia 
4/7. 

. Festa na família Rockem-
hack, pelo casamento de Julia-
na com o despachante Flávio, 
festa que por sinal, promete 
ser o acontecimento do ano. 

Quem esteve festejando 
idade nova junto com os entes 
queridos no último dia 29. foi 
Pedro Rabelo, funcionário da 
TASA/Vilhcna. 

Prometendo arrancar 
aplausos da platéia vilhenen-
se, o cantor Zé Paulo vem ai 
para sacudir o parque de ex-
posições com seu repertório 
variado. 

Fugindo dos rotineiros fes-
tejos juninos. a Escola Zilda 
da Frota Uchi3a, promoverá 
uma festa "agostina". Não 
perca. 

Demonstrando que capaci-
dade independe de posição so-
cial, o atual presidente do Clu-
be dos Estados vem fazendo 
urna ótima gestão, proporcio-
nado diversas opções de lazer 
aos associados. 

•;• 

Preserve a natureza 

Vera Paixão, a cabo eleitoral preferida do deputado Nilton Schramm, 
em pose ao lado do vice governador Assis Canuto. No próximo dia 4, 
Vera estará aniversariando e com certeza receberá do marido, o que 

• traz no sobrenome: muita paixão. 

FOLHA DO SUL 
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PATI FLORES 
Flores artesanais 

Arranjos e decorações 

Rua 628, Setor 6 - Nova Vilhcnit 
Fone 321-2495 

Carantulas Despachante 
Documentos de veículos cm geral, cobranças, negativa de 

multas, prontuário , furtos é roubos/Capital, liberação 
junto a Receita Federal, Compra e venda de automóveis. 

caminhões e aeronaves, novas e usadas 

 

Av, Capitão Castro. 3666 - Centro - Vilhena/RO 
Fone/Fax (069) 321-2565 

 

AGROSUL 
Comércio e Representações Signor Ltda 

Produtos veterinários, inseticidas, 
fungicidas e ferramentas agrícolas 

Av. Capitão Castro, 3877 - Centro - Vilhena/RD 
Fones 321-3128/321-3634 

AGUA NA BOCA 
Comece seu, dia com u pé direito!!! 

Estamos abertos a paytir das 
6:30 horas, com mais de 30 tipos de sucos 

Soverteria da Praça Nossa Senhora Aparecida 
Vilhena - RO 

l0 - 03 a 09 de Julho de 1993 

 

FOLHA DO SUL 

   

   

Pode diminuir os 
roubos de bicicletas 
Emplacaniento para a.; bici-

cletas. Pode parecer supérfluo 
ou até de-snecessário, O fato é 
que até agora. ninguém havia 
apresentado nada semelhante 
ao Executivo vilhenense. c. o 
que é uma realidade: o roubo 
das chamadas "magrelas" 
cada vez mais comum em V i-
lhena. As donas de casa. que 
vão aos supermercados com 
suas bicicletas - ou bikes 
não ficam tranquilas nem 
quando as deixam seguras pe-
los cadeados à porta. Por cau-
sa disso, a vereadora Doralice 
Rocha - professora Dora (foto 
ao lado) - apresentou uma in-
dicação à Prefeitura de Vilhe-
na, com o seguinte teor: Em-
placar as bicicletas pertencen-
tes aos usuários neste municí-
pio, e a instituição de cartei-
ras, que constem no verso o 
nome completo, o número de 
uni documento de identidade, 
a foto do proprietário. o núme-
ro da placa e a cor da bicicleta 
- se, menor de idade, somente 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Nos.  WRI.IL , • 111. 1.1i1 vigor. 

ficam por esta Muni. Iodai, 

Amores iifintfos Wh PRN PARTIDO 
DA RF.MNSTIWÇ'AO NACIONAL, 

neste Ibixuma,. paru a C-11111,12114ã0 M uai-

cipnl que será readizada no dto i I .57.1:)3. 

com  inieta tu 'MV noras e encerramento 

171)13 horas, na A v. tu& do PM:lidais,. 
II" 4152 s A miga Cifer), nesra cidade, coto 

.1 R:2111BIC nraeni do dia: a) ilprovaçao mio 

manifesto. programa c estuado do párfitlis: 
hl e/eleito por vota direto. e secreto, dn 
Direi riria Municipal!. que será c.on st i tido 

de I honrei membros e 03tir&) supfen- 
IL eleição por voto direto e ,,,xtern de 

Slrrurnl delegado e ruspectit. suplente 

uonvenção Regional. r.0 eieiçãu por voto 
direta e xectero da Cornissíiu Erteeiiiin e 
seu supleníes. acto Direldrto Municipal 
cl eito. 

Vilhena/RO. 24 de pinho de 1991 

Onviono 'disrin de Souza 
fhrsldene 

ALUGA-SE 
Saído pira ir:trepana-dota. cum tiegl 

n-12 rani acesa para caminhão paru den 

Iro Lin trecho ExcrifiSno amplo 
Salão para oficina em frente á RR - 

364. amiga Aido Elétrica Cascaved 
Tratar fone 32 r-19-15. com  Narf 

EXTRAVIO 
O Sr. Etlimar Magalhães de Curvalhn 

comunica que foi extraviada a minuta n" 
a 194, refe-rente ao Ide tarhano O, 

qundra 42. 5eior 1, can: caso em dreno-
à A vertida 22. n" 5357, Vilhe - 

na t' Rh 

Sucos 
Lanches 
Batidas 
Porções 

O ponto de -
encontro dos 
universitários 

Breve 
chopp Skol 

Em frente ao 
Posto São 

José 

o nome completo e a foto: e, 
no anverso, os nomes e os nú-
meros das identidades de ou-
tros usuários - se, menor de 
idade. somente o nome com-
pleto_ As carteiras serão reno-
vadas periodicamente, a crité-
rio da prefeitura. O proprietá-
rio ciou usuário que. numa 
abordagem policial, não por-
tar.t rarreira, terá sua bicicleta 
apreendida. 

Da Folha de São Paulo 

A Polícia Militar do Pará 
criou uma .Forma inédita para 
combater o furto dc gado no 
arquipélago dc Marajó norte 
do Estado). Foi criada a Poli-
cia Montada em Búfalo, na 5' 
Companhia Independente, no 
município de Soure. 

Soldados nativos da região, 
acostumados a andar em búfa-
lo, farão o patnilharriento nas 
fazendas. Segundo o coman-
dante da PM, coronel Clero 
Fonseca, os búfalos são mais 
fortes para enfrentar a diversi-
dade da geografia local. 

No inverno, prevalecem 
áreas pantanosas no arquipé-
lago e no verão, zonas secas. 

Talude refeição 
para servidores 

A concessão de tíquetes re-
feiOes para os servidores mu-
nicipais sujeitos à jornada de 
trabalho de,  quarenta horas se-
manais, pode se tornar reali-
dade, desde que seja aprovado 
projeto dos vereadores Nadir 
Ereno Graebin -Careca (foto 
acima) - e Doralice Mendes da 
Rocha - professora Dora-, 
pela Cãmara. O proje.to que. 
deu entrada naquela 0.1511 se-

gunda-feira passada, apresen-
ta. entre os seus artigos. al-
guns itens, tais como: a não 
acumulação do benefício ali-
Melliação com outros de espé-
cie semelhante, corno auxilio 
cesta básica ou vantagem pes-
soal originária ele qualquer 
forma de auxílio: diferencia-
ção do valor do beneficio em 
ratão do eletivo custo de re-
feições nas diferentes loeali-
lates: as despesas decorren-
tes com a implantação desta 
Lei, correrão por conta dc do-
tações orçamentárias espe-
ciais, suplementadas se neces-
sário; reembolso de parcelas 
de custo do beneficio pelo ser-
vidor em índice proporcional 
a sua remuneração; o auxílio 
não será pago em dinheiro, in-
corporado ao vencimento, 
ffillflef a 0.0, provento ou pen-

são. Aprovado este projeta de 
autoria de Careca e Dora, o 
servidor municipal terá, prati-
camente, um aumento de salá-
rio - indireto - pois o desconto 
em Folha será procedido no 
mês seguinte ao uso dos tique-
tes. 

Mônica Saback 
(De Porto Velho) 

Foi decidido pelo TRE de Porto 
Velho a reclamação que o Prefeito 
Ademar Suckcl fez contra o Juiz 
José Morello Scartott, por haver dis-

tribuido os cadernos apreendidos 
nas eleições passadas, com a sua 

foto e a do Senador Odacir Soares. 
Reclamava o Prefeito que o Ma-

gistrado não deveria ter distribuido 
os e:alemos para entidades assisten-
ciais de nossa cidade, tendo-se em 
vista que isso era perseguição e uma 

arbitrariedade, devendo ser rigoro-
samente punida pelo Tribunal. 

Essa argumentação não foi aceita 
pelo Tribunal Superior, que acatou 
seio reparos as informações presta-
das pelo Juiz. iulgancio definitiva-
mente que as providéneias adotadas 
eram legais e procedentes, nada ha-
vendo a ser 01 lendo de ressalvas aos 
seus ano,;, aliás, elogiou-se a forma 

como procedeu o Magistrado. por 
beneficiar a população carente da 

,:ont;trca. 
1 respeito da alimentação que o 

Prefeito negou-sã a fornecer pelo 
pedido que o Magistrado lhe ende-
reçou. para atender os cidadãos que 
estavam trabalhando na apuração 
das eleições. o Tribunal foi enfático 
e repeliu MN negativa do Prefeito, en-
tendendo que uma eleição é a moda- 

:liai ,  e+ idente do exerci-cio 

t•idadania, perante a própria coinmi 
,idade, sendo que os custos. envol-

vido.s na sua realização. bem como 
os que demais incidissem. realmen-

te. deveriam ter sido suportados pela 

própria comunidade, ou seja. o or-
çamento municipal local, tanto que 
isso é comumente aceito em todo o 
Brasil e respectivos municípios. 

Airaves de indica i:ao apresentaria na Ca-

mara Municipal de Color:aio da ()este. á N.e._ 

rearltir Jose RoLtri ltues de Souza iZez.inhoi 

solicitou no'preitorti kielL, nilnr111911 que de-

icraimasse a reforma ckvs v,:•sliáriits e dos 

htineos de ruservas ds estádio da cidade 
Zer,,inho uNtiíicau o pedido afine anda ter 

sido procurada por vtirrils dspon imas, prail-
cantes de fuiehni, que rulatararn at, pessimas 

condições cio que se eneonira o Mádido Es-
plmit-o. Alegam eles sue, quando as equipes 

isi[ainl es chegam para disputar penudas no 
eferldr) estádio. !,.:1C111 rt;Clarunrido das  tico- 

Pelo jeito e torna de decisão do 
TRE, o Prefeito, na verdade. não 
poderia ler negado o fornecimento 

das refeições para os cidadãos que 
compuseram ajunta de apuração. 

O tiro que u Prefeito pretendeu 
dar para atingir n Magistrado saiu 
pela culatra e mais uma vez ficou 
demonstrado que ao buscar a prote-
ção de suas pretensões, o respaldo e 
a convicção aprnprinda não tem sido 
observadas. Pelo que tudo indica, os 
Loiros do Prefeito Ademar Suekel 
alieno mais serenados quando o as-
sunto envolve o Magistrado Morei-
lo Scurion, tanta a quantidade de 
negativas que tomou rateara última-

mente ao apelar para os Tribunais. 
O que importa e devemos salien-

tar aos leitores, é o amadurecimento 
do Alcaide, que está contendo mais 
apropriadamente ónpelos de esbra-
vcjainento e posicionamentos, não 
compatíveis com o carito que ocupa. 
A função e n exercício de um cargo 

de Prefeito. sempre e necessária-
mente, para o bem estar do Municí-
pio devem ser concluzièlos de urna 
forma mais serena. 

Agindo com a devida cautela e 
bom senso. logo, us feridas cicatri-
zaram-se e a normalidade volta a 
imperar. ria busca da consolidação 
de nosso desenvolvimento. 

A comunidade inteira está aguar-
dando e rezando para que isso mor-

ra o mais rápitlumente possivel. nao 
tenham a menor dúvida. 

Os eu use is. se a /g ué rn os de u 

ao Prefeito, foram muito oportunos 
e nine podemos nos furtarde cumpri-
mentar a quem neve essa brilhante 
idéia. Bom senso é faz bem e todo 
mundo gosta. 

inothiçaes tfn mesmo 
1-11:1. milito [culpo r2Nre Netoresii nece,;!..dian- 
(le mel leorias.. paru dar ine hiSIVe MeillUrIpZ 

coricliçães ;Ida nossos ele praticarem 

'CM CRinirie._ Colando do Oeste sempre se 

de:a:teria cm vão LS rnadal idni3e.s e spari v c e 

merece um apoio maior por pçitte do poder 

público para que continue assim Fspelarnos 
então, exposto tal lato, que o pre rei io 

Danada, atenda h nossa solicitação e ,Ies•-:a 

forrou ajude ri difundir o esporte em nre,sa 
região', finalizou o vereador. 

Vilhena 

TRE diz que 
juiz tem razão 
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PM monta em búfalo 

MENINA 
DOS  OLHOS 

prima pela qualidade e o respeito para com o cliente 

Procure-nos antes de aviar a receita de seus óculos 

Fone 321-2672 em Vilhena 
e 421-5203 ou 421-4262 em Ji-Paraná 

.Zezinho pede melhorias 
no Estádio Municipal 

MENINA 
DOS  OLHOS 

prima pela qualidade e o respeito para com o cliente 

Procure-nos antes de aviar a receita de seus óculos 

Fone 321-2672 em Vilhena 
e 421-5203 ou 421-4262 em Ji-Paraná 

PATI FLORES 
Flores artesanais 

Arranjos e decorações --- 

Rua 628, Setor 6 - Nova Vilhena 

Fone 321-2495 

-Zezinho pede melhorias 
no Estádio Municipal 

Carantulas Despachante 
Documentos de veículos em geral, cobranças, negativa cle 

multas, prontuário , furtos é roubos/Capital, liberação 

junto a Receita Federal, Compra e venda dc automóveis. 

caminhões e aeronaves, novas e usadas 

 

Av. Capitão Castro. 3666 - Centro -Vilhena/RO 

Fone/Fax (069) 321-2565 

 

AGUA NA BOCA 
Comece seu, dia com o pé direito!!! 

Estamos abertos a partir das 

6:30 horas, com mais de 30 tipos de sucos 

Soverteria da Praça Nossa Senhora Aparecida 

Vilhena - RO 

AGROSUL 
Comércio e Representações Signor Ltda 

Produtos veterinários, inseticidas, 
fungicidas e ferramentas agrícolas 

Av. Capitão Castro, 3877 - Centro - V ilhena/RO 

Fones 32 I -3128/321-3634 
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Pode diminuir os 
roubos de bicicletas 

o nome completo e a foto; e. 

no anverso, os nomes e os nú-

meros das identidades de ou-

tros usuários - se, menor de 

idade. somente o nome com-

pleto. As carteiras serão reno-

vadas periodicamente, a crité-

rio da prefeitura. O proprietá-

n o e/ou ostiário que, ali ma 

abordagem policial, não por-

tar a carteira, terá sua bicicleta 

apreendida. 

Tiquete refeição 
para servidores 

Da Folha de São Paulo 

A Polícia Militar cio Pará 

criou uma forma inédita para 

combater o furto de gado no 

arquipélago de. Marajó (norte 

do Estado). Foi criada a Polí-

cia Montada em Búfalo, na 5' 

Companhia Independente, no 

município de Soure. 

Soldados nativos da região, 

acostumados a andar em búfa-

lo, farão o patnilhamento nas 

fazendas. Segundo o coman-

dante da PM. coronel Cleto 

Fonseca, os búfalos são mais 

fortes para enfrentar a diversi-

dade da geografia local. 

No inverno, prevalecem 

áreas pantanosas no arquipé-

lago e no verão, zonas secas. 

PM monta em búfalo 

Emplacarnento para as bici-

cletas. Pode parecer supérfluo 

ou até desnecessário. O fato é 

que até agora. ninguém havia 

apresentado nada semelhante 

ao Executivo vilhenense, c, o 

que é uma realidade: o roubo 

das chamadas "magreias" é 

cada vez mais comum em Vi-

lhena. As donas de casa. que 

vão aos supermercados com 

suas bicicletas - ou bikes 

não ficam tranquilas nem 

quando as deixam seguras pe-

los cadeados à porta. Por cau-

sa disso, a vereadora Doralice 

Rocha - professora Dora (foto 

ao lado) - apresentou urna in-

dicação à Prefeitura de Vilhe-

na, com o seguinte teor: Em-

placar as bicicletas pertencen-

tes aos usuários neste municí-

pio, e a instituição de cartei-

ras, que constem no verso o 

nome completo, o número de 

uni documento de identidade, 

a foto do proprietário. o núme-

ro da placa e a cor da bicicleta 

- se, menor de idade, somente  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Nos termos ala iqtrtiliKtütt riu vigor. 

concorndoy., píer esse erfel111. lodos 

os elehores filiados ao PRN PARTIDO 
DA RECONSTRUÇÃO NACIONAL. 
neste município. rara a Convenção M uai - 
cum, que seta realizada no din 11.07.93. 
com  inicio às 9:00 horas e encerramento 
:Is 17.00 horas. na  .4v. José do Prdrocinio, 

n" 4162 (Antiga Cifer). nesta cidade, com 
.1 seguinte ordem do dia: a) aprovação do 
manifesto. programa c estatuto do partido: 
h) eleição por voto direto. e secreto, do 
Diretório Municipal! que seta constituido 
de 1 I( onze) membros e 0311rés) suplen-
tes: e) eleição por voto direto e secreto de 
Oltuin) delegado e respectivo suplente à 
convenção Regional, dl eleição por voto 
direto e secreto da Comissão Exc.:mia e 
seus suplentes. pelo Diretório Municipal 
eleito. 

VIlhena/RO. 24 de junho de 1991 

Otaviano Bispo dc Souza 

Po:Adente 

ALUGA-SE 
Solho para transportadora, com Sal 

m2. com  acesso para caminhão para den 
Iro do prédio Escritório amplo 

Salão para oficina em frente ri RR-
3M. antiga Atito Elétrica Cascavel. 
- Tratar fone 121-1976. com  Nair 

EXTRAVIO 
O Sr. Erlanar Magalhães de Carvalho 

comunica que foi extraviada a minuta n" 
4 114, refe-rente no lote urbano n° 10, 
quadra 42, Setor 4, com casa em al Verei-
riu, situai to à Avenida 22. n" 5357. Vilhe-
na/RO. 

O Sucos 
Lanches 

A Batidas 

11
A Porções 

O ponto de-
encontro dos 

E universitários 

L Breve 
chopp Skol 

N Em frente ao 
H Posto São 

o José 

A concessão de tíquetes re-

feições para os servidores mu-

nicipais sujeitos à jornada de 

trabalho de quarenta horas se-

manais, pode se tornar reali-

dade, desde que seja aprovado 

projeto dos vereadores Nadir 

Ereno Graebin -Careca (foto 

acima) - e Dora I ice Mendes da 

Rocha - professora Dora-, 

pela Calmara. O projeto que, 

deu entrada naquela Casa se-

gunda-feira passada, apresán-

ta, entre os seus anigos, al-

guns itens, tais como: a não 

acumulação do benefício ali-

mentação com outros de espé-

cie semelhante, como auxílio 

cesta básica ou vantagem pes-

soal originária de qualquer 

forma de auxílio; diferencia-

ção do valor cio benefício em 

limão do eletivo custo dc re-

feições nas di ("crentes loca li-

d,RICS: as despesas decorren-

tes com a implantação desta 

Lei, correrão por conta de do-

tações orçamentárias espe-

ciais, suplementadas se neces-

sário; reembolso de parcelas 

de custo do benefício pelo ser-

vidor em índice proporcional 

a sua remuneração; o auxílio 

não será pago em dinheiro, in-

corporado ao vencimento, re-.  

muneração, provento ou pen-

são. Aprovado este projeto, de 

autoria de Careca e Dora, o 

servidor municipal terá, prati-

camente, um aumento de salá-

rio - indireto - pois o desconto 

em folha será procedido no 

mês seguinte ao uso dos tique-

tes. 

Mônica Saback 

(De Porto Velho) 
Foi decidido pelo TRE de Porto 

Velho a reclamação que o Prefeito 
Ademar Suckel fez contra o Juiz 
José Morello Seariott. por haver d is-
tribuido os cadernos apreendidos 
nas eleições passadas, com a sua 
foto e a do Senador Odaeir Soares. 

Reclamava o Prefeito que o Ma-
gistrado não deveria ter distribuído 
os cadernos para entidades assisten-
ciais dc nossa cidade, tendo-se em 
vista que isso era perseguição e uma 
arbitrariedade, devendo ser rigoro-
samente punida pelo Tribunal. 

Essa argumentação não foi aceita 
pelo Tribunal Superior, que acatou 

sem reparos as informações presta-
das pelo Juiz, julgando definitiva-
mente que as providências adotadas 
eram legais e procedentes. nada ha-
vendo a ser aplicado de ressalvas aos 
seus atos. alias, elogiou-se a forma 
como procedeu o Magistrado, por 
beneficiar a população carente da 
comarca. 

N respeito da alimentação que o 
Prefeito negou-sé at fornecer pelo 
pedido que o Magistrado lhe ende-
reçou. para atender os cidadãos que 
estavam trabalhando na apuração 
das eleições, o Tribunal foi enfático 
e repeliu a negativa do Prefeito, en-
tendendo que uma eleição é a moda 
lidade mai• es identc do exercício da 
cidadania. perante a própria corou 
nidade, sendo que os custos.envol-
vidos na sua realização, bem conto 
os que demais incidissem. realmen-
te. deveriam ter sido suportados pela 
própria comunidade, nu seja. o or-
çamento municipal. local, tanto que 
isso é comumente aceito em todo o 
Brasil e respectivos municípios. 

Através de indicação apresentatht na Cã. 
igara Municipal de Colorado do Oeste. o V.:-
veador José Rtntrigues de Souza iZezinlio) 
solicitou atipreleito Melki Donadon que de-
terminasse a reforma dos vestiririos e dos 
bancos de reservas do estádio da cidade 

Zezinho .justificou o pedido afirmando ter 
sido procurado por varibs destitui imas, prati-
cantes de futebol, que relataram as péssimas 

condições em que se encontra o Módulo Es-
portivo. Alegam eles que, quando as equipes 
k isiiantes chegam para disputar polidas no 
referido estádio. saem reclamando das tico- 

Pelo jeito e forma de decisão do 
TRE, o Prefeito, na verdade, não 
poderia ter negado o fornecimento 
das refeições para os cidadãos que 
compuseram a junta de apuração. 

O tiro que o Prefeito pretendeu 
dar para atingir o Magistrado saiu 

pela culatra e mais uma vez ficou 
demonstrado que ao buscar a prote-
ção de suas pretensões, o respaldo e 
a convicção apropriada não tem sido 
observadas. Pelo que tudo indica, os 
ãnimos tio Prefeito Ademar Suckel 
estão mais serenados quando o as-
sunto envolve o Magistrado Morel-

lo Scariott, tanta a quantidade de 
negativas que tornou na cara última-
mente ao apelar para os Tribunais. 

O que importa e devemos salien-
tar aos leitores, é o amadurecimento 
do Alcaide, que está contendo mais 

apropriadamente Ímpetos de esbra-
vejamento e posicionamentos. não 
compatíveis com o cargo que ocupa. 
A função e o exercício de ura cargo 
de Prefeito, sempre e necessária-
mente. para o bem estar do Municí-
pio devem ser conduzi-NON de uma 
forma mais serena. 

A"gindo com a devida cautela e 
bom senso, logo, as feridas cicatri-
zaram-se e a normalidade volta a 
imperar, na busca da consolidação 
de nosso desenvolvimento. 

A comunidade inteira está uguar-
dando e rezando para que isso ocor-
ra o mais rapidamente possivet. não 
tenham a menor dúvida. 

Os conselhos,se alguém os deu 
ao Prefeito, foram muito ()piramos 
e não podemos nos furtar de cumpri-
mentar a quem teve essa brilhante 
idéia. Bom senso é faz bem e todo 
inundo gosta. 

moduções do mesmo 
"Há Ilititir rem po este setor eSta ncccssitul-

do de melhorias. paru tini inclusive mel 

COIldirJX:s Ws; nossos atletas' 41e praticaomi 
esse esporte. Colorado do Oeste sempre se 
destacou em varias modalidades esportivas e 
merece em apoio maior por parte do poder 
público para que continue assim Esperamos 
então, exposto tal fino, que o prefeito Melki 
Donadon atenda à nossa solicitação e dessa 
forma alude a difundir o esporte em nossa 
região". finalizou o vereador. 

Vilhena 

TRE diz que 
juiz tem razão 
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Telescópio
Luiz de Carvalho 

EGO POLIDO 

O secretário de Saúde, 
Newton Pandolpho, teve seu 
erga super afagado nesta sema-
na, quando participou de uma 
reunião com os demais res-
ponsáveis pela Saúde nos mu-
nicípio-s. A reunião foi em 
Porto Velho, com a presença 
de representantes do Ministé-
rio da Saúde, que encheram a 
bola de Newton, urna vez que  
V ilhena foi considerado o 11111-
nicipio onde a Saúde Pública 
está melhor organizada e no 
caminho certo para a muniei-
palização. Esto foi mais que 
um tapa de luva em que não 
acreditava no jeito petista de 
administrar. 

GASTO SUSPEITO 

Ninguém consegue enten-
der como a Assessoria dc Im-
prensa da prefeitura consegue 
gastar 500 milhões de cruzei-
ros em um mês se os contratos 
feitos com os órgãos-  de comu-
nicação que atuam aqui não 
chegam a 200 milhões. Até o 
prefeito desconfiou. Tanto 
que mandou suspender todos 
os conti'atos existentes com a 
Imprensa para analisar os va-
lores desses contratos. 

O DESUNGIDO 

O secretário de Obras de 
Colorado do Oeste, Marco 
Antonio Donation,tenta acal-
mar os Políticos coloranden-
ses afirmando que não será 
candidato a nada no ano que 
vem. É que o trabalho que ele 
está realizando está obtendo 
urna ;Aceitação tão grande, mas 

)tão grande que ele seria eleito 
' a qualquer coisa se a eleição 

fosse hoje. Mas, essa aceita-
ção, por outro lado, está cau-
sando ciumes em outros polí-
ticos que também pretendem 
ser candidatos no ano que 
vem. 

POR BAIXO DO PANO 

Mas, pessoas que preten-
dem se candidatar a deputado 
federal estão dispostas a fi-
nanciar a candidatura de Mar-
co Antonio a estadual. Pro-
postas é que não faltam. Ele 
continua se negando a concor-
rer, mas é bom que saiba que 
se perder esta oportunidade, 
poderá nunca mais ter outra 
chance de se eleger a qualquer 
coisa. 

FAZENDO O QUÊ? 

Funcionário da FUNAI foi 
demitido, há algum tempo, a 
hem do serviço público por ter 
colocado a Lei de Gerson 
como princípio de vida. Mas, 
ninguém entende é esse amor 
tão grande que o Moço tem 
pela causa indígena, pois mes-
mo demitido e apontado como 
cidadão pouco honesto, o ra-
paz continua visitando aldeias 
e até transitando pela FUNAI. 
O interessante é que cada vez 
que ele visita uma aldeia, ns 
índios ficam mais pobres. 

REPRIMENDA 

O Partido dos Trabalhado-
res deverá reunir sua Comis-
são de Ética para discutir o 
que fazer com o prefeito de 
Jarú, Agmar Piau. E que sua 
excelência é chegadim, ehe-
gadim na marvada e desde os 
tempos em que era deputado 
vinha sendo alertado para re- 

duzir suas idas ao copo. Agora 
como prefeito ele passou a 
abusar. Num de seus últimos 
porres executivos, Piau levou 
uma peia daquelas durante um 
jogo de futebol e ao rolar pelo 
chão com outro cidadão aca-
bou enlameando também o 
nome do partido que pretende 
eleger Lula para a Presidência 
do Brasil. 

VISITA 

Quem esteve em Vilhena 
nesta semana para rever ami-
gos e correligionários foi o ex-
hoteleiro Paulo de Paula San-
tana, que em SB foi candidato 
a prefeito pelo PT. Paulo ago-
ra é fazendeiro em Rotim de 
Moura, onde continua com 
uma participação política 
muito ativa. 

GARANTIDO 

V ilmondes dc Paiva Furta-
do não precisa ter medo das 
fofocas e nem do Pedro Cana-
cho. Ele está garantido na di-
reção d❑ Irma de Vilhena e 
ninguém vai tirá-lo de lá para 
que Cartacho se torne o ho-
mem do Incra em Vilhena. In-
clusive, ❑s cartolas do 
PMDSB vilhenense estão dis-
postos a publicar uma nota 
apoiando a permanência de 
Vilmondes no ti-lera:Afinal. 
ele também é do partido. Fae 
pouco tempo, mas c. 

TÔ FORA! 

O primeiro-amigo de Vi-
'hena, Valdir Arruda, não 
quer nem saber de vender 
mais para a prefeitura, depois 
que ganhou unia licitação lim-
pa e quase ficou sem receber, 
em função de unia tentativa de 
anulá-la judicialmente. Na se- 

mana passada, Arruda rece-
beu uma carta-convite para 
participar de outra licitação e 
nem teve dúvidas: mandou ar-
quivá-la... n❑ cesto de lixo. 

DIAS CONTADOS 

Os analistas da política ga-
rantem que os dias de perma-
nência de Onésio Florêncio 
Chaves na prefeitura de Cere-
jeiras estão contados. Seis dos 
nove vereadores são favorá-
veis à cassação do mandato do 
burgomestre e o povo também 
parece que quer ver Onésio 
pelas costas. Isto dá ao Poder 
Judiciário o respaldo (corno se 
precisasse) para processar o 
prefeito por malversação do 
dinheiro público, afastá-lo do 
cargo até que se proceda a in-
vestigação e cassá-lo. 

REAGRUPANDO 

O PMDB de Vilhena não 
vai expulsar ninguém. Pelo 
contrário, a partir do mês que 
vem o partido realizará um 
chamamento de seus simpati-
zantes e pretende elevar para 
pelo menos três mil e qui-
nhentos o número de filiados. 
O PMDB já foi o maior parti-
do de Vilhena, com mais de 
cinco mil filiados, e quer vol-
tar aos velhos tempos. Afinal. 
no ano que vem terá eleição e 
quem não estiver organiza-
do... 

FEIRA (NEM TÃO) LIVRE 

A feira-livre que acontece 
no centro da cidade aos do-
mingos e quartas-feiras tende 
a virar unia balbúrdia. Alguns 
comerciantes que utilizam os 
boxes do antigo mercado mu-
nicipal estão há dois anos sem 
pagar aluguel e deverão ser 

despejados pela prefeitura. E 
também não pagavam pela 
água que consumiam, o que 
levou a Caerd a cortar a água 
de toda a feira. Como a Ceron 
geralmente faz racionamento 
naquela área nas quartas-fei-
ras à noite, a feirinba do pro-
dutor pode acabar. 

O PAI DE TODAS 
AS CRIANÇAS 

O prefeito Ademar Suckel 
está recebendo críticas e mais 
críticas por honra e graça do 
despreparo de alguns de seus 
assessores. Dia desses sua as-
sessoria en 1,101.1 para os jornais 
de todo o Estado uma Matéria 
mentirosa, onde dizia que o 
prefeito havia construído a 
nova pista de moto-eross de 
Vilhena. Isto gerou uma grita-
ria geral entre alguns empre-
sários que realmente ajuda-
ram a construir a pista e não se 
arrogam como país da criança. 
Mas, se colocar como autor do 
que não fez parece que está 
virando moda para a prefeitu-
ra. Nesta semana está veicu-
lando na televisão uma maté-
ria publicitária do prefeito di-
zendo que a atual administra-
ção e a FASER realizaram a 
campanha "Água Pura' nos 
bairros pobres. E todo mundo 
sabe que não houve participa-
ção da prefeitura. 

Se bem que após essa nota 
é possível que o pessoal da 
FASER seja pressionado a di-
zer que a prefeitura é que fez 
tudo. 

UNIÃO FAZ A FORÇA 

Em Vilhena os ambulantes 
mostraram que sabem defen-
der seus interesses. Que sirva 
de lição para outras classes... 

"Foi nos bailes da vida 
Ou num bar em troca de pão 
Que muita gente boa pôs o pé na profissão 
De tocar um instrumento 
E de cantar 
Não importando se quem pagou quis ouvir... 
Com a roupa encharcada 
E a alma repleta de chã❑ 
Todo artista tem de ir aonde o povo está 
Se foi assim 
Assim será 
Cantando me disfarço 
E não me canso de viver 
Nem de cantar". 
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EGO POLIDO 

O secretário de Saúde, 
Newton Pandolpho, teve seu 
ego super afagado nesta sema-
na, quando participou de uma 
reunião com os demais res-
ponsáveis pela Saúde nos mu-
nicípios. A reunião foi em 
Porto Velho, com a presença 
de representantes do Ministé-
rio da Saúde, que encheram a 
bola de Newton, uma vez que 
Vilhena foi considerado o mu-
nicípio onde a Saúde Pública 
está melhor organizada e no 
caminho certo para a munici-
palização. Isto foi mais que 
um tapa de luva em que não 
acreditava no jeito petista de 
administrar. 

GASTO SUSPEITO 

Ninguém consegue enten-
der corno a Assessoria de Im-
prensa da prefeitura consegue 
gastar 500 milhões de cruzei-
ros em um mês se os contratos 
feitos com os órgãos de comu-
nicação que atuam aqui não 
chegam a 200 milhões. Até o 
prefeito desconfiou. Tanto 
que mandou suspender todos 
os contr=atos existentes com a 
Imprensa para analisar os va-
lores desses contratos. 

O DESUNGIDO 

O secretário de Obras de 
Colorado do Oeste, Marco 
Antonio Donadon,tenta acal-
mar os políticos coloranden-
ses afirmando que não será 
candidato a nada no ano que 
vem. É que o trabalho que ele 
está realizando está obtendo 
uma aceitação tão grande, mas  

tão grande que ele seria eleito 
a qualquer coisa se a eleição 
fosse hoje. Mas, essa aceita-
ção, por outro lado, está cau-
sando ciumes em outros polí-
ticos que também pretendem 
ser candidatos no ano que 
vem. 

POR BAIXO DO PANO 

Mas, pessoas que preten-
dem se candidatar a deputado 
federal estão dispostas a fi-
nanciar a candidatura de Mar-
co Antonio a estadual. Pro-
postas é que não faltam. Ele 
continua se negando a concor-
rer, mas é bom que saiba que 
se perder esta oportunidade, 
poderá nunca mais ter outra 
chance de se eleger a qualquer 
coisa. 

FAZENDO O QUÊ? 

Funcionário da FUNAI foi 
demitido, há algum tempo, a 
bem do serviço público por ter 
colocado a Lei de Gerson 
como princípio de vida. Mas, 
ninguém entende é esse amor 
tão grande que o Moço tem 
pela causa indígena, pois mes-
mo demitido e apontado corno 
cidadão pouco honesto, o ra-
paz continua visitando aldeias 
e até transitando pela FUNAI. 
O interessante é que cada vez 
que ele visita urna aldeia, os 
índios ficam mais pobres. 

REPRIMENDA 

O Partido dos Trabalhado-
res deverá reunir sua Comis-
são dc Ética para discutir o 
que fazer com o prefeito de 
Jarú, Agmar Piau. E que sua 
excelência é- chegadim, che-
gadim na marvada e desde os 
tempos em que era deputado 
vinha sendo alertado para re- 

duzir suas idas ao copo. Agora 
como prefeito ele passou a 
abusar. Num de seus últimos 
porres executivos, Piau levou 
uma peia daquelas durante um 
jogo de futebol e ao rolar pelo 
chão com outro cidadão aca-
bou enlameando também o 
nome do partido que pretende 
eleger Lula para a Presidência 
do Brasil. 

VISITA 

Quem esteve em Vilhena 
nesta semana para rever ami-
gos e correligionários foi o ex-
hoteleiro Paulo de Paula San-
tana, que em 88 foi candidato 
a prefeito pelo PT. Paulo ago-
ra é fazendeiro em Rollin de 
Moura, onde continua com 
uma participação política 
muito ativa. 

GARANTIDO 

Vil mondes de Paiva Furta-
do não precisa ter medo das 
fofocas e nem do Pedro Carta-
cho. Ele está garantido na di-
reção do Incra de Vilhena e 
ninguém vai tirá-lo de lá para 
que Cai-tacho se torne o ho-
mem do Incra em Vilhena. In-
c I usi ve, os cartolas do 
PMDSB vilhenense estão dis-
postos a publicar urna nota 
apoiando a permanência de 
Vilmondes no Incra. Afinal, 
ele também é do partido. Fai 
pouco tempo, mas é. 

Tõ FORA! 

O primeiro-amigo de Vi-
lhena, Valdir Arruda, não 
quer nem saber de vender 
mais para a prefeitura, depois 
que ganhou uma licitação lim-
pa e quase ficou sem recebei, 
em função de urna tentativa de 
anulá-la judicialmente. Na se- 

mana passada, Arruda rece-
beu uma carta-convite para 
participar de outra licitação e 
nem teve dúvidas: mandou ar-
quivá-la... no cesto de lixo. 

DIAS CONTADOS 

Os analistas da política ga-
rantem que os dias de perma- 
nência de Onésio Florêncio 
Chaves na prefeitura de Cere-
jeiras estão contados. Seis dos 
nove vereadores são favorá-
veis à cassação do mandato do 
burgomestre c o povo também 
parece que quer ver Onésio 
pelas costas. Isto dá ao Poder 
Judiciário o respaldo (como se 
precisasse) para processar o 
prefeito por malversação do 
dinheiro público, afastá-lo do 
cargo até que se proceda a in-
vestigação e cassá-lo. 

REAGRUPANDO 

O PMDB de Vilhena não 
vai expulsar ninguém. Pelo 
contrário, a partir do mês que 
vem o partido realizará um 
chamamento de seus simpati-
zantes e pretende elevar para 
pelo menos três mil c qui-
nhentos o número de filiados. 
O PMDB já foi o maior parti-
do de Vilhena, com mais de 
cinco mil filiados, e quer vol-
tar aos velhos tempos. Afinal, 
no ano que vem terá eleição e 
quem não estiver organiza-
do... 

FEIRA (NEM TÃO) LIVRE 

A feira-livre que acontece 
no centro da cidade aos do-
mingos e quartas-feiras tende 
a virar uma balbúrdia. Alguns 
comerciantes que utilizam os 
boxes do antigo mercado mu-
nicipal estão há dois anos sem 
pagar aluguel e deverão ser  

despejados pela prefeitura. E 
também não pagavam pela 
água que consumiam, o que 
levou a Caerd a cortar a água 
de toda a feira. Como a Ceron 
geralmente faz racionamento 
naquela área nas quartas-fei-
ras à noite, a feirinha do pro-
dutor pode acabar. 

O PAI DE TODAS 
AS CRIANçAS 

O prefeito Ademar Suckel 
está recebendo críticas e mais 
críticas por honra e graça do 
despreparo de alguns de seus 
assessores. Dia desses sua as-
sessoria enviou para os jornais 
de todo o Estado uma niatéria 
mentirosa, onde dizia que o 
prefeito havia construído a 
nova pista de rnoto-cross de 
Vilhena. Isto gerou uma grita-
ria geral entre alguns empre-
sários que realmente ajuda-
ram a construir a pista e não se 
arrogam como pais da criança. 
Mas, se colocar como autor do 
que não fez parece que está 
virando moda para a prefeitu-
ra. Nesta semana está veicu-
lando na televisão uma maté-
ria publicitária dó prefeito di-
zendo que a atual administra-
ção e a FASER realizaram a 
campanha "Água Pura" nos 
bairros pobres. E todo mundo 
sabe que não houve participa-
ção da prefeitura. 

Se bem que após essa nota 
é possível que o pessoal da 
FASER seja pressionado a di-
zer que a prefeitura é que fez 
tudo. 

UNIÃO FAZ A FORÇA 

Em Vilhena os ambulantes 
mostraram que sabem defen-
der seus interesses. Que sirva 
de lição para outras classes... 

"Foi nos bailes da vida 
Ou num bar em troca dc pão 
Que muita gente boa pôs o pé na profissão 
De tocar um instrumento 
E de cantar 
Não importando se quem pagou quis ouvir... 
Com a roupa encharcada 
E a alma repleta de chão 
Todo artista tem cie ir aonde o povo está 
Se foi assim 
Assim será 
Cantando me disfarço 
E não me canso de viver 
Nem de cantar". 

Parabéns, UNIR! 
Parabéns, Vilhena! 
Pelo IV Festival de Interpretação da Canção 
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Mulher indiciada por 
praticar aborto 

Casada com o pedreiro Or-
lando Benedito (foto), dc 44 
anos, Helena Cardoso de Oli-
veira decidiu abandoná-lo, de-
pois de fraglá-lo tentando se-
duzir a filha de ambos, a me-
nor Cristiane, de apenas 09 
anos. Em companhia da meni-
na, Helena se mudou para a 
cidade de Cacoal, onde veio a 
conhecer Genivaldo de Ma-
tos, com quem se amasiou 
pouco tempo depois. Porém. a 
fuga do marido não livrou a 
menina da violência, pois al-
guns meses depois ela foi es-
ruprada pelo amásio da mãe, 

Depois de namorar por qua-
se dois anos, com o operário 
Sebastião Justino Alves. a me-
nor S.A.S.. de 17 anos, resol-
veu deixa lo depois de saber 
que ele respondia a processo 
por ter agredido um policial 
durante o ura baile de carna-
val. Isso aconteceu a cerca dc 
1 ano e meio e desde então cia 
não namora mais ninguém, 
uma vez que recebe ameaças 
por parte do ex. 

Há pouco mais de 10 dias, 
vindo do serviço -ela trabalha 
em casa de família no centro 
da cidade-, S.A.S. recebeu um 
recado de Sebastião, que que-
ria falar COM ela, Segundo ela, 
só atendeu ao chamado por- 

que hoje está preso. 
Depois do episódio Helena 

resolveu voltar para Vilhena, 
trazendo a filha. O pai, Orlan-
do Benedito, que ficou saben-
do da história, pediu à mulher 
que o deixasse ficar com ela, 
o que foi aceito. Pouco tempo 
depois, a menina quase é estu-
prada novamente, e desta vez 
pelo próprio pai, que já havia 
tentado o mesmo com outras 
duas filhas: Sandra, dc 12 
anos, e Viviane, de 14. 

Há pouco mais dc um mês, 
depois de várias investidas do 
pai. Cristiane expôs a situação 

que queria pôr um ponto final 
na situação. 

Ao chegar ao local -próxi-
mo à casa do ex-namorado-, 
S.A.S o encontrou em compa-
nhia do irmão António, e de 
um amigo, conhecido como 
Santinho. Sem mais nem me-
nos, secundo contou à policia, 
Antônio lhe fez propostas in-
decorosas e, diante da sua re-
cusa. tentou agarrá-la. O ir-
mão, António, pedia que ele 
parasse com aquilo, enquanto 
Santinho o estimulava a con-
tinuar. 

Ao tentar resistir ao seu as-
sédio, S.A.S. passou a ser es-
pancada pelo ex-namorado 
com socos e mordidas no ros- 

a um PM, que acionou o Co-
mando, que por sua vez entrou 
em contato com o Conselho 
Tutelar da Criança. Benedito 
foi preso e as meninas foram 
entregues à custódia de paren-
tes, já que não podem morar 
com a mãe, Helena Cardoso, 
que mais unia vez está ama-
siada, desta vez com José Al-
ves Teixeira, um funileiro que 
trabalha na cidade de Como-
doroiMT. 

Em depoimento à polícia, 
Helena contou que há muito 
tempo o marido tenta seduzir 
as filhas e que, escondida, o 
viu oferecer, a cerca de uma 
ano, uma nota de 5 mil cruzei-
ros a Viviane, que envergo-
nhada, marinha-se de cabeça 

-baixa, sem querer aceitar e 
com medo da violência do pai. 
Ela disse ainda que Orlando 
mantinha relações sexuais 
com a filha mais velha, Vrin-' 
da, de 16 anos, que fugiu de 
casa desde que ela Rira morar 
em Cacoal. 

O pai se defende, dizendo 
que tem muito carinho pelas 
meninas e que acha um gesto 
normal beijá-las na boca, e 
que ao denunciá-lo á polícia, 
Cristiane estaria apenas obe-
decendo à determinação de 
sua ex- mulher, que quer pre-
judicá-lo. 

to e chutes no estômago. O 
fato aconteceu na Avenida 
José do Patrocínio, uma das 
mais movimentadas da cida-
de, mas ainda assim ninguém 
veio em socorro da vítima, 
nem mesmo os dois rapazes 
que presenciaram a cena. 

Alguns minutos depois, já 
desmaiada, em função dos 
golpes, chutes e mordidas, 
S.A.S. foi socorrida por urna 
amiga, de nome Rosana, que 
avisou a seu irmão. Imediata-
mente ele a levou para o hos-
pital a avisou a polícia, que 
saiu à procura de Sebastião. 
Até a última quinta-feira ele 
não havia sido encontrado. 

Aos 20 anos e sofrendo de 
dsitúrbios mentais, Neusa 
Clemildes Coelho foi seduzi-
da pelo primo R.C.C, conhe-
cido como "Branco'', de 16 
anos, que hospedou-se em sua 
casa, quando veio de Arique-
mes. 

A mãe da menina, que não 
quis se identificar, descobriu 
que ela estava grávida de qua-
tro meses e com receio de que 
ela viesse a ter uma criança 
também com deficiências 
mentais -segundo alega-, pre-
parou-lhe um chá de "buchi-
nha paulista". 

Na mesma noite Neusa. a-
bortou e no outro dia o feto foi 
enterrado no quintal da casa. 
A polícia só tomou conheci- 

O vereador Natálio Silva 
Santos (foto), do PSDB de 
Colorado do Oeste, solicitou 
ao prefeito Melki Donadon, 
que estudasse a possibilidade 
de construir centros comuni-
tários na zona rural, principal-
mente na Escola Planalto, lo-
calizada na Linha 2, esquina 
com 2' Eixo. 

Justifica:rido a sua indica-
ção, o vereador declarou que 
recebeu inúmeros pedidos 
nesse sentido, uma vez que tal 
obra irá beneficiar várias fa-
mílias, que trabalham como 
diaristas, e que receberão 'as-
sistência médica, alimentar e 
educacional. Isso possibilitará 
o pleno desenvolvimento físi-
co e mental de crianças e ado-
lescentes em fase escolar. 

Outro fator que exige a cria-
ção de centros comunitários é 
a necessidade que várias mães 
têm de desenvolver outras ati-
vidades, como o aprendizado 
de corte e costura, tricô, Cro-
chê e culinária. Essas ativida-
des poderão ser desenvolvidas  

mento do fato porque a mãe de 
Neusa comentou no trabalho 
que estava com receio de ser 
descoberta pela polícia. 

A prática de aborto é crime 
previsto em lei, e quem o pra-
tica está sujeito a responder 
processo, como atesta um ad-
vogado consultado sobre a 
questão. Também é desacon-
selhável utilizar métodos ru-
dimentares como o que foi uti-
lizado pela mãe de Neusa, sob 
pena de se pôr em risco a vida 
da gestante. 

A policia foi até o quintal da 
casa,onde acreditava estar en-
terrado o feto e nada encon-
trou. A mãe da moça não sabe 
dizer onde ele está. 

nos centros e representarão, 
no futuro, um complemento à 
renda familiar dessas pessoas 

. "Somos sabedores de que 
as pessoas que moram na zuna 
rural são privadas de tais co-
nhecimentos por morarem 
afastadas da sede do municí-
pio. Muitas vezes elas tam-
bém deixam de participar de 
alguns cursos em função da 
insuficiência do squ .grau es-
colar. Precisamos encontrar 
meios para que elas não amar-
guem urna vida inteira de so-
frimento no cabo de uma en-
xada", disse Natálio. 

Polícia 

Pai tenta estuprar 
as rias filhas 

Inconformado com o fim 
do namoro, espanca a ex 

Natálio quer Centro Comunitário 
na zona rural de Colorado 
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Mulher indiciada por 
praticar aborto 

Casada com o pedreiro Or-
lando Benedito (foto), de 44 
anos, Helena Cardoso de Oli-
veira decidiu abandoná-lo, de-
pois de -Fraglá-Io tentando se-
duzir a filha de ambos, a me-
nor Cristiane, de apenas 09 
anos. Em companhia da meni-
na, Helena se mudou para a 
cidade de Cacoal, onde. veio a 
conhecer Genivaldo de Ma-
tos, com quem se amasiou 
pouco tempo depois. Porém. a 
fuga do marido não livrou a 
menina da violência, pois al-
guns meses depois ela Joi es-
tuprada pelo amásio da mãe, 

Depois de namorar por qua-
se dois anos, com o operário 
Sebastião Justino Alves, a me-
nor S.A.S.. de 17 anos, resol-
veu deixa lo depois de saber 
que ele respondia a processo 
por ter agredido uni policial 
durante o um baile de carna-
val. isso aconteceu a cerca de 
1 ano e meio e desde então ela 
não namora mais ninguém, 
uma vez que recebe ameaças 
por parte do ex. 

Há pouco mais de 10 dias, 
vindo do serviço -ela trabalha 
em casa de família no centro 
da cidade-, S.A.S. recebeu um 
recado dc Sebastião, que que-
ria falar com ela. Segundo ela, 
só atendeu ao chamado por- 

que hoje está preso. 
Depois do episódio Helena 

resolveu voltar para Vi lhana, 
trazendo a filha. O pai, Orlan-
do Benedito, que ficou saben-
do da história, pediu à mulher 
que o deixasse ficar com ela, 
o que foi aceito. Pouco tempo 
depois, a menina quase é estu-
prada novamente, e desta vez 
pelo próprio pai, que já havia 
tentado o mesmo com outras 
duas fi lhas: Sandra, dc 12 
anos, e Viviane, dc 14. 

Há pouco mais dc um mês, 
depois de várias investidas do 
pai, Cristiane expôs a situação 

que queria pôr uni ponto final 
na situação. 

Ao chegar ao local -próxi-
mo à casa do ex-namorado-, 
S.A.S o encontrou em compa-
nhia do irmão Antônio, e de 
um amigo. conhecido como 
Santinho. Sem mais nem me-
nos, segundo contou à polícia, 
Antônio lhe fez propostas in-
decorosas e, diante da sua re-
cusa, tentou agarrá-la. O ir-
mão, Antônio, pedia que ele 
parasse com aquilo, enquanto 
Santinho o estimulava a con-
tinuar. 

Ao tentar resistir ao seu as-
sédio, S.A.S. passou a ser es-
pancada pelo ex-namorado 
com socos e mordidas no ros- 

a um PM. que acionou o Co-
mando, que por sua vez entrou 
em contato com o Conselho 
Tutelar da Criança. Benedito 
foi preso e as meninas foram 
entregues à custódia de paren-
tes, já que não podem morar 
com a mãe., Helena Cardoso, 
que mais unia vez está ama-
siada, desta vez com José Al-
ves Teixeira, um funileiro que 
trabalha na cidade de Como-
doro/MT. 

Em depoimento à polícia, 
Helena contou que há muito 
tempo o marido tenta seduzir 
as filhas e que, escondida, o 
viu oferecer, a cerca de uma 
ano, uma nota de 5 mil cruzei-
ros a Viviane, que envergo-
nhada, marinha-se de cabeça 
baixa, sem querer aceitar e 
com medo da violência do pai. 
Ela disse ainda que Orlando 
mantinha relações sexuais 
com a filha mais velha, Van-' 
da, de 16 anos, que fugiu dc 
casa desde que ela fôra morar 
em Cacoal. 

O pai se defende, dizendo 
que tem muito carinho pelas 
meninas e que acha um gesto 
normal beijá-las na boca, e 
que ao denunciá-lo à polícia, 
Cristiane estaria apenas obe-
decendo à determinação de 
sua ex-mulher, que quer pre-
judicá-lo. 

to e chutes no estômago. O 
fato aconteceu na Avenida 
José do Patrocínio, uma das 
mais movimentadas da cida-
de, mas ainda assim ninguém 
veio em socorro da vítima, 
nem mesmo os dois rapazes 
que presenciaram a cena. 

Alguns minutos depois, já 
desmaiada, em função dos 
golpes, chutes e mordidas. 
S.A.S. foi socorrida por uma 
amiga, de nome Rosana, que 
avisou a seu irmão. Imediata-
mente ele a levou para o hos-
pital e avisou a polícia. que 
saiu à procura de Sebastião. 
Até a última quinta-feira ele 
não havia sido encontrado. 

Aos 20 anos e sofrendo de 
dsitúrbios mentais, Neusa 
Clemildes Coelho foi seduzi-
da pelo primo R.C.C, conhe-
cido como "Branco", de 16 
anos, que hospedou-se em sua 
casa, quando veio de Arique-
MeS. 

A mãe da menina, que não 
quis se identificar, descobriu 
que ela estava grávida de qua-
tro meses e com receio de que 
ela viesse a ter uma criança 
também com deficiências 
mentais -segundo alega-, pre-
parou-lhe uni chá de "buchi-
nha paulista". 

Na mesma noite Neusa a-
bortou e no outro dia o feto foi 
enterrado no quintal da casa. 
A polícia só tomou conheci- 

O vereador Natálio Silva 
Santos (foto), do PSDB de 
Colorado do Oeste, solicitou 
ao prefeito IvIelki Donadon, 
que estudasse a possibilidade 
de construir centros comuni-
tários na zona rural, principal-
mente na Escola Planalto, lo-
calizada na Linha 2, esquina 
com 2' Eixo. 

Justificando a sua indica-
ção, o vereador declarou que 
recebeu inúmeros pedidos 
nesse sentido, uma vez que tal 
obra irá beneficiar várias fa-
mílias, que trabalham como 
diaristas, e que receberão *as-
sistência médica, alimentar e 
educacional. Isso possibilitará 
o pleno desenvolvimento físi-
co e mental de. crianças e ado-
lescentes em fase escolar. 

Outro fator que exige a cria-
ção de centros comunitários é 
a necessidade que várias mães 
têm de desenvolver outras ati-
vidades, como o aprendizado 
de corte e costura, tricô, cro-
chê e culinária. Essas ativida-
des poderão ser desenvolvidas  

mento do fato porque a mãe dc 
Neusa comentou no trabalho 
que estava com receio de ser 
descoberta pela polícia. 

A prática de aborto é crime 
previsto em lei, e quem o pra-
tica está sujeito a responder 
processo, como atesta um ad-
vogado consultado sobre a 
questão. Também é desacon-
selhável utilizar métodos ru-
dimentares como o que foi uti-
lizado pela mãe de Neusa, sob 
pena de se pôr em risco a vida 
cia gestante. 

A polícia foi até o quintal da 
casa.onde acreditava estar en-
terrado o feto e nada encon-
trou. A mãe da moça não sabe 
dizer onde ele está. 

nos centros e representarão, 
no futuro, um complemento à 
renda familiar dessas pessoas 

_ "Somos sabedores de que 
as pessoas que moram na zona 
rural são privadas de tais co-
nhecimentos por morarem 
afastadas da sede do municí-
pio. Muitas vezes elas tam-
bém deixam de participar de 
alguns cursos em função da 
insuficiência do seu 'grau es-
colar. Precisamos encontrar 
meios para que elas não amar-
guem unia vida inteira de so-
frimento no cabo de uma en-
xada", disse Natálio. 

Polícia 

Pai tenta estuprar 
as ró rias filhas 

Inconformado com o fim 
do namoro, espanca a ex 

Natálio quer Centro Comunitário 
na zona rural de Colorado 


