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Resumo 

O Jornal Sem Fronteiras era situado no município de Nova 
Iguaçu com circulação em toda Baixada Fluminense abordando 
os acontecimentos dos municípios que compõe a região, desde a 
política até a cultura das localidades citadas.  

Palavras-Chave Jornal Sem Fronteiras; Baixada Fluminense; Política; Saúde; 
Cultura; Município;   

Notas explicativas Jornal em bom estado.   
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RIO DE JANEIRO 
ANO li Nº 18 1 a 15 SETEMBRO / 93 CR$ 20,00 

IMPREN-SA HOMENAGEADA , 
POR EMPRESARIO 

Antonio Aparecido, Athos da Silva Santos, o jornalista mais antigo, e J. Fontes. 

Para marcar a passagem do DIA DA 
IMPRENSA, no dia 10/09, o empre
sário Humphrey Guabiraba, promo
veu um almoço de confraternização 
à imprensa iguaçuana, que reuniu 
proprietários de empresas jornalísti
cas e seus colaboradores, como defi
niu Valcir Almeida, Pres. do Jornal 
de Hoje. 
O acontecimento se deu no Restau
rante Sutil onde compareceram, prá
ticamente, todos os representactcs 
dos veículos locais. Nesta oportuni
dade foram homenageados os jorna
listas Nicanor Gonçalves Pereira (já 
falecido), Athos da Silva Santos, co
mo o mais antigo jornalista do muni
cípio. Entre empresários e jornalistas 

lá se encontravam: J. Fontes, Anto
nio Aparecido de Oliveira, respecti
vamente Presidente e Vice do JOR
NAL SEM FRONTEIRAS, Plácido 
Antônio ( o mentor do encontro), 
Nelson Júnior, nossos colabora
dores, Marcos Manso, Delegado do 
Sindicato dos Jornalistas, Antonio 
Paulista; José Lemos do Jornal Hora 
H.; Luiz Moraes do Correio de 
Maxambomba ( que lançou a ideía da 
criação da Associação dos Profissio
nais do Município), Cláudio Passos 
da Rádio Solimões, Graciete Grace 
(Jornal ·de Hoje), e vários outros, 
além do anfitrião Humphrey Guabi
raba e·o seu pai José Guabiraba, tam
bém jornalista. 

\ 

O colunista Plácido Antonio, responsável 
pela satírica Coluna do Gato. 

Após 33 anos, desde a sua fundação, o Sindicato 
do Comércio Varejista de São João de Meriti tem, 
afir,al, um novo presidente que foi empossado em 
grandiosa solenidade no dia 3 p.p. no Restau-

Humphrey Guablraba, o anfitrião, e seu pai, 
o jornalista José Guablraba 

rante Beef Place, para mais de 500 convidado.. 
Na foto, a esquerda o ex-presidente Francisco 
Borges Esplndola e o novo presidente Sergio 
Neto Claro. Mais detalhes na P'g. 11. 
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PONTO DE VISTA 

Ananias Batista 

CHACINAS NO BRASIL 
a) Massacre dos Meninos da 

Candelária Uulho) 

b) Extermínio dos lndios Yano
mâmis (agosto) 

c) Chacina de Vigário Geral 
(agosto) 

Os veículos de comunicação di
vulgaram, em grandes man
chetes, a notícia trágica do 
assassinato de 70 índios Yano
mãmis, da aldeia Hoximu ;io 
Brasil, próximo à fronteira com 
a Venezueia, no Estado de Ro
raima, por garimpeiros. 
No Ano Internacional dos Po
vos Indígenas, dedicado a eles 
pela ONU (Organização das 
Nações Unidas) carece de 
uma reflexão de repúdio da so
ciedade às autoridades, pela 
omissão, indiferença, incom
petência e desinteresse ao 
que vem assistindo, passiva
mente, sem tomar qualquer 
atitude concreta para dar fim a 
esse vergonhoso quadro, que 

Despachante Público Estadual - Matr. nº 520.722-0 

enlameia a honra nacional. 
Os assassinos ficam, geral
mente, impunes, apesar dos 
esforços da Polícia Federal 
que tem dificuldade em pren
der os culpados, devido ao 
acobertamento aos crimino
sos. 
Quando o Brasil foi ocupado 
pelos portugueses sob o co
mando de Pedro Alvares Ca
bral, o Brasil tinha cerca de 5 
milhões de índios e atualmente 
não tem mais do que 250 mil 
indígenas. 
A chacina contra os índios nos 
tempos modernos - não é a pri
meira vez que ocorre - no auge 
do "milagre brasileiro" e das ati
vidades predatórias dos garim
peiros foram mortos 
impiedosamente mais de 700 
índios. 
Há que se tomar uma atitude 
drástica para evitar-se, por to
das as formas possíveis, a repe
tição desses fatos vergonhosos 
e hediondos. 

SERVIÇOS JUNTO AO DETRAN - CARTEIRA DE HABIUTAÇAO EM 3 VEZES SEM JUROS 

Matriz - AUSTIN - Gllmar de Souza Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Figueira • D. Caxias 

Rua XI/ de NOYembro 20, Grp. 102/106 - Teis:'665-2255 -Tel&Men8a98fTl:532-0770 Cod.-&S 
FIiiai 1 • NILÓPOUS • Daniel Pereira Rezende 
Praça Nilo Peçanha 97, Grp. 304 -Tel: 791-5890 

Flllal li - RIO DE JANEIRO • Francisco Cesar Loiola 
Rua Marechal Câmara 160-Grp 1427-Tel: 262-3911 . 

Flllal Ili • PENHA CIRCULAR (Mercado S. Sebastião) _Francisco Joslvan 
Rua da Batata 106 s/102-Tel: 280-1852 

Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 
Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

11HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Pebc~to, 2171 -1° Andar-Centro- Nova Iguaçu - RJ-Tel.: 768--5847· 

Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 
Cenlro - Nova Iguaçu 

Escritório: Rua Prof- Venina C. Torres, 230/408 
Centro • Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bó.fnier 
~tr~.á'W'tt»JY'~.@".&W.#P~..@3~~ 

• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

P.ua Prof'" Venlna Corrêa Torres, 230-10° andar 
Centro - Nova Iguaçu • (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 
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ORIENTE MÉDIO, Seu povo, seus costumes, seus 
mistérios 

A MULHER 

Nazir T. Kalaoun 

mulher é da mesma essência possuindo 
a mesma alma e que foram equipados 
com capacidades iguais para os mé.ritos 
intelectuais, espirituais e morais, consi
derando os direitos da mulher sai,;rados. 

A AR~ª~~ VOCÊ 
A mulher não era considerada na so

ciedade, não a tratavam por igual, era 
apenas um objeto de prazer. Uns mata
vam as filhas e na Arábia enterravam
nas vivas, noutras partes queimavam vi
vas as viuvas. As mulheres nem podiam 
ler livros religiosos. 

MEDIDAS CLÁSSICAS DE TELAS 

Os homens casavam quando queriam, 
divorciavam-se delas quando lhes ape
tecesse e casavam com o número de mu
lheres que queriam. Na Grécia fecha
vam as mulheres em casa, nas igrejas 
cristãs tomavam as mulheres como 
irmãs, isolando-as da vida prática. 

ASPÉCTOS RELIGIOSOS 

Antes da profecia de Mohamad as reli
giões que existiam no mundo, em geral, 
eram o Cristianismo, o Judaísmo, o Bu
dismo, o Induismo, o Magismo, e o Zo
rostrianismo (adoradores do fogo). 

Pinte no tamanho do seu agrado, mas que seja um formato elegante e 
harmônico. A tendência do formato das telas é ficarem elas mais estreitas 
e esguias, tanto no vertical, como no horizontal, preferência essa imposta 
pela exiguidade e funcionabilidade das habitações modernas. Atual: 

Na Enciclopédia Britânica existe o 
estatuto legal da mulher na civiliz.ação 
romana. Na lei romana a mulher era 
completamente dependente. Se casasse 
a sua propriedade passava para o poder 
do marido, era uma mercadoria adquiri
da por ele e adquirida como escrava só 
para o seu be-estar. Ela não podia exer
cer nenhuma função pública ou civil, 
não podia ser testemunha, avalista, pro
fessora, curadora, não podia adotar nem 
ser adotada e nem fazer testamento ou 
oontratos. Mesmo na lei inglesa a situa
ção da mulher não era nada melhor. Era 
privada dos .seus direitos básicos. 

As pessoas adoravam o fogo e acredi
tavam que o mundo estava sob controle 
de dois deuses: o do bem e do mal. A 
influência destes ia da Pérsia até as fron
teiras da India. O Cristianismo era pra
ticado pelos romanos, havendo sempre 
guerras entre estes dois impérios que 
eram considerados as superpotências de 
então. O Induismo era praticado na ln
dia e ao seu derredor. O Budismo pfciti
cado na lndia, no Tibete no sul da Asia. 
O Judaismo não tinha um local concen
trado e tanto o Cristianismo e o Judais
mo já estavam rleturpados. Portanto, no 
século VII dC, não havia, na supertlcie 
da terra, nenhum povo que podia ser 
considerado justo. Não havia governo 
cuja base fosse a Justiça e nem religião 
que fosse autêntica. 

Na próxima edição: Aspectos Gerais 
di1 Arábia. 

Nº 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 
12 
15 
20 
Z5 
30 
40 
50 
60 
80 
100 
120 

Figura 

22x16 
24x19 
27x22 
33x24 
35x27 
41x33 
46X38 
55X46 
61X50 
65X54 
73X60 
81X65 
92X73 
100X81 
116X89 
130X97 

146Xll-t! 
162X130 
195X130 

Paisagem Marinha 

22x14 22x12 
24x16 24x14 
27x19 27x16 
33x22 33x19 
35x24 35x22 
41x27_ 4lx24 
46x33 46x27 
55x38 55x33 
61x46 61x38 
65x50 65x46 
73x54 73x50 
81x60 81x54 
92x65 92x60 
100x73 100x65 
116x81 116x73 
130x89 130x81 
146x97 146x89 
162xll4 162x97 
195xll4 195x97 

(Dimensões em centímetros) 

Só no ano de 1870 foi que a situação 
oomeçou a melhorar relativamente e 
ainda até hoje a mulher, no ocidente, 
oontinua sua luta pelos seus direitos. 

No lslam o caso já não é assim. O lslam 
ensina que a origem do homem e da 

NAZIR T. KALAOUN é Diretor do CDI • Curso 
de Idiomas - Tel.: 767- 8022 -Árabe• Francês 
- Inglês. 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella • Rua 

Ouçam o Programa 

Vamos dar as Mãos 
Todos os sábados às 11 :OO h. 

Pela Rádio Mauá-Solimões - 1480 khz 
Comando de Nisval de Magalhães 
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MOSAICO POLÍTICO 
Nelson Júnior 
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ADESÕES 
Os Deputados Estaduais José Montes Paixão, 
Sivuca e Antonio Carvalho assinaram, nesta se
mana, ficha de filiação ao PPR, aumentando o 
número de parlamentares ligados ao Pref. Paulo 
Maluf. Espera- e que a Dep. Dayse Lúcidy de
cida-se a assinar a ficha de filiação que está em 
seu poder. 

PRIMEIRA DAMA CANDIDATA 
A primeira dama de Nova Iguaçu, Leda Gomes;será 
postulante do PDT a uma cadeira na ALERJ, nas 
eleições de 94. 
E o apoio ao "Vice-Prefeito" Luiz Novaes, candida
to à reeleição? Como fica? Ou não fica? 

JORNALISTAS 
HOMENAGEADOS 

O empresário Humphrey Guabiraba patrocinou 
aos jornalistas iguaçuanos, no dia 10/09, um almoço, 
por ocasião cio DIA DA IMPRENSA 
Muita badalação em torno de nomes de alguns dos 
presentes, mas a iniciativa do anfitrião, despertou a 
necessidade da classe se UNIR em tomo de uma 
associação no municlpio em idéia lançada pelo co
leguinha Luiz Moracs, em excelente hora. 
Que os demais coleguinhas de Impren:ià pensem 
bastante sobre o assunto e juntos arregacemos as 
mangas para tornar a idéia em realidade. 

M k·M § X ff .cg 

CANDIDATO PREPARADO 
O pretenso candidato àALERJ, Fernando Cerquei
ra já tem esquematizado seu plano de ação para 
conquistar urna cadeira naquela casa. Este trabalho 
foi apresentado a dois deputados federais, mas não 
se interessaram. Um pretendente a uma cadeira 
'federal, do Rio de Janeiro, já abraçou a idéia. 

PLEBISCITO EM MESQUITA 
Será no dia 28/11 a realização do 2° plebiscito em 
Mesquita, quando os mesquitenses poderão decidir 
.;e se separam de Nova Iguaçu, ou não. 
Alguns políticos, residentes em Mesquita,afirmam que 
são favoráve~ à emancipa_ção mas não comparecem a 
nenhuma das reuniões preparatóriasdeesclareci.mento 
da populaçío. Na próxima roição direma; quem são. 

NÃO É SÓ ASSINAR A FICHA 
DE FILIAÇÃO 

Há pessoas que desejam ser candidatos nas próxi
mas eleições e procuram ou são apresentados aos 
partidos para obterem a promessa de vagas. Mas 
esquecem-se que não é só isso. O postulante precisa 
comparecer às reuniões do partido no municipio e 
colaborar financeiramente para a sua manutenção. 
Muitos postulantes estão deixando de lado este im
portante requisito. Depois não chorem se forem 
"cortados". Lugar de chorar é na cama ou no Bola 
Preta. Quem avisa, amigo é. 
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SALADA MISTA ENFOQUE ECONÔMICO 
DARCYCHUFF 

Inflação. Quando será controlada? 
Prefeitura de Nova 
Iguaçu soluciona o 

problema dos bueiros 
Na edição de nº 16 ei.focamos o proble
ma de três bueiros sem tampão exis
tentes, até então, na 'Travessa Emestina 
e dois na Av. Marechal Floriano Peixoto 
que representavam uma ameaça à segu
rança pública. Felizmente a Prefeitura 
tomou as providências que o assunto 
requeria colocando os tampões reivindi
cados por este jornal. A cidade agradece. 

Correção 
Na nossa edição anterior, por um cochilo 
de revisão, na matéria referente a visita do 
GovernadordeRNary,aoRotarydeMes
quita, o nome do nosso assessor jurídiro 
saiu inrorreto, onde se lê: F.dson Faria de 
Lima, leia-se F.dson Ferreira de Lima. 

Ação Popular contra 
Prefeitura de Nova Iguaçu. 
O Deputado Estadual, Luiz Carlos Ma
chado (PSB) vai entrar com uma ação 
popular contra a Prefeitura de Nova 
Iguaçu, para compeli-la a nomear os 
aprovados em concurso realii.ado em 90, 
cujos cargos não foram ainda ocupados. 
São 110 vagas para Fiscal de Receitas 
Municipais, das quais só 33 foram cha
mados; 4 vagas de bioquímicos, nenhum 
chamado; nutricionistas, 10 vagas, ne
nhum chamado; zootecnista, 2 vagas, 
nenhum chamado; cargos administrati
vos, mais de 300 e cargos auxiliares tam
bém mais de 300 e nenhum chamado. 

Antonio Aparecido 

A intenção do Dep., é que a Justiça venha 
reconhecer os direitos previstos na 
Cons~it "ção Estadual, que estão sendo 
desr itados. E está ronvocando os pre-
judi dos a procurá-lo no gabinete 108 da 
Alerj ou telefonarem para 242-0258 ou 
292-0111, ramais 346 ou 347; para seca
dastrarem e obterem mais infçmnações. 

SOCIAIS 
Em agosto, aconteceu o aniversário de 
Vivian, que completou 8 aninhas e é a 
terceira neta do editor SEM FRONTEI
RAS, cuja foto está nessa seção. 
Ainda em agosto ocorreu a data natalí
cia do 1 ° Tte. reformado da Marinha, 
Waldir Fiuza Lima, ,-------,--, 
que completou .86 
anos, com lauta fei
joada. 
Esbanjando char
me, belei.a e simpa
tia, a "gatinha" Ta
tiane Costa da 
Silva, filha do casal ' 
Júlio Cesar e So-
lange, ele contador VIVIAN 
e ela funcionária aa-------,---. 
PMNI, comemo
rou, em alto as
tral, seus 15 anos, 
quando recebeu 
no dia 2 do mês 
corrente o abra-
ço carinhoso de 
seus amigos e fa
miliares. 
Na foto, a "gatís
sima" Tatiane. TATIANE 

Estamos aguardando ansiosamente o 
mês de outubro, quando o governo vai 
desferir a paulada para a queda paulati
na da inflação, esse terrível imposto que 
recai, principalmente, sobre a classe as
salariada mais baixa, dada as pro
porções. Se conseguir, será a duras pe
nas, e por ironia do destino, um 
sociólogo conseguirá o que vários eco
nomistas não conseguiram. 
Entretanto, enquanto outubro não vem 
a inflação continua subindo, em direção 
à estratosfera. 
Para que o País ronsiga sua estabilidade 
econômica terá, inevitavelmente que li
quidar rom sua dívida interna e ordenar o 
pagamento da dívida externa. Esta última 
já está em fase final de acerto, e que dará 
tranquilidade ao governo, neste particu
lar; enquanto a dívida interna só será p:}ga 
rom as privatii.aif>es e empresas e o enxu
eamento das despesas governamentais. 
A proporção que o saldo da dívida inter
na for caindo, os juros poderão ser baixa
dos, o que provocará o desenvolvimento 
econômico, com a criação de milhares de 
novos empregos, com salários justos, 
que deem para o trabalhador viver todo 
mês, sem preocupaif>es e, se possível, 
fazer alguma poupança. Quando atingir
mos esse ponto, a economia poderá co
meçar a ser de sindexada, pois a indexa
ção é a causa da inflação inercial. 
Entretanto, só as medidas acima não bas
tam. É necessária a reforma da Constitui
ção em vigor, naquilo que serve de entrave 
ao desenvolvimento econômico. Muita coi
sa foi implantada na Constituição por cie-

magogia, ou visando a defesa de interes
ses condenáveis, os mais diversos, que 
precisa ser modificado. Quem paga essa 
conta é o povo. Todos, até mesmo o 
pequeno trabalhador, que ma1 aquenta 
com suas necessidades. 
É necessária a reforma tributária e fiscal, 
dosando a necessidade do Governo para 
suas atividades fundamentais, tais como: 
educação, saúde, segurança, transporte 
e alimentação; e reduzindo o número de 
impostos existentes, que é excessivo e 
até confuso para o leigo na matéria. Po
vo que tem tudo isso é povo feliz. 
Conjuntamente com as medidas supra, 
torna-se necessária a independência do 
Banco Central, para que este possa 
controlar a emissão de moeda, que, em 
excesso, é outro fator inflacionário. 
É necessário também o combate à cor
rupção, não só no plano federal, como 
no estadual e municipal; o combate diá
rio aos monopólios, sejam estatais ou 
privados; aos oligopólios e aos carteis, 
que estão aí agindo da maneira mais des
carada e não se vê providência alguma 
para coibir esses abusos. 
Finalmente, os estudos indicam que o 
problema brasileiro é político, e que to
das as medidas necessárias para acabar 
com a inflação dependem dos políticos. 
Será que eles estão dispostos a abrir mão 
de seus interesses particulares, em defe
sa dos interesses do povo e da nação? 

•Darcy Chuff - Advogado, Técnico em 
Contabilidade e funcionário do Banco 
do Brasil, aposentado. 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ii1:i:i:1i,1ijii1ii11111:1í~í111-1ii~;~!! ~~~~~!~-~ Prestamos assistência a: 
Aposentadorias, Pensões, Doenças Profissionais 

Acidente de Trabalho, Responsabilidade Civil 
Seguro Obrigatório, Acidente de Trânsito 

Drs. Arrfete Dourado e Amlr Ferreira -Advogados 
Pça. Getúlio Vargas, 14-Centro- Belford Roxo• Tel.: 761~ 

Luiz Carlos Madureira Leal 

Mareio Luiz Fonseca Leal 
Rua Qulntino Bocaluva, 25 - sala 707 - Centro - N. Iguaçu 

Das 9 às 13 h -Tel.: 768-8017 

VICENTE PAIVA • . Proietista 
Plantas, Projetos, Fração Ideal 

Serviços Junto a PMNI e cartórios 
Or1;amentos sem compromisso 

Rua Otávio Tarquinio, 45 sala 312 
(Galeria Central frente ao Banerj) 

Placas Acrílicas Gravadas, PLACAS DE 
BRONZE, Auto e Souvenir 

, 
SO TELIT ARTEFATOS DE 

. BORRACHAS L TDA. 
CONVITE DE CASAMENTO, Bodas, 15 anos, Santinho de Luto, Plastlflcação. 

Chaveiros e Placas de Metal em Fotogravura. - Plastlflcações - Xerox 
Cartões e Convites em Relevo e Brilho. - Carimbos de todos os tipos - Datadores 

Numeradores - Clichês • Chancelas, etc. 

Travessa Rosinda Martins, 82 - Grupo 201/302 - Centro - Nova Iguaçu 
Rio de Jaineiro - CEP 26210-030 - Tel. e Fax: 767-0658 

Escrituras - Contratos 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 20 s/204 - Centro -
N. Iguaçu - Tel.: 768-4359 

:zg;!,~~~!~;~E:i:;;~: 
Mármores para Construções • Instalações Comerciais 

em Mármore e Granito. 
Mausoléus. - Revestimentos em Pisos. 

(',.v. Nilo Peçanha, 670-Tels: 767-7196/767-8563 

TiQ.9grafia 
São José 
Martel Santiago 
Tipografia Ltda. 

Convites - Talões Notas Fiscais 
Impressos em Geral 

Qualidade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 
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PSICOLOGIA E SAÚDE 

José Mesquita 

O SER EM DESENVOLVIMENTO - !I 
Um indivíduo que crescesse sem 
consciência de sua realidt1.de social, 
sem princípios de lógica, razão ou bom 
senso, sem qualquer princípio de mo
ralidade em relação ao certo ou erra
do, permitido ou proibido, certa
mente não sobreviveria, tal qual um 
animal fora de controle seria afastado 
do seu convívio social, por violar todas 
as regras estabelecidas por uma maio
ria, ao longo do periódo que encerra o 
próprio desenvolvimento da raça hu
mana. 
Como sabemos, (foi abordado em co
luna anterior) ao nascer o indivíduo 
não tem qualquer compromisso com 
os valores cultuados por sua socie
dade, é regido única e simplesmente 
pelo princípio do prazer. Tal fato, tor
na de total competência dos educa
dores (pais, familiares, professores, 
igreja, etc.) a ditlcil tarefa de insttuí
lo, inserindo gradativamente em sua 
psiquê, além dos princípios acima, to
dos os valores e sentimentos conside
rados superiores, para que, quando 
adulto, possa honrar os códigos escri
tos, estallelecidos e cultuados por sen 
meio social, que se traduzirão pela de
monstração de respeito a Pátria, pela 
fé, pela crença na lei e pelo amor por 
seu próximo e por Deus. Havendo ne
gligência por parte dos educadores no 

, que se refere ao binômio ensino
aprendizage~, poderá o indivíduo ser 
considerado fora da lei, ser caçado e 

preso como um marginal ou encerrado 
em uma instituição psiquiátrica, rece
bendo em qualquer dos casos um rótulo 
que carregará por toda sua vida: bandido 
ou louco. 
Hoje, milhares destes indivíduos encon
tram-se abandonados nas ruas, internos 
em prisões ou instituições, psiquiátri
cas, discriminados por uma sociedade 
corrupta, cúmplice e conivente, que 
apesar de colaborar para esse processo 
de degradação social, nega ao indiví
duo, em sua infância, o direito de 
aprender a sobreviver com dignidade, 
relegando-o a condição de pária, cama
da social que na antiguidade, situava-se 
abaixo da própria condição de escravo► 
fazendo com que este, ficasse apavora
do e se benzesse toda vez que passasse 
por aquele. 
Diante de tal realidade vamos tirar nos
sas máscaras e abandonar a hipocrisia, 
assumindo assim o nosso verdadeiro pa
pel: - •o de membros de uma nação que 
está fadada a se projetar no contexto 
mundial entre tantas outras, bastando 
para isto, o reconhecimento de que, ape
sar do processo de miscigenação que 
passamos, somos todos irmãos, filhos de 
uma mesma Pátria•. 

Dr. José Mesquita - Psicólogo Cllniro -
Crianças - Adolescentes - Adultos. Co
munidade São Francisco de Assis - Rua 
Paraisa, 57 - Nova Iguaçu - Centro -
Sábados de 8 as 12:00 - Tel.: 768-7727. 

O MÉDICO DA FAMÍLIA 
,., 

DR. M. SIMOES NETO 

Medicina Psicossomática 

HOSPITALISMO 
O hospitalismo é um termq empregado 
por R. Spitz para designar um quadro 
clínico frequentemente observado entre 
as crianças hospitalii.adas ou recolhidas 
a orfanatos, creches ou outros estabele
cimentos de assistência que foram priva
das, desde as primeiras semanas ou 
meses de vida, da afetividade e dos indis
pensáveis cuidados matemos. 
A observação comparada, entre as 
crianças crescidas em ambiente familiar 
e as criadas em instituições, revela notá
veis diferenças que são manifestadas em 
grande número de casos. As crianças 
internadas falam mais tardiamente, difi
cilmente adquirem hábitos de ~io ror
poral, e isso mesmo em idade mais avan
çada. Por outro lado, dispondo de maior 
espaço para se locomoverem, são elas 
mais precoces no andar, alime:itar -se me
lhor, quando não apresentam conflitos 
rom as pessoas que as assistem. Acusam, 
entretanto, reações psicóticas assaz pre
rooes a que Spitz denomina de "Depres
são Analítica", após o sexto mês de vida, 
em crianças que até então se desenvol
viam normalmente e se mostravam ale
gres e bem dispostas. De repente, abati
das, deprimidas, com a fisionomia 
tristonha,~ crianças choram sem mo
tivo, ficando inativas e indiferentes a todo 
e qualquer estimulo. Com o rorrer do 

tempo, a ausência de atividade acarreta um 
retardo mental semelhante ao registrado 
nos oligofrênicos. Para reverter o quadro 
do "hospitalismo" a criansa precisa re.oober 
carinho matemo ou de outra pessoa que 
dela se ocupe, emsubstituição aos cuidados 
recebidos no lar. Pediatras e Psiquiatras 
oonfirmam estes fatos, ponderando que, 
segundo Hetl)a' e I.àovki, nos casos psi
oossomátkos infantís, o médico ~ita 
agir tanto sobre os pais, particularmente 
sobre a mãe, como sobre a criança. ~im, 
para obter o resultado desejado, terá que 
submetersirnultâneamenteamãeeofilho 
à psiroterapia adequada, sem o que não 
oonseguirá remover as causas psirogenéti
cas responsáveis pelo quadro mórbido. 
Hamburguer,entende q ueo primeiro cui
dado deverá ~rode inspirar confiança e 
saber utilizá-la devidamente. Para se lo
grar a confiança indispensável deve-se 
proceder a urna anamnese bem orientada, 
ouvir e observar o doentinho rom tran
quilidade e paciência, fazer perguntas 
oportunas e adequadas, e demonstrar real 
interesse pelos desejos, opiniões e te
mores manifestados pela progenitora, ou 
responsável pela criança .. . 
Que Deus nos proteja ... e até lá ... 

M. Simões Neto - Psiquiatria - Medici
na Psicossomática - Psicoterapia Prof. 
da UNI-RIO - Universidade do Rio de 
Janeiro. 

lrf JiBISll&Ji -· Av. Gov. Amaral Peixoto, 271- s/703 
Centro - Nova Iguaçu - RJ 

PEDIATRIA Dr. José Luiz Dias de Almeida 
Convênios: Unimed, Saúde Bradeseo, Bamerindus, Med 

Service, Sul América, Cedade (CAC), Caarj, Banco do 
Brasil, Assistência Miller. 
Hora mareada: 768-0324 

Consultório: Rua Otávio Tarquino, 209/206 • Nova Iguaçu 
2", 4ª e 6ª de 16 às 19 h. 

Av. Irmãos Guinle, 901/205 - Queimados 
3ªe5ªde13:30às17h / 2"a6ªde8às11 h. 

CELULITE E 
FLACIDEZ 

NUNCA MAIS. 
Faça você mesmo as 

aplicações e 
mantenha a Estética, 

Saúc:) e Beleza. 
Emagrecedor - Antlnevralglco - Curativo. 

• 3 Nivels de Vrlbração com Calor e a Frio. 
• 2 Anos de Garantia. 

• Assistência Técnica Permanente 

DEMONSTRAÇÕES - LIGUE: 591-2576 

A Educação tratada com respeito 

Rua Xingú, 15 - Santa Rita - Nova lgua~u 

• 

LICEU SANTA MARTA 
. Padrão de qualidade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
Aceitamos Bolsas de Empresa 1ctmnente integral 

Jardim à 8ª Série - Tel: 767-2244 
Rua Mlrlm, 35 - Centro - N. 1. 

Dr. Carlos A. C. de Lira 
ODONTOLOGIA MODERNA 

(padrão Internacional) 

• Atendimento de Adultos e Crianças • Apa
relhos de Raios X • Restaurações Estéticas • 
Ultra Violeta e Luz Halogena • Laboratório de 
Prótese • Trabalhos de Prótese fixa, Próteses 
Removíveis, Trabalhos em Porcelana (Metalo-

cerâmica) • Trabalhos de Urgência. 

Consultório Dentário: Travessa Moura Sá, 
71 - Centro - Nova Iguaçu -Tal.: 768-6758 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTF.NTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEOORAFO 

~ REGISTRADORAS ELETRÔNICAS 

Rua Mar.,_ Floriano Peixoto, 1480 • '-'· 120 •Centro• 
(Shopping e-ter de No~ tguaçu) • Tel: 767~706 

Dr. José Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica 

T Q . f . IDAS 1s:oo Asl 
erça e u1nta- eira 19:00 HóRAsl 

LIPOASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cintura. 
PLÁSTIGA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigeeer, etc. 
PLÁSTICA DE ABCOME para diminuição, estrias, flacidez, etc. 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios, etc. 
PLÁSTICA DA FACE total, testa, pálpebras, etc. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimadwra&,-eti.. 

Rua Bernardino de Mfflo, 1.399 sala 304 (Centro ll6dloo) 
Nova Iguaçu - Tel.: 768-0313 
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· BELFORD ROXO Carl,os Trigo 

"Tucanos" elegem Comissão Executiva 

WEBER FIGUEIREDO E AS 
OBRAS DA BAIXADA 

Weber Figueiredo, Presidente da 
Seria, mais uma vez visitando Belford 
Roxo, profere palestra na sede do 
PDT local, trazido pelo Presidente do 
Diretório Municipal, Arlldo Tetes. We
ber veio acompanhado do Eng. Pe
dro Colaço, responsável pelos proje
tos para a Região Metropolitana da 
Baixada de Guanabara. 

A Convenção Municipal do 
PSDB (Belford Roxo) foi 
uma festa, que conduziu à 
Presidência da Comissão 
Executiva, seu ex-secretário, 
Algacir Moulin. Demons
trando unidade os tucanos 
belforroxenses compuseram 
apenas uma chapa que assim 
ficou composta: Presidente 
Algacir Moulin; Vice-presi- L---===:...__.-=.:=----------1 

de Assunção; Líder da Bancada na a
mara, Vereador Luizinho. Suplentes 
Isaac S. da Silva e Ezio O. Rocha. 

Weber esclareceu que há mais de 30 
anos não eram realizadas obras de 
combate as enchentes na região. De
nunciou que o Banco Mundial sus
pendeu o envio de verbas para obras 
na Baixada, no Governo anterior, face 
aplicação incorreta dos recursos, vol
tando a ser liberadas no ano passado, 
quando o Governo Brizola recuperou 
os projetos. Várias frentes de trabalho 
foram instaladas através mutirões re
munerados em conv~nio com Asso
ciações de Moradores, em verbas pró
prias do Estado. 

dente Severino R. de Macedo Medeiros, 
Secretária, Eliane de Siqueira da Si!va; 
Tesoureiro, Sebastião Jorge Geraldino 

24 MESES DE 
SUCESSO 

Para comemorar seus dois 
anos de atividades a RÁD 10 
SHALOM promoveu o 
concurso "GAROTA SHA
LOM", cuja vencedora foi a 
Gatíssima Andreia Alia; de 
15 anos, moradora no Jar
dim Bom Pastor, onde se si. 
tua a rádio. O evento contou 
com o patrodnio do comér
cio local e animada pela 
equipedesomSGS,deJaca
repaguá. A apresentação do 
ooncurso esteve a cargo de 
Jairo Martins, locutor ofi
cial da emissora. Diante do 
sucesso alcançado Jorge 
Shalom irá realizar, em 
breve, o Concurso Garota 
Verão 93. Na foto, Fabiana, 
Andreia, Jairo, Shalom e 
Ana Paula. 

O Eng° Colaço, enunciou as diver
sas obras realizadas nos rios Botas, 
Iguaçu, Sarapuí e também o início da 
construção de barragens na Serra do 
Gericinó que conterão o enorme vo
lume de águas do rio Sarapuí na épo
ca das chwas. Garantiu que até o final 
de 94 todos os rios da região estarão 
dragados. Acrescento,, ainda que se
rão construídas casas populares nu
ma faixa de terra paralela ao rio Botas, 
resguardada a necessária distância, 
onde será alojada toda a população 
ribeirinha existente, hoje, às margens 
dessa via hidrográfica. 

Weber Figueiredo, tendo a sua 
direita Arlldo Teles, Pres. do PDT em 

BeHord Roxo. 

Weber Figueiredo, ao final, concla
mou a todos correligionários e de
mais pessoas presentes a se mobili
zarem na conscientização da 
comunidade do risco de lixo nos rios 
e valas, bem como redes de esgoto 
e águas pluviais e nas construções 
ribeirinhas. 

Anotamos a presença entre outros 
dos Vereadores Joaquim Mariano e 
Graça Helena, de VHórlo Rozelra, do 
Pres. da Assoe. para Proteção aos 
nordestinos no Rio de Janeiro (Apro
norde), Antonio Motta, os advogados 
e empresários Odilon Antenor e Ma
nuel da Lord e das professoras Ar
minda Gonçalves e Marlnalva Maro
ta. E João Tavares, Pres. da 
Femuber. 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. FORTALEZA 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento t ._Q: ... -+ :'" ·-t· · ·.·.·-t N· S·.;;. z:;:4;--·.·w·····f · t·:."t-· · -.. -.. · .. -.. .>.-.. · t- }"§-{·~-- :t .. -v.;;;. .. Y:": · · t-• ·.c··;'.-----·f-···· -·· ·-· ·· ··· }-··--:t ·& Uh'.:Wl'%<.t:Zm·t ..... t1i ·--Z··Z:;t t2'.-=Z81 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e 

Suzi Canuto 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo -Tel: 761-5202 

Centro de Educação Moderna 
e J ardiin Escola Castelinho 

e 

Rua Rocha Carvalho, 1330 • salas 304 e 305 . Centro -
Belford Roxo - RJ • lei: 761-0013 

61 \ REI DOS BANCOS 
~ ) 1. Cancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de 
, . ~/ 1 troca • Consertos e Reformas 

/ • • Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
~ I · / • ca,petes moldados e forro de porta 

~..-Uf, LAVAGEM DE BANCO A SECO · OlreçAo de Reinaldo 

Rua Otávio Ta,qulnlo, 1027 • No\111 Iguaçu • Tef: 76&-2119 
Av. Benjamin P. Dias, 830 • Be~ord Roxo • Tef: 761-0285 
A. B,aga, 5 • Penha Circular (e,,q. e/ Lobo J~ lei: 280-6848 

E 
M 

Rua Virgilina Bicchierl, 61 Belford Roxo 
Tel.: 761-4881 
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BELFORD ROXO 

Félix Pacheco Melhora Atendimento 

Saguão de Espera do Posto do Félix Pacheco, 
vendo-se ao fundo, na porta, o Det. Batista. 

Matéria do Jornal Sem Fronteiras, na Edição 
nº 11, enfocou as necessidades que passava o 
Posto do Instituto Félix Pacheco em Belford 
Roxo, vários de seus problemas foram ameni
zados, dando mais condições de trabalho ao 
Detetive João Batista Pereira da Silva e sua 
equipe, podendo assim oferecer um serviço 
mais amplo e de melhor qualidade à comuni
dade do novo M.unidpio. 
Segundo o Detetive Batista por iniciativa do 
Prefeito Jorge Júlio a PMBR colocou a dispo
sição daquela repartição, conforme publica-

ção em D. O. do dia 
18/05/93, 4 (quatro) 
funcionários, Gilber
to, Marcos, Oscar e 
Alexandre que vêm 
desempenhando satisfatoriamente a fun
ção, sem os costumeiros vícios de alguns 
funcionários do Departamento. O Rotary 
Belford Roxo, em reunião solene, doou boa 
quantidade de material de escritório em· 
geral, como papel, canetas, etc. A Bayer 
S/A que já vinha ajudando o posto, inclusive 
com material para sua instalação, doou ban
cos, um extintor, fornece xerox e faz toda a 
manutenção elétrica e hidráulica, além de 
ceder sempre que n~o, uma viatura. A 
Paturi Distr. de Prod. Brahma doou um be
bedouro para uso das pessoas que utilizam 
aquele posto e a Compactor fez doação de 
enorme quantidade de canetas. 
Batista reconhece que' com esta imprescindí
vel ajuda tem conseguido promover um me
lhor atendimento ao público, principalmente 
com a cessão dos funcionários municipais. 

LL ... ; ... :'.>n ...•. ;;, .. } ....•..........•. /. .. .JLl•\!..L .... :· ... L ... -.:::sat.& ... ,)\'. ... , . .c:,: .• • ,.L ... E3?LLSEZL.2}t:'.···:t··: ····>"··::r·:·:--:r:· ;::·:·.·:··,J.,w•:;··••.•·rr:.::rr+N•.••··❖-·-❖;:·J 
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De Trote e Caputo 
PAPELARIA E LIVRARIA 

UMA ORGANIZAÇÃO A SERVIÇO 
DO ESTUDANTE 

São João de MerHI - Belford Roxo Duque 
de Caxias - VIiar dos Teles 

PBX 756-1117 

Rua Rocha Carvalho, 
1246 IJ. A e B • Centro -

Belford Roxo 

Balas, doces. Completo 
sonimento para as festas 

de Cosme e Damião 
pelos menores preços. 
Cigarros no atacado e 

varejo. 
Em Anexo Seção 

especializada: 

ENIFESTAS 
Ar1igos para ornamentação de festas de aniversário, 

barlzado, casamento, 15 anos. 
Painéis, Caixas de bolo e Enfeites com Temas que são 

Sucesso. 
Direção: Enl Simon! Rocha 

Tel.: 761-1259 

Centro Educacional Brasileiro 

[EE 

"ONDE O PROFESSOR ENSINA 
E O ALUNO APRENDE• - . 

Dlreçlo: Prof.: RUBENS MENEZES 
Rua Degmar nº 31 • Centro de Belford Roxo 

(Próximo ao parque) - Tel.: 761-6549 

CURSOS: P.-...colar • 1 ° grau (C. A. à a- série) 
SUPLETIVO (5ª à a- e6rlea em 2 anos) 

_ J grau (Contabllldade - Form. Geral - Administração) 

PÁG. 7 

RENATo .lUIIEANA 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" 

Alexandre, na Identificação 
paplloscóplca do Posto. 

Independente disto, vem procurando manter 
uma política de boa vizinhança com o Rotary, 
Aciber, Associação de Moradores e empresários 
em geral. 

CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS 
Aposentadoria• Pensão• Pecúlio• Acidente de Trabalho 

Ações Revisionais • Causas Trabalhistas e Cíveis 
Tributárias e Familia 

Sílvio Spano Barcia - Advogado 
Rua Rocha Carvalho, 1238 • Sala 205 • lei: 761--0264 

Centro - Belford Roxo • Rio de Janeiro 

CASA MADEIREIRA DE 
RONDONIA LTDA. 

Direção Abraão Nascimento 

MADEIRAS EM GERAL 
Cerejeira - Cedro - Mogno - Freljó -

Maçaranduba - Canela do Norte • Lambrls • 
Assoalhos - Portas e Janelas Coloniais 

Estrada Plinlo Casado 911 /915 - CalHórnla • 
Nova Iguaçu • RJ 

Telefones: 768-4468 e 768-6242 
5% de desconto na apresentação desse anúncio. 



COLUNA 
00· 

Troca-se casa com dois quartos, sala.cozinha 
e banheiro na favela de VIGÁRIO GERAL por 
um par de tênis. Tratar com o Secretário NILO 
BATISTA. 

Oferece-se vaga de soldado na Polícia Militar. 

Dá-se salári~ escorchante, armamento da pri
meira guerra mundial e viaturas caindo aos 
pedaços. 

Tratar com o Coronel (da Reserva), NAZARÉ 
CERQUEIRA. 

Precisa-se de Ministro de Estado. Exige-se: 

que seja indicado por partido (mesmo que não 
tenha competência para o cargo). Que tenha 
calma com o chefe, que briga com todo mundo 

(até com ele mesmo). Que aceite participar de 

um governo mais perdido que cachorro que cai 
de caminhão de mudança. 

Que assuma já com um pedido de demissão 
redigido e assinado. Que elogie o topete do 
chefe e goste de FUSCA. 

Tratar em Brasília com o baiano dl3 Juiz de 
Fora. 

Palavras do PC FARIAS parodiando a 
Bíblia: 

"Onde dois ou mais CORRUPTOS estive

rem reunidos em meu nome, EU estarei 
presente. 

xxxx Ao contrário do que dizem, a CEDAE 

funciona. Pelo· menos seu funcionário ALLAN 

MACHADO DE OLIVEIRA. xxxx O médico JOSÉ 
EGÍDIO TINOCO foi convidado por BRIZOLA 
a assumir a Secretaria de Agricultura. Será 
que a agricultura, no estado, também está 
doente? 

Por falar em médico: através desta coluna 
felina, CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA agra
dece à equipe médica do Hospitai MÁRIO 
KROEF pelo tratamento que lhe foi dispensa
do durante sua internação naquela uni

dade hospitalar de abril a agosto, passan
do por várias cirurgias. Uma equipe que 

honrou, com esmêro, o juramento de HIPÓ

CRATES. O que não é comum hoje em dia 
em hospitais públicos. xxxx Se ligue 199, 
DEFESA CIVIL. Fale com seu defensor JU
BIRACI ALVES. 

Por hoje é só. Agora este GATO vai 
participar d~ projeto DECOLA BRASIL, 
decolar com uma aero-moça e aterrissar 
num motel. 

Pampa SR XP 
Cãb. dupla 
Super 
Promoção 

~~- iguave Veículos Ltdi-· 
--- .J 

SR XKF 
A melhor marcil da 18U Ford. 

Av. Carlos Marquea Rollo, 951 - Nova lguaç_u 

PABX 79&-,, "'I O . 
0IRETOS:.796-1307 / Z3n / 2496 / 3685 / 1749 / 2533 

4 ptas 
Super 

Promoção 
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Informe Publicitário 

CORNÉLIO RIBEIRO E 
A EMANCIPAÇÃO DE 

MESQUITA 

O Deputado Estadual Comélio Ribeiro, Presi
dente da Comissão de Assuntos Municipais, tem 
atendido em seu gabinete na ALERJ todas as 
reivindicações dos distritos que participam de lu
tas por suas emancipações. 
Atendendo a reivindicação da Comissão de Eman
cipação de Mesquita, que solicitou-lhe o desarqui
vamento do processo de emancipação. 
No dia 12 de abril de 1991, o Deputado Comélio 
Rtõeiro, solicitou, através do Oficio nº 26/91, o 
desarquivamento do Oficio sob nº 89, que solici
tava a emancipação de Mesquita. 
Comélio Ribeiro cumpre seu dever como homem 
público eleito pelo povo. 

AUTO •se~ Auto Escola Margon 
~ Direção: Paulo Gonzaga 
~ Treinar! 56 ligar 

MAActÓN "ASA" vai te buscar 

Rua ltacy, 61 • Juscellno - Nova Iguaçu • RJ 

.,.1~ 
CONVÊNIOS: 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
Ministério dos Transportes, Compactor, 

Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 

Tels.: 767-0124 / 767-0529 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUANA 

ELMAR TRANSPORTES L TDA 
Rua Bahia, 135 - Posse - Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2576 / 2577 
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Rotary Belford Roxo 
Uma saborosa feijoada foi servida no 
dia 29, em saudável reunião de com
panheirismo que aconteceu no Sítio 
Kakarelo, cedido pelo companheiro 
José Carlos Nascimento. 
Vários membros do R.C. B. Roxo e 
diversos convidados, com seus fami
liares, desfrutaram de um sábado 
com muita paz e alegria, onde não 
faltaram várias brincadeiras, jogos 
de salão e uma animada •pelada• 

organizada pelos •seleclonávels" do 
club-e. 
As crianças se sentiram à vontade com 
tanto es~ e várias opções de lazer. 
Denise, Ângela e Iara comandaram a 
cozinha 
Não resta dúvida, um bonito encontro! 
E por . falar em RC Belford Roxo, 
após o incidente com a Churrascaria 
La Bonne, estão realizando suas 
reuniões, provisoriamente, 'la bela e 
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Rotarianos de Belford Roxo e seus 
convidados em dia de descontração. 
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confortável casa cedida por Gllcela e 
Geraldo Balblno, na Rua Rocha ICarva
Jho, 930, centro da "Cidade do Amor". 
Lembrando ainda que no próximo dia 
14 deste mês, às 20 horas, o Conselho 
Diretor do Rotaract Club de Belford 
Roxo estará sendo empossado em 
reunião no Restaurante Bel Galeto. 
Compareça, sua participação é muito 
importante para o estímulo destes j~ 
vens iniciantes no trabalho rotário. 

"Mica" Presta Contas de Governo 

Após palestra Adllmar Arcênlo - "Mica" -
recebe do Pres. Antonio Carlos Sterss um 
diploma alusivo e mais a flâmula do R.C. 

São João de Merltl. 

No dia 25 de agosto p.p., o palestrante da 
reunião do RC São João de Meriti, reali
zada no Beef Place, foi Adilmar Arcênio 
dos Santos, popular "Mica", Prefeito da 
cidade, que prestou contas aos rotarianos 
daquele clube e convidados de sua atuação 
nestes primeiros meses de governo. 
Além do palestrante, compuseram a me- · 
sa principal, ao lado do Presidente Anto
nio Carlos Sterss, Jair Sterss (Secret. da 
Govemadoria), Vereador Altair Alves 
(Presidente da CMSJM), Juiz Paulo 
Mauricio (Presidente do Forum da Co
marca) e sua secretária Dr" Darci Bur-

lan, Dep. Est. Antonio de Carvalho (Se
cret. Est. de Habitação e Trabalho), Se
cretário Jorge Luiz, comunicador Silvio 
Semper (Rádio Globo), o empresário 
Yotaka Okumuka (Governador Rotário 
90/91) e Juvenil Sarmento (Pres. RC 
Pavuna). Também' presentes o Secret. 
Mun. de Saúde, Paulo Madeira e o ex
Prefeito Denoziro Afonso. 
Conduzido à tribuna pelo empresário e 
veterano do clube Deusdeth da Silva, 
"Mica", entre outros trabalhos, destacou 
a lu~ pela pr:ivatização no Município 
através terceirização de serviços, acôrdo 
para traz.er 15 empresas de segurança 
para a cidade, campanha p/ reciclagem 
de lixo e o arrendamento da usina de 
asfalto, com excelente resultado para os 
cofres públicos. Lembrou também o 46° 
aniversário de emancipação do Municí
pio, no dia 21 de agosto. Ao encerrar a 
palestra foi convidado pelo Presidente 
Antonio Carlos a receber o diploma e a 
flâmula do RC São João de Meriti, em
possado que estava como Sócio Honorá
rio do clube, oportunidade em que foi 
condecorado com o Distintivo do Rota
ry Club Internacional 
Não podemos deixar de destacar a atua
ção de Antonio Peixoto no Protocolo. 

LANCHONETE 

PALMA DE OURO L TOA Retifica• Car~aça - Eixo - Cabeçotes 
Motores a Gasolina, Álcool, Diesel 

VOU<s.PASSAT-l<OMBI-CHEVETTE-MONZA-flAT.CORCEL-ESCORT 

Av. Pres. Costa e SIiva, 1069 - Edson Passos 
Mesquita - Nova Iguaçu 

Direção: Manuel J. S. Robàllnho I "Desafia quem tem melhor preço" 
Lanches e Bebidas em geral 

Dlrec;áocloPMCóal 
(antiga Getúlio de Moura) Tels:_796-4726 e 796-1895 

APOIAMOS A EMANCIPAÇAO DE MESQUITA 

,.. 

NOVO REI DO LIMAO 
ESPECIALIDADE EM FRUTOS DO MAR 

Rua L.ulz Sobral, 599/605 - Califórnia 
Rod. Presidente Outra, km 14,5 • Atrás da Termas 

Nova Iguaçu 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos· "Tickets" 
como forma de paga

mento · 

Aua Dr. Thlbau, 20 • Tel: 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu 

Rua Otávio Tarquinio, 16 - Nova Iguaçu 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
"0 melhor da Cozinha Arabe" 

O Atendimento que você merece. 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 • Tel: 767-6572 

Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu• RJ. 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1993 

111 TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE1'i 

i 
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R.C. NOVA IGUAÇU 

Antonio de Carvalho no 
Rotary Coelho da Rocha 

No dia 27 do mês passado o RC Coelho 
da Rocha recebeu como principal 
convidado o Dep. Antonio de Carva
lho que em interessante palestra falou 
de sua atuação e apresentou uma 
breve radiografia da pasta que assumiu 
recentemente, a Secretaria de &tado 
de Habitação e Trabalho. 
Na mesa principal além do Pres. Cesar 
Bauso, do secretário Lecir Gouveia do 
Amaral e do palestrante, fizeram 
parte Fernando Meira Jr. (Pres. da 
CEHAB), Jair Sterss (Secret da Go
vemadoria ), Cleuza Maria Alves de 
Souza (Jornal O Povo) e Denise Pi
nheiro (SecreL do Deputado). Regis
tramos a presença, entre outros, de 
Eraldo Bom (Pres. do RC Vilar dos 
Teles), Eni Simoni (RC Belford 
Roxo), Antonio Carlos Sterss (Pres. 
do RCSão João de Meriti) e a presen
ça simpática do amigo Algo, fotógrafo 
e também pertencente ao RC Coelho 
da Rocha 
Conduzido a Tribuna pelo advogado 
Sérgio Lúcio da Silva, o palestrante 
anunciou a construção de 5.000 casas 
em '29 Municípios, sendo que 4.000 de
las serão na Região Metropolitana da 
Baixada da Guanabara em convênio 
com as Prefeituras. Na primeira fase 
serão comtruídas casas em São João de 
Meriti e Belford Roxo, para pesooac; 
carentes, sem apadrinhamento político. 
Em Nova Iguaçu e Campo Alegre as 

O palestrante Antonio de 
Carvalho 

obras serão iniciadas com recursos 
do Banco Mundial. Vários projetos 
que se encontravam arquivados fo
ram desengavetados e dentro de 
poucos dias serão liberados recursos 
em tomo de 20 milhões de dólares 
para construção de 21.000 casas até 
o final do próximo ano. 
Como Deputado, Antonio de Carva
lhoesclareceu que mais de 100 pesooas 
são encaminhadas diariamente, atra
vés seu escritório, para empr~ que 
apoiam seu trabalho e que mantém um 
polo de assistência médica para aten
dimento de aproximadamente 500 pa
cientes por mês. Ao final, o palestrante 
respondeu a várias perguntas dos par
ticipantes. 

Sempre com comparecimento 
expressivo de seus membros, 
de rotarianos de outros clubes 
e convidados, o RC NOVA IGUA
ÇU, vem realizando excelentes 
reuniões sob o comando do 
Pres. Abdala Arydes. Na que 
ocorreu no dia 3/09, o rotarianc 
Osniy Azevedi fez um apelo aos 
companheiros no sentido de 
juntos ajudarem a 
uma criança com pro
blemas de nanismo, 
tendo em vista sua famí-
1 ia não dispor de recur
sos para seu tratamen
to, já que o medica
mento indicado custa 
cerca de US$ 80, a cada 
24 dias, acrescentou: 
"nós podemos ajudar, 
precisamos ajudar ... 
ninguém é tão pobre 
que não possa ajudar 
alguém". 
Marcos Venício comunicou 
que o Clube, a OAB e a Casa da 
Amizade juntos, já distribuíram 
11.200 ton. de feijão à pessoas 
carentes. Nessa oportunidade 
foi aprovado o nome de Wis
laine D. Pereira (Maninho) para 
Governador do Distrito 4570, no 
período 96/97. E por falar em 
Maninho, no dia 13 ele somou 
mais uma idade. Parabéns. 

R.C. MESQUITA 
Atendendo ao apelo do artista 

plástico Flávio Nakandakare, o 
R.C. Mesquita fez doação de 4 
caixas de vinho a este, para que 
ele pudesse realizar o vernis
sage de suas obras, expostas 
mês passado. Na foto o artista 
(que pinta com a boca), Flávio 
(ao centro), Sílvio Pinto (E) e 
Luiz Brito (D), quando entrega
ram a doação. 

R.C. NOVA 
IGUAÇU-PRATA 

O Rotary Nova Iguaçu-Prata vem 
se empenhando a fundo para a 
implantação das Salas-Oficinas 
na Escola Castelo Branco, em 
Juscelino, em parceria com a 
FRET, onde os jovens poderão 
aprender Marcenaria, Tornearia 
Mecânica e Datilografia, no 7° po
lo de salas-oficinas da Fundação 
Rotaria para Educação do Tra
balho. 

F o T o ----- --- ----------=- :&"1=~:-_--=~ LUCIANO MAFRA 
---- .:;::-=--=~~~ 
A RAPIDEZ EFICIENTE 

Fotografias para casamentos, batizados, 
aniversários, etc. 

Vídeo-filmagens - Fotos para documentos, 
Revelações 

Di1eção: Jocemar Franceschi 
Líaboratório Próprio - Qualidade 

e Bom Atendimento 

Av. Nilo Peçanha, 1 O sala 204 - Centro 
Nova 19'-'iP.ÇU - RJ 

Em frente Estação de 
Nova Iguaçu 

3 Ambientes 
Todos os sábados 

1SEGUROS 
AUTOMÓVEIS 
CELULARES 

Líder Popular 
lguaçuano 

Sempre Lutando 
Por Melhores 
Condições de 

Vida 
Para o Seu Povo. 

tC•J:~tiK•l~J1+1~1:1~\1 
(OO[N)W[l1flg~INJ<OO ~ 

Tel: 761 8364 VIDA 
PROPRIEDADES 
COMPUTADORES 

R. Rocha Carvalho, 1246/201 
Centro - Belford Roxo - RJ 
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SINDICATO TEM NOVO 
PRESIDENTE 

S. João de Meriti- O Sindicato do Comércio Varejista 
de São João de Meriti, após 33 anos tem agora um 
novo presidente Sérgio Neto Claro, que tomou posse 
no dia 3 p.p., sucedendo a Francisco Borges Espindola, 
em um banquete para mais de 500 talheres, no Restau
rante Beef Place. 

Da esquerda para a dlreha Sr■ Ullan Claro, Francisco Borges 
Espf ndola, o ex-presidente, Serglo Neto Claro, o novo 

presidente, Sr" Borges Espíndola e o Dep. Paulo de Almeida. 

Entre in6meras personalicades presentes lá esta
vam o Prefeito Adilmar Arcênio (Mica), Dr. José 
Maria de Melo Porto, Newton l:Ienriques Furtado, 
Dir. de RH da Sendas, Arthur Sendas, Dr. Mozart 
Amaral - presidente do SESC/RJ, Vicente Gui
marães Sobrinho, presidente do SINCOV ANI, Ál
varo Moreira, presidente do Sindicato Varejista do 
Rio de Janeiro, Antonio Carlos Sterss, pres. do R.C. 
S. João de Meriti, Nathan Chisper, pres. do Sind. do 
Comércio Varejista de Móveis do Rio, Deputado Fe
deral Paulo de Almeida, Deputado Antonio de Car
valho, Jorge Otávio, Superintendente da Federação 
do Comércio, Dr' Maria Lucia Monteiro, do Juizado 
de Pequenas Causas, Dep. Laerte Bastos, Antonio 
Peixoto Presidente do CDL, Maurfcio Martina, A4nir 
Fernandes Aloso, Juiz Tercio Pinto Robin, Jair Pinto 
de Azevedo, do Conselho Regional de Contabilidade, 
José Augusto de Carvalho, Daniel Gonçalves e Char
bel Chedier, presidente do Instituto Geográfico e His
tórico de São João de Meriti. 

A gatinha Evelyn Karolina, na foto ao lado da irmãzinha 
Erika. Completou no dia 10 de agosto mais um aninho, 
- --===:--::===-i numa bonita festa, 

com bolo, docinhos e 
refrigerantes. Com 
muito carinho e ale
gria recebeu, ao lado 
dos papais corujas, 
várias coleguinhas.· 
Um beijão carinhoso 
lhe manda a amigui
nha, também •abeli

L.=.~---------' nha": RobertB Mariana. 
EVEL YN E ERIKA ***** 

Quem completou aniversário no mês passado foi a 
charmosa advogada Silmárla Berrlel, conceituada 
empresária e polftica de Belford Roxo (foto). 

***** 
No dia 7 deste o Núcleo de Asslstencla Pró-Melhora
mento de Ml~uel Couto, em bonita festa, comemorou 
o seu 3º ano de existência, no C. M. Janir Clementino 
Pereira, com a participaç."lo de associados com seus 
familiares e várias personalidades do mundo político. 

***** 
No dia 11 a graciosa jovem Sabrinu da Silva Rocha come
morou seu "nlver" ao lado dos inúmeros fãs e amiguinhas, 
sob os olhares temos da corujfssima mamãe F.dna Rocha 

Prognósticos para 2ª quinzena 
de setembro 
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Áries - As atividades sociais e profissionais estarão 
muito exigentes, seja diligente. 

Touro- Bom período profissional e social, tudo cor
rerá bem, aproveite, mantenha no entanto a cautela. 

Gêmeos - Período tendendo a melhoras, situação 
social e profissional exigem cuidado, cautela. 

Câncer - Lar muito agitado, bom financeiramente 
com tendências a melhorar. Mudanças sociais che
gando. 

Leão - Período bom financeiro. Lar muito agitado, 
certos compromissos vão crescer. 

Virgem - Boa situação financeira, notícias a caminho, 
algo amoroso surgirá. 

Libra - Sua situação tenderá a melhorar no final do 
período, paciência deverá ser sua maior virtude. 

Escorpião - Muita cautela é o que exige o período, 
silêncio e discrição procure não aparecer. 

Sagitário - Cuidado e atenção, cautela é exigida, fi
nanças melhoram, vida social não. 

Capricórnio - Boas novas a caminho, projeção social, 
algo amarrado tende a desatar. 

Aquário - O período é bom, projeção social, mas não 
exagere, coisas estranhas rondando. 

Peixes - Período social agitado, seu silêncio valerá 
ouro, se estiveres alerta, poderá faz.er uma boa pes
caria. 

e do corujão papai Oti1io Ro
cha que completará mais uma 
primavera no próximo dia 22. 

***** 
...-----------, Dia 15 de setembro 

estará completando 3 
aninhos o charmoso 
Erick Clepton, filho 
da jovem senhora 
Mary Cristina. Os 
avós Cirene e Mauro 
Cezar e os padrinhos 
Conceição e Tharcís
sio Coutinho desejam 
ao garotão as bençãos 
de Deus. 

***** 
SILMARIA Na foto, a jovem edu-

cadora Ângela Uma, 
dinâmica diretora do Centro Educacional Ferreira 
Lima e membro do Rotary Club Belford Roxo, que 
no próximo dia 17 estará colhendo mais uma prima
vera no belíssimo jardim de sua existência. 

***** 
No dia 20 deste mês acontecerá o '1ernissage do Atelier 
Toque de Arte, na li Mostra de Pintura Artística em 
Vidro e Porcelana de suas alunas, cuja exposição das 
obras será de 21 a 25 de setembro, das 10-50 às 16 h., no 
Espa\'() Cultlll'1ll do Banerj, à Pça. Getúiio Vargas, 125, 
no centro de Betford Roxo, com a coordenação de 
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Os Astros da Independência 
Roberto Freitas 

--- -

Sete de setembro de 1822, há 171 anos passados 
deu-se o brado separativo, nasceu o Brasil como 
nação. O segundo grau do signo de peixes levanta-se 
no oriente, ascendente do pafs, natureza de seu povo, 
em Virgem, Osiris (governante de Touro) no 1 ° grau, 
o Sol a 14ª e mercúrio a 23ª LrJ.dicarido uma estrutura 
governativa (estado) burocrática ao absurdo. 
Lua e Júpiter agarradinhos a seis graus de Gêmeos, 
tome conversa fiada, no conservador Capricórnio, 
três astros acoplados: Netuno a dois graus, Urano a 
três graus e lsis a cinco graus, recebendo bons aspec
tos de Saturno em Touro (9 graus) razão da nossa 
grande extensão territorial, imensa riqueza e neces
sidade de árduos trabalhos. 
Plutão em Áries, Marte em Escorpião, etc. 
Um pafs que precisa laborar, morar, andar, estudar 
e comer: 1994 aguarda-se mudanças radicais, como 
em 1822, um novo grito do IPIRANGA 

! Vilma Bezerra Ferreira 
e apoio da PMBR, BA
NERJ e CEM. 

***** 
No dia 29 deste comple
tando 24 anos de sua 
inauguração o Café e 
Bar M. A. F. Oliveira, 
conhecido como "Bar do 
Gomes•. tradicional 

ÂNGELA LIMA ponto de encontro da 
comunidade de Heliópolis, fruto de árduo trabalho d.o 
simpático casal Maria Alice e Manoel Gomes de OU-
veira. 

***** 
RENATO SURFANA acreditando no que faz. 
No último dia 10, inaugurada-em badalado coquetel, 
a moderníssima empresa de auto serviço, Shopping 
.5000, num arrojado e pioneiro empreendimento do 
"manager• Renato Sureana. Várias personalidades 
do mundo empresarial, financeiro e político lá estive
ram prestigiando o acontecimento, inclusive o parti
cular amigo de Ana Claudia e Renato, o Prefeito da 
Cidade do Amor, Jorge Júlio "Joca". 

-
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QUEIMADOS SEM FRONTEIRAS 
PRIMEIRO S_EMESTRE TEM 

SALDO POSITIVO 
Queimados tem um governo empossado 
há pouco mais de seis meses. Sabemos 
que toda primeira investida encontra, sem 
qualquer surpresa, dificuldades, as mais 
diversas, pois tudo precisa ser feito do 
início, pelos homens eleitos pela popula
ção (ávida por dias melhores), que com 
muitavontadedeacertar,legislandoeexe
cutando normas e diretrizes que, visam 
atender/as carências de pequenos e 
grandes, sobretudo nos setores de traba
lho, saúde, educação abastecimento, etc. 
No caso em pauta, Prefeito e Verea
dores, em Queimados, iniciaram uma 
nova carreira quase incerta de sucesso 
ou insucesso. 
Há pouco mais de seis meses Queima
dos deixo~ de ser roça, ser um pedaço de 
Nova Iguaçu, para assumir seu próprio 
diestino. O governo de Queimados só 
tinha, a título de estímulo, de positivo, 
heranças de Nova Iguaçu, da qual ainda 
não se emancipou totalmente ... 
Com efeito, diante de um Prefeito e nove 
Vereadores - ainda sem Poder Judiciário 
- as esperanças de rumo certo, aumentam 
com o decorrer do tempo.Na condição de 
povo podemos, já, fazer um rápido balan
ço das coisas, tanto do legislativo, quanto 

do executivo, que vêm trabalhando uni
dos pala o progresso da cidade. E para 
isso i-fouve a iniciativa de união dos par
tidos, do legislativo e do executivo para a 
realiz.ação dos projetos de concretização e 
desenvolvimento do município. 
Tudo o que se vê com entusiasmo no 
vai-vem dos queimadenses é o resultado 
de um trabalho uníssono - como urna 
grande orquestra afinada - na desobstru
ção dos passeios - reservadas aos pedes
tres - que proporciona melhores vendas 
ao comércio contribuinte, no fim das 
filas duplas de carros e afastamento de 
vendedores ambulantes das calçadas, 
na criação de locais para estaciona
mento, espaços reservados para os ca
melôs (assunto já enfocado por An
dréia Mendes). 
Mas o que nos cumpre destacar, talvez 
o mais importante, é o pagamento dos 
salários dos funcionários rigorosa
mente em dia. 
Salário em dia, trabalho executado com 
amor! E cidade limpa, limpíssima. 
Faltam ainda, neste início de governo 
para melhores dias, a instalação do Po
der Judiciário, conclusão do Hospital, 
Corpo de Bombeiros, entre outros. 

-Do grande relógio à_s miniaturas 
Com 90 anos, o relojoeiro português 
José Pinheiro da Silva, é autêntico artis
ta, que não pára de mostrar suas habili
dades, ensinadas por mestres do Porto e 
de outras cidades d'alérn-mar. 
Estão entre seus trabalhos preferidos de 
cartonagem, as miniaturas perfeitas de 
prédios e de aviões. José Pinheiro, de
pois do 14 Bis, está concluindo o edifício 
do Clube Militar, ainda hoje "plantado" 
na Avenida Rio Branco, e uma réplica 
do Lusitânia, rnonornotor que deu gló
rias a Gago Coutinho-Sacadura Cabral, 
na travessia do Atlântico. 
Novos tipos de enfeites para o próximo 
Natal, fazem parte da coleção do artista, 
que também desenha e faz trabalhos pai
sagísticos, com temas variados. José Pi
nheiro quando jovem dedicou-se ao 
esporte, no mundo do motociclismo, e 
ao teatro, tornando-se ator profissional 
quando chegou ao Brasil 
Durante 75 anos, em nosso Pafs, já no 
Rio de Janeiro, uma das atividades mar
cantes na vida de José Pinheiro, pela 
experiência como relojoeiro, em Portu
gal. foi a instalação do grande (na época) 
relógio na torre da Igreja de Santo An
tonio de Jacu tinga em Nova Iguaçu, por 
iniciativa do Monsenhor João Musch e 
colaboração de Abelardo Soares, ge
rente de laboratório farmacêutico, de 
grande conceito no Rio de Janeiro. 
Até hoje José Pinheiro orgulha-se do tra
balho executado, com incentivo do padre 
alemão e líder religioso naquele municí
pio, pois o relógio, na época, por suas 
dimensões e pela dificuldade na instala
ção, 110 alto templo, despertou a .curiosi-

dade geral. Tem de diâmetro 1,80 m. O 
ponteiro das horas mede 80 cm e o dos 
minutos 90 cm. A instalação do relógio 
está numa altura de 60 metros do solo. 
O trabalho de instalação durou oito 
meses, José Pinheiro, que não se cansa 
de narrar, o que foi a agradável emprei
tada, além das outras que o deixaram 
atarefado e, ainda, o deixam, na ocupa
ção do tempo na Casa Marechal Mattos, 
que acolhe 72 idosos mantidos pela CA
PEMI, na Rua Vereador Marinho He
metério Oliveira, 1.020, Vila São João, 
novo município de Queirnados/RJ, onde 
ele e outros companheiros - se sentem 
muito felizes pelo tratamento que rece
bem, de carinho e de afeto. 
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Oziel Peçanha - Andrea Mendes - Nilzete Ramos 

QUEIMADENSES QUEREM ÁGUA 

É com enorme alegria que recebo 
o convite para integrar a equipe 
redacional do "SEM FRONTEI
RAS", de cujo jornal já era leitora 
e me deliciava com suas seleciona
daô matérias. "SEM FRONTEI
RAS" está chegando à Queimados 
para nossa satisfação e certeza de 
que já temos quem lute por nós em 
todos os sentidos de melhorias ter
ritoriais e de cidadania. Ao lado da 
minha boa amiga Andréia Mendes 
Ferreira, aqui estou para, juntas, 
apontarmos as necessidades da d
dade e cobrarmos as devidM provi
dências das autoridades 
constituídas. Vamos em frente! 
Um dos pontos mais problemáticos 
da nossa cidade de Queimados é a 
falta d'água em vários de nossos 
bairros, principalmente pelas ban
das da Ponte Preta, de onde vêm as 
muitas reclamações. 
A falta do precioso líquido é cada vez 
mais grave para as donas de casa 
queimadense e, a cada dia, vai fican
do mais diffcil por depender de um 
órgão estadual que é a CEDAE pa
rece quase insolúvel o problema. 

Moradores de inúmeras ruas, a 
exemplo dos da Santa Eugênia, 
Rua Mossoró, principalmente, pa
ra conseguir um balde do líquido 
H20, para matar a sede, vêm-se 
obrigados a se deslocar para outro 
bairro, às vezes, bem distante. 
Posso citar, ainda, as Ruas Macaé, 
Macapá-que estão sempre sem água 
- há mais de três meses ela não chega 
nem para lavar a sujeira dos tu~. 
Moradores da Mossoró declara
ram ao SEM FRONTEIRAS que 
pegam seus baldes e partem para 
outras bandas para conseguirem 
água, mesmo que em poços artesia
nos de vizinhos. 
Mesmo sabendo que a culpa não e' 
do governo municipal, os mora
dores de nossa cidade apelam ao 
Prefeito Jorge Pereira, no sentido 
de amenizar o sofrimento dessa po
pulação, pois acham que é o mo
mento de se buscar uma solução 
para esse angustiante problema. 
Há quem tenha pena d'água e a 
tenham. Há os que a tenham sem 
água. E há aqueles a quem a CE
DAE não tem pena, nem água. 
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BELFORD ROXO 
INAUGUROU FORUM Detalhes na 
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FLÁVIO NAKANDAKARE 

A MODA 

Fazenda São Bernardino 
Em Estilo· Neo-Clássico, a Fazenda 

São Bernardino foi mandada construir por 
Bernardino José de Souza e Mello, inau
gurando-a em 1875, quando a sede do 
Município de Iguassújá estava em deca
dência (processo irúciado desde a inaugu
ração da Estrada de Ferro Dom Pedro 
Segundo, em 1858). 

Nos moldes dos pnmeiros engenhos, 
só que no mesmo conjunto, casa grande, 
senzala e engenhos ( de cana-de-açúcar e 
farinha de mandioca) e outras dependên
cias: pátio interno ( com chafariz), terrei
ro, cocheiras, baias, ferraria etc., apre
senta aquela característica, da qual gosta
vam os portugueses da aristocracia agrá
rio-comercial escravista: eira (para seca
gem dos produtos rurais) e b~i~a ~ muralha 
de arrimo para sustentar e diVIdir o espa
ço da cas~ grande ( em patamar superior), 
dos demais serviços (em plano inferior). 
Bernardino Mello, pai do Bernardino 
Mello Júrúor ( que dá nome a uma rua do 
CentrodeNovalguaçu)nãoeraumsujei
to sem eira nem beira... Adquirida, 
neste século, pelos sócios Gavazzi e João 
Julião, foi desapropriada, em 1975-76 
(PMNI), ficando abandonada. 

FHC 
QUEBRA 
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NOSSA OPINIÃO 

aram e exoneraram seus ministros. que 
cri aram e extinguiram ministérios, ado
tando os mais variados critérios. 

Alguns desses ministros possuíam 
nomes pomposos, cabelos louros, olhos 
azuis ou verdes. mas com uma coisa em 
comum: todos brancos. 

Chegamos até, em época recente, ter 
um ministério composto por titulares 
c,1jos sobrenomes indicavam a origem 
estrangeira de seus m1cPstrais, chegan
do mesmo a ser glosado pela mídia 
como "o ministério multinacional". 

Durante todo o curso dessa história 
nenhum negro fora alçado, ou tivera a 
oportunidade de exercer qualquer car
go de releviiiacia no Governo da 
República. 

Com a nomeação de Edson Arantes 
do Nascimento (o menino Pelé que en
cantou o mundo na Copa de 58, na 
Suécia, e nas subseqüentes, com seu 
inegável talento ria a_Í!é do futebol) para 
.Ministro Extraordinár-io dos Esportes,. 
o Presidente fernii;ci'mHemique Car
doso, quebro~\un tabú'II mais de um 
século, além de resgatar, com isso, a 
dianidade dà-raça negra, nomeando-o 

- . . /:[e :::"..·~ 

Jorncil 
SEM FRONTEIRAS 
edação, Administração, Publicidade: 

para o cargo. 
E pelas primeiras medidas anuncia- · 

das por ele, Pelé, sào medidas 
moralizadoras. para colocar em ordem o 
caos em que se tomou o esporte nacio
nal, em especial · o futebol Medidas 
anunciadas em boa hora, pois chegam 
no momento em que nosso País está 
passando por sensíveis e visíveis trans
formações. transformações que 
começaram no desastrado Governo 
Collor, mas que apesar disso foi o gran
de vitorioso de 1994, inocentado pela 
Suprema Corte de Justiça Brasileira. 
das acusações que lhe foram imputadas, 
com muitos de seus acusadores tendo. 
também. perdido seus mandatos. ]\:las 
esta é outra história! 

Este é o sinal de novos tempos. e a 
nomeação de Pelé também o é, como o 
primeiro representantes da raça negra 
para o posto de .Nlinistro de Estado. 

Nào bastam as conquistas honrosas 
que o nosso esporte tem alcançado, in
terna e ex temamente, há que se moralizar 
sua prática e organização, mudar seus 
métodos, dar-lhes maiores incentivos, e 
é isso que Pelé parece pretender reali
zar. Vamos ver se ·poderá vencer os 
-·~rtolas" eos_"mafiosos·· do esporte ;_ 
brasileiro. . · - . 

· Estamos torcendo para isso. 
Está quebrado o tabú. -

RELIGIÃO 

O que é 
o espiritismo 
((o amor é _profundo como 

o mar e injimlo como o céu '' 
(Léon Dênis) 

O amor é sem sombra de dúvida, fonte 
devida. 

Tem suá origem em Deus, a inteligência 
suprema é a causa primária de tudo. O 
próprio criador é em si o que conhecemos 
como expressão máxima do amor e tudo 
quanto fez e segue a faz.er é marcado pela 
presença deste sublime sentimento. 

O sol, além de luz e calor, derrama amor 
todos os dias sobre a Terra. 

Os céus, nas variadas tonalidades da 
alvorada e do entardecer, as nuvens com 
seus contornos, além do vento, amigo ne
cessário, são expressões de um bem querer 

· intraduzível. Sem nos esquercemos das 
belas e perfumadas flores, das lindas casca
tas e dos pássaros trovadores. 

Neste cenário está o Homem, eterna
mente convidado a entrar em sintonia com 
as leis da natureza a fim de alcançar a 
felicidade que tanto aspira e persegue. 
Tem em seu mundo interior sentimentos 
ainda desconhecidos e pela falta de auto 
estima torna-se pessimista e depressivo, 
isto quando não tenta fugir de si mesmo, 
alimentando-sede ilusõesquevãodopando
o e impedindo-o de enfrentar a realidade. 

Descobrir-se não é apenas uma meta 
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R. Barão de Tinguá, 669- Centro - N. Iguaçu - RJ 
CEP.: 26.250-010 

VÍDEO E SOM 

SERVIÇOS AUTORIZADO DAS FÁBRICAS 

FAX: 761-8CE7 

Cesar Said 

que se alcança em certos períodos de tem
po, é antes todo um programa devida, todo 
um processo que não tem fim, marcado por 
etapas importantes, onde vamos desven
dando-nos progressivamente, admitindo 
virtudes e reconhecendo imperfeições. 

O auto conhecimento é a chave para a 
felicidade, pois através dele identificamos 
a natureza do nosso compromisso com a 
Terra, constatamos o quanto somos ama
dos e o quanto somos portadores de um 
amor que nem sempre movimentamos em 
nosso beneficio e em proveito de tudo e de 
todos que nos rodeiam. 

Sem o ''alimentodoamor' ' sofremos de 
inanição, não encontramos forças para os 
empreendimentos e realizações, dificul
tam-se as nt>ssas relações e as paisagens 
perdem o " quê" costumeiro. 

Enquanto aguardamos que o afeto ve
nha de lá para cá, dificilmente temos o que 
desejamos, é precise movimentá-los de nós 
para os demais e sentir que de Deus para 
seus filhos ele é sempre continuo. 

Desarmemo-nos interiormente para 
acreditarmos naquilo que as pessoas sen
tem por nós, por que não dar a elas a 
oportunidade de nos amarem e continua
rem ao nosso laclo e conosco, construindo 
lado a lacio a felicidade que todos deseja
mos conquistar e fruir? 

Tentemos conjugá-lo, principalmente 
na 1 • pessoa do Indicativo. 
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Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 
CONCERTOS-COMPRASEVENDASDE 

MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGl$TRADORA, MIMEóGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS. 
Rua llal. FIOl'lano P.ixoto, 1480 • Li• 120 • Centro 
(Shopping C.ntar de Nova Iguaçu) • Tal.: 717.0709 

Jort10I SEM fRONTEIRRS 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 
Jcl.: 767-0124 / 767-0529 

FLÁVIA BAZAR 
W&& swa 

✓Papelaria 
✓ Artigos para Presentes 
✓ Annarinho e Miudezas em Geral 
✓ Xerox e Plastificações 

Rua· Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - R.J 

Tel.: 796-1050 

1ª QUINZENA.' JAN / 95 

PING-PONG 

Esta belezura da foto 
é Daniel/e Tonassl da 
SIiva e que num Plng
Pong fala de suas pre
ferêne/as, seus sonhos 
e sua opinião sobre al
guns aspeetos da vida. 
O que faz atualmente? 
-Sou estudante, do 2º grau, 
cursando Formação de Pro
fessores. 
Seu hobby? 
-Ah! adoro dançar. 
Seus atores prediletos? 
-Fábio Assunção e Glória 
Pires. 
Qual é o seu clube? 

-Uma vez flamengo, sem
pre flamengo ... 
Que esporte pratica? 
-Ginástica aeróbica. 
Uma pessoa fora de sé
rie? 
-Não é uma, são duas: meus 
pais. 
Sonho de futuro? 
-Trabalhar como atriz. 
Música? 
-lvfinhas preferidas são as do 
conjunto Double You, 
Sua Escola de Samba? 
-De olhos fechados, Beffa
Flor. 
Onde nasceu? 
-Nova Iguaçu. 
Signo? 
-Gêmeos. 
Sua opinião sobre o 
amor? 
-O amor é uma coisa que 
vem de dentro da pessoa, 
um sentimento muito boni
to. O amor é lindo. 
FIime? 
-Dormindo com o Inimigo. 
Namorado? 
-No momento não tenho 

Dr. José Maria de Azevedo 

.., . 
ARTES PLÁSTICAS Oscar Santos 

SERTÃORIO 
A expos1çao de fotografia 

SERTÃORIO apresenta as cidades ri

beirinhas da região do médio São F ran
cisco, no SESC-Meriti até 5 de feverei

ro. 
Renata Amato, Cristina Pedrosa, es

tudante de jornalismo da UFRJ e 
Gustavo Pacheco, estudante de Direito 
da Puc, viajaram por 13 cidades de 

Pirapora- MG- a Juazeiro - BA- e foto
grafuram a vida, os tipos humanos: os 
carvoeiros de São Romão, que traba
lham em condição sub-humana; os ro

meiros de Bom Jesus da Lapa, que vêm 
de todos os cantos para uma das maio
res festas religiosas do país; os barquei
ros que percorrem centenas de quilôme
tros de águas cahnas e barrentas desse 
rio que atravessa cinco estado:: e que já 

foi chamado de "Rio da Integração Na

cional". 
A rica cultura local foi uma grande 

inspiração para livros como "Grande 
Sertão-Veredas, de Guimarães Rosa". 

LUIZ ARREBENTOU. .. 
O artista plástico Luiz Carlos vendeu 

oito telas no fim de 94. O veterinário

chefeda Federação de Equestres do Rio 

de Janeiro, Alceu Cardoso, encomen

dou várias telas sobre cavalos, e um 

milionário nobre inglês comprou 4 te-

- las, inclusive sua esposa fêz questão de 

colocar uma tela ao lado de uma obra de 

JoséPancette. Outra empresária da Bai

xada: Rosângela, comprou 4 obras do 

rapaz. Luis está de bola cheia ... 

IMÓVEIS - VENDA 

FONTES TAMBÉM E UM ARTISTA 
Nas fotos desta coluna, duas 

telas pintadas, pelo doublê de 
jornalista, fotógrafo e artista 
plástico J. Fontes. A primeira é 
uma marina noturna de sua pró

pria concepção,_ e a segunda um 
bouquet de margaridas. Ambas 
de muito bom gosto e apurado 

senso poético. 

Cirurgia Plástica 
DAS 15:00ÀS 
19:00 HORAS 

FORTALEZA IMÓVEIS A VENDA 
Terça e Quinta-feira 

LIPOASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cintura 
PLÁSTICA DE MAMA para aumentas, diminuir, enrigecer etc. 
PLÁSTICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez etc. 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios etc. 
PLÁSTICA DA FACE total, testa, pálpebras etc. 
PLÁSTICA de tatuag11ns, cicatrizes, queimaduras etc. 

Rua Bernardino de Mello 1.399- sala 304 
(Centro Médico) Nova Iguaçu - Tel_. 768-0313 

Contabilida_de 

Nelson Bornier 
Organização de Empresas 

Assistência Fiscal e Comercial 
Balanços 

Rua Proj Venina Correa Torres, 230- 10º andar 
Centro - Nova Iguaçu - (sede própria) 

Tels.: 767-1/47 e 767-7621 

Admin;$tradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis 
Escrituras e Legali,zac;ões 

Direção: José Carlos Nascimento 

· Rua Rocha Carvalho, 1330 - Sls. 304 e 305 
Centro - BeHord Roxo -RJ 11 761-0013 

Vende-se - Lote terreno e/ Vende-se - 2 terrenos grds. 
360m2. Estrela Branca, Lte. Rua Piratininga - S. Bernardo 
21 Qdr. 1 - Santa Maria Belford Roxo 
vende-se - ;:,mo na Av. Joa- Venae-se - ~ casas - t:str. 
quim Costa Lima - Lote XV Plínio salgado, 3881 - Belford 
Belford Roxo Roxo. 
Vende-se - Casa - Apto, - Vende-se - Sitio e/ ótima 
Loja Gde. Rua Balcuru, 222 casa, 4 quartos, sala, cozi-
Xavante nha, banheiro, varandão e ga-
Vende-se - Casa, 2 qtos, si, ragem - tipo mansão - terr . 
coz, banh, área, var, c/ terr. 1200 m2, murado. Rua Re-
R. Tupacereta - S. Bernardo tiro Fellx/ Rua Timbira, 

Vende-se - Galpão s/ pare- Vende-se - 2 casas - 3 e 4, 
des - Cob. Alumlnio - Rua sendo a três e/telhas e a 4 e/ 
santiago, 85 - V, dos Teles. laje. Rua Rocha Carvalho, 

Vende-se• Terreno Lte. 121 
706 - Belford Roxo. 

Qdr. 22. Rua Projetada - Vende-se - Casa com quar-
Hellópolis - Prox. praça. to, sala, cozinha, banheiro, 

salão de festas, garagem, 
Vende-se - 2 casas - Av. acab. ótimo, esq. alumínio. 
Joaquim Costa Lima, 196 - RuaAracuam-Hinterlândia-
Jd. Piedade - Wona Belford Roxo. 

' Jdrriál $EM fRoNHIRRS 

Tel.: 767-7243 - Creci: 11422 
QUEIMADOS: Casa: 3 qtos, 3CASAS: 2qtos, si, coz, banh. 
si, copa/coz, banh, área, ser. 2 lj.: Perto Posto no Luiz. R$ 
garagem. R$15,CXXJ. 3lCXXJ 

QUEIMADOS Área 63.000 B. ROXO - Passo Posto de 
mts2, R$ 20.CXXJ, Gasolina. Melhores pontos da 

QUEIMADOS - Sobrado: 2 cidade. Vendo motivo de via-

qtos, si, coz, banh, R$ 9.CXXJ gem. Cont. Novo. 

JARDIM ESPLANADA - Nova M.AGUDO - Urgente. Passo 
Iguaçu - Casa: 2qtos, si, copa/ uma loja centro c/ 148 m2 :riais 
coz, piscina, salão festas, ga- um girau, Cont. novo. Motivo 
ragem 2 carros, R$ 60.CXXJ de viagem, 
TERRENO - Nova Iguaçu - B.ROXO - Vendo casa de su-
Centro - 480 mts2, R$14.CXXJ. cos, no calçadão, bem localiza-
NOVA IGUAÇU - Centro - da, moviment.J acima de 1 O mil 
Casa: 3 qtos, si, cofia/coz, reais. Mensal. Cont. novo. P. 
banh, gar p/ 5 carros, rea de 38 mil reais, 
1200 mt2. R$ 80:CXXJ. NOVA IGUAÇU • Urgente -
AUSTIN: Vendo mini sítio c/ Vendo casa sucos e lanchone-
uma senhora casa, e de casei- te. Bem localizada. Vários 
ro bem localizada, mu~as fru- pontos. Movimento bom. E 
tas e murada. Motivo de via-
gem todos os tipos de preços. 

B. ROXO - ~anchonete passo Baixada Fluminense 
po'nto, movimento acima de 12 Vendo outras casas bem 
mil reais. Mensal frente à pra- localizada&, vários preços. 
ça. Urgente. Motivo outro ne- TEL.: 767-7243 çiócio. P. R$ 70 mil. 
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MUNICÍPIOS 
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1ttwti ~ CONTINUA SEM SOLUÇAO 
FEIRA DE CJENCJAS Emediçõe~anteriores~~rt~- _ ~ - . 

Com organização das Profes
soras Edna Maria e Maria Hele
na, aconteceu no CIEP 387-Hans 
Christian Andersen, a I Feira de 
Ciências desse educandário pú
blico, quando foram desenvolvi
dos os mais variados temas, tais 
como ciclo da água, ecologia, 
doenças sexualmente transmissí
veis, violência, epidemias, ger
minação, higiene alimentar, en-

tre outros. 
Temas que foram desenvolvi

dos pelos alunos de 1 ª a 5ª série, 
com orientação e · participação 
ativa do corpo docente e discen
te, da comunidade do Bairro P~
meiras, em Comendador Soares, 
Nova Iguaçu. 

Na foto de Jorge Camer uma 
turma de alunos participantes 
dessa I Feira de Ciências 

mos as autondades mumc1pa1s 
para dois problemas existentes 
no centro do município, pedin
do solução para os casos e até 
sugerindo. Não obstante dois 
proble1:11as continuam existin
do criando desconforto à popu
lação. 

O primeiro caso é o da "Ro
doviária" existente na Praça 
Antônio Flôres Teixeira, que já 
não atende as· necessidades,• 
como terminal rodoviário, por 
se tratar de um espaço estreito 
e hoje, as carroçarias dos ôni
bus por serem mais longas, suas 
rodas trazeiras passam por cima 
do passeio e o destruiram, for
mando enorme poça d'água 
quando chove. O melhor seria 
demolir o "monstrengo" trans
ferindo dali os pontos de ôni
bus, urbanizando o local, pos
teriormente. (Foto superior) 

O segundo caso é o do "ra-

Ião" existentenaRuaBernardi
no de Mello, na confluência da 
Rua Floresta,Miranda, que até 
bem recentemente _uma pessoa 
ali caiu, tendo que ser socorrida 
pelos bombeiros. Os trilhos do 
qual é feito estão corroídos pelo 
tempo e não custa nada solici
tar à Flumitrens, a doação de 
novos pedaços de trilhos para 
recuperá-lo. (Foto Inferior) 

11 Não haverá progresso soclal se 
não for de todos e para todos 11 

CELSO·•s Administração 
& Informática Ltda 

i- n f o r m ã t e a 

Novas turmas para curso de 
Windows em janeiro 

O NOVO HUMANISMO 
Convoca voluntários que coincidam com esta proposta 

Informações: TeL: 768-9200 

"CLU B DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silva 

Administrador 

CRA/RJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Sus>rimentos na 
,..Area de Informática 

Desenvolvimento de Softwares e 
Aétministração de Bens. 

R. Juiz Moacir Marques Morado, 125/ 
Salas 704 e 705 

Centro - Nova Iguaçu 
• 768-9200 

Recados para Rogério de 14:00 às 17:00h. 
(De segunda à sexta-feira) 

Ou comparecer às 2ª e 5ª feiras às 19:00 
à Rua Juiz Moacir Marques Morado, 125/405 

Centro Nova Iguaçu -RJ Rua Rui Chagas, 104 - Queimados 
Tel.: 885-1328 - Fax (Comun.): 665-10~6 

____.._:COLÉGIO LEOPOLDO.-------· 
1-.930 - 1994 

1'TE.MPLO AUGUSTO DA VE·RDADE" 
~· ÔtàÔJ 'SEM, FaótnEIRAS 

MUNICÍPIOS 

RETROSPECTIVA 94 DA 
HISTÓRIA DE BELFORD ROXO 

Segundo ano de auto administra
ção, Belford·Roxo brilha no contex
to social e político. Contada em pro
sa e verso, retirada da memória do 
CENPRE-Belford Roxo, nesse es
paço, sem fronteiras, desse Jornal. 
Os sedentos de conhecimento da 
terra são, alguns leitores, os que 
honram-nos com sua leitura. Talvez 
um dia nossa história entre no mun
do da fantasia e possa ser o misteri
oso Coelho da Alice no País das 
Maravilhas, percorrendo todos os 
tesouros de um sonho que não ter
minará jamais! Foi oferecido aos 
conterrâneos os acontecimentos que 
trouxeram os dias de hoje. 

Povo emergente, povo tradicio
nal, misto de brilho e dignidade. 
Belford Roxo resgatou o seu direito 
adquirido como tratamos nos três 
capítulos de "Água potável para 
Belf ord Roxo" porque, até o mo
mento oferecemos nosso produto 
natural a quase toda Baixada (vejam 
como os carros-pipas enfeitam a 
nossa antiga circular). Na parte dos 
capítulos dos Momentos, divididos 

MÓVEIS 

em quatro, a frustação de não ter
mos de volta ao convívio 
belforroxense, a célebre "Bica da 
Mulata". A Cidade cresceu em 94. 
Festejada em dia pelos Tupinambás, 
pelos ciclos agrícolas que aqui pas
saram, pela navegação dos barcos 
batelões, pela parada obrigatória dos 
nossos pequenos portos fluviais, o 
Velho Calhamaço, o antigo Brejo 
conta mais um ano de história, con
sagrada pelo belo hino dos composi
tores Dinoel e Sérgio Fonseca. Ga
nhou várias praças, quadras e até 
estação rodoviária. Ainda guarda, 
em silêncio, a floresta secular do que 
restou da Fazenda do Brejo, a bela 
mobília da casa antiga da Boa Espe
rança, e aguarda em 9 5 a surpreen-

. dente história das 5 fazendas que 
formaram os 73.000 Km2 de seu 
território, que o CENPRE-Belford 
Roxo está catalogando e vai divul
gar. Salve, salve o ano que finda. 
Novas esperanças para o que che
gou. Feliz Ano Novo! 

Fernanda Bicchieri Soares 
cidadã belf o"oxense 

SAVAN 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 1702 

e . Centro - Nova Iguaçu - RJ .. 
I") 

i Ir 767-7922 
J. 

FABRICA: 

Rua Pará, 8 - Mesquita -·Nova guaçu - RJ 

tr (021) 7~6-5467 

BELFORD ROXO INAUGUROU FORUM 
Com a presença 

de autoridades do 
Judiciário, Políti
cos, Advogados e 
outras, o Prefeito 
Jorge Júlio, inau
gurou o primeiro 
F orum do Municí
pio, instalado na 
Av. Joaquim da 
Costa Lima, em 
imóvel que anteri- ~~~=;::;::::::::;;::::....:;~~=;::~~~~~~~::J 
ormente abrigara Joca lê o discurso de inauguração do Fonun 

uma casa de materiais de constm- Pequenas Causas que, neste primei
ção. Foram inauguradas primeira- ro momento ficará subordinado a 
mente o Juizado de Pequenas Cau- Nova iguaçu, até que se instale defi
sas e do Consumidor, que vão funci- nitivamente a Comarca. 
onar em sua totalidade, no próximo O forum será dirigido pelo Dr. 

mês de fevereiro. Antonio Aloisio Barros. Vários pro-
A solenidade de inauguração foi curadores do novo município presti

presidida pelo Desembargador Luiz giaram o acontecimento: Darcy Ci
Carlos Salles GuimarãC?s, represen- anny; Paulo Arydes, Amélia Ferro, 
tando o presidente do Tnlmnal de Maria T ere.za Lins, Maria das Gra
Justiça do Rio: Antoni_o Carlos çasM.Marins,Eli.zabethDiniz,Ana 
Amorim. Paula, entre outros. Presentes ainda, 

Eduardo de Azevedo Paiva, juiz Antonio José Tenório, Dir. da ACI
da 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, BER, Kátia Than e vários dos vere
será o responsável pelo Juizado de adores belforroxense. 

Novos e Usados 
tel. 767-2712 

· Rua Lauro Muller, 15 
Centro - Nova Iguaçu 

KJu 15 -· Via Outra 

AIWNf/0 DUAS P01nM CADBAA ~ CAIIIN-GllllâlA 
1.0lhcOA2xt.lll MNUM 

Direçilo i:lvangélica 
Até aq~i. nos.ajudou..o.Senhoz:.. 
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HISTÓRIA Prof Ney Alberto 

p AÇO DA INTENDÊNCIA MUNICIPAL 
pernilongada, do tipo anofelino (da 
Malária), fazia a maior algazarra, saída 
dos extensos brejais (lpueiras). Assim, 
a entrega ao tráfego da Estrada de Ferro 
Dom Pedro Segundo, que bs republica
nos chamaram de Central ( embora na 
beirada), excitou a iguassuanada. E 
todo mtm.do corria, pra ver o tal do trem 
apitar na curva de Mesquita (meJhor: 
Camoeira). 

Quem prime.iro chegou, com cemité
rio etudo, pra morar em Maxambomba, 

fui a Matriz da Freg~a de S. Antonio 

Os Governos Regenciais, saída pro
visória para a titularidade do Governo 
do Brasil, no periodo compreendido entre 
a Abdicação de Pedro I e a declaração 
de Maioridade de Pedro II, enfrentaram 
algumas dificuldades político-adminis
trativas. Foi neste período que fui cria
do o Mtmicipio de Iguassú. O Decreto 
de 15 dejane.iro de 1833 (Documento N . 
10), em seu artigo 7°, determinava: "A 
Povoação de Iguassú, fica erecta em 
Villa, compreendendo no seu termo as 
~uesfas de Iguassú, Inhomerim, Pi
llar, S. Antonio de Jacutinga. e S. João 
de Merity, e a parte da Freguezia de 
Marapicu que fica à margem direita do 
Guandu, e Ribe.irão das Lages. "Estes 
territórios, confunne o Art. 10º, esta
vam desanexados da Cidade de São 
Sebastião do Rio de Jane.iro: 

No prédio de 1908 funcionavam a Câmara de Vereadores e o Paço da Intendência 
Municipal. O Presidente do Legislativo çumpria o papel de Executivo (Intendente 
Muni(?lpal). A foto é de Ney Alberto, 1961, oferecida ao Prefeito Arruda Negreiros. 

, da Jacutinga, porque a ferrovia, inau

gurada a 29 de março de 1858, driblan

do os p~s, passava por terreno 

enxuto, ao pé de Maciço de Jericinó, 

com paradinha em Maxambomba ( car•• 
r~e-boi). Em 1862-63 a igreja Matriz 
já estava sendo preparada. Cumpridas as providmcias decor

rentes do Decreto Regencial, a Câmara 
de Iguassú fui instalada (29 de julho de 
1833). 

Só dois personagens poderiam ter 
interferido no processo de ~cipa
ção: Manoel Inácio de Andrade Souto 
Maior Pinto Coelho (Marquês de Ita
nhaérn), deimportantefiunília deMara
picu, e que substituiria, em dezembro, 

José Bonifãcio (passando a ser o Tutor 
do futuro Dom Pedro Segundo) e, o 

outro, Luís Alves de Lima e Silva ( ainda 
Major), de importante fumilia de Inho
merim que, designado por Itanhaérn, 
daria instruções, ao principe(Pedrinho ), 
de esgrima e equitação. Ambos repre
sentantes da aristrocacia agrário-comer
c.,1al escravista. Pesou, para a criação 
muni.cipal, o intenso movimento na Es
trada do Comércio, que ligava o rio 
IgUâssú ao rio Paraíba.do Sul. 

Em 1835, a comemorada emancipa
ção passou a ser uma decepção. Entrou 

em ema o prestígio crescente do nego
ciante Francisco José Soares (futuro 
Comendador Soares), liderando uma 
campanha pró-restauração do municí
pio. Campanha vitoriosa e, efetivamen
te, a 10 de dezembro de 1836, estava 
Restaurado o Município, mas perdemos 
o território de Inhomerim. No ano se
guinte, em abril, a Câmara foi empossa
da. 

Em setembro de 1895, acólera(Mor
bo) faz muitas vítimas em Iguassú. A 

A sede da câmara de Vereadores só 

chegaria em 1891, às pressas, mas só 

teve casa-própria em 1908, graças ao 

dinamismo de Bernardino José de Sou

za e Mello Júnior. Dino Mello era 
Presidente da. Câmara e, assim, Inten
dente Municipal, Câmara e Paço da 

Intendência funcionavamnomesmopr~ 

dio. A Prefeitura (e Prefeito) só entra

rão em cena no século presente. 

IJJJi~::~;~~~M.,,\;1:!:1,,:M@zJ!Il,l ,lí0!li H,, 0 (,). 0 . "O MELHOR DA 
C>~: . __ .-/· COZINHA ÁRABE" 
~.§J/ll~~'- O Atendimento que 

~ . 
DOENÇAS EMQCIONAIS 

PSIQUIATRIA - MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
Professor da Universitlade do Rio de Janeiro• UNI-RIO 

CREMERJ: 52.21282-5 - TEL.: 768-3884 
• • Você Merece 

Em Nova Iguaçu: 
· Rua Dr. Barros Júnior, 644 

Av . .-Amaral Peixoto, 631 

Em Queimados: 
R. Ver. Marinho H. Oliveira, 222 

Em Sio Joio de Merltl: 
Shopping Senda Loja C 55. 

7-65-8407 
ENCOME.NDAS DE 

Tortàs, r,1zz,e, ·Doces Finos, 
Salgadl~ e·.Sorvétea é na 

•E9,]tcn•MUffieJ'fkl 
Q~_C!>ecE 

Trav. Mariano de Mou~, 85 • . 
~'1tro - Nova Iguaçu -· ~J. 

· : · Dlntçio,Manuel J. S. Roballnho 

Entregas à 
. ·DotnlcRlo 

Recebemos "Tickets 
como forma de . REI DOS BANCOS 
~ 

. Aoellànio-.·Carf6M ·c1e eram 
Rui Dr. '.'f'hlbau, 20·. Tel.: .788-3780 
·._ .. c..--.~•avu-RJ 

. TIPOGRAFIA SÃO JOSÉ 
MARTEL SANTIAGO TIPOGRAFIA LTDA 

1 

CONVITES -TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 
- , 

TRADIÇAO DE BONS SERVIÇOS HA 55 ANOS 

Direção: Telmo Sãntlago 

R~ Get611o. Vergas, 48 ·Centro· Nova Iguaçu • RJ • T~.:-787-5470 
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MELHORES DE 94 __ .• PLACI 

Os destaques do ano que passou na visão do GATO 
• Melhor Romance 
O TOPETE, com JUNE DRU

MOND e ITAMAR FRANCO. 

• Melhor Música 
LÁ VEM O NEGÃO, melô do 

Ministro PELÉ. 

• Melhor Novela 
AS FOLIIlNHAS DO SENHOR 

SENADOR. 

• Melhor Humorístico 
Horário Eleitoral Gratuito do TSE. 

• Melhor Luta 
VERA FISCHER X FELIPE CA-

MARGO. 

• Melhor Locutor em "OFF" 
RUBENS RICÚPERO. 

• Melhor Barbudo 

Quer Melhorat sua saúde 
e ainda ganhar dinheiro? 
Tome-se um distnlmidor independente de uma 
linha americana de suplementos nutricionais. 
Telefone-me: Iara Lima - (021) 767-1613 

R. DE VASCONCELOS PAIXÃO 
Dental Nova Iguaçu 

Artigos Odontológicos - Médicos - Ort~pédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebulização - Cadeiras de Rodas 

Colchão e assentos D'água - Aluguel de camas Falwer 

R. otávio Tarquínio, 238- Ljs 16139-.Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: (Fax) 767-7919 e 767-5270 

ENEAS, o que deu um"banho" no 

BRIZOLA. 

• Melhor Pizza 
A da CASA DA DlNDA. 

• Melhor Cantora 
LILIAN RAMOS, a que "cantou" o 

Presidente no Carnaval. 

• Melhor Cantor 
FERNANDO HENRIQUE CAR

DOSO, Intérprete de O REAL. 

• Melhor Ator 
CIRO GOMES em O GROSSEIRO. 

• Melhor Atriz 
ROSEANE SARNEY em A GO

VERNADORA. 

• Melhor Trapalhão 
Prefeito CESAR MAIA. 

PIERO Retífica de Motores 
Indústria e Comércio 

Motores a gasolina e Álcool 
Agora em Nova Iguaçu - Nilópolis - São João de Meriti 

Av. Pres. Costa e Silva, 1009- Mesquita - N. Iguaçu - R.J. 
(Antiga Getúlio de Moura) 

' 

Fones: 796-4726 e 796-1895 

LANCHONETE 
PALMA DE OURO LTDA 

"Desafia quer,:, tem melhor preço" 
Lanches e Bebidas em geral 

Direção do Pascoal 

Rua otávlo Tarquínio, 16 - Nova Iguaçu 

• Melhor Filme 

O FUGITIVO. com CASTORDE 

ANDRADE. 

• Melhor Prato Típjco 

Voto a La Grega. 

• Melhor Campanha Ecológica 

Ponha um TUCANO no Alvorada. 

• Melhor Supermercado 

CASAS DO VOTO daZonaOeste 

e da Baixada. 

• Melhor Livro 

OS CORRUPTOS (Livro-Caixa da 

Fortaleza do CASTOR). 

• Melhor Revista 

A das Forças Armadas nas favelas. 

• Melhor Jornal 

SEM FRONTEIRAS. Um jornal 

com FONTES e com TRIGO naci

onal. Único jornal em que um GATO 

escreve e toma pires de uísque. 

Partida de Futebol agita aliados ___________ Nelson Junior 

A disputa entre casados e solteiros da Rua Paraibuna, 
bairro da Chacrinha já se tomou acontecímen.to tradicional 
no primeiro de janeiro de cada ano qtW se inicía. 

Este ano os solteiros levaram a ~or, vencendo os 
casados pelo placar de 7X4 que alinhou com: 

Anderson, Galo, Maicon, C]ayton e Zoi, Jairo, André e 
Kinha, Rogério, Tatú, Gio~ (Adriano),.: Os casados p~ 
ram com: Professor (N'egove10 ), JotgeTtao, (Orlando), L1co, 
Waldecyr (Jailson), Alexandre, Toínho (Séi:gi_o) e Ivan, 
Panara, (Belmiro), João (Zé), Pila (Pal;11ho ). . . _ 

Os gols foram m:ircados por An~e (2), Jarro qe~. 
Maicon, Tatu e Rogeriopara os·solterros. Ivan(2), Sérgio e 
Tião para os casados. · •· , 

O técmco dos casados foi o popularTO:NliO. ' 
~u de palco do espetáculo? ~do do ~S. 

Após a partida houve confultemizaqao com mlllta lolll'll 
suada" e um apetitoso churrasco ao.som de um.pagode. 

CEM A qualidade de 
• ensznq que 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho você merece! 
Rua Virgilina Bicchieri, 61 - Belford Roxo RJ - V 761-4881 
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CONTRADIÇÃO 
O homem evoluiu muito cientifica
mente em especial, com o peefeito 
casamento entre o capitalismo e a 
ciência moderna. O sucesso é tão 
grande que aumenta mais ainda a 
riqueza a pobreza. Mas esqueceu 
do espiritualismo. Enquanto ltou
ver essa contradição, o home.m não 

. encontrará o caminho que Deus 
ensinou. temos que dividir. 

com ela. 

* Bydu 
Saião - D~ 
sembarca no 
Galeãodia22 
diretamente 
dos EUA 
para desfilar 
na Beija-Flor 
aos 91 anos. 

o lar. A casa está precisando de tudo. 
Afinal ela sustenta 30 merúnas entre 
2 e 15 anos. Vamos ajudar. Tel: 767-
4700. 

UMABRAÇO 
Dinoel Sampaio de Araújo, autor do 
bonito hino de Belford Roxo médico 
Ilton Vogas Cipriano e cirurgião den
tista Guilherme Cáceres Chavez. 

RODEIO EMN. IGUAÇU D O SBT vai arrebentar no futebol e 
já tem exclusividade na Copa Brasil, 
e com o excelente investimento em 
novelas que vai conquistando o pú
blico. Assim ganha o empresário, 
artista e a platéia. Juca de Oliveira 
está dando um banho de categoria. 

□ Regina 
Casé - É a 
estrela do co
merci al da 
Pepsi-Cola 
que vai ao ar 
na tevê. Pep
si e Coca
Cola estão 
travando 
guerra co
mercial. 

* Lucinha 
Lins - Canta
rá nas Pupi

L----===R=os=e=le=Ma==cedo==::::=::::===~~ las do Sr. Rei-

Os melhores Peões do Brasil estarão 
presentes no Rodeio dos Campeões 
emN. lguaçunos dias 20-21-22-27-
28-29 de janeiro. A cantora Nanci 
Portella, a rainha dos peões estará na 
festa, que também exibirá cavalos e 
touros profissionais. Na Posse, ao 
lado do Aeroclube. D Zé Renato - não está mais com 

Patrícia Pilar. F iooíi noivinho de Ana 
Sofia, uma rica empresária goiana, 
de hotéis. 

D Moreira da Silva- Saúde pra você. 
O mesmo está com 92 anos. Felicida-
des. . 

D Jô Soares - Parabéns pelo rúver. 
Está de férias e só volta ao trabalho 
em março. 

D Sandy & Jr - Diante do sucesso do 
especial de fim de ano na Manchete 
poderá ganhar um programa infimtil 
no canal 6. 

D Eliana - A Globo quer contratá-la 
para dividir o programa TV Colosso 

SIMONE * Voltará aos palcos arrebentando a 
partir de 15 de março. Fará um show no 
Riocentro, e depois uma turnê pelas 
capitais do Brasil. Em seguida se apr~ 
sentará nos EUA e Europa. 

ROBERTO CARLOS * Em fevereiro ele fará uma temporada 
no Metropolitan na Barra. E vai muito 
bem no amor com a professora Maria 
Rita. E não será novidade eles subirem 
ao altar. 

* Rita Lee - Sucesso e saúde. Rita é 
uma grande compositora. Bola pra 
frente. 

* 'Faust~o - Ele passirá o carnaval no 
Japão, mas se a Globo liberá-lo. 

tor em fita 
gravada no Porto. 

* Marlene Matos - Deu um mês para 
algumas Paquitas emagrecerem. Do 
contrário... · 

OUTRAS * A J.C. Editora Lançou o Primeiro 
Volume da Coleção "É Pura Sorte" . 

* Parabenizo o chargista Ney Crespo 
pelo desmho do Pão de Açucar. 

LAR DE JESUS 
Mais urna vez visitei aquela casa onde 
sempre fui muito bem recebido, e bati 
um papo com o diretor Paulo Santos 
que depois me apresentou ao president; 
Fernando Braz, que dirigem muito bem 

POLÍTICA 
1 - A comunicação de trânsito em 
Nilópolis não existe. Assim sendo o 
motorista fica perdido e perguntando 
onde fica tal bairro e tal instituição. 
Contribuindo também para acidentes 
fatais . Esse projeto não é caro. O 
dificil é o político amar a cidade. O 
mesmo ocorre em N.lguaçu. Convi
do os prefeitos para passearem na 
Zona Sul do Rio pra aprenderem. O 
contato com novas culturas é lição. 

2 - O Bairro Danon está abandonado 
onde o lixeiro nW1ca passou e falta 
luz todos os dias, onde também não 
há ruas calçadas. Qual a resposta 
prefeito Iguaçuano? 

CLÍNICA DENTÁRIA 
NAKANDAKARE A.M.A. PAIVA 

Desperte a Alma 
Artística que -há em Você 

CENTR~O CULTURAL 
MANOEL' TABELLA 

TRATAMENTO MODERNO, 
. PREÇOS POPUL:ARES, 

REST AURAÇOES 
· (OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

Rua Enrique Lussac; 94 1t 796-1002 
Edson Passos - Mesquita - RJ 

Com. de Ferragens, Portões, janelas etc. 

Av. Joaquim da Costa L!ma, 203- Belford Roxo 
TeL Res.: 761-1574 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 

CURSOS DO 
MATE AL 

~ , r 

A8ªSERIE 

8 . -. . 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 05 

Santa Amélia - Belf ord Roxo - RJ 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO S/ TELA 
DESENHO ARTÍSTICO - GRAFITE - PASTEL 

CRAYON - PINTURA EM VIDRO - TAPEÇARIA 
ABAETÉ 

Rua Bernardino de Mello, 1737 c/16 
V. Garrido - Nova Iguaçu - 767-1721 

Conjunto Educacional 
SOARES DE ALMEIDA 

Ci1 
CESA 

Jardim - pré - e.A. 
1 ° Grau - Regular e 

Supletivo 
2° Grau - Contabilidade 

e Informática 

Av. dos lnconfidentes, 41 - Austin 
N. Iguaçu - Tel.: 665-221 o 
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ARTISTA E~ DESTAQUE Carlos 
Arvizian 

KOJAK DO FORRÓ 
Haroldo Francisco, ouKOJAK 

DO FORRÓ, começou sua car
reira na rádio Vitória, no Espírito 
Santo, aos domingos, nos idos de 
1945, quando terminou a Segun
da Guerra Mundial. 

Cheio de esperanças, seu ideal 
maior era vir cantar no Rio de 
Janeiro e em maio de 1953, via 
este sonho realizado, aos vinte 
anos de idade, cantando no pro
grama TREMDAALEGRIA, que 
ia ao ar pelas ondas da extinta 
Rádio Mayrink V~ga, apresenta.
do por Iara Salles (atriz) e o 
radialista Herberk de Boscoli. 

Dai para frente começou uma 
série de apresentações em shows 
pela Cidade Maravilhosa e em 
vários programas da Rádio Naci
onal, o de Manoel Barcellos, 
Cesar de Alencar, Renato Murce 
e outros. Influenciado pelo ami
go. ( e sucesso na época) 
JACKSONDO PANDEIRO-que 
se tomou inesquecível - Haroldo 
Francisco foi se dedicando ao 
gênero musical do Nordeste. 
Algum tempo depois, JACKSON 
DO PANDEIRO deu a idéia, ao 
já então_ ~onsagrado cantor, para 
que mudasse seu nome artístico 
para Kojak do Forró, o que foi 

·~ 
MOTEL 

por ele prontamente aceito. 
Atualmente KOJAK DO 

FORRÓ é conhecido no país in-

O cantor e compositor Haroldo 
Francisco, Kojak do Forró 

teiro, viajando semanalmente para 
alguma cidade de algum estado, 
onde exibe-se com sua voz e bre
jeirice na música nordestina. 
Nessa brilhante carreira de can
tor e de compositor KOJAK 
gravou inúmeros sucessos em 
diversas gravadoras como a 
Odeon, Chantecler, Continental, 
RCA, etc. 

Como compositor KOJAK teve 
suas músicas gravadas por 
Genival Lacerda, Joel Teixeira, 
Hélio Portinhal, Paulo Bob e Célia 
Silva, entre outros. 

ESOTERISMO 1 

Prof. 
Mohammad 

- "OSERMÃODAMONTANHA", 
segundo a I HEVE 

"Quando alguém te ferir na face 

direita, apresenta-lhe a outra" 

E prossegue o querido e Divino 

Mestre: "Se alguém te roubar a 

túnica, cede-lhe também a capa. Se 

alguém te obrigar a andar com ele 

mil passos, vai com ele dois mil. Se 
alguém te pede, lhe empreste algo, 

não lhe volte as costas". 

O que aos inimigos do Evangelho 

parece covardia e obscuridade, ao 

que para os dogmáticos "crentes" 

parece extraordinário heroísmo e 

virtuosidade, isto é para o verdadei

ro iniciado no espírito do CRISTO 

algo inteiramente natural e evidente. 

O Sermão da Montanha é a chave 

grande e definitiva de hõertação dos 

grilhões da matéria. É a última pala

vra sacra de toda iniciação esotérica 

e mística dos candidatos à iniciação 

das experiências cósmicas. 

Portanto o Sermão da Montanha 

é um convite para o "monte", para a 

ressurreição, para o caso do Ego 

Luciférico e para a alvorada do Eu 

Crístico. 

Aceitar esse convite, é vida eter

na... Rejeitá-lo é a "morte" eterna. 

Aqui se bifurcam os caminhos da 

humanidade ... Aqui se degladiam, 

em dramático duelo as duas maiores 

potências do U~erso - Lúcifer e 

Logos - a magia mental do Velho 

Ego ( Goência) e a magia espiritual 

do novo Eu (Liturgia). 

·• T aínbém aqui se alonga o campo 

da grande tentação, em pleno deser

to, entre a política telúrica do "Ten

tador": ''Eu te darei todos os reinos 

do mundo e sua glória". E a infinita 

sapiência cósmica do "Tentado": "O 

meu remo não é deste mundo ... " 

No conceito esotérico do Sermão 

da Montanha se vê todo o indivíduo 

humano colocado numa encruzilha

da, entre o querer ser setvido do 

velho ego Luciférico, e o querer do 

Eu Crístico. 

A escolha é livre, porém as conse

qüências da escolha obedecem a uma 

lei inexorável. 

A alternativa suprema, e última é 

esta: Vida ou "Morte". 

. . . E Satyaganaha 

Aos amigos e leitores do JOR
NALSEM FRONTEIRAS, um Fe

liz 1995, são os votos do amigo 

Mohammad lssaArafat-Dir. Pres. 

do I HEVE de Nova Iguaçu. 

HOTEL SAYONARA 
VISITE-NOS 

ACEITAMOS LISTA DE CASAMENTO 

Rod. Pres. Outra KM 7 
São João de Meriti - RJ 

Tel.: 756-2863 

Passe grandes momentos 
no COMANCHE 

Suítes de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 
Piscina com Sauna e Hidromassagem 

Com este anúncio Desconto 
Comanche 20% Dom. a Sexta 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel. : 767-1922 
( Em frente ao Aero (?lub Nova Iguaçu) 

Porcelana chinesa - Bijouterias - Cerâmicas 
Cristais - Quadros - Peças em Estilo 

Country 

ARTIGOS IMPORTADOS: 
Flores, Folhagens, Perfumes, Óculos, 

Relógios, etc ... 

Bem 0 0 Trav. Mariano de Moura, 77 lj. 2 
lado da Centro - Nova Iguaçu - R.J. 

catedral de 767-577 4 
sto. Antonio 
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Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

. 
• Carimbos • Datadores • Numeradores • Estojo 

de Bolso • Placas de Acrílico • Placas p/ autos 
• Cartões de Visita • Convites de Casamento 

• Calendário de Bolso etc. 

Direção: João B~tista Barbosa 
Queimados: Rua Padre Marques, 31/Sala 11 

Nova Iguaçu ( 767-1227 
Trav. Yboty-17 (Em frente a 84ª ZE) 



CLUBE DE SERVIÇOS 

alto dessa reunião foi quando Cezar 
Said oficiou bonita prelação cristã, 
onde a figura de destaque foi Cristo, 
o Salvador. 

PAPAI NOEL "BAIXOU" 
NOPAVUNA 

Obedecendo aos rituais rotárianos, 
o R C. Pavuna, presidido por João 
Batista F emandes, realiz.ou sua natali
na no Restaurante Beef Place, para 
onde acorreram, naquela data, os 
rotarianos dessa tmidade, acompanha
dos de suas esposas fifuos e netos. 
Como de praxe, não podia faltar o 
Papai Noel que baixounopedaço dis
tnbuindo os presentes para os "baixi
nhos e baixinhas", e aproveitando o 

Momento em que os padrinhos colocavam 
o distintivo nas novas rotarianas do Pavuna 

ensejo dessa reunião foi dado posse às 
duas mais novas sócias: Maria Celes
te Paz Alves e Lina Ferreira Andrade. 
Jorge Mauro que conduziu o 
"companheirismo" deu "aquelafõrça" 
ao Papai Noel. 

Na área de lazer da Distnõuidora 
Marcondes, o Nova Iguaçu-Leste 
reuniu em festiva natalina as familias 
desse unidade rotária, no mais per
feito congraçamento cristão que 
Dezembro enseja. 

A petiz.ada qtfe lá compareceu -
filhos e netos de rotaryanos - diver
tiram-se a valer com a mais absoluta 
segurança e que viõrou com a pre
sença de Papai Noel, mas o ponto 

Antes, porém, a turma do Leste, 
organizou uma ''.pelada" com "o Tô 

com a Língua na Gravl!ta F. C "X" O 
Tô Devagar Quase Parando F.C", 

que não podia dar em outra.. . deu 
empate, 4 X 4. 

PASTILHAS ROTÁRIAS 

BELFORD ROXO REALIZOU NATALINA 
EM CLIMA DE CONFRATERNIZAÇÃO 

Na informação rotária, no Mes

quita, preletada por Luíz Scapin, do 

Leste citando a uma publicação ro

tária que parafraseia Vitor Hugo 

sobre a função da mulher em Rotary 

disse: "ousaríamos dizer, se o Rota

ry merece um lugar onde termina a 

terra, a Associação de Senhoras de 

Rorayano sdeve ser entronizada o:o,de 

começa o céu". §§§§ O Secretário 

do R.C. Mesquita (próximo presi

dente) foi.homenageado pelos seus 

pares por ocasião de sua data natalí

cia ocorrida em novembro (nunca é 

tarde para citar) Simões Neto é tam

bém colaborador nesse periódico. 

§§§§ Aniversa
riantes da pri

meira quinzena 

de janeiro l\fes

quita: Anna 

Claudia (filha 
'---'~----~ 

O Belford Roxo rewiiu em sua sede, 
sua já tradicional festiva natalina em 
clima de plena confraternização cristã. 
Na oportunidade, com sua oratória po
ética, pausada, profunda e segura 
Fernanda Bicchieri Soares, emocionou 
a todos os presentes com as palavras 
que proferiu. 

Também nesta noite encontravan-se 
presentes os integrantes das mais novas 
Wlidades rotárias do mwiicípio: O 
Interact e o Rotaract, incluindo as pre-

sidentes Simone Santana Muniz e 
Samantha Silva Caldas. 

0 MÍDIA E O MARKETING 
A afirmação de que "a propaganda é uma 

poderosa ferramenta no marketing de um produ
to", mais que um conceito acadêmico, está hoje 
amplamente comprovada na prática. Nas agênci
as de propaganda, é da atividade mídia, ao lado da 
criação, e de suas aptidões e habilidades, que 
depende o atingimento mais efetivo dos objetivos 
mercadológicos. O mundo atual exige que cada 
empresa, cada produto, cada segmento, defina 
claramente seus objetivos mercadológicos. "Fa
zer'' marketing virou necessidade, virou rotina. O 
anunciante faz seu marketing. Os meios de 
comwiicação também. Aos especialistas da 
publicidade cabe conhecerem detaJhes e convi
ver com ·estas realidades. E o profissional de 
mídia, que lida diretamente com essas duas reali
dades, atento a suas evoluções, é capaz de sugerir 
os melhores caminhos para atender plenamente 
aos objetivos mercadológicos dos anunciantes. 
ele está exposto ao marketing do anunciante e ao 
marketing do veículo. 
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INFORME PUBLICITÁRIO 

Prefeitura 
Municipal 
de Nova Iguaçu 
Disque-Denúncia 
767-0270 

Iguaçuano: Fale com seu Prefeito 
O Gabinete do Prefeito tem a sua 
disposição, permanentemente, um 
telefone para receber suas denún
cias sobre qualquer irregularidade 
da qual você tenha conhecimento. 
Não é preciso se identificar. 

Governo Popular 

JoMol SEM fAONHIRIS 

do Piero) Nova Iguaçu Leste: Ma

jory Cardoso Vital (filha do Vital) 

Sérgio ~aldanza Nazareth; Nilson 

José Macedo; Nova Iguaçu: Anto

nio Miguelotti, Jorge L. Falcão, Se

basri.ão L. Oliveira; Belford Roxo: 

Iara Lima; Queimados: Sebastião 

Torres; Coelho da Rocha: Elizabeth 

de Souza; Vilar dos Teles: Antonio 

M. Sobrinho, Mário Custódio, 

INFORME PUBLICITÁRIO 

Contribuintes 

Prefeitura 
' Municipal 
de Nova Iguaçu 
IPTUCOM 
DESCONTO 

Aproveite o desconto de 20% (vinte 
por cento) sobre a UNINIG deste mês e 
pague logo seu IPTU de 1995, até 31 de 
janeiro. 

Seu imposto financia obras e serviços. 
A Prefeitura está parcelando seus im
postos atrasados. 

.Procure a Prefeitura. Evite a cobran
çajudicial pelo Cartório da Dívida Ativa. 

Governo Popular 
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E O NOSSO SALÁRIO? 
Foi aumentado o salário do Presi- • 
dente da República, Senadores, ~=== 
Deputados Federais, Estaduais, Mínistros de 
Estado, Governadores, Prefeitos, Vereadores, 
etc, e o nosso salário? 
Hoje, o Presidente da Republica receberá no 
final do mês a quantia de R$ 11.200,00 (era de 
R$3.500,00),MinistrodeEstado,R$10.130,00, 
deputado federalR$10.135,00 e deputado esta
dual R$ 7.094,50. 
Um vereador lguaçuano embolsará mensalmen
te a quantia de R$ 5.320,87 (75% do deputado 
estadual) e o Prefeito Municipal (90% do depu
tado estadual) R$ 6.385,05, não incluídos ai as 
vantagens e ajuda de custo. 
Estes dados correspondem a 220% concedidos 
no início de 1995, enquanto que para os traba
lhadores foi concedido um "abono" de R$ 
15,00 (somente no mês de janeiro). 

REI PELÉ AGORA É MINISTRO 
Edson Arantes do Nascimento, o Rei _Pelé, foi 
convidado pelo presidente F emando Henrique 
Cardoso para ocupar o Ministério Extraordiná
rio dos Esportes. Pelé não esconde o desejo de 
se candidatar à Presidência da República, agora 
será a grande oportunidade de mostrar que é 
capaz de conduzir a política do esporte do país, 

de maneira tão brilhante quanto a que encantou o 
mundo com seus gols e jogadas geniais. 
Pelé pelo menos ficará na história por ter sido o 
primeiro cidadão negro a ocupar um Ministério. 
Uma perguntinha? Porqu~ não vemos militares 
da raça negra ocupando um posto de destaque? 
Perguntar não ofende ... 

NELSON BORNIER E 
APARECIDA GAMA 

O deputado federal Nelson Bornier (PL) e a 
deputada estadual Aparecida Gama (PSDB), 
ambos com votação expressiva em Nova Iguaçu 
e na Baixada Fluminense foram lembrados pelo 
governador Marcello Alencar a integrarem o 
governo estadual. 
Nelson Bornier foi para a secretaria da Baixada 
Fluminense e Aparecida Gama para a secretaria 
de Habitação e Assuntos Fundiários. 

PMDB PODERÁ AGIGANTAR-SE 
O ex-vereador João Luiz do Nascimento (J ango ), 
retomando ao seu antigo ninho, encontrou o 
PMDB dilacerado devido a péssimas administra
ções partidárias em Nova Iguaçu. Jango vem 
mantendo encontros com antigos filiados que se 
encontram afastados ou em outras siglas para se 

® Wcmpo Jassa ••• 

Nelson Júnior 

reorganizarem e levantar a bandeira do PMDB 
bem alto, de onde nunca deveria ter baixado. 
Em março haverá novas eleições para a compo
sição do novo Diretório Municipal do PMDB, 
em partido restruturado será facil indicar um 
candidato a Prefeitura nas eleições de 1996, até 
mesmo apresentar nomes para a Câmara Muni
cipal. 

O ex-presidente Tancredo Neves, convidou Pelé 

para ocupar o mesmo cargo que FHC lhe ofere
ceu só que naquela época Pelé, recusou. §§§§ 

O ex-prefeito Aloísio Gama foi eleito vice
presidente do Tribunal de Contas do Estado. 

§§§§ O Prof Wanderley Sabinovemrealizando 
excelentetrabalhonaAPAE-NI. Falta apoio da 

sociedade iguaçuana;, §§§§ Quem será o presi

dente da ALERJ? Sérgio Cabral Filho ou 

Aloísio de Castro? Será que o Nader continuará 
"mandando" mesmo com a derrota do 

brizolismo? §§§§ Embora Nova Iguaçu come

more 162 anos de Emancipação 

Política-Administrativa, o atual governo muni
cipai que se intitula " GOVERNO POPULAR' ' 
não condiz com o que apregoa. Vide a Secreta
rià de Saúde do Município. §§§§ Alguns 
vereadores iguaçuanos não retomarão em 96. 

~as a ~istória é!Iontinua 
VESTIBULAR 95 

Cursos: 
Física - Direito - Medicina - Pedagogia - Odontologia - Matemática -
Administração - Ciência Biológica - Ciência da Computação - Letras 

(Português - Inglês) - Letras (Português - Literatura):- Ciências Contábeis e 
Atuariais - Tecnologia em Processamento de Dados. 

Inscrições até_ 04 de Fevereiro de 95. 
Data das Provas: 08 e 09/02/95 

UNIVERSIDADE DE NOVA IGUAÇU 

,Apescu-~ de retalhada 

€m seLt\s 162 al"\os de 

6.stórià 

A cidade terá sempre Lt\ma 

Av. Abílio Augusto Távo1;a, 2134/ Bl.A - Nova Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-2878/ 768-4983 e FAX 767-6627 

t-1 i stó ri a 
Sem Fronteiras 

1ª QUINZENA/JAN /95 

.~®~J\ ~®~J\qI~ 
16 2 anos h~ !linmnriparãn 

15 Jan 95 
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MANIFESTAÇÃO Marcel/o Alencar 

A HORA E A VEZ DO INTERIOR 
Mil novecentos e noventa e 

cinco vai significar um marco n~ 
vida do nosso estado. Cansada 
de tanta violência, falta de auto
ridade e de descaso político, a 
população fluminense fez a sua 
escolha, que se oficializou rio 
último dia de janeiro. Com a 
minha eleição para o Governo 
do Estado e de Fernando Henri
que para a Presidência da Repú
blica, começa um novo tempo r 
para o interior do Rio, marcado 
pela prosperidade e alto astral. 

Nossa proposta de "interiori
zar'' o desenvolvimento prevê a 
total integração entre todas as 
regiões do estado. Através de 
incentivos, vamos atrair indús
trias para o Rio, gerando milha
res de empregos e elevando o 
níveldevidadapopulação. Tam
bém vamos procurar dinamizar 
as atividades agropecuárias, 
além de recuperar as rodovias 
estaduais e dar atenção especial 
às estradas vicinais, responsá
veis pelo escoamento da produ
ção. Tudo isso trabalhando em 
conjunto com as administrações 
municipais e com a iniciativa 
privada, que serão minhas gran
des parceiras no governo. 

Outra prioridade desde o iní
cio de minha gestão será o setor 

turistico. Nosso objetivo é enfa
tizar as características naturais 
de cada região do Estado, atra
vés da organização de um calen
dário de eventos esportivos e 
culturais. 

Com a racionalização das ati
vidades turísticas, pretendemos 
captar mais recursos, que serão 
investidos na própria área. La
zer e cultura para os moradores 
e visitantes e melhorias para os 
municípios fluminenses- resul-

tado de uma ação planejada e 
consequentemente mais eficaz 
do Governo estadual. 

Mas para concretizar nossos 
projetos precisamos antes de 
tudo devolver a tranquilidade à 
população. Durante a campanha, 
estabelecí que a segurança seria 
tratada como questão emergen
cial em meu governo e os pri
meiros passos já foram dados. 
Conseguimos a prorrogação do 
convênio firmado entre o Esta-

do e asF orçasArmad~s por mais 
trinta dias- até 31 de janeiro de 
95- o que vai consolidar os re
sultados já alcançados pela Ope
ração Rio até agora. Os índices 
de criminalidade baixaram, os 
cariocas e fluminenses estão se 
sentindo mais seguros. A unifi
cação dos comandos das políci
as Civil e Militar em única se
cretaria- a de Segurança Públi-

, 9a, - a aplicação de um progra
ma de reaparelhamento dessas 
forças e a valorização dos polici
ais também vão acelerar o pro
cesso de asfixia da criminalida
de no Estado. 

Esse será o e~pírito de nossa 
administração durante os quatro 
anos em que estarei à frente do 
Governo do Rio. Determinação 
e experiência não nos faltam; ao 
contrário, queremos tirar o Es
tado da falência como já fize
mos com a Prefeitura da Cidade. 

Vamos recolocar o Rio em seu 
lugar, na vanguarda dos aconte
cimentos do País. Nossa terra 
merece essa atenção especial; 
nosso povo 11?-erece um governo 
disposto a lutai: pela retomada 
do desenvolvimento. 

Mqrcello Alencar é o 
Governador do 

Estado do Rio de Janeiro. 

*** NOVA IGUAÇU 162 ANOS DE FUNDAÇÃO.*** 

CONHECEMOS A CORDIALIDADE E ACREDITAMOS NA 
POTENCIALIDADE E DETERMINAÇÃO DESTA COMUNIDADE. 

O IGUAÇU TOP SHOPPING, PRESENTE NESTA COMEMORAÇÃO, 
PARABENIZA A COMUNIDADE IGUAÇUANA E A PRESENTEIA COM A 
IMPLANTAÇÃO DO MAIS MODERNO E REQUINTADO SHOPPING 
CENTER DA BAIXADA. PARABENS NOVA IGUAÇU ! ! ! 

BISAL B Engenharia 

t'\V COV. IWílERTO 11,\ SII.VEIRA C/ DI{. 1\TI 11\YOE !'IMENTI\ OE MORA~ 

FILIADO À ABRASCE Groth CfPRO,_...._. 
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CASA DE SAUDE DEVOLVE 
11DEPENDENTES11 AO CONVÍVIO SOCIAL 
Tudo errado no Miss Nova Iguaçu 

Alessandra L. Souza, Miss Nova Iguaçu 

A Secretaria de Espor

tes, Lazer, Turismo e 

Cultura de Nova Igua

çu, -realizou, n.o Teatro 

do SESC, o Concurso 

Miss Nova Iguaçu que, 

infelizmente, primou 

pelo provincialismo, 

pela desorganização, 

pela falta de divulga

ção, e calcado sobre 

critérios estranhos. 

Apenas sete moças,jo

gadas n.o amplo espa

ço do Teatro, que ain

da não tem a necessá-

-ria estrutl!-ra para a 

realização de eventos 

desse tipo. 

Leia na pág. 04. 

------------
BELFORD ROXO 

DIVULGA CALENDARIO 
.DE EVENTOS 

página5 

NA COL1JNA. DO 
GATOJ 

BELFORD ROXO 
APOSENTA FORMIGA 

ág/na 7 

PMNI INICIA 
EXECUÇÃO DE 
DEVEDORES 

página 4 111 

Com um programa de recuperação de de
pendentes de drogas e álcool, a Casa de Saúde 
Dr. Eiras, em Paracambi (Estação Dr. Eiras), 
tem desenvolvido o gosto pela vida à cent~s 
de pessoas. 

O Coordenador Geral de Programa, Dr. 
Mário Biscaia, de fala muito mansa, recebeu a 
reportagem. do Jornal Sem Fronteins para 

falar um pouco do que significa o projeto, que 
fimciona já há três anos, no município de 
Paracambi, aten~en4o especialmente aos paci
entes da Baixada Fluminense. 

Contudo,há ummesmoprogramanoRio de 
Janeiro, na unidade de Botafogo, que atende, 
em especial, aos jovens e adolescentes. 

Leia a reportagem na página 12: 

FLÁVIO NAKANDAKARE 

c.AMÍN HÃO .t>E. LÍXO E.t'\ 
NOVA ÍGtJ,4,Ç-U, & QU~ NEN\ 

DiNI-\ E.-if(.O pO íPru, o Po\t, NI.ÍNc.A Vf-. 

(~, 
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NOSSA OPINIÃO J. Fontes 

, , 

E proibido morrer 
O recém-criado município dé 

Queimados, cuja emancipação já 
ocorreu há quatro anos herdou al
guns graves problemas em seu 
território. 

Deve, porém, ter herdado, em 
contrapartida, terras públicas per
tencentes ao outrora município de 
Nova Iguaçu, do qual era distrito. 

O Prefeito Jorge Pereira, não obs
tante, não conseguiu até hoje dar 
uma solução para o problema da 
instalação de um novo cemitério. 

Sepultar os mortos em Queima
dos é, atualmente, um dos mais sérios 
problemas que a cidade possui, en
tre outras. 

Completamente saturado, o atual 
campo santo não tem condição e 
nem vagas para sepultamentos, a 
não ser, é claro, quando há alguma 
exumação em decorrência do espa
ço de tempo. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Jorge Pereira precisa dar uma so
lução urgente para o assmto. Não é 
possível que Queimados com imen
sas áreas vazias,nãopossua nenhuma 
terra pública onde possa ser localiza
do um novo cemitério. 

No dia 1 O,houveatéumamanifes
tação popular referente ao assunto, 
para que alguma solução imediata 
seja adotada 

Sendo um município de habitan
tes, na sua maioria carentes, 
desnutridos, que enfrentam proble
mas de saneamento básico, e assim 
candidatos a perder a saúde, aliada 
também a carência de hospitais e em 
conseqüência, a vida. 

E em perdendo a vida, começa o 
problema, não para o defimto, é ób
vio, mas para os familiares do "de 
cujus". 

Atualmente em Queimados é proi
bido morrer .. . até segunda ordem. 

RELIGIÃO 

O que é 
o espiritismo 

REENCARNAÇÃO: CAMINHO DA PERFEIÇÃO 
Sabe-se através do Espiritismo, que 

todos os seres reencarnados na Terra são 
individualidades e que temporariamente 
possuem uma personalidade. A indi vidu
alidade é o espírito imortal com todo o seu 
patrimônio evolutivo, conhecimento, ex
periências, virtudes e defeitos. Todo esse 
acervo acompanha-o através das várias 
vidas onde este cumpre nússões, para por 
provas e expiações, renascendo nos luga
res onde tenha necessidade e junto das 
pessoas com as quais tenha afinidades ou 
dívidas. 

A cada reencarnação o Ser constrói uma 
nova personalidade moldada pelo meio e 
por sua própria vontade, sem prejuízo para 
a individualidade que é. 

Existem fobias, traumas, neuroses, aver
sões, que não encontram explicação atra
vés do comportamento da atual personali
dade, pois têm sua gênese em vidas passa
das onde os desequilíbrios da outra perso
nalidade desencadearâm os atuais dramas, 
devidamente incorporados a estrutura da 
individualidade com reflexos na presente 
existência. 

dor. Tivemos vários nomes, habitamos 
diversos lugares, convivemos com diver
sas pessoas em variadas culturas, tudo isso 
para resultar no que hora somos, pois as 
diversas personalidades estão encadeadas 
e juntas constituem a individualidade. 

Ao mergulhar nwn novo corpo e passar 
pelo período dairuancia, o espírito esque
ce-se momentaneamente dessas experiên
cias afim de recomeçar sua caminhada ( do 
ponto em que parou) e tentar acertar mais 
do que errar. Para tal, terá consigo as 
lembranças do passado em forma de remi
niscências, contará coma voz da consciên
cia, com a ajuda dos seus anúgos espiritu
ais e com a educação dada por seu pais. 

Freqüentemente renascemos onde pre
cisamos, dificilmente onde queremos ou 
onde merecemos. Dai se dizer que estamos 
no lugar certo e com as p'essoas certas afim 
de crescermos. 

Ficam convocados os membros da Comissão Executiva do Partido Social 
Cristão (PSC) Belf ord Roxo para reunião no dia 25/02/95 às 9:00h, na Rua 
Almério, 65, nessa cidade, para deliberação de balanço 1994, calendário 
1995 e outras medidas administrativas. 

Do mesmo modo a genialidade e a 
idiotice resultam do somatório de esforços 
centrados no bem e no progresso. Quem 
mais se esforçou mais acumulou, quem 
não fez por onde e até utilizou mal o que 
possuía, padece hoje linútações e inibi
ções que servem como um freio disciplina-

A vida, portanto, é uma grande benção, 
pois é nela que iremos conseguir através 
de encontros e desencontros, derrotas e 
vitórias, a nossa earta de alforria espiritu
al, equilibrando a nossa individualidade 
através de experiências positivas vividas e 
cultivadas pelas várias personalidades que 
ainda teremos. 

"FLORESÇA ONDE 
VOCÊ ESTIVER". 

1 

Belford Roxo 13/02195 
Antonio Aparecido de Oliveira 

Presidente 
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AFome 
Afome é uma manifestação instinti

va, que LITTRÉ define como "a neces
sidade de ingerir alimentos, ou me
lhor, a sensação interna que leva o 
homem e os animais a introduzirem no 
tubo digestivo os materiais necessári
os.à reparação do corpo". Fraca no 
seu primeiro grau, constitui o que se 
chama o apetite, que desaparece uma 
vez satisfeito. Para LA.SEQUE, "a 
fome é o último grau do apetite e exige 
imediata satisfação. Traduz-se por 
uma sensação um tanto dolorosa, per
cebida ao nível do estômago e repre
sentada por um mal-estar digestivo 
que se cura por meio de alimentos". 

No homem normal, quandoasensa
ção da fome se instala, o instinto de 
conservação leva-o a procurar satisfa
zer as imperiosas necessidades do or
ganismo, buscando alimentos. Nos 
selvagens, quando a fome se manifes
ta, nenhum obstáculo é capaz de detê
los na satisfação desse instinto, que 
eles procuram saciar, mesmo que isso 
implique em risco da própria vida. 

Verdade é que, também entre os 
civilizados, a luta pela vida não deixa 
de ser, em sua essência, uma luta pelos 
alimentos, que se trava de forma dissi
mulada, se~ os característicos brutais 
com se observa entre os selvagens. 

Não obstante, quando há miséria 
em massa em determinado grupo hu-

mano, não tardam a sur
gir reações instintivas 
repassadas da maior sei- lb:::!:::::::!!:~~ 

vageria. 
Durante a última guerra mundial, 

nos campos de concentração de prisi
oneiros, também se observaram qua
dros dantescos devidos à fome. 

Alguns autores estabelecem distin
ção entre afome e o apetite: aprimeira 
stria a necessidade orgânica da ali
mentação; ao passo que a segunda 
seria a representação psíquica do ins
tinto. 

Admite-se a existência de vários me
canismos reguladores dafome: regu
lação nervosa representada por um 
centro regulador ligado ao hipotála
mo; regulaçãoquímica, com modifica
ções no sangúe, com hipoglicemia; 
regulação hormonal, da qual partici
pam a hipófise, a tireóide e as gôna
das; regulação psíquica, conseqüente 
aos reflexos condicionados. 

Os distúrbios nesses mecanismos 
trazem problemas que necessitam de 
tratamento e acompanhamento médi
co. 

O tempo é o senhor da razão ... 
Que Deus nos projeta e. .. 
Até lá. .. 

M Simões Neto ê mêdico psiquiatra. 

Dr. M. Simões Neto • Doenças Emocionais • Psiquiatria • Medicina Psicossomática 
Pref. da Uni-Rio. CREMERJ 52.27282-5 - TeL: 768-3884 
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RICARDO NO SESC 
Ricardo Pereira pôs 34 telas no SESC 

N. Iguaçu, onde fica um mês. As telas 
Lobisomem Azul, Cabeça do Homem 
Pássaro, O Negro e Vermelho, Cabe
ça Bruta, O Homem de Mármore, O 
Africano, Retrato de um.Homem. com 
Pijama, Mater, Uma Mulher Qlulse 
Equilibrada, O Transeunte, Oeopa
tra, A Tímida e o Totem 3 são alguns 
de seus destaques. "O ~abalho está 
num contínuo processo. E a busca de 
uma linguagem particular, durante a 
qual, com talento e persistência, surgem 
vocábulos adequados que com o passar 
do tempo vão identificando a obra do 
artista ao olho sensível do público", 
·disse. 

Na mesma sala, estão 10 obras de 
Neuzira Lima, que mostra o profano 
que cultua o ser brasileiro. 

Essa exposição está entre tJS melho
res. Deve alcançar mais de mil assina
turas. 

ALICE,MARIA,DENIZE 
Alice Cavalcanô. expôs serigrafia. 

Denize Torbes desenho. E Maria Leo
nor Decourt exibiu gravuras em metal. 
As três artistas conseguiram quase 800 

assinaturas durante um mês no SESC 

N. Iguaçu. 

PAULISTA 
O artistas plástico Paulista foi sele

cionado entre 60 nomes para expôr gra
vura na FUNART de Brasília em se
tembro no projeto Prima Obra, no qual 
ele exibirá 15 telas. 

O trabalho do rapaz vai focalizar a 
mulher. São metais da rase expressio
nista. A gravura vai retratar a figura 
humana e canalizar o públi~ a detenni
nados detalhes do caráter humano. 
• Paulista, Orsel- -i;;.;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;:;;;. 
li, Grimming, 
Spector e Silva es
tão expondo gra
vuras em RL>sário 
e em Santa Fé na 
Argentina. 
• Vão ficando 
mais velhas e se 
acabando as pin
turas da Igreja de 

A . Clicado por João Fontes, 
Santo ntomo. a tela Mater, de Ricardo 

K===::::;;;:;;;~=-7 Sheyla Triani, na 
foto ao lado. A 
gata inaugurou sua 
carreua artística 
com sucesso e está 
se preparmdo pra 
segunda. Ela de
senha, pinta, faz 
chargeeilmtração 

Eliz.abeth Curu111 é uma das mais brilhantes 
pintoras da cidade e não abre mão de usar toda 
a cultura de belas artes da UFRJ em suas telas 
(foto). Ela está se preparmdo plllll _expor na 
Europa em 96, atendendo um convite. 

IMÓVEIS - VENDA . Dr. José Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica FORTALEZA IMÓVEIS A VENDA· 767-7243 · Creci 11422 

Terça e Quirita-feira 

Lf POASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cintura 
PLASTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer etc. 
PLASTICA DE ABDOME para diminuição, estrias, nacidez etc. 
PLASTICA DO NARIZ para diminuir; aumentar; desvios etc. 
PLASTICA DA FACE total, testa, pálpebras etc. 
PLASTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras etc. 

Rua Bemardmo de Mel/o. 1. 399 - sala 30-1 
(Centro Médico) Nova Iguaçu - Te! · 768-0313 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
Organização de Empresas 

Assistência Fiscal e Comercial 
Balanços 

Rua Pror Venina Correa Torres, 130 - 1 o• andar 
Centro - Nova Iguaçu - (sede própria) 

Tels.: 767-1447 e 767-7611 
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Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis 
Escrituras e Legalizações 

Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Ro.cha Carvalho, 1330 - Sls. 304 e 305 
Centro -Belford Roxo -RJ • 761-0013 

Vende-se - Lote terreno e/ Vende-se - 2 terrenos grds. 
360m2. EstrelaBranca, Lte. Rua Piratininga -S. Bem ardo 
21 Qdr. 1 - Santa Maria Belford Roxo 
venae-se - _,,uo na Av. Joa- venci~ - ;! casas - csu. 
quim Costa Uma - Lote XV PlnioSatJãao,.3881-Belfrxd 
Belford Roxo Roxo. 
Vende-se - Casa - Apto. - Vende-se - Sitio e/ ótima 
Loja Gde. Rua Balcuru, 222 casa, 4 quartos, _a/a, cozi-
Xavan'8 nha. banheiro, varandãoeg&-
Venae-se -Casa, 2 qtos, si, ,agem - tipo mansão - terr. 

coz, banh, ál88, va,; c/terr. 1200 m2, murado. Rua R .. 

R. Tupacereta -S. Bernardo tiro Felxl Rua Tlmbira. 

Vende-se - Galpão si pa,. Vende-ae - 2 casas - 3 e 4, 
des - Cob. Alumínio - Rua sendo a três e/telhas ea 4 e/ 
Santiago, 85- V. dos Teles. laje. Rua Rocha CaNalho, 

Vende-se - Terreno Lte. 121 
706 - Belford Roxo. 
Vende-ae - Casa com quar-Qdr. 22. Rua Projetada - to, sala, cozinha, banheiro, Helópo8s- Prox. praça. salão de f&stas, garagem, 

Vende-se - 2 casas - Av. acab. ótimo, esq. alumfnio. 
Joaquim Costa Uma, 196 - RuaAracuam-Hinterfânda-
Jd. Piedade - Wona BelfordRoxo. 

@Vc:ndÕ- 1 casa. c/2 qts. sla coz ecsa. barato- ant:roNovalgua~ 
copa, banh. coz e gar. p/ 3 carr. e e/ 2.700 m2 - RS 105 mil. 
um ap. e/ 1qt. sla. coz copa, coz @Vmdo-Cerami.ca- Bwitas áro-
l>an.gai:.,aoladoRioSampa Tudo as, 1 e/ 7000m2 p/ RS 110 mil, 
RS 45 iiiil. Mviagem. outra e/ 5000 m2 e/ muitas frutei-
@Vc:ndo-casano~laoada-lwro ras e casa bem localizada. pa: RS 
e/ pise., 2 qts. Sla Coz Cq,a 2 lt0mil. 
baobs. Gar. p/3 carros. RS 70 mil. @Passo-Ofí.c.RanchoNovo,bcm 
@Vendo casa no centro de Nova local. c/femunc:nla5. Cwtr. 5 anos, 
Igua~ e/ 4 qts. sla coz copa, 2 alug. RS 200. P/ RS 3 mil. 
blllbs.murada. R$55mil. lhi,nte. @Passo- Sra Lanchancte. Ccnlro 

@Vc:ndo-Sra.Casa-CmtroNOva -Nova lguaçlL Cartr. na,. o. Alug. 
Iguaçu, e/ 3 qts. s1a. coz copa 2 barato. Mov. Mc:ns. R$ 22 mil. P/ 
baohs. e/ swtc/luxo. gar. 2 amos. 95mil. 
RS 50 mil. @Vc:ndo-Qucimada;.la:i.d!.aLno-
@Vm.do- Sr. Ap.luxo, quitado e/ vinha, m.ov. mais. R$ 11 mil. P/ 
3 qts. s1a. ~coz.,banh. depende R$40mil 
~ am suítc luxo - RS 95 mil - Alugo- Ótima loja, árm nobre e/ 

Nobre Fechada. 460 m2, 4 patas 390, alug. RS 
@Vm.do-3 casasnaLuizumos- .soo. 
uma c/l qts. s1a coz copa bmh. @Vm.do-Pralc. PosoTioLuiz-3 
ger.p/ 3 cmros, outrac/2 qts. s1a.· casas. a 1' c/2 qts. sla. copa, baoh., 
coz copa. banh. e gar. taa:ira e/ 1 2· e/ 2 qts. sla. ooz. cq>a, baoh. + 2 
e,.. s1a coz cq,a bmh.-TudoRS lojasvll7ias. P/RS 30mil. C/ Joio. 
45 mil - M V1&gan. @Vai.do- Aum - Mini-Sflio e/ 
@Vmdo - Lanchanete Cmtro fnuiras, casa sede e/ 3 qts. s1a 
B.Roxo. Mov. Mm.sal acima R$ coz cq>a, dqx:ias. Csa caseiro. 
12 mil p/ R$ 40 mil a ocmbinar. Tcdo JDIIIIIOO, 2200 m2. Doan. 
@Vmdo-Exc. galpão luxo e/ rcf. emdia. p/RS 3.S mil-URGENTE. 
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NOVA IGUAÇU 

TUDO ERRADO NO MISS NOVA IGUAÇU Professores valorizados em Nova Iguaçu 
Como parte, ainda, da programação _ _,""""!'l!!""!i'"~III _____ Fotos: Bernarda (CCS) 

comemorativa dos 162 anos da Cidade, ª , . . 
( cuja maior parte não aconteceu), a Se- 1 se?e e do CA, po~ c~n~d~ ~~e 
cretaria de Esporte Laz.er Turismo e a.flit.41• as cnanças desses ruveis esta o miet-
Culturade Novaigu~u, realizou, no dia ando a vida escolar e se receberem 
25/01, o Concurso Miss Nova Iguaçu, uma base sólida terão mais facilida-
para a escolha da jovem queirárepresen- depara continuar estudando, evitan-

tar omunicípiono MissEstado doRio de do-se, assim, a evasão escolar nos 
Janeiro. 

O que deveria ser uma festa de muito 
brilho, garbo, beleza e elegância, sem 
falar da cultura, foi um retumbante fra
casso. Em primeiro lugar pela falta de 
divulgação e pela desorganização. Joga
ram sete moças no palco monumental do 
Teatro SESC/Nova Iguaçu, cujo espaço 
apesar de confortável, não está prepara
do, ainda, para eventos desse quilate. 
Em segundo pela falta de publicidade do 
evento, o teatro que comporta aproxima
damente 380 pessoas estava completa
mente vazio de público, mas o apresen
tador Gabriel Barbosa anunciava que 
estava completamente lotado. Queria 
enganar a quem? 

Foi um concurso que primou pelo 
provincialismo, pelo amadorismo, pela 
bajulação desnecessária e por ''graci
nhas'' de alguns funcionários da Prefei
tura que fiz.eram um "show" ridículo no 
final, para um evento dessa espécie. 

Se tivessemos que dar nota para este 
concurso não poderia ser senão z.ero em 
tudo: para a organização, para a cor~ 
grafia, para amaquiagem, para os pente
ados e para apresentação em si das can
didatas, que mal treinadas, não sabiam 
onde colocar as pernas nem tampouco 
onde colocar as mãos. Foi tenível! Além 

a esquerda para a direita: Elisde M. An
drade, Eliubete A. Brombug, Patrú:ia S. 
Leitão e AlessandraL Sour.a, q11fllfdo recebia 
da Diretora de Cultura: Gisele Dorneles, a 
faixa de Miss Nova Iguaçu. 

de deveras cansativo e repetitivo. 
A falta de uma boa iluminação no 

palco não permitia, nem quem estava 
nas primeiras filas, se pudesse divisar a 
face das moças, já que a maior parte 
ficava na penumbra Como julgar beleza 
num ambiente desses? Deveria haver 
um "canhão" de luz para iluminá-las 
durante o desfile. 

Pobres moças, mal treinadas, apre
sentaram um desfile no mínimo sofrível, 
não sabendo nem como se posicionar 
com elegância Não deveriam ter feito 
uma barbaridade dessas com elas. E por 
que o critério de escolha por sub-prefei
turas? No final, apesar de tudo, ganhou 
quem tinha que ganhar. Entre apenas 
sete, o resultado não poderia ter sido 
outro: em 1 º Alessandra L. Souza 
(Miguel Couto), 2° Patrícia de S. Lei
tão (Centro), 3° Elisete M. Andrade 
(Vila de Cava) e como Miss Simpatia 
Elizabete A. Bromberg (Com. Soa
res ). 

Lamentável! Para faz.er do jeito que 
foi feito, melhor teria sido não faz.er. 

JOEL SOLANGE COMPÕE E BENITO GRAVA ... 
Joel Solange, 

sambista e com

positor da boa 

safra iguaçuana, 

sempre envolvi
======= do com a música 

popular brasileira, acaba de ganhar na 

loto-musical com composicão sua gravada 

por nada mais;'nada menos que Benito di 

Paula, que vem gradativamente caindo no 
gosto dos amantes da MPB. 

A composição de Joel Solange está no mais 

recente LP de Benito: "PODE ACREDI

TAR", que já se encontra nas lojas do 

ramo. A composição de Solange é no lado 

B, faixa 3, tendo como tíh!lo: "Fantasia 
de Rei". Sucesso ao Joel, que é um bata

lhador, é o nosso desejo. 

"O Governo Altamir Gomes mais 
do que todos os governos anterio

res, valorizou os professores do 

município", assegurou Acárisi Ri
beiro, Secretário Municipal de Edu

cação, que cita outros ítens que pro

vam essa valorização: "Oscursosde 

reciclagem dos mestres, que garan

tiramaos mesmoso adicionalde 5%, 
já estão incorporando os salários. 

"Começamos pelos professores da 

anos seguintes". 

Os cursos terão continuidade no 

ano letivo de 95, abertos a todos os 

professores. Segundo os técnicos, 

está é uma das melhores maneiras de 

se valorizar o professor e o ensino. 

Além disso, um professor que con

cluir 4 cursos . de reciclagem, vai 

incorporar ao seu salário mais 20%, 
para o resto de sua vida, inclusive 

aposentadoria - concluiu. 

(Ana Maria). 

PREFEITURA INICIA EXECUÇÃO DE DEVEDORES 
Com mais de 100 ações ajuizadas para Cartório da Dívida Ativa,junto a 6ª V ara 

executar contribuintes inadimplentes com 

seus impostos atrasados, a Prefeitura de 

Nova Iguaçu ainda está dando aos deve-

dores a última chance de parcelarem seus 

débitos, em até 1 O vez.es. É o que informa 

o Procurador Geral do Município, João 

Noberto Miguelotti. Com a instalação do 

Cível da Comarca, com o apoio do Juiz 

Jaime Santoro, deu ao Governo Munici-

pal a condição para iniciar as cobranças 

executivas dos devedores que há mais de 

15 anos sonegavam tributos e taxas, livre-

mente, porque a cobrança não podia sair 

da esfera administrativa. 

DEFESA CMLPREPARAMHDIDAS QQ 
O novo Secretário 

a Defesa Civil, 
Maurício Moraes 
Lopes, está determi
nando medidas es-

TIPOGRAFIA SÃO JOSÉ 
fVlARTEL SANTIAGO TIPOGRAFIA L TOA . 
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4 

Instalações Comerciais em Mármores e Granitos 
Revestimento em Pisos 

Av. Ntlo Peçanha 670 - Centro -Nova Iguaçu 
Tels.: (021) 767-7196 e 767-8563-Fax 768-1076 

Direção: Telmo Santiago 
Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 
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QUEIMADOS 
Queimados previne-se 

contra as chuvas 
Preocupado com os problemas 

que as chuvas de verão acarretam, 

com o risco de transbordamento dos 

rios, inundando casas, ruas e, não 

MUNICÍPIOS 

Jorge Pereira, com a portaria 1032/ 
95, constituiu uma Comissão 

Organizadora, composta por 22 
membros, para preparar as folias 
momescas do município, que no ano 

passado, segundo pesquisa 

Enc. de Cultura Afro Brasileira em 
BelfordRoxo; dia 17 -1 Festidança; 
dia 27 - II Mostra de Dança. 

~---------------71 jomalistica, foi conside

A superintendência de Turismo 
de Belford Roxo, tem programa
do para o ano todo eventos para 
acontecerem no município. Como 
já estamos em fevereiro, começa
mos por ele. 

Nodia 1, aconteceuo!Circuitode 
Volei de Rua, Dia 11, o Concurso 
Miss Belford Roxo e, de 25 a 28, a 
programação de Carnaval. 

Junho: dia 6 - III F~CEBER -
Festival da Canção Estudantil; dia 
17 - III Campeonato de Pesca; dias 
23 e 24 - Festival de Esquetes. rada a melhor da região. 

l O tema escolhido para 
1 o carnaval- "tetra" - coin

cide tainbém com os 4 
anos de emancipação do 
município, completados 
em dezembro.passado. O 
evento está orçado em 

tomo de R$ 50 mil, dividi

dos com patrocínio do co

Julho: de 7 a 9 - Festa Julina; I 
Torneio de Skate e! Campeonato de 
Futebol Empresarial Society. 

Agosto: dia 7 - Jogos Estudantis 
da Rede Municipal; dia 24 - A arte 
de ser artista; dia 25-Diado Solda
do e a Emoção de Pintar. 

==--===-----"' mércio, indústrias locais e 

Março: Dia 4 -Festival Munici
pal de Poesias: III Campeonato 
Jntermtmicipalde Futebol entre Pre
feituras e Refazendo a História do 
meu. Bai"o; 31 - Aniversário da 
Cidade. Setembro: Jogos Comunitários 

de Belford Roxo e Faça JJiferente 
(ainda sem data definida), dia 27 -
Hi-Fi da 3ª Idade. 

raro, deixando ao desabrigo princi

palmente a população mais carente, 
o Prefeito Jorge Pereira, de Queima
dos, assim que tomou posse, em 93, 

determinou à Secretaria de Obras 

um criterioso levantamento de to

dos os rios do município, suas con

dições, que lhe deu os elementos 

para a elaboração de um programa 
permanente de dragagem desses rios, 

após conseguir com o Ministério da 
Integração Regional, máquinas apro

priadas que operam nos rios o ano 

inteiro. 
No momento quatro rios do muni

cípio - Abel, Camorim, Camboatá e 

Sarapó estão sendo dragados - eli

minando dessa forma o risco detrans

b ordamento, ou pelo menos 

minimizando os problemas de chu

vas fortes. Esta et_apa do projeto 

prevê a limpeza de 23,6 Km de rios. 
Na foto Jorge Pereira inspecio

nando o trabalho _de dragagem do 

Rio Abel 
Queimados quer repetir 

sucesso do Carnaval 
Presidida pela Secretária de Edu

cação, Dulce do Amparo, o Pref. 

também participação do município. 

O ponto central da folia será na 

Praça dos Eucaliptos. 

Queimadinhas 
A fiscalização de preços de Quei

mados precisa dar umas voltinhas no 
comércio locâl. Tá havendo exagero 
em aumentos deslavados. Êta gente 
"zoiuda". 

Carlos Albino tá apelando ao exe
cutivo prá tacar o j amegão no projeto 
da Câmara que obriga Farmácias e 
Drogarias a faz.erem plantão 24 h. Em 
revezamento, claro! 

O Executivo tá ameaçando fazer 
licitação pública prá exploração de 
linhas de ônibus no Mwúcípio. Até 
para o Parque Santiago, que vem sen
do bem atendida pela Queimadense. 
Em time que está ganhando não se 
mexe! 

Doe um Livro, Ajude uma Cri
ança, é o mais novo projeto do Verea
dor Carlos Albino, para a montagem 
de uma Biblioteca Comwútária, didá
ticos ou não, instalada na Rua Ver. 
Marinho Hemetério de Oliveira. As 
doações podem ser entregues na Câ
mara Municipal de Queimados. 

Ovei Peçanha 

Abril: Aniversário da Cidade e III 
Campeonato Intermunicipal de Fu
tebol entre Prefeituras (Infantil); 
no dia l°; Aniversário da Cidade -
III Passeio Ciclístico de Belford 
Roxo, no dia 2; Aniversário da Ci
dade - I Corrida Rústica Jntercole
gial, no dia 3; Jogos Escolares dos 
Colégios Particulares, no dia 4; 
Festilivro, de 18 a 22; Poesia na 
Escola, dia 20. 

Maio: 01 -Festado Trabalhador; 
e I Circuito de Motocross; de 1° de 
maio a 31 - Exposição Coletânea 
com artista do município; dia 13 -II 

Outubro: Dia 12-Diada Criança. 

Novembro: de6al2-II!Semana 
Cultural de Belford Roxo; dia 15 -
Proclamação da República; dia 18 
- 2ª Etapa do 3° Campeonato de 
Pesca e dia 19 - Dia da Bandeira. 

Dezembro: dia 1º - Dia Mundial 
do Combate a AIDS; de 8 a 1 O -
Festa da Padroeira e I Torneio de 

Natação de Belford Roxo, e final
mente dia 25 -Natal. 

Brinque, 
Pule ... 
Mas não 
esqueça da 
camisinha! 

Dirigir ·Alcoolizado... . 
Destino certo: O Cemitério. 

INFORME PUBI.JCITÁRIO 

Contribuintes 

Prefeitura 
Municipal 
de Nova Iguaçu 
IPTOCOM 
DESCONTO 

·Açougue Cancela 765-8407 Aproveite o desconto de 20% (vinte 
por cento) sobre a UFlNIG deste mês e 
pague logo seu IPTU de 19951 até 28 de 
fevereiro. 

Direção: Manuel J.S. Roballnho 

Entregas a domicílio 

Recebemos Tickets 
como forma de 

_pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 
Rua Dr. Thibau, 20 - 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu - RJ 

1• ,QUINZENA '/.df.V f-95 • 

· .ENCOMENDAS DE 
To.--,·P_•z1ee, Doces Finos, 
~ e·.Sorvetee, na 

····-·-· Trav. Mariano de-Mourà, ·as_· 
~ntro - Nova lgu&19u .; ~J. 

Seu imposto financia obras e serviços. 
A Prefeitura está parcelando seus im-
postos atrasados. . 

Procure a Prefeitura. Evite a. cobran
ça judicial pelo Cartório da Dívida Ativa. 

Governo Popular 
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HOTEL SAYONARA 
VISITE-NOS 

Rod. Pres. Outra KM 7 
São João de Meriti - RJ 

Tel.: 756-2863 

CELSO'S Administração 
& Informática Ltda 

"CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silva 

Administrador 
CRA/RJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104- Queimados 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

MUUR~ 
informá t e a 

Novas turmas para curso de 
Windows em Fevereiro 

R. Juiz Moacir Marques Morado, 125/ 
Salas 704 e 705 

Centro - Nova Iguaçu 
9 768-9200 

·"Não haverá progresso social se
não for de todos e para todos" 

O NOVO HUMANISMO 
Convoca voluntários que coincidam com esta proposta 

Informações: Tel: 768-9200 

Recados para Rogério de 14:00 às 17:00h. 
(De segunda à sexta-feira) 

Ou comparecer às 2ª e 5ª feiras às 19: 00 
à Rua Juiz Moacir Marques Morado, 125/405 

Centro Nova Iguaçu -RJ 

HISTÓRIA 

PAISAGENS PERDIDAS 
O centro da ''cidade'' teve, e não faz muito · 

tempo, significativos edificios, bastante liga
dos à História local. Demolidos, deforma
dos, escondidos ... fomos perdendo, aos pou-

cos, as mínimas possibilidades de entregar
mos, ao futuro, uma cidade presente, huma-

na, museu vivo de um passado também tu
multuado. Vejamos: Cadeia, Quartel e 
Forum - demolido (no seu lugar e da melhor 
praça, cresceu a Igreja de Fátima e São Jor

ge); Câmara Municipal e Paço da Inten
dência - depois, Prefeitura - demolido (no 
espaço, onde prefeitinho tarado desejava cons
truir o Palácio Municipal), surgiu estaciona
mento; Colégio Santo Antonio ("das Ir
mãs") - construído onde era o Cemitério de 

Maxambomba, ambos ( cemitério e colégio), 
também demolidos ("transferidos") e, no 
terreno, surgiu estacionamento; Armazém 
da Estação ( de Maxambomba - Nova Iguas

sú) - demolido (ficava entre a ferro
via e aMal. Floriano, de frente para 
a atual Praça da Liberdade); Ma
triz de N.S. da Piedade (Iguassú)
abandonada, foram arrancando suas 
pedras, restando, apenas, a torre 
(campanário) está em Iguaçu Ve
lha, também, abandonada; Igreji
nha da Prata (ex-Matriz de Jacu
tinga) - espaço deformado, tendo 
sido demolido o Cruzeiro, com 
belo pedestal (sob a alegação de 
que recebia '' despachos de macum

ba''); e muitos outros edi:ficios ... 
Entre os deformados e escondidos, pode

mos citar alguns: Ex-Matriz de Jacutinga, 
ein Maxambomba - deformada na década de 
30, recebendo um torreão (central) e dois 
anjinhos ( com trilhos nas entranhas), perden
do as duas torres do "colonial" e, para en
condê-la, os beócios construíram um "cara
col'' (uma das sete maravilhas do Imundo 
Município); Grupo Escolar Rangel Pesta
na - belo edificio, que ficou escondido com a 
construção do novo ( que poderia estar num 
distrito), e para esculhambar, ainda mais, 
ergueram um ginásio de esportes entre os dois 
prédios ( e ainda recebeu nome de persona
gem -que jamais praticou qualquer modalida
de desportiva). O prédio do "Rangel" -
graças à austeridade do atual diretor -· não 
perdeu suas telhas coloniais. Nas duas fotos 
- autoria não identificada - a Matriz (Cate
dral, de hoje), em 1932, e o monstrengo, 
escondendo a Igreja. 

!~· co· LE'_ G. 10 LEOPo·· .. LDO-----~g~r:':';;., __. __ 
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RONDA 

Depois do fiasco de invadirem favelas 
sem conseguir prender os principais 
narcotraficantes (apesar do aparato ======~-----..;.;.--..,...,.;:;::;:;...;;.....i 
bélico), as Forças Armadas encerraram 
essas operações cantando: 

De noite eu rondo a favela 
A te procurar, sem encontrar 
No meio de olhares que espio 
Em todos os morros você não está 

Volto pro quartel abatida 
Desencantada com as OABs da vida 
O sonho, alegria me dá 
Nele você está 

Ah! se eu tivesse 
Quem bem me apoiasse 
Esse alguéµi me diria, 
Desiste essa busca é inútil 
Eu não desistia. 

Porém, com perfeita paciência 
Volto a te buscar 
E hei de encontrar, 
Bebendo com outros traficantes 
Vendéndo trouxinhas, 
Cheirando no bar. 

Quer Melhorar sua saúde 
e ainda ganhar dinheiro? 
Tome-se um distribuidor independente de uma 
linha americana de suplementos nutricionais. 
Telefone-me: Iara Lima - (021) 761-1613 

R. DE VASCONCELOS PAIXÃO 
Dental Nova Iguaçu 

Artigos Odontológicos • Médicos - Ortopédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebulização - Cadeiras de Rodas 

Colchão e assentos D'égua -Aluguel de camas Falwer 

R. oté-Ao Tarqulnio, 238- Lls 1~ - Nova Iguaçu - RJ 
.-Tels.: (Fax) 767-'919 e 767-5270 

E nesse dia então 
Vai dar na primeira edição 
Cenas de tua prisão 
Na Fortaleza São João. 

APOSENTADORIA(?) 

• Em Belford Roxo, município com ape

nas pouco mais de dois anos de existência, 

funcionários da Prefeitura da ' ' Cidade do 

Amor" , com muito amor, estão sendo 

aposentados com menos de dois anos de 

serviços prestados àquela nova prefeitura. 

• Decretos publicados no dia 3 de janeiro, 

de números 391,392,394, assinados pelo 

prefeito JOCA DO AMOR, aposentaram, 

por tempo de serviço, várias servidoras, 

entre elas uma FORMIGA. 

Elzalina Baptista Formiga. 

CLÍNICA DENT ÁR.IA 
NAKANDAKARE 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS · 

Rua Enrique Lussac, 94 W 796-1002 
Edson Passos - Mesquita - RJ 

Elba Ramalho continua a NÃO 
usar calcinha. Ela só usa 

calcinha em colônia de nudistas 

Em Nove Iguaçu: . 
Au.Dr. 8arro8 Júnior, e44 -

Av._Aniaral Peixoto; 131 

Em.Quelmadoa:. 
R. V'1- u-."'lo H. OINfnt; 222 

. EmSlo:JOlo:C,. ..... . 
~ ien~ tata.é.a 

CEM 
Centro de Educação Moderna 

e Jardim Escola Castelinho 

f A. qU4#J~de di ) 
· · ensino.·tJué ., 
você merece!· !' ,, 

L, . 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 - Belford Roxo - RJ - 11 761-4881 
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MISS 
□ Não é qualquer garota que pode concorrer 
a Miss. Ela é uma enviada especial divina, 
que precisa de cultura para enriquecer a arte 
de ser mulher. Assim sendo se ela tem a 
beleza fisica, tem que se preparar para o 
concurso. Como se tivesse se preparando ao 
vestibular. 
A Miss representa a beleza da cidade, tem 
que se impor e vice-versa. Assim sendo 
ganha o título, entra na passarela do sucesso 
e conquista seus sonhos. 

VISITA 
□ Terminou o "VII Encontro da Família 
Marista" em.Mendes. Foi~ encontro de 
pazeamor, queexaltouMariaeJesusCristo. 
A festa teve convidados de várias partes do 
país. F.nvio um abraço aos Maristas e um 
especial ao pianista Bráz. Grato pela recep
ção. 

COMERCIAL 
□ Excelente o comercial do "Guaraná An
tártica" que dá um show de arte e demiba 
seu tradicional concorrente. Nota 10. Quem 
não se comunica se ... 

SUCESSO 
□ A Beija-Flor está treinando todos os do
mingos, às 20h, na rua, para ganhar o título. 
Apesar de que o número de foliões é peque
no. Aliás, antes e depois do carnaval, o 
desfile é fraquíssimo, parecendo mais um 
bloco. A escola já fez desfile em Nilópolis 
nota 10. Euconheçodecadeira! Sucessopra 
minha escola. 

□ O Grupo Razão Brasileira fará um show 
em Assunção, no carnaval. E vai desfilar na 
Beija representando os artistas do Teatro 
Municipal, que faz parte do enredo. 

OUTRAS * A peça Pivete se l!presentou no SESC 
Meriti. Seria bom mudar o tema. E exibir 
mais cultura. Destaque: a atriz que faz o 
papel de Rosa. 
* Continua muito movimentado o SESC de 
Meriti. Ea piscina é a grande atração da casa. 

A.P. Jefferson (Divulgação) 

VVllsa 
* Cezar Said é, sem dúvida, um destaque do 
nosso jornal, pois escreve muito bem sobre o 
amor. * Um abraço a Diretora de Cultura Giselle 
Domeles, que estava muito bonita no SESC. 
Aliás é uma gata que merece todo o apoio da 
prefeitura. * Continua precisando de uma reforma a 
calçada da Igreja de São Jorge e N. S. de 
Fátima. * Inicia 17 /03 um Curso de Parapsicologia e 
Religião no Centro de Direitos Humanos em 
Moquetá. 

LIVRO 
• Ela tem muito talento literário e está escre
vendo um livro. Sonha ser jornalista. Quando 
o livro ficar pronto, não faltará patrocinador. 
Ela também é kardecista e ensina às crianças a 
filosofia espírita. Que moça bonita, hein? 
Parabéns Jú Flores. 

GRBCCEM 
• O Bloco Cem desfilará em Nilópolis com 

300 componentes em cores verde e branco. O 
presidente de honra é Osvaldo ·de Melo. '' Ao 
lado de nossa quadra será uma praça com 
parque. Espero que o governo nos deixe neste 
terreno'', disse o presidente Pedro Gonçalves. 
O Bloco ganhou uma vez só o título na Mirandela 
e foi fimdado em 1972. 

MISS N. IGUAÇU - l 
• Nunca vi um concurso tão fraco em todos os 
sentidos apesar do esforço da Secretaria Cultu
ral da Prefeitura. 
As sete candidatas que tiveram a coragem de 
concorrer são fraquíssimas. Não sabem dan
çar, desfilarnffflandar. Equandoresponderam 
as perguntas, mostraram que precisam estudar 
História. Também não sabem sorrir. Aliás não 
sorriram. Acho que o desfile de gatas no 
calçadão, seria o suficiente pra escolher a 
Miss. Ou na piscina do SESC. 

MISSNOVAIGUAÇU-Il 
• Fisicamente só duas moças têm condições. 
APatrícia, do Centro, segundo lugar; e a ''Miss 
Alessandra", deMiguel Couto. Apesar de que 
a Patrícia merecia o título. Mas a diferença 
entre as duas é minima. 

• O cantor e músico Lula Rodrigues se apre
sentou com seu saxofone. Aliás esse rapaz é 
um grande artista. O concurso foi no SESC. 

AGITOVEllÃO 
• Já é um sucesso o Agito Verão no SESC N. 
lguaçlL O mesmo envolve gincana, dança, 
hidroginástica, música e sorteio de brindes. 
Dom.indo às l lh. O Agito vai até o fim de 
fevereiro. 

NAMORINHO HEIN? 
Dizem que entre os aposentados nas filas ban
cárias, quando vão receber o pagamento do 
INSS, o que predomina é o amo1 ! 
Um paquera o outro. E que as madames 
cantam mesmo. Ninguém quer ficar sozinho! 
Esse pessoal da terceira idade não é mole, 

.. . . . . .. - .. . . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. -.. ... .. .. 

hein? Imagina quando curtiram a primeira? 
Merecem todo o nosso carinho. Quem atira 
a primeira pedra? 

TIMMASTER 
• O rapaz vem apresentando os eventos da 
prefeitura. E sempre que pode canta na noite. 
Tim merece essa fimção. É muito simpático 
e comunicativo. 

POESIA 
• Dia 11 de fevereiro B. Roxo vai escolher a 
"Miss da Cidade". E 4/3 a prefeitura faz o 
Festival de Poesias. 

VIOUNCIA 
A Casa de Caridade Padre José de Anchieta 
ajuda 80 crianças entre 3 e 14 anos, oferecen
do-lhes casa, educação e alimentação, em 
Queimados. 
Visitei a casa. Só mesmo quem vai lá conhe
ce a verdade. A pobreza é geral e a casa faz 
um esforço enorme pra lhes dar um pouco de 
alegria. Os políticos vão lá pregam mentiras 
e não voltam. Próximo da casa passa água da 
CEDAE que não estendeu até ao lar. Há 
muita coisa pra se fazer. Basta querer. Fone: 
665-1815. 

WERNER 
Com a Igreja de Santo Antonio lotadinha, o 
novo Bispo de N. Iguaçu, Dom Werner cel&
brou a sua primeira missa naquela Sé. Ele a 
vai celebrar todos os domingos nessa Igreja. 
Ele disse que o mais importante é trabalhar e 
ter fé em Jesus Cristo. 

POÚTICA 
1-APraçadeEdsonPassosestáabandonada. 
O local merece mais atenção. Afinal ali é a 
porta de entrada de N. lguaçlL 
2- Tem um montão de malucos correndo 
de bldcletas em Nilópolis e atropelando as 
pessoas, principalmente na contra mão e 
na Mirandela. Era só o que faltava! Va
mos puní-los. 
3- Vem faltando água nos fins de semana na 
Rua Alberto T. Cunha constantamente. Va
mos acabar com essa pouca vergonha! Depois 
aparecem pra pedir votos! 

Perereca que não pula ... não co,ne, cobra INFORME PUBLICITÁRIO 

·tr· 
MOTEL 

Passe grandes momentos 
no COMANCHE 

Suites de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 
Piscina com Sauna e Hidromassagem 

Com este anúncio Desconto 
Comanche 20% Dom. a Sexta 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel.: 767-1922 
( Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu } 

Vidativa 
Turismo 
apresenta 

DISNEY 
a 

EPCOT 
15 dias - Saídas 1995 

@jij•H·+ DEZEMBRO 

Kennedy Space Center I Disney World 

EpcotCenter IMGMStudios O~ba· 
Universal Studios I Medieval Times 
Pleasure lsland I Busch Gardens 

Wet'n Wild I Sea World I Water Mania 

SUA SATISFAÇÃO É O NOSSO 
COMPROMISSO. 

~ //~ ç/,e, 1lta9e,ed e~~ 
Av. Floripes Rocha, 85/S1.101 - Centro - B. Roxo 

TeleFax: (021) 761-4138 

Prefeitura 
Municipal 
de Nova Iguaçu 
Diaque-De»úncia 
767-0270 

Iguaçuano: Fale com seu Prefeito 
O Gabinete do Prefeito tem a sua 
disposição, permanentemente, um 
telefone para receber suas denún
cias sobre qualquer irregularidade 
da qual você tenha conhecimento. 
Não é preciso se identificar. 

Governo Popular 
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Uma boa pele'/ Quem nllo quer ter? Mas para isso 
você não precisa comprar p,odutos cosméticos caros 
e, nem sempre, de resultados sadsfatórlos. 

i,<-;-õ.==-.::..., A NaJureza é pródiga em produtos, sem efeitos colate-
rais, que de acordo com o seu tipo de pele, lhe proporcionará 
resultados supreendentes. Vamos lá! 

Se você tem pele seca 
Misture umacolherde chá de azeite puro 
de oliva a uma cenoura ralada, aplican
do esta mistura no rosto, deixando por 20 
minutos. 

Se você tem pele oleosa 
Materiais: Polpa de melão, uma colher 
de iogurte natural, uma clara de ovo, 
batida em neve. 
Misture os ingredientes e espalhe sobre 
o rosto deixando amar por 15 minutos. 
Enxague com água limpa e não passe 
cremes após essa máscara. 

Se você quer clarear a pele 
Em banho-maria coloque um ovo inteiro 
com suco de limão. Deixe esfriar e 
aplique sobre a pele. Deixe estafórmula 
por uma hora no rosto. Cuidado com o 
sol, não se exponha durante o processo. 

Para revitalizar sua pele 
Ingredientes: Três pêssegos. 
Corte os pêssegos em fatias (ou damas
cos) coloque-as em fogo brando com um 
pouco de água. Aplique a polpa, já fria, 
no rosto, deixando por 10 minutos. 

Se você tem pt:le ressecada 
Bata duas claras de ovo em neve. Pode 
ser usada sempre e a qualquer hora. É 
das mais tradicionais máscaras caseiras 
para apele. 

Para nutrir a pele 
Mistureumabananabemamassadacom 

uma colher de mel puro. Procure fazer 
uma pasta de consistência cremosa. 
Passe no rosto e deixe-a.por 15 minutos 
no rosto. 

Para qualquer tipo de pele 
Mais uma vez, a nossa amiga cenoura. 
Rale uma, misturando-a com duas co
lheres de óleo de rosa musque/a. Apli
que na pele e deixe por 1 O minutos. 

Para limpeza da pele 
Faça uma massa de argila em pó (dissol
vida em água) e menta. Aplique essa 
massa no rosto e deixe secar. 

Para evitar rugas 
Ingredientes: um ovo inteiro, uma co
lher de farinha de aveia, água e leite. 
Prepare uma pasta com o ovo, uma co
lher de farinha de aveia, água e leite, 
aplicando esta passa onde houverem 
rogas. 

Para olheiras 
Misture em iguais porções, suco de la
ranja e de limão. Adicione bicahomato 
e farinha de grão de bico. 
Aplique no rosto e deixe por 20 minutos. 

E para pele normal é assim 
Faça um purê com um tomate vermelho 
maduro, sem sementes e a casca. Mistu
re este purê com duas colheres de bicar
bonato e pingue algumas gotas de limão. 
Espere 20 minutos. Evite o sol. 

Boa sorte! 

PIERO Retífica de Motores 
Indústria e Comércio 

Motores a gasolina e Álcool 
Agora em Nova Iguaçu - Nilópolis - ~ão João de Meriti 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Mesquita - N. Iguaçu - R.J. 
(Antiga Getúlio de Moura) 

Fones: 7964726 e 796-1895 

... , .. ····-..~•-:•· ,,, ··- .. , .. 
TURISMO - . · ·.. ._ 

ISRAEL 
A história de Israel começa há 

aproximadamente 3800 anos. 
Quando Deus ordenou a Abraão: 

"Saia desta terra e vá para a terra a 
qual Eu te mostrarei" (Gen. 12: 1) e 
seguiu-se a longa caminhada do pa
triarca e sua família para a então 
chamada Terra Prometida, Canaã. 
Um tesouro abarrotado de ecos his
tóricos e arqueológicos de antigas e 
bíblicas civiliz.ações, hoje está a um 
passo das mais modernas e ativas 
cidades do mundo, com um ritmo 
contemporâneo único e um dos cen
trós das mais avançadas pesquisas 
científicas e tecnológicas. 

ISRAEL é uma coleção de im
pressionantes contrastes contínuos 
em uma supreendente pequena mol
dura. Montanhas alternam-se com 
vales viçosamente esverdeados que, 
por sua vez, confinam com desertos 
de vigorosa beleza, comrara vegeta
ção e fascinante vida animal. 

A paisagem humana não é ·menos 
colorida e variada, com diferentes 
faces, faces orientais, faces ociden
tais.. . com Kipás ( solidéu utilizado 
porjudeusreligiosos), cobertas com 
véus, descobertas, encapuzadas e 
etc ... 

Quatro mares ostentosos banham 
ISRAEL, o Mediterrâneo, o Mar 
Morto, o Mar da Galiléia e o Mar 
Vermelho. O país tem uma gama de 
costas convidativas e praias areno
sas com um clima ensolarado, tanto 
no verão quanto no inverno, e é 

dotado de uma so6.sticada infraes
trutura turística. 

Visitar e conhecer ISRAEL é um 
sonho que milhares de pessoas em 
todo o Mundo desejam realizar. As 
razões são muitas. Há quem vá a 
Israel para desfrutar de sua belíssima 
variedade de paisagens e seu clima 
fantástico. Outros vão para conhe
cer, de perto, o c

0

aminho da peregri
nação de Jesus Cristo. 

ISRAEL é um Mundo Novo para 
se descobrir e quem vai tem tanta 
coisa para contar que poderia escre
ver um livro sobre sua aventura na 
"TERRA PROMETIDA''. 

Esta é a ''Terra que mana o leite 
e mel" (Êxodo 3:8). 

Secretaria de Comércio e Indústria 
de Nova Iguaçu tira de circulação 

trailler que vendia comida estragada 

ACEITAMOS LISTA DE CASAMENTO 

As péssimas condições de higiene,. comida 
estragada, salgadinhos mofados, deram motivo a que 
os fiscais da SECIT em "blitz.en" realizada no 
Centro da cidade, retirassem um "trailler" estacio
nado na Floriano Peixoto ( em frente a um 
supermercado), além de muito lixo e baratas, encon-Conjunto Educacional 

SOARES DE ALMEIDA 
Jardim - pré - e.A 
1 ° Grau - Regular e 

Supletivo 
2º Grau - Contabilidade 

e Informática 

Av. dos lnconfidentes, 41 - Austin 
N. Iguaçu - Tel.: 665-2210 

1 a QUINZENA / FEV / 95 

Porcelana chinesa - Bijouterias - Cerâmicas 
Cristais - Quadros - Peças em Estilo 

Country 

ARTIGOS IMPORTADOS: 
Flores, Folhagens, Perfumes, óculos, 

Relógios, etc ... 

Bem ao 
lado da 

Catedral de 
Santo 

Antônio 

Trav. Mariano de Moura, 77 lj. 2 
Centro - Nova Iguaçu - R.J. 

767-5774 

. trados pelos fiscais. 
O recolhimento é definitivo e seu proprietário 

terá, ainda, que pagar cinco ~dades fiscais ~ar! 
retirá-lo e levá-lo para casa, Ja que no local nao e 
permitido instalação de traillers, nem de barracas, 
nem mesmo pagando licença. 

Uma outra medida a ser implantada pela SECIT, 
segundo Luiz Antunes, será a colocaÇ,ão de placas 
com os dizeres: "PROIBIDO COMERCIO AM
BULANTE NESTA ÁREA", que serão afixa~ 
nas várias ruas e trechos onde não mais serão penm
tidas a colocação de tabuleiros. São locais e calçadas 
em que os ambulantes atrapalham o fluxo de pedes
tres e de veículos. 
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BELFORD ROXO REALIZA FORTIM 
E EMPOSSA NOVOS SÓCIOS 

Yutaka Okumura, durante a exposição do 
Forum, tendo a esquerda, o Cyro e a direita o 

pres. José carlos. 

O Belford Roxo realizou no último dia 30, o Forum 
de Av. de Serv. à Comunidade, tendo como expositor 
o Gov. Yutaka e como . mediador Cyro Araújo. 
Nessa oportunidadeencontravam-sepresentesHercules 
Alpino(Novalguaçu),DarlyMFigueiredo(Nilópolis), 
Carlos Kyrillos (Penha), entre outros. Na mesma data 
foram empossados os novos sócios Silas Paulo, Valdeci 
M" das Graças Rodrigues e Renato Suckow Botelho. 

Flagrante das posses dos novos rotarianos de 
Belford Roxo. 

PACHECO CONTABILIOAOE 
Escritas Fiscais, Imposto de 

Renda, ugalização de 
Empresas, Contabilidade 

ELIANA PACHECO 
CONTABILISTA 

CRC 11.678/89 - RJ 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1480/Sl.214 
Shopping Center Iguaçu - Tel.: 768-9010 

Em Assembléia Geral, Nova lguaç~Austin desig• 
nou como novo presidente Jarbas Lopes, que se vê 
na foto, que tem como vice Paulo Roberto Dias. 

COELHOROCHAENTREGATROFÉUS 
Por ocasião do Forum da 

Av. de Serv. Profissionais, o 
Coelho da Rocha fez a entre
ga dos troféus a que fizeram 
juz, os clubes de Vilar dos 
Teles e de Nilópolis, respec
tivamente pela maior carava
na e a mais distante, que fo
ram recebidos pelos seus pre
sidentes: Edesio Infante e 
Darly Maia, que se vê na foto 
ao lado de Denise Pinheiro. 

Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

• Carimbos • Datadores • Numeradores • Estojo 
de Bolso • Placas de Acrílico • Placas p/ autos 
• Cartões de Visita • Convites de Casamento 

• Calendário de Bolso etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31/Sala 11 
Nova Iguaçu ( 767-1227 

Trav. Yboty - 17 (Em frente a 84ª ZE) 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 

CURSOS DO 
MATERNAL 
À8ªSÉRIE 

Dir~ção: OtI1io S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 05 

Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

DUAS PRIMEIRAS DAMAS 
DO MESQUITA 

[ji=iiiii-;.;;iiiiiiãi-r-i:miiii 

Na foto acima as duas primeiras damas do 
Mesquita, Sandra Guiomar Andrade (a futura) e 

Marclmele Botelho (a atual) 

®®®®CD©®®® 
ROTÁRIAS 

* No dia 15, o Barra da Tijuca realizou uma Festiva 
com palestra de W aldir Rocha. 
* No dia 17, no Botafogo será realizado o F orum de 
Serviços Internos, no Hotel Glória, tendo como 
expositor o futuro Governador Hertz Huddermman. 
* No dia 4 de março, o Ilha do Governador, realiza 
o Forum de Serviços Internos, na ACM da Ilha. 
* No dia 14, o Iguaçu-Prata, comemorou seu2º ano 
de fundação, ( que será motivo de próxima reporta
gem). 
* Falando do Prata, seu próximo presidente será o 
gráfico Cláudio Santos Leal. 
* O Austin,no dia 23, estará1ealizandoumafestiva 
para comemorar mais um aniversáriQ de sua funda
ção. 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis pi todos os carros á base 

de troca • Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
• Carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 
Direção de Reinaldo 

Av. Benjamin P. Dias, 830 • Be!ford Roxo • 761--0285 
R Braga, 5 • Penha Circtiar (esq. e/ Lobo Jr.) • 280-88-48 

I 
LANCHONETE 

PALMA DE OURO LTDA 
"Desafia quem tem melhor preço" 

Lanches e Bebidas em geral 
Direção do Pascoal 

Rua otávlo Tarquínio, 16 • Nova Iguaçu 

r----------------, 
· 6f, WVéJA A VIDA COM 1 

~ BONS ÓCULOS!• : 
A LUANA ÓPTICA oferece descontos 1 

especiais para a volta às aulas de seus filhos 1 

Promoção de l indos óculos de sol para o 
Carnaval a part ir de RS 6,00 

1 

1 
Não faça seus óculos antes de ver nossos preços. 1 

Você vai gostar! 1 

Rua Martins, 30 - Centro - Nova Iguaçu 
Tel.: 787-7800 j( 

(Entrada pela Lubene ou Camisaria Flor de Malol I 
Recorte e ganhe Desconto Especial-Surpresa L ________________ J 
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REDUÇÃO DE SUBVENÇÃO 
COMPROMETE CARNAVAL 

IGUAÇUANO 
O PrefeitoAltamirGomesenvioumen
sagem à Câmara Municipal conceden
do às agremiações carnavalescas lo
cais, o montante de RS 200 mil, para 
ser distribuido pela Liga das Escolas 
de Samba e Blocos Carnavalescos, como 
subvenção, para os preparativos da 
maior festa popular brasileira. 
No dia seguinte, o alcáide municipal 
solicitou a devolução da mensagem jus
tificando que precisava ser "revista" 
e, ao remetê-la de volta a CMNI, o 

, valor dessa subvenção houvera sido 
reduzida em 50%. 
Convocados, extraordinariamente, 
para apreciarem tal mensagem nos 
dias 31/01 e 01/02, nossos ilustres e 
abnegados vereadores simplesmente 
não compareceram, à exceção de ape
nas quatro: Celso Barroso Valentim, 
Carlos Magno Gomes, José Francisco 
(Nozinho) e Jamil Dantas. Não haven
do qüorum, a mensagem não foi apre
ciada e só o será a partir do dia 15, 
quando se inicia o período legislativo 
de 95. Portanto faltando apenas 10 
dias para o camàval. É por isso que 
nosso carnaval anda cada vez mais 
caído ... 

ROZEIRA QUER O HOSPITAL DE 
BOM PASTOR 

Em entrevista concedida a este jornal, o 
Vereador Victório Rozeira informou que 
ao final do mandato do ex-Governador 
Moreira Franco, conseguiu uma área no 
bairro Marc.ovald e verba para a constru
ção de um hospital, devidamente apare
lhado. Mas com a mudança de governo, 

ANTE-SAlA 
, 

O Deputado 
Emani Bol-(Mosaico Político) 1'0l1T1 CA 

.._ _____________ ___,i drim(foto)irá 

o ex-Governador Leonel Brizola, desviou a lutar, diaria-
verba para a construção de um "Cebolão" mente, na 
(?) e uma rodoviária na Barra da Tijuca, ALERJ, pela 
discriminando, assim, segundo Rozeira, a reabertura do 
carentepopu- HOSPITAL 
lação da re- DA POSSE, 
gião. inativo há 
Rozeira está dois anos, 
pretendendo junto ao Go-
reformalizar v e r n a d o r 
o pedido ao ~==-'~-====J Marcel lo 
atual Gover- Rozeira 
nador Marce
llo Alencar, 
para que seja 
reparada essa Altamir 
injustiça cometida contra essa população, 
pelo ex-Governador Brizola. A revolta de 
Rozeira é tanta que está propenso a desli
gar-se do PDT. A construção do hospital 
não custaria nada aos cofres do Estado, já 
que havia um convênio com a Petrobrás. 

FIGURA EXÓTICA 
Na posse dos novos deputados estaduais, 
uma figura exótica encontrava-se pre
sente entre os convidados. Era o Pref. 
Altamir Gomes, de Nova Iguaçu, que 
acompanhado de sua esposa, Deputada 
Leda Gomes, vestia um impecável temo 
azul, camisa vermelha e uma gravata 
branca, homenageando, talvez, seu par
tido PDT (cores do partido) chamando a 
atenção dos presentes, dando a nítida 
impressão de que só dessa forma conse
guiria "aparecer". 

BOLDRIM V AI "BRIGAR" PELO 
HOSPITAL DA POSSE 

Alencar, em 
parceria com o Secretário Especial da Bai
xada Fluminense _ Deputado Nelson 
Bornier. Se consegu~m contarão com os 
aplausos e o reconhecimento dessa tão 
espoliada população. 

VEREADOR DISSE QUE HOUVE 
TRAMA 

Apuramos que a oposição eiistente ago
ra na Câmara Municipal de Belford 
Roxo, foi tramada pelo Prefeito Altamir 
Gomes, o ex-Deputado José Montes Pai
xão, pasmém, a ProfA Fernanda Biccbi
eri Soares e ainda pela Urbanizadora 
Barcellos sem, no entanto deixarem 
transparecer as verdadeiras intenções. 
Tal confidência foi revelada pelo Verea
dor Wagner Salgado (PSq, logo após a 
eleição da Mesa Diretora, que deu ao 
vereador Mayr Rosa, da oposição, a vi
tória. 

O suplente de Vereador Rogério Lisbo~ 
(Nova Iguaçu), ao tomar posse, exigiu 
cargos em comissão. Foi a primeira atua
çãofisiológicacomovereador. §§§§ Volta 

st,V\ f ROi rrtlRJ..\S 

O JORNAL QUE 
ENTENDE O QUE 

A 

VOCEQUER! 

àCMNLoVe
reador Lucia
no Mafra, re
presentando a 
localidade de 
Miguel Couto. 
§§§§ OVere
ador Nozinho 

-1=~====~_j está apoiando 
Boldrim a emancipação 

de Vila de Cava. §§§§ O ex-Deputado 
Estadual José Távora, a partir de maio, 
iniciará sua campanha àPrefeitura lgua
çuana §§§§ Quem ficará no PDT após 
a catástrofe eleitoral de94? §§§§ Carlos 
Trigo vem sendo assediado, segundo bo
atos que correm, para ser o vice na chapa 
do ex-Deputado José Haddad, a Prefeito 
deBelfordRoxo. §§§§ Mais valeterum 
Mauro Vasconcellos como amigo do que 
inimigo. §§§§ Dizem que a Secretária 
de Governo da PMNI, Prof' Maria José é 
Prefeita Interina. §§§§ Frase de uma 
velharaposadapoliticanacional: " Nada 
mais inútil do que urna reunião políti
ca" 

Abrimos um parentese nessa col11-
na para, const.emaclo, noticiar o 
falecimento no último dia 19/01, 
de deficiência cardíaca, de Caeta
no Mosaico Ferreira, que há vinte 
anos trabalhava como cimlelô, em. 
Nova Iguaçu. Era nosso amigo, e 
deixa viúva Maria Aparetidaimais 
conhed.da como "Jlai:rluha". Cae
tano residia em Andrade Araújo. 

E por hoje é só. Até a próxima quinzen 
se assim quiser o Criador. 

Novos e Usados 
tel. 767-2712 

Rua Lauro Muller, 15 
Centro - Nova Iguaçu 

Km 15 -.Via Outra 

lli&APfMÁIQIINA 
•O.llhcOA51CCUl1 

,,.,,_,CUIWPORIM CMali\lftllmlWI 
t.OOICOM>Ct.81 ~ 

Direçilo Ev4ngélica 
A.té aqui nos. .l6)udo.u. o Seahoz:. 
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CASA DE SAUDE DEVOLVE , 

"DEPENDENTES" AO CONVIVIO SOCIAL 
A Casa de Saúde Doutor Eiras é 

conhecida apenas pelo tratamento 
de pessoas com distúrbios mentais. 
Neste universo da psiquiatria, existe 
um programa de recuperação de vi
ciados em drogas, álcool, remédios; 
onde a palavra não faz parte do 
vocabulário dos médicos que lá tra
balham. No Doutor Eiras, as pesso
as que buscam vencer as barreiras do 
vício, são consideradas com todo 
respeito "DEPENDENTES QUÍ
MICOS". 

A dependência química é uma 
doença que precisa ser tratada o 
mais rápido possível, caso contrário, 
pode ser um passaporte com um só 
destino: a morte. O projeto funcio
na há três anos com sucesso na uni
dade de Paracambi, com capacidade 
para 26 pacientes. A casa de saúde 
é mantida através de um convênio do 
SUS ( Sistema Único de Saúde) e do 
INAMPS. Dos 500 pacientes que 
passaram pelo tratamento, 40% saiu 
completamente recuperado. Um 
grande avanço levândo com conta o 
índice de recuperação da psiquiatria 
que não chega a dois por cento. 

. A química do sucesso é o método 
utilizado no tratamento, revelado 
pelo coordenador geral do progra-

. ma, Dr. Mário Biscaia. "Nosso 
programa usa técnicas de psicologia 
comportamental associada a filoso
fia de grupo, é um tratamento espe
cializado nos moldes do modelo 
Americano", diz. O projeto conta 
com uma equipe de médicos, psicó
logos, terapêutas especializados em 

dependência química, assistente so
cial, conselheiras e enfermeiras que 
dão total assistência ao paciente. 

As atividades são variadas: -pales-

Psicóloga Elisa Goulart 

tras, vídeos, educação fisica, leitura 
do jornal do dia, fazem parte da 
programação diária. O tratamento 
dura de 40 a 60 dias, quando os 

"Cada um que recebe alta é uma 
imensa alegria, faço questão de 
transmitir o respeito que sinto por 
eles ... " 

Elisa 

pacientes recebem alta e passam a 
freqüentar a clínica regularmente para 
acompanhamento médico. O mais 
importante no programa de recupe
ração de dependentes químicos tem 
sido a vontade e a coragem que os 
pacientes tem de mudar a cada dia, 
aliado ao amor e a dedicação que 
recebem todos os dias da equipe em 

diálogos de vida a vida. 
A psicóloga Elisa Goulart traba

llia há seis anos com dependentes e 
sente-se orgulhosa de cada um de 

Dr. Mário Biscaia. 

"Não tratamos os pacientes como 
viciados, ·mas como "dependentes 
químicos" 

Mário Biscaia 

seus pacientes que fizeram uma es
colha pela vida. '' Cada um que 
recebe· alta é uma imensa alegria, 
faço questão de transmitir o respeito 
que sinto por eles, a importância que 
eles tem para mim", confessa. São 
pessoas como a doutora Elisa que 
acreditam no que fazem, que contri
buem para o sucesso do projeto. 

Paralelamente é feito um trabalho 
com os familiares, para que eles pos
sam viver de perto os problemas 
enfrentados por seus entes queridos 
e assim os receber em casa com todo 
carinho que encontraram na casa de 

saúde. Agora, completamente rein
tegrados à sociedade. Atualmente a 
clínica ~stá ampliando o seu espaço 
na unidade de Paracambi para do
brar o número de atendimento na 
Baixada Fluminense. 

E não pára por ai A unidade de 
Botafogo no município do Rio de 
Janeiro trabalha especialmente com 
adolescentes, grandes adeptos do 
álcool. A bebida alcóolica é presen
ça constante nas rodas de amigos. 

Estatisticas assustadoras compro
vam que setenta por cento dos adul
tos e pessoas maiores de quinze anos 
bebem; dez por cento de quem tem 
contato com álcool é pré-disposto a 
desenvolver o alcoolismo. O crité
rio de seleção para a internação é a 
gravidade do caso, vale lembrar que 
o tratamento deve servoluntário, ou 
seja, o paciente precisa estar dispos
to e determinado a mudar. Na casa 
de saúde Doutor, Eiras os casos mais 
comuns são de alcoolismo e de dro
gas como a cocaina. Ape~ da 
depend~cia química ser tratada 
como uma coisa única. 

O trabalho também possui divul
gação no CONEN (Conselho Naci
onal de Entorpecentes) e os pacien
tes são encaminhadospelospólosde 
internação de seus municípios. A 
unidade de Paracambirecebe apenas 
a população dos municípios da Bai
xada Fluminense. 

Roberta Soares é estudante de 
·Jomaliamo, 8° período, nas FacuJ. 

dadea Integradas Hei/o Alonso 

ANUNCIE NO JORNAL QUE DIZ 

O QUE VOCÊ QUER SABER! 
LIGUE: 796-5467 
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A INFORMAÇÃO SEM LIMITES 

ESTADO VAI CRIAR ,, ,,., 

SISTEMA UNICO DE EDUCA AO 

O Secretário Nelson Bomier presente 
ao ato faz seu discurso no evento 

Em encontro havido no auditório da ABEU, em Belford 
Roxo, com a presença de lideranças políticas locais e do 
Deputado Federal e Secretário Extraordinário da Baixada 
Nelson Bornier e do Estadual Ernani Boldrim, a Secretaria 
de Estado de Educação realizou o I ENCONTRO ESTA
DUAL DE EDUCAÇÃO, para uma platéia composta por 
professores, coordenadores educacionais, diretores etc. 
numa nova estratégia adotada pelo governador Marcello 
Alencar de tornar transparentes as ações dessa importante. 
Secretaria de Estado. 

A Centro a prof& Ana Galeijo, que representou a Secr. Marilea Ouz, conduzindo os trabalhos 
Detalhes na página 5 

FLÁVIO NAKANDAKARE 

.... 

......--------~>,..,.,...,--, 

SEBRAE E CIEE UNIDOS 
A FAVOR DAS 

PEQUENAS EMPRESAS 
página 6 

COMEÇAM OBRAS DE 
DESPOLUIÇÃO DA BAIA 

DA GUANABARA 
página 12 

NILÓPOLIS: LOJA 
MAÇÔNICA 

COMEMOROU 65° 
ANIVERSARIO 

página 6 · 

..... 

NA COLUNJ{.DO GATO 
"O ESTANDARTE DE 

CO&RO" 
página 7 

QUEIMADOS: 
APÓS REFORMA PRAÇA 

TERA 49 ARVORES . 
página 5 

SERVIDORES 
PÚBLICOS BOTAM A 

BOCA NO TROMBONE 
· página 12 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM NOVA IGUAÇU 
ESTÃO ISENTOS DO IPTU - SAIBA COMO NA 

PREFEITURA 
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CID OMAR - Um profissional de seguros ESCOLA DE PILOTOS JA ESTA PRONTA 
Ni l Ji O Cmte. Paulo Marques, instru- deremoslecionargratuitamentepara 

Dentre as profissões liberais, a de 
Corretor de Seguros vem se destacando 
em Nova Iguaçu, contribuindo eficaz-
mente para o seu progresso. 

Entre os atuais Corretores de Segu
ros, um nome vem se projetando como 
representante de diversas Companhias 
de Seguros, pela sua lealdade profissio
nal, honestidade e zêlo, fazendo cada 
cliente um amigo. CID que há 30 anos 
exerce esta laboriosa profissão, em seu 
modesto, mas bem aparelhado, escritó
rio à Av. Governador Amaral Peixoto, 
427 - lºPiso-loja 224, Galeria Veplan, 
é sempre solícito aos que necessitam de 
seus préstimos profissionais. 

Assim como nas outras profissões 
liberais, CID OMAR especializou-se 
em Seguros-Saúde, Vi.da, Automóveis e 
de terceiros, atualiza-se 

BAIRRO MARIA DA LUZ QUER 
ACABAR COM ENCHENTES 
Conduzida pelo vereador Mario 

Marques, uma coII!Í,ssão de morado
res do Bairro Maria da Luz, foi 
recebida pelo Prefeito Altamir Go
mes. 

"Nós estamos procurando uma 

solução para um problema que está 
se tomando crônico que é a enchente 
causada pelo saneamento incomple
t'l do bairro. Ali as manilhas ainda 

são de 30 cm que não dão vazão as 
águas-das chuvas - explicou a co
missãp". 

e son r tordepilotos,levouaoPref.Altamir a moçada. Se não, cobraremos so-
constantemente,estando a par dos 
ultimos acontecimentos para esclarecer Gomes, um histórico sobre a cons- mente 30% do que cobram as esco-

aos seus inúmeros clientes e dirinúndo trução do Centro Aeronáutico Pro- las especializadas em atividades ae-
quaisquer dúvidas. fissionalizante que está sendo im- ronáuticas" . Antes que inicie suas 

Com a implantação do REAL, o se- plantado no AeroClube de Nova atividades, algumas obras comple-
tar de Seguros, teve um crescimento, Iguaçu. mentares serão feitas como a urbani-
devido a valorização da moeda, mas não Paulo Marques disse que "se nós zação da área e a construção do 
chegou a um super aquecimento como resolvermos alguns problemas, po- muro do aeródromo. 
era esperado pelos mais otomistas. Atu
almente seu escritório vem atendendo a 
clientes que desejam informações sobre 
Seguros de Automóveis e RFC em mai
or proporção que as outras modalidades 
de Seguros que existem.Todo ser huma
no com visão no futuro, acompanha 
com atenção a vida política do Brasil e, 
desta forma foi que em 1992 candidatou
se à Vereador, não se elegendo, mas foi 
de suma importância a experiência ad
quirida. Após um período de pertubação, 
acredita que estamos encontrando o 
melhor caminho apra nossos proble
mas. 

CID OMAR, vem sendo constante
mente assediado por amigos e clientes a 
disputar novamente, uma cadeira na 
Câmara Municipal de Nova Iguaçu em 
1996, e se for leito, procurará trabalhar 
intensamente para o progresso desta 
cidade - assegurou. 

Bernardes -

r 
Mario Marques e Altamir Gomes 

O problema já era do conhecimen
to do Prefeito Altamir Gomes, por 
solicitação do Ver. Marques, tendo 
o Prefeito determinado que seja fei
to o levantamento técnico da situa
ção, para posterior solução. 

SELTC QUER ASFALTO NO PICO 
Raimundo Santa Rosa en-

caminhou projeto ao Prefeito 

para o asfaltamento da estra
da que dá acesso ao Pico da 

Serra do Vulcão onde está lo-
calizada a rampa de vôo-livre, 

com extensão de 5 ~ que 
prevê ainda a urbanização de 
vários trechos e instalação de 
alguns quiosques para atendi-

~ 

mento ao pú- t 

blico e desta 
forma aprovei
tarem, os des

portistas, wna Santa Rosa 

das melhores "térmicas"do 

Brasil. "Térmica", -explica o 
secretário- é a massa de ar 
quente que impulsiona as asas
deltas. 

Foto: Bernardes 

Loja Maçônica Comemora 65º Aniversário 
A Loja Maçônica União de Iguassú, 

em Ntlópolis, comemorou no último dia 
20/02, a passagem do seu 65° Ano de 
Fundação,quandorecebeuconvidadosde 
outras unidades maçônicas, autoridades 
públicas e outras, quando na oportunida
de foi lida a ata de sua fundação, com a 
solenidade tendo sido conduzi.da, princi
palmente, pelo Grão Mestre do Rio de 
Janeiro, Olegário Rodrigues Santiago. 

A Loja Maçônica conta em seu histó
rico, como precursora da emancipação do 
município, a criação do Rotary, Lions, 
Cruz Vermelha, Escotismo e outras. 

Um dos oradores citou que os obreiros 
dessa Loja têm participado, não só no 
desenvolvimento do Município, bem.como 
do Estado. 

V árias personalidades prestaram suas 

homenagens pela efeméride, tendo o Ver. 
João Moreira em nome do Legislativo 
Nilopolitano, estando também presente o 
ver. Paulo Viriato, NininhaBarbosa-pres. 
do Conselho de Obras Sociais de Nilópolis, 
José Gonçalves da Silva, Patriarca Re
gente do rito Adonhinamita, entre outros. 

Nafotoacima,oPres. doR.C. Ntlópolis, 
recebe um albúm de fotos antigas de 
rotarianos do passado. 

Instalações Comerciais em Mármores e Granitos 
Revestimento em Pisos 

Convites - Talões de Notas Fiscais - Impressos em Geral 

TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS 

Av. Nilo Peçanha 670 - Centro -Nova Iguaçu 
Tels.: (021) 767-7196 e 767-8563 -Fax 768-1076 

4 - . --------------------------

Direção: Telmo Santiago 
Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 
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BELFORD ROXO MUNICÍPIOS QUEIMADO~ 

ESTADO V AI CRIAR SISTEMA 
ÚNICO DE EDUCAÇÃO 

----
ÁRVORES VÃO DAR 

NOVO VISUAL A PRAÇA 
Encontro promovido pela Secretaria 

deEstado de Educação emBelfordRoxo, 
representada pela prof' Ana Galeijo (a 
secretária Marilea Cruz não pode compa
recer) acompanhada de outros compo
nentes da Secretaria, de líderes políticos, 
tais como o Secretário da Baixada, Nel
sonBornier, do Dep. Est. Ernani Boldrim, 
Ver. Jesué Brito, Secretárias Municipais 
de Educação, Professoras, Coordenado
ras, Diretoras de Escolas e outras autori
dades, expôs durante quase duas horas os 
planos e projetos que serão desenvolvidos 
pela Secretaria, a fim de tornar melhor a 
educação em nosso Estado. 

Bornier em sua fala disse que ''inicial
mente gostaria de parabenizar a Secreta
ria por este trabalho que vem desenvol
vendo, já desde o início do Gov. Marcello 
Alencar em todo o nosso Estado, ou seja, 
o contato mais de perto com aquelas pes
soas responsáveis pelo ensino. E encer
rando afirmou: e ... dizer que contem com 
a Secretaria Extraordinária da Baixada, 
estaremos aqui auxiliando todas as secre
tarias, como a de Educação, como é o caso 
aqui, hoje. 

A grande ausência no evento foi do 
Prefeito Joca e da Secretária de Educação 
do Município. 

A Prof' Ana - sub-secretária - tecendo 
várias considerações sóbre o tema educa
ção, informou que a Secretaria está per
correndo várias regiões do Estado com o 

objetivo de levar a primeira palavra da 
Secretaria, colocando as linhas iniciais de 
trabalho e ouvir dos setores envolvidos 
todas as necessidades, e acrescentando: 
"É óbvio que a maior parte das necessida
des e dos problemas nós já sabemos, mas 
o mais importante é que nos as transmi
tam. Até por que cada município, cada 
lugar tem uma interpretação ou uma nu
ance diferente". 

Quanto ao problema de dualidade de 
Secretarias, a de Educação e de Educação 
Especial, que cuidava, a segunda, do pro
grama especial dos CIEPS, disse que o 
maior desafio nesse momento é formar 
uma única secretaria, pois um programa 
especial não pode ser especial por 10/15 
anos seguidos. Se ele é bom tem que ser 
incorporado e generalizado. Então o gran
de desafio da Secretaria é juntar, formar 
um SISTEMA ÚNICODEEDUCAÇÃO. 
Para isso criamos vários grupos de traba
lho para essa transição. Um vai cuidar dos 
aspectos de pessoal - verificar qual é o 
quantitativo ótimo para cada escola :funci
onar, seja convencional ou CIEP, de acor
do com o número de alunos. 

Além disso a Prof' Sonia Escudezzi 
(Coordenadora Geral de Educação da 
Secretaria), disse que está em andamento 
estudos para dar autonomia as escolas 
públicas, para solução de pequenos pro
blemas internos do estabelecimento, sem 
passar por burocracias desnecessárias. 

APraçaN.S. da Conceição vai ganhar 
nova feição após as obras de reforma 
promovidas pela Prefeitura da Queima
dos, que será um verdadeiro cartão postal 
da cidade, bem como o logradouro mais 
arborizado da regiã_o, com 49 árvores, 
além de quiosques, bancos em estilo colo
nial, mesas de jogos para idosos, ilumina
ção especial e calçamentos em pedrinhas 
portuguesas. 

Lamentando o modo radical como al
guns grupos ambientalistas se manifesta
ram, sem nenhum conhecimento do proje
to, o corte de algumas árvores. Lembran
do que "não se pode fazer omeletes sem 
quebrar os ovos'', o Secr. de Obras Edson 

Gonçalves disse que o povo e, principal
mente, aqueles que criticaram, sem base, 
ficarão satisfeitos com a nova praça, que 
no centro, preservando a imagem de N.S. ª 
da Conceição será erguido um chafariz 
luminoso com 3 m de diâmetro. Ao invês 
dos oitizeiros, serão plantados doze árvo
res do tipo ipê, metade amarela e metade 
roxa (* combinação de cores perfeitas). 
De acordo com o projeto da Prefeitura, a 
praça deverá ganhar um magrúfico novo 
visual. Na Rua Ver. MarinhoHemetério, 
nasce um calçadão. Além dos ipês have
rão mais 37 árvores de diversas famílias. 

* a observação é nossa. 

MESA FARTA 
Há cinco anos seguidos, no Jardim 

São Miguel, onde reside o Ver. José 
Carlos, prepara uma mesa de 22 me
tros de extensão, durante as festas 
natalinas, farta de frutas e sucos de 
várias espécies. No ano de 94 estive
ram lá os Prefeito e Vice, Jorge Pereira 
e Luiz Gonzaga, o Dep. Jorge Nasci
mento, Ver. Carlos Albino, Dequinha 
e outras autoridades. Tal tem sido a 
aceitação da população pela ceia que a 
partir deste ano, o ver. "Zé Carlos" 
vai fazer a mesa farta do trabalha
dor, no dia 1 º de maio, quando será 

servida 1101~mac~onada à brasileira, 
com frutas da épo9a, como sobreme
sa, em.homenagem aos trabalhadores 
do município, de quem Zé Carlos tem 
recebido total apoio político. 

Desperle a Alma 
Artística que há em você 

Amar é se cuidar ... 
use a camisinha 

CENTRO CULTURAL 
MANOEL TABELLA 

CURSOS DE: PINTURA A ÓLEO SI TELA 
DESENHO ART/STICO - GRAFITE - PASTEL 

CRA YON - PINTURA EM VIDRO - TAPEÇARIA 
ABAETÉ 

Rua Bernardino de Mello, 1737/c.16 
V. Garrido - Nova Iguaçu - 767-1721 

Açougue Cancela 
Direção: Manuel J.S. Roballnho 

Entregas a domicílio 

Recebemos Tickets 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 
Rua Dr. Thíbau, 20 - 768-3760 

')entro - Nova Iguaçu - RJ 

2'9'QUINZcNl{'/F~195 

Comércio e Assistência Técnica 
de Máquinas de Escritório 
CONSERTOS - COMPMS E VENDAS DE 

MÁO. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTMDOM, MlMEÓGMFO 

E REGISTMDORA.S ELETRONICAS 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 - Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu)- Tel.: 767-0706 

765-8407 
· ÉNCE>MENDAS µE 

·Tona, PlziM, Doces Finos, 
Salaadlnhoe-e:Sorvetea é na 

·-·.· Trav. Marlanó cte-Mou,-, 85_ -
~ntr~. - No!a lgu,IÇu -· ~j. 

.. ,.•'.n·,,,,., ... »1~ .. 
' • •~6illôJ" ,m r'IIVlll,OU 

INFORME PUBLICITÁRIO 

Prefeitura 
Municipal 
de Nova Iguaçu 
IPTUCOM 
DBSCONTO 

Aposentados estão isentos de impostos 
Os aposentados e pensionistas de Nova Iguaçu, r.oin 

mais de 60 anos de idade, já estão gozando de isenção 
do Imposto Predial, graças a lei nº 2.596 de 1993. Está 
isento do Imposto Predial Urbano-IPTIJ, o imével 
residencial, de propriedade, domicilio útil ou posse, de 
contribuintes aposentados ou pensionistas, com mais 
de 60 (sessenta) anos e renda mensal não superior a 02 
(dois) salários mínimos e nela ~itando. 

A isenção será por despacho do prefeito em processo 
formado a requerimento do interessado comprovados 
os requerimentos. 

A isenção beneficia as viúvas enquanto o imóvel 
estiver inscrito no competente Registro Imobiliário, 
em nome do titular, ou no seu espólio, vedada a 
constituição do beneficio após ter sido o imóvel aliena
do, ou partilhado ·entre os herdeiros ou sucessores a 
qualquer título. 

5 



1 

HOTEL SAYONARA 
· VISITE-NOS 

Rod. Pres. Outra KM 7 
São João de Meriti - RJ 

Tel.: 756-2863 

e E Lso'S Administração 
& Informática Ltda 

"CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Fe"eira da Silva 

Administrador 
CRAIRJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

n formá t e a 

Novas turmas para curso de 
Windows em Fevereiro 

R. Juiz Moacir Marques Morado, 125/ 
Salas 704 e 705 

Centro - Nova Iguaçu 
W 768-9200 

"Não haverá progresso social se 
não for de todos e para todos" 

O NOVO HUMANISMO 
Convoca voluntários que coincidam com esta proposta 

Informações: Tel.: 768-9200 

Recados para Rogério de 14:00 às 17:00h. 
(De segunda à sexta-feira) 

Ou comparecer às 2ª e 5ª feíras às 19:00 
à Rua Juiz Moacir Marques Morado, 125/405 

Centro Nova Iguaçu - RJ 

FILOSOFIA José de Paiva Neto 

POLÍTICA DE DEUS: A ÉTICA DO ESPÍRITO NO COTIDIANO 
A existência da Legião da Boa Vontade e da 

Religião de Deus deve-se a um anseio espiri

tual do povo brasileiro. Provas incontestes 

dessa realidade surgem quando, por exem

plo, a Imprensa nos procura para saber mais 

a respeito da abrangente missão da Legião da 

Boa Vontade. Foi o caso do jornalista Bene

dito Nicácio de Almeida, editor e diretor

responsável do "Jornal do Sul de Minas", da 

cidade de Varginha (MG), para quem concedi 

esta entrevista: 

- Por que a Política de Deus? Qual o 

objetivoea:finalidadedessaPolíticadeDeus? 

- Por que Política de Deus? Eu pergunta-

ramos, quem permanece em mim, e Eu nele, 

dámuito fruto, porque sem mim nada podereis 

fazer". Ématemáticaentão: PolíticadeDeus. 

Inclusive essa Política é com P maiúsculo. 

Trata-se da Política dos homens dignos que 

sabem que terão de prestar severas contas de 

seus atos a um tribunal incorruptível do qual 

ninguém escapa. 

Ninguém, nem reis, papas, generais, dita

dores, presidentes, parlamentares, gurus, ar

tistas, homens da mídia avassaladora, mé

diuns ou paranormais, ou sensitivos .. . ninguém 

escapa .. Ninguém! E agora mais do que 

nunca, por que os Tempos Chegaram! A 

ria, então, por que Deus? E responderia: maior parte do povo acredita na presença do 

Porque Ele, sendo Amor, é indispensável à Pai Celestial junto a nós e reconhece que Ele 

Vida. Basta ver todas as previsões dos 

"futuiólogos"sobre o abandono da idéia de 

Deus, pelas mas~, falharam. É que a maio

ria esquece o que esses cultos analistas escre

vem, senão veriam como erram em seus 

prosgnósticos ... Há ainda o fato de Jesus, que 

não é uma ficção de alguns místicos mal.

amados, ter claramente proferido Seu Evan

gelho, segundo João, 15:5 "Eu sou a verda

deira, e meu Pai o viticultor; vós sois os 

governa o Universo. Então, por que 

fatalisticamente continuarmos sendo preju

dicados pelas políticas unicamente huma

nas? Por mais idealisticas que sejam estarão 

sempre na metade do caminho. Por que não 

irmos direto à Fonte Pura de Toda Sabedoria? 

Pelo menos essa Fonte não é poluída 
José Paiva Neto é jornalista, radialista, 

escritor e Diretor-Presidente da Legião da 
Boa Vontade. 

LBV em Belford Roxo: Tel 761-0729 

SEBRAE LANÇA SERVIÇO AOS PEQUENOS E 1v1ÉDIOS EMPRESÁRIOS 
O SEBRAE e o CIEE estão de paxcer:ia para oferecer um 

maior suporte para empresários. Juntos vão facilitar ainda 
mais a vida dos pequenos e médios empresários. E garantir as 
facilidades e os benefícios de se trabalhar com estagiários que 
vão dar o que falar. 

A partir de agora, todas as empresas que buscarem o 
SEBRAE/RJ para utilização de seus produtos e serviços, 
poderão obter informações de como contar com a experiência 
de 30 anos do Centro de Integração Empresa-Escola na 
seleção dos futuros profissionais. Todo o processo de recruta
mento, seleção e legal.iz.ação fica por conta do CIEE, que ainda 
se reaponsabiliza pelo seguro contra acidentes pessoais. 

O CIEE seleciona rigorosamente os melhores, mais criati-

vos e empenhados estudantes, avalia suas aptidões e os 
orienta para corresponder exatamente às necessidades de sua 
empresa. Com as facilidades que o CIEE oferece, o pequeno 
e o médio empresário saem ainda mais beneficiados. 

* A empresa contribui com a bolsa-Auxilio ao estudante; 
* O estagiário não cria vínculo empregatício, pois está 

ligado ao CIEE; 
* Todos os gastos com estagiários são dedutíveis no 

Imposto de Renda. 
E todas as pequenas e médias empresas podem solicitar 

estagiários para qualquer área, desde que haja um profissio
nal com a mesma formação para supervisionar o estágio. 

Maiores informa9(ies no Balcão Sebrae de sua cidade. 
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ESTANDARTE 
OE COURO 

• Melhor Ala de Baianas 

A da Mocidade Independente da 

Privatização. 
L.;;....;;;;..,;.;:====;;:_----------~ 

Criado por esta coluna em 1986, na Revista Com Você, o ESTANDARTE DE COURO premia O ESTANDARTE DE COURO 
os melhores do carnaval em que se transformou o país na chamada "Nova República" . Eis · 
os ganhadores do Estandarte de Couro - Versão 95. é um troféu na forma de um anel de 

• Melhor Escola VERA FISCHER, da GRES Império couro, colaboração de empresários. 

Acadêmicos da Anistia. da Porrada. Este ano quem vai fornecer o anel 

• Melhor Enredo • Melhor Bateria de couro é o empresário JOSÉ CÍCE-

OS CALENDÁRIOS,daGRESAca- A da GRES Unidos Contra o Aposen- RO MARQUES DO AMORIM das 

dêmicos da Anistia. tado. 

• Melhor Samba-Enredo • Melhor Passista Masculino 

Quem Tem Boca Vai a Roma, da CESAR MAIA, da GRES Trapalhões 

GRES Faladores da Parabólica. da Cidade Nova. 

• Melhor Abre-Alas • Melhor Passista Feminino 

O REAL, da GRES Tucanos do Pla- JUNE DRUMMOND, da GRES 

nalto. Amantes do Topete. 

• Melhor Comissão de Frente • Melhor Ala 

AdaGRES Serraria do Planejamento. OS MARAJÁS, da GRES Capricho-

• Melhor Mestre-Sala sos do Congresso. ) 1 

HUMBERTO LUCENA, da GRES • Melhor Puxador 

LOJAS PARQUE e PARQUE DOS 

BRINQUEDOS. 

CULTURA 

O destaque cultural do Carnaval foi 

PAULO DE ALMEIDA, Presidente 

da Liga Independente das Escolas de 

Samba. Em entrevista a DAYSE 

MARÇAL, da Rede CBN, ele disse: 

"Pela minha ótica de ver ... " 

Por hoje é só! 

Agora este GATO vai tomar seu 

Acadêmicos da Anistia. FERNANDO" HENRIQUE, da GRES píres de uísque e assistirtevê com sua 

• Melhor Porta-Bandeira 

P/ER Q Retífica de Motores 
Indústria e Comércio 

Motores a gasolina e Álcool 
Agora em Nova Iguaçu - Nilópo/is - São João de Meriti 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Mesquita - N. Iguaçu - R.J. 
(Antiga Getúlio de Moura) 

Fones: 796-4726 e 796-1895 

Conjunto Educacional 
SOARES DE ALMEIDA 

Ci1 
CEBA. 

Jardim - pré - C.A. 
1º Grau - Regular e 

Supletivo 
2" Grau - Informática 

Contabilidade em 2 anos 

Av. dos lnconfidentes, 41 -Austin 
N. Iguaçu - Te/.: 665-221 O 

Sociólogos do Salário-Mínimo. ótica de olhar. 

ACEITAMOS LISTA DE CASAMENTO 

Porcelana chinesa - Bijouterias - Cerâmicas 
Cristais - Quadros - Peças em Estilo 

Country 

ARTIGOS IMPORTADOS: 

Quer Melhorar sua saúde 
e ainda ganhar dinheiro? 
Tome-se um distribuidor independente de uma 
linha americana de suplementos nutricionais. 
Telefone-me: Iara Lima - (021) 761-1613 

Flores, Folhagens, Perfumes, Óculos, · AuaPniP~ · 

: ,· Bem ão -
lado da· 

Catedral de 
Santo 

Antônio. 

Relógios, etc... • 

Trav. Mariano de Moura, 77 lj. 2 NILOPou8 
Centro - Nova Iguaçu - R.J. 

767-5774 

2ª_Q_U-IN_Z_E_N._~_/_F_E_V_/9_5 __________ Jor_na1---:-5El---.;flOl~1181~RS~;:-;,.- .-;,;t-;.-.-----------:-:-:--:--:-::7 



DOCUMENTO do pela Banda Saygon. 
· O salão estava lotado e não faltou alegria. Foi 

Antes da primeira missa de D. Wemer 
na Igreja de Santo Antônio, ao lado de 
vários padres e D. Adriano Hipólito, foi 
traduzido um documento em latim, que 
informava tudo sobre a estréia de D. 
Wemer, enviado pelo Papa Do lado de 
fora a polícia militar marcou sua presen
ça. 

.. --------------------------....Jum. ba,ile pra dar inveja ao jovem. Esse trabalho 
da terceira idade é ótimo. 

Passou o carnaval e é necessário que o 
homem encontre a casa do senhor Jesus 
Cristo pois sem uma religião não há de
senvolvimento. A quaresma está aí e é 
hora de estannos juntinhos com o rei do 
universo 

CNT 
Confirmado: O Bamerindus comprou 

a CNT, que sofrerá muitas mudanças. 
Menos na parte religiosa, pois paga em 
dia. A emissora deseja contratar Marília 
Gabriela, que ocupará a vaga de Clodovil. 

LIVRO 
A biografia do Primeiro Marista Brasi

leiro, está pronto. Foi escrita pelo irmão 
Zeferino Falqueto, que enviou um exem
plar à prima do pioneiro, Ilda Batalha, 
moradora de Nilópolis. 

LIVRO SESC 
O li\To ~1emória SESC Rio de Janeiro 

foi lançado pela entidade exibindo os 48 
anos de atuação do SESC no Estado. O 
mesmo foi produzido por uma equipe de 
pesquisadores. O texto final é de Sergio 
Tadeu de Nieme.yer Lamarão e Rejane 
Correia de Araújo. 

BENITO DI PAULA 
Tive o prazer de conhecer o compositor 

Joel Solange que assina a canção ''F AN
TAS IA DE REr' que está no LP de 
Benito d.t Paula. O nome do disco é: 
.. Pode Acreditar·· . Sucesso à dupla! 

XUXA 

Considero uma verdadeira vergonha! 
Parece que elas querem dominar o mundo 
como fez Roma, lembra? Aliás a produção 
da Xuxa quando tinha um programa diá
rio, não tinha educação e não respeitava os 
artistas. Cuidado: Pois a História mostra 
que todos os Impérios caíram! 

* A Bandeirantes vai mesmo apresen
tar novelas em 95. Poderá exibir a História 
"Uma Rosa com Amor". * Mírian Rios estará na novela das 17hs 
da Globo em abril e fará a personagem 
Paula, dirigindo uma academia de ginásti
ca A novela vai levar um ano no ar. * Roberto Carlos vai mudar pra São 
Paulo para ficar mais perto dos filhos. Só 
volta ao Rio em caso especial e no carnaval. 

*Chico Buarque de Holanda e a esposa 
vão pra França. Ele está escrevendo um 
livro. 

* Agepê bebeu e deu uma surra na 
mulher em Ipanema. Ela contou tudo à 
polícia. Acorda Agepê! Cuidado com a 
reencarnação! * Adelson Alves comanda o programa 
Bola da Vez na Rádio MEC ás 9h, no 
sábado. 

*Dizem que Guilherme Aràntes está 
apaixonado pela Rita Lee e que ela não está 
nem aí. Acorda Guilherme! 

*Sônia Braga pintou aqui, gravou um 
comercial e voltou rapidinho aos EUA. 
Não teve tempo de passear. 

PARABÉNS 
Estão fazendo níver Wanderley Cardo

so, Rosana e Mara. Wanderley está 
gravando um disco com sucessos antigos 
dele e com novas obras. Espero que a mídia 
dê valor pois se trata de um grande artista 
que tem um imenso público e que gosta 
muito dele. O artista sabe cantai e teM uma 
bonita voz. Espero que o artista brasileiro 
seja mais respeitado! 

brevemente. Parece que tudo depende 
da agenda do presidente Fernando 
He.qrique Cardoso, que foi convidado. 

E um dos mais modernos do mundo 
e tem um hotel pra turista de todo país. 

OUTRAS 
Eles estão fazendo níver: Valdenir 

Filho, Sylvio Monteiro e Bete Cunha. 
Flávia Matias Santos completou 15 

anos e festejou no Clube da TELERJ. 
Parabéns. 

IDOSOS 
O SESC tem um trabalho especial 

aos idosos. O objetivo é promover a 
convivência entre os idosos e estimular 
a participação social e comunitária A 
dança folclórica é uma das atividades 
deles. 

ESPORTE 
O SESC inicia suas atividades físi

cas e esportivas no mês de março. Vale 
conferir. O trabalho é muito bom. 

GLAUCO BAPTISTA 
Glauco Baptista exibiu um recital 

palestra no Auditório Tereza Madeira 
comas obras de Bach, Debussy, Choppin 
e Villa Lobos, onde mostrou bastante 
categoria e foi aplaudido de pé. O 
pianista tem oito anos de 
profissionalismo e mora em Niterói. 
Ele deverá gravar um disco via prefei
tura Niteroiense, que tem um projeto de 
produzir todas as óbras de seus artistas. 
O auditório Tereza Madeira é muito 
bom! Aliás agradeço a carinho da Sra 
Madyira. 

BAILE 
O baile do pessoal da terceira 

BIBLIOTECA 
O SESC oferece 14 bibliotecas ao público 

em todo o estado. Ela tem aproximadamente 
100 mil volumes que são sempre atualizados. 
O objetivo é democratizar a cultura. 

SEXONAOAB 
Será dia oito de março na OAB Nilópolis, a 

palestra sobre a Sexualidade, às 19h. Lá no 
Forum. Palestrante: Dr. Simões Neto 

*Elymar santos cantará na Beija-Flor dia 
lOdemarço. 

POLÍTICA 
1- Quem completa 162 anos, como N. Igauçu, 

merecia mais que um moderno hospital para 
atender sua querida classe trabalhadora. A crise 
na saúde não pode continuar. A Baixada merece 
respeito 

Três funcionários da apresentadora 
recorreram à justiça contra a exploração, 
principalmente porque Marlene Matos 
quis ímpor e não aceitou acôrdo. 

idade no SESC Meriti estava r-------------------1 
SESC COPACABANA animadíssimo e terminou com 

um baile de carnaval, comanda-
Será inaugurado o SESC Copacabana 

MOTR 

Passe grandes momentos 
no COMANCHE 

Suítes de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 
Piscina com Sa_una e Hidromassagem 

Com este anúncio Desconto 
Comanche 20% Dom. a Sexta 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel.: 767-1922 
( Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu ) 

Vídatíva 
Turismo 
apresenta 

DISNEY 
u 

EPCOT 
15 dias - Saídas 1995 

♦i'i•H·+ DEZEMBRO 

Epcot Center I MGM Studios ~u Kennedy Space Center I Disney World o 
Universal Studios I Medieval Times · · 
Pleasure Island I Busch Gardens ~:a 

Wet n Wild I Sea World I Water Mama 

SUA SATISFAÇÃO É O NOSSO 
COMPROM/SSa 

flúúitwa ,I~ tle ~e~~ 

Av. Floripes Rocha, 85/S1.101- Centro - B. Roxo 
TeleFax: (021) 761-4138. 

INFORME PUBLICITÁRIO 

Prefeitura 
Municipal 
de Nova Iguaçu 

' Disque-Denúncia 
767-0270 

Iguaçuano: Fale com seu Prefeito 
O Gabinete do Prefeito tem a sua 
disposição, perm.anentemente, um 
telefone para receber suas denún
cias sobre qualquer irregularidade 
da qual você tenha conhecimento. 
Não é preciso se identificar. 

Governo Popular 

Situada na Serra Gaúcha, a 830 metros acima do 
nível do mar e apenas a 120 km de Porto Alegre Canela 
é um mundo à parte. Um mundo verde. ' 

A origem do nome da cidade provém de uma cane
leira, árvore sob a qual os tropeiros descansavam. O 
pequeno povoado era formado por familiares de imi
grantes alemães e italianos e, com o início das ativida
des industriais, logo tomou-se passagem obrigatória 
entre os campos de cima da serra e a capital do Estado. 
Em função disso, e com a influência do clima agradável 
e das paisagens naturais, teve início o desenvolvimento 
do Turismo. 

A natureza e seus pontos de atração são responsá
veis pelo crescimento da cidade que, no decorrer dos 
seus 50 ano_s de emancipação, passou a condição de 
uma das mru.s importantes no contexto turistico. 

O sí mbolomaior do turismo da cidade é a Cascata do 
Caracol, com uma queda d'agua de 131 metros é 
formada pelo arroio Caracol e localiza-se no parque 'do 
mesmo nome contando com uma infra-estrutura que 
oferece restaurante, lancheira, feira de artesanato, trilha 
ecológica, churrascarias e muita natureza. Além disso, 
o turista pode apreciar outras verdadeiras obras de arte 
da natureza, como o Pinheiro Multissecular, o Parque 
da Ferradura e a Floresta Nacional do JBAMA. 

Para os adeptos do esporte-natureza, opção é o que 
não faltam, como rafting (descidas de corredeiras em 
botes infláveis) no parque das corredeiras, trekking e 
mountain-bike no parque das Sequóias ou vôos de asa
delta e paragladier no Morro Pelado. 

A Catedral de Pedra, juntamente com o Mundo a 
Vapor, Castelinho e o Monumento à Integração, for
mam os outros pontos turisticos da famosa cidade 
serrana. 

As indústrias de móveis , malhas, artesanato e cho
colate movimentam o comércio do local. O setor 
gastronômico, formado pela cozinha internacional dos 
grandes hotéis e pelas famosas churrascarias, galetei
ros e cafés colonias são sempre uma atração à parte. 

A área cultura também tem sido uma caracteristica 
natural de Canela. O festival de Teatro é realizado há 
oito anos e já é considerado o centro de descussão do 
teatro brasileiro. A cidade promove tambem o Festival 
Internacional de Teatro de Bonecos, e a Semana Santa 
em Canela é um verdadeiro espetáculo de luz e som. 
Hoje, a cidade da Canela pode ser destacada pela 
preservação de suas belezas naturais, excelente quali
dade de vida e desenvolvimento cultural e turístico. 
Canela, o seu caminho natural. 

R. DE VASCONCELOS PAIXÃO 
Dental Nova Iguaçu 

Artigos Odontológicos - Médicos - Oltopédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebulização - Cadeiras de Rodas 

Colchão e assentos D'água - Afugue/ de camas Falwer 

R. Otávio Tarqulnio, 238 - Ljs 16139- Nova Iguaçu - RJ 
Tais.: (Fax) 767-7919 e 767-5270 

V~ld~~íR~drig-;~; T ~ ·•11•14•itfii•X•itfi-fM·M4■ Iara Lima 1 

Afef: o doce remédio 
Uma das garantias da pureza do 

mel é a cristalização. Somente o 
mel puro cristaliza uniformemente. 
Para tomá-lo novamente liquido 
coloque-o ao sol em vidro protegi
do por papel opaco. O mel é sensí
vel à luz. Nunca aqueça o mel 
acima de 40ºC pois suas vitaminas 
e enzimas se perderão, bem como 
seu poder bactericid,a. O mel é a 
única substância doce produzida 
pela natureza, que permanece está
vel sem tratamento artificial Sua 
cor e sabor modificam-se de acordo 
com a florada da qual é provenien
te: o mel escuro é mais rico em sais 
minerais e calorias e o claro é mais 
saboroso. 

Alguns exemplos de tipos de mel 
e suas aplicações terapêuticas: Mel 
da Flor do Eucalipto: expectorante. 
Limpa o catarro e o alcatrão dos 
pulmões. · Dilata · e desinfeta os 
brônquios. Combate os efeitos da 
poluição. Indicado no tratamento 
da bronquite, inflamações de gar
ganta, o1hos, ouvidos e estômago. 
De sabor forte e cor escura pela alta 
concentração de ferro, enxofre, cál
cio e magnésio. 

Mel Silvestre: fortificante para 
crianças, adultos e idosos. De flo-

res diversas, sabor suave, rico em 
minerais. 

Mel da Flor de Laranjeira: atua 
como regulador dos intestinos, além 
de ser um tranquilizante natural De 
sabor muito agradável é bastante apre
ciado. 

Mel da Cana: (não é da flor)- cola
bora na formação óssea das crianças 
por ser rico em ferro; é recomendado 
paraidososporterpropriedadesanti
anêmicas. Por não ser floral, esse 
tipo de mel não cristaliza. 

Mel da Flor da Bracatinga: é um 
mel raro e de paladar amargo, porém 
é o mais medicinal de que se tem 
notícias. Tem ação direta sobre o 
estômago, :figado e intestinos. Em 
alguns casos, pessoas portadoras de 
diabetes ou hipoglicemicas conse
guiram equilibrar o teor de glicose no 
sangue com o uso desse mel. 

Mel da Flor do Cajú: Tônico e 
afrodisíaco. Recomendados para 
cólicas intestinas e eczemas. 

Mel da Flor da Carqueja: contra 
afecções hepáticas e má digestão. 

Mel da Flor de Cipó-Uva: 
desintoxicante do :figado. 

Mel da Flor da Vassourinha: regu
lador da menstruação, hemorróida e 
circulação. (segue na próxima) 

O MELHOR DA 
() . __ . . j. COZINHA ARABE 

~~J. 1L!J-_'{!._ O At e: nclimemo que 
Vocc f.1c r c c c 

Em Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 

Av. Amaral Peixoto, 631 

Indústria e Com de Carimbos e Gráfica Ltda. 

• Carimbos • Datadores • Numeradores • Estojo 
de Bolso • Placas de Acrílico • Placas p/ autos 

Em Queimados: 
R. Ver. Marinho H. Oliveira, 222 

Em São João de Meriti.: 
Shopping Sendas Loja C 55 

• Cartões de Visita • Convites de Casamento 
• Calendário de Bolso etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31/Sala 11 
Trav. Yboty - 17 (Em frente a 84ª ZE) 

Nova Iguaçu V 767-1227 

r----------------, 
Centro Educativo Arca .de Noé Ltda 1 &, -VEJA A VIOA COM 1 

: ~ BONS ÓCUlOSP : 

CURSOS DO 
MATERNAL 
À8ªSÉRlE 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 05 

Santa Amélia - Belf ord Roxo - RJ 

···•-•·5(1·--, 1 ,,rr-r . 
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1 A LUANA ÓPTICA ohrece descontos 1 
f especiais para a volta As aulas de HU~ filhos 1 
J 1 
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1 Nio tava ............ • vw IIOUN.JIN90S, I 
1 Voai vai goatarl 1 
1 Rua Martins, 30 • Centro - Nova 11uavu V 
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1 fEnlrlldll pa1a Lubene ou cami..rta F10r • Maio) 1 
Recam. ganhe Deconto ~ - . L----------------~ 



~' . ' 
.• ... •. • , .• ... i .., • .... • ... . ' .. 

CLUBE DE SERVIÇOS 

RC QUEIMADOS 
FUNDADOR RETORNA AO NINHO 

Em solenidade simples o Queimados empos
sou, como seu mais novo sói;io, a Oswaldo Ne
ves, fundador dessa unidade, tendo Islan Batista 
como seu padrinho, cujo distintivo foi gentilmen
te cedido por Frank Lenart, do Nova Iguaçu. Sua 
classificação é Odontologia Empr~sarial. 

Feliz da vida, lslam coloca o distintivo em 
Oswaldo 

CLÍNICA DENTÁRIA 
NAKANDAKARE 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

Rua Enrique Lussac, 94 1ir 796-1002 
Edson Passos - Mesquita - RJ 

A Srª Dinah Neves foi empossada na Casa 
da Amizade pela Maria da Glória 

Aspecto da mesa da festiva do Mesquita, 
com Irene, Domingos, Alberto, Simões Neto, 

Antonio S.Jr. e Wilson Vital 

R.C. MESQUITA PROMOVEU FESTIVA 
Contando com a presença do Gov. Domingos Re

zende de Oliveira e sua esposa Irene, aliado a um 
comparecimento quase maçiço de seus compç>nentes e 
esposas e membros de outras unidades rotárias como 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos recllnáve/s pi todos os carros à basa 

de troca - Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
• Carpetes moldados e forro de porta 

LA VAGEM DE BANCO A SECO 
Direção de Reina/do 

Av. Benjamin P. Dias, 830 - Belfrlrd Roxo 9 761--0285 
R. &-aga, 5 - Penha creu/ar {&q. e/ LDbo .r.) • 2~848 · . 

' 
LANCHONETE 

PALMA DE OURO LTDA 
·oesafia quem tem melhor preço• 

Lanches e Bebidas em geral 
Direção do Pascoal 

Rua otávio Tarquínio, 16 - Nova Iguaçu 

'\-... 

Wilson Vital, Antonio Santos Jr. José Augusto (Bai
xinho). Nesta oportunidade foram homenageados os 
aniversariantes do mês, pela Maria de Fátima, esposa 
do Cesar. 

No aniversário da Loja Maçônica União de Iguaçu a 
presença de Paulo Braga, W. Vital, e Lecir do Amaral 

PASTILHAS ROTÁRIAS 

* O Presidente Alberto Botelho, do Mesquita, esteve em 
S.Paulo, fazendo uma bateria de exames, para colocar em 
ordem a "caixa do relógio". 
* Na galeria dos ex-presidentes do Mesquita está faltando 
a foto do pres. 88/89: Manoel Robalinho. 
* Luis Scapin tornou-se habituee na infonnação rotária do 
Mesquita. 
* A Carla Neves, do Nova Iguaçu-Leste é fantástica no 
''companheirismo''. 
* No dia 23 de fevereiro, em todas as unidades rotárias foi 
comemorado os 90 anos de fundação de Rotary Internati
onal, em 1905. 
* O Nova Iguaçu Austin, comemorou, também, no mesmo 
dia, seu 7° ano de fundação. 
* De 20 a 22 vai acontecer a 66" Conferência Distrital, do 
4570, intitulada "A Conferência da Amizade", em Ca
xambú, MG, no Hotel Glória daquela cidade. 
* Nosso colega jornalista Edson Santos proferiu brilhante 
palestra no Coelho da Rocha, sobre os 90 anos de Rotary. 
E na mesma oportunidade, no mesmo clube, o·Pinheiro 
expôs suas obras de arte. 

,ACHECO COIITAIILIOAOE 
Escritas Fiscais, Imposto de 

Renda, Legalização de 
Empresas, Contabilidade 

ELIANA PACHECO 
CONTABILISTA 

CRC 11.678/89 - RJ 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1480/Sl.214 
Shopping Center Iguaçu - Tel.: 768-9010 

CEM A qualidade de 

10 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

• ensino que 
você merece! 

Rua Virgirina Bicchieri, 61 - Belford Roxo - RJ - R 7 61-4881 
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EXEMPLO A SER SEGUIDO 
O Prefeito do município do Rio de Janeb, 

César Maia afirmou a diversos jomalists 
que seguirá o exemplo do ex-governa or 

Carlos Frederico Werneck de Lacerda. 

Ninguém pode negar o seu lado adminis
trativo. Hoje, a linha vermelha teve o seu 
início durante sua administração, mas devido 
a circunstâncias outras ficou no papel e de
pois de quase 30 anos ela se tomou realidade. 
E o Parque do Flamengo? 

Os túneis com previsão para abastecimen
to de água até o ano 2.000: O Guandú? E 
muitas outras obras que marcaram a passa
gem d-) ex-governador do Estado da Guana
bara. 

O exemplo que o prefeito César Maia se 
refere e juntamente neste ponto o de obras 
para a cidade do Rio de Janeiro, numa tenta
tiva de resgatar a imagem da outrora CIDA
DE MARAVILHOSA, e que, deveria ser 
seguido pelos nossos prefeitos da Baixada 
Fluminense, recuperando a história de seus 
municípios, hoje corroídas pelo tempo e pelo 
descaso administrativo. 

Fica portanto o alerta desta coluna que em 
18 de março completará 21 anos de publica-
ções. 

PACHEQUINHO É O DIRETOR
GERAL DA ALERJ 

Quando o prefeito Joaquim de Freitas em 
1972, convidou para exercer a função de 
Chefe de seu Gabinete, Dr. Albino José da 

ANTE-SALA 
-POLÍTICA 

(Mosaico Político) 

Silva ( que exercia as mesmas funções na 
antiga Assembléia Legislativa em Niterói) 
veio na equipe do Dr. Albino, o jovem Luiz 
Carfos dos Santos Pacheco, funcionário da 
ALERJ, onde sempre exerceu cargos rele
vantes, contribuindo desta forma para o bom 
desenvolvimento daquela Casa Legislativa. 

Ao assumir a Presidência da Casa o depu
tado Sergio Cabral Filho, convidou-o para 
ocupar a função invejada de DIRETOR-GE
RAL. 

Ao amigo Pachequinho, as nossas felicita
ções e desejamos êxito em sua nova emprei
tada. 

NA ALERJ: DEPUTADOS 
ANTECIPAM·CARNAVAL 

Cerca de 40 deputados não compareceram 
na ultima quinta-feira à ALERJ, quando se
riam apreciadas matérias, preferindo anteci
par o início do carnaval, deixando de lado 
suas obrigações parlamentares. 

Quando a população está começando a dar 
um crédito de confiança no Poder Legislati

. vo, os nossos dignos e honrados representan
tes organizam uma "GAZETA"semquehaja 
um motivo urgente. 

Esperamos que este fato não se repita, o 
que o eleitorado fluminense não sinta sauda
des, especialmente da Legislatura passada. 

Srs. Deputados: O povo os escolheram 
para lutar junto ao governo do Estado, para 

, melhorar as condições de sobrevivência dos 
minicípios e não para "Gazetearem". 

NELSON BORNIER FIRME 
EM SEU POSTO 

Apesar de · 
alguns noticio
sos de má-fé, o 

deputado fede
ral NelsonBor
nier está sem
pre em seu ga
binetena Secre
taria.da Baixa

da, procurando 
trazer recursos 
e atendendo os 

Bornier seus amigos e 
correligionári

os. A inveja tem sido a tônica daqueles que 
tentam denegrir a imagem do atual Líder 
político da nossa sofrida Baixada Fluminen
se. Bola para frente, Nelson Bornier! Em 96, 
NelsonBornier disputará a prefeitura de Nova 
Iguaçu. 

MESA DA ALERJ TEM IGUAÇU
ANO E UM BELF.ORROXENSE 
Os deputados estaduais Ernani Boldrim e 

Ricardo Gaspar foram indicados e eleitos 
respectivamente 4° Vice-Presidente e 4° Se
cretário da Mesa Diretora. 

Nelson Júnior 

CORRIDINHASCORRIDINHASCORRIDI'NHAS 
O Corretor de Seguros, CID OMAR 

tem procurado seus amigos e clientes, 
comunicando que em 96, estará dispu

tando uma cadeira na C:MNI. §§§ Um 
grupo de filiados ao PMDB em Nova 
Iguaçu, apoia o nome do deputâdo Dé
lio Leal para prefeito em 96. §§§ 
Excelente a atuação do Secretário de 
Comércio e Industria, Luiz Antunes na 

administração Altamir Gomes. Bom 
nome para prefeito em 96. §§§ Será 
em março a eleição do novo Diretório 
MunicipaldoPMDB,emNovalguaçu. 
Jango está sendo cotado para a presi- · 
dência. §§§ No próximo dia 18 de mar
ço, esta coluna, estará completando 21 
anos. §§§ Fernando da CEG, é outro 
nome que estará disputando uma cadei
ra à CMNI. §§§ A vereadora :t-.1arina; 
de Japerí, esteve recentemente na Secre
taria da Baixada, levando uma série de · 

reinvidicações. §§§ O deputado Carlos 
Corrêia, apresentou Projeto proibindo o 
uso da gráfica daALERJ para fins elei
torais, §§§ O vereador Celso Valentim 
tem mostrado aos novos membros da 
C~l como deve ser um presidente de 
uma Câmara Municipal. §§§E por hoje 
é só Até a primeira quinzena de março. 

"Está na hora de vender o peixe" ... 
Este espaço está aberto a qualquer 

Partido Político para expor suas idéias, seus 

~ QUINZENA/ FEV I 95 
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, . . 
propos1tos ou proJetos. 

Venham conversar conosco! ! ! 
Este veículo é democrático. 
Rua Barão de Tinguá 669 

Centro - Nova Iguaçu 
JortalSEMflOlltlllS 
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-GERAL 

INICIADAS AS OBRAS DE 
DESPOLUIÇÃO DA BAIA 

O Governador Marcello Alencar 
deu início, dia 3 de fevereiro, em São 
Gonçalo (Praça do Rocha), às obras 
do Programa de Despoluição da Baia 
da Guanabara, em presença do Se
cretário de Obras e SeIViços Públi
cos e Vice-Governador Luis Paulo 
Correa da Rocha, autoridades locais 
e do Estado do Rio de Janeiro. 

Os 19 contratos que começam a 
ser executados vão beneficiar, com 
redes e reservatórios de água, redes 
e ampliação de estações · de trata
mento de esgotos, 1,4 milhão de 
pessoas. Nessa primeira etapa, se
rão realizadas obras nos municípios 
do Rio de Janeiro, Niterói, São Gon
çalo, Belf ord Roxo, Duque de Ca
xias e São João de Meriti, benefici
ando populações de áreas que só 
agora terão suas condições de vida 
melhoradas com a instalação de re
desde água e esgotamento sanitário. 

O progra:,n.a de despoluição que o 
Governado{ Marcello Alencar inicia 
em S. Gonçalo vai atender, nessa 
etapa, principalmente, populações 
da Baixada Fluminense, onde serão 
instalados 213 km de redes ( aduto
ras, troncos distn°Quidores e canali
uções domiciliares, cujos diâme
tros variam de 90 a 5 cm. 

Na Baixada Fluminense serão ins
talados, também, 8 reservatórios 
comcapacidadeparaarmazenar77,5 
milhões de litros. Em Meriti serão 
instalados os reservatórios de Éden 
( 1 O milhões) e Coelho da Rocha (7 ,5 
milhõesdelitros). EmBelfordRoxo 
serão atendidos os bairros: Jardim 
Brasil, Frei Fabiano, B. do Outeiro, 
Boa Ventura, Jardim 1º de Maio e 
muitos outros. 

Na Ilha do Governador a estação 
de tratamento de esgotos será ampli
ada, passando dos atuais 200 litros 
p/s para 420 litros p/s, aumentando 
em 120% sua capacidade, com a 
rede coletora também sendo ampli
ada em 50 km, com diâmetros de 15 
a 30 cm. 

Os recursos, no total de US$ 793 

milhões, que garantirão a execução 

do programa em sua primeira etapa, 
são de três fontes: do Banco lntera
merican o de Desenvolvimento 

(BID), US$ 350 milhões, do gover

no japonês, através da OECF ( Over

seas Economic Cooperation Fund), 

US$ 237 milhões; e do Governo do 

Estado, US$ 206 milhões. A infor

mação é da Secretaria de Estado de 

Obras e Serviços Públicos. 

UNIG DIVULGA -CURSOS DE EXTENSAO 
A UN1G - UNIVERSIDADE 

DE NOVA IGUAÇU vai p~omo
ver nos meses de março e abril os 
seguintes cursos de extensão, que 

serão ministrados nos dias 18, 25 
de março e 1 e 8 de abril, no 
horário de 8 às 12h. num total de 

20 horas aulas: 

São os seguintes: 
Atualização em Língua Portu

guesa - Construção de Textos; A 
Energia dos Cristais; Dança de 
Salão; Educação Especial; Edu

cação Matemática: Resolução de 
Problemas; Espiritualidade e Re

encarnação (para leigos); Inglês-

Conversação; Métodos, técnicas 
e procedimentos de ensino; Mú

sica Popular Brasileira: Uma 
abordagem histórica; Novas al
ternativas para as classes de alfa
betização; Numerologi.a: Princí

pios básicos; Pintura em tecidos; 
Poder e valor da Auto-Estima; 
Teatro para principiantes e Ofici

na da Voz. 
As inscrições poderão ser fei

tas no Protocolo da Unig na Av. 
Abílio Augusto Távora, 2134 -
Nova Iguaçu, até ao dia 17 de 
março de 95, das 8 às 20h. com o 
pagamento da taxa de R$ 8,00. 

SERVIDORES PÚBLICOS PÕEM 
A "BOCA NO TROMBONE" 

A UNSP - Sindicato Nacional dos 
Servidores Públicos em reunião com 
entidades representativas dos servido
res públicos criou a Coordenação Esta
dual com a participação das entidades 
que se fizeram representar, no sentido 
de fortalecer o movimento em defesa do 
serviço e do servidor público, da socie
dade e da soberania nacional, objetivan
do a união dessas entidades contra os 
Governos, sejam eles Federal, Estadu
ais ou Municipais, - distribuiu a seguin
te nota: 

Esta Coordmaçãovema públicopara 
denoociar a campanha orquestrada que, 
a pretexto da "modernização" tenta 
impingir a idéia de que, "sem mudanças 
profimdas na Constituição, o Brasil vai 
permanecer no atraso'' . 

Querem privatizar a Previdência 
Social, acabar com a aposentadoria por 
tempo de serviço e com a estabilidade 
dos servidores públicos, que terão como 
reflexo, a desestabilização da máquina 
administrativa. 

Não queremos que o Brasil de ama
nhã, seja o México de hoje! - diz a nota. 

E acrescenta: 
Repudiamos, portar· , a revisão cons

titucional que pretende retirar do texto, 
institutos previstos constitucionahnen
te, como cláusulas pét.reas, inseridas 
como direi.tos e garantias individuais, 
tais como, minimizações de vencimen
tos, proventos de aposentadorias etc. 

Tal procedimento, isto é, a revisão 
mencionada, está expressivamente ve
dada por força do disposto no Art. 60, 
parágrafo 4°, item IV da Constituição 
Federal. 

Rediscussão, com a participação 
ampla das lideranças do funcionalismo 
público. 

Repudiar e lutar pela aprovação pelo 
Congresso Nacional, da Medida Provi
sória nº 831, de 18/01/95 que tem, por 
escopo, prejudicar direitos adquiridos, 
legítimas conquistas do funcionalismo, 
estabelecendo diferenciações jurídicas, 
além de contrariar princípios e regra
mentos da Carta. 

Em nome da dignidade e respeito ao 
funcionalismo público, é nosso dever 
lutar pela manutenção das conquistas 
dos trabalhadores, pela estabilidade no 
serviço público, pela defesa da Previ
dência Social, e por salários e aposenta
dorias dignas! 

Por um Brasil justo, com melhor 
distribuição de renda, sem· desigualda
des, livre, democrático e soberano! -
conclui a nota. 

Fazemparteda coordenação: UNSP 
- Sindicato Nacional dos Servidores 
Públicos do Brasil; SINDSERF - Sindi
cato dos Servidores Federais; Sindicato 
da Polícia Federal; Sindicato dos Servi
dores do Judiciário; Federação dos Apo
sentados e ASDNER - Associação dos 
Servidores do DNER. 

CONSTRUÇÃO IRREGULAR 
CAUSA CONSTANTES ACIDENTES 

Avançando sobre o que 
deveria ser passeio públi
co, o muro do Mesquita 
Futebol Club, nas conflu
ências da A.v. Feliciano 
Sodré com a Rua Pará em 
Mesquita, não permite, en
tre outras coisas que pe- 1...,_...-~,-;;:::--' 
destres circulem pelo espa
ço que deveria ser seu e 
tampouco permite aos mo-
toristas que demandam a 
citada Rua Pará, a devida ,_ l 
visibilidade para entrarem , 
na Feliciano Sodré, cau- L---'---=-==-=-..=.:..=-=--=-=-=--=.:ac_...:c:...-=.::.=:....=====-~ 
sanda sucessivos aciden-
tes, como o último que se vê na foto. 

Além disso a área em frente ao Mes
quita Futebol Clube carece de iluminação 
pública e em passado recente, uma aluna 
da Escola Rotary que fica ao lado do 
citado clube quase sofreu estupro, salva 
somente por um grupo de rapazes que 
perceberam a manobra do tarado. En-

quanto a Prefeitura não resolver o caso da 
iluminação, é necessário que o Cmte. do 
20° BPM destaque policiais para a área. 
Quanto ao Mesquita Futebol Club, não 
tem, em seu '' campo de futebol' ', prote
ção de tela para evitar saídas da bola que, 
em muitos casos vem atingindo as resi
dências circunvizinhas. 
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A INFORMAÇÃO SEM LIMITES , ., 

EMPRESARIOS DO LOTE XV V 
A PRIMEIRA BATALHA Pág. 6 

• 

1 Odilardo Alves empossado 
na OAB - Nova Iguaçu 

Um banquete ocorrido no Nova Iguaçu Country Club, com a 
presença de expressivas personalidades do mundo jurídico 
marcou a posse do novo presidente da OAB- sub secção de Nova 
Iguaçu, Odilardo Alves, que venceu com tranquilidade as últi
mas eleições para o cargo. 

Odilardo falou, como sempre, de improviso expondo seus 
planos de administração dessa unidade en1lm.erando os compo
nentes das mais diversas comissões existentes na casa, para o 

~ desenvolvimento dos trabalhos que terão daqui prá frente . 

O Deputado Estadual Ernani Boldrim, em entrevista exclusiva, fala de seus projetos para Nova l~açu, pg. 4 

Na foto os três presidentes, Celso Fontenele - OAB/Rio, 
Odilardo Alves - OAB/Nova Iguaçu e o ex-presidente Marcus 
-Vinicius, eno canto direito o Dr. José Fernandes. 

NA PÁG. 9 
"UMA MORTE . . 
ANUNCIADA" 

CARLOS MORAES 
VAI MUDAR DE 

PARTIDO 
PÁG. 11 

' 

"A VIDA. SEXUAL 
INFANTIL" 

PÁG. 3 · 

"ROMARINHO 
ºDANÇOU" 

COLUNA DO GATO 
RÁG. 7 

QUEIMADOS DIVULGA CALENDÁRIO DE 

PLANTÃO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS 

PÁG,, 12, 
. ,, . , 

FLÁVIO NAKANDAKARE 

, . 
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NOSSA OPINIÃO J. Fontes . RELIGIÃO -

Proteger as testemunhas 
'Wtutea~, 

~ IUU1Ca ,ne, ~~li 

(Gandhi) 

Inúmeros têm si.do os casos de . 
.testemunhas dos mais variados 

crimes, que à falta de uma prote

ção legal acabam na vala comum 

dos heróis mortos. 

Via de regra, testemunhasficam. 

face a face .com o criminoso, que 

nunca está sozinho no delito, prin

cipalmente na fase de seu reconhe

cimento. 

Desta forma quantos e quant-0s 

crimes ficam sem solução - embo

ra hajam testemunhas - mas que se 

omitem pelo receio natural de se

rem a próxima vítima. 
· A testemunha é, sempre, quan

do honesta, peça fundamental para 

a elucidaçãode delitos de toda es

pécie, mas que sem proteção por 

parte das autoridades e da legisla

ção, não se apresenta. 
Elas deveriam, emtodasasfases 

do processo criminal, terem res

guardadas nas suas identidades, 

seus endereços, inclusive na fase 

do julgamento, cujo depoimento 

emjuízo, ouno julgamento, deve-

W. VITAL 
VÍDEO E SOM 

ria ser evitada toda e qualquer di-• 
vulgação de seu nome ou face. 

Da forma atual, e principalmente 

por ser mais incomodada do que o 

criminoso, tudo vai continuar da 

forma que está. 

O reconhecimento do criminoso 

por parte da testemunha devé ser 

feita de modo que o indiciado, ou o 

suspeito, não lhe possa ver a face. 

Por outro lado a legislação deve

ria prever, também, a não publica

ção de fotos ou a identidade delas 

para que se sintam realmente pro

tegidas. 

Ao criminoso pouco importa 

matar mais um, mais dois, -mais três 

e por aíadianté, pois quem já matou 

o primeiro, toma-se rotina matar 

mais um. A proteção não deve se 

estender tão somente aos crimes de 
morte, mas a todos os tipos de 

crime, .inclusive os crimes políti

cos, cometidos pelos que se costu

ma de chamar de "autoridade". 

Qualquer crime é um crime. Seja lá 

de que espécie for. 

Os afetos e desafetos com os quais 
nos vemos dentro do mundo, resultam 
do uso que fazemos do nosso livre
arbítrio. Curioso é que por coisas tão 
fúteis semeamos espinhos nos cami
nhos alheios, esqu~dos que o fazemos 
em nossa p rópria estrada. Tudo de bom 
ou de ruim atirado na vida do outro 
retornará multiplicado para a nossa. 

Alguns fazem até questão de dizer: 
- "Eu dou um boi para não entrar 

numa briga e dois para não sair dela". 
Esta frase denota o nosso estado de 

selvageria, de povo apenas esclarecido 
mas não verdadeiramente civilizado. 
Nosso intelecto reluz e nosso coração 
vive em trevas em fimção dos valores 
que norteiam nossa vida. 

O valor do perdão à luz do Espiritis
mo não está só no fato de Jesus tê-lo 
dado aos que o crucificaram e não so
mente porque serem~s perdoados de 
acordo com o perdão dado aos outros. 
Antes precisamos perdoar, para que 
consigamos neste exercicio abrir bre
chas, espaços emnossa consciência afim 
de termos o perdão da mesma quando 
tivermos necessidade. A ausência deste 
impulso em relação aos outros acabará 
condicionando-nos a não reconsiderar
mos nada e anotarmos detalhes que não 
poderão passar despercebidos e sere-

mos medidos com a mesma rigidez e 
inflex:ibilidadepelotribunal divino exis
tente em nós. 

O perdão pode converter-se em uma 
"vingança sutil", uma maneira de humi
lhar o outro, encurralando-o e demons
trando a ele o quanto somos grandes e 
nobres porque perdoamos e ele um de
sequilibrado, um selvagem por ter agre
dido-nos. 

Por que razão vemos ainda o cisco 
nos olhos alheios, os pequenos defeitos 
de caráter de alguém e esquecemos da 
trave que está nos nossos olhos, ou seja, 
dos defeitos que ainda temos e que 
ignoramos ou não admitimos? 

Perdoar 70x7 significa perdoar infi
nitamente. Não sa hemos em que condi
ções renasceremos amanhã, se estare
mos na dependência dessas mesmas 
pessoas que hoje deploramos. Aquele 
que agride, normalmente é alguém infe
liz conduzindo problemas não resolvi
dos, é um enfermo espiritual que não 
será curado se nos dispusermos a revidar 
seus ataques. A oração, o diálogo fran
co, a tolerância, são excelentes terapias 
que ajudam na mudança de atitude do 
agressor. Este é o Ano Internacional da 
Tolerância, saudemo-lo coma presença 
mais assídua desta virtude em nossas 
relações. 
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Funerária 
São Salvador 
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MEDICINA -

A VIDA SEXUAL INFANTIL 
Um preconceito núlenário estabele

cia que a criança desde o nascimento até 
a puberdade seria totalmente destituída 
de vida sexual, a qual só se despertaria 
quando o indivíduo estivesse apto a se 
reproduzir. Quando a criança manifes
tava inclinações precoces de natureza 
sexual, esse fato era levado à conta de 
uma perversão, de uma anomalia. An
tigamente, não se admitia a existência 
de disposições inatas na criança e se 
desconheciam as modificações :fisiopa
tológicas e psíquicas da evolução infan
til. Até a época da criação dessa nova 
ciência que é a sexologia, cujos pionei
ros foram MOLL, MOREAU, KRA
FFT-EBING, FREUD e os de sua esco
la, pouco de nada se conhecia da sexu
alidade infantil. Pouco a pouco, entre
tanto, a experiência e a observação vie
ram demonstrar a necessidade de me
lhor se conhecer a vida sexual infantil, 
por isso que não se chegou à conclusão 
de que todo menino ou toda menina teria 
uma pré-história sexual a contar. Veri
ficou-se, também, que de uma boa ou 
má orientação na iniciação sexual po
dem resultar conseqüências futuras com 
repercussão intensa sobre a saúde :fisi
ca, a esfera psíquica, o comportamento 
e a integração no meio social. 

Nota-se, já em tenr~ idade, uma dife
renciação corpórea e psíquica nos dois 
sexos, muito embora tal diferenciação 

só se evidencie com a puberdade, com o 
aparecimento dos caracteres sexuais 
secundários. 

O menino é fisicamente mais desen
volvido que a menina, tem a musculatu
ra mais possante, demonstra mais de
senvoltura e mais ousadia nos jogos 
esportivos, nas peraltices e nas aventu
ras, embora a modernidade esteja nive
lando alguns desses comportamentos. 

O instinto de agressividade costuma 
ser mais forte nos meninos, nos envolvi
mentos em disputas, mostrando mais 
rebeldia do que as meninas. 

A menina denuncia, muito cedo, o 
instinto maternal, entretendo-se com 
bonecas, dedicando-se a atividades do
mésticas, revelando maior apego ao lar 
e mostrando-se mais acomodada, mais 
paciente e mais meiga. Nessa fase, de 
form~ ainda mal definida, o instinto 
sexual se manifesta. 

Para HA VELOCKELLIS o que ca
racteriza a vida sexual da criança é a 
tendência a se voltar para o seu próprio 
corpo. A criança busca, ela própria , 
sem o concurso de um parceiro, satisfa
zer o seu desejo sexual, o que explic_a a · 
freqüência da masturbação, em ambos 
os sexos, ao surgirem os primeiros lar11-
pejos do instinto da reprodução. 

O Tempo é o Senhor da Razão. 
Que Deus nos proteja e... até lá. .. 

Dr. M. Simões Neto -Doenças Emocionais -Psiquiatria - Medicina Psicossomática 
Prof. da Uni-Rio- CREMERJ 52.27282-5 - Tel: 768-3884 

ARTES PLÁSTICAS Oscar Santos 

Pinturas 
JOANA, 
NELMA 
E SILVIA 

As pintoras Joana Guabiraba, 

NelmaFranciscaDomelles e Síl

via ReginaAlmarja estão expon

do na Sala Outra Coisa durante 

um mês. 

O projeto arte na casa de Gua

biraba está cada vez melhor. 

Quem deseja expor lá~ deve pro

curar o Centro Cultural Manoel 

Tabella, que organiza a exposi

ção. 

EM ABRIL 
Sheyla Triani, Manoel Tabella, 

João Fontes e Luiz Carlos deve

rão expor pinturas no Centro de 

Educação Moderna (CEM), em 

Belford Roxo em abril. 

São quatro artistas que, sem 

dúvida, levarão bonitas manhas 

pra enfeitar o espaço cultural do 

CEM. Luiz e Tabella são acadê-

micos e Sheyla super contempo

rânea. João vai mostrar suas mais 

recentes flores e marinha Será 

uma exposição pra marcar histó

ria Aguardem. 

.. 

No traço de Flávio N akan

dakare, o artista plástico Ma

noel Tabella, numa homenagem 

a este cidadão que vem lutando 

bravamente para o desenvolvi

mento da cultura em Nova Igua

çu, formando em seu Centro 

Cultural novos artistas nas mais 

variadas áreas das artes plásti

cas e artesanatos. 

Dr. José Maria de Azevedo . IMÓVEIS - VENDA 
·-

· Cirurgia Plástica FORTALEZA IMÓVEIS A VENDA -767-7243 • Creci 11422 
Terça e Quinta-feira 

LIPOASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cintura 
PLÁSTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer etc. 
PLÁSTICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez etc. 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios etc . 
PLÁSTICA DA FACE total, testa, pálpebras etc. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras etc. 

Rua Bernardino de Meilo. 1 399 · sala 304 
(Centro Médico) Nova Iguaçu · Tel.: 768-0313 

Contabilidade 

Nelson Borilier 
Organização de Empresas 

Assistência Fiscal e Comercial 
Balanços 

Rua Proj Venina Correa Torres, ]30 - 10ª andar 
Centro - Nova Iguaçu - (sede própria) 

Te/s. : 767-1447 e 767-7621 
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Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis 

Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - Sls. 304 e 305 
Centro - BeHord Roxo - RJ 11 761-0013 

Vende-se • Lote terreno c/ Vende-se • 2 terrenos grds. 
300 m2. Estrela Branca, Lte. RuaPiratininga - S. Bernardo 
2/ Qdr. 1 • Santa Maria Belford Roxo 
venae-se - ;::s rcJo na Av. J oa• Vende-se - .! casas • t:si:r. 

quim Costa Lima - Lote x:./ PlínioSalgado,3881 - Belford 
Belford Roxo Roxo. 

Vende-se - Casa · Apto. • Vende-se - Sitio c/ ótima 
Loja Gde. Rua Balcuru, 222 casa, 4 quartos, sala, coZi-
xavante nha, banheiro, varandãoe ga· 
Vende-se . Casa, 2 qtos, s i, ragem - tipo mansão • terr. 

coz, banh, área, var, e/ terr. 1200 m2, murado. Rua Re-

R. Tupacereta • S. Bernardo tiro Félix/ Rua Timbira. 

Vende-se - Galpão si pare- Vende-se • 2 casas · 3 e 4, 
des • Cob. Aluminio - Rua sendo a três c/ telhase a 4c/ 
Santiago, 85 - V. dos Teles. ~ Rua Rocha Carvalho, 

Vende-se - Terreno Lte. 12/ 
• Belford Roxo. 

Vende-se - Casa com quer-
Qdr. 22. Rua Projetada -

to, sala, cozinha, banheiro, Heliópolis • Prox. praça. salão de festas, garagem, 
Vende-se - 2 casas - Av. acab. ótimo, esq. alumínio. 
Joaquim Costa Lima, 196 - Rua Aracuam • Hinter1ândia • 
Jd. Piedade • Wona Belford Roxo. 

Jorn~ -SEM fAONYIIBIS I 
I 

@Vendo- 1 casa. c/2 qts. sla. coz eescr. barat.o -oentr0Novalguay11 

copa, baoh. coz e gar. pi 3 carr. e e/ 2. 700 m2 · R$ I 05 mil. 
um ap. e/ 1qt. sla. coz copa, coz @Vend<r Cerâmica• Booitas áre-
ban.gar.,aoladoRioSampa. Tudo as, 1 e/ 7000m2 pi RS 11 O mil, 
R$ 45 mil. M viaga:n. outra e/ 5000 m2 e/ muitas frutei• 

@Vendo-casanoEsplanada-lu.xo· ras e casa bem localizada. por R$ 
e/ pise., 2 qts. Sla. Coz Cq,a. 2 llO mil. 
banhs. Gar. p /3 carros. R$ 70 mil. @Passo-Ofic. Rancho Novo, bem 

@Vendo casa no centro de Nova local. c/femnrumas. Cwtr. 5 anos, 

Iguay11 e/ 4 qts. sla. coz copa, 2 alug. R$ 200. PI R$ 3 mil. 
baihs.murada.RS55mil.Urgente. @Passo- Sra Lanchcnde. Centro 

@Vendo-Sra. Casa.CentroNOva -Nova Iguaçu. Ccntr.novo:Alug. 

Iguaçu, e/ 3 qts. sla. coz copa. 2 barato. Mov. M ens. RS 22 mil. PI 
banhs. e/ suítelluxo. gar.2 cmros. 95mil. 

R$ 50mil. @Vendo-Queimadc6,lm.dicn.no-

@Vendo- Sr. Ap.luxo, quitado e/ vinha, mov. mens. R$ 11 mil. PI 
3 qts. sla. copa/ooz, baJh. depende R$ 40mil. r.· com suíte luxo - R $ 95 mil - Alugo- Ótima loja, área nobre e/ 

ea Nobre Fechada. 460 m'l, 4 portas aço, alug. R$ 

@Vendo-3 casasnaLuizLemos• 500. 
uma c/2 qts. sla. ooz copa. baoh. @Vendo-Prox. Posto Tio Luiz- 3 
gar. pi 3 carros, outra c/2 qts. sla casas. a 1' c/2 qts. sla. copa, baoh., 
coz copa. baoh. e gar. terceira e/ 1 2' c/2 qts. sla. coz copa, baoh. + 2 
qt. s!a. coz copa. b3Dh. • Tudo R$ lojas vazias. PIR$ 30mil. CI João. 
45 mil • M Viaga:n. @Vendo- Austin • Mini-Sítio d 
@Vendo • Lanchcnete Centro fruteiras, casa sede e/ 3 qts. sla. 
B.Roxo. Mov. Mensal acima RS coz copa, dq>cias. Csa caseiro. 
12 mil p/ RS 40 mil a combinar. Todo murado, 2200 m'l. Doem. 
@Vendo-Exc. galpão luxo e/ ref. emdia.p /R.$35 mil· URGENTE. 
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ENTREVISTA entradas de Nova Iguaçu. 
S/F- E o problema da falta d'á:ua? 

DEPUTADO ERNANI BOLDRIM Boldrim- Eu o deputado Nelson Bornier já devemos 
iniciar algumas obras de imediato com relação ao 
problema da falta d'água, principalmente no bairro da 

Odeputadoestadua/.ErnaniBoldrim(PP), Chatuba, Coréia É um projeto que existe há muito NELSON JUNIOR 

S/F- Boldrim, você eleito deputado estadual pelo em entrevista exclusiva ao SEM FRON- tempo e agora estamos nos enganjando para que pos-
pp e fazendo parte da Mesa Diretora da ALERJ-4º samos realizar de imediato.Agora, agrande realização 

TEIRAS,fiez um balanço de suaspretenções d B _ _, -e;,, , Vice-presidente;vocênãoestásentindoumestranho a aixuua r,uminense, sera a conclusiio das obras 
no ninho dos tucanos? políticas, reafirmando sempre que tem com- iniciadas pelo governo anterior do Estado que realizou 

Boldrim- Não, porque para se fazer uma composi- pro misso com a população iguaçuana e não diversas obras no Guandú, mas que não foram aprimo-
ção de Mesa, isto é, um entendimento partidário. A rodas, com o término destas obras previstas para J 2 

medirá esforços em resuaJar as omissões Mesa tem diversos parlamentares de vários partidos, e õ meses, aí sim, depois de concluídos, teremos água à 
o nosso relacionamento com O PSDB é políticas cometidas em um passado recente. vontade na Baixada Flwninense. 
muito Kfande, muito forte. Analizamos sem- S/F-E sobre o problema dos telefones? 
pre que ninguém é forte sozinho, quando a Boldrim- Nós estam'!s aí sempre em 
sua posse está sendo colocada de forma contatocomaDiretoriadaTelerjejátemos 
coerente, nós vamos prestigiar estaforma notíciasquevãocomeçarde imediato, tam-
coerente, é através dessa coerência que O bém, a instalação de telefones em Miguel 
nosso presidente Sérgio Cabral Filho, vem Couto, por iniciativa de Nelson Bornier, 
desenvolvendo, através de dados que a onde as estações já estão sendo construídas 
imprensa divulga, uÍn belo trabalho, e está com os camês sendo emitidos para os inte-
tendo a participação nossa por que nós ressados que se inscreveram pagar, e atra-
estamos imbuúios neste mesmo propósito, vés então dessa estação conc/uida dentro 
que só pode elevar aquelaCasaLegislativa de poucos meses teremos no local cerca de 
ao respeito da comunidade. 800 telefones funcionando. 

S/F- Você tem um projeto de serem Estamos também tentando a instalação 
implantadas duas estações ferroviárias, de novas estações telefônicas em Austin, 
uma na altura do bairro Santa Eugênia Nova Iguaçu, incluindo os bairros de 
(Bandeirantes) e outra em Cacuía. Irá ComendadorSoareseodistritodeMesqui-

reativar este velho sonho das comunida- ta. 
des? SIF- Para concluir, alguma coisa que 

Boldrim- Já estamos em entendimentos ==-----=-=-==-.:..:...:::==-=-=--------~'!::_------=---...d· queira acrescentar. 
com as autoridades competentes, através do vice-go- Boldrim- Quando temos sempre esta 

vemador Lui= Paulo da Rocha (Secretário de Obras), ••• "Não saio de Nova Iguaçu oportunidade da imprensa em divulgar, gostaria de 
que inclusive esteve em visita aos bairros de Santa colocaraestacomunidadedeNovalguaçuqueprocu-

• , 
Eugênia e da Cacuia, e asSU111iu compromisso conosco e o meu comprormsso e rem entender a minha posição hoje como representante 
de visitar de 15 em 15 dias o nosso município para do governo do Estado que nada disso se consegue do 
conhecer mais de perto os problemas e podermos com Nova Iguaçu. li dia para a noite. Para conseguirmos estas 

reinvidicar soluções para nossa cidade. Nesta oportu- reinvidicações, tem que ter um trabalho de participa-
nidade eu colocava para ele, que era acomlJJanhado do · ·d· - "' I re1nv1 1caçao, e que possam trazer para lYOVa guaçu ção, dedicação e ficar em cima temos que enfrentar 
Secretário da Baixada, del]Jutado Nelson Bornier, que t fh · ·nt1a 95 es as me onas '1l em • muitos obstáculos, burocracia hoje é mais crônica que 
uma das prioridades de Nova Iguaçu, era a impfanta- S/F- E as entradas pela rodoviária Presidente 
rão de duas estaçõesfie"oviárias e ho'}·e é através da qualquer solução. Mas podem ficar tranquilos, que sei 
,. Dutra aos Distritos? Haverá mudanças em seu visu- .,ç, 
?'LUMITRENS, que é O órgão competente parasoluci- ai? pe,Jeita,nente das minhas responsabilidades, sou um 

onar este reinvidicação. Ainda em J 995, serão inicia- politico que não saio de Nova Iguaçu e o meu compro-Boldrim- Eu tenho conversado muito com o nosso 
das as construções destas duas estações. misso é com Nova Iguaçu. E muitas obras levaremos deputado Nelson Bomier, Secretário da Baixada a 

S/F- Com relação às passarelas? respeito desse assunto. E sentimos que a reinvidicação para Nova Iguaçu, por ser um dos maiores municípios 
Boldrim- Tenho visitado muito o bai"o Esplanada, teve excelente aceitação e acredito que dentro de da Baixada Fluminense e temos o nosso secretário da 

o SESC e verifico que a falta de passarelas para poucos meses já veremos· melhorias nas entradas de Baixada Fluminense, deputado Nelson Bornier. Com 
pedestres nestes locais é prioritária-Já fiz as Indica- Comendador Soares, Austin, Nova Iguaçu, Posto 13, este nosso relacionamento, temos a certeza de levar 
ções e estou mantendo entendimentos com O SESC, que A cisa, Posse. &tas entradm precisam ser embelezadm, para a nossa Baixada Fluminense grandes melhorias, 
é hoje uma das maiores àreas, para nos ajudar nesta além de recapeamento nas vias urbanas de acesso as especialmente para Nova Iguaçu. 

Instalações Comerciais em Mármores e Granitos 
Revestimento em Pisos 

Av. Nilo Peçanha 670 - Centro -Nova Iguaçu 
Tels.: (021) 767-7196 e 767-8563 -Fax 768-1076 

-·•·-;r·'''-"~~r:, .. n•-"l.:,,•~· ~•···"'1•·,,.. - ··-· r 

·\-Jlf P.ôGRAFIA1-~SAO JOSE 
IV!ARTEL SANTIAGO TIPOGRAFIA LTDA. 

Convites - Talões de Notas Fiscais - Impressos em Geral 

TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 
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BELFORD ROXO MUNICÍPIOS NOVA IGUAÇU '' ! 

Diretora de Saúde esclarece sobre 
meningite em Belf ord Roxo 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
VAI DAR AULA MAGNA 

ne, o que facilita a pro
liferação de doenças 
infecto-contagiosas. 

A proprietária does
tabelecimento, Edna 
Rocha, preocupada 
com o fato, procurou, 
de forma equilibrada e 
sensata, um diálogo 
com a comunidade, so

~~===~~~~!!!l!l!!l!!~~::!.J licitando à Secretaria 
de Saúde do municí-Na foto a Dra. Delfina quando orientava 

aos responsáveis sobre a meningite. 
pio, o envio de um re

presentante à escola para os es
clarecimentos aos pais, o que 
ocorreu no último dia 7 /3 -pela 
Dr3. Delfina (Coordenadoria de 
Saúde Sanitária), que tirou todas 
as dúvidas rtlativas ao assunto 
tranqüilizando os responsáveis 
pelas crianças e criticando certos 
meios de comunicação que trata
ram o assunto de forma sensacio
nalista. E daí o pânico! Ness~s 
esclarecimentos a Drt Delfina 
expôs os cuidados preventivos 
que se deve ter para evitar a doen
ça e como se proceder em caso de 
contaminação. 

A morte de uma criança no 
bairro Santa Amélia, colocou em 
pânico as mães dos alunos do 
Centro Educativo Arca de Noé, 
onde ela estudava, e tentaram fa
zer uma m'l"'ifestação contra a 
escola, como se dela fosse a cul
pa, esquecendo-se, porém, que a 
omissão dos poderes constituí
dos que não promovem, de forma 
eficaz, ações de saneamento bá
sicos e a coleta regular de lixo de 
todas as espécies, além de a pró
pria população, que por ignorân
cia ou relaxamento, não tem a 
menor preocupação com a higie-

A Universidade Federal Flu
minense vai dar Auía-Magna do 
início do primeiro período dos 
cursos de Administração, Con
tabilidade e Direito em Nova 
Iguaçu, no próximo· dia 22 de 
março, às 19h, no Colégio Leo
poldo, com pal~stras proferidas 
pelo Prof-Adjunto e Mestre em 
Administração, José Ribamar · 
Soares. 

Em clima de harmonia e es-
treita colaboração entre a Pre
feitura e a UFF, a solenidade · 
está sendo preparada em con
junto, pela presidente da FE
NIG, Ecy Gomes de Souza e 
Prof Fernando Freire Bloise, 
Gestor da Universidade de Nova 
Iguaçu, que se reuniram, junta
mente com os presidentes dos 
diretórios acadêmicos, para re
lacionar os convidados para a 
Aula-Magna, inclusive. 

~egundoinformou apresiden
te da FENIG, Ecy Gomes de 

Souza, a determinação de Alta
mir Gomes é no sentido de pro
porcionar à Universidade Fede
ral Fluminense· toda a logística 
ao seu pleno funcionamento. 

"É o que estamos fazendo, 
pois e Prefeito considera de fun
damental importância para o 
município o funcionamento da 
UFF durante todo o ano letivo11

, 

dísseEcy. AAula-Magnadeve
rá co,ntar com a presença de 
autoridades estaduais e federais
da região e dos demais segmen
tos sociais. 

-"Quereillos-marcar o início 
do ano letivo de 95 com uma 
solenidade simples, porém sig
nificativa ··e que dê uma exata 
medida do clima de colabora
ção existente entre a PMNI e a 
UFF" - acentuou o Prof Fer
nando F. Bloise, para quem a 
colaboração está muito além das 
cláusulas do convênio estabele
cido entre os interessados. 

Padaria Santa Clara de Chorar é terapêutico ... 

~-&.U_ .d Roxo 

Av. Joaquim da Costa Lima, 1361 - Jambuí 

Açougue Cancela 
Direção: Manuel J.S. Robalinho 

Entregas a domicílio 

Recebemos Tickets 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 
Rua Dr. Toibau, 20 - 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu - RJ 
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Comércio e Assistência Técnica 
de Máquinas de Escritório 
CONSERTOS- COMPRA.$ E VENDAS DE 

MÁO. DE ESCREVER, AUTENTICAR, ~MAR, 
CALCULAR, REGISTRA.DORA., MIMEOGRA.FO 

E REGISTRA.DORA.S ELETRÓNICAS 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 - Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767-0706 

765-8407 
ENCOM.ENDAS DE 

Tortas, Pizzas, Doces Finos, 
Salgadlnhos e Sorvetes é na 

Trav. Mariano de Moura, 85 -
Centro - Nova Iguaçu - RJ. 

• . . ·JOMQI SEM faONTEIRAS 

Chore!!!· 

INFORME PUBLICrrÁRIO 

Prefeitura 
Municipal 
de Nova Iguaçu 
Disque-Del'lúnma 
767-0270 

Iguaçu.ano: Fale com seu Prefeito 
O Gabinete do Prefeito tem a sua 
disposição, permanentemente, um 

telefone para receber-suas denún
cias sobre qualquer irregularidade· 
da qual você tenha conhecimento. 
Não é preciSo se identificar. 

Governo Popular 
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HOTEL SAYONAAA 
VISITE-NOS 

Rod. Pres. Outra KM 7 
São João de Meriti - RJ 

Tel.: 756-2863 

CELSO'$ Administração 
. & Informática Ltda 

"CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silva 

Administrador 
CRA/RJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Suprimentos na 
· Area de Informática 

DesenvoMmento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

~ 
~ 

ié 
n formá ti e a 

Novas turmas para curso de 
Windows em Março 

R. Juiz Moacir Marques Morado, 125/ 
Salas 704 e 705 

Centro - Nova Iguaçu 
lt 768-9200 

11Não haverá progresso social se 
não for de todos e para todos 11 

O NOVO HUMANISMO 
Convoca voluntários que co~dam com esta proposta 

Informações: Tel: 768-9200 

Recados para Rogério de 14:00 às 17:00h. 
(De segmida à sexta-feira) 

Ou comparecer às 2ª e 5ª feiras às 19:00 
à Rua Juiz Moacir Marques Morado, 125/405 

Centro Nova Iguaçu -RJ 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO LOTE 
XV VENCE A PRIMEIRA BATALHA 

A Associação Comercial e Industrial do 
Lote XV, por considerar estar existindo bi
tributação na cobrança de impostos e taxas 
em Belford Roxo, buscando defender os inte
resses do empresariado local, moveu na Jus
tiça um processo de Mandato de Segurança, 
obtendo liminar, cujo juiz em seu despacho 
determinou a suspensão do pagamento da 
taxa pelo Poder de Polícia, por enquanto. 

A direção da entidade refuta as declarações 
do Secretário de Fazenda do Município, 
Mauro.Miguel, onde ele afirma que "os em
presários nunca pagaram impostos". Os diri
gentes afirmam que sempre pagaram e que
rem continuar pagando, só considerando que 
querem pagar dentro de um critério de justiça 
e em montante compatível com.suas posses, 
acrescentando que não é justo serem punidos 
por uma meia dúzia de "empresários" que 
vivem na informalidade por temerem ter de 
assumir tantos impostos e taxas, alguns até 
injustos e aberrantes. 

A Associação também contesta a afirma
ção do Prefeito Joca quando diz que o assunto 
é político e que a motivação é política, acres
centando que a entidade é apolítica e só quer 
defender os legítimos direitos de seus filiados . , 
e acrescenta: Se a administração vai bem nós 
batemos palmas, mas se vai mal, não pode
mos ficar de braços cruzados, sem defender 
os interesses de nossos sócios e em 
consequência do município. 

A própria existência e mantença do murii
cípio são, na maioria, responsabilidade de 
empresários com seus impostos, que aqui 
vivem e trabalham. Impostos escorchantes, 
fecham empresas e em decorrência aumenta 
o desemprego e desestimula a criação de 
novas empresas no município. 

O esforço da Associação é no sentido de 
apoiar os empresários que lá existem, bem 
como aqueles que pretendam estabelecer-se 
no local, gerando mais riqueza e emprego. 

FLOR DE MAIO PRESENTEIA 
ANTÔNIO APARECIDO 

da loja FLOR DE MAIO, wna homenagem 

por ser um dos mais antigos clientes desse 

tradicional estabelecimento comercial, na 

especialidade de roupas masculinas. 

Naqueladata,ALEXANDRELOPES (pro

prietário), o gerente VALDIR e o vendedor 

ANDRADE - que se vê na foto - passaram as 

mãos de APARECIDO uma belíssima cami-
Antônio Aparecido ladeado pelo empresário 

Alexandre e o vendedor Jorge . sa, com os votos de sucessos na sua vida 

Por ocasião do aniversário de Antonio Apa- social e política e também da equipe SEM 

recido, no ultimo dia 3 de março, ele recebeu FRONIBIRAS. 
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ANFÍBIO 
Do Ministro da Agricultura JOSÉ EDUARDO 

ANDRADE VIEIRA em entrevista ao Jornal da 
Manchete: "Nós pegamos o carro andando e procu
ramos levá-lo a um porto seguro". 

Afinal, o ZÉ DO BANCO (Como é conhecido em 
Curitiba) pegou andando um carro ou um navio? 

Seria um carro anfibio? 

MIADOS CURTOS 
• Ainda repercurtindo o sucesso no carnaval da 
Escola de Samba ARRANCO DO HÍ:rvIBN. 
• Filosofia de FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO: Mais vale um LULA que me carregue do 
que um BRIZOLA que me derrube. 
• A inflação estava à toa na vida quando o Banco 
Central a chamou prá ver a BANDA passar ... 
• Frase daquele como que nunca usou tênis ao 
encontrar pegadas de tênis no quarto do casál: 
ERAS TU, ·SENHOR? 

Por hoje é só! 
Agora este GATO vai tomar seu píres de uísque e 

satisfazer uma EXCLUÍDA sexual. 
ROMARINHO ficou assim (foto) depois de uma briga com outros cães na disputa 

de uma cadela no Bairro Kl l. Ele apanhou, não comeu ttinguém e ainda está sen~ 
processado por assédio sexual 

PIERO Retífica de Motores 
Indústria e Comércio 

Motores a gasolina e Alcool 
Agora em Nova Iguaçu - Nilópolis - São João de Merifi 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Mesquita - N. Iguaçu - R.J. 
(Antiga Getúlio de Moura) 

Fones: 796-4726 e 796-1895 

Conjunto ·-Educacional 
SOARES DE ALMEIDA 

Jardim - pré - e.A 
1 ° Grau - Regular e 

· Supletivo 
2º Grau - Contabilidade 

e Informática 

Av. dos lnconfidentes, 41 - Austin 
N. Iguaçu - Tel.: 665-2210 
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"O POSTO DO FARRULA" 

Estr. Retiro da Imprensa, 1820 
Heliópolis - Belford Roxo 

. JOMOI SEM flonlS. 

Quer Melhorar suá saúde 
e ainda ganhar dinheiro? 
Tome-se um distn1midor independente de lima 
linha americana de suplementos nutricionais. 
Telefone-me: Iara Lima - (021) 761-1613 

EDITAL DE CONVOCi\ÇAO 
PARTIDO SOCIAL CRISTAO (PSC) 

Ficam os senhores membros do Diretório Muni
cipal de Belfotd Roxo e suplentes, do Partido 
Social Cristão (PSC), na fonna estatutária, convo
cados para reunião ordinária a realizar-se na Rua 
Almério 65, bairro Sublime, Belford Roxo (Cen
tro), às 09:00 h. do dia 25 de março de 1995,para 
deliberação dos seguintes asswtos: . . 

1- Balanço Financeiro do exercício ~terior; 2-
Medidas administrativas; 3- Calendário de reuni
ões para 1995; 4- Programação de atividades par
tidárias e, 5- Assuntos Gerais. 

Belford Roxo, 25 de fevereiro de 1995 
Antonio Aparecido de Oliveira 

Presidente 
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ASSISTA 
A partir do momento que o homem ler 

a História, ele verá que tudo está errado 
a partir de 1500. O Brasil nunca teve 
uma democracia como a contemporânea 
a temos que utilizá-la inteligentemente. 
Assim sendo devemos analisar muito 
bem a comunicação do TR'E na tevê. 

ro que faça uma reforma na calçada. 

Segundo uma fonte, o enredo da Beija
Flor 96, será uma homenagem a Barão de 
Mauá. 

Muito boa a colaboração da Beija
Flor. Milton Cunha vai ganhar um título 
brevemente. O rapaz é bom. 

Ótimo desfile também da Unidos da 
Ponte, que desfilou alegre, solta e sem 
medo. 
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BEBÊ 
Nasceu o filho de Renato Aragão em 

Jacarepaguá. O pai saiu de Portugal 
e veio conhecê-lo. Renato está gravan
do lá prá ,,ma tevê onde faz sucesso. 

ORDEM 
Diz.em que o Governo pediu à direção 

o SBT pa Hebe Camargo parar com a 
critica. , sim senda ela poderá não 
fazer mai: o programa ao vivo. Onde 
está a de1, ::racia? 

PRÊMIO 
A Glob está dando um prêmio em 

dinheiro a artista mais disciplinado. 
E a Lizani. ra Souto foi a ganhadora. 
Além de búnita tem ordem! Palmas. 

AS PUPILAS 
Muito bonita a novela do SB l' que 

exibe a fant.osia de época e que mostra o 
bomgostodoenxoval. Felizmenteobem 
luta contra o mal, mostrando o quanto o 
homem tem que evoluir. 

Os artistas estão dando um toque es
pecial de categoria O tema musical 
português também é lindo. 

FESTA 
Vem aí a festa d~ São Jorge!. Espe

ro que a organização prevaleça e que 
dê prioridade à MPB. Também espe-

Fátima Bernades e Willian Boner se 
casaram. Moram na Barra. 

Ricardo Cinfora 

Natália de Santucci (divulgação) 

Dizem que Roberta Close ganhou 30 
mil reais pra fazer um comerciai. Outros 
diz.em que ganhou l 00 mil. 

Muito bonitinho também o comercial 
da Brahma. Arte é arte! Quem se comu
nica ganha dinheiro! 

SÔNIA BRAGA 
Ela levou 13 horas pra gravar um cer 

mercial de sabão em pó e não aceitou o 
convite de filmar Pátria Minha, o papel que 
está sendo feito por Patrícia Pilar. "No 
Brasil a tevê paga baixo salário", disse. Ela 
deseja comprar uma casa aqui pra morar 6 
meses. 

lsadora Ribeiro está outra vez na 
pauta da Play Boy, aguarde. 

Daniel Filho deverá comandai a tevê 
Bandeirantes. 

OUTRAS 
• Continua 19 centavos o preço da 

passagem de ônibus em Nilópolis. Va
leu!. A baixada tem que imitar. 

• Paraberuzo o Rotary Clube que esta 
fazendo 90 anos de obras sociais. 

• Simão Sessim continua o mesmo! 
Fala com todos e faz questão de apertar 
a mão de todo munuo. É muito comuni
cativo. 

FESTA 
Carmem Lúcia de SoU7.a Nascimento, 

esposa do presidente do Rotary Clube de 
Belford Roxo, José Carlos Nascimento que 
ofertou uma bonita festa à esposa. Para
béns. 

MULHER 
Este recado vai prá todás as mulheres do 

mundo pelo Dia Internacional da Mulher. 
Deus a criou pra viver ao lado do homem e 

Carmem Lucia 
Nascimento 

é o melhor presente que ele deu ao her 
mem. Assim sendo, o maior carinho que 
um homem pode ofertá-la ainda é pouco 
pelo infinito valor que ela possui. É 
obrigação respeitá-la em todos os senti
dos! 

POLITICA 
1- Os pivetes tentaram assaltar os 

fregueses da feira na Mirandela em 
Nilopolis. Foi um tremendo corre corre. 

.?. OalugueldeumacasanoCentrode 
Nilopoh~ ubiu de R~ 50,UO pia R$ 

250, " O cidadão não aceitou " vai 
pagar J0 reais. Como ele pode pagar 
isso se o salário está congelado? 

FOLIA 
O carnaval de rua em Nilópolis foi 

movimentadíssi mo com duas bandas ani
mando o Centro, que estava superlotado. 
Na Beija-Flor só teve um fraquíssimo 
rnatiné. E à noite o silêncio. 

Muito bonitinha a alegoria da 
Mirandela no esquema bom bonito e 
barato. 

Não existe essa de mulher mal cantada! 
O que existe é mulher cantada na hora errada. 

MOTEL 

Passe grandes momentos 
no COMANCHE 

Suítes de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 
Piscina com Sauna e Hid~omassagem 

Com este anuncio Desconto 
Comanche 20% Dom. ·a Sexta 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel.: 767-1922 
( Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu ) 

Vidativa 
Turismo 
apresenta 

DISNEY 
8 

EPCOT 
15 dias - Saídas 1995 

♦N•=i·+ DEZEMBRO 

Kennedy Space Center I Disney World o 
Epcot Center I MGM Sbulios ~u 

Universal Studios I Medieval Times · · 
Plea.sure lsland I B,uçJ, Gardens S;~ 

Wet'n Wild I Sea World I Watér Mania 

SUA SATISFAÇÃO É O NOSSO 
COMPROMISSO. 

· ~t/vd A~ ,/e "ltci,•• e~ .âú, 

Av. Floripes Rocha, 85/Sl.101- Ce~ - B. Rom 
TeleFax: (021) 7fil-4138 

., ... ,.,· ~~-~!- S~M fRONTEIRRS 

Rogério Juarez 

Juarez e Rogério, à caminho da 
Prefeitura da cidade de amor 

Um grande grupo político de Belford Roxo e do 
Estado ( com projeção nacional), com apoio de fortes 
grupos empresariais, desta e de outras cidades da 
região metropolitana, seg!llldo fontes dignas de cre
dibilidade, vem assediando os empresários Juarez 
Gomes (Posto do Farrula) e.Rogério Pereira (Na
turai e Supennercado Prata) para comporem uma 
chapa majoritária para sucessão do prefeito II Joca". 
Acre~tam. eles que esta dupla, considerados arroja
dos empresários com grande capacidade de articula
ção e excelente credibilidade junto a opinião públi
ca, será imbatível no pleito do próximo ano. Vários 
partidos políticos cada dia mais, vem aderindo a esta 
proposta. É só esperar para ver! 
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· Flávio Santiago I llii•1/f•)fii1•1•)1fi.M•M4'1 Iara Umal 

" "UE" - UMA MORTE Afe[: o áoce, reméáio 
ANUNCIADA Continuação da edição anterior 

Talvez quando o leitor estiver inician
do este texto já pode ter acontecido a 
morte mais anunciada do Rio de Janeiro, 
a do traficante mais conhecido desta cida
de, "UÊ". Pode ser que algum aconteci
mento atrase um pouco esta morte, um 
seqüestro com morte na "LINHA VER
MELHA", três policiais perseguidos e 
mortos na A v. Brasil ou a execução de um 
assaltante às 1 O: 00h da-manhã, em frente 
ao Shopping Rio Sul em plena Zona Sul. 
Mas não durará mais que isso, e depois do 
falecimento do traficante que ocorrerá 
após "intensa" troca de tiros entre trafi
cantes e policiais, possivelmente militares 
do Exército que encerrará suas atividades 
no Rio de Janeiro. 

O fato deve acontecer num sábado e 
parasermancheteno "ODIA", "O GLO
BO", JORNAL DO BRASIL, O POVO 
etc, nesse Domingo, em que as chamadas 
para o "FANTÁSTICO" começarão mais 
cedo, a cada .intervalo da programação 
com flash ao vivo do local da morte, como 
vai ser o enterro, entrevista com o Gover
nador, Prefeito, Secretário de Segurança 
etc. 

O F austão chamará aten9ão para a 
grande reportagem do F ANT ASTICO. E 
a partir deste Domingo como um encanto 
acabará a criminalidade dessa nossa cida
de. Já na 2ª Feira o "JORNAL NACIO
NAL" contará toda a história da crimina
lidade do Rio. 

Lembrará o único·"ARRASTÃO" nas 
praias da Zona Sul que hoje a .imprensa 

chama de briga de gangs. Falará também 
dos assaltos dentro dos túneis, que nin
guém registrou queixa, a não ser, parece 
praga, neste mês de Fevereiro de 1995 dos 
artistas da GLOBO, comentará também 
os seqüestros que apesar de ter aumenta
do neste ano, teve uma resposta firme das 
autoridades, como a do Governador que 
disse: Os seqüestradores vão pagar caro. 
Mas quem tem pago caro mesmo são os 
seqüestrados e seus parentes. 

Quanto ao Roubo à Banco que aumen
tou muito também, vai ter uma resposta 
firme. Enfim, a partir da morte de "UÊ" 
esta cidade acaba definitivamente com a 
bandidagem. Durante toda semana o 
"JORNALNACIONAL"falaráde"UÊ"e 
suas façanhas, o "GLOBO REPÓR1:ER 
ESPECIAL" contará a história de "UE" e 
.outros traficantes. 

.o COMANDO VERMELHO já em 
baixa passará a ser "COMANDO VER
DE E ROSA" e em vez de tráfico, sairá na 
Mangueira, na ala dos EX-BANDIDOS 
mas terá o desfalque de "SÉRGIO GOR
DO" ex-maior ladrão de carro do País, 
que não poderá desfilar pois sua religião 
atual não lhe permite participar de festas 
profanas. 

E assim a mídia, especialmente a Glo
bo, joga toda sujeira para baixo do tapete 
onde por cima sambará a "GLOBELE
ZA" desfilando com standart da escola de 
samba .. . 

"ME ENGANA QUE EU GOSTO" 

Mel da flor da Maçã: anti-reumá
tico e c.almante~ Mel da Flor do Assa
Peixe; depuratrivo do sangue, expec
torante; Mel da flor do Marmeleiro: 
suaviza a enxaqueca. 
PRÓ.POL1S: O ANTIBIÓTICO NATURAL 

É um produto elaborado pelas abe
lhas a partir das resinas vegetais, com 
o objetivo de proteger a colméia contra 
a ação de microorganismos patogêni
cos. Através de secreções gladulares, 
o produto coletado é transfonnado em 
massa homogênea e moldável, imper
meabiliµnt:e, utilizada para vedarfres• 
tas ou mumificar elemeotos estranhos 
muito pesados. 'Pesquisas científicas 
em todo o mlllldo têm demonstrado 
que a própolis auxilia na fonnação de 
anticorpos, elevando a filgocitose, bem 
como a formação de proteínas no san
gue, atuando poderosamente no pro
cesso de regeneração c.elular. Ela é um 
antibiótico que, ao contrário dos anti
bióticos artificiais não cria resistênci
as e é eliminada naturalmente, sem 
perturbar o fígado, os rins e sem afetar 
a flora intestinal. Apresenta-se em 
várias formulações : 

Tintura de Própolis - É indicado 
em afecções externas como micoses, 
calos, frieiras, dor de ouvido, unha 
encravada, ferimenros de dificil cica
trização, verrugas, dor de dente e es
tagnação de hemorragia. Pingar algu-

mas gotas na região afetada formando 
wna película protetora que elimina os 
microorganismos patogênicos do lo
cal. 

Própolis suspensão - Indicações: 
gripe, bronquite, inflamações da gar
ganta e ouvido, sinusite, úlc.eras, gas
trite, infecções intestinais ou renais, 
colesterol, tumores benignos ou malig
nos~ varizes, fer4tieru-os, vaginite, reu-
matismo e diabetes. _ 

Pomada de própolis - A pomada 
para uso externo é indicada contra 
furúnculos,calos, eczemas, aaie,ab
cessos, hemorróidas, manchas, her:
pes, füeiras, queimaduras, problemas 
ginecológicos, seborréia, impetigo, eri
sipela, feridas infectadas e úlceras va
ricosas. Passar várias vezes ao dia até 
completa cura ou cicatrização; seu uso 
deve ser associado ap da própolis sus
pensão, pois a maioria dos problemas 
externos tem uma origem interna. 

Prodente - Dentifrício natural de 
própolis e argila - Essa pasta natural 
é composta por dois agentes mediei· 
nais para a boca, gengiva e garganta. 
A argila é antisséptico bucal e age na 
limpeza do tártaro. A própolis é um 
anti-cárie que elimina qualquer agente 
infeccioso. Essa pasta medicinal pode 
ser usada diariamente. 

Segue na próxima edição. 

SEM FRONTEIRAS 
"A INFORMAÇÃO CORRETA" 

R. DE. VASCONCELOS PAIXÃO 
Dental Nova Iguaçu 

Artigos Odontológicos - Médicos - Ortopédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebulização - Cadeiras de Rodas 

Colchão e assentos D'água - Aluguel de camas Fa/wer 

R. Otávio Tarquínio, 238 - Ljs 16139 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: (Fax) 767-7919 e 767-5270 

Em Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 

Av. Amaral Peixoto, 631 

Em Queimados: 
R. Ver. Marinho H. Oliveira, 222 

Em São João de Meriti: 
Shopping Sendas Loja C 55 

Centro Educativo Arca. de Noé Ltda 

CURSOSDO 
MATERNAL 
Á8ªSÉRIE 
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Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 05 

Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

Jornal SEM flolllEIIS 

Indústria e Com de Carimbos e Gráfica Ltda. 

• Carimbos • Datadores • Numeradores • Estojo 
de Bolso • Placas de Acrílico • Placas pi autos 
• Cartões de Visita • Convites de Casamento 

• Calendário de Bolso etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques,-31/Sala 11 
Trav. Yboty - 17 (Em &em a 84ª ZE) 

Nova Iguaçu lt 767-1227 

r----------------, 
k 'l!JJ.\ "' '~tDJ.\ co,,,\ : 
'1; B?i'IS OCU!.OS! l 

A LUANA OPTICA oferece descontos 1 
especiais para a volta às aulas de seus filhos ! 

Promoçiio de lindos úrulos dt• sol 
a p:irtir 1k RS 6.00 

1 
1 

Não faça seus óculos antes de ver nossos preços. 1 
Você vai gostar! 1 

Rua Martins, 30 - Centro - Nova Iguaçu X 
11767-7600 1 

(Entrada pela LUBENE ou Camisaria Flor de Maio) I 
L __ Reco~ ~e Descon__!? Especial-Surp~ __ .J 
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CLUBE DE SERVIÇOS 

NOVA IGUAÇU-LESTE 
COMEMOROU OS 90 ANOS DE 

ROTARY 

Realizando uma festiva na semana anterior, quando 
rendeu homenagens a cli-versos rotaryanos veteranos e 
outras autoridades rotárias, o Nova Iguaçu-Leste com
pletou as homenagens aos 90 anos de fundação deRotary 
Intemational, junto ao seu marco rotário, rewlindo alu
nos da Escola Rotary, de Mesquita, integrantes do Inte
ract Club Nova Iguaçu, de membros dessa unidade 
rotária e do clube padrinho Nova Iguaçu, tendo como 
presenças destacáveis o fundador Paulo Ganimi do 

' 

CLÍNICA DENTÁRIA 
NAKANDAKARE 

TRATAMENTO MODERNO, 
~ • , ? PREÇOS POPULARES, 
\...,/ RESTAURAÇÕES 

(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 
ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

Rua Enrique Lussac, 94 11 796-1002 
Edson Passos - Mesquita - RJ 

Governador Domingos Re.zende de Oliveira, acompa
nhado de sua simpática esposa Irene Gõni de Oliveira e 
mais o representante do 20ºBPM que lá compareceu. Foi 
uma solenidade para "fariseu" nenhum botar defeito. 

o 

BELFORD ROXO 
HOMENAGEOU AS MULHERES 

PELO SEU DIA 

O Rotary Belford Roxo pela passagem do 
Dia Internacional da Mulher, a 8 de março, 
preparou uma surpresa às mulheres daquele 
club com o presidente José Carlos do Nasci
mento transferindo a elas o comando daquela 
reunião compondo a mesa com Silmária Berri
el, Maria Candida Vtlaça, Samantha Silva Cal
das (Pres. do Interact B. Roxo), Carmen Lúcia 
do Nascimento (esp. do presidente) que aliás, 
aniversariava na mesma data e recebeu as ho
menagens pelo natalício e Denise Correia (Pres. 
da cas·a da Amizade local), o protocolo ficou a 
cargo da suave F emanda Bicchieri e Valdeci fez 
a informação rotária. 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos f9ClináV9is pi todos os carros à base 

de troca - Conse<tos e Reformas 
• Bancos e Capas Procare Cobre car 
• Carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 
Direção de Reinaldo 

Av. Benjamin P. Dias, 830-&l/fcrdRoxo 'fl 761--02~ • ~;" ·> ·: 
R. Braga, 5 -Penha Creu/ar (Nq. e/ l.JJ/Jo .r.) 'fl 2804!848 

' 

LANCHONETE 

PAL"~~fi?q:e~~ ~~or :!ç~A 
Lanches e Bebidas em geral 

· Direção do Pucoal 
Rua Otávio Tarquínio, 16 • Nova Iguaçu 

NOVA IGUAÇU • AUSTIN 
COMPLETOU SETE ANOS DE FUNDAÇÃO 

Na mesma data em que o Rotary International comemo
rava seus 90 anos d_e fundação em 1905, o Rotary Club 
Nova Iguaçu - Austm (agora de novo presidente Jarbas 
L~pes? realizou~ festiva para comemorar dupl~ente, 
~~ so ao nonages1mo ano de Rotary, bem como o seu 
set1mo ano de fundação, quando na oportunidade o seu 
sócio honorário Hilton Neves, fez um breve histórico das 
duas significantes datas. 

ROTÁRIAS 
□ Na r_eunião do Dia Internacional da Mulher, em sinal de 
luto, foi ~eito um m.in~to de silê1;1cio, no Belford Roxo, pela 
morte VIolenta da mtercambista dinamarquesa Alice 
Christensen. 
□ O Mes~uita contin~ firme na ~anha pró-construção 
da sede propna e para isso vai realizar mais um evento para 
levantamento de fundos, que irá ocorrer no dia 2.5/03 na 
Ch~sq~ira, do Nova Iguaçu Country Club, quem q~ser 
parhc1par, e so procurar o " Geraldinbo' '. 
□ N~o, ~o é mentira! No dia 1 ° de abril o R.C. Nilópolis 
estara realizando um Bazar de Pechincha, na Av. Mirandela, 
262, com os recursos obtidos para obras sociais locais. 

PACHECO CONTAIILIOAOE 
Escritas Fiscais, Imposto de 

Renda, Legalização de 
Empresas, Contabilidade 

ELIANA PACHECO 
CONTABILISTA 

CRC 11.678/89-RJ 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1480/Sl.214 
Shopping Center Iguaçu - Tel.: 768-9010 

CEM A qualidade de 
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Centro de Educação Moderna 
.e Jardim Escola Castelinho 

• ensino que 
você merece! 

Rua Virgilina Bicc.hieri, 61 Belford Roxo - RJ V 761-4881 
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PREFEITO CÉSAR MAIA DECLA
RA: "SOU LOUCO VARRIDO" 
O prefeito do município do Rio de Janei

ro, acaba de declarar e aderir a campanha 
liderada pela atriz Sonia Braga, visando 
uma campanha publicitária convocando os 
cariocas a limparem a cidade do Rio de 
Janeiro. 

Logo no inicio da conversa entre César 

Maia(foto)e a atriz SoniaBraga, o prefeito 
desabafou: "Isto é comigo, mesmo". 
· Sonia Braga e um grupo de amigos, 

limparam a Praça Santos Dumont em fren
te ao Aeroporto Salgado Filho, no Centro 
do Rio, incentivando aos cariocas a limpa
rem e manter limpas as praças, os monu
mentos, chafarizes etc., dando um visual à 
estes lugares de lazer. 

Em 1993, por ocasião do carnaval, o 
prefeito César Maia, muniu-se de vassoura 
e varreu um trecho da Marques de Sapucaí, 

ANTE-SALA 
, 

(Mosaico Político) p o L ITI e A 
para espanto dos sambistas nacionais e 
estrangeiros. 

Exemplos desta natureza, devem servir 
de encorajamento pelas autoridades muni
cipais, que muitas vezes circulam pelo 
centro da cidade, imundas, sem que os 
responsáveis pela limpeza das nossas vias 
públicas levem um "puxãozinho de ore
lhas". 

INSPEÇÃO NAS CONTAS DA 
PREFEITURA 

O deputado estadual Tuninho Duarte 
(PDT) entrará no Tribunal de Contas do 
Estado do Rio com um pedido de inspeção 
nas contas de publicidade da prefeitura de 
Duque de Caxias. Para o parlamentar 
duquecaxiense, o prefeito Moacyr do Car
mo está promovendo uma verdadeira "or
gia de propaganda" inclusive com noticiá
rios inverídicos. 

TRE APROVA EMANCIPAÇÃO DE 
SEROPÉDICA 

O Tribunal Regional Eleitoral aprovou 
a emancipação do distrito de Seropédica 
por quatro votos â dois, na tarde de quarta
feira, dia 8 de março. 

O mais novo município do Estado do 
Rio é composto de 420 casas comerciais, 23 
indústrias, 118 areais, uma universidade 
federal, 21 bairros, 270 quilômetros qua
drados de extensão, 70 mil habitantes, 

28. 732 eleitores, 30 mil residências, 32 
escolas municipais e estaduais e 5 postos de 
saúde. 

Seropédica, antigo distrito de Itaguai, 
ficou maior que o ·município-mãe e seus 
habitantes pretendem logo após a aprova
ção pela Assembléia Legislativa, realizar 
uma festa para comemorar o nascimento 
do novo município fluminense. 

DEU NO JORNAL 
No jornal "O DIA" de l 0/03/95, na 

coluna Informe do Dia, urrur nota na qual 
os pequenos e micro empresários da Baixa
da andam pagando caro para abrir e manter 
seus negócios. O menor valor pago por um 
alvaráédeR$ 337,00,oequivalenteacerca 
de cinco salários minimos, em Nova Igua
çu. 

EXECUTIVO X LEGISLATIVO 
A população de Belford Roxo, aguarda 

com ansiedade o término das brigas entre 
os poderes Executivo e Legislativo. Quem 
vencerá? 

ODILARDO ALVES ASSUME A 
O.A.D. 

Em solenidade realizada às 20 horas no 
salão sobre do Nova Iguaçu Country Club, 
o advogado Odilardo Alves, tomou posse 
como presidente da l ª Subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Na oportunida-

Nelson Júnior 

de tomaram posse, André Vicente Fankha
nel Fernandes (vice-presidente), Luiz da 
CunhaBerjante (tesoureiro), Roberto Car
los Vasconcelos (secretário-geral), Mário 
Teixeira Reis (secretário adjunto) e os su
plentes Sergio Fernandes da Silva e José 
Luiz Teixeira A solenidade de posse 
ocorreu no dia 10/03/95. Desta coluna 
enviamos o nosso abraço ao amigo Odilar
do Alves e aos seus auxiliares de comando 
daOAB. 

CORRIDINHAS CORRIDINHAS CORRIDINHAS 
Oex-prefeitoRubemPeixoto, após aban

donar a política, dedicou-se inteiramente à 
sua firma de móveis e a fanúlia. §§§§ O 
deputado Ricardo Gaspar (PSDB), afir

mou ao colunista que aumentou sua res

ponsabilidade com Belford Roxo, onde 
pretende trabalhar, pleiteando recursos para 
o seu município. § § § § Já os moradores de 

São Fidélis garantem que o deputado-pipo
queiro Biandino do Amaral, enriquece ra
pidinho. Um jornal daquela localidade 
pretende esmiuçar as finanças do deputa
do. §§§§ Na atual Câmara Municipal de 
Nova Iguaçu, existem vereadores de ape
nas 1 mandato ... só este! § §§§ O prefeito 
Carlos Moraes Costa de Japeri, está de 

malas prontas para trocar de sigla partidá

ria. PFL ou PL. §§§§ Bem amigos, por 
hoje é só. Até a 2ª quinzena de março. Dia 
18/03, esta coluna estará completando 21 
anos de bem informar. 

~~ESTÁ NA HORA DE VENDRR O PfilXK~ ~~~ 
Este espaço está aberto a qualquer 

Partido Político para expor suas idéias, seus 
propósitos ou projetos. 
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Venham conversar conosco!!! 
Este veículo é democrático . 

Rua Barão de Tinguá 669 
Centro - Nova Iguaçu 
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GERAL 

Moradores empor
calham logradouro 

Mesmo 
que a coleta 
de lixo por 
parte da 
Emlurb não 
seja regular, 

.. como seria o 
ideal, nada 

:'.: justifica que 
• moradores 

dos mais di
~==~=-====e:o!l versoslogra
douros da cidade os emporcalhem. 

Por todós os cantos da cidade o que mais 
se vê são as lixeiras criadas pela própria 
população, pelos comerciantes e pelos ca
melôs, estes últimos ao "levantarem o acam
pamento" deixam as ruas do Centro, como 
uma lixeira só. 

Na Rua Barão de Tinguá moradores 
desta via e das adjacentes estão transfor
mando sua esquina com a Floresta Miran
da em lixeira, onde proliferam moscas e 
ratazanas. E preciso que esses "sujismun
dos" sejam advertidos e na reincidência, 
multados. 

Na foto sacolas de lixo jogadas a esmo 
frente à nossa redação. 

NÚPCIAS 

Momentos de fortes emoções, marca
ram o enlace dos jovens Maria Campos 
Cruz e Al~dro Oliveira Magalhães, 
realizado no dia 18 de fevereiro último, 
acontecido na Igreja de N. Sr4 de Fátima e 
São Jorge. 

O jovem nubente é primo de nossa fun
cionária Luciana Trig9. 

Após a cerimônia religiosa os nubentes 
recepcionaram seus convidados num lauto 
comes e bebes. 

Aos que iniciam uma nova história, 
nossos votos de felicidades. 

O AMIGO URSO 

UM PERSONAGEM 
No traço de Sheyla Triani, estamos lanyan

do nesta edição o personagem: "O AMIGO 
URSO", mau ~áter, gozador e arrumador de 

confusão. 
Qualquersemelhançacompessoasvivasou 

mortas, (ou com alguns políticos), será mera 
coincidência. Na próxima edição começam 
suas artimanhas. 

CONTRIBUINDO PARAA CULTURA 
O empresário João Baptista Barbosa 

(foto) e Presidente do Centro Comunitá
rio do J. Nova Era, Serra Azul, Lafaiete 
e Adjacências, recebeu da direção do 
Colégio Rio de Janeiro, emNova Iguaçu, 
uma coleção de cerca de 1500 livros, 
entre didáticos e técnicos, para a fonna
ção de uma biblioteca naquele Centra: 
Além disso administra o "Médico da 
Familia", instituído na entidade por in
dicação do Ver. Maurilio Manteiga. Os 
planos de João Baptista, da Rogervil, são 
bastante amplos, pretendendo instalar 
creche, depto. jurídico, cursos 
profissionalizantes, deptos. de esporte, 
lazer, saúde, cultura e outros. A sede do 
Centro fica na Rua Sérgio Sendér, 106 -

Queimados 

J. Nova Era - CEP 26.266-170. As 
pessoas interessadas em colaborar na 
doação de livros podem fazê-lo na 
Rogervil -Trav. Vila Yboti, 17 - Centro 
- Nova Iguaçu. 

Utilidade Pública 
Calendário de rodízio de farmácias e drogarias no mês de maio em Queimados 

Dia 1 Dia 17 
Drogari~ Coh~ Drogaria Novo Queimados 
Av. Irmaos Guinle, 1.21 l R. Vereador Marinho Hemetério de G.,veira 

Dia 2 
Drogaria Daniela 
Av. Dr. Pedro Jorge, 295 

Dia 3 
Farmácia Popular de Queimados 
Estr. do Lazareto, 248 - Bairro Nossa Senhora 
da Glória 

Dia 4 
Drogaria Drogamérica 
R. Elói Teixeira, 424 

Dia 5 
Drogaria e Perfumaria Baccaro 
Av. Dr. Pedro Jorge, 44 

Dla 6 
Drogarota 
Av. Irmãos Guinle, 381 

Dia 7 
Farmácia União de Queimados 
R. Vereador Carlos Pereira Neto, 11 

Dia8 
Farmácia Central de Queimados 
Av. Tinguá, 51 

Dia9 
Vanderley Marins da Rocha Farmácia 
Av. Tinguá 

Dia 10 
Drogaria Las Vegas 
Av. Irmãos Guinle, 1.113 

Dia 11 
Farmácia Cardoso de Queimados 
R. Ver. Marinho Hemetério de Oliveira, 334 

Dia 12 
Farmácia Concesilva 
Av. Olímpia Silva, 531 

Dia 13 
Drogaria Paraíso 
Estr. Rio D'Ouro, 623, Loja ,1 

Dia 14 . 
Farmácia Jardim Vista Alegre 
R. Oduvaldo Machado, Lt.10/Qd.C 

Dia 15 
Drogaria Victory 
R. Eloy Teixeira, 466 

Dia 16 
Drogaria Queimados 
Av. Irmãos Guinle, 1.037 

204 ' 

Dia 18 
Drogaria Cohen 
Av. Irmãos Guinle, 1.211 

Dia 19 
Drogaria Daniela 
Av. Dr. Pedro Jorge, 295 

Dia 20 
Farmácia Popular de Queimados 
Estr. do Lazareto, 248 - Bairro Nossa Senhora 
da Glória 

Dia 21 
Drogaria Drogamérica 
R. Elói Teixeira, 424 

Dia 22 
Drogaria e Peáumaria Baccaro 
Av. Dr. Pedro Jorge, 44 

Dla23 
Drogarota 
Av. Irmãos Guinle, 381 

Dia 24 
Farmácia União de Queimados 
R. Vereador Carlos Pereira Neto, 11 

Dia 25 
Farmácia Central de Queimados 
Av. Tinguá, 51 

Dia 26 
Vanderley Marins da Rocha Farmácia 
Av. Tinguá 

Dia 27 
Drogaria Las Vegas 
Av. Irmãos Guinle, 1.113 

Dia28 
Farmácia Cardoso de Queimados 
R. Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, 
334 

Dia 29 
Farmácia Concesilva 
Av. Olímpia Silva, 53 l 

Dla30 
Drogaria Paraíso 
Estr. Rio D'Ouro, 623/Loja 4 

Dlall 
Farmácia Jardim Vista Alegre 
R. Oduvaldo Machado, Lote 1 O/Quadra C 
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PRAÇA DA LIBERDADE 
ENTREGUE ÀS BARATAS 

BELFORD ROXO TEM NOVAMISS FLÁVIONAKANDAKARE 

À esquerda Beatriz Praxedes (2° lugar), Denise Faria (centro) Miss Belford 
Roxo e a direita Renata Ferreira (3º lugar) 

No sofisticado V ale do Ipê Coutry Club, no bairro do mesmo nome, em Belford Roxo, 
aconteceu o terceiro concurso Miss Belford Roxo, evento levado a cabo pela Superinten
dência de Turismo desse município. 

Foram 13 concorrentes que se apresentaram diante dos jurados que, afinal, se 
decidiram pela jovem Denise Faria, de 17 anos, corii l, 78 da altura, recebendo de Patrícia 
Cardoso Miss·Belford Roxo 94, a coroa, o cetro e o manto, além do prêmio de R$ lmil. 

A esdolha do apresentador não poderia ter sido melhor: Alberto Aquino, pois desse 
assunto ele entende, além de ser pessoa de finíssima educação ( coisa rara nos dias de hoje). 
O concurso foi dividido em duas fases. Primeiramente foram escolhidas sete :finalistas, 
de onde foram extraídas as três primeiras colocadas, que entte elas mesmas elegeram a 
Miss Simpatia: Tatiana Ervite. O 2º lugar ficou para Renata Feh-eira _e o 3~ para Beatriz 
Praxedes. Apel).aS uma pergunta: Por que realizar este evento em lugar tão distante do 
centro do município ? 1 

I• 

1 

•· 
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CORTINA DE FUMAÇA 
MANHAS NO CEM 

Luiz Carlos, Sheyla Triani, João 
Fontes e Tabella serão as estrelas de 
uma exposição de pinturas dia 1 7 de 
abril no Colégio CEM em Belford 
Roxo. A mesma fica até o fim do mês. 

Os economistas do Governo, já de 
há muito tempo. vêm a público para 
anuncütr sucessivas medidas de con
tenção de consumo, sob a alegação de 
sergeradordeinfiação. A verdadenão 
é bem essa e, se queremos encontrar 
um mentiroso é só apontar para um 
desses economistas. Não há nenhum 
povo mais consumista que o norte 
americano e nem por isso essa prática 
consumista é geradora de inflação na
quele país. 

As causas para a prática da conten
ção de consumo tem raízes mais pro
fundas e retroagem ao famigerado 
Governo V argas, que muitos até hoje, 
influenciados pela maciça propagan
da das suas "benfeitorias", o conheci
am como o ''pai dos pobres''. E fui na 
ditadura Vargas que o país ficou es
tagnado durante 15 longos anos. Nem 
mesmo sua cidade natal, São Borja, 
não possuia iluminação pública e ele 
nem com isso se preocupou. A partir 
da eleição do Marechal Dutra, o país 
teve a sua primeira rodovia pavimen
tada, a que lhe dá o nome e é uma das 
mais importantes do país. Ao governo 
Dutra sucedeu-se o de Juscelino Ku
bitschek (pai do PT e do LULA) que 
com seu entusiasmo contagiante revo
lucionou o país com o seu plano de 
metas, quando instalou a indústria 
automobilística ( e aí está o PT e o 
Lula), incrementou a indústria naval 
(h9je sucateada), construiu as usinas 
de Fumas e Três Marias, sem :falar da 
construção da nova cap$1: Brasília, 

1 
W. VITAL 

VÍDEO E.SOM 

e outras. 
Foi urna época em que o país avan

çou 50 anos ( em cinco) no seu desen
volvimento. Após Juscelino houve
ram sucessivos e desastrados gover
nos que paralizaram a nação. Não 
mais se investiu no desrovolvirnento 
de novas usinas, ferrovias, navegação 
maritima e fluvial e em todos os seto
res econômicos tem sido assim. 

Não haverá plano neohum que be
neficie a população brasileira, se em 
contrapartida continuannos sem in
vestir na infra-estrutura. E diante 
desses problemas é. que os economis
tas vêm aos meios de comunicação 
anunciar mais uma medida de conten
ção de consumo. 

A verdade é que sem energia, sem 
rodovias conservadas, sem ferrovias, 
sem navegação, não há como permitir 
a explosão de consumo, pois, princi
palmente, no caso de energia se as 
indústrias tiverem de trabalhar a plena 
carga, será o caos, já que não haverá 
energia suficienteparaisso, esefurça
da a barra, todo o sistema energético 
entrará em colapso. Aí é que reside a 
verdade verdadeira para a contenção 
do consumo, pois as indústrias não 
têm condiç.ões, diante desse quadro, de 
aumentar sua produção, tendo como 
conseqüência a geração de empregos, 
de impostos. Nem a Previdência pre
cisaria ser reformada. 

As desculpas dos economistas nes
se caso 1. ~o passa de mera cortina de 
fumaça. 

FELÍCIA 
F elicia Komrei.ch está expondo pin

turas no Sesc-Meriti. No convite ela 
diz assim: Dentro de minha formação 
biológica, tenho explorado a figura 
humana e a natureza de tal forma 
absorvendo e dissecando-as, que co

meço a desmembrá-las chegando à 
sua expressão mais simples em dire
ção ao abstracionismo, sem contudo 
abandonar minhas origens no orgâni
co. Ela expôs no Sesc-Friburgo e B. 
Mansa. 

SUELISOUZA 
Quando criança ela já pintava na 

escola e foi depois da quinta série no 
Colégio Leopoldo, que o prof. Ha
roldo, reconheceu que estava diante 
de uma artista plástica, assim que 
examinou seus desenhos, e a incen
tivou. 

Depois sua madrinha lhe ofertou 
uma matrícula no curso de pintura 
no Centro Cultural Tabella onde ela 
se aperfeiçoa há dois anos. 

Suelijá fez várias exposições co
letivas e está se preparando pra mais 

,,,. 

SUELISOUZA 

uma. Elatemmuitotalentoetem 16 
anos. 

Júlio Sekiguclii abriu uma variada 
exposição de artes plásticas no Sesc
N.Iguaçu. São vários tipos de artes. 

Abraão Debrito, Branquinho, Gino 
Piligrino, Marcelo Fonseca, Marcos 
Amorim, Marília Carneiro, Olímpio 
Bessa e Rosi Orsi exibiram a Exposi
ção Comemorativa do dia Internacio
nal da Mufuer, no Sesc-Tijuca. 

V árias crianças pintaram o coelhi
nho da páscoa _e estão exibindo na 
Outra Coisa. A exposição fica 15 dias. 
Destaque para Maria Tereza Vilela 
Dantas e Manoela Tuppan da Rocha 
Lima. 

FOME CULTURAL 
Flávio está dirigindo a campanha 

contra a Fome Cultural de N. Iguaçu e 
exibirá uma exposição de pinturas e 
diarges no Música & Cia, em Mes
quita. A inauguração será 11/04 às 
19h. 

1 

Funerária 
São Salvador 

FLA VIA BAZAR 
✓ Papelaria 

SeNiços Autorizados das Fábricas CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministério dos Transportes, Compactor, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu 

✓ Artigos para Presentes 
Pl:-IILCO- PHILIPS-ARNO- SANYO 

Consertos de Fornos Microondas 
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✓ Armarinho e Miudezas em Geral 
✓ Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 137 
Mesquita - Nova Iguaçu - RJ 

Tel.: 796-1050 
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A VIDA SIMPLES 
A simplicidade na vida é uma impor

tante medida, entre outras, de psico
higiene. Pessoas há que complicam so
bremodo a forma de viver, criando fal
sas obrigações, sujeitando-se a proto
colos absurdos, ficando escravas das 
etiquetas e preconceitos sociais. Per
dem a naturalidade, vivem em ambiente 
artificial, constantemente preocupadas 
com as imposições da moda, dos hábi
tos etc. Tudo criticam, tud? recrimi
nam, estão sempre insatisfeitas e criam 
em tomo de si uma atmosfera desagra
dável. 

Na re,alização dos atos da vida coti
diana, em nossa conduta, devemos gui
ar-nos pela nossa consciência, menos 
pelos preconceitos e pela opinião alheia. 
A consciência é um tribunal interior que 
julga imparcialmente tudo o que o ho
mem realiza e é preciso, periodicamen
te, que cada qual se submeta a um 
exame, a fim de se aperfeiçoar. Pessoas 
há que se mostram exageradamente 
escrupulosas e que estão sempre tortu
radas por problemas de ordem religio
sa, social ou familiar, receosas de não 
haver procedido bem, de terem cometi
do injustiça ou feito mau juízo de um 
semelhante. Tal atitude 'é contrária à 
higiene mental, pois exige desperdício 
inútil de forças e compromete a paz de 
espírito, indispensável a todos os que 

aspiram saúde mental. 
A maior parte dos homens e das 

mulheres não tem grande confiança em 
si próprios e tem por hábito desvalorizar 
a sua capacidade e os seus predicados. 
O mundo está cheio de pessoas hábeis, 
capazes, competentes, mas que não fa
zem carreira em virtude da sua timidez. 
São crédulas, sugestionáveis, nada fa
zem obedecendo à sua própria intuição 
ou critério, seguindo nos menores atos a 
opinião alheia. 

Esse sentimento anormal, denomina
do por ADLER de complexo de inferi
oridade, seria paradoxalmente a base do 
esforço e do sucesso humanos. Por ou
tro lado, no sentimento de inferioridade 
assentar-se-ia o fi.mdamento de todos os 
nossos problemas de desajustamento 
psicológico. Quando o indivíduo não 
encontra um alvo de superioridade ade
quado e correto, pode resultar um qua
dro que caracteriza o complexo de infe
rioridade. 

A VERDADEIRA SABEDORIA 
DA 'VIDA CONSISTE EM DISPEN
SAR TUDO OQUE É SUPÉRFLUO. 
(LIN YUTANG) 

Que Deus nos Proteja e .. . 
Até lá ... 
M. Simões Neto 

Dr. M. Simões Neto • Doenças Emocionais - Psiquiatria-Medicina Psicossomática 
Prof. da Uni,,Rio - CREMERJ 52.27282-5 • TeL: 768-3884 

• ••• " •• 4 •• • •• . . . . . . . ' . ... " 

Cezar Saiõ 

t) pe é, ti, ~ (INTERINO) 

O Homem no Mundo 
O Espiritismo é um processo de 

integração do homem no mundo e 
não de fuga. Todas as formas de 
isolamento social e de segregação 
religiosa são condenadas pela Dou
trina. Os resíduos do Sectarismo 
religioso, alimentados em várias en
carnações, permanecem ainda bas
tante ativos em alguns adeptos, fa
zendo-os sonhar com um ísolacio-

. nismo sectário que atenta contra a 
própria essência dos ensinos espíri
tas. É fermento velho a que se 
referiu Jesus, comovemosno Evan
gelho. 

O Cristianismo teve de enfrentar 
esse mesmo problema em seu de
senvolvimento. E, apesar da vitória 
das correntes cristãs mais ativas, 
não foi possível evitar-se a criação 
de ordens e congregações dedica
das à vida contemplativa, empenha
das na fuga ao mundo para o encon
tro com Deus. Essa tendência à 
fuga é característica das religiões 
orientais. Basta compararmos a vida 
contemplativa e os ensinos discipli
nares de Buda com a ,vida e os 
ensinos morais do Cristo, para ver
mos a diferença entre o espírito 
oriental e o espirito ocidental nas 
religiões. 

Na mensagem. intitulada "0 ho-

mem no mundo", constante do 
Capítulo XVII de O Evangelho Se
gundo o Espiritismo, encontramos 
o seguinte trecho: "Não penseis 
que, ao vos exortar à prece e à 
evocação mental, queiramos leyar
vos a viver uma vida mística que 
vos mantenha fora das leis da soci
edade. Não. Vivei com os homens 
dovossotempo, como devem"Yiver 
os homens. Sacrificai-vos às J:1eces
sidades e até mesmo às frivolidades 
de cada dia, mas fazei-o com o 
sentimento de pureza que as possà 
purificar". Eno capítulo " A Lei da 
Sociedade'', de O Livro dos Espí
ritos, a afirmação é taxativa: " Os 
homens são feitos para viver em 
sociedade" . 

Os médiuns e doutrinadores es
píritas têm uma missão eminente
mente social. Para bem cumprir 
essa missão devem servir-se de to
dos os meios, os mais eficientes 
possíveis, de divulgação da Doutri
na. E foi o próprio Jesus quem 
ensinou que não devem.os esconder 
â Jãmpada embaixo da cama, mas 
colocá-la no alto, para que ilumine 
a todos. 

Transcrito da N-Vista 
, JNFORMAÇÂO -Revista EYpfr44, 

edição 111, ju/J,o/94, pág. 8. 

. IMÓVEIS - VENDA Dr. Josê Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica FORTALEZA IMÓVEIS A VENDA- 767-7243-Creci 11422 

Terça e Quinta-feira 

LIPOASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cintura 
PLÁSTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer etc. 
PLÁSTICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez etc. 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios etc. 
PLÁSTICA DA FACE total, testa, pálpebras etc. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras etc. 

Rua Bernardino de Mello. 1.399 - sala 304 
(Centro Médico) Nova Iguaçu - Tel · 768-0313 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
Organização de Empresas 

Assistência Fiscal e Comercial 
Balanços 

Rua Pror Venina Correa Torres, 130-10º andar 
Centro - Nova Iguaçu - (sede própria) 

Tels.: 767-1447 e 767-7611 
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Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis 
Escrituras e Legalizações 

Direção: José Carlos NascimentQ 

Rua Rocha-Carvalho, 1330- Sls. 304 e 305 
Centro -Belford Roxo -RJ 1t 761-0013 

Vende-se - Lcte terreno c/ Vende-se - 2 terrenos grds. 
300m2. Estrela Branca, Lte. RuaPiratiríinga-S. Bernardo 
2/ Qdr. 1 - Santa Maria Belford Roxo 
vende-se• omo na AV. Joa- venae-se - 2 casas - c:su . 
quim Costa Lima • Lcte ~ P~nio Salgado, 3881 -Belford 
Belford Roxo Roxo. 
Vende-se - Casa - Apto. • Vende-se - Sitio e/ ótima 
Loja Gde. Rua Balcuru. 222 casa, 4 quartos, sala, cozi-
Xavante nha, banheiro, varandãoe ga-
Vende-se - Casa, 2 qtos, si, ragem • tipo mansão - terr. 

coz, banh, área, var, e/ terr. 12CXl m2, murado. Rua Re-
R. Tupacereta - S. Bemardo tiro Felix/ Rua Timbira. 

Vende-se - Galpão s/ pare- Vende-se • 2 casas - 3 e 4, 
des - Cob. Alumínio • Rua sendo a três e/telhas e a 4 e/ 
Santiago, 85- V. dos Teles. ~ Rua Rocha Carvalho, 

Vende-se - Terreno Lte. 12/ 
- Belford Roxo. 

Vende-se• Casa com quar-Qdr. 22. Rua Projetada - to, sala, cozinha, banheiro, Heliópolis - Prox. praça. salão de festas, garagem, 
Vende-se - 2 casas • Av. acab. ótimo, esq. alumlnlo. 
Joaquim Costa Lima, 196 - Rua Aracuam -Hinterlândia • 
Jd. Piedade - Wona Belford Roxo. 

J~rnol SEM faONTEIIRS 

@V m do- 1 casa. e/ 2 qts. sla. coz. eesa. barato-centro Nova Iguaçu 

copa, baoh. coz. e gar. p/ 3 carr. e c/ 2 .700m2 - R$ 105mil. 
umap. e/ 1qt. sla. coz. copa, coz. @Vmdo-Cerâmica- Baritas áre-
ban. gar.,aolado Rio Sampa. Tudo as, 1 e/ 7000m2 p/ R$ 11 O mil, 
RS 45 mil. Mviagem. outra e/ 5000m2 c/muitasfrutei-

@Vcodo-casano~lanada-luxo ras e casa bmi locali2ada. poc RS 
e/ pise., 2 qt,;. Sla Coz. Cepa 2 110 mil. 
baohs. Gar. p/3 carros. R$ 70 mil. @Passo-Ofi.c. Rancho Novo, bmi 
@Vendo casa no centro de Nova local. c/femmi.emas. CCE!r. 5 anos, 

Iguaçu e/ 4 qts. sla. coz. copa, 2 alug. RS 200. P/ RS 3 mil. 
baohs.11'.lllrada.RS 55mil.Urpte. @Passo- Sra. Lmchcnete. Ca!.tro 
@Vmdo-Sra. Casa-CeutroNOva -Nova Iguaçu. Ccnlr.novo.Alug. 
Iguaçu, e/ 3 qts. s1a. coz. copa. 2 barato. Mov. Mcns. R$ 22 mil. P/ 

baoh.s. e/ suilelluxo. gar. 2 carros. 95mil. 

RS50 mil. @Vmdo-Queimados,lai.chcn.no-
@Vmdo-- Sr. Ap.luxo, quitado e/ vinha, mov. mcns. R$ 11 mil. PI 
3 qts. s1a. ~ooz., baoh. dq,code R$40 mil. 
gar. can suíte luxo - RS 9 5 mil - Alugo- Ótima loja, área nobre e/ 
Area Nobre Fechada. 460 m'l, 4 pmas aço, alug. R$ 

@Vcodo-3 casas na Luiz Lemos- 500. 
uma c/2 qts. sla coz. copa. baoh. @Vcodo-Prox. Posto Tio Luiz-3 
gar. p/ 3 carros, ruira c/2 qts. s1a. casas. a l ' c/2 qts. s1a. copa, baDh., . 
coz. copa baoh. e gar. taoeira e/ 1 2· e/ 2 qts. sla coz. copa, banh. + 2 
qt. sla. coz. copa baoh. -Tudo RS lojasv82Ías. P/R$ 30mil. C/ João. 
45 mil • M Viagem. @Vmdo- Austin - Mini-Sitio c/ 
@Vmdo - Lanchai.etc Cmtro fruteiras, casa sede e/ 3 qts. sla. 
B.Roxo. Mov. Mmsal acima RS coz. copa, dq>cias. Csa caseiro. 
12 mil p/ RS 40 mil a combinar. Todu murado, 2200 m2. Doem. 
@Vcodo-E.xc. galpão luxo c/ ref. cm.dia. p/R.$ 35 mil-URGENTE. 
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DEPUTADO RICARDO GASPAR 
NELSON JÚNIOR 

O deputado estadual Ricardo Meire• 
lles Gaspar, desde a infância sonhava 
no faturo proporcionar melhores condi
ções de vida aos mÓradores do então 4° 
D'istrito de Nova Iguaçu. BelfordRoxo. 
Em 1978foieleitovereador. Apesarde 
jovem ainda tinha nas veias sangue po
lítico herdado de seu pai, Antonio Gas
par e do seu avô Casemiro Meire/Jes. 

Em 1979, foi eleito Presidente da 
CâmaraMunicipal deNovalguaçu, ten-

SIF - Ricardo, eleito deputado estadual 
você esqueceu Belford Roxo? 
Ricardo - Não, Nelson. Pelo contrário 
agora tenho que me lembrar mais ainda de 
Belford Roxo. Foi Tá que ganhei a eleição. 
Foi de lá que saí com mais de 22.000 lltltos 
que completando com 8. 000 de fora, alcan
cei o total de 30.000 e o meu compromisso 
e a minha responsab17idade aumentou 
mulo. Durante a nossa campanha, assu
mimos cfwrsos compromissos com a nos
sa localidade e a Baixada. 

SIF - O que você pretende reivindicar 
para solucionar o problema de água em 
Belford Roxo? 
Ricardo - Tenho mantido constantemente 
conversações com o presidente da CE
DAE, sobre o problema da falta de água em 
Be/fordRoxo, onde qualquer rua que tenha 
subiánha, a água não consegue chegar as 
torneiras das casas causando sérios trans
tornos às famílias belfon-oxense. 

SIF - E a dragagem dos rios que circun
dam Belford Roxo e que transbordam 
devido às chuvas? 
Ricardo - Temos percorrido a Secretaria de 
Obras do Estado, onde soliclamos a pre
sença de engenheiros nas /oca/idades cri
ticas, pleiteando a dragagem desses rios e 
construções de passarelas, ligando os dois 
lados facilitando principalmente as crian
ças em sua ida, e IIOlta da escola para os 

do sido naquela época o mais jovem 
presidente de um Poder Legislativo igua
çuano até 1980. 

Na eleição de 1988, foi reeleito pelo 
PMDB, e em 1991 voltou· a ocupar a 
Presidência do Legislativo Iguaçuano 
aJ.é 1992, sempre com um trabalho atu
ante e deixando saudades nosfimcioná
rios da CâmaraMunicipal, onde sempre 
foi prestigiado e respeitado. 

Com aemancipaçãode BeljordRoxo, 
fez composição com a chapa liderada 
por Jorge Jií/io Santos da Costa, sendo 

ARQUIVO 

seus lares. 

SIF - Você foi vereador, Presidente da 
CMNI por dois períodos de 1 ano cada, 
Vice-Prefeito de Belford Roxo e agora 
deputa · , estadual. Estas experiências 
adquiridas facilitarão a sua vida políti
ca? 
Ricardo - A vida é experiência. Hoje eu 
tenho uma certa tranqüllidade. Eu sei que 
não poderei resolver os problemas de to-

"Num país demo~rata (onde o voto é 
obrigatório) um povo se uniu, foi nas umas votar 

livremente por sua emancipação. 
Que os nossos governantes ~spelhem-se neste 

exemplo, onde união é sinônimo de poder, poder 
construir. 

Parabéns, Belford Roxo". 

Maria C~ndida Vilaça 

eleito vice-prefeíto do município, que o · 
viu nascer e crescer. 

Tomava-se realidade o sonho de in• 
fância. Como vice-prefeito não mediu 
esforços para suavizar a vida de setlS 
municípes encontrando sempre apoio do 
prefeito Joca e incentivado pelo deputa
do federal Nelson Bomier que reinvidi• 
cava verbas e melhorias em Brasília 
para Beljord Roxo. 

Em 1994, candidatou-se àAssembléia 
Legislativa,por BeljordRoxo, elegendo
se devido ao seu passado de lutas em 

dos ao mesmo tempo, e nem possuo uma 
varinha de condão. E devido a· este equi
líbrio isso irá me ajudar a minimizar os 
problemas de minha localidade. Não é só 
Belford Roxo que me refiro apenas. Refin:r 
me também aos municípios vizinhos, Nova 
Iguaçu, São João de Merii. Quando estes 
municípíos tiverem uma excelente concf
ção de vida, Belford Roxo também irá 
colher seus frutos. Não adianta Belford 
Roxo estar bem e os nossos municípios 
vizinhos estarem com as mesmas áficul
dades, que acabará refletindo negativa
mente em nossas melhorias. 

SIF - Você acredita que o governador 
Marcelo Alencar cumprirá os compro
missos de campanha? 
Ricardo - Tenho certeza que o nosso go
vernador irá cumprir os compromissos de 
campanha em ajudar a Baixada Ruminen
se e com isto nos vamos mudando o visual 
atual das nossas localidades. 

S/F - Ricardo! E com relação ao Hospital 
da Posse? 
Ricardo - Temos mantido contato com o 
Secretário da Baixada, deputado federal 
Nelson Bomier, não somente o Hospital da 
Posse, mas o de Queimados, Saracuruna 
para que retomem 110 seu funcionamento, 
não só aliviando os hospitais do municípío 
do Rio de Janeiro, mas facilitando a loco
moção dentro de seus municípíos e temos 

beneficio de uma população carente de 
wna voz junto ao ,Governo do Estado 
para gritar e carrear recursos para a 
comunidade, sempre contando com o 
apoio de Nelson Bomier, hoje Secretá
rio F,special da Baixada Fluminense, 
onde encontra sempre as portas abertas 
para apresentar as suas reinvidica;ões. 

O jornal SEM FRONTEIRAS foi ou
vir o representante de Beljord Roxo em 
seu gabinete da ALERJ, onde além de 
deputado estadual é 4° Secretário da
que/à casa. 

encontrado receptividade nestas pondera
ções, e temos certeza que o nosso Secre
tário da Baixada Nelson Bomier não tem 
dado trégua ao Ministério da Saúde para 
solucionar os problemas de cada hospital 
da Baixada. 

SIF - E no futuro! 
Ricardo - Ô Nelson. Dizer que um polftico 
não pretende ser prefeiio de sua cidade, é 
mentira. Um político só se realiza exercen
do Úm cargo executivo. É onde um político 
se realiza fazendo o que a população está 
peándo. Mas acima desta vontade eu 
tenho compromisso com o prefeito de Bel
ford Roxo, Joca de apoiar o cancfdato que 
ele indicar para prefeito. Em primeiro lugar 
está este compromisso. Quem ele incfcar 
nós vamos apoiar. Se o escolhido for o 
nosso nome, eu agradeço e vamos traba
lhar para realizar um trabalho satisfatório e 
a altura de continuar merecer a confiança 
depositada ao nosso nome. 

SIF - Ricardo para terminar esta entre
vista. O que você tem mais a dizer? 
Ricardo -Agradeço ao Jornal "SEM FRON
TEIRAS" o espaço para reafirmar aos nos
sos eleitores o que sempre defendemos 
em campanha, e a você, Nelson que nos 
acompanha há muitos anos, e o privilégio 
de ser entrevistado por você. Muito obriga
do a todos. 

"Há cinco anos nascia esta cidade, aspiração 
de um povo ordeiro e trabalhador. Juntos 

construiremos o progresso de nosso querido 
BBLFORD ROXO. 

Parabéns, belforroxenses!" 

ALKIR LOPES, o amigo de vocês. 

Instalações Comerciais em Mármores e Granitos 
Revestimento em Pisos 

Convites • Talões de Notas Fiscais • Impressos em Geral 
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Av. Ntlo Peçanha 670 -Centro -Nova Iguaçu 
Tels.: (021) 767-7196 e 767-8563 -Fax 768~1076 

DIREÇÃO: :fefn.u,,,Sa.nt~t., 
Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 7 6 7-54 70 
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MAIS VAGAS NA EDUCAÇÃO 
Para atender ao aumento do número de crianças em 

busca da escola pública, o secretário de Educação do 
Município: Acárisi Ribeiro afir-
mou que nenhuma criança em 
idade escolar ficou sem vagas na 
rede pública do município de 
Nova Iguaçu, neste 95 e que a 
rede escolar também foi amplia
da com a refonna de algumas 
unidades, a construção de outras 

.----===: 

e a municipalização de escolas .__ _____ .....J 

estaduais, entregues ao municí- Acãrisi 

pio. Assim, disse, Acárisi, foi possível aumentar em 
quase 4000 o número de vagas, e acrescentando que 
isso vai melhorar mais ainda com a conclusão de duas 
escolas construídas no município (KM 32 e no Gene
ciano) e mais duas em final de construção, sendo estas 
do projeto conhecido populannente como Lelé (bair
ros Grajaú e Palmares). 

APELO ÀS CONSCIÊNCIAS - Defesa Civil 
Estender ·o conceito participativo de defesa civil 

como atividade comunitária é um dos projetos priori
tários de Maurício Moraes, titular da SEDEC -, que a 
considera uma instituição pública, mas inteiramente 
aberta às comunidades, esclarecendo que ''é preciso 
implantar a consciência de todas as pessoas, sem 
exceção, das crianças aos mais idosos, que têm um 
papel relevante nesse processo e que a participação 
inclui desde a atividade direta até o comportamento 
individual ou um grupo de pessoas. Quando alguém 
joga lixo em um valão, rio ou terreno, está agindo 
predatoriamente. 

CONCURSO LITERÁRIO 
Para comemorar o Tri-Centenátjo de morte de 

Av. Joaquim da Costa Lima, 1361 - Jambuí 

Açougue Cancela 
Direção: Manuel J.S. Robalinho 

Entregas a domicílio 

Recebemos Tickets 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Credito 
Rua Dr. Thibau, 20 - 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu - RJ 

2ª QUINZENA l MAR/ 95 
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''ZUMBI DOS PALMARES, a Secretaria de Espor
tes, Lazer, Turismo e Cultura de Nova Iguaçu, insti
tuiu o concurso literário estudantil: ZUMBI DOS 
PALMARES. Os interessados devem dirigir-se à 
Secretaria na Av. Athaide Pimenta de Moraes 528, 
Depto de Cultura e Turismo, para inscrever-se e 
conhecer o regulamento no período de 7 de abril a 1 º 
de junho. 

MOSTRA DE TEATRO AMADOR 
A mesma Secretaria vai promover a I Mostra de 

Teatro Amador, em 95, por ocasião da primavera. 
Este projeto visa apoiar e estimular a produção teatral 
e para a carreira teatral, a partir do próprio município. 
Os grupos interessados devem apresentar-sena Secre
taria, até 31/05, das 13 às 17h, munidos de 2 cópias do 
texto, 2 cópias do curriculum do grupo, 2 releases do 
espetáculo, 2 fichas técnicas, atestado liberativo do 
SBAT ou atestado do autor. E no dia 29 de abril no 
Patronato São Vicente apresentará a peça infantil ' ' A 
Bruxinha que era Boa", às 15h. O ingresso para a 
peça será um item qualquer de material escolar ( cader
nos, canetas, cola, tintas etc ... ). 

O Patronato São Vicente fica em frente a Praça 
Santos Dumont, em Nova Iguaçu. 

LUIZ ANTUNES PROPÕE TROFÉU 
CARNAVALESCO 

Entusiasmado com o sucesso que obteve o carnaval 
deste ano, organizado pela FENIG e pela LIESB, 
propôs ao seu presidente Mauro Vasconcellos que 
estude com atenção a instituição de um troféu para 
agraciar os melhores do Samba em 96. Assim como 
uma empresa de comunicação que premia os melhores 
no Rio, seria instituída na Baixada uma promoção 
idêntica, mas a nível (egional. Boa idéia! Temos de 
valorizar a prata da casa. 

Comércio e Assistência Técnica 
de Máquinas de Escritório 
CONSERTOS- COMPRA.S E VENDAS DE 

MÁO. DE ESCREVER, AUTENTICAR, ~MAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEOGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS 
Rua Mal. Floriano Peaoto, 1480 - Lj. 120 - Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767-0706 

765-8407 
ENCOMENDAS DE 

Tona, A1zn, Doc11 Flnoa, 
SllaadlnhDa·• Son••• 6 na 

PRAÇA DA LIBERDADE 
ENTREGUE ÀS BARATAS 

A Praça da Liberdade, a princi
pal do· Centro nervoso do municí
pio de Nova Iguaçu está completa
mênte entregue às baratas. 

O calçamento em mosaicos por-
Antunes tugueses está literalmente arrasa-

do. A ocupação de seus espaços 
por barracas de camelôs, impedem a livre circulação 
do pedestres, seus canteiros atualmente só servem 
como depósito de lixo. O que deveria ser o cartão 

Fontes 

Praça da Liberdade • Abandono 

postal da cidade está uma lástima. 
Não importa se o Prefeito teve, ou não votos no 

centro. O que importa é que seja de todo o município. 
Porém, talvez até o . prefeito não saiba, é que os 
comerciantes locais são obrigados a jogarem seus 
detritos na praça, principalmente os da Rosinda Mar
tins, pois os coletores de lixo não entram naquela via 
de pedestres. Daí.. .. 

Na foto, a montoeira de lixo da Praça da Liberdade. 

Chorar é terapêutico ... 
Chore!!! 

INFORME PUBLICITÁRIO 

Prefeitura 
Municipal 
de Nova Iguaçu 
IPTUCOM 
DESCONTO 

Portaria SEIIIFA- Resolves 
Fixar em R$ 19,63 (dezenove reais 
e sessenta e três centavos) o valor 
da Unidade Fiscal de Nova Igua.çu
UFINIG, para o mês de março. 

A SEIIIFA- Beaolve1 
Fixar em R$ O, 76 (setenta. e cinco 
centavos), pelo período mfniroo de 
duas horas, o preQo das tarifas de 
utiliza.Qão de vias e logradouros 
públicos, na forma de estacionar 
mento de automotores em geral. 
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Guilhermo Chavez 
~~??J)~ 

Barra - Av. Armando Lombardi, 800/231 
2ª, 4ª, 6ª - Tel.: 493-5722 

Nilópolis -Av. Getúlio Vargas, 1517/1 
3ª, sa, sáb. - Tel.: 791-1560 

CELSO'S Administração 
& Informática Ltda 

"CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silw 

Administrador 
CRA/RJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

MklUR~ 
n formá t e a 

Novas turmas para curso de 
Windows em Abril 

R. Juiz Moacir Marques Morado, 125/ 
Salas 704 e 705 

Centro - Nova Iguaçu 
tt 768-9200 

SIMÕES NETO PROFERE 
PALESTRA NO FORUM 

A convite da sub-seção da OAB de Nilópolis e com 
seu estilo solto e descontraído, que lhe é peculiar, o 
médico e professor Manoel Simões Neto, proferiu uma 
palestra, por ocasião do dia Internacional da Mulher, 
ocorrido no último dia 8 de março. 

Apesar de o auditório não estar com um número 
significativo de ouvintes, quem estava ouviu atenta
mente a palestra de Simões, que, entre outras coisas, 
alertou-as para o perigo que hoje significa a SIDA 
(Síndrome da ImunoDeficiência Adquirida), mesmo 
que elas tenham um único parceiro e que devem 
preservar sua saúde. Afirmou, ainda, que o processo 
de desenvolvimento da mulher vem acontecendo de 
forma sutil, ao longo dos anos. Entre as personalida
des, o Dr. Juarez Nascimento (pres. da OAB-Nilópo
lis) Dra. M" Nazareth (vice), Dr. Rosângela E . Fonse
ca (Def. Pública) Prof' Terezinha de Jesus e Marlene 
Sessim (vice-pres . da CEOS). Ao final da palestra 
Simões foi calorosamente aplaudido. 

ABRAÇO É CONTAGIOSO? 
Segundo corre a boca pequena em Belford Roxo, o verea

dor " Zé Padeirinho" , fez as pazes com o prefeito Joca mas 
para não ficar mal com seus demais companheiros de Câmara 
Municipal, solicitou licença para tratamento de saúde. Ué, 
apertar as mãos ou ser abraçado pelo Joca, dá nisso tudo ... ? 

NOMEAÇÃO GERA POLÊMICA 
Com a nomeação do médico e vereador Paulo Cesar para 

ocupar a Secretaria de Saúde de Belford Roxo, pelo certo e 
direito, a líder comunitária Fátima Nunes, deveria ser cônvo
cada para assumir a vaga em aberto. Mas, está havendo 
alguma coisa d~ errado nisso. Querem impedir que a Fátima 
Nunes, ocupe o seu lugar, ou então que o ato de nomeação do 
vereador-médico seja anulado e volte tudo a estaca zero. Um 
lebrete, a quem interessar possa '' A Fátima Nunes é de inteira 
confiança do hoje deputado estadual Ricardo Gaspar e ex:
vioe-prefeito de Belford Roxo. 

VEREADOR ACUSA JOCA DE ''TRATANTE" 
O vereador Nilson de Souza, representante do Lote XV, na 

Câmara Municipal de Belford Roxo, doou uma escola para o 
município com a condição de o prefeito Joca manter o Jardim 
de Infância, o que não vem sendo cumprido pelo Chefe do 
Executivo, o que vem revoltando o vereador Nilson de Souza 
ao ponto de chamá-lo de "!'REFEITO TRA T ANfE". E tem 
mais um pequeno detalhe: hoje como está na oposição ao 
mandatário belforroxense, o vereador Nilson de Souza está 
proibido até de ingressar no estabelecimento, nem passar pela 
porta. 

1 º DE ABRIL - DIA DA VERDADE 
A Igreja Batista do bairro Nova América, situada à rua 

Joaquim Soares Neto, 54, tendo como Pastor Edmilton Bar
tolomeu, convida para a inauguração e ampliação do Setviço 
Social da Igreja, que passará a contar com clinica geral, 
pediatria, nutricionista psicóloga, dentista, fisioterapeuta além 
de uma escolinha de alfabetização de adultos e crianças. 

Nesta oportunidade estarão presentes, o prefeito de Nova 
Iguaçu, Altamir Gomes; deputado federal Nelson Bornier; 
deputado estadual ErnaniBoldrim (grande incentivador desta 
obra) Sr. Luiz Antunes, Secretário Municipal de Meio Ambi
ente (grande colaborador). 

Na parte musical estarão.abrilhantando, os cantores evan
gélicos; Sérgio Lopes e Denize Cerqueira. 

O inicio das solenidades será às 15 horas 
A comunicação deste evento foi da jovem Leilivane Bor-________________ __. ..._ ________________ __, ges Lima, Secretária do Deputado Etnani Boldrim. 
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"Querer é poder. O povo quiz e Belford 
Roxo, há .cinco anos se emancipou. O 

povo quer a transf orma~ão em 
município modelo e (onfia em nossos 
QOVernantes para que isto seia real" 

X.0110/do de Souza Arnujo 

Re,ne1r9e Pe1pele1rie1 

, 

'=== ===--'- AOIIHISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 

Este nome é tradição 
Seguros em geral 

Rua Otávio Tarquino, 209/Loja 10 
Nova Iguaçu - RJ 

Tel.: 767-7354/Fax: 768-5889 

Era uma vez um povo esquecido, 
abandonado, que foi a luta e tornou-se 

independente e hoje comemora cinco anos 
de emancipado - parabéns belfolloxenses 

COLEGIO LEOPOLDO 
1930 • 1995 
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CHICO f\lV\U 
Na França BRIGIITE BARDOT 

' 
uma artista de expressão internacio-

J 

... . . ..,.•. ♦.. .• .. •.• • 

Que em seu governo os tucanos 
ficam em suas gaiolas e não dão uma 
de ' ' economistas'' . 

nal, participou de uma manifesta- ------------------'---=---...J MIADOS 
CURTOS 

ção em frente a embaixada da Norue
ga contra o extermínio das focas. 

No Brasil, CHICO ANÍSIO, um ar
tista sem nenhuma expressão interna
cional em entrevista no programa JÔ 
SOARES, demonstrou seu desprêzo 

. aos bichos atacando os ecologistas 
que defendem os animais em extin
ção. 

Ele foi enfáti~o em dizer que os 
animais como o mico leão dourado, as 
baleias e os hipopótamos são inúteis e 
ninguém vai sentir falta deles. 

Ele mostrou que o ódio que nutre 
contra pacíficos animais é tão extenso 
quanto seu verdadeiro nome - Fran-. 
cisco Anísio de Paula Filho. 

Felizmente para nossos irmãos ani
mais, o que ele diz não se escreve no 
mundo. 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base 

de troca - Consertos e Reformos 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Cor 
• Corpetes moldados e forro de porto 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 

DIREÇÃO: Y<einaldo 
Av. ElenJamln P. Ilia, 1130. Elelford Roxo Tol:. 761~28$ 

R. Braaa 5 , Pen~ Circular (HQ. cllobo Jr.l Ttl 280-ôMS 

•e~fj.~a el!ft, A,~<'!'ll•a~a.s '~"'~~; ~- ~»e tl...~~ ::' ~ 
Indústria e Comércio 

:\::::::l :li'.ª91···· 
Agora em Nova Iguaçu. Nllópolls - São João de Merill 

Av. Pre• Costa a SIiva, 1069 - Mesquita• N. Iguaçu · RJ 
(Antiga Getúlio de Moura) 

Fonea: 796-t726 1 796-1895 

Conjunto Educacional 
SOARES DE ALMEIDA 

Jardim - pré - C.A. 
1º Grau - Regular e 

Supletivo 
2º Grau - Informática 

Contabilidade em 2 anos 

Av. dos lnconfidentes, 41 - Austin 
N. Iguaçu - Tel.: 665-2210 
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CINQUENTENÁRIO 
Indiferente ao ódio de CHICO ANÍSIO 

aos animais, os moradores do Condomínio 
Jardim Zoológico, na Quinta, comemoram 
os 50 anos de existência do Zôo. 

Num clima de festa vários animais fala
ram a imprensa. A zebra falou de sua 
alegria com o sucesso de seu primojegue, 
campeão do carnaval. 

O elefante disse que a sua Mônica não 
tem nada haver com aquela Mônica do 
ROMÁRIO. 

O leão disse que apesar de ser o _rei dos 
animais, tem vocação democrática e aceita 
a eleição do macaco TIÃO para presidente 
do Zôo, eleito pelas crianças no primeiro 
turno. 

O macaco TIÃO- presidente do Zôo, 
disse que com ele não tem nhém nhém 
nhém. 

R. de Vasconcelos Paixão 
(J Dental Nova Iguaçu (J 

Artigos Odontológicos - Médicos - Ortopédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebulização - Cadeira de Roda,; 
Colchão e assentos D'água - Aluguel de camas l'alwer 

R. Otávio Tarquínio, 238 • Ljs 16/39 • Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: (FAX) 717-7919 e 717-6270 

Quer Melhorar sua saúde 
e ainda ganhar dinheiro? 
Tome-se um distribuidor independente de uma 
linha americana de· suplementos nutricionais. 
Telefone-me: Iara Lima - (021) 761-1613 

lusoAll:IMS 
UM POSTO COMPLETO 

AV: GOV. ROBERTO 
SILVEIRA, 480 

TEL: ·767•1051 

FAX: ;768-3222 

Jornal $EM faoNIEIRAS 

• MÔNICA SANTORO vivia no 
morro (Morro do Pinto) sonhando com 
o asfalto, as passarelas e muito di
nheiro. Ao descer o morro ela con
quistou o asfalto, as passarelas, e os 
milhões de dólares, frutos de um gol 
contra de R.OMÁRIO. Um jogador 
fadado ao mesmo fim lacônico de 
GARRINCHA. 

• AgoraéPrá Valer ! OGUABIRA
BA é candidato a Prefeito de Nova 
Iguaçu. Sua administração vai ser 
OUTRA COISA O governo é dôce. 

Por hoje é só. 
• Agora este GATO vai tomar seu 

pires de uísque e esperar a BANDA 
passar para espl?cular no câmbio. 

''t)~,eãa.é~ 

4#t4lf, euH4 t:«/,aáe,, HUU ~ 
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~~ú~. 
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RIOVILLE 
Muito chique o Rio Ville Shopping em 

Vilar dos Telles, construído com toda 
categoria- da moderna arquitetura. A casa é uma das 
mais bonitas da Baixada e merece ser visitada. É Unda. 

CAETANO 
A Brahms o convidou para fa:zer um comercial. V ere

mos se Caetano Veloso aceitará o convite. 

UM BANHO 
Gugu está dando um banho no programa da Xuxa, 

segundo a pesquisa do IBOPE. Com isso a Globo vai 
mudar um pouco o programa. A verdade mesmo é que 
a TVS está botando pra quebrar e deixando a Globo 
tontinha. 

MARISA MONTE 
Ela estará no canecão no dia ·25/5. Marisa é muito 

bonitinha e tem uma boa voz. 

DANIELA MERCURY 
Daniela Mercury foi convidada para a pró.moa mi

nisérie global, "Mar Morto" que será filmada na Bahia; 
se ela aceitar, fará o papel de uma estudante de teatro. 

TOM JOBIM 
Milton Nascimento, Gal Costa, Gilberto Gil e Caetano 

Veloso farão um show no Lincoln Center em Nova Yorque, 
dia 18/4, em homenagem a Antônio Jobim. 

Eles só não fazem show na Baixada! Eles estão ricos 
demais. Enquanto eles não aparecem, outros artistas ame
ricanos comparecem! 

ROBERTA MIRANDA 
Analisei o quarto volume de sua fita e recomendo-o, 

pois tem um bonito repertório com letras espertas, um 
espetacular arranjo e um boleraço. O disco é todo 
romântico e acalma. E o mais importante ela não grita. 

• Silvio Santos passou o carnaval no Rio de Janeiro e foi na 
casa da Xuxa na Barra da Tijuca. Ele continua querendo 
contratá-la. 
• A partir de Abril, o "Som Brasil" será gravado no 
Metropolitan 

f!, 0 (1. (J. O :.iELHOR DA 
. . .j. COZl ~J HA ARABE_ 

Oe, uue º "4: -::-r1c:,111 -:;;;:o qt: •~ ..... ______________ - . 

. _ . . ,:-.. ~ ~ 

\ '-~,e ,:: i .i•:·1 •:·CC 

Em Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 

Av. Amaral Peixoto, 631 

Em Queimados: 
R. Ver. Marinho H . Oliveira, 22:l 

Em São João de Mcriti: 
Shopping Sendas Loja C 55 

wa1mor Oliveira 

• 

Tatiana Vertes (Divulgação) 

• Feliz niver: Chico Anysio, Renato Aragão, Gugu e Moreira 
da Silva. São arianos. 
• Daniel Filho está comandando a tevê Bandeirantes. Ela vai 
mesmo investir em novelas inéditas e j á sonha com Bety Faria 
e Marília Pera. 
• A Globo vai mudar a programação a partir de abril. E 
Quatro Por Quatro vai mesmo até maio. 
• Regis Cardoso vai contratar Túlio para a próxima novela. 
• A tevê Bandeirantes está mesmo mudando a programação 
e vai pôr um programa infantil. 

OUTRAS 
O A vovó Antônia Pacheco está toda contente pois nasceu o 
seu primeiro netinho Mateus Pacheco Desinaro. Ela fará 
breve uma exposição de pinturas. 
O O Centro Cultural de Nilópolis já tem nome: Antônio 
Carlos Jobim. 
O A coluna parabeniza os aniversariantes Boldrin e Mário 

li 
Indústria e Com. de Carimb.os e Gráfica Ltda. 

•Carimbos• Datadores• Numeradores• Estojo 
de Bolso • Placas de Acrílico • Placas p/ autos 
• Cartões de Visita • Convites de Casamento 

• Calendário de Bolso etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31/Sala 11 
Trav. Yboty - 17 (Em frente a 84ª ZE) 

Nova Iguaçu tr 767-1227 

CEM 
Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

Marques. 
O Eliz.abete Cunha sempre filmando os 
fatos da sociedade. Um abraço. Outro ao 

alfaiate Luiz Borges, de São João de Meriti, um cracaço. 

CONVITES * Valéria Alencar (Francisquinha) das "Pupilas do Sr. 
Reitor", foi convidada para participar do filme Memorial 
de Maria Moura . 

Denise Fraga participará da novela de época, "Sangue 
do Meu Sangue", via SBT. Fará o papél de uma florista 
cega. 

SHOW DE LOUVOR * O cantor Francisco José, Banda Louvor dos Anjos, 
Maravilha, Temi Fértil e Católicos Dom de Deus, estarão 
presentes no lançamento do " LP da Caravana da Boa 
Esperança" . dia 21 de abril na Igreja N.S.Aparecida em 
Nilópolis, às 18 hs. 

CARINHO * 1- O cemitério de Olinda está abandonado e o mato está 
muito alto. Alguns visitantes da zona norte do Rio criticam 
assim: " Çomo pode Nilópolis ser tão famosa e ter um local 
assim"! E preciso mais carinho! 

QUEIMADOS * O povo disse sim a emancipação e depois elegeu seu 
governo. Assim sendo os políticos têm uma responsabilida
de enorme com o progresso de Queimados. E nada melhor 
do que ofertá-la, um hospital. Ela é fruto da nova democra
cia que sonha com o desenvolvimento. Merece. 

21ANOS * A Coluna Política de Nelson Junior, Ante-Sala Política, 
completou 21 anos. Parabenizo o jornalista pelo amor e 
carinho ao jornalismo durante tanto tempo divulgando a 
história. 

TEATRO * Termina dia 9 de abril o curso de teatro no Procópio 
Ferreira com várias apresentações com textos dos próprios 
alunos queganharãoodiplomàapósoshow. Dia 15 de abril 
inicia outro curso através dos atores Durval Meirelles e 
Iolanda.Brazão. 

r----------------, 
&- 'IEJJ.\ J.\ '~IDJ.\ COJ'I\ i 
~ B?l'IS OCULOS! l 

A LUANA OPTI CA oferece descontos I 
especiais para a volta às aulas de seus filhos I 
. Promoção de lindos úrulos de sol 

a partir de RS <i.00 
1 

1 

Não faça seus óculos antes de ver nossos preços. 1 
Você vai gostar! J 

Rua Martins, 30 -Centro -Nova Iguaçu c""3 
tr 767-7600 1 

(Entrada pela LUBENE ou Camisaria Flor de Maio) I 
Recorte e ganhe Desconto Especial-Surpresa L ________________ J 

O CEM presenteia 
Belford Roxo 

com a Faculdade de 
Belford Roxo 

A.qualidade de ensino qoe você merece! 

,.. 
i 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 - Belford Roxo - RJ - Tel 761-4881 
JorftOI S.EM laONJtllRS , l 

' . f', ' ' 

. . .. ................. " ... 

■!+&Jtfoi&ioififlii9t• Iara Lima. l 

Mef: o áoce remédio 
Mais algumas variações do uso do mel 
Bala de Própolis 
Age diretamente na garganta aliviando 

a tosse, inflamação e rouquidão. Por seu 
sabor agradável é uma boa maneira de 
administrar própolis nas crianças. 

PÓLEN: UM SUPER ALIMENTO 
O pólen é um produto da coleta das 

abelhas quando de sua visita às flores, 
usado na sua alimentação e na composição 
da geléia real e da cêra. É o responsável 
pela fecundação das flores, que tem como 
resultado o fruto. É a mais rica fonte de 
enzimas, -vitaminas, minerais, proteínas, 
aminoácidos, hormônios e gorduras até 
hoje conhecida. 

Sua ação energética é tão rápida que 
atletas olímpicos mastigam o pólen antes 
de cada competição. Pessoas vegetarianas 
têm seu suprimento necessário de proteí
nas ingerindo 35 gramas de pólen diaria
mente. 

PÓLEN 1N NATURA 
Indicações: desgaste físico e mental, 

hipertensão, queda de cabelos, envelheci
mento precoce, nervosismo e insônia, falta 
de memória, arterosclorose, atraso de cres
cimento, menopausa, impotência e infec-

Parte Final 
ção da próstata. 

MEL COMBINADO 
Mel com catuaba: Estimulante que 

combate igualmente a insônia e o desâni
mo, equilibrador energético do organismo. 

Mel com guaraná: estimulante e forti
ficante natural. Indicado como tônico para 
o coração. 

Mel com própolis: Infecções em geral. 
Indicado como preventivo de infecções e 
excelente fortificante. Aumenta a resistên
cia do organismo e age diretamente nos 
casos de inflamação da garganta e tosse. 
Também em saché. 

Bromei: xarope expectorante. Abro
melina é uma enzima encontrada nas bro
mélias ( abacaxi, caraguatá) com forte ação 
expectorante. Esse medicamento é indica
do para qualquer problema do aparelho 
respiratório: bronquite,- pneumonia, enfi
zema, tosse, coqueluche, tuberculose.Tam
bém em saché. 

Mel com pólen: complemento vitamí
nico protéico. Indicações: queda de cabe
los, distúrbios intestinais, convalescenças, 
cansaço físico e mental, depressão nervosa 
e insônia. O pólen proporciona aumento 
energético sem aumento de peso. Também 
em saché. 

CURIOSIDADES 
• Os antigos egípcios foram os 

inventores das pirâmides, da aristo
cracia e do corte de cabelo conhecido 
como "pagem". Também desenvol
veram o papiro, as pinturas e a pros
t;tuição. Diz-se que foram encontra
das coleções de hieróglifos porno
gráficos e papiro somente somente 
para adultos, às margens do Rio Nilo. 
Outra grande novidade entre eles é 

de que preferiam o sexo em família. 
Assim a mulher ideal para dar um filho 
ao Rei Egípcio era pela ordem: a mãe 
do Rel sua irmã; sua filha. 

• A mulher que mais filhos teve no 
mundo foi a Sra. Feodor Vassilet. Ela 
teve 16 gêmeos, 7 trigêmeos, 4 qua
drigêmeos, num total de 69 filhos, 
sendo que 67 chegaram a idade adul
ta. 

Lançbf❖P~te 
PALMA Q:'.a1!ll2JRO LTDA 

"Desa~tl;aije~'1tem melhor preço" 
Lanches e B,e~idas em geral 

Direcão"idt> Pascoal 
:S :-: 

Rua Otávio Tarquiniô/ 1.$ - Nova Iguaçu 

TIInJcim0 -

SANTA E BELA CATARINA 
Santa Catarina, o menor estado do Sul do 

país, com uma área de 95 mil quilômetros 
quadrados conta com 216 municípios que 
apresentam uma enorme variedade de con
trastes; transformand<H> num dos estados 
mais ricos em recursos naturais. 

O mar, as serras, as estâncias termais e as 
cidades históricas de colonização distintas, 

cenário as cidades Balneário Camburiú, Ita
pema, Itajái, Penha, Navegantes, Porto Belo, 
Luiz Alves e Pirraças Balneário de Cambiriú 
é o maior centro turístico da Santa Catarina. 
Sua praia com 6. 540 metros, ilha das Cabras, 
os hotéis, campings, bares, boates e restau
rantes oferecem aos visitantes uma inesgotá
vel fonte de alegria e prazer. 

oferecem excelente roteiro de ~ ... - -- -- ... - -- --_- _-_- _-_-_- _-_- _-_-_- _-_- _- ------- -, 
lazer e turismo. 

O turismo cultural apresen
ta-se de diversas formas, de
pendendo da região e das influ
ências deixadas pelos coloni
zadores. No litoral catarinen
se, uma das maiores expres
sões folclóricas é a dança do 
boi-de-mamão, com forte in
fluência açoriana. No vale do 
Itajaí e norte do Estado, o fol
clore é manifestado através de 
festas, danças, cânticos e tradi
ções de origens germânicas. 
Nas regiões colonizadas por ita
lianos, os destaques são as fes
tas religiosas e as que comem<r 

Prefeitura Municipal de Brusque (SC) 

ram a colheita, principalmente a da uva. 
A mais original e espontânea manifesta

ção de um grupo social e o artesanato, que se 
destaca em Santa Catarina pela influência 
das três maiores correntes imigratórias, a 
germânica, a italiana e a açoriana. 

' ' Santa e Bela Catarina' ' , um estado hos
pitaleiro e amigo está dividido em oito regi
ões turísticas, capital da natureza, litoral, cen
tro, morros, praias e muito verde. Assim é 
esta região, rica em belezas naturais e cultu
rais, colonizadas por açorianos, guarda ainda 
hoje, as tradições e folclore deixado por imi
grantes. 

Fazem parte desta região: Florianópolis, 
Tijucas, São José, Governador Celso Ramos, 
Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas 
Mornas, Rancho Queimado, Guarapaba, Bi
guaçú e Angelina. 

Rota do Sol - Litoral Norte, o litoral norte 
catarinense, éreconhecidointemacionalmente 
por sua beleza natural, pela infra-estrutura 
hoteleira e de lazer. Fazem parte deste belo 

Caminho dos príncipes - Região Norte, 
fazia parte do dote· que D. Pedro II deu a 
princesa Imperial brasileira D. Francisca 
Carolina em seu casamento com o príncipe de 
Joinvile, Campo Alegre, São Bento do Sul, 
RioNeguinho,Mafra, Garuva, São Francisco 
do Sul, Canoinhas, Jaraguá do Sul, Corupá, 
Araquiri, Barra Velha e Pirraças . 

Serras Catarínense - Região Serrana, 
serra do Rio do Rastro, é uma emoção ines
quecível, um espetáculo à parte com seus 12 
Km de extensão e 1400 metros de altitude. 

Sã9 Joaquim é considerada a cidade mais 
fria do Brasil. Situada a uma altitude de 1300 
metros, a região é composta pelas cidades de 
Lage, Curitibanos, Bom Jesus da Serra, São 
Joaquim, Urubici e Bom Retiro. 

Nova Termas - Região Oeste fundada em 
1964 a fontes de águas termais, onde cresce
ram os Balneários, que oferecem várias op
ções de lazer e tranqüilidade. 

Venha viver este sonho! Conheça a "San
ta e Bela Catarina". 

Vidativa 
Turismo 
apresenta 

DISNEY 
u 

EPCOT 
PACHECO CO#TAIILIOAOE Passe grandes momentos 

no COMANCHE 

15 diaa - Saída• 1995 

♦f!ilH+ 
K(!nnedy Space Center I Disney World o 

Epcot Center I MGM Studios zu Escritas Fiscais, Imposto de 
Renda, Legalização de 

Empresa~, Contab~dade 

ELIANA PACHECO 
CONTABILISTA 

CRC 11.678/89 - RJ 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1480/Sl.214 
Shopping Center Iguaçu - Tel.: 768-9010 

2ª QUINZENA/ MAR/ 95 

Suítes de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 
Piscina com Sauna e Hidromassagem 

Com este anúncio Desconto 
Comanche 20% Dom. a Sexta 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel.: 767-1922 
( Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu ) 

Universal Studios IMedieval Times · · 
Pleasure Jsland I Busch Gardens ~~ 

Wet'n Wild ISea World I WaterMania 

SUA SATISFAÇÃO É O NOSSO 
COMPROMISSO. 

1'~ ,l~-te 1'~ e 7~..ú,ú, 

Av. Floripes Rocha, 85/Sl.101- Centro - B. Roxo 
TeleFu:: (021) 761-4138 
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LIONSCOMEMOROU28ANOS 
DE SUA CARTA 

Sob o comando de Guy de Matos, seu 
atual presidente, o Lions Clube de Nova 
I~u, comemorou neste março a passa-

Guy Berçot ao empossar o novo 
"Leão"Sebastlão SIiveira 

gem do recebimento de sua carta consttitu
tiva, há 28 anos. Nesta oportunidade rece
beu a visita de inúmeras caravanas de 
outras unidades e deu posse a um novo 
"leão"o Sr. Sebastião Ferrari da Silveira, e 

sua "doma
dora" Már
cia Regina 
da Silveira. 

O ágape 
contou com 
a presença 
doDr.Fran
cisco Ama
ral, Juiz de 
Direito, 
mais Carlos 
Marques 
Rollo,Irace-

Na foto, da esquerda para di
reita, Balthazar carvalho, Guy 
Berçot e o próxino presidente 
Lamonler F. Barcelos, junto à 
carta constitutiva 

ma Barbosa, pres. do Lions Miguel Couto, 
Cel. Carlos Cesar, integrante do Regimen
to Sampaio. Foram homenageados os três 
fundadores remanescentes: Júlio Prata, 
Balthazar Carvalho e o próprio presidente. 
Guy. 

SEDE DE MESQUITA É PRA VALER MESMO! 

O pequeno grande clube Mesquita., que vem sucessivamente realizando diversas 
r-----------------= programações, extra-plenári

as, está com firmesa pra rea
lizar seu grande sonho: a sede 
própria. 

E para isso entregaram a 
planta da situação do terreno 
ao arquiteto Altamiro Alar
cão, passando a ele os deta
lhes para que faça o projeto de 
construção <!essa sede. 

Nós, pessoalmente, acha
mos que o único caminho de 

i..========----=------------' Rotary é cada um partir para 
Na foto Sllvlo Barbosa, Raimundo Luz e Geraldo de Freitas, 
quando pa~van a Altamlro suas Idéias para o projeto esta rota. 

PREFEITO DE NITERÓI EXPÕE EM 
NOVA IGUAÇU SEU TRABALHO 

O Prefeito 
de Niterói, João 
Carlos Sam
paio (autor do 
projeto do Paço 
Mu,nicipal de 
Nova Iguaçu) 

~=-~==----' esteve no R.C. 
JoãoSampaloduranteasuaex- Nova Iguaçu, 
planaçio no Nova Iguaçu. onde para um 

auditório repleto, falou sobre sua atuação 
frente aos destinos daqueles município de 
nosso estado, dizendo que os problemas de 
Niterói são idênticos aos demais municípios 
periféricos ao Rio de Janeiro, atual capital do 
estado, acrescentando que não é a toa que em 
várias regiões, tanto aqui em ~ova Iguaçu e 
adjacências como do lado de lá da baia, os 
prefeitos se reunem periódicamente, para es
tudar situações comuns. 

Na foto 3º a esquerda, Marqulnho com seu novo 
uniforme que deu motivo • blaque. Marqulnho é 
gente fina, ladeado de membros dessa unidade 
rotárla 

''GENERAL MARQUINHO'' 
O Maitre do Nova Iguaçu Country Club, 

o simpático Marquinho, foi alvo de sadia 
brincadeira dos membros do R. C Nova Igua
çu-Leste, ao ostentar seu novo uniforme de 
gala, passando a ser chamado de "General 
Marquinho". 

CLUBES DE SERVIÇO 

NILÓPOLIS RECEBE 
MEMBRO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

O Dr. R<>- r::;;;;;;:::::;;;~;;;;;:~;-;;;;;;;;:;--, 
bson Mari
nho em pa
lestra no Ni
lópolis, ex
plicou aque
les rotaria
nos, como 
vaiftmcionar 
o novo Códi- 1.__ _______ __, 

go de Saúde Na foto o Dr. Robson ao receber 
do Municí- o certificado de participação na 

citada palestra. 
pio, sendo 
"bombardeado" com inúmeras perguntas ao 
final, atendendo a todos. 

ROTÁRIAS 
D O novo Bispo da Diocese de Nova Iguaçu, D. 
Wemer, ouviu atentamente a palestra de João 
Sampaio, no Nova Iguaçu. 
D No dia 21 deste mês José Carlos Nascimen
to, Pres. do B. Roxo, recebeu homenagens pelo 
seu anniversário. 
D No dia 26, o R.C. Jacarepaguá realizou seu 
forum da Av. de serviços Internacionais. 
D No dia 30. no N .1- Leste aconteceu home
nagem a Mário Scapin, pela passagem de seus 
bem vividos 90 anos. 
D Ofuturopresidentedo R.C. Mesquita Simões 
Neto voltou todo eufórico do seminário de 
Friburgo e apresentou já a composição de seu 
Conselho Diretor 95/96. 
□ No dia 2 de abril, o R.C. São JoãodeMeriti, 
realizou seu Fonnn de Serviços Profissionais, 
cujo presidente dessa Av. é Celso Bnmo Faria. 
DNodia27,oR.C.BelfordRoxocomemorou, 
em alto estilo, os 14 anos de sua constituição. 
"Com seresta e tudo". 
□ O Coelho da Rocha deverá ir em peso à 661 

Conferência Distrital em Caxambú (não con-
fimdir com Caxambí). · 

"Ontem era apenas 
um sonho que com a 

vontade 
inquebrantável de um 

povo tornou-se 
realidade. 

Cinco anos de 
Liberdade! 

"Há cinco anos nascia uma 
criança, fruto do amor de um 

povo por sua terra e hoje, como 
sempre, cabe a nós a 

responsabilidade para que cresça 
sadia e feliz. Par~béns povo 

''Rogamos ao Senhor que ilumine 
a mente de nossas autoridades 

para que o povo se sinta 
gratificado por este gesto de 

liberdade que hoje ~ª
Parabéns Bclford Roxo, por seus 

cinco anos de emancipação" Parabéns Belford 
Roxo!" 

· bclfon-oxetlse" 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda 
tmUB•I•IEâlt~Mê41:ffilg 

Direção: 0tdw,S. ~ 

&ct.Ul/1 ck, ~. ~fui, 

SufeuULlo, 
Rua dos Crisântemos, nº 05 - Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

10 Jornal StM fRolnlllS 

Ct1RJCA D NlÁRIÂ 
NADM)AWAM 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

Rua Enrique Lussac, 94 • 796-1002 
Edson Passos - Mesquita - RJ 
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OS NOSSOS SUGISMUNDOS 
Em Nova Iguaçu, são os camelôs 

que sujam as nossas vias.públicas, os ,__ ___ _, 

pedestres que jogam a esmo pontas de cigarros, 
embalagens diversas num flagrante desrespeito a 
educação aprendida nas escolas e no próprio lar, 
onde sempre ouvímos que não se deve jogar lixo em 
vi.as públicas, mantendo desta fonna a cidade limpa. 

Há um ditado que diz: "Cidade Limpa, Cidade 
Civilizada'', mas na prática, contrariando tudo que 
nos foi ensinado, mas não é assim. 

No calçadão da Av. Amaral Peixoto, deparamos 
com diversos "propagandistas" de estabelecimentos 
comerciais e de ensino, cursos de diversas ativida
des, leituras de cartas zodiacais e de consultas aos 
búzios, e com isto a via pública fica tomada desses 
papéis, demonstrando aos nossos visitantes um as
pecto nada condizente com os nossos princípios de 
verdadeiros cidadãos iguaçuanos. 

Esta é uma colaboração desta cohma nas come
morações do 21 º aniversário de publicaçoes (18/03/ 
1974), iniciada no jornal "O PONTUAL" dirigi.do 
por Manoel Góes Telles, o fumoso "GT". 

ELIZEU LÉO - UMA VOZ ATUANTE EM 
CABUÇU 

O vereador Elizeu Léo da Rocha vem sendo uma 

voz atuante em defesa da localidade de Cabuçu onde 
tem levado diversas melhorias devido o seu trabalho 
incansável da Câmara MlU1Ícipal de Nova Iguaçu e 
do apoio do prefeito Altamir Gomes nas suas reinvi.
dicações. 

Recentemente o vereador Elizeu Léo da Rocha 
conseguiu da administração mlU1Ícipal a recupera
ção das praças públicas de Cabuçú, dotando-as de 

ANTE-SALA 
POLÍTICA 

(Mosaico Político) 

iluminação pública e diversos bancos proporcionando 
comodidade aos que desejam alguns momentos de 
lazer. 

VEREADOR EXPULSO DO PT 
Por romper um acordo firmado no início da presente 

Legislatura, o vereador petista Derly Silveira, foi 
expulso do partido dos trabalhadores de Nova Iguaçu. 

Neste acordo, o vereador Derly Silveira, se compro
metia a ficar os dois primeiros anos (1993-1995) na 
CMNI e os dois anos seguintes, daria sua vez à 
suplente Maria José, através de uma licença médica. 
Só que o vereador Derly Silveira, rompeu o acordo e 
solicitou à Mesa da Câmara o seu retomo. 

DEPUTADOS TROCAM DE SIGLA 
Na Assembléia Legislativa do Estado, a "dança das 

siglas partidárias" teve início desde o início deste mês. 
O deputado Pedro Fernandes, deixou o PDT e 

ingressou no PMDB, tendo a_sua filha, Rose Fernan
des o acompanhado. Já o deputado Twrinho.Duarte, 
encontra-se em negociações com o PSDB. O deputado 
Jorge Nascimento deixa o PDT e ingressa também no 
PSDB. Quantos abandonarão o PDT? 

JOAQUIM MARIANO 
PLEITARÁ A VAGA 

O vereador Joaquim Mariano 
pleitará a vaga dentro do PDT para 
disputar a prefeitura de Belford 
Roxo nas próximas eleições mlll1Í
etpâls. Joaquim Mariano 

Nelson Júnior 

Este colunista espera que não 
aconteça a "armação" para a 
escolha de candidatos, como o 
de deputados estaduais, quan
do Joaquim Mariano empatou 
com o candidato Antonio Fer
reira da Mota mas o "dedo" do 
presidente do Diretório MW1Í
cipal do PDT decidiu que a .._J_o-rg_e_N_a_sc_l_m-en_t__,o 

vaga seria do Antonio Ferreira 
da Mota. 

O curioso desta história é que foi justamente 
Joaquim Mariano que indicou e trabalhou entre os 
filiados do PDT para que o Prof. Ari1do Teles 
asswnisse a presidência do partido, em Belford 
Roxo. Depois recebeu o "golpe fatal" do seu indica
do. Coisas da política brasileira. 

CORRIDINHASCORRIDINHASCORRIDINHAS 
O ex-vereador José Mendonça, retornou ao 

PMDB, mas já pmsa em trocar de sigla partidária. 
Não ficou satisfui.to com o resultado da última con
venção. · §§§ O deputado Délio Leal, Líder do 
PMDB na ALERJ, afirmou ao collll1Ísta que "sus
pendeu" as negociações para candidatar-se a Prefei
to de Nova Iguaçu, em 1996. §§§ Agradecemos as 
congratulações pelos 21 anos desta coluna. §§§ 
Deputados Federais Nelson Bomier e Fernando 
Gonçalves, deputados estaduais Délio Leal, Emani 
Boldrirn, Ricardo Gaspar, Jorge Nascimento, José 
Graciosa, Leandro Sampaio, leitores assíduos, Dr. 
Odilardo Alves, Pres. OAB-Nova Iguaçu; Dr. Ed
son Ferreira; empresários Silvio e José Coelho; Jairo 
Marcondes; Rubem Peixoto, enviaram telegramas 
pela data. Por hoje é só. Até a 1 ª quinzena de abril. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 

2ª. QUINZENA/ MAR / 95 . 

SR. CONTRIBUINTE: 
Funcionários credenciados da Prefeitura estão 
entregando a guia do IPTU em sua residência. 
Mas, se por algum motivo não recebê-la vá a 

Prefeitura. 
Pague o seu IPTU com 20% de desconto até o dia 

28 de abril ou, se preferir, em quatro parcelas. 
Não esqueça: para Queimados crescer só 

depende de você! 

Jorno1S81faralas 
., • -\,4' • ,.. ' .. . ·. 
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· FANCBEM E VILA TINGUÁ VÃO 
RECEBER MELHORIAS 

A vida de milhares de moradores dos bairros 
F anchem e Vila T~guá, vão ser beneficiados com 
obras de saneamento, drenagem e pavimentação 
asfãltica realiz.adas pela Prefeitura local, atenden
do, segundo~----------~ 
Jorge Perei
ra, indicação 
da vereado
ra Maria 
Ruth, a pri
merra mu
lher a ter as
sentona Câ- L--------------' 
mara Quei- Obras no Fanchem 
madense. 

Naqueles bairros diversos logradouros já fo
ram asfaltados, principalmente aqueles que con
tavam com a infra-estrutura de saneamento bási
co, tais como as ruas Heloisa, Amélia e um trecho 
da Rua Remane( entre a Av. Carmarim e Hortên
cia) em um total d~ 1.100 metros. 

A principal via do Fanchem, a Av. Plínio Giosa, 
recebeu 750 metros de saneamento, drenagem e 
pavimentação. 

A Secretário de Obras, Edson Gonçalves, ex
plicou que o projeto prevê, para os próximos dois 
anos, a execução de obras em todas as ruas das 
duas comunidades- Tte. Jerônimo, Felix, Carlos 
Mena, Antonio Carlos, Janira e outras- num total 
de 12 vias. Além disso os bairros citados vão 
receber o que a comunidade local já está chaman
do de ''banho de luz'', com a substituição das 

atuais luminárias a vapor de mercúrio, pelas de 
vapor de sódio de 400 watts, que têm mais poder 
de iluminação, e consome menos energia. Serão 
cerca de 319 novas luminárias que irào beneficiar 
cerca de 30 ruas. 

QUEIMADOS FESTEJA SEUS 137 ANOS 
Diversos acontecimentos foram programados 

para festejar os 137 anos de existência da cidade 
de Queimados, hoje um promissor novo municí
pio, no dia 29 desse mês de março. Este ano, o 2º 
da emancipação, não haverá, ainda, uma progra
maçào à altura de sua importância histórica. 
Desta programação consta a participação de 2500 
atletas que disputarão diversos tipos de jogos, 
que teve início no dia 24, em locais distintos: a 
Rua Alcindo Bulhões e a praça dos Eucaliptos. 
Atletismo, futebol de campo e de salão, handball, 
natação e volei foram os esportes apresentados. 
No dia 29, culminando a programação, aconteceu 
uma rodada de futebol de areia, com a presença de 
todo o Executivo, vereadores e convidados, en
cerrando com uma profusa queima de fogos de 
artificios. 

CARLOS ALBINO PEDE PROVIDÊNCI
AS CONTRA DOENÇAS 

·Por não terem encontrado apoio por parte da 
Secr. de Saúde de Queimados, representantes da 
SUCAM, preocupados com a epidemia de den
gue que se alastra no município, partiram em 
busca de ajuda para minorar o problema com o 
vereador, Carlos Albino, sempre pronto a atender 
aos pleitos justos da população. 

Consciente do mal que o 
mosquito transmissor da den
gue acarreta, Albino imedia
tamente oficiou à Secr. de Saú
de e ao Prefeito; alertando-os 
que deles depende a saúde 
dos munícipes, já que a SU
CAM está disponível e ho
mens preparados, mas que 
mesmo assim necessitam de L..--____ ____, 

Albino ajuda em seu mister. 
Em Queimados varios ca

sos de dengue já foram registrados (fora os não 
declarados) causados pelo mosquito Aedes Ae
gipt ( que não proliferam em valas negras, como 
muitos pensam, mas em águas limpas e paradas.) 

CÂMARA ABRE SUAS PORTAS ÀS 
COMUNIDADES 

Atendendo a muitos apelos, Carlos Albino, 
resolveu junto com seus pares, criar um espaço na 
casa para atender instuições legaliz.adas: associa
ções de bairros, entidades religiosas ou classistas 
e outras organizações sociais, reservando uma 
sala para atender suas necessidades em dias e 
horários marcados. 

LEGISLATIVO TEM AGORA SEU AS
SESSOR DE IMPRENSA 

Desde o dia 8 de março, nosso confrade Oziel 
Peçanha foi nomeado oficialmente como Asses
sor de Imprensa do Legislativo de Queimados. 
Ao nosso amigo, de longos anos, desejamos 
sucesso, de coração. 

OWGOlJRSO " CAMARA MUNICIPAL 
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Sheila Triani DE BELFORD ROXO 
OS VEREADORESDEBELFORD ROXO,ELEITOSPELO 

VOTO LIVRE DA POPULAÇÃO TÊM, ATRAVÉS DESTE 
MANDATO, ATUADO EM FAVOR DA CIDADANIA DA
QUELES EM QUE NELES CONFIARAM, BUSCANDO O 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MU
NICÍPIO, OBJETIVO MAIOR DO ATO QUE MARCOU A 
EMANCIPAÇÃO DESTA CIDADE, QUE NESTA DATA SE 
COMEMORA. CINCO ANOS DE LIBERDADE. 

PARABÉNS, BELFORD ROXO! 
3 de Abril de 1995 

Arnaldo de Moraes Cabral, Carlos Cid Azevedo Germano, 
Edson Bernardo da Silva, Expedito Ribeiro Lopes, Graça 
Helena Moreira de Araujo Neves, Gilson José de Britto; Gilvan 
Gorgonho de Medeiros, Joaquim Hermenegildo Mariano, Jose
mar Henrique Castilho, José Pereira, Luiz Eduardo Almeida 
Oliveira, Mair de Vasconcelos Rosa, Marcelo Mogad~ Mota, 
Nilson Silva de Souza, Odete Marques Lima, Paulo Cesar 
Ribeiro Abreu, Paulo Cesar Pereira, Reinaldo Gonçalves Gan
dra, Valcler Vieira Pereira, Wagner Soriano S~gado, Victório 
Rozeira. 

Jor110f SEM faONIEIIIS ... 2ª QUINZENA/ MAR/ 95 



-------~---A INFORMAÇÃO SEM LIMITES 

MINISTROS TIVERAM ENCONTRO OM , 

SECRETARIOS DE CULTURA NA BAIXADA 

Na sua chegada ao Sesc, para o encontro, a estrela maior, Pelé, atende a um 
batalhão de repórteres 

Chegando absolutamente no horário,programado, o Ministro Especial de Esportes, 
Edson Arantes do Nascimento, o PELE, foi recebido, ao descer do helicóptero que o 
trouxe, pelas mais diversas autoridades do Estado, incluindo o Governador Marcelo_ 
Alencar, o Secretário de Cultura do Estado Leonel Kaz, Deputados Estaduais e outras 
autoridades. Pelé ao desembarcar foi "atacado" por um batalhão de jnmalistas, atendendo 
a todos com cortesia. 

FLÁVIO NAKANDAKARE 

AMA~ 

Mais detalhes na Pág. 5 

BELFORD ROXO TEM NOVA 
FACULDADE 

-l 
Centro de Processamento de Dados, Já existente na nova Faculdade, que em 

breve, deverá ser ampliado 

Recebida· a notícia com alegria, porém sem surpresa, os alunos e · 
professores do CENTRO DE EDUCAÇÃO MODERNA, estão entusias
mados com a publicação, no Diário Oficial da União, que criou a Faculdade 
de Belford Roxo, que iniciará com o curso de Tecnologia em Processamento 
de Dados, cujo vestibular já será no próximo mês de julho. Ganha a cidade 
com esta nova instituição de ensino superior e a comunidade. 

A Faculdade é uma conquista da Instituição CEM e CASTELINHO DE 
BELFORD ROXO. 

PSICOLOGIA: 
ANOVAARMA 
DA EFICIÊNCIA 

PAG.4 
,., 

_ ... 

MARIO MARQUES 
DEN, ,Ç,IA: 

CONSTR _ :~\Sl 
É INIDÔNEA 

PÁG. 11 

Mais informações na Pág. 6 

NA COLUNA DO 
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ÓS GANHiC)ORES 
DO "OSCARZINHO'ª 
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W. VITAL 

VÍDEO E SOM 
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DESCUIDO PERIGOSO 
Temos aco01panhado o trabalho que o Prefeito de 

BelfordRoxo vem desenvolvendo neste mwicipio, no que 
diz respeito ao "lay-out" da cidade, que vem implantan
do. 

Abrigos para passageiros de coletivos, construção de 
praças, calçamento de ruas e etc. 

Contudo, isso só não basta! Ê como mulher bela pela 
maquiagem, mas sem um tostão na bolsa 

De nada adianta embelezar uma cidade se, em contra
partida, não atenta-:ae para o desenvolvimento de sua 
economia, passo ftmdam.ental para o seu pleno crescimen
to, gerando empregos para os seus cidadãos, e riqueza 
para o ml.lllicipio. 

Não adianta essa "fiíria tributarista" que adota no 
ml.lllicipio, que já está causando evasão de empresas 
instaladas para outros municípios periféricos. 

Deve atentar, também, que no município-mãe, Nova 
Iguaçu, vem proliferando uma série de mini-shoppings, 
principalmente de lojas de confecções e ainda o que está 
em construção nas confluências das A v. Roberto Silveira 
e Athai.de Pi.menta de Moraes - este de grande porte que 
poderá causar um enorme esvaziamento do comércio 
local. 

Não estamos aqui preconizando que Nova Iguaçu seja 

PINTURAS Sesc Meriti. 

esvaziada economicamente, mas que todos os municípi
os periféricos se desenvol vamharmonicamente para que 
todos deixem de ser cidades-dormitório do Rio de J anei
ro. 

O que desejamos ver é toda esta região desenvolvida, 
sendo transformada radicalmente, ou seja, com uma 
economia forte e pujante. 

Voltemos, porém, ao assunto inicial. 
De nada adiantará esta ''maquiagem'' se não houve

rem escc.1.as profissicnalizantes, como por exemplo, do 
SENA!, do SESC e outras entidades, pois se não houve
rem incentivos às empresas já existentes e as que preten
dem se· instalar no município, não haverão, no futuro, 
recursos para conservar as obras que vem realizando. 

Há ainda tempo para que o Prefeito Joca pare para 
refletir e buscar formas criativas ao desenvolvimento 
.integral de Belford Roxo e conseqüentemente de seu 
povo, que não precisará, se houver empregos no muni
cípio, embarcarno ''trem-fantasma" daFlumitrens ( que 
estão caindo aos pedaços), pois terá seus empregos na 
cidade em que mora, e têm suas familias. 

Atente para isso, pois o desenvolvimento de Belford 
Roxo, marcará para sempre o seu governo. 

Fora disso será um descuido perigoso! 

Oscar Santos 

Ela nasceu no Rio de Janeiro e 

Agora 
desvincu
lada das 
formas ge
ométricas, 
mas ainda 
no cami
nhodaabs
tração, 
Fláviapro
curamaior 

EXPONOCEM 
V árias manhas super coloridas es

tarão na biblioteca do Colégio CEM -
Centro de Educação Moderna em 
Belford Roxo dia 1 7 de abril. Exposi
tores: João Fontes, Luiz Carlos, Ma
noel Tabella e Sheyla Triani. 

Antes da abertura a Banda'' Quinta 
Di Minuta" exibirá um bonito show 
instrumental. Barão ( sax tenor), João 
(sax tenor), Maurício (sax baritono), 
Márcio (sax alto), Edésio (sax Alto), 
V a1mir (guitarra), Paulo (guitarra), 
José (baixo) e Joel (bateria). Essa 
exposição está desfraldando o espaço 
cultural da casa 

FLÁVIA BEIRAL 
A pintora Flávia Beiral abriu sua 

exposição de pinturas dia 7 de abril no 

.---------~ estudoupin-
tura e foto-
grafia nos 
EUAnaRi
cb.ard Mon
tgomery 
High Scho
ol em Ro
ckville,MD. 
Seu gosto 
pela foto

'---------....J grafialevou-
Flávio Nakandakare em 

auto-caricatura a usar uma 
linguagem 

figurativa na pintura 
Flávia também estudou na Escola 

de Belas Artes da Universidade Fede
ral 4o Rio de Janeiro onde passou 
buscar algo novo partindo para a abs
tração, a geometrização. 
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Funerária 
São Salvador 

expressão.__ _______ __, 

através de 
novas for
mas e de 

"Inclinação" - Tela em 
téen ica mista s/ tela de 

Flávia Beiral 

um uso mais freqüente de textw-as, 
espatuladas e escorridos. 

ESTRÉIA 
Sem dúvida a estréia da artista plás

tica Sheyla Trianino Sem Fronteiras é 
um sucesso. Ela vai encantar o nosso 
querido leitor com ahistória do'' Ami
go Urso" na última página. 

Serviços Autorizados das Fábricas CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministério dos Transportes, Compactor, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu 

• Papelaria 
• Artigos para Presentes 

PHILCO - PHILIPS -ARNO - SANYO 

Consertos de Fornos Microondas 

ESCRITÓRIO E OFICINA 
Rua Dr. Barros Júnior, 344- Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-8586- 767-9433 - FAX: 767-9659 
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Rua Dom Walmor, 179- Nova Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-0124 / 767-0529 

,.,-1 ·• i ,·.·dOMOL SEM faONTEIRH 

• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 137 
Mesquita - Nova Iguaçu - RJ 

Tel: 796-1050 
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Toda pessoa tem necessidade de di
reção espiritual, de r~ro para se ori
entar na vida. Os livros religiosos (a 
Bíblia; o Evangelho, o Tabnud, o Aloo-
rão) têm prestado incalculáveis servi
ços a milhões de pessoas, que encon
traram na fé alavanca poderosa para 
não se abater ante a•adversidade. 
CHARCOT enalteceu o valor da fé na 
cura das doenças, fato que a medicina 
psicossomática explica hoje. de fonna 
clara e insofismável. 

As paixões e os sentimentos, quan
do alimentados por ideais nobres, ser
vem para combater os estados de de
pressão e desânimo .. JáPLATÃOfala
va com entusiasmo das febres morais, 
que ele conhecia e aplicava com suces
so nos seus sistemas filosóficos. 

Há pessoas que consideram os seus 
direitos postergados, que só se preocu
pam com vantagens, regalias e posi
ções, deixando de cumprir com os seus 
deveres de trabalhar e produzir. 

Diz JANET, com muito senso, "O 
direito outra coisa não é senão a possi
bilidade de exigir de outrem uma ação, 
sem que tenhamos de fazer uma nova 
ação. Os homens de ação não se ocu
pam dos seus direitos, mas sim dos 
seus deveres, isto é, das ações a reali
zar: os abúlicos não sonham senão 
com os seus direitos, obrigando os 
demais a realizarem as suas ações, o 
que os dispensa de executá-las. 

A higiene mental individual. reside 
sobretudo na estabilidade emocional, 
na sermidade em todos os momertos 
da vida, nwna severa filosofia, na fé e 
na ação, que são os grandes propulso
res das nossas âtividades, 

Damos, aqui, alguns a~en
tos para combater a tensão nervosa, 
além dos já citados, baseado nas medi
das citadas porGeorde STEVENSON, 
extremamente úteis: 

Quando alguma coisa o preocupa, 
desabafe-se; quando wn grande pro
blema o aflige, fuja por algum tempo 
do assmrto,para poder enfrentá-lo mais 
tarde, com mais calma; se verificar que 
se encoleriza com freqüência, procure 
consumir sua agressividade, com a 
prática de um esporte, ou até mesmo 
wna simples caminhada, para solucio
nar o problema com inteligência e pro
veito; se notar que entra em atrito 
freqüente com os outros, ceda de vez 
em quando; faça algo pelos outros; 
faça uma coisa de cada vez; domine a 
ânsia de ser um "Super-Homem"; 
evite criticar; dê uma oportunidade ao 
seú semelhante; dê o primeiro passo; e 
de vez em quando, reserve tempo para 
a sua recreação. 

ATUE COM INTEGRIDADE, 
SIRVA COM AMOR E TRABALHE 

_ PELAPAZ. 

Que Deus nos proteja e ... Até lá ... 

Dr. M. Simões Neto • Doenças Emocionais • Psiquiatria • Medici1ta Psicossomática 
Prof. da Uni-Rio. CREMERJ 52.27282-5 - Tel: 768-3884 
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FE RACIOCINADA 
(INTERINO) 
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Ouvirás discussões apaixonadas e 
por vezes estéreis em nome da dúvida 
e d? experimentação, da filosofia e da 
ciência, no arraz.oado daqueles que 
continuam pergi.mtando se eles pró
prios existem e, de outros, colherás o 
estranho argumento de que tua fé, 
nada tem a ver com burilamento mo
ral. 

Efetivamente,não desprezarás a in
dagação digna, reconhecendo que o 
estudo é imperativo de nossa marcha 
em rumo certo, no entanto, conserva
rás no teu mundo íntimo a certez.a da 
própria imortalidade, qual facho ina
pagável de sol e, conquanto, não des
conheças, que santificação não é ser
viço de apenas um dia, honrarás os 
teus compromissos, guardando leal
dade à reta consciência na disciplina 
da palavra empenhada. 

Crerás na Vida Maior, aprimoran
do a vida menor em que te encontras. 
Amarás a Deus, conchegando-te ao 
próximo, ao fim de repartir com ele os 
dons de que o Senhor te enriqueceu. 

Farás de tua fé energia dinâmica a 
desentranhar-se da oração e da teoria, 
na forma de serviço ao próximo. 

Aceitarás a mensagem da sobrevi
vência a falar-te do amanhã, por ben
dita orientação destinada a vivência de 

hoje, de modo a que te faças melhor, 
através da convivência com teus ir
mãos. 

À vista disso, a tua confiança na 
Divina Providência revelar-se-á con
substanciadano verbo com que escul
pes a doutrina do amor e da verdade, 
na página iluminada com que elevas o 
pensamento alheio, no auxilio provi
dencial aos que sofrem, no perdão das 
ofensas, no esquecimento :!os ultrajes 
ou no pão que divides com os últimos 
viajantes nas retaguardas da aflição. 
Ser-te-á ela o arado precioso para ar
rotear a gleba do mundo, onde a vida 
te aguarda as sementes de progresso e 
renovação, no poder do trabalho e na 
força do bem. 

Tua fé raciocinada, constituirá, por 
fim, a lâmpada que Allan Kardec te 
colocou nas mãos, para que a chama 
da caridade nela flameje constante
mente. Caminharás com ela e por ela 
atingirás a compreensão real dos ensi
namentos do Cristo, aprendendo a ser
vir com Ele, nosso Mestre e Seohor, 
para que o Reino de Deus selevanteno 
coração dos homens, construindo a 
felicidade dos homens para sempre. 

EMMANUEL (Psicografia 
Chico Xavier) 

Qr ... J}d4,é '1H4f/f-uf tlé,· J'I~ . IMÓVEIS -VENDA . 

.. ' C.irurg•àJllâ$.tiu: 
··· · :::::::tfi;:;i:tr:t::rft:/:t:t:;t(I!: FORTALEZA IMÓVEIS A VENDA· 767-7243 • Creci 11422 

Terça e Quinta-feira das t 5:00 às 19:00 Horas }: 
LIPOASPIRAÇÃO de gordura9 locallzadas no abdome, cintura ,,:; 
PLASTICA OE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer etc. 

PLASTICA DE ABOOME para diminuição, estrias, flacidez etc. 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios etc. ;_,;_;_. 

PLÁSTICA DA FACE total, testa, pápebras etc. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras etc. '{ 

it~,11 
Contabilidade 

Nelson Bornier 

Rua Prof" Venina Correa Torres, 230 - 10º andar 
Centro - Nova Iguaçu - (sede própria) · 

Tels: 767-1447 e 767-7621 
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Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis 
Escrituras e Legalizações 

Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - Sls. 304 e 31)5 
Centro - Belford Roxo - RJ e 761-0013 

Vende-se - Lote terreno e/ Vende-se - 2 terrenos grds. 
360m2. Estrela Branca, Lte. RuaPiratininga -S. Bernardo 
2/ Qdr. 1 • Santa Maria Belford Roxo 
Vende-se - ::smo na Av. Joa- vende-se - 2 casas - 1:.su. 
quim Costa Lima - Lote "XY Pílnio Salgado, 3881 -Belford 
Belford Roxo Roxo. 
Vende-se - Casa - Apto. - Vende-se • Sitio e/ ótima 
Loja Gde. Rua Balcuru, 222 casa, 4 quartos, sala, cozi-
Xavante nha, banheiro, varandãoe ga-
Vende-se - Casa. 2 qtos, si, ragem - tipo mansão • terr. 
coz, banh, área, var, c/terr. 120'.> m2, murado. Rua Re-
R. Tupacereta - S. Bernardo tiro Felix/ Rua Timbira. 

Vende-se - Galpão s/ pare- Vende-se - 2 casas - 3 e 4, 
des - Cob. Alumlnio - Rua sendo a três e/telhas e a 4c/ 
Santiago, 85- V. dos Teles. ~ Rua Rocha Carvalho, 

Vende-se - Terreno Lte. 12/ 
- Belford Roxo. 

Qdr. 22. Rua Projetada - Vende-se - Casa com quar-
Heli6polis - Prox. praça. to, sala, cozinha, banheiro, 

salão de festas, garagem, 
Vende-se - 2 casas - Av. acab. ótimo, esq. alumlnio. 
Joaquim Costa Lima, 196 - Rua Aracuam -Hinterlândia -
Jd. Piedade - Wona Belford Roxo. 

Jornal $EM flOIINIRS 

@Vendo- 1 casa. e/ 2 qts. sla. coz eescr. barato -centro Nova Iguaçu 
cq,a, baoh. coz e gar. pi 3 carr. e c/ 2.700 m2 - R$ 105 mil 
um ap. e/ 1 qt. sla. coz cq>a, coz @Vendo- Cerâmica- Bc:nitas áre-
ban. gar.,aoladoRio Sampa. Tudo as, 1 e/ 7000m2 pi R$ 11 O mil, 
R$ 45 mil. M viagem. outra e/ 5000 m2 e/ muitas fxutei-
@Vendo-casano~Ianada-luxo rase casa bem localizada. p or RS 
e/ pise., 2 qts. Sla. Coz Cq:,a. 2 llOmil. 
baohs. Gar. p/3 carros. RS 70mil @Passo-Ofic. Rancho Novo, bem 
@Vendo casa no centro de Nova local. e/ferramentas. CCEtr. 5 anos, 
Iguaçu e/ 4 qts. sla. coz cq,a, 2 alug. R$ 200. PI RS 3 mil 
balhs.lillll3da.R$55mil.Urpte. @Passo- Sra. Lanchonete . .::entro 
@Vendo-Sra. Casa-CaitroNOva -Nova Iguaçu. Contr.novo. Alug. 
Iguaçu, e/ 3 qts. sla. coz cq,a. 2 barl)lo. Mov. Mens. R$ 22 mil. PI 
banhs. e/ suite/luxo. gar. 2 carros. 95 mil . . 
R$50mil @Vendo-Queimados.lanchcn.no-
@Vendo- Sr. Ap.luxo, quitado e/ vinha, mov. niens. RS 11 mil PI 
3 qts. sla. cqia/coz, banh. depende R$40mil. 
,:· cem sufte luxo • RS 95 mil - Alugo- Ótima loja, área nobre e/ 

ea Nobre Fedi.ada. 460 m2, 4 portas aço, alug. RS 
@Vmdo-3 casas na Luiz Lemos- 500. 
uma c/2 qts. sla. coz cq,a. banh. @Vendo-Prox.PostoTioLuiz-3 
giir. pi 3 carros, outra e/ 2 qts. sla. casas. a 1' c/2 qts. sla. cq,a, baoh., 
coz cqia. banh. e gar. terceira e/ 1 2' e/ 2 qts. sla. coz cq>a, banh. -+ 2 
qt. sla. coz. cq,a. banh. - TudoRS lojasva2ias. P/ R$30mil. C/ João. 
45 mil- M Viagem. 

@Vendo-Au&in • Mini-Sítio e/ 
@Vai.do - Lau.c:hcncte Centro fruteiras, casa sede e/ 3 qts. sla. 
B.Roxo. Mov. Mensal acima R$ coz cq:,a, dq>cias. Csa caseiro. 
12 mil pi R$ 40 mil a canbinar. Todo murado, 2200 m2. Doan. 
@Vendo- Exc. galpão luxo e/ ref. emdia.p/R$35mil-URGENTE. 
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1 Bôiane Merola. 1 

" PSICOLOGIA: A NOVA ARMA DA EFICIENCIA 
Psicóloga Simone Mazza 
Quem acredita que ~ longo tempo de serviço 

em uma determinada :fimção é suficiente para que o 
:fimcionário seja uma pessoa realiz.ada está engana
do. É que nem sempre o profissional trabalha num 
setor porque realmente gosta daquela atividade. 
Com isto, muitas empresas perdem a qualidade de 
seus serviços, em conseqüência da indisposição do 
empregado. Às vezes, esta indisposição nem é 
percebida pelo fi.mcionário que está mais preocupa
do com o salário no final do mês, para saldar as 
dívidas, do que com a própria satisfação pessoal. 
Por isso, muitas empresas vêm modi.:ficando a ma
neira de selecionar seus :fimcionários. Agora, elas 
estão incorporando psicólogos em seus quadros, 
para que possam avaliar a capacidade e até dar uma 
orientação vocacional para o candidato. Querem 
contratar o indivíduo certo para o cargo ideal. 

Esta atitude é plenamente defendi.da pela psicólo
ga Simone Mazz.a, '' são vários os casos de pessoas 
que escolhem a profissão errada e acabam infe
lizes sem saber como recuperar o tempo perdido. 
Por vezes há que desde a inf'ancia é desenvolvida 
uma fantasia, de ser igual a alguém famoso, por 
exemplo, mas na verdade a capacidade daquele 
indivíduo não permite desempenhar aquela f\mção. 
E é aí que o trabalho do psicólogo toma-se necessá
rio", acentua Simone, acreditando que a avaliação 
psicológica é essencial para descobrir quais são as 
verdadeiras condições de cada um. Analisando por 
este ponto de vista, percebe-se que o trabalho de um 
psicólogo é de pro:fimda necessidade para o equilí
brio de uma empresa, seja qual for o ramo. 

Pensando assim, hoje em dia até clubes de futebol 
mantém psicólogos em seus quadros para acompa
nharem os jogadores e detectarpossí veis problemas. 
Se na época de Garrincha existisse esse tipo de 
trabalho, quem sabe ele não teria superado seus 
problemas, em conseqüência viveria mais e alegra
ria os torcedores de seu time, com jogadas fantásti
cas? Mas Ganincha é apenas um dos inúmeros 
craques que o futebol brasileiro já perdeu por falta de 
urua orientação adequada. Afinal, é di.:ficil para um 
menino, muitas vezes pobre, se adaptar à fama e a 
um bom salário. E é na tentativa de acabar com o 
desperdí~o de grandes t.µentos que o Nova Iguaçu 

Futebol Clube, há quase cinco anos, está trabalhan
do com meninos, na sua maioria carentes, tentando 
descobrir novos jogadores. 
A PSICOLOGIA APLICADA NO FUTEBOL 

Fundado há quase cinco anos, o Nova Iguaçu é 
um clube/empresa, com 19 sócios, criado com a 
finalidade precípua de tirar crianças ~s ruas e dar 
uma direção a elas. Para isso, contam com a colabo-

Psicóloga Simone Mazza 

ração, não só da diretoria, mas também de médicos, 
técnicos, treinadores e... de uma psicóloga. Ela é 
Simone Mazz.a, uma profissional jovem, mas muito 
interessada e entusiasmada com os resultados de seu 
trabalho junto às crianças. Ela afirma que é visível 
a mudança no comportamento delas, a partir do 
momento que passam a freqüentar o clube. É que lá 
podem até nem aprender a jogar futebol, mas apren
dem a seguir normas, respeitar às leis - o árbitro, no 
caso - e ter solidariedade. ' 'Para isso, nós fazemos 
um trab~lho de integração com estes meninos, 
para eles aprenderem a viver em sociedade'.', 
afirma Simone . . 

A prova de que este trabalho está dando certo é a 
disciplina que os garotos passaram a ter. A base para 
este comportamento é a conversa, a troca de idéias. 
Ao final de cada jogo, acontece um bate papo entre 
jogadores, técnicos e psicóloga para saber o que foi 
bem e o que foi mal. Somente desse jeito eles 
conseguem alcançar a tãcruesejada disciplina, elogi
ada em todas as competições em que participam, 
inclusive em outros estados. Simone Mazz.a alerta 
que a psicologia não serve apenas para resolver o 
problema emocional do atleta. Ela faz todo o traba
lho para desenvolver a percepção, a habilidade, o 
potencial, a atenção, a concentração e o equilíbrio do 
jogador. Explica ainda que a capacidade fisica do 
atleta está condicionada .ao seu bem estar mental e 
emocional. "Tem que estar tudo em harmonia", 
completa. 

Para descobrir novos craques, durante o ano são 
feitas experiências com vários meninos, onde os 
técnicos observam quem leva jeito para jogador. 
Sendo entrevistado pela psicóloga que faz um inven
tário da vida daquele indivíduo e depois dá o diag
nóstico: serve ou não para jogar futebol. Além de 
conversar após os jogos, os garotos também têm 
acompanhamento individual, para saber se existe 
algum problema atrapalhando o seu desempenho. É 
que alguns, com problemas financeiros em casa, 
começam a regredir. Nestes casos, até os pais são 
chamados para conversar e jlllltos encontrarem uma 
solução. Com isso, cria tJ.ma certa cumplicidade 
entre o jogador e a psicóloga, deixando o técnico 
enciumado. É que ele se considera amigo dos 
garotos e acredita ser suficiente para resolver os 
problemas. E Simone interfere, afirmando que o 
psicólogo é mais que ·um amigo. É ele quem vai 
melhorar a performance do atleta. 

Caminhando assim, ajudando esses meninos, na 
sua maioria carentes, que procuram o clube em 
busca de uma alternativa de vida, o Nova Igµaçu 
Futebol Clube, com a ajuda do trabalho psicológico 
está conseguindo reestruturar muitos menores. Os 
mais necessitados recebem, ainda, uma cesta básica 
para colaborar em casa. Então, se você leva jeito 
para jogador e quer ser uma pessoa disciplinada, 
cap~z de conviver com os outros cidadãos, procure 
o clube que fica próximo a Igreja Santo Antônio, na 
Trav. Mariano de Moura, em Nova Iguaçu. 

--------------------------------------;================================.;-, 
CEM 

4 G 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

O CEM presenteia 
Belford Roxo 

com a Faculdade de 
Belford Roxo 

fi qoali,dade de ensino qoe você merece! 
Rua Virgilina Bicchieri, 61 Belford Roxo - RJ - Tel 761-4881 
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MINISTROS TEM ENCONTRO COM , 

SECRETARIOS. DE CULTURA NA BAIXADA 
Ediane Mero/a 

Pontualidade britânica. Assim pode ser definida a 
chegada do Ministro dos Esportes, Edson Arantes do 
Nascimento, o Pelé, e do Governador Marcelo Alen
car. Eles chegaram de helicóptero, exatamente às 
10h, levantando muita poeira do campo de futebol do 
Sesc de Nova Iguaçu, onde aconteceu, no último dia 
sete, o primeiro Encontro de Secretários Municipais 
de Cultura e Esporte e Prefeitos do Estado do Rio. 

Além de Marcello e Pelê, estiveram presentes o 
Ministro da Cultura, Francisco Wefl'ort e personali
dades do mundo político, ligadas a áreas de cultura e 
esporte. Coordenado pelo secretário Leonel Kaz, o 
encontro foi voltado para o Interior, de onde vieram 
propostas para diminuir a carência nestas áreas, a fim 
de definir planos e metas a serem atingidos nos próxi
mos quatro anos. Esta idéia surgiu para estabelecer 
um intercâmbio entre o governo federal e os municípi
os, · nas áreas de teatro, música, artes plásticas e 
esportes, criando calendários e circuitos permanentes 
de eventos de qualidade. A produção destas atividades 
de forma dinâmica é, para os governantes, uma manei
ra viável de promover o desenvolvimento econômico 
do Estado. 

Entre os presentes no evento, que registrou o com
parecimento de 90% dos municípios do Rio de Janeiro, 
estavam os deputados Ernani Boldrim, Renato de 
Jesus e Ricardo Gaspar; o Secretário de Educação de 
Nova Iguaçu, Acarisi Ribeiro; o Secretário Especial 
de Desmvolvimento da Baixada, Nelson Bornier, o 
Secretário Especial de Cultura e Lazer, Raimundo 
Santa Rosa e os Prefeitos de Queimados, Jorge 
Pereita; São João de Meriti, Adilmar Arsênio, o 
"Mica", e Nova Iguaçu, Altamir Gomes. Não resta 

Av. Joaquim da Costa Lima, 1361 - Jambuí 

Açougue Cancela 
Direção: Manuel J.S. Robalinho 

Entregas a domicilio 

Recebemos Tickets 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 
Rua Dr. Thibau, 20 - 768-3760 

Centro -. Nova Iguaçu - RJ 
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dúvida de que a Baixada 
Flwninense ficou bem r&-
presentada por seus políti
cos. Mas não foi por m&
nos. A escolha da região 
para sediar um encontro 
importante para o destino 
dos moradores não só da 
Baixada, mas de todo o 
Estado, tinha que merecer 
a atenção e a presença dos 
que vão ser os intermediá
rios entre o povo e as deci
sões tomadas durante as 
reuniões. 

..... 

Fazer o primeiro encon
t ro em Nova Iguaçu foi 
idéia de Pelé que pretende 
priorizar, em seu ministé
rio, a implantação de pro
jetos na Baixada Flumi
nense. Em seu rápido dis
curso, o Ministro· dos Es

Nelson Bomier, Secretário Especial da Baixada, Marcelo Alencar, 
Governador do Estado, Pelé, Ricardo Gaspar, Dep. Estadual, 

persona/ldadP.s presentes ao encontrq 

portes chamou a atenção do público, lembrado que há 
25 anos após seu milésimo gol, ele declarou que a 
sociedade tinha que se preocupar com a educação, 
esquecendo os interesses políticos, para que o Brasil 
pudesse mudar. Pelé lembrou ainda que quando 
encontrou-se com Nelson Mandela, recebeu umgran
de incentivo. É que o Presidente da África acredita no 
Brasil como sendo uma terra abençoada. Afinal só 
tem uma língua, tornando a comunicação mais rápida, 
diferente-do outro país, que tem 11 dialetos. Ao 
finalizar -o discurso; Pelé foi categórico. "Juntos, 
ralando a mesma língua, vamos mudar o Brasil". Com 

Comércio e Assistência Técnica 
de Máquinas de Escritório 
CONSERTOS- COMPRAS E VENDAS DE 

MÁO. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRA.DOPA, MIMEÓGPAFO 

E REGISTRA.DOPAS ELÉTRÔNICAS 
Rua Mal. Floriani.: Peixoto, 1480 - Lj. 120 - Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767-0706 

765-8407 
ENCOMENDAS DE 

Tortae, P••••• Doe• flnoe, Salgadl,,-.• :_,_..' na 

.... , .. 
·Trav .......... de~--· 

Centro• Nava·là-.çu • RJ. 

Joreo1 S. M• .. , 
f • .• •. •.•.•,.• • • 

esta frase, o atleta do século arrancou aplausos da 
platéia atenta ao seu pronunciamento. 

Entre os projetos de atuação discutidos no encontro 
está a criação de cinemas em 38 municípios que estão 
sem as salas; montar galerias de oficio, iguais aos 
antigos liceus, para descobrir novos talentos e promo
ver diversos eventos em torno dos 300 anos do Zumbi 
dos Palmares. SegW1do Marcello Alencar, as verbas 
para as realizações, cerca de US$ 30 milhões, virão do 
Governo Federal, através de recursos de arrecadação. 
Marcello completou, dizendo que a Caixa Econômica 
Federal também está disposta a.cooperar. 

e puseres amor. em tudo, 
tudo será absolutamente 
mais fácil!!! 

INFORME PUBLICrrÁRlo 

Prefeitura 
Municipal 
de Nova Iguaçu 
IPTUCOM 
DESCONTO 

Menc;ão Contrilndnte: 
IP'l'1J com de8conto até 1:S ele allril. 

Aprovei.te o cleaconto ele 80% (vinte 
por canto) .sollre a Ul'l.&IG cle8te mês e 
pague seu IP'J'V ele 1991. 

Seu. im.po,no financia ->liras e aervi
çoa. Aprefehura m&áparcelando aeua 
impoatoaamaaadoa. BvileaDívidaAt.i
va. Procure a prefeitura. l!lvfte a • 
'llnmqa,rdW•J 

Preraltura Municipal ele ll'ova lpa,;u 
Gavamo Popular 
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Cível - Criminal, Família 
Trabalhista, INSS 

r$'~ka'~ 
Advogado 

HORÁRIOS: 
l9, 4ª, 6"' das 14:00 às 18:00 / 3" e 6" das 9:00 às 18:00 

Av. Marechal Floriano Peixoto, 2190/Sl.405 
4° andar - Centro - Nova Iguaçu - Tel.: 768-1619 

CELSO'S Administração 
& Informática Ltda 

"CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silva 

Administrador 
CRA/RJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de lnformátiea 

0ese·nvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

n formá t e a 

Novas turmas para curso de 
Windows em Abril 

R. Juiz Moacir Marques Morado, 125/ 
Salas 704 e 705 

Centro - Nova Iguaçu 
W 768-9200 

f'=======" AOIIINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 

Este nome é tradição 
Seguros em geral 

Rua Otávio Tarquino, 209/Loja 10 
Nova Iguaçu - RJ 

Tel.: 767-7354/Fax: 768-5889 

IlI::1.fOfiD 'fiOXO 

BELFORD ROXO GANHA UMA NOVA FACULDADE 
O Diário Oficial da União do dia 29 de março, publicou 

o ato que criouaF ACULDADEDE BELFORROXO, que 
iniciará suas atividades com o CURSO DE TECNOLO
GIAEM PROCESSAMENTO DE DADOS, cujo vestibu
lar já será no próximo mês de julho do corrente ano. 

A Faculdade é uma conquista da Instituição Centro de 
Educação Moderna (CEM) e Castelinho de Belford Roxo. 

A proposta da nova INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR é arrojada e desafiadora, calcada nos ideais 
humanistas que sempre nortearam a organização. 

A Tecnologia da Informação é vista pela ótica da pessoa 
e não da máquina Ela é usada como instrumento de 
aproximação e facilitação da comunicação entre individu
os e não como de individualização. Quem quiser saber 
como tudo isso acontece e aprender que através do compu
tador é possível se relacionar melhor com o mundo em 
volta e mais distante prepare-se para o vestibular e peça 
mais informações pelo telefone 761-4881, ou vá a Rua 
Virgínia Bicchieri 61, em Belford Roxo. 

UM POUCO DO PROCESSO 
A própria visão do processo de crescimento desta nova 

faculdade demonstra o quanto é possível acreditar no 
desenvolvimento dás pessoas e das organizações. Do 
pequeno Jardim de Infância inaugurado há 19 anos, foi se 
ampliando de forma estruturada e natural e aos poucos a 
evolução do CEM/CASTELINHO não surpreendeu os 

Os alunoa da Faculdade contaria com o apolo de 
Biblioteca, recém-ln•UfJurlld• para sues consultes 

pais e alunos que acompanharam-na de perto. 

A RECEPÇÃO 
Os alunos, por exemplo, receberam com tranqüilidade 

a notícia da aquisição de mais um grau de ensino, aliás, 
achavam que já poderia ter acontecido antes. Porém, a 
publicação é uma forma de legitimação da sociedade de 
que a escola cresceu. Estão todos felizes pois poderão 
prosseguir seus estudos na instituição educacional que 
confiam. 

DISTORCENDO A HISTÓRIA 
As autoridades de Belford Roxo, ao comemorarem, 

este ano, como o sexto de sua criação simplesmente 
distorceram a história, senão vejamos: 

O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 
publicou na pág. 69, em 21 de janeiro de 1992, a Lei 
1.640, de 03 de abril de 1990, que criou o município de 
Belford Roxo, no anexo I - Parte m, estabelecendo, 
inclusive seus limites territoriais (que ao longo desses 
anos sofreu várias alterações). É o seguinte parte desse 
anexo Lei 1.640, de 03 de abril de 1990 - Cria o 
Município de Belford Roxo a ser desmembrado do 
Município de Nova Iguaçu. 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, em 
exercício. 

Faço saber a Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1 º - Fica criado o Município de Belford Roxo, 
com área aproximada de 73 Km2 a ser desmembrado 
do Município de Nova Iguaçu com sede atual Vila de 
Belford Roxo. 

Art. 2º - O território do Município de Belford Roxo 
é compreendido dentro dos seguintes limites 

1- Com o Município de Duque de Caxias: 
Começa no ponto do canal do Rio Iguaçu, junto à 

ponte da antiga Estrada de Ferro Rio D'Ouro .... 
2- Com o Município de São João de Meriti: 

Começa no ponto do cruzamento da primeira linha 
de transmissão da antiga Companhia Carris, Luz e 
Força do Rio de Janeiro até sua con!luência ... 

3- Com o Município de Nova Iguaçu: 
Começa no Canal da Prata, no ponto em que este 

cruza com a linha equidistante da antiga Estrada de 
Ferro Rio D'Ouro ... 

Art. 3° - O Município de Belford Roxo será consti
tuído de um único Distrito, até estudos e posterior 
manifestação da futura Câmara Municipal. 

Art. 4° - .............. . 
Art. 5° - .............. . 
Art. 6° - ..•.•......•.•• 
Art. 7° - O Município de Belford Roxo, enquanto não 

contar com legislação própria reger-se-á ...•. 
Art. 8° - Esta lei entrará em vigor na data da 

publicação, revogada as disposições em contrário 

Rio de Janeiro, 03 de abril de 1990 - Gilberto 
Rodrigues - Governador de Estado em Exercício. 

N. R. Se levarmos em conta, o que diz o artigo 8~ 
Belford Roxo, teria ap~nas 3 anos, mas considerando 
a dma da assinatura da lei que o criou, o Município 
tem 5 anos e não 6 como foi amplamenie divulgado. 

;/:.:;, ______________ ,, ________________ _ 
____ COLEGIO LEO POLDO~:i:;:.?\I 

1930 • 1995 
11TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE 11 
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OS GANHADORES DO 
"OSCARZINHO" 

Enquanto a Aeronáutica usa arcai

cos aviões, os traficantes usam jovens 

"aviões" de 12 e 13 anos de idade. 
Em noite de gala a Academia de 

Artes Cinematográficas THE CAT .__ _______________ _] Enquanto a Marinha utiliza velhos 

premiou com o OSCARZINHO os me- • Melhor Filme Estrangeiro navios da segunda guerra mundial, os 
lhores do cinema. GOVERNO PRÁ. PULAR, dirigi.do por traficantes empregam em suas opera-

Eis a relação dos premiados: ALTAMIR GOMES ções jovens piranhas. 

• Melhor Filme Por hoje é só! 
O MASSACRE DOS APOSENTADOS • Melhor Filme Infantil 
• Melhor Ator O AMOR É DOCE dirigi.do por Humprey Agora este GATO vai tomar seu píres 
Fernando Henrique Cardoso em O Guabiraba deuísqueefazeroTESTEDEAVALI-
MASSACRE DOS APOSENTADOS AÇÃO numa gata récem formada em 

• Melhor Atriz MODERNIDADE sexo. 
Vera Fischer em A NOITE DA PORRA
DA 
• Melhor Ator Coadjuvante 

· Sérgio Amaral (Porta-Voz da Presidên
cia) por sua atuação em O CONTADOR 
DE ANEDOTAS 
• Melhor Atriz Coadjuvante 
June Drummond por sua participação 
em O TOPETE 

• Melhor Diretor 
Pérsio Arida em O VAZAMENTO DA 
BANDA 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos recllnóvels p/ todos os carros õ base 

de troca - Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
• Carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 

DIREÇÃO: ,7<einaldo 
Av. Benjamin P. Dias, 830 - Balford Roxo Tel:. 781-0285 

R. Braaa, a - Penha Clrcular (asq. e/ Lobo Jr.l Tel 280-6848 

:D,a.;+ífl~n -1:441 ~~ot-&l~ ::--~~8':- ~~'ffl;~ ~ ~ ~I~ ~ , ... .. ~ 
Indústria e Comércio 

, , ..... i :iie§L .. 
Agora em Nova Iguaçu - Nllópolls - Slo Joio de Merltl 
Av. Pras. Costa a SIiva, 1069 - Mesquita - N. Iguaçu • RJ 

(Antiga Getúlio de Moura) 
Fones: 796-4726 • 796·1895 

Conjunto Educacional 
SOARES DE ALMEIDA 

Jardim - pré - C.A. 
1º Grau - Regular e 

Supletivo 
2° Grau - Informática 

Contabilidade em 2 anos 

Av. dos lnconfidentes, 41 -Austin 
N. Iguaçu - Te/.: 665-2210 
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O Secretário de Comunicação Social do 
COMANDO VERMELHO que ao contrá
rio de seu colega ROBERTO MUYLAERT 
não foi ''fritado" em óleo de tucano, em 
entrevista declarou que os narcotrafican
tes estão modernamente aparelhados, 
enquanto os militares que atuam no filme 
OPERAÇÃO RIO 2 usam material bélico 
obsoleto. 
Enquanto o Exército ainda utiliza velhos 
tanques, os traficantes usam modernas 
máquinas de lavar. 

R. de Vasconcelos Paixão 
(J Dental Nova Iguaçu (J 

Artigos Odontológicos - Médicos - Onopédicos 
Aparelhos de Pressã:o - Nebulill!ção - Cadeira de Rodas 
Colchão e assentos D'água - Aluguel de camas Falwer 

R. otivlo Tarquínio, 238 - LJs 16139 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: (FAX) 767-7919 e 767-6270 

Quer Melhorar sua saúde 
e ainda ganhar dinheiro? 
Tome-se um distribuidor independente de uma 
linha americana de suplementos nutricionais. 
Telefone-me: Iara Lima - (021) 761-1613 

Ufv1 POSTO COMPLETO 

AV. GOV. ROBERTO 
$1LVEIRA, 480 

TEL: ·167-1051 

Altamir Gomes (foto) vitorioso na premiação do 
Oscarzinho com o filme GOVERNO PRÁPULAR 

CAIXAS 
PLÁSTICAS 

PROMOÇÃO 

MERCADO 1008 

MARFINITE 
GOYANIA 

QUALJDADE MAIOR 

FÁBRICAI 

r02v ,6i14~4 

Desperte a Alma 
Artística que há em Você 

CENJRO CULTURAb 
. MANOElTABELLA 

,i~ ~'· t 

CURSOS DE: PINTURA A ÓLEO S/ TELA 
DESENHO ARTISTICO - GRAFITE - PASTEL 

CRAYON - PINTURA EM VIDRO - TAPEÇARIA 
ABAETÉ 

Rua Bernardino de Mello, 1737 c/16 
V. Garrido - Nova lgua u - 767-1721 



ROBERTO CARLOS 
Ele vai festejar seu niver num estádio 

de Cachoeira de Itapemirim com capaci

dade para 30 mil pessoas, que receberão 
velinhas em forma de estrela, que acesas 
farão parte do cenário, ao lado de vários 
artistas que cantarão. Roberto chegará 
de jatinho enviado pela gravadora. O 
prefeito decretou feriado. 

Estará no mercado mundial o mais 
novo disco de Roberto Carlos gravado 

em Los Angeles em espanhol sem ne
nhuma canção do cantor, com o título 
"As Canções Que Eu Amo". 

Ele é o primeiro artista latino ameri
cano a ultrapassar 70 milhões de discos 
vendidos, passando a frente dos Beatles. 

NOVELAS 

Irmãos Coragem é sucesso em Portu
gal e tem o segundo lugar em audiência 
na pesquisa. 

74.5 Uma Onda no Ar também faz 
sucesso por lá. 

OLIVINHA 
Olivinha de Carvalho fez niver e rece

beu uma homenagem na Rádio Naci~ 
nal, via Luiz Vieira. O programa sempre 
apóiaaMPB. 

FAFÁDEBELÉM 
A bonita cantora estará dias 17 e 18 de 

abril na RIOSAMPA diwlgando seu 
mais recente disco, no qual "Bomboleo" 
é sem dúvida, e merecidamente, um su
cesso. Vale conferir. 

MAMMAMIA 
A peça de Elder Walburgues está no 

SESC MADUREIRA, depois vai ao Prin
cesa Isabel, São Paulo e Curitiba. Elenco: 
Waldir Amâncio, Alberto Bayde e Agnes 
Fontoura. O cenário é de Flávio Motta e a 
supervisão é de Isidoro Diziz. Obrigado · 
pelo convite. . 
• Silvio Santos vem ao Rio para receber 
dia 19 de abril o Prêmio de Personali~ 
do Ano, dado pela Associação Brasileira 
de Propaganda. • . • 

• Elba Ramalho pratica karatê e é cónhe
cida no meio como Raiz. 
• Vem aí o_novo disco de Simone gravado 
nos EUA Fará vários shows. 
• Outra que está na pauta da Play Boy é 
Glória Pires. Ela está pensando. · · 

• Lucélia Santos já é do SBT e estará ~m 
Sangue do Meu Sangue, que entrará na 
vaga das Pupilas. 
• Irene Ravache fará o papel de Princesa 
Isabel na próxima novela do SBT. 
• A Beija-Flor não escolheu o enredo 96 e 
Milton Cunha viajou. A Pop Laser Disc~ 
teca estreou na quadra. 

OUTRAS 
* Danielle comemorou seus I 5 aneis na 
Beija-Flor. Antes da cerimônia foi cele
brado uma missa e depois as damas e -os 
rapazes vestidos a rigor dançaram a valsa 
O bolo teve forma de lua. 

* Já está calçadinho o pátio da Câmara 
Municipal de Nilópolis. Com isso, ela . 
ficou muito mais bonita 

* O cantor Vicente Alves faz shows toda 
quinta-feira no restaurante La Fortiori. 
* Bonita apresentação da Academia Nair · 
Babo na Minuano com a Dança do Ventre. 
Nair é um amor. .--------, * Maria Ester Fer

reira da Silva está 
completando mais 
um aniversário. 
Deverá comer um 
bolinho com An
dréia e Cyro Araújo. 

* O advogado Fer
nando dos Santos 

Mª Ester Silva estádandoumplan-
tão na Casa de Cari

dade Padre José de Anchieta em Queima
dos, toda segunda-feira. 

ALÔ ALT AMIR GO.MES! 
• É preciso urgentemente construir uma 
passarela em frente a RIOSAMP A, para 
evitar que venha acontecer uma tragédia 
no local, pois muita gente se dirige àquela 
casa de espetáculo, atravessando a perig~ 
sa Via Outra, pois ninguém se atreve a 
passar na existente onde é certo ser assal
tado. 

QUEIMADOS 
A população não suporta mais os pr~ 

blemas de transportes naquela cidade e 
espera que o governo tome uma atitude 
pois o trem e a Linha Queimados -Central 
não têm organização. Assim sendo vários 
ônibus piratas estão sendo a solução. O 
problema surge para o homem resolver! 

OSCAR95 
A festa da entrega do OSCAR 95 aos 

destaques de Queimados foi bonita, ale
gre e objetiva, premiando assim aqueles 
que desempenharam com brilhantismo 
suas funções em 94, envolvendo Banco, 
advogado, farmácia, academia, açougue, 
boutique etc - em tomo de 63 estrelas. 

Celso Ferreira, da Celso's 
Informática ao receber seu Oscar 

A família Queimadense compareceu e 
prestigiou o quinto ano do OSCAR que 
vai ganhando bastante sucesso naquela 
cidade, através de João Paulo e Luciano 
Gomes. Oprêmioédadoviaumapesqui
sa A festa foi na Danceteria Titanic. 
Premiados: Cantor Norberto, Celso's 
Administração & Informática; Armari
nho da Ponte, Y zatur Passagem, Acade
mia Aqui Se Vive, Farmácia Victory etc. 
Presentes: Os vereadores Carlos Albino, 
Maria Ruth, Dequinha, José Carlos etc. 

H., o (J. o O f·.lELHOR DA li ) 
r----------------, l t, 'IEJ>\ J\ VID>\ COJ'I\ 1 1) . UJ.1· COZINHA ARABE · 

~~ ~ --~ O Atcncl1111ento que 
\' OCC f.1 Cr CCC 

Em.Nova~ 
Rua Dr. llaroe JWllor, 144 

Av.. ~ Pelxolo; 831 

Eaa.Ou1l111doe: 
a V•. ll1rlilllo H. Olh ..... 222 

blSló.JOlo·delllírll: 
-....~ ..... é.A. 

Instalações Canerciais em Mámm:s e Granitos 
Revestimento em Pisos 

Av. Nilo Peçanha 670 -Centro -Nova Iguaçu 
Tels.: (021) 767-7196 e 767-8563-Fax 76'-1076 

Indústria e Com, de Carimbos e Gráfica Ltda. 

• Carimbos • Datadores • Numeradores • Estojo 
de Bolso • Placas de Acrílico • Placas p/ autos 
• Cartões de Visita • Convites de Casamento 

• Calendário de Bolso etc. 

Direção: ~João Batista Barbosa 

Queimados: Rua ~adre Marques, 31/Sala 11 
Trav. Yboty - 17 (Em frente a 84ª ZE) 

Nova lguáçu • 767-1227 

~ 1 
, BOl'IS ocu• o~• , 
1 .. -~ 1 
1 A LUANA ÓPTICA oferece descontos 

1 
especiais para a volta às aulas de seus filhos 1 

. 1 

1 1 
1 1 
1 Não faça seus óculos antes de ver nossos preços. 1 
1 Você vai gostar! 1 

1 Rua Martins, 30 - Centro - Nova Iguaçu )( 
1 • 767-7(,00 1 
I (F.ntrada pela LUBENE ou Camisaria Flor de Maio) I 

Recorte e ganhe Desconto Especial-Swpresa L----------------J 

Convites • Talões ·de Notas Fiscal• • lnapreaw em Geral 

DIREÇÃO: :f~$~ 
Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 

Jomol SEI ,... 
"•••, ( .. ',r,.' .. . •./ .. •. ·"· ... • • .... ' .. 

1" QUINZENA I ABR / ~5 

■R+S+iorEio1+irMN Bôiane Merok 1 

Leitoras Sem Fronteiras: é 

com 1menso prazer que a par

tir de hoje estaremos aqui com 

vocês para dar dicas impor

tantes, práticas e que tomem o 

seu dia a dia mais fácil, dei

xando sobrar mais tempo para 

desfrutarem as delícias da 

vida. Esperamos trazer sem

pre alguma novidade, real

mente útil, para que, a cada 15 

dias, sintam saudade desta 

coluna. 

Para começar, como esta

mos na Semana Santa, resol

vemos trazer uma receita rá

pida de bacalhau, pRra com

pletar o almuço de Páscoa. 

Anotem: 

Bacalhau ao Brás 
• 1 kg de bacalhau; 

• 4 pacotes de batata palha 

de boa qualidade; 

• 1 xícara de azeite; 

• 2 dentes de alho fatiados; 

• 2 cebolas picadas 

• 8 ovos mexidos num poú

co de azeite. 

Modo de preparar 
Lave o bacalhau, retire as 

espinhas, desfie-o bem fini

nho, ainda cru, e deixe-o de 

molho durante cinco horas 

para retirar o excesso de sal, 

sem esquecer de trocar a água. 

Leve o azeite ao fogo para 

dourar o alho fatiado e a cebo

la. Junte o bacalhau desfiado e 

bem escorrido. Refogue até 

ficar enxuto. Junte a batata 

palha. Refogue rapidamente e 

diminua o fogo. Acrescente os 

ovos e mexa com uma colher 

de pau uns cinco minutos. 

Decore com salsa. Rendimen

to: 4 pessoas. 

Com bacalhau é bom nunca 

esquecer: Ele deve ser carnu

do e de carne branca com pele 

escura; Se possível, deixe-o 

de molho em água fria durante 

2 dias, trocando sempre a água; 

É bom enxugar o bacalhau, ele 

fica mais macio na hora de 

refogar. Na hora de temperar, 

cuidado com o sal. Só use 

depois de provar. 

Agora é mãos à obra e sabo

rear esta delicia. Bom apetite 

e Feliz Páscoa. 

Lançib,9g~8-te 
PALMA llntUeRO LTDA 

"Desati~'.~\etp"item melhor preço" 
Lanches 'e Bebidas em geral 

Direção1;dh Pascoal 

Rua Otávio Tarquini6/Ít~ - Nova Iguaçu 
MOTIL 

Armanôo ôe Souza 

ASSALTOS EM COLETIVOS: RESPONSABILI
DADE DAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS 

Muito se tem escrito sobre a 
responsabilidade civil nos assaltos 
aos coletivos. 

Embora conheç.amos a invejável 
sabedoria juridica dos renomados 
articulistas, atrevemo-nos nas li
nhas seguintes e de maneira sucinta 
a expressar o nosso entendimento 
sobre a questão, fruto de quinze 
anos ·especialização na matéria. 
. Todo e qualquer passageiro de 
ômbus que for vítima de assalto 
pode e principalmente, deve reque
rer do transportador, através de 
competente ação mdenizatória de 
procedimento comum sumário ( ar
tigo 272 do Código de Processo 
Civil, já com a alteração da lei nº 
8.952,de 13 deDez.embrode 1994), 
a reparação dos danos, materiais e . 
morais, sofridos em decorrência 
desse evento. 

O direito do passageiro vitima
do se funda no artigo 37,parágrafo 
6° da hodierna Constituição Fede
rale no artigo 17, caput, do Decre
to Legislativo nº 2.681 de 07 de 
Dezembro de 1912, que adotaram 
um sistema onde predomina o prin
cípio da culpa pre$Sl:lmida do trans-
portador. . . 

EvidenteµJ.~e que ~xistem ex
cludentes ao p:rmcípiôs da culpa 
pressumida, estando elas taxadas 
no parágrafo 1 º ( caso fortuito ou 
força maior) e 2º (culpa excJ..usiva 
dos viajantes) do artigo 17 do alu-

d.ido Decreto LegisJativo. 
Acontece que, o caso fortuito ou 

força maior, caracterizam.se pela 
imprevisibilidade e inevitabilidade 
do f.ato,. o que na abordada hipótese 
de assaltos aos coletivos não ilide a 
responsabilidade do transportador, 
pois, como é público e notório, no 
Brasil de hoje, o assalto a mão 
armada nos meios de transportes, 
pecnliannente de passageiros, face 
a soá reiteração, deixou de ser im
previsív.el e,, agisse o transportador. 
com cautela seria evitável 

A nossa interpretação da lei é· 
perfeítam.enteharmônicacomados 
Egrégios Tribunais deste país, po
dendo tal afirmação ser comprova
da na recente decisão proferi.da, 
por unanimidade, no Recurso Es
pecial 5.0.129-6, da Augusta Quar .. 
ta Turma do Excelso Superior Tri
huna! de Justiça- STJ, em veneran
do acórdão de Javra do Eminente 
Ministro Antonio Torreão Braz. 'ª 

Demonstrada, tanto do ponto de 
vista da norma legal vigente quanto 
do ponto de vista jurisprudencial, a 
responsabilidade civil objetiva das 
empresas de ôm"bus nos assaltos. 

· aos seus coletivos, esperamos ter 
contn'bµído . para dirimir dúvidas 
ainda existentes sobre a matéria;' 
que tem :merecido relevante· avan
ço no direito brasileiro. 

ARMANDO S. DE SOUZA 
é advogado. 

Vidatíva 
Turismo 
apresenta 

DISNEY 
u 

EPCOT 

PACHECO COIITAIIL/DAOE Passe grandes momentos 
no COMANCHE 

15 dias 
Saídas 1995 

Julho/Dezerribro 

Kennedy Space Center I Disney World o 
Epcot Center I MGM Studios ~u Escritas Fiscais, Imposto de 

Renda, Legalização de 
Empresas, Contabilidade 

ELIANA PACHECO 
CONTABILISTA 

CRC 11.678/89 - RJ 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1480/Sl.214 
Shopping Center Iguaçu - Tel.: 768-9010 
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Suítes de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 
Piscina com Sauna e Hidromassagem 

Com este anúncio Desconto 
Comanche 20% Dom. a Sexta 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel.: 767-1922 
( Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

Jornal $EM flONHIIS 

Universal Studios I Medieval Times · · 
Pleasure /stand I Busch Gardens ~~ 

Wet'n Wild I Sea World I Water Mania 

SUA SATISFAÇÃO É O NOSSO 
CÓMPROMISSO. 

1'tádd;c.ta ,I~ tÚ 1'~ e '7~ ~ 
Av. Floripes Rocha, 85/SI.101- Centro - B. Roxo 

TeleFax: (021) 761-4138 
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ROTARY BELFORD ROXO COMEMOROU 14 ANOS 
DE FUNDAÇÃO 

Com a presença do Governador Car
los Pinto Loja e sua esposa Zilah Loja, 
Antonio Santos Junior, Hélio Bárcia, 
Odilon A. Oliveira, Wislaine Duarte 
Peràra - que representou o club padri

tando-o pela data. Os fundadores pre
sentes receberam cada um o diploma 
alusivo, com o presidente José Carlos 
tendo recebido o distintivo de amigo da 
fundação rotária. 

nho Nova Iguaçu - do Go- í,-;;-;-;;.---;;;;:::_;;;;---;-..;;::.;;;;;:=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
vernador Francisco Rodri
gues Parente, Nunar A. 
Faria, também ftmdador, 
nãopertern;endo a esta uni
dade atualmente. Sérgio 
Alberto, Pres. do R.C. 
Nova Iguaçu-Prata, Hér
culesAlpino,Pres.doRC. 
Nova Iguaçu, Wilson Vi
tal, do R.C. Nova Iguaçu
Leste, Floriano França, do 
R.C. Tijuca. João Batista, 
Pres. doR.C. Pavuna, Cel
so Bruno Faria, represm
tando o R C. São João de 
Meriti e membros do R. C. 
Mesquita, entre eles o 
Zeca. 

Embora a efeméride me
recesse, o comparecimen
to não foi o esperado, ape
sar do excelente programa 
traçado pelo Conselho Di
retor dessa unidade. 

Franscisco Parente fez 
um breve relato sobre a 
fundação do club, felici-

Entre os fundadores que recebem o diploma, Hélio Bárcla 
ao receber o seu 

CONVOCAÇÃO SERVIÇO MILITAR 
JOSÉ FRANCISCO DA GLÓRIA VALENTIM, Secretário Geral da 

Junta de Serviço Militar de Belford Roxo, alerta aos jovens que 
completam 18 anos em 1995, para comparecer na rua Retiro da 
Imprensa, 1013, Piam, BelfordRoxo, até o dia 30de abril, munidos de 
Certidão de Nascimento (original) e 1 (uma) fotografia 3/4 (fundo 
branco), para o devido alistamento. Os que não comparecerem até essa 
data estarão suj.:1itos a multa estabelecida pela Lei do Serviço Militar. 

FRANCISCO VALENTIM aproveita o ensejo para agradecer ao 
Prefeito JORGE JÚLIO, a grande ajuda que vemprestandoaopostode 
alistamento. 

ROTARY NOVA IGUAÇU LESTE HOMENAGEIA 
MÁRIO ·scAPIN 

dadão Mário Scapin, pelos 

seus 90 anos bem vividos e 

de perfeita lucidez. 
Mário Scapin renoma

do arqtptttona cidade, onde 

construiu, não só a sua 

vida, mas também inúme-

Paulo Fróes Machado, Mário Scapln, o Presidente 
Geraldo Sereno e Alberto Botelho, Presidente do 

Mesquita, durante as homenagens 

• ros prédios, casas, igrejas 
e outras obras arquitetôni

cas, inclusive da única pi
râmide construída no Bra-

sil, sem o uso de qualquer 
tipo de ferragem, existente 

em uma entidade espírita 
local, na Rua Alberto de 

Melo, paralela ao cemité

rio de Nova Iguaçu. 
Entre as pessoas que 

prestigiaram o aniversário 

de Scapin, não podiam dei

xar de estar presentes, é 
óbvio, seus filhos Lwz e 

Paulo Scapin, suas noras, 
netos e bisnetos, além do 

Encerramento da solenidade, com o tradicional bolo, conceituado advogado 
quando todos os aniversariantes, lnclulndo Scapln, foram Paulo Fróes Machado e a 

homenageados 

Momentos de fortes emoções e poe
sia marcaram as homenagens que o 
R.C. Nova Iguaçu-Leste prestou ao ci-

presença maciça dos mem
bros dessa unidade rotária. Apesar de 
seus 90 anos Mário Scapin não necessi
ta de óculos para ler. É fantástico! 

Sem Fronteiras 
lNCONTESTA VELMENTE 

A MELHOR LEITURA 

RUA BARÃO DE TINGUÁ, 669 
NovAIGuAçu 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda 
[tllltt-1•J•I•JM'!ll~iUY!l i!l·YSãiUI 

' 
CLÍNICA DENTÁRIA 
NAKANDAKARE 

L_,. 

T~TAMENTO MODERNO, 
\'S PREÇOS POPULARES, l'..Y RESTAURAÇÕES (OBTURAÇÕES), Direção: 0tdi.o,S. ~ 

&cLl,(J;~ <b§. ~~~b 

§u~Í.,~, 

Rua dos Crisântemos, nº 05 - Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

10 ' ·~ • 4' "· . ,. .. ' ,/. Jornal SEM faONTEl8RS 

DENTADURA, ROACH, RAIO-X, 
CANAL, PEQUENAS CIRURGIAS 

~LICAÇÃO DE FLÚOR EM 
CRIANÇAS - GRÁTIS 

Rua Enrique Lussac, 94 li 796-1002 
Edson Passos - Mesquita - RJ 
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r--------------..:..:· ·:..:.·~· ·:..·. . .. .. li,.,. " • ,. •• • "., • • , 
Nelson Júnior 

ANTE-SALA 
ANTE-SALA POLÍTICA 

CPIDA SAÚDE 
A maior parte da população fü.uru- .__ __ __J 

(Mosaico Político, p o L í TI e A 
nense estava esquecida do rumoroso MARIO MARQUES PROJETA 
episódio das diversas irregularidades RAIO-X DE CONSTRUTORA 
no setor da Saúde do governo passa- OvereadorMarioMarques(foto)leu 
do,figurandocomoprincipalenvolvi- na tribuna da Câmara Municipal de 
do o ex-Secretário de Saúde Luiz Nova Iguaçu, documento expedido pelo 
Cadorna (ex-deputado estadual). SCI-Segurança ao Crédito e Informa-

A CPI da Assembléia Legislativa ções, que coloca em dúvida a idoneida
da Estado presidida pela deputada de da construtora contratada para a 
Tania Jardim (PDT) já abriu cerca de conSt rução 
22 inquéritos criminais e em um deles do Iguaçu 
figuram os deputados Antonio Car- Top Shop-

J. Fontes 

valho, (PL), Farid Abrahão David p,~gundo 
(PPR); Aparecida Boavmtura (PDT) este relató
e os ex-parlamentares José Cozzoli- rio, a SISAL 
no, Francisco Trindade, José Távora até março de 
e Lamartine Santana, todos acusados 95 registrava 
de receberem cada um a quantia de 7 56 protes- • 
US$ 15 mil para dar respaldo político tos, 58 pedi- .___Mari ___ o _Mar_que_s _ _, 

. ao ex-Secretário Estadual de Saúde, dos de falên-
Luiz Cadoma. eia, 22 ações executivas, 1 ação de 

Esta informação com todos os de- despejo, 3 títulos vencidos e não pagos, 
26 reclamações trabalhistas. 

talhes, foi do Sr. Carlos Augusto Bam- A leitura deste , 'pedigree', da firma 
bino Costa, indicado pelo governador contratada foi liáa na noite do dia 4 de 
MarceloAlencarparaapurartodasas abril de 1995. 
fraudes na Secretaria de Saúde do 
Estado, à CPI do Sistema Estadual de 
Saúde. 

Esperamos que esta CPI tenha o 
seu curso normal e. que os culpados 
sejam denunciados à população, onde 
muitos deles ainda sonham em ocupar 
cargos eletivos em seus municípios, o 
que seria uma temeridade. 

Informe Publicitário 

VEREADORES EXIGEM 
MAIS RESPEITO 

Este colunista conversou com diver
sos vereadores de Belford Roxo onde 
ficou comprovado que não existe ne
nhum boicote à administração munici
pal, apenas queremjnais respeito por 
parte do Chefe do Executivo belforro-

xense. 
Os vereadores afirmam que foram 

eleitos para cobrar do prefeito Joca 
melhorias para os diversos bairros, mas 
quando se dirigem à Prefeitura aguar
dam de duas a quatro horas _ e nem 
sempre são atendidos, mas em solenida
des p4blicas, o prefeito desabafa sem
pre: ''Os vereadores não·me procuram 
na Prefeitura! Prefeito Joca, o Sr. já foi 
vereador também e sempre foi recebido 
pelo prefeito Aloísio Gama e sempre 
prestigiado nas suas inaugurações. 

. MOREIRA FRANCO É 
CANDIDATO À PREFEITO: 
. NITERÓI 
O·,iitual de-

putado federal 

Moreira Fran

co lançou no 

último domin

go, 2 de abril 

sua candidatu-

r.:;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;::=:;i 

L.._ _____ ....:........J 

ra à Prefeitura Marcello e Luiz Paulo 

Municipal de Niterói, que contará numa 

aliança partidária entre o PMDB, PSDB, 

PP, PFL, PPR. PMN e o PSC para 

voltar à política municipal e recomeçar 

a caminhada até o Palácio Guanabara. 

MARCELO ALENCAR PRE
PARA O SEU SUCESSOP 
Em 1998, o atual vice-governador e 

Secretário de Obras do Estado, Luiz 
Paulo Corrêa da Rocha, será o virtual 
candidato à sucessão de Marcelo Alen
car, reparando um erro cometido pelo 
então governador Leonel Brizola que 
ordenou a retirada do seu nome à 
sucessão de prefeitáveis no Rio de 
Janeiro. 

CORRIDINHAS CORRIDINHAS CORRIDINHAS 
O corretor de Seguros CID OMAR. 

afirma que já está em plena campanha 
à vereança em 96. §§§§ O médico 
Antonio Mariano outro que pretende 
concorrer em 96, desabafou: "Olha, 
aí. Em 96 serão dis- Ar . vo 
putadas somente 20 .-. --==::..:....::., 

cadeiras. A outra é ~ 
minha. Ninguém -.
tasca. §§§§ Com o 
prefeitável Nelson 
Bornier em 96, os "' : . 
candidatos estão se L..__•___:.:~....:........J 

A1kir 
animando a dispu-
tar uma cadeira na CMNI. Muito 
embora já figurem algilll1as " malas" . 
§§§§ Um nome ideal para sucessão de 
Altamir Gomes: Luiz Antunes. §§§§ 
Em Queimados: Jorge Nascimento ou 
Max Lemos? E em Belford Roxo? 
Alkir Lopes ou Mayr Rosa? §§§§ E 
em Paracambi? Arildo Capitão ou 
Délio Leal. §§§§ E por hoje é só. Até 
a próxima quinzena. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS -

1ª QUINZENAfABR /95 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
IPTU - 50% DE DESCONTO 

Sr. Contribuinte 
Funcionários credenciados da Prefeitura Municipal de Queimados estão 

entreg~do a guia do IPTU em sua residência. 
Mas, se por algum motivo não recê-la, vá a Prefeitura. 

Pague seu IPTU com 5 0% de desconto até o dia 28 de abril/95 ou, se 
preferir, em quatro parcelas. 

Quem pagou com o desconto de 20% deve comparecer à Prefeitura para 
requerer a restituição da diferença. 

Não esqueça: para Queimados crescer só depende de você! 

Governo Municipal - Administração de mãos dadas com a comunidade. 



Primeira-Dama de Queimados contesta Reportagem QUEIMADOS V AI TER SEU PRIMEmo 
"SHOPPING" 

Dentro dos próximo quatro meses, Queimados 
vai ganhar seu primeiro centro comercial. Suas 
obras foram iniciadas neste mês de abril, em uma 
área de 625 m2, situada na Praça N. S. da Conceição, 
no coração da cidade, ao lado da Igreja, q_ue será 
composto por 50 lojas distribuidas em d01s pavi
mentos, sendo a parte superior o setor de alimenta
ção. 

A primeira dama de Queimados, Sr8 Marlice 
Pereira ficou profundamente decepcionada com o 
envolvimento de seunome em reportagem publicada 
pelo Jornal "O DIA", do dia 1 de abril, no Caderno 
Grande Rio, relacionada as duas "paquitas" Giselle 
Gomes, de Queimados eAndressa Cruz, de Caxias, 
escolhidas recentemente pela direção do "Xuxa 
Park", da TV Globo. 

Em um "box",. - diz a reportagem - sob o título 
"Políticos querem se aproveitar" que: "Hoje passa
da a euforia, Gtselle já se tomou conhecida na sua 
cidade- Queimados - tendo sido, inclusive, sondada 
pela primeira-dama do mm:iicípio para abrir soleni
dades da Prefeitura". 

Após ter lido e apreciado a matéria em questão, a 
Sr' Marlice, ficou profundamente constrangida com 
a alusão ao seu nome, ficando assaz aborrecida com 
tal afirmativa, pois assegura que jamais faria um 
convite dessa natureza nem para qualquer paquita, 
nem tampouco a qualquer outro artista que venha 
atingir o estrelato. E conclui: "No caso de Giselle 
- frisa - que não tem uma relação mais próxima, 
conhecendo-a apenas superficialmente, mas mesmo 
que ela privasse da minha intimidade eu jamais faria 
um convite desses, ingênuo e ridículo, próprio de 
pessoas efetivamente oportm:iistas, o que segura
mente não se enquadra com a minha formação. E 
por isso, repudio terminantemente a inclusão do 
meu nome da forma como saiu na matéria. 

JORGE PEREIRA 
INAUGURA OBRA 

A antiga Rua J aperi, atual Izabel do Prado Scoponi .· 
em concorrida solenidade, com a comm:iidade local 

Marinho Olegário 

prestigiou a inauguração das obras que a Prefeitura 
realizou naquele logradouro, situada no Morro do 
Cruzeiro ( centro do mm:iicípio). 

Dividida em três atos, a inauguração contou com 
a presença, ainda, de autoridades mm:iicipais, vere
adores, secretários, empresários e outros, com o 
descerramento de placa inerente ao ato pelo Prefei
to, pelo viúvo de D, Izabel: Manoel Scoponi e D. 
Biuga, moradora do local há 39 anos. 

Dequinha, o autor da indicação lá estava presente. 
Além da pavimentação, a via recebeu toda a infra
estruturanecessária: drenagem, passeio, arborização 
e iluminação moderna a vapor de sódio. 

Na foto, Jorge Pereira, com Manoel S~oponi, D . 
Biuga, Dequinha, Azair Ramos, Maria Ruth, Milton 
Campos e mais os secretários Edson Gonçalves 
(obras) e José Dantas (administração), no ato de 
descerramento da placa inaugurativa 

A iniciativa é do Sr. JoubertModesto da Silva Jr., 
proprietário da área e projeto de autoria de Nahum 
Ganem Neto, que em visita ao Prefeito Jorge Pereira 
exouseram-lhe as vantagens que este centro comer
cial proporcionará à Queimados e, entre elas a 
criação de 200 empregos diretos e indiretos. 

As lojas deste centro comercial não estarão à 
venda, que serão alugadas, pois na opinião do em
preendedor que disse ter laços efetivos com Quei
mados, se as vendesse sentir-se-ia desvinculado da 
cidade que lhe traz ótimas recordações. 

MAIS UMA ESCOLA INAUGURADA 
Foi no sábado, dia 8, a inauguração da E.M. 

Maria Corágio Pereira Xanxão, situada no Jardim 
da Fonte - que ficou conhecida como escola padrão 
- em decorrência do seu modelo de construção. 

Dulce do Amparo, Secretária da Educação local 
elaborou um programa com a apresentação da Ban
da Mm:iicipal para animar o evento, cuja obra foi 
mais uma indicação do vereador José A. Carvalho 
(Dequinha) tendo sido acompanhada de perto sua 
construção pelo Prefeito Jorge Pereira. Com esta 
nova escola centenas de alunos das imediações 
estarão sendo beneficiadas, não tendo que desloca
rem-se à escolas de outros bairros. Estão previstas 
novas inaugurações de obras ainda neste abril, es
tendendo-se a maio e junho. 

O AMIGO URSO GERALDÃO: L I HOMEM 
DE LUTA! 

Geraldo Ra- .---------, 

legislativo local pedindo mais seguran
ça nas escolas municipais de Queima
dos, para que policiais militares fuçam 
ronda, principalmente, à noite no horá
rio de entrada e saída dos ah.~os dessas 
escolas, cujo objetivo é evitar que alu
nos e professores sejam assaltados ou 
sofram qualquer tipo de violência, du
·rantetodo o período de ir, vir ou estar na 
escola. Maria Ruth espera contar neste 
projeto com o apoio do 24º B.P.M., 
sediado naquele município. 
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Shel/a Trianl mos da Costa -
o Geraldão -
com seus 47 
anos, tem en
füntado muitas 
lutas desde que 
chegou ao Rio 
de Janeiro e há 
30 residindo em 

L---'---------' 

Queimados, cabo i:eformado da PM, 
(onde surgiu seu codinome), servindo 
na corporação durante 26 anos. Afas
tando-se da vida núlitar, Geraldão lan
çou-se de corpo inteiro na política, lo
grando ser eleito vereador na sua cidade 
adotiva. Eleito e empossado, Geraldão 
com seu jeito nordestino partiu para um 
trabalho legislativo aguerrido, com al
gims de seus projetos aprovado:; e já em 
execução. Enumerá-los neste pequeno 
espaço não daria, mas os seus eleitores 
conhecem. 

MARIA RUTH PEDE MAIS 
SEGURANÇA PARA ESCOLAS 

Maria Ruth, vereadora em Queima
dos, entrou com solicitação à mesa do 

JOfflOI SEM FRONTEIRAS 

CARLOS ALBINO PRESTA 
CONTAS DE TRABALHO 

LEGISLATIVO 
Em entrevista à imprensa o Vereador 

Carlos Albino, Pres. da Câmara Muni
cipal de Queimados fez um rápido ba
lanço do que foi o trabalho legislativo da 
Câmara nestes primeiros meses de 95, 
tais como a luta pela isenção de impos
tos municipais para empresas em Quei
mados, por dez anos. 

A revogação da taxa de iluminação 
pública; o Plantão 24 horas das funná
cias; a quebra do monopólio dos servi
ços funerários; e muitos outros projetos 
importantes, já transformados em lei 
municipal. 

1ª QUINZENA/ ABR / 95 



A INFORMAÇÃO SEM LIMITES 

100; 1r!i 
RONALDO CEZAR: PORTO DE SEPETIBA , 

ESTA ''CONDENADO'' AO SUCESSO! 
CARLOS ALBINO FALA DE SEU FUTURO POLÍTICO 

Entrevista na Pág. 4 

Detalhes Pág. 5 

MUDOU PARA MELHOR 

RUCE DICKINSON THE CULT MIKE OLDFIELD BUDDY GU 
PABLO EL ENTERRADOR · VAN HALEN MELHORES DE 94 

Após circular por três anos em forma de 
jornal a publicação dirigida aos fãs da música 
jovem CLAVADO SOM, agora virou revista, 
aliás muito bem transada, de&de a apresenta
ção gráfica, quanto a impressão e diagrama
ção. Valeu Marinho! Vá em frente! 

AS CAUSAS DA 
INSÔNIA 
PÁG. 3 

CHARRETE É ALTERNATl\lA 
DE TRANSPORTE EM 

QUEIMADOS . :, 

PAG. B 

TURISMO: 
CONHEÇA TREZE TÍLIAS 

PÁG: 9 



EXPEDIENTE -

l!] ~....iMONTEIAIIS 

Editado por Editora e Publicações 

Gráficas Fisht1rs Ltda. ME 

Redação, Administração, Publlcldade: 
R. Barão d9 Tinguá, 669 - Centro 

Nova Iguaçu - RJ 

CEP.: 26.250--010 

FAX: 761-8057 
Fundado em 1º de Junho d9 1992 

Fundador: 
João Fontes de Almeida 

Diretoria: 
João Fontt1s de Almeida 

Antônio Aparecido de Oliveira 
Carlos Robt1rto de Andrade Trigo 

Editor: J . Fontes (MTPS 10682161) 

Conselho Edltorlal: Guilht1rme da 

Franca, Plácido Antônio, M. Simões Neto 
e Oscar Santos. 

Assessoria em Propaganda e 
Marketing 

Francca Jr. Comunicação & Marl{9fing -
796-5467 

Publlcldade Rio 
J.C. Repr9Sentações e Publicidade Ltda. 
Av. Almirante Barroso, 97 - s/s. 1004 a 

1006- Centro -Rio de Janeiro 
Te/.: (021) 262-7469 

Assessoria Jurídica: Edson Ft1"eira de 

Uma 

Colaboradores: 
Cesar Said, Flávio Nakandakare, 

Fernanda B. Soares,.Ediane Mero/a, 
Valdeci Fernandes, M. Simões Neto, 

Oscar Santos, Oziel Paçanha, Nelson 
Júnior, Plácido Antônio, Shei/a Triani. 

Editoração Eletrônica: Matura Une 
Informática 

Impressão: Tribuna de Petrópolis Ltda 

Circulação: 
Nova Iguaçu, Belford Roxo, Queima-

dos, São João de Merltl, Nllópolls, D.de 
Caxias, Japerl e Rio de Janeiro. 

As colaborações são expontãneas, não 

significando nenhum vínculo empregatício 

com a editora. As opiniões e conceitos nas 
matérias assinadas são de exclusiva ras-

ponsabilidade dos aufor95 a não represen-
tam necessariamente a opinião da editora. 

A editora fica reservado o direito de publicar 
ou não textos e fotos como colaboração, 

não havendo devolução de originais. Fica 
proibida, total ou parcialmente, a re~ 
duçãodematénas oufotos, sem consen-
tlmento expresso da editora, sob as~ 
nas (#a /e/. 

W. VITAL 
VÍDEO E SOM 

NOSSA OPINIÃO 

UMANOSEMELE .i 
Em 1994, no auge de uma carreira 

brilhante, quis Deus, o Criador, en
cerrar esta sua etapa na Terra. 

Foinumdia lºdemaio,quenãosó 
a nação brasileira, mas o mundo 
inteiro estarrecer-se com a trágica 
ocorrência ( que ficará indelevelmen
te marcada em nossa memória). 

Naquele primeiro de maio fatídi
co, em Ímola, na Itália, imolou-se o 
mais carismático de todos os pilotos 
que já surgiu: Ayrton Senna. 

Depois desta data, as provas de 
Fórmula Um deixaram de ter o atra
tivo que tinha até então. 

Nem mesmo as conquistas dos 
ex-pilotos Wilson Fittipaldi e Nel
son Piquet, ficaram tão marcadas 
quanto as de Senna. 

ARTES PLÁSTICAS 

QUE SHOW! 
Ficou marcada pra sempre o 

"vemissage" de João Fontes, 
Shey la Triani, Luiz Carlos e Mano

el Tabella, no CEM - Centro de 
Educação Moderna em Belford 

Roxo, onde 18 telas estão colorin

do aquela faculdade. Assim está 

inaugurado mais um espaço cultu

ral. 
Luiz exibe um preto velho muito 

bonito, Sheyla belas paisagens, João 

exibe paisagens e Tabella mostra o 

sol. 

Em sensacional exibição, a 
"Banda Di Minuta" mostrou um 

versátil repertório instrumental em 

Jazz, balada e blues e conquistou a 
platéia Barão (sax tenor), João 

As cenas do choque - e as anteri
ores que mostr.ou..sua profunda pre
ocupação - cremos que jamais serão 
esqnecidas. Senna estava incomo
dando a máfia da Fórmula Um com 
suas posições. E deram um jeito de 
o calarem para sempre. Justamente 
na Itália, terra de mafiosos. 

Para a morte, é certo, não há 
justificativa, senão os desígnios de 
Deus, mas muitas vezes pode ser 
adiada. Mas Senna estava incomo
dando. 

Não haverá por muito tempo, 
quem o substitua. Não haverá quem 
fàça viõrar o povo brasileiro, como 
só Senna sabia fazer. Com aquela 
viõração patriótica ao vencer cada 
prova, fazendo tremular em suas 

Oscar Santos 

(sax tenor), Maurício (sax baríto
no), Márcio (sax alto), Edésio (sax 
alto), Valmir (guitarra), Paulo (gui

tarra), José (bajxo) e Joel (bateria). 

A direção da faculdade convidou a 
banda para uma festa no Rotary de 

B. Roxo. 

CONVITE 
• O diretor geral do SESC Ubi

ratan Correia visitou o salão de 

pinturas do SESC Nova Iguaçu 

onde viu as manhas do artista plás

tico Júlio Sekiguchi e o convidou 

para inaugurar a galeria SESC 

Copacabana. 

• O pintor João Fontes recebeu 
um telegrama do vereador presi

dente da Câmara de Queimados, 

Funerária 
Sio Salvador 

mãos o auri-verde pavilhão brasilei
ro. 

Carisma se tem ou não se tem! E 
os atuais pilotos que lá estão ainda 
Jlão demonstraram tê-lo. 

As investigações posteriores ao 
acidente revelaram falhas grotescas 
(meio suspeitas) e nada aconteceu. 
Nem vai acontecer. Quem morreu, 
morreu e morto não fala. Era isso 
que queriam. E conseguiram. 

Pode ser que venha a surgir um 
parecido,masnunca será igual. Pas
sará muito tempo para que isto ve
nha a acontecer. 

Onde quer que esteja, temos a 
certeza, Senna ouvirá as orações 
que por certo seus fiis lhe dedicarão. 

Parece que foi há um século, mas 
foi apenas há um ano. 

felicitando - o pela estréia de pintu

ras no CEM em B. Roxo. 

MANHAS GRÁFICAS 
Foi inaugurado no SESC Nova 

Iguaçu, a oficina de gravura num 

dos modernos centros de artes grá
ficas do país, que é coordenado 
pelo artista plástico Edgar Fonse

ca, ex-professor da Escola de Artes 

Visuais do Parque Lage. 

NA DANÇA DOS PINCÉIS 
V árias alunos do Centro Cultu

ral Manoel Tabella estarão expon

do suas pinturas no Espaço Cultu

ral Outra Coisa, dia 1 º de Maio, A 
expo ficará até 31 de maio. Alu

nos: Alice, Arnafdo, Carla, Fene

lon, Iran, Janina, J~an, Jeferson, 
Kely, Leonardo e Munique. 

Serviços Autorizados das Fábricas CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministério dos Transportes, Compactar, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de N<Na Iguaçu 

• Papelaria 
• Artigos para Presentes 
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PHILCO - PHILIPS -ARNO - SANYO 

Consertos de Fornos Microondas 

ESCRITÓRIO E OFICINA 
Rua Dr. Barros Júnior, 344- Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-8586 .. ;'67-9433 - FAX: 767-9659 

Rua Dom Walmor, 179- N<Na Iguaçu - RJ 
T el .: 767-0124 / 767-0529 

• Jornal. SEM flONHIRIS 

• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 137 
Mesquita _- Nova Iguaçu - RJ 

Tel: 796-1050 -------
2ª QUINZENA/ ABR / 95 . . ... ,. .. 

, ~ .... . 

························-- .. ----- ..... 

MEDICI_NA -

" INSONIA 
Em quase todas as doenças somáti

cas ocorrem desordens do sono, carac
terizadas particularmente pela insônia. 

Nas afecções do aparelho digestivo, 
uma série de perturbações podem ocor
rer, impedindo o paciente de conciliar o 
sono: contrações do piloro, dor no 
epigastro, aerofagia, aerocolia, diges
tão penosa etc. 

Nos portadores de desordens cardio
vasculares, há, com relativa freqüência, 
distúrbios do sono, provocados por disp
néa de decúbito, taqwcardia, arritmia, 
dor pré-cordi-..!, pulso digital e auricu
lar, cefaléia, ..ngústia, dor na nuca, 
comuns nos quadros hipertensivos. 

Quando há tosse, bronqwte, derrame 
pleural, congestão pulmonar, acessos 
de asma, dispnéa ou outros distúrbios 
respiratórios, também se instala a insô
rua. 

Esta não é rara entre os que padecem 
de afecções urinárias - polaciúria, poli
úria, cistite, prostatite, uretrite - e que 
provocam dor, mal-estar, e que obrigam 
a micções freqüentes, que acarretam 
sono entrecortado. 

Nas dermatoses que se acompanham 
de comichão, prurido, ardor, o sono não 
raro é perturbado. 

Certos estados de intoxicação, pro
vocados tanto por causas auto como 

heterotóxicas podem ge
rar desordens hípnicas: -·-•---~ 
diabetes, intoxicações 
medicamentosas ou profissionais, alco
olismo etc. 

No decurso das doenças infectuosas, 
sobretudo quando há excitação intensa, 
o sono é agitado, perturbado por fenô
menos de onirismo e por alucinações 
hipnagógicas. 

Nos quadros neurológicos, máximé 
naqueles em que há algias insuportáveis 
- neurites, radiculites, tabes - registra
se marcada e rebelde insônia. 

Em certas encefalites, sobretudo nas 
formas epidêmicas, ocorrem em regra 
desordens do sono, caracterizadas qua
se sempre por hipersônia, mwto embora 
se registre, em certos casos, insônia. 

Nas neuroses, psicoses, fobias, esta
dos depressivos e na esq~zofrenia, a 
insônia se faz presente. 

Assim, deve o médico atender para 
tais sintomas, buscando, ao consigná
los, outros que possam facilitar o diag
nóstico da doença em curso. 

ATUE COM INTEGRIDADE, 
SIRVA COM AMOR E TRABA

LHE PELA PAZ. 

Que Deus nos proteja e.. . Até lá ... 

D,. M. Simões Neto • Doenças Emocionais -Psiquiatria • Medicina Psicossomática 
l'rof. da Uni,.Rio - CREMERJ 52.27282-5 • Tel: 768-3884 

~···••1••· ···~· •••••• ······-· ...... .. . . .. 
RELIGIÃO -

fJ'J"l!,éO.~ 

OSSONHOS 

Praticamentewnterço da nossa vida 
é destinada ao sono e justamente neste 
período é que se dão os nossos sonhos, 
repletos de simbologias, significados 
diversos que guardam ou não relação 
direta com a nossa vida. 

Ocorre que poucos se preocupam 
com estes instantes em que o espírito 
liberto do corpo vive experiências, tra
va contatos, renova suas esperanças e 
mesmo se degladia com seus adversá
rios e desafetos. 

Os sonhos podem ser premonitóri
os, no sentido de guardarem revela
ções sobre fatos futuros (como ocor
reu com João, o evangelista, ao descre
ver o Apocalipse), neste caso é mostra
do ao ser por intermédio dos espíritos 
amigos e que tenham certa elevação, 
coisas que dificilmente deixarão de 
acontecer. Pode ocorrer da pessoa que 
sonha ver cenas de vidas passadas e ao 
despertar não entender mwto bem por
que estava vestida numa roupa que 
mmca usou e ter se relacionado com. 
pessoas que desconheça e até ter tido 
nosonho,hábitos quenãotenham muito 
a ver com a sua personalidade. 

Há ainda sonhos que são encontros 
com os nossos afins e pode mesmo 
acontecer de ambos termos sonhado 
com a mesma coisa e ficannos surpre
sos com o fato. Podem ainda ser fruto 

IMÓVEIS - VENDA 

do acúmulo de preocupações, ansie
dade e desejos represados no subcons
ciente e nada mais. 

O período do sono é a oportunidade 
que o ser tem de se libertar do fardo 
que é o corpo e desligado momentane
amente deste mundo, apreciar as coi
sas com maior amplitude, recolher 
forças para seguir e ao acordar, ter 
intuições ou idéias que lhe ajudarão a 
aquaciotÍar seus probl~s. 

Importante nos prepararmos para 
estes instantes de sono, não :ltravés de 
quaisquerfurmalidades ou rituais, mas 
pela reflexão, pela análise do que fize
mos, ponderando erros e acertos e se 
possível, através da oração pacifica
mos a alma e deitarmos serenos e 
tranqüilos, certos de que despertare
mos dispostos e descansados. 

Tenhamos cuidado com certos ma
nuais que interpretam sonhos e não 
atribuamos a eles importância maior 
daquela que mereçam. Além disso, 
mesmo em vigília (awrdados), não 
deixemos de sonhar, de acreditar e de 
lançarmos nossos pensamentos ao es
paço, pois, se•é certo "que tudo cons
pira a nosso fàvor, dentro do nosso 
merecimento e necessidade, veremos 
dentro em breve os nossos sonhos re
alizados mais depressa do que imagi
návamos. 

lil!&W.- FORTALEZA IMÓVEISAVENDA-767-7243-Creci 11422 
::::: 

·/ Terça e Quinta-feira das 15:00 às 19:00 Horas f 

}' LIPOASPIRAÇÃO de gorduras locallzadas no abdome, cintura •-::,•,_:,•, 
/ PLASTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrtgecer etc. 
] PLASTICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez etc. -:-:

PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios etc. , '_t f: PLÁSTICA DA FACE total, testa, pápebras etc. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras etc. ,i!!i 

iiiii•~-
Contabilidade 

Nelson Bornier 
Organização de l!mpresas 

Assi$tência Fiscal e Comercial 
Balanços 

ua Prof8 Venina Correa Torres, 230 - 10" anda 
Centro - Nova Iguaçu - (sede própria) 

Tels: 767-1447 e 767-7621 

2ª QUINZENA /ABRI 95 

Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis 
Escrituras e Legalizaçijes 

Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - Sls. 304 e 305 
Centro - Belford Roxo - RJ 1r 761-0013 

Vende-se - Lote terrena e/ Vende-se - 2 terrenos grds. 
360 m2. Estf9/a Branca, Lte. Rua Piratininga -S. Bernardo 
21 Qdr. 1 - Santa Maria Be/ford Roxo 
venae-se - ""''uo na AV. Joa- venae-se - z casas - t::srr. 
quim Costa Uma - Lote XV PlfnioSalgado, 3881-Ba/ford 
Be/ford Roxo Roxo. 
Vende-se - Casa - Apto. - Vende-se - Sitio e/ ótima 
Loja Gde. Rua Balcuro, 222 casa, 4 quartos, sala, cozi-
Xavante nha, banheiro, varandãot1ga-
Venae-se - Casa, 2 qtos, si, ragfHTI - tipo mansão - ta". 
coz, banh, área, ver, e/ t""· 1200 m2, murado. Rua Re-
R. Tupacer&ta-S.Bemardo tiro Fe/W Rua Timbira. 

Vende-se - Galpão si par-. Vende-se - 2 casas - 3 e 4, 
d9S - Cob. A/umlnio - Rua senda a três e/telhas 9 a 4 e/ 
Santiago, 85- V. dos Teles. laj9. Rua Rocha CaNalho, 

Vende-se-TerranoLte. 121 
706 - Be/ford Roxo. 

Qdr. 22-. Rua ProjfJfsda - Vende-se - Casa com quer-
Hflliópolls - Prox. praça. to, sala, cozinha, banheiro, 

salão d9 f9stas, garagt1m, 
Vende-se - 2 casas - Av. acab. ótimo, esq. alumlnio. 
Joaquim Costa Uma, 196 - Rua Aracuam-Hinterlânáa-
Jd. Pit1dada - Wona Bt1/ford Roxo. 

Jornal SEM fRONTEIHS 

@Vendo- 1 casa. e/ 2 qts. sla. coz. e escr. barato-centro Nova Iguaçu 
copa, banh. coz. e gar. pi 3 carr. e e/ 2.700 m2 - R$ 105 mil. 
um ap. e/ 1 qt. sla. coz. çq,a, coz. @Vendo- Cerâmica- Booitas áre-
ban. gar.,aoladoRio Sampa. Tudo as, 1 e/ 7000m2 p/ R$ 11 O mil, 
R$ 45 mil. M viagem. outra e/ 5000m2 c/muitasfiutei-
@Vendo-casanoEsplanada-luxo ras e casa bem localizBda por R$ 
e/ pise., 2 qts. Sla. Coz. Cq>a. 2 !lOmil. 
banhs. Gar. p/3 carros. R$ 70 mil. @Passo-Ofic. Rancho Novo, bem 
@Vendo casa no centro de Nova local. e/ferramentas. Caitr. 5 anos, 
Iguaçu e/ 4 qts. sla coz. cq,a, 2 alug. RS 200. P/ RS 3 mil. 
baihs. murada. R$ 55 mil Urgente. @Passo- Sra. Lanch<nde. Centro 
@Vendo-Sra. Casa-Centro NOva -Nova Iguaçu. C<ntr.n O\,o. A1ug. 
Iguaçu, e/ 3 qts. sla coz. cq,a. 2 barato. Mov. Mens. R$ 22 mil. P/ 
banhs. e/ suíte/luxo. gar. 2 C81l'OS. 95mil. 
R$50mil. @Vendo-Queimados.lanchai.no-
@Vendo- Sr. Ap.luxo, quitado e/ vinha, mov. mens. RS 11 mil. P/ 
3 qts. s1a. cq,a/coz.,banh. depende R$40mil. 
~- com suite luxo -R$ 95 mil- Alugo- Ótima loja, área nobre e/ 
Area Nobre Fedi.ada • 460 m2, 4 portas aço, alug. RS 
@Vendo-3 casasna Luiz Lemos- 500. 
uma c/2 qts. sla. coz. cq,a banh. @Vmc»-Prox. Posto TioLuiz-3 
gar. p/ 3 carros, ootra e/ 2 qts. sla casas. a 1 • c/2 qts. sla. cq,a, baoh., 
coz. cq,a. banh. e gar. terceira e/ 1 2• e/ 2 qts. sla coz. cq,a, baoh. + 2 
qt. sla. coz. cq,a banh. -Tudo RS lojasVll2ias.P/R$30mil. C/ João. 
45 mil - M Viagem. 

@Vaie»- Ausm - Mini-Sítio c:J 
@Vmdo - Lanài<nete Centro fiuteiras, casa sede e:/ 3 qts. sla. 
B.Roxo. Mov. Mensal acima R$ coz. cq,a, dq,cias. Csa caseiro. 
12 milp/ R$ 40 mil a combinar. Tolo murado, 2200 m2. Doan. 
@Vendo- Exc. galpão luxo e/ ref. em dia. p/R.$ 35 mil-TJRGENTE. 
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ENTREVISTA 
1 J. Fontes 

, ALBINO DESMENTE, NÃO VAI SAIR DO PDT 
Uma nota publicada em um jornal local afirmou que o Vereador Carlos Albino estaria para deixar o PDT, para ir ao ninho 

dos tucanos. Nesta entrevista exclusiva Carlos Albino desmente a nota, mas deixa transparecer que se o seu partido, 
porventura,_ não lhe der espaço, se o seu nome for mais ~otado à Prefeitura de Queimados, diz que se não houver alternativa 

poderá filiar-se a outra sigla, mas assegura que, no momento, não está pensando nisso. 

Eis a mtrevista: 

S.F. - Vereador, uma notícia publica
da em um jornal local, dá conta que 
pretende abandonar seu partido, o 
PDT. Isso é verdade? 
C. Albino - Absolutamente não é ver
dade! É muito comum essas especula
ções. Uma série de partidos procuram 
a gente somente quando se inicia um 
momento eleitoral, mas não tem nada 
de concreto nessa informação. Evi
dentemente estamos abertos sempre 
para conversar com todos os partidos 
que acharem conveniente a conversa, 
já que estamos partindo daqui a pouco 
para uma nova eleição, então é impor
tante alinhavarmos aliados tais como 
o PSDB. Mas não tem nada de concre
to, por enquanto! 

S.F. - Alguns de seus auxiliares têm 
lhe sugerido que saia candidato a Pre
feito de Queimados. Já temos agora o 
Dep. Jorge Nascimento que declarou 
que é candidato. Sendo os dois do 
mesmo partido, o PDT, como é que 
fica essa coisa? 
C. Albino - Na minha visão se a nossa 
candidatura se confirmar, se a popula
ção achar conveniente pela resposta 
que vai dar nas ruas à nossa candida
tura ao Executivo Municipal vamos 
procurar fazer de maneira mais sólida 
possível. Mas no momento temos tra
balhado muito em prol do nosso man
dato ck vereador para justificar os 
votos que tivemos. 

À questão do partido também vamos 
analisar, mas teremos as convenções. 
O nome do Dep. Jorge Nascimento é 
uma opção para o partido. Mas esta
mos trabalhando para o partido deci
dir, se for o caso, qual será o seu 
candidato a Prefeitura de Queimados. 

Carlos Albino - Pres. da Câmara Municipal de Queimados 

S.F. - No caso em que a resposta da vamos tersaida, então vamos analisar 
populaçãoindique,porexemplo,atra- uma sigla que seja compatível com a 
vés de uma pesquisa que seu nome nossa posição ideológica e acho que 
seja o mais forte, mas tem aí a posto- não haverá muita · dificuldade nisso, 
lação de Jorge---------------. tendo em vista o 
Nascimento, do ~ ~ U##4 ~ de grandenúmerode 
seu partido. Se a ~. pMb,t, IM6 ~ partidos que nos 
sua candidatura de ~ ~ 'PZ)"7 procuram. 
for a mais popu-lar e não encon- .._ ______________ S.F. - Quais são 

trar espaço no partido, o que irá fa
zer? 
C. Albino - Eu acho que a gente tem que 
avaliar! Se o partido não conceder 
espaço para alguém que tem trabalha
do nele desde 1983, que foi vereador 
mais votado pela sigla, que tem procu
rado dignificar o partido. Aí a gente 
tem que avaliar para onde vai! 

Temos recebido uma série de convi
tes, porém não gostaria de deixar o 
PDT. Mas se fechar as portas não 

eles? 
C. Albino -Fui procurado pelo próprio 
PSDB, PSB, PT do B, PV, uma série 
deles que nos tem procurado, mas que 
estamos avaliando. A questão não é 
sair de um partido para outro. Eu 
pretendo priorizar minha permanên
cia no PDT. Agora, se todas as portas 
se fecharem, vamos avaliar, afinal de 
contas nós temos um trabalho muito 
grande e a população hoje já tem ma
nifestado esse desejo de nos colocar 

como um dos possíveis candidatos à 
Prefeitura de Queimados. 

S.F. - Esses mesmos auxiliares mais 
chegados torcem para que saia candi
dato, mas acham que o sr. está meio 
parado, não está se movimentando 
para colocar seu nome na rua. 
C. Albino - É porque nossa preocupa
ção maior, como disse antes, é com o 
nosso mandato de vereador. A questão 
do nome na rua vai acontecer natural
mente, porque a campanha tem os seus 
estágios, o seu momento. Acho que 
não é o momento de se colocar o nome 
na rua. 

S.F. - Porventura já tem conhecimen
to de algum tipo de pesquisa que lhe 
anime a esta postulação? 
C. Albino -Acho que a grande pesqui
sa é a que se ouve nas ruas e o que as 
pessoas têm trazido a nível de infor-na
ção. Pessoas que nos abordam dizen
do que está torcendo para que essa 
candidatura realmente venha a se con
cretizar. 

S.F. - Para encerrar, teria alguma 
mensagem para seus eleitores, para o 
povo de Queimados? 
C. Albino -À minha mensagem é sem
pre uma mensagem de otimismo, di
zendoque temos trabalhado muito para 
atender as grandes reivindicações da 
população, como por exemplo, o Pron
to Socorro 24 horas, que tem sido uma 
luta incessante nossa, através do rá
dio, panfletos na rua, pedidos reitera
dos ao nosso Prefeito, ao nosso Secre
tário de Saúde para que possam colo'
car o Pronto Socorro 24 horas,junci
onando no município. 

(Proibida a .-eprodução) 

CEM 
Centro de Educação Moderna 

e Jardim Escola Castelinho 

O CEM presenteia 
Belford Roxo 

com a Faculdade de 
Belford Roxo 

fi qualidade de ensino qoe voei . merece! 
Rua Virgilina Bicchieri, 61 - Belford Roxo - RJ - Tel 761-4881 
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MUNICÍPIO 

AUTOMAÇÃO COMERCIAL: 
. SEMINÁRIO 

NqVAIGUAÇU 

RONALDO CESAR: PORTO DE SEPETIBA 
ESTÁ CONDENADO AO SUCESSO! 

As Associações Comerciais e In
dustriais, as Câmaras de Dirigentes 
Lojistas da Baixada, o Sebrae/RJ e 
Associação Comercial do Rio de Ja
neiro, vão realizar de 18 a 20 de maio , 
no Centro de Atividades do Sesc Nova 
Iguaçu, ?ª Rua Moquetá, IO, o 1 ° 
SEMINARIO E FEIRA DE AUTO
MAÇÃO COMERCIAL, destinado 
às empresas varejistas, para aplicação 
em lojas e supermercados, a fim de 
conhecerem as últimas tecnologias, 
através depalestras proferidas por pro
fissionais dotados de vasta experiên
cia em implantações de sistemas. 

Paralelamente haverá exposição de 
equipamentos e programas que oon
tribuirãopara aumentar a produtivida
de e lucratividade, com segurança, 
das empresas, proporcionando mais 
tempo para melhorar o planejamento 
dos negócios. 

É este o programa: 
Dia 18, às l 4h, Solenidade de aber

tura do Seminário pelo Secretário de 
Desenvolvimento da Baixada, Nelson 
Bomier, Presidente das Associações 
Comerciais e Industriais, e Câwaras 
de dirigentes Lojistas; Das 16 as 17h. 

Consultoria: Automação em Far
mácias e Drogarias; das 17 às 18h, 

palestra: Maior lucro com automação 
comercial; 18 às l 9h., melhor atendi
mento com uso da automação. 

Dia19,das 15 às 16h., Consultoria: 
Automação em lojas de Calçados e de 
Vestuário; das 16 às 17h., Consulto
ria: Automação em lojas de Materiais 
de Construção; das 17 às 18h. ,Palestra; 
Como implantar Código de Barras em 
seunegócio; 18 às 19h. Apresentação 
de um caso prático com uso da auto
mação. 

Dia 20, das 15 às 16h., Consulto
ria: Automação em Supermercados; 
das 16 às 17, Consultoria: Automação 
em lojas de Papelaria; das 17 às 18, 
Palestra; Integrando aloja com bancos 
e cartões, 19h. Encerramento geral do 
evento. 

Entre os técnicos convidados des
tacam-seMargareth Linhares, Gilber
to F emandes, Remi Cordeiro Rosa e 
Antonio Galvão Vasconcelos. 

A feira estará aberta das 15 às 20 h, 
no dia 18 e das 14 às 20h. nos dias 19 
e20. 

As inscrições estão a disposição 
dos interessados nas Associações Co
merciais, Balcões Sebrae, com a taxa 
de R$ 30,00, que reverterá integral
mente em beneficio das referidas enti
dades. 

Acompanhado do Secre
tário Extraordinário da Bai
xada: NelsonBomier e des
cupando-se pelo atraso, o 
Secretário de Estado de Co
mércio, Indústria e Técnolo
gia, Ronaldo Cesar Coelho 
em palestra realizada por ini
ciativa da Representaçãso 
Regional da Baixada Flumi
nense, da Firjan, no auditó
rio do SENAI- Nova Igua
çu, para uma reduzidíssima 
platéia, por desinteresse, ou desinforma
ção de empresários da região, para os 
quais era rígida a conversa, disse que o 
Governo do Estado está iniciando o seu 
trabalho, que elegeu duas emergências, o 
da segurança e da saúde, de relevante 
sentido social. 

Afirmou que é absolutamente otimista 
quanto ao desenvolvimento do Estado, e a 
Baixada é fundamental nesse processo, 
dizendo que o Estado do Rio não será o 
m~s ~co do país, mas será a economia 
mrus nca. 

Não poupando críticas aos prefeitos da 
região, Ronaldo Cesar, disse que preci
sam "arrumar a casa" para terem condi
ções de receber investimentos das gran
des empresas. (Algumas os prefeitos não 
têm nada haver com isso, tais como água, 
telefone, gás, etc.) Falando específica
mente de Nova Iguaçu, assegurou, que 
sem um Polo Industrial no município fica 
difícil atrair investimentos, o que não 
acontece em Queimados. 

Falando sobre o Porto de Sepetiba, 
Ronaldo disse que ele "está condenado ao 

sucesso" e será a porta de saída para a 
economia brasileira. Discorrendo sobre 
os projetos de desenvolvimento, disse que, 
para o atual governo, é desenvolver eco
nomicamente todos os municípios do Es
tado de forma integrada, poi,. sem isso, 
não haverá salvação para a cidade do Rio 
de Janeiro. E isso passa·necessariawente 
pelas reformas. 

Abrindo a economia e liberando a me
cânica da eficiência. "O Rio de Janeiro 
tem tudo para entrar no século XXI com 
uma economia mais moderna". 

Nelson P omier destacou que já está 
em andamento, um projeto sendo estuda
do no Banco Mundial para a construção 
de uma estrada que ligará Magé a Itaguaí, 
contornando os municípios de Caxias, 
Nova Iguaçu e Belford Roxo. 

Luiz Antunes, Secr. de Ind. e Com. de 
Nova Iguaçu, informou que está sedo 
procurada uma área para um Distrito In
dustrial, possivelmente em Andrianópolis 
(situada em região que pretende se eman
ei par, e aí a vaca vai pro brejo com bezerro 
e tudo). 

DAS 

TINTAS 
TUDO 
PARA 

PINTURA 

TINTAS DE TODAS AS MARCAS 
PINCÉIS-ÓLEOS-GESSO 

DIREÇÃO DOAMI 

Av. Joaquim da Costa Lima, 1361 -Jambuí 

Comércio e Assistência Técnica 
de Máquinas de Escritório 
Ç0NSERT0S- C0MPMS E VENDAS DE 

MAO. DE ESCREVER, AUTENTIO\R, ;;<)MAR, 
CALCULAR, REGISTRA.DOM, MIME0GMF0 

E REGISTMD0MS ELETRÔNICAS 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 - Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767-0706 

lo MAIOR ESTOQUE E MENOR PREÇO 1 

RUA QUINTINO. 1 BOCAJÚVA 53-55 

Açougue Cancela 
Direção: Manuel J.S. Robalinho 

Entregas a domicílio 

Recebemos Tickets 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 
Rua Dr. Thibau, 20 - 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu - RJ 

-24 QUINZENA IABR/95 

765-84-07 
ENCOMENDAS DE 

Tortas, Pizzas, Doces Finos, 
Salgadlnhos e Sorvetes é na 

Trav. Mariano de Moura, 85 -
Centro - Nova Iguaçu - RJ. 

Jornal SiM FRONTEIRAS 

NOVA IGUAÇU TEL: 767-8384 / 767-8388 

Rui Prol" Venina CoffelTOfflll, 238. 
NOVA IGU.4ÇU 9 . 

Rua cannela Dun, 1.728. 

NILÔPOUS 'e 791-4112 
fUAnlõlioT .... Menml,41-1111308 
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. • MUNICÍPIO . . 

REIDOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base 

de troco - Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
• Carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 

DIREÇÃO: !J<einaf do 
Av. Benjamin P. Dias, 830 - Belford Roxo lei:. 761-0285 

R. e~a 5 - Penha Circular lasn, e/Lobo Jr.l Tal 280-68-48 

CELSO•s Administração 
& Informática Ltda 

"CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silva 

Administrador 
CRA/RJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Sliprimentos na 
Area de Informática 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

il 
n formá t e a 

Novas turmas para curso de 
Windows em Maio 

R. Juiz Moacir Marques Morado, 125/ 
Salas 704 e 705 

Centro - Nova Iguaçu 
11' 768-9200 

"======- ADWNISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 

Este nome é tradição 
Seguros em geral 
Rua ')távio Tarquino, 209/Loja 10 

Nova Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-7354/Fax: 768-5889 

BELFORD ROXO 

UM HINO OE AMOR A IELFORO 1010 
Logo a posse do !ºPrefeito, em lºdejaneirode93, 

recebemos o Sr. Dinoel Santana com wna carta do 
Vice-Prefeito e atual Deputado Estadual Ricardo 
Gaspar, solicitando que oferecêssemos subsídios 
para que o compositor pudesse criar o Hino de 
B.Roxo. Atendendo ao pedido do amigo Ricardo, 
prazeirosamente conver~amos por algum tempo, re
cordando fatos históricos e, principalmente, sobre a 
vocação e comportamento do nosso povo. Levou 
uma xerox da história do velho Brejo e quando 
desapareceu, senti que nãovoltaria como prometeu, 
para apresentar a sua obra. Porém dali em diante, 
repleto de emoção, Dinoel saiu convicto que do 
Bairro Sargento Roncalli, onde residia (reside) na 
época, nasceria a poesia musical que por certo se não 
for o mais proftmdo, é a mais empolgante homooa
gem ao município criado. A parte histórica serviu de 

ponto de partida para que o povo tivesse a consciên
cia do passado histórico e comovente daqui. À nossa 
emoção e empolgação jtmtaram-se ao conhecimento 
do grande criador, que por certo foi buscar versos do 
Prof> Sérgio, para o que o Santana já possuia em 
inspiração. 

Ficamos com a fantasia de que o verso ''na 
memória dos avós'' foi inspirado em nossa narração. 
Todas as vezes que o entoamos, orgulhamo-nos de 
ter contribuído para um símbolo tão grandioso. 
Melhor do que ninguém Santana e Fonseca presen
tearamopovodeB.Roxo. E mesmo os semmemória, 
jamais esquecerão, Obrigada Amigos. 

· Nesse 5° ano de Emancipação a nossa homena
gem especial à gloriosa dupla. 

Fernanda Bicchkri Soares 
Cidadã belforroxense 

ACIBER HOMENAGEIA PERSONALIDADE E COMEMORA 
OS 6 ANOS DE EDIÇÃO DE SEU JORNAL 

Painel montado no local do evento mostrando a evolução do Informa
tivo homenageando, Inclusive, todos aqueles que durante algum 
período foram os responsáveis pela sua edição, que começou em 
formato ofício, datilografado, reprografado e distribuído aos associa
dos, de início por EliasJosé, em seguida.Já Impresso, por Plínio Leon, 
em seguida por Marcelo Bárcia, Alcldes Vieira e atualmente por J. 
Fontes e Carlos Trigo. 

Em solenidade simples realizada no dia 25 de abril, 
a Diretoria da Associação, em reunião-almoço, home
nageou e agraciou diversas pessoas com o título de 
sócio benemérito, aqueles que já contribuiram com a 
campanha que vem enotando em prol da aquisição da 
séde-própria da entidade. 

Nesta oportunidade o Vereador Paulo César Perei
ra e o Sup. de Turismo, Edson Buriche, representaram 
respectivamente o poder legislativo e executivo local. 
Entre os presentes podemos citar Silas Paulo R. Diniz 
e esposa, Renato Suckow (dois dos homenageados), 
entre outros. O Presidente Komel aproveitou para 
apresentar aos que lá compareceram o recém-criado 
pavillião da entidade e comemorar os 6 anos de 
circulação de seu informativo, que começou de fonna 

muito simples. Foi wn grato momento de congraça
mento entre os associados, convidados e homenagea
dos, ocorrido na La Bonne, em B. Roxo. 

Lançb,IP~te 
PALMA UfJ;(ll;lRO LTDA 

"Desaftát;gtrêl?tern melhor preço" 
Lanche~ 'f ~.ebidas em geral 

Dlrecão'd> Pascoal 

Rua Otávio Tarquil)i&f 1.6 - Nova Iguaçu 

;.,____.__coLÉGIO · LEOPDLno ~ ttt• 

1930 - 1994 
"TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE11 

•, 
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Armanôo ôe Souz.a 1 

RELAÇÕES DO DIREITO DO TRABALHO 
COM O D,IREITO INTERNACIONAL, 

PUBLICO E PRIVADO 
. ~ 

Ousamo-nos a alertar os gover
nantes, os empregados e emprega
dores, para os significativos avanços 
que indubitavelmente ocorre,rão na 
ordem jurídica, em decorrência da 
internacionalização da ordem eco
nômica. 

Sabemos que o direito do traba-
1ho não é um direito isolado e inde
pendente, portanto, como compo
nente de um ordenamento jurídico, 
se relaciona com outros ramos do 
direito, notadamente o direito inter
nacional, público e privado. 

Com o direito internacional públi
co, especialmente no que tange a 
regulamentação do trabalho, as rela
ções tendem a se convergir para um 
só fim, como se pode depreender das 
recentes convenções e recomenda
ções elaboradas pelo atuante Parla
mento da Organização Internacio
nal do Trabalho - OIT, criada, em 
1919, pelo Tratado de Versailes e 
atualmente integrada à Organização 
das Nações Unidas - ONU. 

Já as relações do direito do traba
lho com o direito internacional pri
vado, face a abertura do mercado 
brasileiro, concretizada pelas assi
naturas do Mercosul e Nafta, enseja
rão, certamente, num curto espaço 
de tempo, reiteradas indagações so
bre qual o direito aplicável a deter
minado conflito do trabalho, se o 
direito nacional ou o direito estran
geiro. 

A superficial abordagem deste 
tema visa, exclusivamente, a alertar 
que as partes interessadas na solu
ção da chamada questão social -
Estado e indivíduo - deverão ter 
também um papel importantíssimo 
nesse relacionamento culminando, 
então, se assim o fizerem, por alcan
çarmos a verdaderra democracia 
social, que minimizará as diferenças 
econônicas e sociais entre os ho
mens. 

ARMANDO S. DE SOUZA é 
advogado. 

CRÔNICA . Artur ôa Távola 
. -

CHICO XAVIER 85 ANOS 
Não ficará sem palavra minha, a 

passagem dos 85 anos de Francisco 
Xavier, dia 2 de abril último. 

Francisco, como o seu xará Fran
cisco de Paula nascido no mesmo dia 
( e hoje São Francisco de Paula) éum 
santo. Na história da conturbada 
religiosidade de um século maferia
lista como este século vinte, Chico 
Xavier avulta como das mais altas 
figuras não apenas no Espiritismo e 
no Brasil, mas no mundo e na reli
gião. 

Ele traz à tona as antigas e profun
das virtudes ( e virtude quer dizer 
força) que notabilizaram o cristia
nismo ao longo do século: humilda
de, serviço, generosidade, grandeza 
d'alma, perdão, consolação, e até, 
eu diria, milagres! 

No século do personalismo, da 
tecnologia, do marketing, do estre
lato, das técnicas de vendas e de 
convencimento, um desconhecido 
funcionário dos correios em Pedro 
Leopoldo, interior de Minas Gerais, 
por ser portador do dom da mediu
nidade, sem jamais usar uma palavra 
contra as demais religiões, sem de
sejar ganhar, convercer, prosperar, 
brilhar, dominar e através do traba-

lho silencioso, indormido, modesto 
e pertinaz ao longo de quase 60 anos 
sem férias, sem louros, sem viagens 
ao exterior, sem aplausos pelo m:e
nos nos primeiros trinta anos, alheio 
ao poder dos homens e das religiões, 
um então anônimo funcionário dos 
correios e telégrafos, eu dizia, trans
forma-se pela força moral e pelos 
dons do Mistério, gigantesca figura 
da espiritualidade, um benfeitor pri
vado e público que prêmio Nobel 
algum de paz seria capaz de superar, 
igualar-se talvez. 

Chico Xavier é um portador de 
donsorigináriosdoMistério.Assim 
são os santos, os avatares, os guias, 
os marcados pelo carisma, isto é, 
marca divinatória de exceção, desti
nada a sinalizar e significar caminhos 
oriundos da vontade divina. 

Saudar os oitenta e cinco anos de 
Francisco Cândido Xavier não é co
memorar formalidade ou datas. É 
usá-las para meditar em profundida
de sobre o sentido transcendente da 
vida, sobre o milagre da fé e o gran
dioso destíno da humanidade na di
reção de Deus, de onde proveio, 
pai:a onde vai e ao qual pertence. 

Deixe sua Dor de Cabeça Por Nossa Conta 
Legalização de Firmas, Contratos, Dlstratos, Transfer~nclas, 

Alvará, IRPJ etc 

~'íe~~ 
CltC 111892/M 

Av. Retiro da Imprensa, 2279 - Farrula - Belford Roxo 
TeleFax: 761-0268 

SEGUROS 
EM GERAL 

CAIXAS 
PLÁSTICAS 

•--.:....·. ·. ~'I!~•· . 

MAAFINITE 
GOYANIA "Ética. Não esqueça esse fundamento". 

R. de Vasconcelos Paixão 
[) Dental Nova Iguaçu [) 

Altigos Odontológicos - Médicos - Ortopédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebulização - Cadeira de Rodas 
Colchão e assentos D'água - Aluguel de camas Falwer 

R. OOvto Tarqulnlo, 238 - LJI16/39 -Nova Iguaçu• RJ 
Tels.: (FAX) 767-7919 e 767-6270 

Conjunto Educacional 
SOARES DE ALMEIDA 

Jardim - pré - C.A. 
1º Grau - Regular e 

Supletivo 
2° Grau - Informática 

Contabilidade em 2 anos 

Av. dos lnconfidentes, 41 -Austin 
N. Iguaçu - Te/.: 665-2210 

2ª QUINZENA/ ABR / 95 

CID OMAR 

Av. Governador Amaral Peixoto, 427 
SI. 224 - Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-8555 e 767-9873 

Uh-1 POSTO COf✓1PLETO 

AV~· OtN •. AOIERTO 
81LYEIIA, 4IO 

TEL.;·117.•1051 

·FAX:~718 1222 

Jomol SEM flONTEIII 

'
;;:•. ,, .. ti1•i •• : 

11-í••i •• ; li l •• . -- _.,_:,.,Aiií -

QUALIDADE MAIOR 

FÃBRICAI 
PROMOÇÃO 

MERCADO 1008 

PIERO ~tflH H ~fi 
Indústria e Comércio 

Agora em Nova Iguaçu • Nllópolls • Slo Joio de Merftl 
Av. Pres. Costa a SIiva, 1069 • Mesquita - N. Iguaçu - RJ 

(Antiga Getúlio de Moura) 
Fonu: 796-'726 • 796-1895 

SEM FRONTEIRAS 
"INCONTESTÁVEL" 
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DOUTOR NA CHARRETE 
Parabeniro o Posto de Saúde da Pe

dreira de Queimados, que tem um bom 
conceito na comunidade, que recebe ca
rinhosa atenção do Prefeito Jorge Perei
ra. 

O administrador Jairo Rodrigues dis
se que o Prefeito vem dando toda aten
ção ao posto, que deverá, inclusive, re
ceber mais médicos. 

Viajei de charrete do Centro de Quei
mados até o posto, em torno de cinco 
minutos, onde faz ponto final. E retomei 
nela. São 40 charretes que faz.em con
corrência a uma empresa de ônibus de
sorganizada, a F AZENI, que circulam 
em vias sem calçamento, entre muita 
poeira. A Charrete é uma grande solu
ção pois a comunidade depende demais 
dela, principalmente quem se dirige ao 
posto de saúde, que é muito procurado. 
Até médicos viajam por este meio de 
transporte para chegar mais rápido, ao 
preço de 30 centavos e do ônibus 34 
centavos. 

Os cavalos começam a trabalhar às 
8m. e param às 12. Necessário pavi
mentar o itinerário. 

TUDO NOVO 
O A tevê GLOBO está pensando num 
programa do ex-tipo "Balança Mais 
Não Cai'' para colocar no sábado com 
alguns dos artistas da ex-escolinha. 
O Também está na pauta um programa 
de jornalismo, esporte e música para 
todas as manhãs. 

CAMPEÃO 
O O programa do GUGU está demiu.s e 
derrubou a Fórmula Um, segundo a 

pesquisa. É o campe.iío de audiência. 

SESC LOTADINHO 
• COSTINHA esgotou a bilheteria do 
SESC-MERITI, onde várias pessoas fi
caram de pé para assistir um show de 
piadas, que produziu muita alegna na
quele fantástico teatro. 

No camarim ele me disse que fará um 
show em S. Paulo, que tem 52 anos de 
cru-reira ininterrupta, gravará um disco 
em julho e é do signo de gêmeos. Durante 
o show ele pediu que fosse aplaudido no 
fim do espetáculo, pois se considera sim
ples. Entre as piadas destaquei essa: 
"Um menino viu uma pedra brilhante no 
chão. Pegou e comeu! Sua mãe disse: 
Que isso, está maluco? Comeu um bri
lhante. Não mamãe, é prá fazer um cocô 
jóia". 

E a propósito, quando é que o teatro 
SESC-Nova Iguaçu, vai começar ... ? 

QUE PRECINHO! 
• Vejam o preço por capítulo de uma 
novela: Sangue do Meu Sangue, 39 mil 
dólares - TVS - Uma novela da Globo: 46 
mil. 

SOCIAIS * Na manhã de domingo, 09/04, nasceu 
no Hospital e Maternidade Iguaçu, a me
nina LARISSA ALPINO, a mais nova 
componente do clã ALPINO. LARISSA 
é a terceira herdeira do casal Hermes e 
Shirley. 

À Larissa as boas vindas e aos papais 
nossas felicitações. 

NIVER * No dia 23 de abril, Mary Cristina, 
jovem filha do Mauro César, brilhante 
apresentador de shows e eventos, comple
tou mais um niver. À Mary e ao papai 
Mauro César, nossos votos de felicidades. 

PINCELADAS * Vem aí o novo disco da SIMONY. 
Gravará um pout-porri da jovem guarda e 
"Banho de Lua". * Daniela Mercury poderá ser a estrela 
da novela "Mar Morto", na Globo. * Num dos capítulos de "A Próxima 
Vítima'', tem uma cena de boate que fica 
no Engenho de Dentro. * Márcia Peltier lançará uma griffe. 

OUTRAS * Um abraço ao médico Ilton Vogas 
Cipriano. Mais um prá poetisa Elenira 
V ásconcelos Silva. 
*Carta-Recebi uma cartinha daProfil, 
Telama Regina, criticando o governo que 
abandonou a cultura e o professor, impe
dindo-o o progresso do país. A Cultura é 
a Luz da Vida! * Vem aí mais um aniversário do Jornal 
Sem Fronteiras. J. Fontes promete sur
presas, junto com Guabiraba. 

A FESTA DA RYDAN 
O O Curso de Modelo e Manequim Ry
dan apresentou seus alunos numa bonita 
festa de formatura no Club Nilopolitano. 

Apresentaram-se com muito destaque 
as modelos Márcia e Luana, a bailarina 
Ana e oito jovens representando a páscoa, 

Dep. Simão Sessim e a doce Laura Soares 

jogando bombons para a platéia, que 
enriqueceram a festa com uma boa se
leção musical. Sem dúvida o show da 
dançarina Nair Babo foi o destaque da 
noite organizada pela Laura Soares. 

NOTA ZERO 
O O convênio entre a Prefeitura Igua
çuana e a UFF - Universidade Federal 
Fluminense poderá acabar. Nota z.ero. 
Isso não pode acontecer. 

JÓIA 
O Muito boa a academia de ginástica 
para senhoras da terceira idade no CEN
TRO DE ATENDIMENTO COMU
NIT ÀRIO NELSON ABRAÃO DA
VID, com a Prof" Cristiane. 

O Prof' Magno também comanda o 
curso de cabeleireiro na casa, onde o 
pessoal corta o cabelo gratuitamente, 
toda segunda-feira, em N'tlópolis. 
O Foi ótima a inauguração da Feira de 
Roupas de Itaipava, na BeijaFlor. 

Deverá continuar toda terça-feira, 
das 17 às 23h. 

OMELHORDA 
COZINHA ARABE li ( ) 

r----------------, 
i t,_ VEJA A ~IDA COM 1 

l BOl'IS OCULOS! l 

Instalações Comerciais em Mármores e Granitos 
Revestimento em Pisos 

Av. Nilo Peçanha.670 - Centro -Nova Iguaçu 
Tels.: (021) 767-7196 e 767-8563 -Fax 768-1076 

Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

• Carimbos • Datadores • Numeradores • Estojo 
de Bolso • Placas de Acrílico • Placas p/ autos 
• Cartões de Visita • Convites de Casamento 

• Calendário de Bolso etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31/Sala 11 
Trav. Yboty - 17 (Em frente a 84ª ZE) 

Nova Iguaçn til' 767-1227 . 

I A LUANA ÓPTICA oferece descontos I 
I especiais para a volta u aulu de seus filhos I 

1 1 
1 1 
1 Não faça HWI ó calo, a■tes •e -ver nonH preço,. 1 

l
i Você vai 101tar1 ~ 

Rua Manim, 30- Centro - Nova~ ~ 
1 • 767-76.00 1 
I (Entrada pela LUBENE ou Camisaria Flor de Maio) I 

Recorte e pnb.e Desc:onto Elpecial-Smpnu , L-----------------

Convites -Talões de Notas Fiscais - Impressos em Geral 

fffiflllílCIJ!lli,llll,tll■1.lll!i:[■111:1:1111111111::11111:1i1,= 
DIREÇÃO: ;fefnul, ~an1,~,_, 

Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 
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SAUDEPARA 
QUEM PRECISA 

Quando o assunto é saúde, nin
guém perde tempo. Todo mundo 
quer estar em forma para suportar as 

dificuldades de rotina e ainda ter 
pique para aproveitar os finais de 
semana e feriados. Mas para aguen
tar tudo isso, sem se abater, é preci

so, em primeiro lugar, ter uma boa 

alimentação. 
Leite, ovos, cereais, verduras e 

legumes são fundamentais para o 

organismo ficar equilibrado. Feijão, 

figado, cenoura e beterraba não de

vem faltar na refeição de quem quer 

prevenir a anemia. 

Quem cultiva o hábito de comer 

bem, normalmente conhece o valor 
nutritivo dos alimentos. Mesmo as
sim, muitos legumes e verduras são 
discriminados, injustamente, por se
rem considerados pobres, nutritiva
mente. Por isso, é bom informar-se 

antes para não cometcrnenhumerro 
na hora de avaliar sua refeição. Sen

do assim, esta semana vamos dar 

dicas de hortaliças, ricas em vitami

nas, para enriquecer o seu cardápio. 

CHUCHU: Ao contrário do que 

muitos pensam, ele não tem apenas 

água. Na verdade, possui boa quan-

tidade de niacina, vitamina do com
plexo B, que ativa o crescimento, 

aumenta o apetite e faz bem à pele. 
O chuchu contém, ainda, pequena 

quantidade de cálcio e fósforo. Com 
ele, você pode fazer saladas, refoga

dos e deliciosos suflês. 
RABANETES: Também é rico 

em niacina; fósforo; ferro; vitamina 
C, que age contra infecções e con
tém minerais cálcios, úteis para a 

formação dos ossos, dentes e san

gue. É melhor consumí-lo cru, bem 

lavado, para limpar os dentes e de

senvolver músculos mastigadores. 

O rabanete é expectorante, ajuda na 
digestão, purifica o sangue, os rins e 

a bexiga. Auxilia no tratamento de 
reumatismo, gota, artritismo, bron
quite, catarros, resfriados, erupções 

cutâneas e febres. Cem gramas des

ta hortaliça possuem 23 calorias. 
Suas folhas são mais ricas em vitami

nas A e C e cálcio do que a raiz. Com 
rabanete faça saladas e refogados. 

Na próxima edição, continuare
mos com alho, chicória, almeirão e 

jabuticaba. 

Até lá. 

TURISMO · 

• 
TREZE TILlflS 

A grave crise econômica r=::;;:::::::::::=-=--------------~ 

que antecedeu a Segunda 
Grande Guerra Mundial, dei
xou muitas famílias européi
as sem emprego e sem terra. 
O então Ministro da Agricul
tura da Áustria, Andreas Tha
ler, decidido a fazer um pro
grama de colonização orga
nizado, trouxe a esta região o 
primeiro grupo de imigrantes 
e fundou em 13 de outubro de L-----------------~ 
193 3, a Colônia Austríaca O showde cores no entardecer de Treze Tílias é esplendoroso. 

Dreizehnlinden. Vários gru
pos, na Áustria,juntaram-se a estes pionei
ros, formando na nova terra uma próspera 
comunidade.; O nome "Dreizehnlinden" 
(Treze Tílias) foi escolhido pelo fundador 
inspirado no poema "Die Dreizehnlin
den" de Wilhelm Weber. Treze Tílias -
tradução para o português, é a denomina
ção oficial do município. A Tília - árvore 
predominante no hemisfério norte, inclu
sive na Áustria - já pode ser encontrada no 
município. 

Treze Tílias, emancipada em 29de abril 
de 1963, tem como atual prefeito Antonio 
Carlos Altenburger e Vice-Prefeito Mauro 
Dresch. Está situada no meio-oeste de 
Santa Catanna, a uma altitude de 840 
metros e com uma extensão territorial de 
158 Km2 . Uma população estimada em 
4000 habitantes, com clima temperado e as 
quatro estações do ano bem definidas, com 
possibilidade de neve em invernos mais 
rigorosos. 

Os imigrantes trouxeram, na bagagem, 
além de esperança, a preocupação com a fé 
e a educação. O município hoje, em sua 
maioria, é católico. O ensino se dá através 
de escolas estaduais e municipais, sendo 
quealínguaalemãjáéparteintegrantedos 
currículos. Apresençado Vice-Consulado 
da Áustria estreita as relações entre Treze 
Tílias e pátria-mãe dos imigrantes. 

Badenberg, comunidade onde está a 
primeira igreja construída pelos imigran
tes austríacos é atualmente recanto de fé e 
peregrinação. Os lagos, a gruta de N.S. 
Aparecida e as festas típicas convidam 
sempre à uma nova visita. 

O campanário é uma característica típi
ca das casas dos alpes do Tirol. A arquite
tura tirolesa é um dos motivos pelo qual é 
conferido à Treze Tílias o título de "O 
Tirol Brasileiro". Ricas paisagens, natu
reza exuberante, cascatas, completa.-n um 
ambiente agradável, com ótimo clima. Isto 
atrai muitos visitantes. 

A pecuária leiteira é, sem dúvida, a 
principal atividade econômica. Neste se
tor destaca-se a indústria de laticínios Ti
rol, processando mais de 200 mil litros do 
produto, por dia. Produz leite pasteurizado 
dos tipos B e C e Íight, além de uma linha 
de produtos que, por sua qualidad~, tem 
grande aceitação no mercado. 

Treze Tílias é o palco de muitas mani
festações culturais, onde se destaca a escul
tura pela qualidade dos artistas, pela vari
edade de estilos e beleza dos trabalhos. São 
peças espalhadas por todo o país e no 
exterior, variando desde miniaturas até 
obras sacras de grande porte. 

Ao vivo é muito mais bonita. Vá! Treze 
Tílias espera por você. 

Vidativa 
Turismo 
apresenta 

DISNEY 
u 

EPCOT 

,,4(1, elt4ejo, de IIUU4, 

"""'Z'ea-dM~. 
tpte-41!,~e(, 

14 de HUWJ-, t4e4-
~ 04, '"'44,0d, IIUU4, 

~~de 
IU4/le-it6, de~ e 

~pe6,.tpte~IM
~de""'4~de 

~. 

Passe grandes momentos 
no COMANCHE 

Suites de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 

15 dias 
Saídas 1995 

Julho/Dezembro 

Kennedy Space Center I Disney World o 
Epcot Center I MGM Studios ~u 

Universal Studios I Medieval Times · · 
Pleasure Island I Busch Gardens ~a 

Wet'n Wild ISea World I WaterMania 

f/Me44M, ~ ~ 
11,twa '79"4~ 
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Piscina com Sauna e Hidromassagem 

Com este anúncio Desconto 
Comanche 20% Dom. a Sexta 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel.: 767-1922 
( Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu ) 

JorQQI SEM FRONTEIRAS 

SUA SATISFAÇÃO É O NOSSO 
COMPROMISSO. 

,Puta~ l"lefotd4 ú '&'~e?~ ~ 

Av. Floripes Rocha, 85/SI.101- Centro - B. Roxo 
TeleFax: (021) 761-4138 
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DELEGADO DA 54ª DP PALESTROU NO R.C. BELFORD ROXO 

A \'rrdJdeirJ 
h • 'illde Est:r 

A convite formulado pelo nosso Dir. Comercial Carlos 
Trigo, o atual titular da 54 D.P. sediada emBelfordRoxo, 
Dr. Raul de Castro proferiu uma palestra, onde expôs, em 
breves palavras, as dificuldades que tem para cumprir 
sua missão policial, mas propondo a parceria da socieda
de civil com a polícia. Raul de Castro antes de ser o atual 
titular dessa delegacia, nos seus 42 anos de profissão, 

Àquelas que são as arquitetas da 
familia, as engenheiras da 

sociedade e as construtoras de 
uma nação, nossas 

congratulações pelo seu dia. 

14 de Maio - Dia das Mães 

Valdir Moulin 

passou pela Divisão de Repressão a Entorpecentes, Di
visão Anti-Seqüestro, Roubos e Furtos de Automóveis e 
titular de várias outras delegacias, com as de Volta 
Redonda, Barra Mansa, Angra dos Reis, entre outras. 

Raul de Castro disse que assumiu em fevereiro a 
delegacia e que lá ~ncontrou uma situação bastante 
dificil, aliás coisa que já se tomou notória em todo o país. 
Acrescentou, porém, que felizmente parece que o Brasil 
vai deixar de ser o país do futuro para ser o país do 
presente. 

Aproveitou para sugerir a criação, em Belford Roxo, 
do CoHSelho Comunitário de Segurança, com a partici
pação dos vários segmentos sociais do município. 

Rotárias 
Ely Dutra, uma "enciclopédia viva" em palestra feita 

no Mesquita, deu importante informação sobre a origem 
do "cifrão", que surpreendeu a tantos quanto a ouviu. 
Ainda sobre Mesquita, este club estará realizando o seu 
Forum da Av. de Serviços Profissionais no mês de maio. 

Àquelas que são nossas educadoras, 
juízas, enfermeiras, cozinheiras.. Que 
velam pelo nosso sono. Que nos dão 
"aquela força" quando fraquejamos. 

Que nos dão o seu amor integral sem 
exigir nada em troca, a nossa gratidão 

por você ter nascido. 
Que esse dia possa ser muito feliz! 

Mamães. 

Ciual~o Sue.no Funandes. Pres. tio Rotary Nova 

l5uaçu-lest1: 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda 

Direção: 0ui<-o,S. ~fk, 

~clnn,3: cbS. ~R-0.cb 

Su.~i,êruuJ:a, 

Rua dos Crisântemos, nº 05 - Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

E no seu final a realização de mais uma seresta-dançante, 
cujos recursos obtidos serão revertidos à contrução da 
sede-própria. 

Os Rotary Clubes Nova Iguaçu e Nova Iguaçu-Leste 
realizam neste primeiro de maio, sua tradicional reunião 
INTERCLUBES, na RioSampa. 

O Belford Roxo realiza no dia 5/5, um Bingo Benefi
ciente em sua sede atual, com a participação da Banda 
Quinta Di Minuta. 

PACHECO COIITAIIL/DAOE 
Escritas Fiscais, Imposto de 

Renda, Legalização de 
Empresas, Contabilidade 

ELIANA PACHECO 
CONTABILISTA 

CRC 11.678/89- RJ 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1480/Sl.214 
Shopping Center Iguaçu - Tel.: 768-9010 

Aos corações onde se abrigam o mais 
infinito amor, dedicação, espírito de 
renúncia, paciência, tolerância e fé. 
Queremos nós do Rotary Club de 
Mesquita unirmo-nos as alegrias 

desse dia, parabenizando-as e 
enviando-lhes o nosso afetuoso 

abraço. 

Salve o dia 14 de Maio 
Dia das Macs. 

CLÍNICA DENTÁRIA 
NAKANDAKARE 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPUL(\RES, 

RESTAURAÇOES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

Rua Enrique Lussac, 94 V 796-1002 
Edson Passos - Mesquita -JU 

• Ardósia • São Tomé 

10 

• Granito •·Pedr~ Madeira• Lajinha 
• Resina l Cêra 

?t.oRAs oECORATIVAs Soleiras, Pias e Móveis de Ardósia 
Av. Joaquim da Costa Lima, ·1108 - Vilar Novo - Belford Roxo -Tél.: 761-5418 
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OPDTDÁOQUEEM 
TROCA DOS VOTOS? 

Com a derrota do "líder" Leo
nel de Moura Brizola, mas últimas 
eleições, parece que o PDT entrou 
em agonia total e está, até agora, 
curtindo os seus últimos suspiros, 
após desfrutar dos melhores mo
mentos da vida nacional. 

Mas o que o PDT deu em troca 
dos votos recebidos? O que se 
sabe, realmente, é que vereadores, 
deputados estaduais, federais, ar
regimentavam populações a ir ao 
encontro dos "donos" do partido 
e aplaudir entusiasticamente o "Dr. 
Brizola" e seus "bonecos". Isto, 
somente isto. Nunca ouvi falar que 
o "Dr. Brizola" atendera alguém 
em seu gabinete. Nem um simples 
vereador. Atender, atendia, mas 
somente os que integravam o "re
butalho" pedetista. 

BeJford Roxo, Nova Iguaçu e os 
municípios da Baixada Fluminen
se, conhecidos redutos brizolistas, 
neles aos poucos o PDT está se 
esfacelando, permanecendo em 
suas :fileiras apenas os verdadeiros 
pedetistas e não os "brizolistas" e 
''aproveitadores''. Estes há muito 
já debandaram 

2ª QUINZENA I ABRI 95 
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(MosaicoPolítico) POLITICA 
A hora é propícia para os atuais 

clirigentes pedetistas reunirem seus 
filiados e deixar de lado a vaidade 
pessoaL que sempre imperou no 
PDT, e reorganizarem a sigla que 
outrora foi coqueluche nacional e 
que hoje não passa de simples cinzas 
de um passado recente. 

Como exemplo, citamos BeJford 
Roxo. Na Câmara Municipal local 
encontram-se dois abnegados vere
adores: Joaquim Mariano e Gilson 
Brito estando sem qualquer apoio 
do Diretório Municipal e Regional. 
Se continuar desta forma, acabarão 
desistindo de lutar por umPDT, por 
falta de objetividade de seus dire
tórios municipaL regional e nacio
nal. O que não deixa de ser uma 
pena! 

PSDB FAZ MOVIMENTO 
EM NOVA IGUAÇU 

Um grupo de filiados do PSDB 
em Nova Iguaçu, solicitou o Plená
rio da Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu, para empossar os clirigentes 
do Núcleo de Base do partido, tendo 
convidado diversos dirigentes de 

outras siglas e militantes do PSDB. 
A reunião em si, parecia tratar-se 

de um avivamento e congraçamento 
dos tucanç,s. Mas o "discurso" do 
ex-vereador Edson Lopes tomou o 
ambiente em chacotas e risos, tendo 
o preclaro orador afirmado por duas 
vezes '' o SAUDOSO Aluízio 
Gama". 

Fora esta mancada reluzente do 
'' quintanista de Direito'' Edson Lo
pes, os oradores trilharam pelo mes
mo fio da meada: "ridicularizar os 
atuais clirigentes pedetistas, inclusi
ve o prefeito Altamir Gomes. 

MARINA DE ALMEIDA 
DEIXAOPDT 

A vereadora Marina de Almeida, 
de Japerí, abandonou o barco pede
tista e pulou para o PSDB atendendo 
convite da Secretária de Habitação e 
Assuntos Fundiários: Aparecida 
Gama. 

RICARDO GASPAR E ERNA
NI BOLDRIM TRABALHAM 

Os deputados estaduais Ricardo 
Gaspar (B. Roxo) e Emani Boldrim 

Homenagem 

., .t~~I SEIA b,ONTEIRRS 
-~ \ . \ 

Ne_lson Júnior 

(N. Iguaçu), vêmtrabalhandojun
to aos órgãos estaduais reivindi
cando recursos para suas áreas. 

Com a "'união" dos dois parla
mentares as comunidades a que 
pertecem os representantes do 
povo na ALERJ, só podem colher 
dentro em breve obras substanci
ais, visando a melhoria de uma 
região até então esquecida pelos 
nossos dignos e honrados manda
tários. 

CORRIDINBAS CORRIDINHAS 
O ex-deputado estadual Comé

lio Ribeiro, aguarda a data do Ple
biscito em Vila de Cava. §§§§ E 
em Mesquita? §§§§ Alguns vere
adores iguaçuanos se preocupam 
mais com seus CELULARES do 
que com orador na tribuna. §§§§ 
O ex-deputado federal Caó,já afir
mou que disputará a Pr(?feitura do 
Rio. §§§§ o médico Antonio 
Marinho, Diretor do Hospital Igua
çu, quer ocupar uma cadeira no 
Legislativo iguaçuano. §§§§ Ou
tro Diretor que almeja o legislativo 
iguaçuano: PAULO DE TARSO 
(Colégio Leopoldo). §§§§ E por 
hoje é só. 

e 
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.. •.·.• QUEIMADOS 

INICIADAS OBRAS DO RECONSTRUÇÃO-RIO CARLOS ALBINO PEDE 
POSTO DO CORPO DE 

BOMBEIROS 

O Secretário de Obras e Serviços Públicos e Vice-Governa
dor, LUIZ PAULO CORR~ DA ROCHA, em reunião com os 

Prefeitos da Baixada e Integrantes do Comitê Político de 
Saneamento, Habitação e Melo Ambiente, anuncia, dia 25/03, 

o reinício das obras do Programa Reconstrução-Rio, 
paralisadas no Governo anterior por falta de pagamento. 

om o acompanhamento da comunidade 
organizada, defendido pelo Secretário de 
Obras e Serviços Públicos e Vice-Go
vernador, Luiz Paulo Correa da Rocha, 
ele anwiciou que as obras do Programa 
Reconstrução-Rio contra as enchentes, 
paralisadas pela administração anterior, 

na maioria por falta de pagamento, recomeçaram em 
abril. 

O Governo do Estado obteve um crédito de confiança 
do Banco MW1dial e da Caixa Econômica Federal, para 
que a retomada dos projetos demacrodrenagem, reassen
tamento e contenção de encostas, entre outros, fossem 
prorrogrados até 30 de setembro deste ano. 

Os motivos dos atrasos eo novo cronograma aprovado 
pelo BIRD-CEF foram comunicados pelo Secretário, ao 

Comitê Folitico de Saneamento, Habitação e Meio Am
biente da Baixada Fluminense, em encontro realizado, 
em São João de Meriti. 

Na ocasião, Luiz Paulo defendeu que as obras nesta 
nova fase fossem acompanhadas pela comunidade orga
nizada. 

Participaram do encontro os prefeitos Aldimar Arcê
nio (S.J. Meriti), Jorge Pereira (Queimados) e os repre
sentantes de Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova 
Iguaçu, além do Gerente de Saneamento da CEF, Aser 
Cortines P. Filho. 

Luiz Paulo deixou claro "que nosso relacionamento 
com as prefeituras é o melhor possível, independente de 
partidos, considerando sua presença na Baixada um ato 
de governo para iniciar soluções de problemas e não para 
faz.er proselitismo". 

As obras que contam com financiamento do BIRD 
estarão concluídas até setembro, incl~ive as três esta
ções de reciclagem e compostagem de lixo, em execução 
nos municípios de Nova Iguaçu, Belford Roxo e QUEI
MADOS, afirmou Luiz Paulo. 

Em Meriti, as principais obras incluem a canalização 
do Valão Trio de Ouro, dos quais 52% já estão conclu
ídos. Em Vilar dos Teles foram canalizados 255m de 
valão, de um total de 626 mts. 

Informou, ainda, que existe a possibilidade da cons
trução de uma via marginal à esquerda do Rio Pavuna, 
ligando os municípios de São João de Meriti a Nilópolis. 

Em Nova Iguaçu está prevista a construção da barra
gem do Rio Dona Eugênia, com término previsto em 
dezembro próximo, dependendo de a empresa vencedora 
da licitação aceitar as condições contratuais. As 425 
casas do Conj. do Campo do América (Edson Passos) 
destinadas a reassentamento de moradores das areas 
·ribeirinhas do Rio PaVW1a, estarão concluídas até junho, 
segW1do informou. 

Em encontro que teve com o Dep. Estadual Jorge 
Nascimento, o vereador Carlos Albino entregou um 
oficio em que pede uma série de providências para 
beneficiar a população de Queimados, incluindo a insta
lação de um Posto do Corpo de Bombeiros, para atender 
as necessidades dessa atividade às indústrias, comércio 
e, principalmente, ao Distrito Industrial: a instalação~ 
Comarca de Justiça no município, Escolas Profissionali
zantes, tais como SENAI, SENAC; Fundação Leão XIII, 
para atender a população carente, em suas necessidades 
de documentos e assistência social; Escola para Excep
cionais, cuja população desse tipo é considerável. Pede 
ainda a instalação de Agências do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica Federal, inclusive para financiamento 
do desenvolvimento agricola. 

MARIA RUTH QUER MELHOR ENSINO 
NO MUNICÍPIO 

A mais nova parlamentar de Queimados, Maria Ruth, 
tem como sua preocupação primordial, como vereadora, 
lutar pela melhoria do ensino da população infantil e de 
adolescentes de Queimados. 

Desde 1968 como educadora, Maria Ruth, sempre 
esteve envolvida com o trabalho de alfabetização em 
Queimados. Professora de muitos filhos de seus ex
alW1os, fala de seu orgulho, e com emoção, em ver estes 
ex-alW1os já formados como médicos, professores, mili
tares, bancários etc. 

Conhecedora a fundo dos problemas da educação, 
espera agora poder contribuir com sua parcela no exer
cício de seu mandato para que estas melhorias deixem de 
ser sonho para se tomarem realidade. 

O illIGO 1JRSO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA 
DE NOVA IGUAÇU, BELFORD ROXO, 

JAPERI E QUEIMADOS 
(SINCOV~NI) 

Sheila Triani 

Você M:, é c;tQ 'fbl(ciQ Aos corações onde se abrigam. o mais infinito am.or, 
dedicação, espírito de renúncia, paciência, tolerância e fé. 

Querem.os nós do SINDICATO DO COMÉRCIO VARETISTA 
DE NOVA IGUAÇU, BELFORD ROXO, JAPERI E QUEIMADOS, 

unirmo-nos as alegrias desse dia, parabcn:izando-as e 
enviando-lhes o nosso afetuoso abraço. 

Salve o dia 14 de maio - Dia das Mães 

INFOBKE PUBLICITÁJUa 

Prefeitura 
Municipal 
de Nova Iguaçu 
AnmçÃO CON'l'RIB1J'IN'D'a 
Não deixe de pagar os seus impostos em dia.. 
Agindo assim, você estará contribuindo para a 

efetiva realização de obras em todo o Município de Nova Iguaçu. 
E poderá., também, exigir do Governo Municipal a prestação dos 
serviços públicos tão necessários à melhoria da qualidade de 
vida de todos nós. 
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MINI-SHOPPINGS - NOVOS POLOS DE , 

COMERCIO EM NOVA IGUAÇU Pág. 4 

Arriscada a perder novas fatias de seu território e ficar sem opções de desenvolvimento industrial, Nova 
Iguaçu, parte agressivamente para a su_a vocação comercial, pela iniciativa privada, com a criação de inúme

ros mini-shoppings, com lojas bem transadas, como as da foto. 

FLA VIO NAKANDAKARE ''RALÃO'' 
AGORA É 
AMEAÇA 
MAIS QUE 

REAL 
Por diversas vezes 

chamamos a atenção 
das autoridades mu
ni ci pais de Nova 
Iguaçu, relacionada 
ao problema do "ra
lão" daBernardino de 
Melo, pela ameaça 
que representava. 
Agora este perigo é 
mais que real, já que 
dois de seus trilhos 
partiram-se abrindo 
um enorme vão. 

Pag. 6 

MAÇÔNICA MESTRE HIRAM 
FESTEJOU SEU 43º ANO 

A Loja Maçônica Mestre Riram abriu suas 
portas no dia 6 de maio para três eventos (três 
coelhos com uma só pancaçla) quand.> comemo
rou, com belas cerimônias o seu 43° aniversário, 

Na foto Odilardo Alves, quando de seu discur
so em homenagem às mães 

o dia do Trabalho e por antecipação, o Dia das 
Mães, que este ano ocorre~ 14 de maio, quando 
foi apresentada e homenageada a "Mãe do Ano", 
a Sra. Virgínia da Penha Mesquita. 

Mais detalhes Pág. 6 

ENiREVlBTA: 
DEP. JORGE 

NASCIMENTO 
·PÁG.§ 

TURISMO: 
CATARATAS DO 

_. IGUAÇU 
-PÁ.$.§ 

LEIA·,NA P.'AG. 2' · -
·1i, 

··ESt!JRAWÉ8le · /!?ARA 
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VIDEO E SOM 

NOSSA OPINIÃO J. Fontes! 

Jj ESTRATÉGICAS PARA QUEM??? 
O presidente F ernan

do Henrique Cardoso, 
.__ ___ _, eleito pela vontade da 
maioria dos eleitores do país, que dessa 
forma aprovaram o seu programa de 
governo (voltado para as ingentes refor
mas constitucionais e institucionais de 
que o país carece) para livrar-se dos 
grilhões da ineficiência, da incompetên
cia gerencial e para tomar a nação mais 
competitiva, mais competente e verda
deiramente soberana, vem sofrendo ina
ceitáveis pressões daqueles que foram 
retumbantemente rechaçados nas ur
nas. O esquerdismo corporativista e o 
populismo estatizante. • 

Não há mais, no mundo atual, lugar 
para o modelo econômico estatal, mes
mo porque já está mais que provado que 
os Estados-nações não têm competên
cia gerencial e nem que devam concor
rer, ou impedir, que a iniciativa privada 
assuma o gerenciamento da economia 

1 

ARTES PLÁSTICAS 

EXPONOSESI 

Será dia 26 de maio, às 16 horas, no 
SESI-Centio de Atividades de Nova 
Iguaçu, o primeiro programa da série 
''Ponto de Encontro''. Está na pauta o 
Tricentenário deZwnbi de Palmares (o 
negro na sociedade contemporânea). A 
mesa será composta durante o debate 
com a equipe da Secretaria de Cultura 
do Estado do Rio, Pastoral do Negro e 
Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu. 

A casa exibirá três exposições, a 
expo-Sesi (gravuras e posters cedidos 
pelo Museu Imperial), aexpo-vídeo(co
letâneas de documentários cedidos pelo 
Museu Imperial), a expo-vídeo (coletâ
neas de documentários cedidos pelo 
MIS), além do olhar fotográfico de Ja
nuário Garcia Filho, que trata com sen
sibilidade a cultura negra. 

através de empresas competentes e pro
dutivas. 

O esquerdismo corporativista e o 
populismo estatizante através de "líde
res'' fragorosamente derrotados nas 
últimas eleições presidenciais, logo no 
primeiro turno, estão insuflando, não os 
verdadeiros trabalhadores, mas os ' 'pa
rasitas e privilegiados" encastelados 
nas empresas estatais na tentativa inó
cua de barrar o programa de privatiza
ções em curso. 

As greves (políticas), maquiadas 
como reivindicatórias, mostram clara
mente que estas ''castas'' de trabalha
dores (?) querem continuar gozando de 
inúmeros privilégios negados aos de
mais. 

Fica claro com esta atitude impatrió
tica que querem que os demais trabalha
dores se danem, desde que eles, na mai
oria funcionários de estatais, se deem 
bem. 

mica Center, Plínio Magalhães Fonse
ca, mensagem parabenizando os artis
tas pela vemissage. Aliás envio um 

O modelo estatal e paternalista não 
deve, e nem tem mais condição de per
manecer existindo. Falam muito na 
distribuição de renda, desde que não 
seja a deles. 

Dizer que tais ou quais empresas são 
estratégicas e que não devem ser priva
tizadas, não é que sejam estratégicas 
para a nação, mas estratégicas para eles 
os corporativistas. 

Temos notícia que aqui em Nova 
Iguaçu, um dos diretores da TELERJ 
local disse que não agüenta mais tanta 
sabotagem nos serviços que ela tem de 
prestar aos usuários, por funcionários. 

Nwna empresa privada estariam sim
plesmente na rua. Despedidos e proces
sados! 

Não podemos ficar mais reféns dessa 
situação. Afinal estratégico é o que 
beneficia o contexto da população e não 
a uma pequena minoria privilegiada. 

Ponto final! 

Oscar Santos 1 

abraço ao gerente Plínio, que é um 
nobre.Cazé e Lourdes Barreto estão 
expondo no SESC-N. Iguaçu. 

Manoel Tabella e João Fontes Fernando Soares, Manoel Tabel/a, Sheyla Trianí, Fernanda Bicchieri Soares, J. Fontes, 
receberam do gerente da Caixa Econô- Vitor Soares e Luís Carlos, em vemíssage, no CEM, na exposição RExplosão de CoresR. 
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MEDICINA -

PORQUE OS MÉDIC.OS 
SE SUICIDAM? 

O experiente psiquiatra Mathew Ross 
esclarece francamente os fatores que le
vam colegas ao suicídio. São extrema
mente complexos e, do ponto de vista 
social, há algwis aspectos peculiares aos 
médicos: sua profissão se caracteriza 
pela grande dependência da capacidade e 
prestígio individuais, pela grande rivali
dade, freqüente, com outras pessoas da 
mesma profissão mas dentro de restrições 
pelas quais esta rivalidade não pode ser 
expressa abert~rnente. Entre os muitos 
traços de pen tidade que caracterizam 
um bom médi. 1, o controle de suas emo
ções, a atenção comp.ilsiva aos detalhes, 
a honestidade integral e o adiamento pro
longado das rc ompensas são os que pa
recem predispor a desordens emocionais, 
especialmente a depressão. Há um pro
fundo conflito entre o papel que o médico 
sente-se no dever de desempenhar e a sua 
execução definitiva. Devido à constante 
demanda do seu tempo e do seu real 
conhecimento, o médico sente-se conti
nuamente ameaçado não só por seus paci
entes, como 1xi. seus colegas, na sua com
petência profi .ional. Além disso, espe
ra-se que ele cumpra suas obrigações de 
marido, pai e Lder cívico. Ser todas essas 
coisas para todas as pessoas significa uma 
potente força no senti do da descompensa
ção emocional. Comoosmédicosnãotêm 
meios de funcionar sempre em níveis óti-

mos, ou de aliviar as tensões pela inter
rupção temporária do seu papel, tomam
se propensos à depressão grave. Temendo 
uma posterior perda da auto-estima, os 
médicos deprimidos são particularmente 
aves·sos ao auxilio psiquiátrico. Ao invés 
de procurarem tal ajuda, podem ampliar 
seu problema ao partirem para a autome
dicação ou o alcoolismo. Não é surpreen
dente, portanto, que entre médicos suici
das haja grande incidência de psicopatias, 
alcoolismo e toxicomanias. Para prevenir 
ó suicídio é importante inicialmente reco
nhecer o padrão comum ao médico que 
sofre de desordem mental: longas jorna
das de trabalho, sem interesses externos, 
faltadetempoparaavidafamiliareférias, 
uso da negação e da racionalização, par
ticularmente no que se refere ao abuso de 
drogas e álcool, e intensa necessidade de 
prestígio e poder além de mau controle 
dos impulsos agressivos. Isto leva inevi
tavelmente à ruína emocional e profissio
nal. À resistência do próprio médico se 
soma a negligência invc;>luntária de sua 
família e dos colegas que racionalizam 
que ele, como médico que é, deveria saber 
como cuidar de si. 

MAIS SE BENEFICIA QUEM 
MELHOR SERVE 

Que Deus nos proteja e... Até lá ... 

Dr. M. Simões Neto -Doenças Emocionais• Psiquiatria - Medicina Psicossomática 
Prpf. da Uni-Rw - CREMERJ 52.27282-5. TeL: 768-3884 

RELIGIÃO 

Pode-se dizer quebá algo que torna 
as pessoas mais diferentes do que elas 
são. Não se trata da cor da pele, da 
profissão exercida, do nível~
tural e nem de suas preferências poU
ticas, mas da crença nos próprios ide
ais. Há os que acreditam em si, na 
potencialidade que carregam na ahna, 
sentem que seus sonhos pcxlem tomar
se reais e rellll.em tudo o que precisam 
para a conquista desejada. No entan
to, existem os que lamentam a &J.ta de 
recursos, a ausência de oportwl.ida
des, a inexistência de braços amigos, 
pennitindo que a ferrugem do desâni
mo lhes arruíne as melhores possibili
dades de êxito. 

É certo que sem Deus nada se con
segue. Porém, Ele fala em nosso cora
ção, impulsiona-nos a seguir, está den
tro de cada um de nós, pois, carrega
mos partículas suas, afinal, somos seus 
filhos. Além disso, temos a presença 
dos nossos amigos espirituais, que sem 
interferirem em nosso livre-arbítrio, 
auxiliam-nos a todos os instantes com 
desvelo e amor. 

Necessitamos com urgência de ''fé 
hwnana' ', acreditar mais nas pessoas, 
incentivá-las e ao mesmo tempo de
senvolvermos a coragem necessária 
para as vitórias silenciosas sobre as 
nossas remitentes imperfeições. Co- · 
ragem para crer e ajudar este filho, 

Cezar Saiô 

para ser solidário a este amigo, para 
não desistir da tarefa abraçada, para 
conviver_ com_ os próprios medos e 
conflitos at~poder vencê-los, corágem 
para saber semear deixando que o 
tempo determine a época certa para a 
oolheita, coragem para assuminnos 
nossa própria personalidade sem más
caras e coragempara aceitar os outros 
como estes são, idootificando neles as 
qualidades de caráter. 

O hábito de acreditar er11 sí trará um 
condicionamento saudável, um estado 
de fortaleza interior que proporciona
rá paz e alegria de viver. Conquistan
do um objetivo, partiremos para outro 
e assim sucessivamente. Deusn(ls fala 
baixinho no recesso do coração e ja
mais deixa de acreditar que podemos e 
somos q!pazes. 

O que seria da H~dade sem a 
coragem de Sócrates, Gandhi, Buda, 
Francisto de Assis, Einstein, sem a 
persistência de Pasteur, Sabin e tan· 
tos outros? Decerto tiveram dúvidas, 
momentos de indecisão, porém, não se 
detiveram., seus sonhos eram grandes e 
realizá-los era vital para a felicidade 
deles. 

Portanto, sigamos em frente, inde
pendente das dificuldades e dos pro
blemas, lembrando que '' os rios só 
atingem seus objetivos porque apren
dem a contornar os obstáculos '' . 

Padaria Santa Clara de 
Roxo 

Açougue Cancela 765-8407 

NOSSA ESPECIALIDADE É SERVIR BEM 
DIREÇÃO DO AMIGO J. RODRIGUES 

Av. Joaquim da Costa Lima, 1361 - Jambuí 

Direção: Manuel J.S. Robalinho 

Entregas a domicílio 

Recebemos Tickets 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 
Rua Dr. Thibau, 20 - 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu - RJ 

CEM 
Centro de Educação Moderna 

e Jardim Escola Castelinho 

O CEM presenteia 
Belford Roxo 

com a Faculdade de 
Belford Ro,co 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 - Belford Roxo - RJ - Tel 761-4881 
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REPORTAGEM , 
MINI-SHOPPINGS -NOVOS PONTOS DE COMERCIO 

Ediane Merola 
Quando sobra um dinheiro no final do mês é aquela 

alegria. E para completar a felicidade, nada melhor que 
sair olhando vitrines, comprar roupas, sapatos, enfim, 
tudo o que se estiver precisando. Mas comércio, normal-. 
mente, é aquela confusão, com muita gente andando e 
camelôs pelas ruas. Isso sem contar com a falta de 
segurança que assusta cada vez mais a população afas
tando os consumidores das lojas. Para reverter esses 
problemas, a iniciativa privada de Nova Iguaçu está 
investindo bastante num setor que há alguns anos atrás 
era pouco conhecido: os Mini-Shoppings. 

Calçadão Shopping 
Antes, esses redutos de lojas eram chamados de gale

rias. Mas agora, com uma infra estrutura mais sofistica
da, eles também ganharam uma denominação mais mQ
derna. E enquanto Nova Iguaçu não ganha seu Shopping 
Center (fechado), que só deve ficar pronto em outubro do 
ano que vem, o centro deste município, na Av. Amaral 
Peixoto e Almerinda Lucas de Az.eredo,já está equipado 
com quatro mini-shoppings, onde predominam as lojas 
de vestuário, oferecendo à população maior conforto e 
segurança, além de muitas promoções especiais. 

CALÇADÃO SHOPPING 
Promoção é o carro chefe deste shopping, que funci

onando desde dezembro de 1993, não deixa passar uma 
data especial sem fazer um sorteio entre os compradores. 
Para as grandes promoções, sempre é feita uma reunião 
na associação de lojistas do shopping, a fim de decidir 
como vão fazer, qual o prêmio e assim por diante. 
Nenhuma decisão é tomada isoladamente. Sempre é feita 
uma reunião para decidir o que vaí ser feito. Seja qual for 
o i;roblema. O Calçadão conta ainda com um patrocina
dor que oferece brindes - copos, camisas, bonés - para 
serem distribuídos em sorteios de última hora. 

Para deixar seus clientes tranqüilos ao fazer as com
pras, eles mantém o trabalho de quatro seguranças, 
chefiados pelo capitão Peçanha. Mas é apenas uma 

segurança preventiva. Em mais de um ano, nenhum 
incidente foi registrado. Para divulgar o local, que abriga 
45 lojas - 28 em funcionamento - e 39 salas, a adminis
tração está preparando um jornalzinho de seis páginas 
com as principais ofertas. "Ele vai ser quinzenal e saira 
a partir do final de maio", adiantou Cristiane Quintani
lha, administradora do local. No momento, eles prepa
ram a praça de alimentação que deve ficar pronta em 60 
dias. 

POINT SURF WEAR 
No rastro do Calçadão, em dezembro de 1994, foi 

inaugurado o ~oint SurfWear. Com capacidade para 
3 4 lojas - mais de 20 já estão funcionando - este já está 
virando o pointda rapaziada. É que o local dispõe de duas 
lanchonetes que atrai o pessoal para o happy hour, que 
acontece, todas as quintas e sextas, das 18h30 até às 
22h30. A música ao vivo é comandada pelos músicos 
Jaµiil e Max. O ponto é bastante seguro, com sete 
homens fazendo a segurança. Quem quiser ir até lá, de 
carro, não precisa se preocupar. É que eles têm estaci
onamento rotativo para cerca de 40 carros. Por enquanto 
ainda está sem cobertura, mas ela está sendo providenci
ada. Para Jacimar Rosa, dono de uma das lanchonetes, 
valeu ter alugado o espaço. Ele está otimista com a breve 
instalação do ar condicionado central, que na sua opinião 
vai atrair novos consumidores, fugitivos do calor das 

Poiní Surf Wear 

ruas. Jacimar acredita que quando estiver tudo pronto as 
vendas vão disparar. 

FREEPOINT 
Também no final de 94 surgiu o Free Point. Ele está 

em fase final de construção, mas algumas lojas já funci
onam. Ao todo são três pisos, para abrigar 54 lojas. Até 
o momento, apenas 19 estão abertas. O ponto conta com 
um segurança para garantir a tranqüilidade, que até o 
momento não foi perturbada. Sem lojas de alimentação 
e nem projetos para isso, a administradora deste mini
shopping, Cristina Mendes, explicou que eles estão 

, 

esperando alugar todas as lojas para fazer promoções, 
divulgar e investir no local. 

HOTPOINT 
Com apenas 8 lojas este mini-shopping é o menor dos 

quatro, mas que nem por isso perde em qualidade. 
Especializado em confecção, quem for até o Hot Point 
vai encontrarumagrandevariedadeem roupas jeans para 
deixar o guarda roupa bem atualizado. 

Em alguns pontos os empreendimentos acertaram em 
cheio. Conseguiram reunir boas grifes, em lugares 
tranqüilos, segurQs e, acima de tudo, limpos. Quem ainda 
não conhece, vale a pena conferir esses novos polos de 

FreePoint 

compras que são o Calçadão Shopping, o Free Point, 
o Point Surf Wear e o Hot Point. Eles abrem diaria
mente, de 9h às 19h e aos sábados de 9h às 14h. Há ainda 
a informação que no atual estacionamento da Catedral 
será instalado mais um. 

N.R. Apesar do mau gerenciamento ao longo dos anos. 
pelos inúmeros e sucessivos governantes, que só pensam 
em arrancar tudo o que é possível dos empreendedores, 
via impostos e taxas, a iniciativa privada dando mostras 
de sua capacidade empreendedora e criativa vai enfren
tando toda esta sorte de dificuldades, gerando empregos, 
riquezas e progresso para Nova Iguaçu, que independe 
de qualquer governo. 
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J Nelson Jr. 

DEPUTADO ESTADUAL JORGE NASCIMENTO 
QUER .SE~ PREFEITO DE QUEIMADOS 

Em entrevista exclusiva ao Jornal Sem .Fronteiras, prestada a Nelson Júnior, o Deputado Jorge Nascimento (PDT) traça um 
perfil de ~ua atuação política e o~ seus projetos futuros, inclusive de sua candidatura à Prefeitura de Quéimados. 

Eis a Entrevista: 

S.F. - Deputado, o que o levou a ingressar na política? 
J.N. - Nós sempre fizemos parte de um grupo no ex
vereador Jorge Barreto - grupo político do município 
de Nova Iguaçu, na época - e sempre tivemos nele um 
exemplo de homem público, que lutava pelos interesses 
do atual município de Queimados, na época 2º Distrito, 
e batalhamos pela emancipação. O meu pai, Sr. Bento, 
que é bastante conhecido foi um dos batalhadores por 
esta emancipação e ele com 65 anos de idade me 
chamou e pediu que eu concorresse a vereador.já que 
Jorge Barreto não queria mais concorrer, e sim pleite
ando a vaga de Prefeito. Eu, por muitas das vezes, 
neguei ao meu pai de concorrer a vereador já que 
tínhamos compromissos, inclusive evangélicos, num 
trabalho como obreiro da minha igreja, a Igreja Uni
versal do Reino de Deus. Ele porém insistiu. Que era 
a última coisa que ele pedia ao filho dele, de ser 
vereador, pois tinha lutado pela emancipação, e não 
queria trabalhar para outro político, mas para um.filho 
dele. Atendí-lhe o pedido. 

S.F. -Qual a influência da Igreja Universal do Reino 
de Deus na sua candidatura a deputado e sua conse
qüente vitória? 
J.N. - Com a morte do ex-deputado David Quinderé, a 
direção da Igreja Universal fez um levantamento, em 
todos os munidpios, com relação ao trabalho dos 
vereadores. Nós, como outros vereadores, estávamos 
trabalhando, mostrando serviço, atendendo a popula
ção,fazendo um trabalho de .fiscalização,pois esse é um 
trabalho do legislador, e a direção da Igreja viu no 
Jorge Nascimento c.ondições para substituir o Dep. 
Quinderé. A direção me chamou, conversou comigo e 
me fez a proposta de concorrer a deputado estadual, 
paradefender os interesses dos evangélicos e do Estado 
do Rio, num todo. Nós aceitamos a proposta e o desq/io. 
Fizemos algumas passeatas, carreatas, visitamos vári
as igrejas, em todo o Estado do Rio e tivemos, realmen
te, o apoio, o carinho do povo evangélico, não só da 
Universal, mas também de outras denominações. 

S.F. - Em Queimados,já se pronunciou várias vezes 
que é candidato a Prefeito. Haverá composição com 
o vereador Carlos Albino, também postulante ao 
cargo? 
J.N. - Eu penso no seguinte, o partido em Queimados 

precisa crescer, precisa ter peso e uma candidatura a 
Prefeito é uma coisa muito séria, nós já tivemos uma 
experiência negativa em 92 e não podemos repeti-la 
agora em 96, oPDTprecisasairvitoriosoeQueimados 
também. Nós não podemos viVer agora de esperanças, 

de uma surpresa agradável. Particularmente temos 
alguns compromissos de projetos, projetos de vida, 
estamos estudando.fazendo Faculdade e isso nos toma 
um certo tempo. É preciso ter tempo para fazer política, 
no caso trabalhar na Assembléia Legislativa e fazer 

'' ... eeet-KM~dejo,u,u,, 
~ 4 ~ 4e ~ 
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política. Caso consigamos conciliar, iremos procurar 
não só o Carlos Albino, que é uma pessoa que respeito, 
que admiro, é excelente vereador, e me dou muito bem 
com ele, mas o Rubens Lima e outros candidatos de 
outros partidos paraformar uma composição, um grn
po homogêneo, coeso, para dar vitória não só a Jorge 
Nascimento mas a vitória de Queimados. 

S.F. - Sobre a administração municipal de Queima
dos? 
J.N. -Acho que é uma administração regular para boa. 

Poderia ser boa, ou ótima, mas infelizmente aja/ta de 
experiência.faz com que muitas vezes deixe de conse
guir um melhor desenvoMmento para o município. 

. S.F. - Unia mensagem aos leijores de SEM FRON
TEIRAS. 
J.N. - Posso garantir aos leitores do SEM FRONTEI
RAS, que antes da eleição de Prefeito de Queimados, 
nós temos compromissos com o Estado do Rio de 
Janeiro. · Os leitores que lêem o jornal SEM FRONTEI
RAS podem ter certeza que Jorge Nascimento é um 
colaborador, não só na Baixada Fluminense no sentido 
de melhoria da qualidade de vida desse povo, mas 
também tem um compromisso com a ética, com a moral 
ecomtodooEstadodoRiodeJaneiro. Eudesejo, tenha, 
esper{ITlça que o povo veja no político, uma renovação, 
uma transformação, já que assumimos esse mandato 
como deputado estadual. Votei no Sérgio Cabral Filho, 
jovem, talentoso, dinâmico e que traz a esperança de 
mudanças, por isso nós queremos também contribuir, 
ver um novo Estado do Rio de Janeiro, novos municí
pios, novas administrações. Um novo quadro polftico, 
fazer com que o povo tenha esperança, nesse meio 
político. 

S.F. - Temos informações que o Líder do PDT, 
deputado Jorge Picciani, está tentando impor uma 
Comissão Provisória em Queimados, e com isso, 
lançar um candidato dele. Tem fundamento esta 
notícia? 
J.N. - O Jorge Picciani, é um excelente parlamentar, 
pessoa que admiro e respeito. Porém acho que o 
Picciani tem que cuidar do município no qual ele vive, 
onde ele mora. Jorge Picciani não reside em Queima
dos, onde existe um deputado estadual eleito pelo povo, 
com a participação da população de Queimadós e eu 
não aceitaria de forma alguma a ingerência de outro 
deputado no meu município, já que existe eu como 

... deputado estadual. Nós tentaremos deforma democrá
tica criar a nossa comissão democrática, a nossa co
missão executiva provisória, de julho a setembro. 
Quando em setembro teremos nossa Convenção onde 
pretendo ser o presidente do partido, com uma execu
tiva harmônica e um diretório também harmônico. 

(Reprodução proibida). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
IPTU 95 - ÚLTDVIA CHANCE 

Quem ainda não recebeu a guia deve comparecer à Prefeitura para recebê-la. 
o desconto de 50% para cota única continua valendo até 31 de maio. Quem já recebeu 

e não pagou poderá fazê-lo até o dia 31 de maio com desconto de 40%. 
Não esqueça: para Queimados crescer só depende de você! • 

Governo Jllunicipal -Administrando de mãos dadas com a comun1da~. 
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MAÇONICA MESTRE RIRAM FESTEJA ANIVERSARIO 
A Loja MayÔllica Mestre Hiram abriu suas portas llO último 

dia 6 de maio para diversas comemorações, que marcaram o seu 
43º ano de fimdayão. 

Nesta mesma data a Loja da Paiva Teixeira, em Nova Iguaçu, 
rendeuhomenagens, não só aos seus pioneiros pelas palavras de 
Cannelino Vieira de Souza, que reportou para os presentes a 
trajetória dessa loja até a presente data. Além disso, pela data 
de 1 º de Maio, foram homenageados os trabalhadores, de um 
modo geral, pela vibrante oratória de Pàulo Sérgio Rez.ende que 
enalteceu o trabalho como força propulsora do progresso e da 
paz social. Na mesma oportunidade ( e por antecipayão) foram 
prestadas homenagens ao Dia das Mães, quando foi elevada à 
condiyão de "Mãe do Ano", a Sra. Virgínia de Penha Mesquita, 
tendo recebido uma placa de prata alusiva e um bouquet de 
rosas, pelas mãos de seu filho Ary, cuja saudayão foi realizada 
pelo não menos grande tribuno Odilmlo Alves. As solenidades 
foram conduzidas pelo Grão-Mestre Vicente de Azevedo. Pre
sente também o Ver. Maurilio de Oliveira. A "Mãe do Ano" Vlrginla ao lado de seu filho Ary 

''RALÃO AGORA É AMEAÇA MAIS QUE REAL" 
Em junho de 94 chamavamos a 

atenção da Prefeitura de Nova 

Iguaçu, para o estado calamitoso 
que já naquela época representa
va o "ralão" existente na Rua 
Bernardino de Mello, esquina de 
Floresta Miranda ( em frente ao 
''Buraco do Getúlio''), conside
rando o desgaste dos trilhos com o 
qual foi construído ( em mil nove
centos e antigamente). 

Em janeiro desse ano voltamos 
à carga pedindo solução para o 
caso, mas a Prefeitura faz ouvido 
de mercador e não deu a inenor 

bola para o assunto, porém, ager 
ra, dois dos mais desgastados 
trilhos se partiram ( e não rouba
dos como noticiado por outro 
veículo), abrindo um vão demais 
de 70 centímetros, representan
do um real perigo para os veícu
los que transitam por esta via e 
até mesmo para pedestres distra
ídos. 

N.R. Esta edição já estava na 

gráfica para impressão, quando 
a Prefeitura tomou as providên
cias urgentes que o caso reque
ria. A população agradece. 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base 

de troca - Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Cor 

R. de Vasconcelos Paixão 
fJ Dental Nova Iguaçu fJ 

• Carpetes moldados e forro de porta 
LAVAGEM DE BANCO A SECO 

DIREÇÃO: !Reinaldo 
Av. Benjamin P. Dias, 830 - EIBlford Roxo Tel:. 761--0285 

R. Braae 5 - Penha Circular 1-ft. e/Lobo Jr.\ Tel 2110-&848 

6 

PIERO ~, •~ti 
Indústria e Comércio 

llil}B.Mr,. 
Agora em Nova Iguaçu - NU6polls - Slo Joio da~ 

Av. Pres. Costa• a11w:a, 1069 - Mesquita - N. Iguaçu - RJ 
(Antiga Getúlio de Moura) 

Fon•: 791◄72' • 7M-1195 

Conjunto Educacional 
SOARES DE ALMEIDA 

•• • 
·, 

Jardim - pré - e.A. 
1° Grau - Regular e 

Supletivo · 
2" Grau- Informática 

Contabilidade em 2 anos 

Av. dos /nconfidentes, 41 -Austin 
N. Iguaçu- Te/.: 665-2210 

Artigos Odontológicos - Médicos - Ortopédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebulização - Cadeira de Rodas 
Colchão e assentos D'água - Aluguel de camas Falwcr 

R. Otávio Tarquínio, 238 - L)I 16/39 - Nova Iguaçu - RJ 
leis.: (FAX) 787-7919 e 717,U70 

Deixe sua Dor de Cabeça Por Nossa Conta 
Legalização de Firmas, Contratos, Dlstratos, Transferinclas, 

.Alvará, IRPJ etc 

~~~~ 
CftC158t2/M 

Av. Retiro da Imprensa, 2279 - Farrula - Belford '1loxo 
TeleFax: 761-0288 

"Ética. Não esqueça l!SSI! fundamento". 

u,~1 POSTO COfvlPLETO 

AY~ fil{N. 'IIOliERTO 
·tllLVUfl. 480 . 

1'El.4 ·ffl.-tOl1 

AO PÉ DA ORELHA 

ÔNIBUS 
Os usuários da NITURVIA, especialmente os da linha 

JAClITINGA, querem . a colocação de carros maiores 
principalmente na hora do "rush". Alegam que na referida 
linha permanecem até 40 núnutos a espera de um carro 
para esse destino. Se a NITUR VIA não tem competência 
para serviF ao-público que dê espaço para outra. 

CINEMA 
A Direção do CINE VERDE (será ecológico?) majorou 

o preço do ingresso de R$ 2,00(semarcondicionado) para 
R$3,00. Seráquefoiporcausadofilme"VIDAEMORTE 
DE CRISTO"? 

DUELO 
Recentemente a.Câmara Municipal de Nova Iguaçu foi 

palco de um duelo "sui-generis" entre os vereadores Derli 
Silveira e Artur Messias - ambos do Pf - ( aliás o primeiro 
foi expulso dele, segundo consta). Sem terem tanque e 
nem lava-roupas no plenário, pareciam, duas "lavadeiras" 
esfregando as roupas sujas políticas. É o Pf não é Jn?ÍS o 
mesmo. Bem feito! 

PAPO FURADO 
Quando não se tem o que falar, diz a sabedoria popular, 

"que em em boca fechada não entra mosca". 
Dia desses, o radialista HUGO ALVES, causou "fris

son" na Câmara de Belford Roxo quando espalhou a 
notícia de que o Presidente Mayr Rosa iria renunciar ao 
cargo para facilitar a vida do Joca. 

Resposta de Mayr: E porque o Joca não renuncia para 
facilitar Belford Roxo? 

DOBRADINHA 
Comenta-se pelos bares da vida de Belford Roxo que vai 

ser lançada uma dobradinha de causar inveja. O ex
deputadoestadual e o ex-deputado federal, respectivamen
te José Haddad e Oswaldo Lima estão unidos para disputar 
a Prefeitura de Bel em 96. Será que unidos terão mais de 
2000 votos? 

DENÚNCIA 
Continua valendo a denúncia que o vereador Mário 

Marques apresentou na Câmara de Vereadores Iguaçuana, 
quando· apresentou um documento que coloca a SISAL 
ENGENHARIA como empresa inidônea. 

Será que o IGUAÇU TOP SHOPPING está correndo 
risco de não ser concluíqo, como o-prédio Cidade de Nova 
Iguaçu (Otávio Tarquino, 238)? 

FUNCIONÁRIO FANTASMA 
O ex-vereador Edson Lopes proferiu da tribuna da 

CMNI, a seguinte pérola ao se referir à pessoa do ex
prefeitoAluísio Gama: "o saudoso prefeito Aluísio Gama". 

O pior é que o ex-vereador Edson µ,pes está lotado no 
gabinete do Conselheiro Aluísio Gama no Tribunal de 
Contas do Estado. Este é o verdadeiro "FUNCIONÁRIO 
FANTASMA". 

CURSOS DE: PINTl'ºAÀ Ot:.EO $/TELA 
DESENHO ART.STJCO--G~ITE- PASTEL 

CRAYON - PINTURA c:M VIC. v - TAPECARIA 
ABAE~ 

Rua Bernardino de Mel!• .,~ c:/18 
V. Garrido - Nov.a lpa :.. 17-1721 

______ .. 
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GERAL 

POSSE 
Em recente acontecimento políti

co, na CMNI, o líder político Anani
as Batista (na foto ladeado pela Se
cretária Estadual Aparecida Gama), 
foi empossado como Coordemador 
do Núcleo do PSDB, na Baixada, 
entre outros anotamos a presença 
Marcos Campos, e o Ver. Jesué 
Brito. (Marcos Campos é o que está 
"papagaio de pirata "no ombro de 
Aparecida-Gama, à direita da foto). 

ATA RECEBE FUZILEIIROS 
NAVAIS 

O 14º aniversário da Cia.e Servi-

Na foto acima, José Mesquita (Pres.), 
sua esposa, o Cmt~. CID, o Tte. Mário 
Augusto (em pé), entre outros mem

bros da corporação. 

ços do Comando da Força de Fuzi
leiros da Esquadra (FFE), foi come
morado em grande estilo na · sede 
campestre da Associação dos Tai
feir<?s da Armada, em Vila de Cava 
(NI) quando foram também home
nageados os aniversariantes da Cia., 
prática.que ocorre mensalmente. 

A Cia. 
que tem; 
atualmen-
te, no co
mando o 
Capitão de 
Corveta 
(FN) CID 
PEREIRA 
SANTOS. 

Os Rea
lações Pú

José Mesquita exibe 
(feliz da vida) com sua 
esposa a placa de prata 
e um bouquet de flores 

com que foram homena-
geados, respectivamente. 

blicas da Cia. MÁRIO AUGUSTO 
e FABIANO afirmaram ter esco1hi
do a ATA para o evento, levando em 
conta suas agradáveis instalações. 

Mário Augusto fez questão de 
ressaltar, em nome da corporação, o 
carinho que Jhes foi dispensado por 
JOSÉ MESQUITA(Atual presiden
te da ATA) e demais diretores da 
entidade sócio-recreativa. 

O ágape, com direito a um "es
perto" churrasco, bolo e tudo mais, 
foi animado pelo conjunto FUZ1.õos
sa, composto por militares da Arma
da. 

Nosso Diretor-Comercial Carlos 
Trigo foi, idem, alvo de homenagem 
nessa data_ 

NIVER DA PRATA DA CASA 
No mês de abril, o vovô Carlos 

Trigo ficou todo bôbo pela passa
gem do niver de sus netos, Jean 

Carlos e 
Vanessa 
Yohana, 
ambos. ao 
lado da co
rujíssima 
mamã e 
Ana Lúcia 
Trigo, que 
também, 
em março, 
ficou mais 
velha. Os 
comes e os 
bebes fo
ram provi
denciados 
pela titia 

Luciana Trigo. (Aliás, para o bolo, 
Trigo é o que não faha ), e ainda a de 
sua esposa Rosana Mori, no dia 27, 
na foto 2, com a filhota Roberta 
Mariana. 

FORUM 
V árias entidades como Escolas 

Comunitárias, Núcleo de Creches, 

Sind. dos Vigilantes, Ass. Com e 
lnd. doLoteXV eFemab,participa
ram da instalação do Forum da Cri
ança e do Adolescente de Belford 
Roxo, na sede dessa última, que 
contou com a presença de W alde
mar R.iõeiro, coordenador do Forum 
de Nova Iguaçu, explanando sobre o 
funcionamento de um Forum dessa 
espécie. 

Segundo a presidente da FEMAB, 
a criação do Conse1ho Tutelar do 
Município deBelfordRoxo, pela Lei 
316 (23/11/94), foi ilegal - disse 
Jandira Rosa - já que não houve 
eleição de seus membros, acrescen-

Participantes do encont.ro: Eliane 
Pereira, Vital Luiz, Eunice Carvalho, 

Jacira e Jandira Rosa, João José e 
Waldemar Ribeiro (sentados), Marcos 

e Marlene Ribeiro (em pé) 

tando que .a Prefeitura já recebeu 
verbas para o Conse1ho, mas não se 
sabenµo a sua destinação. O Forum 
reunir-se-á a cada terceiro sábado, 
na Sede da FEMAB. 

t) Ótica 
~Petrônio 

A Ótica do B0111 Prt!ço e. ELSQ'S Administração 
& Informática Ltda 

Comércio e Assistência Técnica 
de Máquinas de Escritório 

CONSERTOS- COMPAAS E VENDAS DE 
MÁCl DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADOAAS ELETRÔNICAS 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 - Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu)- Tel.: 767-0706 

,. 
r1:.0RAS 

* Exame de vista * Crédito fácil * Consertos grátis 

Tel.: 767-4991 
NOVA IGUAÇU - Rua Otávio Tarquino, 45/LoJa 9 
(Dentro da Galen·a Central) 
QUEIMADOS: Rua Ver. MarinhoHemetériode Oliveira, 32 
BELFORD ROXO: Rua Rocha Carvalho, 1.353/Loja D 
(Galeria Três Nações - Centro) 

Trazendo este anúncio ganhe desc. 20% 

"CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silva 

Administrador 
CRAIRJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104- Queimados 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

Soleiras, Pias e Móveis de Ardósia 
Av. Joaquim da Costa Lima, 1108 - Vilar Novo - Belford Roxo - Tel.: 761-5418 
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A PRÓXIMA VÍTIMA 
É uma novela policial com vários crimes 

·e que não tem o compromisso de ser engra
çada e sim intrigante. 

Infelizmente predomina o crime. Sai da 
tela o Jornal Nacional cheio de violência e 
entra a Próxima Vítima! Por que a Globo 
não passa uma novela toda oposta a essa 
história, mostrando que boa vida na terra 
pode ser alcançada? Que é uma caracteris
tica do cientifismo! O amor é tudo! 

LIVRO EM FITA 
Aclriane Galisteu vai lançar uma fita 

gravada coma história do livro O Caminho 
das Borboletas contando a história de Ayr
ton Senna. E estará peladona na Play-Boy 
em agosto quando a revista fará niver. 

JUSTIÇA 
Fernando Henrique não pode acabar 

com a insalubridade e aposentadoria espe
cial dos funcionários da LIGHf, pois c»
meterá a maior injustiça da história, traba
lham sob frio, temporais e calor de 40 
graus. 

QUEBELEZA 
Niteroi está de parabéns e Vlli ficando 

mais bonita. A praia de Piratininga, Pedra 
da Baleia, Itacoatiara, Camboinhas, Itaipu 
e Itaipuaçu são pontos turísticos que mere
cem ser visitados. Indico o camping do Sr. 
Lima ao lado do restaurante Timbal em 
Piratininga. 

EM CURITIBA 
Sensacional o show do cantor internaci

onal Cristiano que se apresenta no restau
rante Toscano, no bairro Gastronômico, 
onde canta o repertório de Sinatra, Tony 
Bennett, Elvis, Ray Charles e todas as 
canções de 30 a 60. 

Na quarta ele canta as obras italianas e 
na quinta as americanas. Presente ao show, 

o casal de namorados Arcírio e Valquisa, 
ambos do mundo da oomunicação, ficaram 
maravilhados com o show, ela ficou mais 
vermelha do que baton quando seu amor lhe 
ofertou Only Y ou! . Grato pela carta. * Alcione está fazendo 25 anos de carrei
ra e fará uma turnê em todo o país começando 
por São Luiz. * Estréia no dia da criança, o programa 
infantil "A Turma do Pererê" na tevê Ban
deirantes. * A ex-paquita, Ana Paula, poderá ter 
um programa infantil no SBT. * V em aí o disco de Flávia Fernandes, 
ex-Paquita, que está escolhendo a gravadora. * A mini-série "Contagem Regressiva" 
deverá estrear 13 de junho na Globo e contará 
a história dos 30 anos do CIJ\lll ·4_ * Roberta Miranda está fazendo suces
so em Portugal com Q tema musical de As 
Pupilas, Canção do Mar. * O cantor Netinho nasceu em Santo 
Antônio de Jesus - BA e já vendeu mais de 
500 cópias do atual disco. * Espertíssima a publicidade da Coca
Cola na telinha envolvendo o jogo de totó. A 
comunicação é tudo! * Lucélia Santos viajou para Hungria 
onde estreará Sinha Moça. * Fernanda Porto, ex-paquita,já está no 
elenco da novela Tocaia Grande, via Manch~ 
te. * José Mayer e Regina Duarte poderão 
protagonizar a próxima novela, História de 
Amor, na Globo. O personagem Carlos ( José 
Mayer) vai namorar Regina Duarte e sua 
filha. * A peça "Mamma Mia" está no teatro 
Armando Gonzaga com os atores Waldir 
Amâncio, Alberto Bayer e Agnes Fontou
ra. Sábado e domingo. O texto é de Elber 
Walbergues. Às 20 hs. 

OUTRAS 
À Um abraço ao publicitário Guilherme 

da Franca. Outro ao superintendente do Sesc 
de Nova Iguaçu, Jorge. 

À Rosana Mori fez aniversário, para
béns. 

Simone Maza eficiente profissional 
de psicologia 

FRUTO DO AMOR 
À Valdir Moulin e Carla estão felicíssi

mo pois nasceu" Isa bela Moulin ", primei
ra filha do casal, enchendo de alegria o lar e a 
familia Moulin. Valdir deixa o escritório de 
direito e vai a mil pra casa vêr a sua mais 
querida tã! Nessa correria está propenso a 
passar por um amigo e nem vê-lo! Também 
estou sabendo que o avô, Luiz Carlos Este
ves, está todo apaixonado! 

INTEGRAÇÃO 
A sociedade de integração para Apoio 

Familiar e Comunitário - SIFAO - está 
oferecendo os cursos de marcenaria, cabe
leireiro e manicure, gratuitamente e breve 
de artesanato. Sérgio Ricardo -presidente 
da entidade disse que está providenciando 
outros cursos para a juventude Queima
dense. A casa tanbém encaminha o jovem 
ao emprego. Ela fica na rua Eloy Teixeira, 
216. 

NOTA ZERO 
Nota zero para a. empresa de ônibus 

Queimadense que tem carros mais velhos 
que D. João Charuto! 

ASSIM NÃO!!! 
Não dá mais pra ver a estação de trem 

Nilopolitana toda suja e com o mato altís
simo. É preciso uma limpeza e uma pintu
ra! 

FORUM 
Também está todo abandonado e todo 

sujo com mato alto. O F orum de N ilópolis 
merece mais respeito. Será que Nilópolis é 
cidade modelo? 

PROJETÃO9S 
Será dia l O de junho no Colégio Cem -

Centro de Educação Moderna em B. 
Roxo, o Projetão 95 exibindo música, dan
ça e poesia, homenageando Mariah Ca
rey, Lulu Santos e Tom Jobim, com a 
participação do Disco Cem sob o comando 
de Alexandre Sampaio. Será às 15 hs. 

PARABÉNS * * O Jornal Sem Fronteiras estará 
comemorando seu 4° aniversário, na Ro
deio, dia 23 de junho. Já está sendo orga
nizado a lista de convidados ao evento que 
participarão de um almoço. A banda Di 
Minuta que dá um verdadeiro show instru
mental será a estrela do show. A festa terá 
o apoio do empresário Guabiraba. 

O MELHOR DA 
COZINHA ARABE MARMIL . 

fflarrm~rm'izi :Iguaçu Ltcla 
fflârmgr~ pm'U CQruil'l'uçO~ 

li ( ) 

Shopping Sendás Loja C SS 

Instalações Comerciais em Mármores e Granitos 
Revestimento em Pisos 

Av. Ntlo Peçanha 670 -Centro -Nova Iguaçu 
Tels.: (021) 767-7196 e 767-8563-Fax 768-1076 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda 
Cifla.1111I•Jla1:1B~n.11d:f ti:ll11ã 

Direção: l9tdio,S. 9lo..Jb, 
&ckUl,5. cb §. f R.o,cíb 

~(L~l,euw1.o, 

Rua dos Crisântemos, nº 05 - Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

Indústria e Com de Carimbos e Gráfica Ltda. 

• Carimbos • Datadores • Numeradores • Estojo 
de Bolso • Placas de Acrílico • Placas p/ autos 
• Cartões de Visita • Convites de Casamento 

• Calendário de Bolso etc. 
Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31/Sala 11 
Trav. Yboty - 17 (Em frente a 84ª ZE) 

Nova Iguaçu 11 767-1227 

CLÍNICA DENTÁRIA 
NAKANDAKARE 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÇ)ES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

APLICAÇÃO DE FLÚOR EM 
CRIANÇAS - GRÁTIS 

Rua Enrique Lussac, 94 - Mesqtôta - RJ 
11796-1002 
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CATARATAS DO IGUAÇU 
E SUA LENDA SAÚDE PARA QUEM 

PRECISA II Conta a lenda dos índios Caieanques 
que Naipi.bela, donz.ela da tribo, estava 
prometida ao filho do Deus Tupã M Boi 
mas no dia do casamento, Tarobá,jovem 
gue;eiro, foge com a noiva. M Boi, 
furiosoedesiludido,abreumacova,enela 
se enterra em pé até o pescoço, contraindo 
os músculos ele força a terra e provoca um 
terrível desmoronamento, _que cai sobre o 
outrora plácido rio, formando os abismos 
das CATARATAS DO IGUAÇU. 

restauran
tes de to
dos os ti
pos, boi
tes, casas 
deshowse 
mais de
duas cen
tenas de 
agências 
de turis
mo, casas 
de câm
bio, poli
cia turísti
ca, aero-. 
porto in
ternacio
nal e um 
sofistica
do centro 
de con
venções. 
Interes -

... Continuação do Artigo Anterior 

Esperamos que _tenham gostado da 
dica passada. Nesta edição estamos tra
zendo mais informações sobre os ali
mentos ricos em vitaminas que fazem 
bem à saúde e auxiliam em vários trata
mentos. 

ALHO: Em forma de chá, com leite, 
3 a 4 vezes ao dia, combate as toxinas 
intestinais e expulsa os vermes. Mas o 
alho também é indicado nas afecções 
catarrais agudas e crônicas, como bron
quite, tuberculose, pneumonia e asma, 
com água e limão é ótimo para resfria
dos e gripes. Para pressão alta, nada 
melhor. Por isso, fique alerta. Quem 
sofre de hipotensão, aconselha-se co

merpouco alho. Eletambémajudacom 
eficácia no tratamento de varizes, apre
senta bons resultados como anti-sépti
co, depuratiyo do sangue, diur~~ e 
emoliente. E usado em casos de aodo 
úrico, cálculos, diabetes, problemas do 
fígado, dos rins e da bexiga, esgotamen
to, insônia, picadas de insetos, reuma
tismos e úlceras. Mas cuidado! Use 
sempre doses moderadas. Em excesso, 
o alho causa dor de cabeça, dor no 
estômago, nos rins, cólicas, vômitos, 
diarréia e tontura. Externamente, ele 
serve contra calosi verrugas, sarna e 
manchas na pele. 

CHICÓRIA: Cada cem.gramas des
ta hortaliça fornecem 20 calorias. Para 
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aproveitar ainda mais seu valor nutriti
vo é melhor consumí-la -crua em forma 

' de salada ou sucos. Recomenda-se para 
os problemás de visão, para fortalecer 
os ossos, os dentes e os cabelos. 

Estimula o baço, ativa as funções do 
estômago e intestino. Bom para o fíga
do, ativa a função biliar, quando a se
cressão da bilese mostra escassa e atua 
como laxante. 

ALMEIRÃO: É rico em minerais 
como cálcio, fósforo e ferro. Também 
possui vitaminas A, B e em menor quan
tidade C. Faz bem aos ossos, aos dentes, 
ao sangue, à visão e à pele. Com baixo 
teor calórico - 20 calorias - é ideal para 
saladas que ficam ótimas temperadas 
com alho e toucinho dourados no azeite. 
Depois é só completar com vinagre e sal 
agosto. 

JABUTICABA: Co~ 43 calorias 
por cada cem gramas, essa fruta possui 
elevado valor nutritivo. É riquissíma em 

vitaminas do complexo B, vitamina C e 
minerais. Por ser muito sensível, a jabu
ticaba só deve ser levada antes de con
sumir, para não azedar. Compre, de 
preferência, as maiores sem rachaduras 
e guarde na geladeira para durar mais. 
· A geléia desta fruta é muito saborosa. 
Inclua em seu cardápio e ofereça às 

visitas. 

No lugar dos nativos, Iguaçu significa 
Água Grande'' e tem um sentido implí

cito de perigo, que com o tempo o homem 
aprendeu a controlar e transformar n~a 
das maiores atrações turisticas do Brasil. 

Com 275 quedas, que têm de 40 a 80 
metros de altura, por onde caem, em mé
dia 1750 m3 de água por segundo, as 
Ca;aratas do Iguaçu surgiram há"mais de 
100 milhões de anos e em 1542 foram 
descobertas pelo homem branco, na pes
soa do a-ventureiro espanhol Alvarez Nu
nes "Cabeça de Vaca". 

Sua áreaj á foí propriedade, comprova
da, e em 1916, Santos Dumont ficou cho
cado ao saber que tamanha beleza perten
ci a a particulares, prometendo lutar para 
tomá-la Patrimônio Nacional. 

Alguns anos depois, em 1939, foi cri
adooParqueNacionaldolguaçucom225 
mil hectares em um importante local de 
preservação dos recursos naturais do Pa
raná e abrigos especiais de animais raros. 

Em 1986foideclaradoPatrimônioNa
cional da Humanidade, pela UNF:_SCO. 

Foz de Iguaçu, é considerado o segun
do polo turístico e o terceiro parque hote
leiro do Brasil. A cidade recebe anual
mente cerca de 7 milhões de visitantes nos 
23 mil leitos e pousadas, hotéis, flats, 

sante também é conhecer o lado de Itaipú 
com 1350 Km2 de área em que, além de 
fornecer água para a movimentação das 
unidades geradoras de energia, shows de 
esquí aquático e Windswf, animam turis
ticamente a superficie. 

Pode-se também visitar o centro da 
flora e da fauna da reserva, assim como o 
museu; o primeiro instalado num velh_o 
casarão, que realiza importantes pesqui
sas biológicas, zoologia, antropologia, que 
_pode ser visitado. 

Conheça esse maravilhoso lugar onde 
o arco-íris é permanente, que se forma em 

volta das quedas. O arco-íris é uma 
beleza dada por Deus ao homem marcan
dÓ a sua aliança. 

Bom apetite e até a próxima. ------~-----, Vidativa 

MOlB. 

Passe grandes momentos no 

UilUII 
Suítes de luxo co.n TV a cores 

Cine Privê - O Melhor Som 
Cozinha de Primeira 

Piscina com Sauna e Hidromassagem 

Com ,,,1,• a111111l'io D,•"11 11111 

C11111.111, h,· ~O"" Dom. a S,•,ta 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
Tel.: 767-1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

JOMOI SEM faoNHIRRS 

Turismo 
apresenta 

DISNEY 
a 

EPCOT 
15 dia.S 

Saídas 1995 
Julho/Dezembro 

Kennedy Space Center # Disney World o~ 
Epcot Center # MGM Studios D 

Universal Studios # Medieval Times · · 
Pleasure Island I Busch Gardens ~~ 

Wet'n Wild I Sea World I Water Mania 

SUA SATISFAÇÃO É O NOSSO 
COMPROMISSO. 

U1dabva~ênaa de Uiagens e Turismo lida 
Av. Floripes Rocha, 85/S1.101 - Centro - B. Roxo 

TeleFax: (021) 761-4138 
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. ACÃO SOCIAL - SERVICOS . . 

LAÍS SÁ AMARAL HOMENAGEADO 
NQ R.C. NOVA IGUAÇU 

NOVA IGUAÇU-LESTE 
EMPOSSOU NOVOS SÓCIOS 

Momento em que Laís Sá do Amaral recebia uma 
placa de prata, das mãos do Pres. Hércules Alpino, 

marcando a importante homenagem 

prestativo, de hábitos sin
gelos, sempre pronto a 
cooperar com os projetos 
e campanhas ao atendi
mmto social dos mais ca
rentes, funcionário exem
plar do ex-Cartõrio Abe
lardo Pinto, 4ºoficio,hoje 
sendo deu titular, que con
quistou com.honestidade 
e determinação. Laís ini
ciou sua carreira aos 14 
anos de idade, no mesmo 
localemquecontinuatra
balhando até hoje. E por 
esses e outros motivos fui 

Em reunião festiva 
ocorrida no último dia 
07/05, oR.C. Nova Igua
çu - Leste deu posse a 
novos sócios dessa uni
dade rotária. Presentes a 
futura presidente da Casa 
da Amizade, Tereza Mar
condes, Antonio Santos 
Júnior (Prata) José Car
valho (Mesquita) A. Ma
galhães Claro, Meire 
Santana, Maura e Vera 
L. Aquino (Prata). 

A apresmtação e a 

Paulo Antonio e seu padrinho WIison Vital, Sérgio Baldanza e seu 
afilhado Walter Amarai Gomes FIiho, ladeado de sua esposa e da 
do Baldanza, quando lhe apunha o distintivo rotário. 

Laís Sá do Amaral, iguaçuano nato, 
pai de três :fifuos e avô de três netos, 
desportista, torcedor do Fluminense, que 
até hoje joga seu futebolzinho de salão, 
para manter sempre acesa a chama com 
seus companheiros e amigos, ordeiro, 

alvo de homenagem que lhe prestou em 
Nova Iguaçu, pelo que representa para 
a cidade. Nessa oportunidade recebeu 
uma placa de prata marcando indelevel
mente a data, o que lhe encheu de justo 
orgulho e emoção. 

saudação aos novos associados fui rea
lizada pelo rotariano dessa unidade, Al
tamiro Alarcão. 

Os novos sócios são: Carlos Cesar 
Santana ( que retomou ao ninho), Paulo 
Antonio da S. Ribeiro e Walter Amaral 

Gomes Filho, que furam apadrinhados 
respectivamente por Antonio Moacyr, 
Wilson Amaro Vital e Sérgio Baldanza 
Nazareth. Como sempre o companhei
rismo fui feito por Ntlson Macedo com 
seu primoroso senso de humor. 

ADIINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 

Este nome é tradição 
Seguros em geral 
Rua Otávio Tarquino, 209/Loja 10 

Nova Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-7354/Fax: 768-5889 

\ Terça e Quinta-feira das 15:00 às 19:00 Horas :'/ 
j LJPOASPIRAÇÃO de gorduras localizadas no abdome, cintura J 
/ PLASTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrlgecer etc. f 
'i' Pl.ASTICA DE ABDOME para dlq,lnulçlo, estrias, flacidez ate. ::e, 
( PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios etc. \ 
::,_: PLÁSTICA DA FACE lota~ testa, pApebras etc. ·-:-· 
'.f PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras etc. ~~ 

~~ 
Contabilidade 

Nelson Bornier 
Organização de Empresas 

Assistência Fiscal e Comercial 
Balanços 

Ftua Pro-,a Venina Correa Torres, 230 - 10º anda, 
Centro - Nova Iguaçu - (sede própria) 

Tels: 767-1447 e 767-7621 

* O Governador do Distrito 4570, Domingos Rezende de 
Oliveira esteve em visita ao JNTERACT Club Nova Iguaçu, no 
último dia 1 O, com grande afluência de jovens. Os novos 
membros dos conselhos Diretores para o período 95/96, inclu
indo os presidentes, estiveram em Assembléia Distrital, na Ilha 
do Governador (Quartel dos Fuzileiros) para receberem instru
ções das a9ões a serem desenvolvidas no próXJmo ano rotário. 
§§§ No dia 16, a Loja Maçônica Esperam;;a de Queimados 
recebeu o casal Sebastião Torres e Maria da Glória para a 
celebração da cerimônia de EXALTAÇÃO MAÇONlCA, pelas 
Bodas de Prata do casal, (rotacyanos local). §§§1535 partici
pantes estiveram na 66° Conferência Distrital, na cidademineira 
de Caxambú, voltando de lá com a corda toda, tecendo rasgados 
elogios quanto sua organização. 

Simões Neto, do Mesquita, no baile acontecido era digno -

Rotárias 
de uma vide:ocassetada do_ Faustã_o, já que tropeçou, trombou 
com uma caixa de som e amda foi estatelar-se debaixo da saia 
da cantora. Espertinho, não? §§§ O R.C. Belford Roxo realizou 
dia 5 um Bingo-Beneficente em prol da "Obra do Berço de 
Belfor~ ~oxo, para compra de ~enxovais de "~a bies". A entrega 
se dara dia 16. §§§ Jorge Falcao representara o R.C. Austin na 
Conferência Internacional de Rotary, em Nice, França. §§§ No 
dia 15, o Pr~ta realiu seu Forum de Serviços Internos, tendo 
como expositor Edson Avelar e como moderadora Seda Milton 
Gonçalves. §§§ Dia 18 será a posse de Teresa Marcondes na 
Casa da ~de, no. Nova. Iguaçu Country Club. §§§ E no dia 
20, o Mesqwta estara reeditando a Seresta-Pagode, versão 95, 
no Tenis Club de Mesq~ta, com _resultados pró sede própria. 
§§§ Paulo Arydes anunciou o nasc1n1ento de seu novo herdeiro: 
Mateus. 

IMÓVEIS - VENDA 

FORTALEZA IMÓVEIS A VENDA• 767-7243 • Creci 11422 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis 
Escrituras e Legalizações 

Direção: José Carlos Nascimento 

@Vendo-! casa. e/ 2 qts. sla. coz. eescr. barato-centro Nova Iguaçu 
cqia, banh. coz. e gar. p/ 3 carr. e c/2.700m2-R$ 105 mil. 
um ap. e/ 1qt. sla. coz. cqia, coz. @Vendo- Cerâmica- B<nitas áre-
ban.gar.,aoladoRioSampa. Tudo as, 1 e/ 7000m2 pi R$ 11 O mil, 
R$ 45 mil. M viagem. outra e/ 5000 m2 e/ muitas frutei-

Rua Rocha Carvalho, 1330- Sls. 304 e 305 
@Vendo-casanoEsplanada-luxo ras e casa bem localiz.ada. por RS 
e/ pise., 2 qts. Sla. Coz Cqia. 2 llOmil. 

Centro - BeHord Roxo - RJ • 761-0013 banhs. Gar. p/3 carr06. RS 70 mil @Passo-Ofic. Rancho Novo, bem 
@Vendo casa no antro de Nova local. c/femunelllas. Ccntr. 5 anos, 

Vende-se • Lote terreno e/ Vende-se - 2 terrenos grds. 
360 m2. Estrele Branca, Lte. RuaPiratininga-S. Bernardo 
21 Qdr. 1 • Santa Maria Belford Roxo 
Vende-se - ::;rao na Av. Joa-- Vende-se - ;,: casas - Estr. 
quim Costa Uma - Lote XV plfnioSeiJado, 3881-Belford 
Belford Roxo Roxo. 
Vende-u - Casa - Apto. - Vende-se • Sitio e/ ótima 
Loja Gde. Rua BaJcuru, 222 casa, 4 quartos, sala, cozi-
Xavante nha, banheiro, varandão e 

-Vende-se - Casa, 2 qtos, si, garagem - tipo mansão- terr. 
coz, banh, área, var, c/terr. 1200 m2, murado. Rua Re-
R. Tupacereta-S. Bernardo tiro Felixl Rua Timbira. 

Vende-se - Galpão si pare- Vende-se • 2 casas • 3 e 4, 
das - Cob. Alumlnio - Rua sendo a três e/telhas e a 4 e/ 
Santiago, 85 - V. dos Teles. laje. Rua Rocha Carvalho, 

Vende-se -TerrenoLte. 121 
706 • Belford Roxo. 

Qdr. 22. Rua Projetada - Vende-se• Casa com quer-
Hel6polis • Prox. praça. to, sala, cozinha, banheiro, 

Vende-se - 2 casas - Av. 
salão de festas, garagem, 
acab. ótimo, esq. a/umlnlo. 

Joa'/Jfim Costa Uma, 196 • Rua Aracuam - Hinterfândia 
Jd. ·ac1ade - Wona - Befford Roxo. 

Iguaçu e/ 4 qts. sla. coz cqia, 2 alug. RS 200. PI RS 3 mil. 
banhs. nmrada.R$55mil.Urpte. @PBSS(r Sra. Lanc:hcnete. Cmtro 
@Vendo-Sra Casa-CentroNOva · Nova Iguaçu. Ccntr. novo. Alug. 
Iguaçu, e/ 3 qts. s1a. coz. cqia. 2 barato. Mov. Mms. R$ 22 mil. P/ 
bachs. e/ suíte/luxo. gar. 2 C81T06. 95mil 
R$50mil. @Vendo-Queimados,lanc:hcn.no-
@Vendo- Sr. Ap.luxo, quitado e/ vinha, mov. mais. RS 11 mil P/ 
3 qts. sla. oopa/ooz., baoh. dq,mde RS 40mil. 
gar. oom suíte luxo • RS 95 mil • Alugo- Ótima loja, área nobre e/ 
Area Nobre Fechada. 

@Vendo-3 casasna LuizLanos. 
460 m2, 4 portas aço, alug. R$ 
500. 

uma c/2 qts. sla. coz. copa. banh. -
@Vendo-Prox. PostoTioLuiz-3 

gar. p/ 3 carr06, outra e/ 2 qts. sla. · casas. a 1' c/2 qts. sla. cqia, banh., 
coz oopa baoh. egar. terceira e/ 1 
qt. sla. coz cqia. banh. - Tudo RS 

2' e/ 2 qts. sla. coz copa, banh. + 2 

45 mil • M Viagem. 
lojasva:zias. P/RS 30mil. C/ João. 

@Vendo- Austin • Mini-Sítio e/ 
@Vendo • Lanc:hcnete Centro 
B.Roxo. Mov. Mensal acima RS 

fruteiras, casa sede e/ 3 qts. s1a 

12 mil n/ RS 40 mil a combinar. 
coz cqia, dq>cias. Csa caseirc. l 

@Vm.do-&c. ga)pãoluxoc/râ. 
Todo murado, 2200 m2. Doem. 
an dia. p/RS 35 mil -URGENrE. 
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-------------~~!~~ ,_ 
TRÂNSITO IGUAÇUANO - ~) 

O CÁOS DO CÁOS l'\W'f --

0 Secretário de Transportes de .____-_.L ___ \ __J 

Nova Iguaçu, Max Lemos (morador de Quei
mados e provável candidato a Prefeito naquele 
município) resolveu resolveu realitar seu vesti
bular no reordenamento do trânsito local Co
meçou invertendo o trânsito em diversos logra
douros centrais, infernizando ainda mais a vida: 
tanto de pedestres, quanto de veículos por estas 
vias. Por incrível que pareça a entrada para. a 
cidade é feita pelos fundos, quando na maioria 
das cidades, até as de menor importância sócio
econômica, que usam por exemplo, veículo a 
tração animal, sua entrada é pelos acéssos no
bres, nunca pelos fundos. 

Outra aberração é a construção de um termi
nal rodoviário na Av. Ma~L Floriano Peixoto, 
para onde terão que acorrer os usuários dos 
transportes rodoviários. E onde ficarão os pon
tos de ônibus de espera? Nas ruas transversais? 
Não irá continuar tumultuado? O terminal exis
tente vai ficar entregue às môscas? 

O Sr. Max Lemos ainda tem tempo suficien
te para se socorrer de um. '' expert' 'no assunto, 
tal como um engenheiro de trânsito, por exem
plo, visando a uma solução mais racional e 
funcional, caso contrário vai complicar o já 
complicado cáos urbano da cidade. Não é pos
sível se admitir que alguém planeje algo, que 
afeterá a vida de toda uma comunidade, sem 
ouvir essa mesma comunidade, inventando 
modificações não muito convincentes. 

Logo após ao término da II Guerra Mundial 
iniciou-se uma nova, deflagrada por 
empresários audazes que criaram a 

Associação Comercial e Industrial de Nova 
Iguaçu, para a guerra do desenvolvimento da 

cidade. 

Parabéns ACINI pelo seu 
JUBILEU DE OURO 

1945 - 1995 

Homenagem de Dewwet Catramby Filho 

SEGURQYS 
EM GERAL 

CID OMAR 

Av. Governador Amaral Peixoto, 427 
SI. 224 - Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-8555 e 767-9873 
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ANTE-SALA , 

(MosaicoPolítico) POLITICA 
JUBILEUS DE OURO 

Comemorou-se no ultimo dia 8 de maio, os 5 O 
anos do fim da II Guerra Mundial com diversas 
solenidades, em vários países, inclusive o nosso, 
quando as autoridades reconheceram o valor dos 
soldados que lutaram nos campos de guerra, 
principahnente na Europa. 

No Rio de Janeiro, foi realizado, em 13 de 
maio, um culto, com a presença de Capelão João 
Filson Soren, na Primeira Igreja Batista do Rio de 
Janeiro, onde foi relatado diversos acontecimen
tos dessa história contemporânea. 

O Pr. João Filson Soren foi Capelão da FEB e 
durante 52 anos exerceu seu ministério nessa 
igreja. Falando ainda de 50 anos, não poderíamos 
deixar de citar o da ASSOCIAÇÃO COMERCI
AL DE NOVA IGUAÇU - ACINI- parabeniz.an
do seu atual presidente Roberto de Almeida, seus 
diretores, conselheiros, associados, bem como 
aos seus criadores em 1945, em nome do Jornal 
SEM FRONTEIRAS e no nosso próprio. 

AGNALDO TIMÓTEO NA ''ONDA'' 
O cantor Agnaldo Timóteo ( uma das poucas 

lindas vozes da MPB) estava sumido do cenário 
radiofõnico. Bastou assumir uma cadeira no 
congresso para ser programado pelos discotecá
rios das nossas emissoras. Em outras palavras: 
''O homem só tem valor pelo que infelizmente 

tem". 

CARTÓRIO 10º OFÍCIO 
~SdtM,~ 

Tabelião Oficial do Registro de Títulos e Documentos 

Rua Getúlio Vargas, 118 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 768-0591 e 768-6563 

Lanç_bmtete 
PALMA D.Ef~lllmO LIDA 

"Desajlf:;~ê~t\eni melhor preço" 
Lanches e B._ebidas· em geral 

Dlreção1gb Pascoal 

Rua Otávio Tarquinii#1& - Nova Iguaçu 

DAS 

TINTAS 
TODO 
PARA 

PJNTIJRA 

TINTAS DE TODAS AS MARCAS 
PINCÉIS-ÓLEOS-GESSO 

lo MAIOR ESTOQUE E MENOR PREÇO 1 
RUA QUINTJNO. BOCAJÚVA 53-55 

NOVA IGUAÇU TEL: 767-8384 / 767-8388 

Jornal SEM faOlffEIRRS 

Nelson Júnior 

ETERNOS CANDIDATOS INICIAM 
CAMINHADA 

Mesmo sem saber se os atuais mandatos 
serão prorrogados, ou não os "eternos candida
tos a cargos eletivos", jã estão iniciando suas 
caminhadas tentando conquistar os votos. 

O eleitorado tem que estar prevenido contra 
estes "aproveitadores" quefazemdetudopara 
garantir apenas o seu próprio bem estar. 

CORRIDINIIA'iCDRRID~ 
O Sr. Gerson Lopes, é o Presidente do PRO

NA de Nt>va Iguaçu. §§§ O Prof Paulo de Tarso 
Filiou-se ao · PPR e é pretenso candidato à 
vereador. § § § O deputado estadual Carlos Cor
reia, quer que o TSE casse o mandato do 
deputado federal Itamar Serpa e dos que foram 
expulsos do PDT recentemente. §§§ Um filiado 
do PDT de Nova Iguaçu, pediu a Intervenção no 
Diretório Local§§§ Alguns ex-vereadores so
nhavam em retomar à política, mas estão desa
nima.dos, devido aos descréditos dos nossos 
políticos alguns, é claro! §§§Vem aí a mudança 
na LEI ELEITORAL. Muita coisa poderá ser 
mudada. Vale a pena aguardar.§§§ Já notaram 
que depois da criação da Declaração dos Direi
tos Humanos, a criminalidade aumentoµ?§§§ E 
sobre os Menores? §§§ E os assaltos e as 
famílias que perdem seus Chefes, quem os pro
tege?§§§ Enviamos o nosso abraço ao jovem 
Alexandre Pereira da Rocha, que desenvolve 
excelente trabalho no CEM (Belford Roxo). 
Alexandre é nosso filho. 

PACHECO CO#TAIILIOAOE 
Escritas Fiscais, Imposto de 

Renda, Legalização de 
Empresas, Contabilidade 

ELIANA PACHECO 
CONTABILISTA 

CRC 11.678/89 - RJ 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1480/Sl.214 
Shopping Center Iguaçu - Tel.: 768-9010 

CAIXAS 
PLÁSTICAS 

. 
. . -~., ··, . 11:i:'! •• ; . . 

11-i'.', •• / _ 

''· -••-· , 
PROMOÇÃO 

MERCADO 1008 

MARFINITE 
GOYANIA 

QUALIDADE MAIOR 

FÃBRICAI 
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QUEIMADOS 

MONTEIRO LOBATO E LEMBRADO ... 
Monteiro Lobato, se vivo, teria comple

tado 113 anos, no dia 18/04. Para comemo
rara tada, aPMQ, pelo Depto. de Educação 
da CEMECD, no projeto "Meu Amigo 
Livro", promoveu uma programação na 
Praça dos Eucaliptos (que não tem), em 
que alunos de três escolas municipais: Ba
tista, Leopoldo Machado e Cesar Weins
chenk, representaram a peçaFLICfS (adap
tação do texto por Ziraldo) e LEITÃO NO 
JARDIM, de Cecília Meireles. 

Nessa homenagem os alunos vestiram o 
figurinodospersonagensdo "SítiodoPica
PauAmarelo", uma das mais famosas obras 
do escritor paulista, que adaptada para TV, 
foi grande sucesso na época 

Várias leituras de suas obras foram re
afüadas com objetivo maior, segundo Gló
ria Suhett F ontella - Coordenadora de Lín
gua Portuguesa da Secretaria - de incenti
var, nas crianças, o hábito de leitura. 

No auditório da Secretaria, cerca de 50 
professores de C.A, 1 •, 2ª e 4ª séries, assis
tiram importante palestra sob o tema: "Li
teratura Infantil 11

, pela mestranda em Lite
ratura Brasileira pela UFRJ, Lenice de 
Almeida Borges, que repetiu-se à tarde 
para outros 50 professores. 

A professora Cláudia de Soma Teixei
ra, mestra em Letras Vernáculas, pela 
mesma universidade, discorreu sobre a ti A 
Produção de Texto na Escola ti. Nova Pales
tra pra professores da 5ª a 8ª séries foi 
proferida pela Prof" Leonor Werneck, tam
bém da UFRJ, sob o tema "Leitura na 

Alunos das Escolas dtadas na apresentação 
da peça FLICTS, nas homenagens ao Mon
teiro IAbato, em foto de Raul Ventura 

Escola: as várias faces de um dever". 

PRIMEIRA ESCOLA PARA 
EXCEPO0NAIS É INAUGURADA 

A Prefeitura de Queimados inaugurou 
neste 29 de abril, a primeira escola para 
excepcionais, constituindo-se como pio
neira entre os recém-emancipados Quei
mados, Belford Roxo e Japeri, que atende
rá também a crianças normais, cujo projeto 
foi do vereador Azmr Ramos, que está 
situada na R. Alcindo Bulhões Paes, com a 
denominação de Escola Municipal Meto
dista, ao lado da igreja da mesma denomi
nação. 

As informações são da 
Coordenadoria de Comunicação 

Social ·da Prefeitura de Queimados. 

CARLOS ALBINO PEDE 
ESCLARECIMENTOS 

Atendendo à solicitação da FER
MANQ (Fed. das Associações de Mora
dores de Queimados), encaminhou pedi
do de esclarecimento ao Prefeito Jorge 
Pereira e à Secretaria de Saúde relativo 
ao grande número de casos de SIDA 
(AIDS) que estão sendo verificados no 
município. Onde estão sendo tratados e 
que providências a Secr. de Saúde está 
tomendo para evitar que agrave doença se 
alastre. 

. Muitas denúncias sobre o mau funcio
namento dos Postos de Saúde, e, em espe
cial o do bairro Pedreira, com carência de 
medicamentos, médicos e principalmente 
de higiene nos Setores de curativos, feitas 
pelos membros da Federação. 

Prontamente Carlos Albino providen
ciou este pedido de explicações, ao Pre
feito. 

Protestaram, ainda, sobre o descuido 
relacionado com o caso de meningite ocor
rido próximo a sede local da CEDAE,já 
que as crianças que conviviam com a que 
foi cometida pelo mal, não receberam 
qualquer tipo de tratamento, nem os medi
camentos recothendados pelos médicos 
(não haviam no Posto de Saúde). 

Funerárias de Queimados, na bronca, 

denunciam que a PMQ só se dispõe a 
pagar sepultamentos de falecidos caren
tes à funerária São Salvador de Nova 
Iguaçu. E sobre esse assunto o mesmo 
Carlos Albino solicitou explicações sobre 
esta discriminação. 

As informações são da Assessori11 de 
. Imprensa da Câmara Municipal de 

Queimados. 

QUEM PODE AJUDAR? 
A Sra. Lucia Maria Monteiro, residen

te à Avenida Tinguá, 425, deu a luz a uma 
criança em 6/4, mas carece de leite para 
alimentá-la. 

O médico que lhe assistiu recomendou 
o leite NAN 1, mas encontrando-se de
sempregada e possuindo mais sete filhos, 
portanto sem recursos, depende dos cora
ções solidários e cristãos para alimentar 
esta criança. 

As doações podem ser entregues na 
Associação de Moradores do Bairro Pa
raíso e Adjacências, Rua Printer 614, em 
Queimados, ou diretamente a Sra. Lucia. 

Deus por certo verá seu ato humanitá
rio. Colabore! Pode ser que amanhã seja 
você! 

J' unáamentaáa nos iáeais áe seus associaáos, a wssa entiáaáe áe cfasse transformou, através áe 
sua [uta, a terra áos faranjais rw po[o econômi.co que fwje é nossa querúía 9,/çva Iguaçu, 

proporcionanáo aúufa o áesenvo[vimento socia[ áe seu povo. 

eomo /tomem público, externo 11a oportu11ídaác o meu rcco11/tccíme11to a esta entidade pelo seu f/ubílcu do Ouro. 

ACINI - 50 ANOS DE EXISTÊNCIA 

DEPUTADO BOLDRIM 

O amigo áe sempre 
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A INFOR~ÃO SEM LIMI 

JO SOARES: O BRILHO ESPEC í\L 
NOS 50 ANOS DA ACINI 

No dia 24 de maio, 
bem antes das 20h e 
30m.in, horário marcado 
para a festa começai, al
gumas pessas, muito 
bem vestidas, por sinal, 
já aguardavam a abertu
ra das portas da RioSam
pa. Todos queriam pres
tigiar a Associação Co
mercial e Industrial de 
Nova Iguaçu ( Acini), que 
comemorava seus 50 
anos de existência. Nes
te dia, houve a posse das 
novas diretorias executi
va e a adjunta para o bi
ênio 95/97. 

Lauro Giehl, Roberto ·cabral, Roberto de Almeida, o "astro da noite", Jô 
Soares e Sada Milton Gonçalves. 

A presidência da entidade, mais uma vez, 
ficou sob a responsabilidade do Sr. Roberto 
Almeida, que iniciou seu segundo mandato 
consecutivo lutando pela proibição da renova
ção do alvará. A seu ver, esta taxa deve ser 
cobrada apenas quando o comerciante se esta
belece. Mas no momento, os governantes estão 

criando uma nova taxa que, na verdade, tem as 
mesmas características do alvará. E o presiden
te da associação, discordando desta cobrança, 
que é inconstitucional, vai lutar para não come
terem mais este abuso contra os comerciantes. 

Mais detalhes na página 4. 

AUTOMACOM: SEMINÁRIO 
Aconteceu, no Sesc de Nova Iguaçu, nos dias 18, 19 

e 20 maio, o Automacom 95 - Baixada Fluminense, 1 ° 
Seminário e Feira de Automação Comercial realizados 
nesta região. Como definiu o próprio diretor presidente 
da Automacom, uma das empresas que realizou o evento 
e faz Consultorias em Operação de V arejo, Antônio 
Galvão Vasconcelos, este evento foi o pontapé inicial 

~tonio G_alvão Vasconcelos pres. da AUTOMACOM, 
quando da abei,tura.~1_1s trabalhos do Seminário. 

para que a Baixada cresça economicamente. Afinal, 
considera-se que através da informatização o empresário 
consegue um lucro maior e passa a ter mais tranqüilidade 
nos negócios. 

Mais na página 6. 

ENTREVISTA: 
FLÁVIO NAKANDAKARE 

"O·MOMENTO 
ECONÔMICO" 
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PAG. 7 

BAIXADA GANHA 
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DE PUBLICIDADE 
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1 
W. VITAL 

VÍDEO E SOM 

NOSSA OPINIÃO J. Fonte~ 

,... 
SILENCIO 

No momento em que 
redigimos esta nossa 

~==-=..=.:.....J opinião haviam,já, sido 
registrados quarenta e nove mortes entre 
os policiais militares, especialmente. 

Alguns no confronto direto com os 
marginais, outros vítimas de assassinato 
frio e cruel em assaltos ocorridos no 
interior de ônibus e em outras circw:'ls
tâncias, pelo simples fato de serem poli
ciais. 

Chegamos a um descalabro tão gran
de no item segurança que a situação se 
inverteu. Hoje não é mais a polícia que 
fàz "blitzen", mas os bandidos que, se 
encontra um deles, símplesmente man
dam bala no policial. 

Quando um ou mais marginais são 
mortos pela polícia, seja militar ou civil, 
aparecem alguns calhordas falando em 
direitos humanos. Direitos humanos só 
para bandidos? Que critério estranho é 
esse? 

BELAS ARTES 
Os pintores Cazé e Lourdes Ferraz 

estão expondo no Sesc N. Iguaçu. 
Cazémostra o Meu Soniso, O Ato, Os 
Amantes, N ecrófagos, O Encontro etc. 
As obras variam de 200 a 1500 reais. 
Lourdes exibe Carnaval, Beijo etc. As 
obras variam de 200 a 1500 reais. 
Lourdes é prof. de Belas Artes da 
UFRJ. 

Compareceram vários ah.mos do 
Fnndão. Telama e Vítor apresenta
ram um show, ela na flauta e ele no 
violão. 

• Belíssimas as obras de Oscar 
Niemeyer no prédio do MEC. 

• Adenor Gandim exibiu várias 
fotos sobre a Romaria de Bom Jesus 
da Lapa, na galeria de fotografia, no 
Museu da Imagem. 

• Suzane Nahas expôs gravuras no 
Sesc Meriti. 

E o direito humano daqueles que per
dem seus filhos, seus maridos, seus pais, no 
estrito cumprimento de seu dever? 

P alamos de policiais corretos e cumpri
dores de sua árdua missão: defender a 
sociedade que lhes paga( que não é culpada 
pelo baixo salário que recebem) sacrifican
do sua própria vida. 

Quantas mulheres e crianças ficaram, 
só neste primeiro semestre do ano, sem 
seus maridos e sem seus pais? Quantas 
dificuldades essa vitimas maiores passam 
e estão passando? 

Nenhuma indenização, por mais signi
ficativa que seja, substitui a presença física 
de um chefe de familia 

Malditaherançaquenos legou os gover
nos anteriores, que impediam que ambas 
as polícias cumprissem com seu dever a 
contento. Dai ... 

A marginalidade é uma minoria espa
lhafatosa que impõe terror nas favelas, 
onde a maioria de seus habitantes são 

ARTESANATO 
O Sesc Madureira apresentará de 6 

a 8 de junho, o Seminário Cursos :.. 
Uma Questão de Qualidade, para va
lorizar o trabalhador manual numa 
dimensão humanística via o artesana
to. 

CORES EM MERITI 
O Segtmdo Salão de Maio com 

mais de 60 obras de pinturas estão no 
Centro Cultural Meritiense até 14 de 
junho. A exposição com cerca de 40 
artistas é promovida pela Secretaria 
de Cultura de São João de Meriti. A 
casa fica em V. dos Teles. 

MESTRE DARIO 
Sensacional a exposição do prof. 

Dario e seus alunos que está na Gale
ria de Artes da Hoppe Dublin. Já 
conheço o trabalho do rapaz. Ele é 
bom. 

1 

Funerária 
Sio Salvador 

pessoas trabalhadoras, mas que não têm 
condições de habitarem em residências 
dignas, por mercê de um sistema econô
mico perverso e injusto, obrigando-as a 
viveremdessaformaabsurda,enemforça 
para combatê-las. 

Já que estamos em pleno processo de 
revisão constitucional, que tal altera-Ia, 
no que diz respeito ao não trabalho força
do ao condenado? 

É preciso que aqueles que roubaram a 
vida de um chefe de familia seja obrigado 
a trabalhar para, com parte do fruto de seu 
trabalho, suprir as necessidades de sobre
vivência das vítimas indefesas, minoran
do-lhes os sofrimentos pela perda do ente 
querido. 

Onde está a OAB, a CNBB, a "HU
MAN RIGHTS" e outras entidades que 
falam em nome dos Diretores Humanos, 
que silenciam diante dos direitos huma
nos das vitimas dos marginais? 

Nesse caso é só o silêncio? 

Oscar Santos 1 

FÁTIMA DO ROSÁRIO 
A artista plástica Fátima do Rosário 

inaugurou sua exposição de pintura 
sobre tecido dia 18 de maio no Espaço 
Cultural da RFFSA no 12º andar. No 
convite super bonito, Esther Emílio 
Carlos escreveu assim: Nas pinturas 
de Fátima as paisagens misteriosas 
delineadas com traços firmes em tons 
pretos, verdadeiro grafismo, invadem 
o Espaço alcançando com os claros, os 
brancos, o equilíbrio da obra. Num 
gestual intuitivo, como um olho mági
co, transpassa a distância e o tempo e 
estranhas paisagens, cidades esqueci
das, terras áridas, brotam do seu ínti
mo e retratam reminiscências ances
trais captadas pelo seu inconsciente. 
Nas obras recentes tons vermelhos, 
róseos como o ressurgir de um novo 
despertar. Uma nova artista desponta 
com uma pintura muito pessoal e forte 
que marcará,nesse caminhar, sua pre
sença na arte brasileira. 

Serviços Autorizados das Fábricas CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministério dos Transportes, Compactar, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de N0va Iguaçu 

• Papelaria 
• Artigos para Presentes 

PHILCO- PHILIPS-ARNO- SANYO 

Consertos de Fornos Microondas 

ESCRITÓRIO E OFICINA 
Rua Dr. Barros Júnior, 344 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-8586- 767-9433 - FAX: 767-9659 

2 

Rua Dom Walmor, 179- N0va Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-0124/ 767-0529 

Jor11e1I SEM fRONTEIRIS 

• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 137 
Mesquita - Nova Iguaçu - RJ 

Tel: 796-1050 
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,-., MEDICINA 

CORAÇÃO E SENTIMENTOS 
Maravilha da criação, perfeito no seu 

funcionamento, preciso no seu sincronis
mo, o coração, tão bem comparado pelos 
poetas ao pêndulo da vida, sofre constan
temente a influência dos fatores emocio
nais, que lhe alteram o ritmo, provocando 
profundas modificações no organismo 
animal. O grande clínico PETERjá dizia 
que o coração fisico encerra dentro de si 
um coração moral: no estado normal, na 
ausência de cardiopatia, quando a vida do 
homem decorre sem incidentes, quando a 
mente não está preocupada, quando a 
consciência não está torturada por qual
quer sentimento, em uma palavra, nos 
momentos em que não há nenhum fator de 
ordempsíquicacapazdeperturbaroequi
librio neuropsíquico, os batimentos cardí
acos sequer são notados, salvo quando 
realizamos um esforço fisico, sob cuja 
ação a pulsação se toma. mais rápida e 
então os batimentos são percebidos. Mas, 
se wna emoção violenta faz vibrar o orga
nismo, o coração é dos primeiros a regis
trá-la, entrando a bater aceleradamente 
quando não descómpassadamente. A 
emoção triste costuma despertar uma sen
sação de dor no coração, que PETER 
descreveu sob o nome de cardiodinia ou 
gastralgia do coração. A dor que então se 
instala é profunda e acab11lllhante. O 

plenitude, de dilatação 
cardíaca. Interessante é 
registrarem-se as expres- L-------' 

sões empregadas pelos doentes para ca
racterizar tais sensações: "Dói-me o co
ração"; "Arrancam-se o coração"; "Sinto 
o coração opresso, dilacerado, despeda
çado, partido"; "Tenho o coração tortura
do"; "CQmpunge-meocoração"; "Corta
me o coração"; "Foi como uma punhalada 
em meu coração". Tais sensações costu
mam acompanhar-se de inspirações pro
fundas de suspiros, de choro convulso, 
soluços e lamentações. Muitas vezes, só 
depois de copioso, pranto, de se debulhar 
em lágrimas, na expressão popular, logra 
o paciente sentir-se reconfortado, libera
do que fica forte carga emocional que o 
afligia. Se a comoção que se instala se 
origina de um estado colérico, as reações 
são outras. O coração é agitado por 
violento eretismo, a respiração se acelera, 
o paciente insufla fortemente os pulmões, 
dilatando o tórax. A fisionomia assume 

· aspecto vultoso, a secreção salivar au
menta, os gestos são largos e precipitado. 
Ao descrever tal ·estado costuma-se dizer: 
"Fervia-me o sangue"; "Fiquei rubro de 
cólera"· "Subiu-me o sangue à ca~a"· 
"Perdi ;cabeça"; "Estavaroxoder~va11

'. 

. paciente que a experimenta comprime, ATUE COM INTEGRIDADE, SIR.-
instintivamente, a região precordial com V A COM AMOR E TRABALHE PELA 
ambas as mãos, como se buscando um PAZ. , 
alivio, pois que tem uma sensação _d,e __ ~ Deu~oteja e ... Até_lá ... 

Dr. M. Simões Neto : Doenças Emocionais • PYiquiatria- Medicina Psicossomática ,..., 
' Pr<>f. da Uni-Rio· CREMERJ 52,27282-5- TeL: 7611-3884 ,, 

jl"efí"' ,~-•-.· , ·e,.,._ •. · • •,- , ~ 

·:. RELIGIÃO •·. . ~ 
' ' ' llbl ~-· •1· 1~ -1111· ·11·,o!U "H •.,, ,·•t~·:i, t•,~,.,, ;"~"'° ' " -- 'í"~·--,, -- ,,. · •· _. ,-,u.,., .. ,.,,.,,,~.,;:-~•~ •~ -11- ~ · · ·nw.11~ · ~111~n_·:1.-t··111;.11h1 f"I•·;-, _,kll(~ ·,1ui 

BOAS NOVAS PARA VOCÊ , , ', ! 
' 

Apenas três passos 
1 Os evange~~l..ucas e Mateus dade que sobrou nelmilitar de Ca
registraram ~ ~e da cura dQ tànmurit 
serv:o d(j:~turlão de O~"tÇ , .. ,:r','. , . 1; ., .. , ... 

1 ~e ".estitva. dciçntij;'équase à rtJ.or~ · ,. •: :P'i.~do faisolé o da,a ')~:, 
te". O militar :ton'kmo, que ·era um ~ •~a~wía conh~ alesus; ;: 
homem profimdainente religioso, sal)e,r de • milàgres, mas nãô ir 
que edificou à sinagoga para os pro~-lo? O centurião enviou 
ju(ieus de Cafài'Dalllll sa~ que o primeir~e ·llIDlt oomitiva d~ 
estado de seu empregado -.,ra muito ançiãos dos jud,eus solroitanifo ,a 

1 grave. e que ~d um milgarê miseriootdia de Jesus. Depo~ ~i_ 
poderia recup~~l~ . .. i:,s te~os ~~aoencontrn.deJesús.·O· 
bíblioosde ~~?; 1:-10',~· de~ ';r •~~:~,~~foi~ 
teus 8:S• 13 extrAtm~,s tres pensa- ,1 · pa8$):.êij ,ação. 1 

, mentos que detâtn titulo a meri.sa- , t ,, ,""·:. ·: ' ,,, , 
gem: Apenas três passos. CJterctiropassofoi o d#le-De 'I 

O prhneiro passo é o dahwnU,; 
dade- O centuriãonãosejactôu de 
sua posição militar. Ele eta o res
;J>OOsávelpela s:eguran.ça da ~de. · 
Ele era tálvez o•homem mais ~ 
portante de Cafàm.aum. Mas ele 
conhecia a rãiná <1é'1esuspois atinai 
o ministério do Senhor naquela ci
dade foi marcado por inúmeros 
milagres. Os dois evangelistas, 
Lucas e Mateus registraram a hu
mildade do centurião: "não sou 
digno de que . entres debaixo ·& 
meu. telhado" Nos falta a humani-

queâdianta:cia a humilda&\ ~ ,qpe · 
adiantaria ªª9ªº se tàltassea fé?'A 
Bíbli# Yrva registrou: "O que6 a 
,f4?' ~ .!l convicção segura d~ que- , 
,alguma ooisa,que n6squerer;nosvài ~ 
'3oo~~-Êacertezadequeoq,e, _ 
nós ~era:tno·s está nos~~ do: àfuda que o não possàmos'~ ''. 
ad.iiµlte de nós" (Hebreus 11:1). , 
Pois o centurião deu o três passos: 1 

o dahwnildade~ o da ação e o da fé. 
Sua atitude resuh-0u .na cura do · 
servoenoelogiodeJesus: ''Euv~ • 

, afirmo que nem mesmo em Israel 
encontrei t~a fé1

• (Lucas 7 :9). .1 

Padaria Santa Clara de 
Roxo 

Açougue Cancela . 765-8407 

NOSSA ESPECIAL! SERVIR BEM 
DIREÇÃO DO AMIGO J. RODRIGUES 

Av. Joaquim da Costa Lima, 1361 - Jambuí 

CEM 

Direção: Manuel J.S. Robalinho 

Entregas a domicílio 

Recebemos Tickets 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 
Rua Dr. Thibau, 20 - 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu - RJ 

. · ÉNê<>MENDAS DE 
·Tortàil,-P11Pa;s. ·Ooc111_ Flnoa, 
r•SorvM6ne' 

~(,JdlffleJ-11 e.--.,~ 
TRlV~ ~ de -~,:88:
"' .. _.__ - Nova ·1 .. ---. ·u .; RJ. ,._..,uv . _ g....«; . , .. 

Faculdade de Tecnologia e Processamento de Dados 
Informática 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

Vestibular em Julho-Inscrições de 1.a 30/06 

' O ensino que você merece 

Rua Virgilina Bi·cchieri, 62 - Belford Roxo - RJ -Tel.: 761-4881 
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REPORTAGEM 

A 

JO SOARES: O BRILHO ESPECIAL NOS 50 ANOS DA ACINI 
Ediane Mero/a 

Durante a comemoração pelo Jubileu de Ouro da 
Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu, 

várias promessas foram feitas pelo presidente Roberto de 
Almeida. Nos próximos dois anos, a Acini pretende, 

entre outras realizações, ter um banco de dados próprio, 
para sabero perfil dos consumidores e poder orientar seus 
associados; buscar a permanência da Universidade Fe
deral Fluminense, em Nova Iguaçu; criar programas de 

visitas, para os filhos dos associados, às fábricas da 
região e construir, com a ajuda de todos, a nova sede. 
Aproveitando o clima, que era de festa, e a data especial, 
ainda lançaram o livro oficial sobre o cinqüentenário da 
instituição. Entre fatos importantes e curiosos, a publi
cação se refere ao município de Nova Iguaçu como o 

primeiro produtor de laranjas do mundo. 
Para prestigiar a Acini, várias personalidades da 

Baixada Fluminense compareceram a Riosampa. Entre 
eles, um dos fundadores da entidade e ex-prefeito de 

Nova Iguaçu, João Batista Barreto Lubanco; o Secretá
rio Estadual de Desenvolvimento da Baixada Fluminen
se, Nelson Bornier; o Juiz de Conciliação e Julgamento 

Laudelino Gonçalves Gatto e o Prefeito de Nova Iguaçu, 
Altamir Gomes, acompanhado de sua esposa, a Deputa
da Estadual Leda Gomes. Apesar da quantidade de 

políticos e empresários importantes circulando pelo sa
lão, ninguém mais teve relevância quando o verdadeiro 
astro da noite, Jô Soares, subiu ao palco às 22h e 50 min. 

O simpático gordo entrou em cena sem ser anunciado, 

pegando os membros da Acini de surpresa e de pé. Com 
toda ironia que lhe é peculiar, Jô pediu para que quem 
estivesse de pé sentasse e que os sentados se levantassem 
para que todos ficassem iguais. A resposta imediata 

foram os aplausos do público que riu durante os 50 
minutos de show. MasJô Soares não quis apenas agradar 

a platéia, faz.endo-a rir com suas piadas inteligentes. Ele 
também lembrou fatos recentes da política, alguns imo
rais, que envergonham a nação, mas muitas vezes pas

sam despercebidos, camuflados por alguma euforia pas
sage1ra. 

Declarando todo o tempo que é um brasileiro convicto, 
crente em seu país, ele deu várias explicações para 
confirmar que esta é uma nação sólida. Se você acha que 

isto é dificil e quer saber que explicações são essas, 
aproveite e se delicie com as declarações do gordo mais 

inteligente do Brasil. 
HUMOR- "Paramimohumoréumavisãodomundo, 

uma maneira de observar a realidade que nos cerca". 

IMORAL- "Volta e meia os jornais estão noticiando 
fatos que ligam política e economia, como: "deputados 

aumentam o próprio salário". Não é engraçado isso? Já 
pensou numa fábrica os funcionários decidindo aumentar 
seus próprios salários? Mas no Congresso, para embasar 

esta medida, todos direm que é legal. Claro que é legal. 
É dado pelos deputados, o próprio legislativo, é legal. 
Mas não é moral. Muitas vezes no Brasil o que é legal 
não é moral e o que é moral não é legal". 

OTIMISTA- "Apesar de tudo o que eu possa dizer, 
sou um otimista irrecuperável. Sou um brasileiro convic
to. Não conseguiria morar em outro lugar que não fosse 
o Brasil". 

Visão geral da composição da mesa 

ECONOMIA SÓLIDA - "N os últimos dez anos, 
tivemos 9 programas de estabilização econômica, 15 
políticas salariais, 54 operações de sistema de controle de 

preços, 18 mudanças de políticas cambiais, 22 propostas 
de renegociação da dívida externa, 12 índices inflacioná
rios diferentes, 5 congelamentos de preços e salários e 18 
determinações presidenciais para cortes drásticos nos 
gastos públicos. E o país não fecha. Se isto acontecesse 
na França, ela já teria se mudado" . 

PROJETO NUCLEAR - "Para ter certeza de que 
nunca haverá guerra nuclear é só colocar o Brasil pela 

construção de todas as bombas". 
OBRAS FARAÔNICAS - "Certas obras saem tão 

caras que é melhor pagar só a comissão". 
COMISSÕES - "Na época do Collor as comissões 

eram tão altas que chamavam de comissoci$1dade". 
PC - "O PC reclamou dos comentários de que ele 

pagava R$ 100 por um copo d'agua. Como? Se ele 
mesmo afirmou que tem fiigobar na cela. Seria burrice. 
Ele não se deu conta do absurdo que estava dizendo. 
Como é que o sistema carcerário está evoluido ... " 

ESCÂNDALOS - "Apesar de todos -0s escândalos 

envolvendo o país, comprovados pelas CPis, a gente 
continua na luta contra a inflação. Qual o país, no mundo, 
suportaria isso? Qualquer um, do primeiro mundo, já 
teria falido. Só o Brasil para suportar isso". 

MINIS1ROS - "Já repararam que os ministros só 

conseguem soluções maravilhosas quando não estão 
mais no cargo?" 

PLANO COLLOR - "De cara eu fiquei com medo. 

Afinal, todos os economistas gostaram. Foi o máximo da 
desmoralização do dinheiro. E o Brasil sobreviveu a ele". 

CONFUSÃO- "O povo não sabe a diferença entre a 
inflação e lucro". 

LEIS - A lei deve ser rigorosamente obedecida. Por 

ser um povo livre, onde está escrito proibido, o brasileiro 
fica contra" . 

POLÍTICOS - "A clase política está perdendo a sua 

credibilidaàe. Numa estatística recente, 93% dos brasi
leiros não confiam nos políticos. Os outros 7% são". 

DITADURA- "Aditaduranãoresolvenada. Nosso 
problema é fruto de 20 anos de regime de excessão. 

Grande parte da competência e da inteligência fugiu da 
vida política". 

FERIADOS - "No Brasil existem 27 feriados nacio

nais. Aqui, é o único lugar no mundo que é feriado em 
dia de eleição" . 

PARADOXOS - "O país está em crise, mas as bolsas 
crescem; existe recessão, mas as bolsas crescem; a 
inflação diminui, as bolsas caem. A recessão aumenta, 
mas a economia cresce. Só aqui mesmo". 

ESPERANÇA-" Apesar de tudo eu tenho fé . Fé totaJ 

no Brasil. É claro que tem um atraso político de 20 anos 
que não se recupera com duas eleições diretas para 
presidente. É uma coisa que leva tempo, mas que vai 
melhorar, está melhorando. Só não pode falar em ditadu
ra. Quem pensa isso só pode ser louco ou mau informado, 
porque ditadura é terror no poder. É perseguição, 

assassinato, tortura, censura e mediocridade, sem exage
rar em nada. E a corrupção é pior ainda do que na 
democracia. Se você fala mau do corrupto, ele manda te 

prender, porque é ele quem está no poder". 
COMPROMISSO - "Ao Brasil falta compromisso 

para cumprir os projetos que ele já tem. Porque compe
tência, criatividade e capacidade de sobrevivência o 
brasileiro já tem". 

DIETA - "Combater a inflação é como faz.er dieta. 
Tem que segurar a barra até o fim. Se parar no meio, não 
há regime que dê certo. Aliás, não há regime que dê certo 

a não ser o regime democrático. No Brasil, tudo é 
possível. Só é preciso acabar de construí-lo. 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1995 

11TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE 11 
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PAULO DE TARSO - DIRETOR DO COLÉGIO LEOPOLDO 
Paulo de Tarso, Diretor de um dos, ~s conceituad~s e ,tradicionais estabelecimentos d<? ensino de Noya Iguaçu, Q COLÉGIO 

LEOPOLDO, ?~de es~dou àté .ª 1ª sene do 2() grau (Cientifico), advogado, membro da Maçonaria Grande Oriente do Brasil, casado 
com Vera Luci_a Agutlar Pererra de Barros, com quem tem 2 filhos: Vanessa Regina e Paulo de Tarso, iguaçuano nato e filho do 

renoma~o e respeitado Prof. Newton Gonçalves de Barros e de Leopoldina MB. Barros, que nos esportes foi várias vezes campeão de, 
voleibol e basquete, mantém, hoje, pela Rádio Rio de Janeiro um programa, que vem crescendo vertiginosamente e.m àudiêrtcia 

Paulo de Tarso recebeu nossa reportagem para uma entrevista exclusiva em que expõe seus pontos de vista sobre o momento 
econômico nacional, política e como não poderia de ser sobre sua área de atuação: o magistério. 

Eis a entrevista 

Sem Fronteiras - Após a implantação do Plano Real, 
como tem sido a vida do Colégio Leopoldo? 
Pau/odeTarso-Osplanossãofeitossempredecimapara 
baixo. Não há consulta à opinião pública. Vejamos a 
quebradeira provocada pelos planos Cruzados. Não 
poderia ser diferente com o Real. Ele não é Real. É 
inconsistente. Não há nada mais triste no mundo do que 
ver um ser humano sem trabalho, e o pior em plena 
condição de produzir. Sou totalmente contra o fechamen
to de empresas em débito com quem quer que seja. Caso 
o patrão ou o proprietário não possa saldar suas dívidas 
deva a empresa sofrer intervenção decretada principal
mente após ser ouvida a Justiça do Trabalho que deve, e 
pode lutar sempre pela preservação do mesmo, Jamais 
pela rescisão do contrato. No Colégio Leopoldo passa
mos atualmente as mesmas dificuldades porque passam 
todos os setores produtivos. 

S.F. - As sucessivas medidas provisórias sobre as men
salidades escolares, tumultuaram ou tumultuam os 
estabelecimentos de ensino? 
P. Tarso - A Baixada Fluminense possui Sindicato de 
Proprietários de Estabelecimentos de Ensino diferencia
do do resto do Estado. Somos .filiados à CONFENEM. 
Respeitamos sempre o que o governo determina e acha
mos que a Justiça é o caminho correto para dirimir 
quaisquer dúvidas, tanto que na gestão de Itamar Franco, 
que a nosso ver foi fraquíssima, o STF nos deu ganho de 
causa em todas as ações de inconstitucionalidade 
impetradas pela CONFENEM. 

S.F. - Sendo você um dirigente sindical é muito cobrado 
pelos filiados do Sindicato? 
P. Tarso - Sindicato é função de dirigente que ninguém 
quer assumir. É difícil até montar chapa, mas cobrança 
existe e é grande. Há muitos anos que nos_so principal 
dirigente é o Professor Ari Gomes dos Santos, do 
CETECON, Nilópolis, o pior é que somos cobrados pelo 
associado, pelo não associado e pelos sindicatos de 
outras categorias que conosco firmam as convenções 
coletivas de trabalho. Mas, costumamos dizer, não 
fugimos quando convocados ao trabalho em prol da 
coletividade. 

Paulo de Tarso 

•~ granáe áifiatfáaáe encontraáa pefos 
áirigmtes é que mttes áeveriam ter t?(_erciáo 

quaLquer fimção t?(_ecutiva '! 

S.F. - Todas as sextas-feiras mantém um programa na 
Rádio Rio de Janeiro, tem dados sobre sua liderança no 
horário? 
P. Tarso - Os dados que podemos verificar são os que 
coletamos através de telefonemas e correspondências. O 
telefone 396-5252 da Rádio Rio de Janeiro toca incessan
temente durante todo o programa, que é às sextas-feiras 
das 23 às 24 horas. Recebemos em tomo de trinta 
telefonemas por programa e mais a correspondência. 
Ficamos felizes e Já temos recebido convites para fazê-lo 
em outras rádios. Nossa principal preocupação é com a 
História analisada sempre por professores da cadeira e 
com reflexos na atualidade. É um modelo único ainda no 
rádio brasileiro, esperamos aumentar os dias de progra
ma, o que nos falta é tempo. 

S.F. - Circula notícia, que no próximo ano, tentará se 

candidatar a um cargo eletivo. Vereador ou Prefeito? 
P. Tarso -Nós não podemos nos furtar ao chamado por um 
trabalho coletivo. Esta indicação deve vir dos partidos. 
Na hora certa estaremos noticiando, com certeza. 

~.F. - Que opinião tem a respeito do atual governo 
municipal? 
P. Tarso - O atual prefeito de Nova Iguaçu é ex-vereador. 
A grande dificuldade encontrada pelos dirigentes é que 
antes deveriam ter exercido qualquer grande função 
executiva. Poder Legislativo e Executivo são totalmente 
diferentes e o mais difícil é formar um bom quadro de 
assessores. Quando isso se faz por indicação de políticos 
diversos o Prefeito fica tolhido em suas ações. 

S.F. - E da Câmara Municipal? 
P. Tarso - Nossa Câmara retrata o que o povo desejou nas 
urnas. Vemos um grande grupo de vereadores interessa
dos em realmente produzir para suas comunidades e 
vemos alguns sem este grande compromisso. Nas próxi
mas eleições muitos vereadores "cativos" deverão ter sua 
posição ameaçada. Vejo isto com muitos bons olhos. 

S.F. - Qual a sua opinião sobre o governo Marcello 
Alencar? 
P. Tarso - Leonel Brizola em sua sombra desenvolveu 
muita gente que talvez não chegasse a síndico de prédio. 
Não estou dizendo que seja o caso do atual governador, 
mas sem sombra de dúvida o brizolismo reuniu em tomo 
de si muitos oportunistas, que quando observaram que 
Brizola estava ficando difícil de carregar começaram a 
criar asas próprias. Nesta última eleição ficamos muito 
fracos de nomes para governar nosso Estado. O Poder 
Público Estadual foi esvaziado na Constituição de 1988. 
Não vejo muitas chances nem para o Estado nem para o 
G:JVernador. 

S.F. - E o Fernando Henrique? 
P. Tarso - Mais uma vez é o legislador que passa a 
executivo e isto é difícil do próprio entender. Na questão 
salarial e das privatizações já vimos que ainda falta muita 
habilidade executiva ao nosso presidente. Como ele 
sempre demonstrou ser inteligente, esperamos, para nos
sa própria sorte, que ele aprenda bem depressa. 

(R.eprodução 'Proibida). 

PBEFEITUBA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
-IPTU 95 - UL'l'llVIA CHANCE 

Quem ainda não recebeu a guia deve comparecer à Prefeitura para recebê-la. 
O desconto de 50% para cota única continua valendo até 30 de junho. Quemjá recebeu 

e não pagou poderá fazê-lo até o dia 30 de Junho· com desconto de 40%. 
Não esqueça: para Queimados crescer só depende de vocêl 

Governo Municipal -Administrando de mãos dadas com a comunidade. 

2ª QUINZENA/ MAi / 95 Jornal $EM faONTEIRAS 5 



REPORTAGEM 

AUTOMACOM 

Secretário de Desenvolvimento da Baixada, Nelson Bornier, 
ladeado por Luiz Antunes e Antônio Galvão Vasconcelos, 
na abertura do Seminário da Automacom. 

Com a chuva inesperada que caiu sobre a cidade, o 
início da solenidade de abertura atrasou um pouco para 
dar tempo aos participantes que não conseguiram chegar 
por causa do temporal. Para mostrarem o que seria o 
evento e incentivarem os comerciantes da Baixad-a a 
informatizarem seus negócios, fizeram parte da mesa e 
discursaram os senhores Antônio Galvão; o representan
te da Aciber Antônio José Tenório; o secretário de 
Desenvolvimento da Baixada Fluminense NelsonBomi
er; o Coordenador da Área de Mercado do Unibanco 
Carlos Pontes; o representante da Telecheque, Josafat 
Grazenero; o membro da Acini, Belmiro Fernandes; o 
representante da Câmara de Dirigentes de Lojjistas 
Celso Farias; o representante da Bayer, Herbert Than e 
representando o prefeito de Nova Iguaçu, o Secretário de 
Comércio e Indústria Luís Antunes. 

De acordo com a organização do seminário, cem 
pessoas se inscreveram. Somadas aos convidados, o 

6 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base 

de troca • Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Cor 
• Carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 

DIREÇÃO: Y<einaldo 
Av. Benjamin P. Dias, 830. Belford Roxo lei:. 761-0285 

R. Braaa 5 • Pentta Circular tesn, e/lobo Jr.l lei 2110-684S 

PIERO ~§~ ~ 9 ~~9~~ 
Industria e Comercio 

íidní;:~:ii~ : .. 
Agora em NOWI Iguaçu - Nllópolls • São Joio de Meritl 

Av. PNS. Costa e SIiva, 1069 - Mesquita· N. Iguaçu· RJ 
(Anllga Getúlio de Moura) 

Fonu: 796-4726 • 796-1895 

Conjunto Educacional 
SOARES DE ALMEIDA 

Ci1 
CESA 

Jardim - pré - C.A. 
1 ° Grau - Regular e 

Supletivo 
2° Grau - Informática 

Contabilidade em 2 anos 

Av. dos lnconfidentes, 41 - Austin 
N. Iguaçu - Tel.: 665-2210 

público chegaria a duzentas. Mas como a chuva resolveu 
cair, justamente no dia da abertura do evento, menos da 
metade dos inscritos, e convidados, passaram para con
ferir o programa que contou com a exposição de equipa
mentos da Arion, Etat, Cache, C&S, Phaf, Las, Fert, 
Fitaprix, Datafax, Unibanco, Sebrae e Telecheque. 

Durante a exposição, na feira, foram estabelecidos 
contatos para futuras negociações. Espelhando-se nos 
EUA, onde computadores vendem mais do que aparelhos 
de tv, os expositores tentavam conscientizar os empresá
rios de que a informática contribui para aumentar sua 
produtividade e lucratividade, com segurança, dando 
tempo livre para que ele possa planejar seus negócios e 
dar mais atenção aos clientes. Para convencer, demons
traram etiquetadoras que imprimem código em barras; 
leituras óticas; máquinas registradoras que emitem todas 
as características fiscais exigidas e um novo tipo de so:ft, 
o touch scream, que é interativo e substitui teclado e 
mouse. Acionado pela tela, dispensa vendedores, dando 
mais liberdade, aos clientes, de escolherem o que que
rem, sem pressão de ninguém. Bastante visitado foi o 
stand do Sebrae. Muitos o procuraram para tirar suas 
dúvidas. 

;s ... 

• 

Um dos stands de equipamentos de informática na 
área de etiquetas com código de barras. 

R. de Vasconcelos Paixão 
fJ Dental Nova Iguaçu fJ 

Artigos Odontológicos • Médicos - Ortopédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebuli~o - Cadeira de Rodas 
Colchão e assentos D'água - Aluguel de camas Falwer 

R. Otávio Tarquínio, 238 . Ljs 16/39 - Nova Iguaçu. RJ 
leis.: {FAX) 787-7919 e 787~270 

Deixe sua Dor de Cabeça Por Nossa Conta 
Legalização de Firmas, Contratos, Distrates, Transferências, 

Alvará, IRPJ etc 

~;e~~ 
CftC 111 892/94 

Av. Retiro da Imprensa, ZZ79 - Farrula - Belford Roxo 
TeleFax: 76H)268 

"Éttca. Não esqueça esse fundamento". 

Ufv1 POSTO COPv1PLETO 

AV.· oov. ROBERTO 
SILVEIRA, 480 

TEl.4·?87-1051 

FAX:~.,._ 3222 
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' BAIXADA GANHA COMPLETA 
AGÊNCIA DE PROPAGANDA 

EMARKETING 
Coma união da MAGICARTCOMPUT A

ÇÃO GRÁFICA,, dirigida por Gustavo Távora 
e a FRANCA JR.COMUNICAÇÃO & 
MARKETING, por Guilherme da Franca e 
Ruy Eduão. levando em consideração a neces
sidade de as empresas, grandes, médias ou 
pequenas formalizarem parcerias, resolveram 
unir as duas empresas para transformarem-se 
na mais completa agência de propaganda da 
Baixada ~ sem ficar, entretanto, restrita ao 
mercado dessa região, que passou com essa 
fusão a denominar-se MAGIC PUBLICIDA
DE, pretendendo proporcionar aos atuais e 
futuros clientes, serviços na área de marketing, 
propaganda, promoções, brindes, entre ou
tros. 

Gustavo afirma que; "estamos investindo 
na Baixada onde estão sediadas diversas em
presas de grande potencial. Agora, estas em
presas não precisarão recorrer aos serviços das 
agências do Rio. Temos uma infra-estrutura e 
profissionais que garantirão a qualidade dos 
serviços". 

"Agora comaMAGIC, conseguimos reunir 
profissionais que atuavam isoladamente, num 
esforço conjunto no sentido de nivelar o aten
dimento ao cliente com as grandes agências 
cariocas" - concluiu Guilherme. 

, 
(t Otica 
~Petrônio 

~ Ô1irn do Bom Preço 

* Exame de vista * Crédito fácil * Consertos grátis 

Tel.: 767-4991 

NOVA IGUAÇU-Rua Otávio Tarquino, 45/Loja 9 
(Dentro da Galena Central) 
QUEIMADOS: Rua Ver. MarinhoHemetério de Oliveira, 32 
BELFORD ROXO: Rua Rocha Carvalho, 1.353/Loja D 
(Galeria Três Nações - Centro) 

Trazendo este anúncio ganhe desc. 20% 

Desperte a Alma 
Artística que há em você 

CENTRO CULTURAL 
MANOEL TABELLA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO S/ TELA 
DESENHO ARTÍSTICO - GRAFITE - PASTEL 

CRAYON- PINTURA EM VIDRO-TAPEÇARIA 
ABAETÉ 

Rua Bernardino de Mello, 1737/c.16 
V. Garrido - Nova Iguaçu - 767-1721 
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* O BANCO CENTRAL, banco onde se 
reunem as prostitutas que batalham no cal
çadão de Copacabana, fixou o cachê em 
cinquenta reais. 

Estabeleceu também uma alíquota de cin
co porcento, incidente em cada cachê, des
tinada ao fundo de aposentadoria da pira
nha. 
* A Bolsa fechou em alta. Ações mais 

negociadas: AÇÃO DE GRAÇAS e AÇÃO 
ENTRE AMIGOS. 

Ação de graças dos que conseguem so
breviver com o salário-mínimo. 

Ação entre amigos para levantar fundos 
para o eleitor abandonado. 

* Os juros continuam altos. NEWTON 
CERQUEIRA jura que vai acabar com a 
violência no Rio. 

BRIZOLAjura que não será mais candi
dato a Presidência. 

As mulheres dos cornos juram que são 
inocentes. 

OFMAC 
Comércio e Assistência Técnica 

de Máquinas de Escritório 
CONSERTOS- COMPRAS E VENDAS DE 

MÁQ DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTMDOM, MI_MEÓGMFO 

E REGISTMDORAS ELETRONICAS 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 - Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767-0706 

CELSO'$ Administração 
& Informática Ltda 

"CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silva 

Administrador 
CRA/RJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104- Queimados 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 
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As privatizações estão rendendo 
greves, pedras e ovos podres em co
mitiva presidencial. 

Continua rendendo a lei que per
mite mudança de sexo. A lei gay. 

O dolar continua estável. Nem sai 
do bolso do tubarão nem entra no 

bolso do trabalhador. 

Este GATO está imune ao virus É BOLA 
Eu não gosto de futebol. 

Pro
grama 
PLAN
TÃODO 
POVO, 
da Rádio 
Solimões 
melho
rou com 
a produ
ção eco
ordena
ção de J. ~__;:_~=-=~~~~::::::::=:::::J 

Se eleito prefeito de Nova Iguaçu GUABIRA
C ar V a - BA (Foto), vai mudar a bandeira do municí
Iho. Vale pio. A nova bandeira terá ao centro uma 
conferir. TORI A com salgadinhos em volta. 

Por hoje é só! 
Agora este GATO vai tomar seu pires de 

uísque no bar BRASIL, onde se reunem 
pescadores, economistas e outros mentiro
sos. 

TINTAS DE TODAS AS MARCAS 
PINCÉIS-ÓLEOS-GESSO 

lo MAIOR ESTOQUE E MENOR PREÇO i 
RUA QUINTINO. BOCAJÚVA 53-55 

NOVA IGUAÇU TEL: 767-8384 / 767-8388 

ADIIINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 

Este nome é tradição 
Seguros em geral 
Rua Otávio Tarquino, 209/Loja 10 

Nova Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-7354/Fax: 768-5889 

J~rnol SEM fAONIEIRAS 

EDUCAÇÃO 

A EDUCAÇÃO NA BAIXADA 
---------Roetlh•Bu.tamante 

Pensei muito antes de escrever este artigo. 
Esse receio aconteceu porque acredito que~ 
escrever minhas ídéias, preciso ter a certeza 
no que estou transmitindo e, o mais importan-
te, acreditar no que estou escrevendo. . 

Por isso caros leitõres serei sempre uma 
pessoa idealista, ou seja' uma1 pessoa que 
acredita em ideias para viver, pois sem e~as a 
sociedade não sobreveviria ( eu dísse sobrevi
ver, e não viver), talvez essa seja a diferença 
entre a sociedade e seus dirigentes. Sendo 
assim, como uma trabalhadora da baixada, 
ainda não me acostumei com a postura adota-

. da por alguns dirigentes da educação da re
gião, menciono isso porque tenho observado 
que EDUCAR NA BAIXADA, tem sido uma 
tarefa difícil, não pela aceitação de que a área 
é desfavorecida de professores, pedagogos, 
auxiliares técnicos, etc ... {recursos humanos) 
ou de grandes escolas (instituições educacio
nais) mas sim, pela simples determinação de 
políticos, profissionais de educação e de do
nos de escolas, que tentam desprestigiar e 
marginalizar toda uma população 
(professores.alunos, pais, técnicos,etc ... ) que 
atuam nessa área, com o nítido propósito de 
impedir a produção de novos pensamentos, 
nos obrigando, assím, a acreditar que somos 
incapazes de pensar, de agir e resolver nossos 
problemas. 

Até quando teremos de acatar esses pensa
mentos, ou seja, que grupos determinantes 
{dirigentes) fiquem acima de tudo e de todos e 
que seus conhecimentos são o universo? 

Espero que muito em breve possamos de~ 
monstrar que eles (os dirigentes) estão sem 
razão, e que a população da Baixada não é 
SUJEITADA (deseducada} mas sim sujeito
{educada) e por isso INSTITUINTE e não INS
TITUÍDA. 

Somente assim, conseguiremos realizar a 
ação de educar e sermos educados. ; 

SEM FRONTEIRAS 
"INCONTESTÁVE.L" 

NLÕPOUS 
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OPINIÃO 

O "DESMANCHE" DA SEGURANÇA NO RIO 
Fernando Pinto 

O morte tolhe o vivo. A propo

sição clássica sobre o resistência 

política e ideológica à mudança 
parece ter inspirado o brizolismo 

- mas na forma caricata de uma 

manobra politiqueira, baixa, com 

a finalidade de inviabilizar o Go

verno do Estado, que o povo do 

Rio de Janeiro elegeu, justamen
te para punir com amudançaaque

les que não souberam adminis

trar. 
De fato, o Governador Marce

llo Alencar, em sua luta pela re

denção do Estado,já fez, em seus 

primeiros meses de atividade, uma 

série de constatações que lhe dão 

uma certeza a dupla Brizola-Nilo 

preparou no Guanabara uma ar
madilha para surpreender e des

truir seu sucessor no Palácio, pro

movendo um desmonte do apare
lho de segurança pública estadu

al. 
Os dados apurados pela asses

soria de Marcello começam com 
uma informação estarrecedora: o 

brizolismo, no ápice de uma crise 

de segurança que colocou o pro

blema da violência como primei

ra preocupação dos f1 uminenses, · 

com reflexos na opinião pública 

de todo o País e com repercus
sões internacionais, tratou de di

minuir pela metade os recursos 
orçamentários do setor. O gover

no anterior preparou um orça
mento, baixando de 14 % para 7% 
o montade das verbas destinadas 

às instituições policiais, que fo

ram sistematicamente sucateadas. 

Uma visão rápida sobre o la

mentável legado brizolistana área 

de segurança mostra as marcas de 

uma política de terra arrasada: as 

delegacias da Polícia Civil, sem 
exceção, foram encontradas de

sequipadas, desarmadas, em las

timável estado de deteriorização. 
Todas serão reformadas pelo atu

al Governo. A herança deixada 

obrigou os delegados a usarem 

seus próprios automóveis nas di
ligências. 

A bomba-relógio montada pe
los governantes anteriores resul

tou também na carência de 20 mil 

homens nas Polícias Civil eMili-

t11CROCOt1PUTfli>OU~ 
lt1PUSS01UI~ DISQ(JEffl 
fORM(l....-5'10S 10/lll COWNfl~ 
fffllS P/lt1~SSOiUIS,. 
JOGOS EH CD-ROM E "º• 
KIT HULTIH(Dlfl. 

tar. Apenas 6,5 mil policiais es

tavam em ação nas ruas, quando 

Nilo Batista deixou o Palácio 

Guanabara nas mãos de Marcello 
Alencar. Coube ainda ao brizo

lismo estabelecer, na história das 

instituições de segurança públi

ca, no Rio, um recorde de achata

mento salarial, desestimulando 

todo pessoal empregado nos apa
relhos de combate à criminalida

de. 

Na série de constatações deste 

autêntico "desmanche" da se
gurança no Estado do Rio, desta

ca-se como emblema a situação 

encontrada pelas novas autorida

des no 12° Batalhão da Polícia 
Militar, em Niterói. O arsenal da 

unidade exibia, solitárias, duas 
escopetas, armas mais adequadas 
para o uso na guerra contra crime 

organizado. O resto do arma

mento era composto de uma ve

lha coleção dos revólveres 38, 
inteiramente inúteis para um po
licial empenhado no confronto 

direto com marginais equipados 

com armas sofisticadas. 
O General Euclimar da Silva 

SCflNNEil~ FflJH'IODEl1. 
Ffll'-SHll.l. 

Passe grandes momentos no 
SOPlt!HENTOS Et1 CIEUL. 

tomou-se vítima desse quadro: 

não poderia revertê-lo no curto 

prazo de quatro meses. A opção 

de Marcello Alencar por um ho
mem de combate como o General 
Nilton Cerqueira, mostra a deter

minação da nova administração, 

que caminha para redimir o Esta

do do Rio, restaurando a confian
ça dos cidadãos nas instituições 

policiais, com um plano de segu

rança forte e eficaz, submetido ao 

império da lei. 

O ~rizolismo, agora, na insis
tência da manobra golpista, tenta 

descobrir "banhos de sangue", 

ignorando as chacinas do seu tem

po; chega ao extremo de sugerir 

medidas antidemocráticas, com 
apelos ao militarismo, para bar

rar mudanças constitucionais 
modernizadoras. São fantasmas 

que o povo do Rio de Janeiro e a 

opinião pública nacional saberão 

espantar. O morto não tolherá o 
VIVO. 

Fernando Pinto é deputado 
estadual pelo PSDB e líder do 

Governo na Assembléia 
Legislativa. 

\/idatíva 
Turismo 
apresenta 

DJSNEY 
Í!l 

EPCOT 
15 dias 

Saídas 1995 
Julho/Dezembro ~~IUUI 

Suítes de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 

Kennedy Space Center I Disney World o 
Epcot Center I MGM Studios ~u 

Universal Studios I Medieval Times · · 
Pleasure lsland I Busch Gardens ~~ 

Wet'n Wild ISea World I Water Mania 

SETUP INFORMÁTICA LIDA. 
Rua Humberto Gentil Barone, 144 (a1rá• do Forró Ferrado) 

Centro. Nova Iguaçu Tel. 718-41303 / 788-0932 • FAX. 768-8303 1 
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Piscina com Sauna e Hidromassagem 

·- Com l'Sle ani111do Dl'srnnlo 
· Comam:h~ :!0'1/., D11111. a S••:1:1a 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
Tel.: 767-1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

Jornal SEM faONTEIRAS 

SUA SATISFAÇÃO É O NOSSO 
COMPROMISSO. 

U1dabua Agência de U1agens e Turismo Ltda 
Av. Floripes Rocha, 85/Sl.101- Centro - B. Roxo 

TeleFax: (021) 761-4138 

2ª QUINZENA/ MAi / 95 

COMO VAI? 
□ V ai muito bem a carreira de Adilson 

Ramos que fez 35 anos devida artística. O 
cantor mora em Recife, tem um filho em 
sua ban~, outro que mora na França e mais um que é seu 
empresano. 

Adilson está lançan4o o LP Bolero e Mais Bolero via 
Continental, que se encontra em várias lojas e no Bar
rashopping. Ele está trabalhando a canção' '24 horas de 
Amor" de José Fortuna. . 

Ele faz de 4 a 5 shows por semana e está estudando a 
proposta de fazer uma temporada no Canecão. 

CONCURSO DE FLAUTA 
□ A Associação Brasileira de Flautistas (Abraf) com 

patrocínio do Centro de Letras da UFRJ e apoio da Escola 
de Música e da Funarte, realizará em agosto e setembro 
o I Concurso Nacional de Jovens Flautistas entre 17 e 25 
anos. A inscrição está aberta até 20 de junho. Caixa 
Postal 5050 - Copacabana - Rio - CEP - 22072-970. 
Informações com o maestro Woltzniogel via o fone 267-
0404. 

BIENAL MUSICAL 
□ Estão abertas as inscrições até 30 de junho para XI 

Bienal de Música Contemporânea a realizar-se entre 23 
a 30 de novembro. São et;sas as modalidades: música 
sinfônica, de câmara, ou para instrumentos solistas, 
músicas eletro - acústica e música para multimeios. A 
fita ou p~itura deve ser entregue na R da Imprensa - 16/ 
70Q.. ~:. 

PERY RIBEIRO 
□ Pery Ribeiro gravou um disco só com obras de 

Adelino Moreira'' Argumento'' ( arranjo de Roberto Me
nescal), "A Volta do Boêmio", "Meu Vício é você" 
estão no LP. O sonho dele é ganhar um Disco de Ouro. 

ILUSTRADA 
Noite Ilustrada gravou mais um disco. Veja o reper

tório: ''Posso Sim, Apogeu, Meu Sonho é Você, Barraco, 
Di Menor, Antonico' ',etc. OLP tem arranjo do maestro 
Agostinho Silva. Ele ganhou Disco de Ouro e Platina no 

:: .. 

O MELHOR DA 
COZINHA ARADE. 

Shopping Sertdas LojaC 55 ' 

norte e nordeste onde ficou 12 anos. Agora el~ está em São 
Paulo. 

MAIS UM TEATRO 
O Teatro SESC Copacabana será inaugurado em junho 

com a peça' 'Torre de Babel" de Arrabal com direção de 
Gabriel Villela O espetáculo com 1 O atores exibirá Mari
.eta Severo. O Teatro é super bem equipado com uma arena 
circular que facilita a relação entre ator e platéia. 

Nair Babo na dança do ventre 

* A pesquisa do IBOPE mostrou que A Próxima 
Vítima está fraquíssima em audiência. Assim sendo a 
Globo convidou Fernanda Montenegro para participar do 
elenco pra levantar a audiência. * Sílvio Santos é o campeão de Audiência via ' 'Tudo 
Por Dinheiro" e o SBT aos domingos está em primeiro 
lugar no IBOPE. 

Instalações Comerciais em Mármores e Granitos 
Revestimento em Pisos 

Av. Nilo Peçanha 670 -Centro - Nova Iguaçu 
Tels.: (021) 767-7196 e 767-8563 -Fax 768-1076 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda 

Direção: 0tcf<.o,S. 9~-êf~ 

&d-tULJ d.a, S. ~R.o~fUJ/ 

sltã(;êcuwio, 

Rua dos Crisântemos, nº 05 - Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

2ª QUINZENA/ MAi / 95 Jornal SEM FRONTEIRAS 

* Rolings Stones deverão terminar a 
turnê mundial no Rio de Janeiro em 
fevereiro. * Angélica, Eliana, Sérgio Grosman 

e um integrante do Aqui e Agora, foram convidados a 
participar da Disneylândia. * Roberta Miranda fará show em Portugal, França 
e Suíça e gravará em espanhol. * Renato e seus Blue Caps e Núbia Lafaiete encon
tram sempre as casas cheias em seus shows no norte e 
nordeste. 

* A Globo continua perdendo audiência e Som 
Brasil saiu da telinha. 

OUTRAS 
• O futebol de areia em Queimados foi um sucesso 

e a galera compareceu de montão. 
• A gatinha Marlene da Silva Rodrigues completou 

18 anos e parabenizo-a pela bela data Marlene é 
taurina. 

ESTÁ NA HORA 
Os moradores do Bairro da Prata estão pedindo 

saneamento e calçamento das ruas. O governo munici
pal. precisa acabar com esse tipo de problema que 
ninguém suporta mais. Isso está enchendo o saco! 

CONFUSÃO 
Outro dia um enorme engarrafamento tumultuou a 

Bernardino de Mello perto do túnel. Cá entre nós, 
aquela via não suporta mão dupla! Quando isso acaba
rá? Inclusive grande parte da população usa o túnel, 
principalmente estudantes e crianças. E aí? 

FÁBIO FESSEL 
Ficará até dia 11 de junho a exposição do Artífice 

Fábio F essel no Clube dos Caiçaras em Ipanema. A expô 
de fotos e pinturas estará encantado os visitantes sem 
sobra de dúvida. Vale comparecer. 

Fábio é fotógrafo, produtor, engenheiro, tarólogo e 
artista plástico. Ele fotográfa desde os oito anos de 
idade, quando foi iniciado nos ministérios da fotografia 
através de uma antiga máquina Zeiss Iconta 6X9 de fole. 

11.· 
Indústria e Com de Carimbos e Gráfica Ltda. 

• Carimbos • Datadores • Numeradores • Estojo 
de Bolso • Placas de Acrílico • Placas p/ autos 
• Cartões de Visita • Convites de Casamento 

• Calendário de Bolso etc. 

Direção: João Batista Barbosa 
Queimados: Rua Padre Marques, 31/Sala 11 · 

Trav. Yboty - 17 (Em frente a 84ª ZE) 
Nova Iguaçu V 767-1227 

CLÍNICA DENTÁRIA 
NAKANDAKARE 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇOES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

APLICAÇÃO DE FLÚOR EM 
CRIANÇAS - GRÃ TIS 

Rua Enrique Lussac, 94 - Mesquita - RJ 
V 796-1002 
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;.,.. -.. AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS 

GOVERNADOR FOI O EXPOSITOR NO 
FORUM DO PRATA 

Tendo CQmo expositor o governador Edson Avelar 

Governador Edson Avelar, 
durante sua exposição 

(94/95), o R.C. 
Prata realizou seu 
Forum da Av. de 
Ser. Internos, que 
destacou, segun
do sua visão, o 
programa de de
senvolvimentodo 
quadro social, en
fatizando "que se 
não crescer ade

quadamente o RotaJy não terá condições de sobrevi
vência. Ternos de fazer nossa auto-crítica, ternos, nos 
últimos anos nos transformado um pouco numa reu
nião "petista" em que nos reunimos e não dizemos isso 
adequadamente para a cc;,munidade. O Forum teve 
como moradora Sada Milton. 

MESQUITA TAMBÉM REALIZOU FORUM 

O Mesquita realizou seu Forum de Serviços Profis-

UNILAJE 
LAJES 

PRÉ-FABRICADAS 
Cerâ mica Própria 

Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, Km 15 - Figueira - D. Caxias 

Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 - Centro - Nova Iguaçu. 
Escritório: Rua Prot-Venina C. Torres, ZD/400 

Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

~~ 
j LJPOASPIRAÇÃO de gorduras localizadas no abdome, cintura } 
{: PLASTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enr1gecer etc. e} 
) PLALÁSSTICA OE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez ate. i_;,'_ 

{' P TICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios etc. 
{ LÁPL.ÁSTICA DA FACE total, testa, pApebras etc. :,'._-_,::,_ 
:,:' P STICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras etc. '.:: . ....., _______________ ~ .::~ 

-
. Contabilidade 

Nelson Bornier 
Organi7.ação de Empresas 

I• Assistência Fiscal e Comercial 
Balanços 

~ua,1Profi' Venina Correa Torres, 230 -10° andai 
Centro - Nova Iguaçu - (sede própria) 

Tels: 767-1447 e 767-7621 
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Gropo de senhoras da Casa da Amizade que vão tocar 
o barco no período 95/96, com Teresa Marcondes. 

sionais que teve como expositor Aureliano Salles e 
moderadora Inácia Luz, cujo tema escolhido pelo 
primeiro foi "Relação entre empregadores e emprega
dos", entre os ítens expostos anotamos o seguinte: na 
relaçào entre empregadores e empregados torna-se 
necessária, atualmente, uma reengenharia de méto
dos, sistemas e processos, e a assimilação a uma nova 
técnica em um mundo em dinâmico desenvolvimento". 

ROTARYS DE NOVA IGUAÇU PRESTIGI
AM POSSE NA CASA DA AMIZADE 

Cerca de 130 convidados estiveram presentes à 
posse de nova composição diretora da Casa da Ami-

* O ROTARY QUEIMADOS vai inaugurar no próximo dia 
21/06, um gabinete dentário, dentro do projeto de subsídios 
equivalentes, que vai atender a comunidade carente. Estará 
situado no Bairro Nova Cidade. * O R C. Belford Roxo realiz.ou sua costumeira reunião de 
companheirismo no último dia 30. 

* O Rotary São João de Meriti realiza o Forum da Av. de 
Serviços a Comunidade no dia 4, no Sítio Mugango. * Um grupo de 6 médicos estrangeiros, todos pertencentes 
ao Rotary Internacional, "baixaram" na Baixada, onde realiza
ram cirurgias óticas, inteiramente grátis, à pessoas da terceira 
idade. Local: Duque de Caxias. 

* No dia 3, o R.C. Mesquita realiza uma serestagode no 

zade de Nova Iguaçu, quando assumiu a presidência a 
◄ Sra. Teresa Marcondes, que empossou as companhei

ras que atuarão jwitas no período 95/96. Nessa opor
tunidade foi também homenageada a "Mãe do Ano" 
Sra. Zumira Cerqueira de Oliveira. o ágape aconteceu 
no d.ia 18/05. 

VEREADOR ENTREGA TÍTULO A ANTO
NIO FRANCISCO 

Na reunião do Belford Roxo, do d.ia 15 p .p. o 

vereador Paulo César r.--::::::::::::::::;;;::===:;:::::;:=;;::-1 
Pereira fez a entrega, ao 
presidente 93194, Anto
nio Francisco, do título 
de Cidadão Belforro
xensse, outorgado pela 
Câmara daquele muni-

cípio. Na mesma data~~'.__-~=:::::~~ 
foi entregue à Sra. Ma-
dalenaMarques wnche
que deR$ 1.109, resul
tado do Bingo Benefi-

Antonio Francisco recebe 
de Paulo César seu título de 

Cidadão Belforroxense 

cerrte em prol da Obra do Berço local. E ainda home
nagoos à "Mãe do Ano" Sra. Gilda Lima. 

Rotárias 
Tenis Clube de Mesquita, com renda pró-sede própria. Além da 
confraternização, é claro! * O Rotary Bonsucesso está agora de casa nova, está 
promoven~ suas reuniões no restaurante Chimarr~. * O Forum da Av. de Setviços Internos do Mesquita, que 
tem como presidente da Avenida o geraldo de Freitas, acontece 
no dia 6/6. 

* O mais novo Clube Rotário do Distrito 4670, Rio de 
Janeiro/Recreio dos Bandeirantes, recebeu sua carta-constituti
va no último dia 24/5. * A posse do novo Conselho-Diretor do Austin será no dia 
29/06, lá na Cabana Xuxu Seu próximo presidente será Mauro 
Rubianes. 

IMÓVEIS -VENDA 

FORTALEZA IMÓVEISAVENDA-767-7243-Creci 11422 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis 
Escrituras e Legalizações 

Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - Sls. 304 e 305 
Centro - Belford Roxo -RJ • 761-0013 

@Vendo-1 casa. c:/2 qts. s1a coz. eescr. barato-centro Nova Iguaçu 
cq:,a, baoh. coz. e g;rr. pi 3 carr. e c:/2.700m2-R$105mil. 
um ap. e:/ 1qt. sla. coz. cq:,a, coz. @Vendo- Cerâmica- Bcmitas áre-
ban. g;rr.,aolado RioSampa. Tudo as, 1 e:/ 7000m2 pi R$ 11 O mil, 
R$ 45 mil. M viagem. outra e:/ 5000 m2 e/ muitas frutei-
@Vendo-casanoEsplanada-luxo ras e casa bem localiz.ada. por R$ 
e/ pise., 2 qts. Sla. Coz. Copa. 2 llOmiL 
baohs. Gar. p/3 carros. R$ 70 mil @Passo-Ofic. Randio Novo, bem 

Vende-se - Lote terreno e/ Vende-se - 2 terrenos grds. 
38J m2. Estrela Branca, Ue. RuaPlratininga-S. Bernardo 
21 Qdr. 1 - Santa Maria Belford Roxo 
venae-se - 01110 na AV. Joa- Vende-se - 2 casas - Estr. 
iuim Costa Lima - Lote 'XN PílnioSalgado, 3881-Belford 

elford Roxo Roxo. 
Vende-se - Casa - Apto. - Vende-se - Sitio e/ ótima 
Loja Gde. Rua Balcuru, 222 casa, 4 ~artos, sala, cozi-
Xavante nha, ban eiro, wrandão e 
vende-se - Casa, 2 qtos, si, garagem - tipo mansão -terr. 
coz, banh, área, var, e/ terr. 121'.Xl m2, murado. Rua Re-
R. Tupacereta - S. Bernardo tiro Felix/ Rua Tlmbira. 

Vende-se - Galpão s/ pare- Vende-se - 2 casas - 3 e 4, 
des - Cob. Alumínio - Rua sendo a três e/telhas e a 4c/ 
Santiago, 85 - V. dos Teles. laje. Rua Rocha Carvalho, 

Vende-se - Terreno Ue. 12/ 
706 - Belford Roxo. 

Qdr. 22. Rua Projetada - Vende-se - Casa com quar.:--
Heliópolls - Prox. praça. to, sala, cozinha, banheiro, 

salão de festas, garagem, 
Vende-se - 2 casas - Av. acab. ótimo, esq. alumínio. 
Jo,,uim Costa Lima, 196 - Rua Aracuam - Hinterlândia 
Jd. iedade - Wona - Belford Roxo. 

@Vendo casa no centro de Nova local. e/ferramentas. Cmtr. 5 anos, 
Iguaçu e/ 4 qts. sla. coz. cqia, 2 alug. R$ 200. PI RS 3 mil. 
b!Ebs.murada.R.$55mi1Urgmre. @Passo- Sra. Lanwmete. Cmtro 
@Vendo-Sra. Casa-CentroNOva -Novalgua?l, Cmtr.novo. A1ug. 
Iguaçu, e/ 3 qts. sla. coz. cq:,a. 2 barato. Mov. Mens. RS 22 mil PI 
baohs. e/ suite/luxo. gar. 2 carros. 95mil. 
R$50mil. @Vendo-Queimados.landJ.w.no-
@Vendo- Sr. Ap.luxo, quitado e/ vinha, mov. JilfllS. R$ 11 mil. PI 
3 qts. sla. cqia/coz.,baih. depende R$40mil. 
~ - com suite luxo - R$ 95 mil - Alugo- Ótima loja, área nobre e/ 
Arca Nobre Fediada. 460 m2, 4 portas aço, alug. RS 
@Vendo-3 casasnaLajzlanos- 500. 
uma c/2 qts. s1a. coz. cq:,a. baoh. @Vendo-Prox. PostoTioLuiz-3 
g;rc. pi 3 carros, outra e;/ 2 qts. sla. casas. a 1' c:/2 qts. sla. cq:,a, banh., 
coz. cqia baoh._ e g;rr. ta"oeira e/ 1 2' e:/ 2 qts. sla. coz cqia, baoh. + 2 
qt. sla. coz. cqia. baoh. -Tudo R$ lojas vazias. PIR$ 30mil CI João. 
45mil-M Viagem. 

@Vendo- Aurun - Mini-Sítio e:/ 
r@Vendo - Lanwmete Centro fruteiras, casa sede e/ 3 qts. sla 
B.Roxo. Mov. Mensal acima RS coz. cq:,a, depcias. Csa caseiro. 
12milDI R$ 40 mil a combinar. Todo murado, 2200 m2. Doem. 
@Vendo-Exc. galpão luxo e:/ ref. emdia.p/RS35mil-URGENTE. 
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AS ARTICULAÇÕES 
POLÍTICASDEALTAMIR 

GOMES 
O prefeito Altamir Gomes tem se 

mostrado um "expert"em articulações políticas, 
tentando suprir suas deficiências administrativas 
até estão apresentadas à população iguaçuana. 

As nomeações dos ex-deputados Cornélio Ribei
ro e José Távora, para integrarem sua administração 
reflete que está preocupado, em uma mudança geral, 
afirmando que realmente é um "GOVERNO PO
PULAR". 

Esperamos que os novos auxiliares venham im
buídos do 
propósito 
de cola
borar e 
proporcr
onar aos 
1guaçua
nos me-
1 h ores 
condi
ções de 
vida e 
com uma 
adminis-

Altamir Gomes 

traçào séria e transparente nestes últimos meses que 
ainda restam até as elições de 1996. 

MARCELLO ALENCAR JÁ TEM CANDI
DATOS À SUA SUCESSÃO 

Podem anotar. O governador Marcello Alencar já 
tem no bolso do colete os nomes para compor a 
chapa de sua sucessão em 1998. Para o governo do 
Estado é o atual Secretário de Obras e vice-governa
dor Luiz paulo Correa da Rocha e para vice a 

SEGUROS 
EM GERAL 

CID OMAR 

Av. Governador Amaral Peixoto, 427 
SI. 224 - Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-8555 e 767-9873 

RUMO AO FUTURO -ANO IV 
CHEGAMOS AO TERCEIRO! 

1º DE JUNHO DE 95 
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ANTE-SALA 
POLÍTICA 

(Mosaico Político) 

deputada Aparecida Gama, atual Secretaria de Habi
litação. 

ESCRITÓRIO MODELAR EM NOVA IGUAÇU 
O deputado estadual Ernani Boldrim, mantém um 

escritório político em Nova 
Iguaçu, à rua Gaspar Soa
res (Rua da Delegacia) 
onde atende seus eleitores 
com wna excelente equipe: 
Uranis Gomes de Assump
ção (coordenador) Josimar 
Ramos, Iara Nunes, Sonia 
Carvalho, Suzy Natalina, 
Cássia, Sonia Vilela eEli-
zabeth Cerqueira que pro- Boldrim 
curam solucionar os mais 
diversos problemas apresentados. 

QUÉRCIA E MOREIRA OS 
VENCEDORESDOPMDB 

No domingo dia 28/5 o PMDB realizou suas Con
venções Regionais para a escolha dos novos dirigentes 
partidários. 

No Rio de Janeiro o nome do deputo federal Moreira 
Frane,o já era esperado com uma maciça vitória sobre 
seu concorrente o ex-deputado estadual Jorge Leite. 
Moreira Franco conseguiu 150 votos dos 188 conven
cionais, e apenas 37 peemedebistas apoiaram Jorge 
Leite. 

Em São Paulo, o nome de Orestes Quércia disparou 
sufocando seu ex-pupilo, o ex-governador Luiz Anto
nio Fleury, que não obteve nenhum voto. 

CARTÓRIO 10º OFÍCIO 
~Sdoa,?fdü 

Tabelião Oficial do Registro de Títulos e Documentos 

Rua Getúlio Vargas, 118- Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 768-0591 e 768-6563 

Lancl}1
13
J1ete 

PIA 'MA nt-p~ ,, u,o LIDA 
nL ~.~:%'}~\ .. ~; ~ 

"Desa:fi'à.:'J;i)en;1Aerri melhor preço" 
Lanches f }\e~idas em geral 

Dlrecão'tcib Pascoal 
Rua Otávio TarquiruiMt.6 - Nova Iguaçu 

MARLENE MÓVEIS (ME) 
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS DE ESTILO 

DIRETO DA FÁBRICA 

DIREÇÃO 

Geraldo Alves 

R. Antonio José Blttencourt, 564 - Loja 
Centro - Nilópolis - RJ 

Tel.: 791-3295 

Jornal· SEM flOIIEIIRS 

Nelson Júnior 

FORASTEIROS, NÃO! 
Há rumores que o cantor e deputado federal 

Agnaldo Timóteo sonha em candidatar-se à Prefei
to em Nova Iguaçu nas próximas eleições e apare
cem ainda os nomes da deputada federal Cidinha 
Campos, o ex- candidato ao governo do Estado 
Garotinho e outros menos votados. IGUAÇUA
NOS ! CANDIDATOS FAROSTEIROS, NÃO!!! 

NOVA IGUAÇU FICOU COM UM SÓ 
DEPUTADO FEDERAL 

Nas eleições de 1994, Nova Iguaçu enviou para 
Brasília tres representantes: Fernando Gonçalves, 
PTB; Itamar Serpa, PDT; e Nelson Bonúer PL. 
Este ultimo foi nomeado Secretário Especial para a 
Baixada Fluminense, Itamar Serpa está ameaçado 
de perder seu mandato pelo TSE, ficando apenas 
Fernando Gonçalves que vem realizando um exce
lerrt:etrabalho na Câmara dos Deputados, honrando 
o .nosso município e Estado. 

DÉLIO LEAL CONTINUA LÍDER DO -
PMDB NA ALERJ 

Os deputados estaduais do PMDB, reconduzi-
ram o deputado estadual ______ _ 
Délio Leal para continuar 
na liderança da bancada do 
PMDB na Assembléia Le
gislativa do Estado do Rio 
de Janeiro. 

Em conversa com o colu
nista Délio Leal foi taxativo 
com relação a saída do Pre
feito César Maia do PMDB 

FOTOS DE ÀRQU.IW 

DélioLeal 

J)ACHECO CONTAIILIOAOE 
Escritas Fiscais, Imposto de 

Renda, Legalização de 
Empresas, Contabilidade 

ELIANA PACHECO 
CONTABILISTA 

CRC 11.678/89 - RJ 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1480/Sl.214 
Shopping Center Iguaçu - Tel.: 768-~10 

CAIXAS 
PLÁSTICAS 

MARFINITE 
GOYANIA 

QUALIDADE MAIOR 

FÃBBICAI 
PROMOÇÃO 

MERCADO 1008 r02u ,6&·1434 
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GERAL 

GOVERNADOR EMPOSSA NOVOS MEMBROS 
DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 

Para impulsionar o desenvolvimen
to intelectual e econômico da popula
ção o Governador Marcello Alencar 
empossou, no Palácio Guanabara, os 
21 novos membros do Conselho Esta-

nhos para a cultura do Estado. 
Os novos membros do Conselho 

Estadual de Cultura são: o critico de 
arte Alcideo Mafra de Souza; os edu
cadores Maria Y eda Linhares e Ro-

berto Accioli; os escrito-
1':---.------;i;;.;-;-::::N~rr::ir::--;-::-.,;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãl res Antonio Callado, Car-

los Eduardo Novaes e Né
lida Pinõn; o pintor Carlos 

' Scliar; o maestro Edino 
, Krieger; a jornalista Diba 

Mucio Teixeira Heimbur
ger; o colecionador João 
Sattamini; o botânico Luís 
Emídio de Mello Filho; a 
produtora de cinema Glau
cia Camargo; o economis-L.._ _____________ ...:...._____, 

ta Hélio Portocarrero; o ar
quiteto Oscar Niernayer; o músico 
Paulo Moura; o cineastra Zelito Viana· 

dual de Cultura. 
O Secretário de Cultura e Esportes 

Leone Kaz, considera importante que 
seja dado prosseguimento aos projetos 
que serão desenvolvidos de recupera
ção de menores carentes, como os 
programas esportivos que serão im
plantádos em sete municípios da Bai
xada. 

Para que tudo fim.cione bem foram 
selecionadas personalidades ligadas a 
vida cultural que irão, refletindo o pen
samento da sociedade, apontar cami-

· o procurador Geral do Estado, Raul 
Cid Loureiro; o Diretor do SESC, Ubi
ratan Correa e o ex-presidente da RI
OARTE, TertulianodosPassos. Como 
suplentes foram indicados F emando 
Portela, Teresa Maria Mascarenhas e 
Regina Miranda. 

Em foto de Almir Lobo, o governa
dor Marcello Alencar "sacramenta" o 
ato, tendo a seu lado o Secr. de Cultura 
Leonael Kaz. 

~---
Recebemos do Sr. Aldo Paixão a 

seguinte carta: 
Ao jornal Sem Fronteiras 
Sr. Diretor, 
Nossos parabéns pela reportagem 

Moradores emporcalham logradou
ros. Sugerimos não só esta, mais uma 
campanha mais efetiva de maneira a 
conscientizar a opinião pública em 
não jogar sacolas e entulhos. 

As pessoa~ talvez desconheçam 
seus direitos de defesa. E dever dos 
poderes públicos recolher o lixo das 
residências e manter as vias públicas 
limpas e o lixo retirado no mesmo ato 
da varredura. 

1 

Atenciosamente, 
Aldo paixão - Nova Iguaçu 

O mesmo missivista pede provi
dências a quem de direito para o "gar
galo" que éa Rua Otávio Tarquino em 
decorrência de inúmeros pontos de 
ônibus, de um l~o, e do outro o de 
caminhões de carga, que usam a rua 

Paiva Teixeira, e mesmo a Otávio 
Tarquino, no lado esquerdo sobre a 
calçada, não só afunilando o trânsito 
nessa via, bem como obrigando aos 
pedestres a transitar pelas ruas~ cor
rendo risco de vida. 

---- 1 -- X --------

Receoemos do Vereador Carlos Al
bino um exemplar encadernado da Lei 
Orgânica de Queimados, pelo qual 
agradecemos o envio, porém, o curio
so dessa história é que no art. 215 
dessa Lei diz o seguinte: O Município 
mandará imprimir esta lei orgânica 
para distribuição nas escolas e entida
des representativas da comunidade, 
gratuit.ama:rte, de modo que se faça a 
mais ampla divulgação de seu conteú
do. 

N .R.. não contestamos o mérito da 
iniciativa, porém, ao invés de a Câma
ra Municipal te-la impresso (confor
me indica na capa) deveria ter sido 
pelo Poder Executivo, como diz o 
referido artigo. 

1W 

DEPUTADOPEDEBATALHAO 
PME CORPO DE BOMBEIROS 

PARA BELFORD ROXO. 
O Deputado Ricardo Gaspar 

apresentou a mesa do Poder Le
gi.slativo as indicações de nº 20 e 
25, nas quais na primeira que é a 
criação de um Batalhão da Polí
cia Militar justifica que Belford 
Roxo tendo aproximadamente 
560 mil habitantes e 89 krn2 e o 
desnível social existente, possi
bilita o surgimento de diversos 
conflitos, agravado pela invasão 
de marginais foragidos do Rio e 
ainda a distância que separa os 
20° e 21 º BPMs, dificultam so
bremaneira o atendimento. Com 
a criação de um Batalhão Policial 
MilitarjustificaRicardo, emBel
fordRoxo, tal fato desoneraria os 
referidos batalhões. 

No Ante-Projeto de lei apre
sentando prevê que o poder Exe
cutivo disporá de 180 dias a con
tar da publicação desta lei, para a 
regulamentaçào e sua implanta
ção, ou seja, 6 meses. 

Na indicação denº25, encami
nha à mesa o Ante- Projeto de Lei 

que "Dispões sobre a criação de 
um Grupamento de Incêndio do 
Corpo de Bombeiros, no Municí
pio de Belford Roxo vazado nos 
seguintes termos: 

AAssembléialegislativa do Es
tado do Rio de Janeiro: 

RESOLVE: 
Art. 1 º - Fica o Poder Executi

vo responsável pela criação de 
um Grupamento de Incêndio do 
Corpo de Bombeiros de Estado 
do Rio de Janeiro, no Município 
de Belford Roxo visando atender 
a populaçào local. 

Art. 2° - O Poder Executivo 
disporá no prazo de 180 ( cento e 
oitenta) dias, a contar da popula
ção desta Lei, para regulamenta
ção e sua implantação. 

Art. 3 ° - esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em con
trário. 

A indicação de nº 20 está data
da de 6 de abril do corrente e 25, 
em 26 do mesmo mês. 

, 

CONTATOS PUBLICITARIOS 

EMPRESA JORNALÍSTICA SELECIONA JOVENS 

DE TODAS AS IDADES. 

SEXO FEMININO, PARA SEU QUADRO DE 

CONTATO PUBLICITÁRIO. 

EXCELENTE COMISSÃO + PRÊMIOS 

POR PRODUÇÃO 

Rua Barão de Tinguá, 669 - Centro 
Nova Iguaçu/ Sr. Trigo 

Ou pelo Te/.: 796-5467 - Sr. Guilherme 
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SEM FRONTEIRAS - 3 ANOS. 
INFORMANDO SEM LIMITES Pág.2 

ENTREVISTA: CARLOS MORAES COSTA PROJETÃO 95 DO CEM REPETE -SUCESSO 

Com a franqueza que lhe é peculiar, o Pref. de Japerí, Carlos Moraes Costa, em 
entrevista exclusiva, fala de seu trabalho a frente daquele município. Leia na pág. 4. 

NA COLUNA DO GATO: 
LADY FRANCISCO Ê 

li CHEGADA A GAYS 
PÁG. 7 

NO LEOPOLDO EM 
· SETEMBRO, GRAND'E 

A~ITO CWL l'URAL 
PÁG,2 . 1 1 

BEIJA•F LOR JÁ TEM 
SEU ENREDOPARA Q · 

CARNÁ·96 
PÁG.9 

ACABA UMA.PARTE DA 
HISTÓRIA DE'N'; l'GUAÇU: 
TIPOGRAFIA $~0 JOSÉ -

PÁG .. 6. · . .:;;, .:•: 

. . 

Buscando incentivar a criatividade, estimulando e incentivando os seus alunos, o 
CENTRO DE EDUCAÇÃO MODERNA, de Belford Roxo, realizou mais um evento sob 

a denominação de PROJETÃO, na sua versão 95. A cada ano melhor ainda .. 
Mais detalhes na pág. 5 

FLÁVIO NAKANDAJ(ARE 
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tlmento expresso da editora, sob as pe-
nas da lei. 

1 
W. VITAL 

VÍDEO E SOM 

NOSSA OPINIÃO 
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TRÊS ANOS INFORMANDO SEM LIMITES 
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Nos idos de 1992 
transformávamos 

uma publicação, criada e educada 
por nós, dentro de um partido polí
tico, cujo propósito era - imaginá
vamos à época - servir a população, 
buscando conscientiz.á-la politica
mente. 

Contudo, sem apoio da direção 
desse mesmo partido, vimo-nos na 
contingência - e mesmo por ques
tão de sobrevivência do veículo -
mudar o seu rumo de forma radical. 
E aí em 1 ° de junho de 1992, surgia 
o seu JORNAL SEM FRONTEI
RAS, abandonando de vez sua co
notação político-partidária, para 
tomar-se um veículo independente, 
sério, ético, imparcial e verdadeiro. 

DENIZE DESENHA 
Suas manhas estão na sala do SESC 

Meriti. ''Ela busca o interesse apenas 
passageiro de motivos e a sua série de 
desenhos feitos a caneta esferográfica 
e se serve de vários temas, começando 
com os toteres passando por elemen
tos simbólicos retirados de crenças 
populares' ' , disse. Ela é bacharel em 
pintura pela UFRJ. 

AMIGO URSO 
Está arrebentando os desenhos de 

Sheyla Triani sobre o " Amigo Urso" 
na última página. Ela está usando sua 
categoria. Parabéns. 

CHUVAS DE CORES NO LEO
POLDO 

O Ginásio do Colégio Leopoldo será 
palco de uma espetacular exposição 
coletiva de pinturas onde 50 manhas 
exibirão as mais recentes fantasias dos 

Não sem muita luta chegamos até 
aqui. E se chegamos, e se estamos 
crescendo,• paulatinamente, é por 
merce desse mesmo trabalho diutur
no, na busca incessante do aprimo
ramento da informação, da qualida
de visual, da qualidade de impres
são, entre outras. 

A partir do dia 1 º de junho de 

1995, entramos no ANO IV desse 
periódico que, como todo jovem, é 
irrequieto. Já nesta edição fizemos 
uma mudança na primeira página, 
qual. seja a de uma nova "cabeça", 
elaborada pela Magic Publicidade, 
mas que será a definitiva. 

Queremos também nessa oportu
nidade expressar a nossa profunda 
gratidão a tantos quantos nos ajuda-

artistas plásticos de N. Iguaçu. A 
Chuva de Cores será na primavera 
com a presença de 1 1 artistas e algo 
mais ... 

* Nelma Francisca Domeles está 
expondo a tela ' 'OPescador",noCen
tro Cultural Tabela. 

* FiqueisabendoqueOswaldoFor
ty vendeu uma tela para a familia de 
Ayrton Senna. Felizniver Forty. 

EMMERITI 
''Busca de uma Estética Nacional' ' 

será mostrada no SESC Meriti. Com 
vídeo, palestra e exposição. Dia 25 de 
junho às l O horas. 

EXPO CIPA95 
Vasta programação cultural foi rea

lizada na LIGHf. Teve a palestra• O 
QUE É ACIDENTE ZERO; Viagem à 
Terra da Luz com o Grupo de Teatro 

1 

Funerária 
São Salvador 

ram nesta caminhada até aqui. 
Nossos colaboradores, nossos 
anunciantes e aqueles que mesmo 
sem pertencerem ao nosso quadro, 
torcem pelo nosso sucesso e até 
indiretamente colaboram conosco, 
com suas opiniões e sugestões para 
o aprimoramento desse trabalho. 

Não podemosnos esquecer tam
bém daqueles a quem é dirigido 
esse veículo, os nossos leitores, 
motivo principal. desse nosso em
preendimento, cuja resposta tem 
si.do a melhor possível 

Por fim queremos dizer que con
tinuaremos nessa busca incessante 
defàzerumjoriialcadavezmelhor, 
buscando o que de melhor tiver a 
notícia.· 

Oscar Santos 1 

LIGHf; Viagem à Terra da Luz como 
GrupoLIGHT SOBRE AMBIENTES 
DETRABALHOEQUALIDADEDE 
SEGURANÇA E ECOLOGIA DE 
TRABALHO (SEBAE - Luiz Aurélio 
de Azevedo Leite); Direção Defensiva 
(SENAI- Jorge Carlos Correa); Segu
ra Quase tudo (Grupo de Funcionários 
do DDV.D), Segurança do Trabalho
UNICAMP-Jamiro da Silva Wander
ley; A Postura dos Supervisores Para 
Evitar Acidentes - Grupo de Funcio
nários da DTOP P e Canto e Voz de 
Caxias - Grupo de Ftmcionários do 
DBSD. 

Ao longo destes últimos anos a LI

GHf vem desenvolvendo inúmeras 

ações na área de segurança do trabalho 

que buscam, sobretudo, envolver os 

trabalhadores no processo educativo 

da preservação da vida, texto do con

vite que recebi. Muito grato. 

Serviços Autorizados das Fábricas CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministério dos Transportes, Compactor, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército 

Concessionária dos SeNiços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Ncrva Iguaçu 

• Papelaria 
• Artigos para Presentes 

PHILCO- PHILIPS-ARNO- SANYO 

Consertos de Fornos Microondas 

ESCRITÓRIO E OFICINA 
Rua Dr. Barros Júnior, 344 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels .: 767-8586- 767-9433 - FAX: 767-9659 
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Rua Dom Walmor, 179- Ncrva Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-0124/ 767-0529 

• ~ornol JEM floNTEIRAS 

• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 137 
Mesquita - Nova Iguaçu - RJ 

Tel: 796-1050 
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CORA ~ÃO E SENTIMENTOS -II 
Se a reação emocional é despertada 

'pela alegria, vários são os concomi
tantes físicos que a acompanham, don
de as expressões simbólicas: "Cordi
almente"; "Saltava-me o coração"; 
"Senti o coração aos pulos"; "O meu 
coração exultava''; '' Confortou-me o 
coração" . É assim conhecida a ma
neira pela qual o público se refere 
habitualmente, a wn homem sem sen
timent.Ós: - "Homem sem coração"; 
"Coração duro"; "Coração empe
dernido"; "Coração de pedra"; "Pes
soa sem entranhas''. Se o medo se 
apodera de alguém, predominam os 
fenômenos de vasoconstrição cefálica 
e periférica. Quando tal ocorre, diz
se: " Fiquei pálido de medo" ; "Bran
co depavor"; ' 'Gelaram-se as mãos". 
Tais expressões simbólicas dizem bem 
das modificações que se operam na 
circulação quando se desencadeia de-
terminado estado emocional. Estes, 
são, via de regra, fugazes. Passados 
alguns momentos, volta o organismo 
ao seu estado nonnal. Entretanto, 
quando as emoções se repetem com 
invulgar freqüência, o paciente fica 
cada vez mais sensível às desordens, a 
princípio transitórias, que se vão ins
talando em caráter permanente. E, tal 
seja a sua freqüência e duração, che
gama provocar alterações orgânicas 
irreversíveis . Assim é que uma lúper
tensão transitória e fugaz pode, com o 

correr dotempo, pela re
petição continuada, ins
talar-se de forma defini-
tiva. As reações violen

.__ __ ___. 

tas, que se processam no aparelho car
diovascular sob o influxo emocional, 
são suscetíveis de provocar desordens 
mais ou menos graves e até a própria 
morte. Isso viria explicar certas mor
tes ditas sem rastro, provocadas por 
síncope cardíaca, sem que se encontre 
substrato anatômico que as justifiquem. 
A medicina psicossomática busca exa
tamente estabelecer essas relações, es
tudando as causas de ordem psicógens 
e afetiva capazes de ter profim.da re
percussão sobre o organismo humano. 
Desde a antiguidade se reconhecia ser 
o coração o órgão mais sensível às 
reações emocionais, a ele cabendo re-
agir às comoções mais violentas. Ain
da hoje é freqüentemente repetido o 
velho adágio: "Fazer das tripas cora
ção' ' , quando os obstáculos e as vicis
situdes a vencer são ínúmeros e peno
sos. O coração reage de várias formas 
ao estado emocional. Em regra, quan
do a emoção desperta taquicardia ou 
bradicardia, o paciente queixa de sen
sação de angústia precordial, com im
pressão de morte iminente. 

ATUE COM INTEGRIDADE, 
SIRVA COM AMOR E TRABALHE 

PELA PAZ. 
Que Deus nos proteja e .. Até lá ... 

Dr. M. Simões Neto - Doenças Emocfonais - Psiquiatria - Medicina-Psicossomática 
Prof. da Uni-Rio - CREMERJ 52.27282-5 • Tel: 768-3884 

• RELIGIÃO otGon A. Amaral 

BOAS NOVAS FARA VOCÊ 
O único lunda1nento 

Todos os nossos empreendi
mentos para serem bem sucedi
dos devem estar bem fundamen
tados, bem ancorados, bem esta
cados, bem basilados. Qualquer 
iniciativa em qualquer área da 
existência deve ser bem estrutu
rada a fim de que a exequibilida
de não traga para o seu idealiza
dor problemas que possam impe
dir a seqüência do projeto. Uma 
empresa que vai ser montada; um. 
prédio que vai ser construído; 
úma cirurgia que vai ser executa
da são iniciativas que precisam 
estar amparadas por medidas, 
estudos e exames cautelares. 

Em tudo na vida precisamos 
agilizar os nossos propósitos de 
forma bem fundamentada. Na 
vida espiritual necessitamos de 
cuidados especiais. Foi o Senhor 
Jesus quem nos alertou sobre os 
fundamentos de nossa fé. Ele 
disse: "Todo aquele, pois, que 
ouve estas minhas palavras e as 
põe em prática, será comparado a 
um homem prudente, que edifi
cou sua casa sobre a rocha. E 
desceu a chuva, correram as tor-

rentes, sopraram os ventos e ba
teram. com ímpeto contra aquela 
casa; contudo não caiu, porque 
estava fundada sobre a rocha" 
(Mateus 7:24-25). 

A Bíblia, quer no Velho Testa
mento quer no Novo Testamento, 
nos chama a atenção para a pedra 
angular, a pedra de esquina, a 
Rocha de Israel. Ele, Jesus, é a 
pedra! Ele centraliza na cruz do 
Calvário, a proposta substitutiva; 
a proposta redentiva. Ansiamos 
por encontrar leni tivo para as nos
sas inquietações e para as nossas 
angústias. Na busca de soluções 
somos levados a muitas alternati
vas no plano espiritual. É bom 
lembrar que São Paulo quando 
escreveu aos crentes de Corinto 
afirmou: "Ninguém pode por ou
tro fundamento, além do que já 
está posto, o qual é Jesus Cristo" 
I Corintios 3: 11 ). E Jesus citou o 
profeta Isaías: Eis que ponho em 
Sião como alicerce um.a pedra, 
um.a pedra preciosa, pedra de es
quina, de firme fundamento ... " 
(28:16). 

Padaria Santa Clara de 
Roxo 

Açougue Cancela 
Direção: Manuel J.S. Robalinho 

Entregas a domicílio 
Grande variedades 

de doces finos 
Pizzas, Sorvetes Salgados e/ 

catupiri 

NOSSA ESPECIAL! SERVIR BEM 

Recebemos Tickets 
como forma de 

pagamento wf Camarão, Atum, Frango 
Palmito e/ Galinha e catupiri 

DIREÇÃO DO AMIGO J. RODRIGUES 

Av. Joaquim da Costa Lima, 1361 - Jambuí 

CEM 
Centro de Educação Moderna 

e Jardim Escola Castelinho 

Aceitamos .Cartões de Crédito 
Rua Dr. Thibau, 20 - 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu - RJ Travessa Mariano de Moura, 85 

Faculdade de Tecnologia em Processamento de Dados 
Informática 

Vestibular em Julho -Inscrições de 1 a 30/06 

· O ensino que você 11'.lerece 

Rua Virgilina Bicchieri, 62 - Belford Roxo - RJ - Tel.: 761-4881 
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CARLOS l\1ÔRAES COSTA - PREFEITO DE JAPERI 
Nesta entrevista exclusiva a SEM FRONTEIRAS o Prefeito de Japerí : Carlos Moraes Cos.ta fala com entusiasmo sobre o trabalho 

que vem desenvolvendo no seu município, considerando como a ''menina dos olhos'' o que vem realizando pela educação. 
Comenta ainda sobre os projetos em andamento e os futuros e com a franqueza que lhe é peculiar, fala de política e dos políticos. 

Carlos Moraes Costa 

Sem Fronteiras - Em 93, haviam 8 mil alu
nos matriculados na escolas do município. 
Agora, em 95, qual é esse número e quantas 
escolas foram construídas ou reformadas? 
Carlos Aforaes - ''No momento são 11 mil 
alunos em 16 escolas. Estamos terminando 
uma no bairro Santa Amélia, que é a primeira 
escola construída no município, reformamos 
uma na Vila Conceição, outra no bairro Dela
mare e mais o ColégioArySchiavo. Até o final 
do nosso governo o objetivo é fazer uma escola 
por semestre, no mínimo. Estamos fazendo um 
esforço, porque agora vamos fazer um prédio 
para o Senai e o Senac JÔ está vindo para o 
município'' 

S.F. - O que falta construir em Japeri para 
o município ficar completo? 
C.M. - "Temos quefazerainda oForum, que 
começa mês qüe vem; o prédio das secretarias 
de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e 
Esporte, Turismo e Lazer, que já está em terra
planagem e liêitado; a Companhia da PM; o 
Corpo de Bombeiros; a Delegacia; a Rodoviá
ria e o Hospital, que deve ser inaugurado até 
julho; e possui 85 leitos. Estamos investindo 
muito em saúde, não só a curativa, mas tam
bém a preventiva • '. 

S.F. - No Início de seu governo, declarou que 

Veja nesta entrevista seus pontos de vista sobre esses assuntos. 

o município possula USS 250 mil em recur
sos próprios. E hoje, de quanto dispõe? 
C.M. - ''US$ 700 mil. Quando pegamos o 
governo eram 79 firmas cadastradas. Hoje são 
quase 700. Tem o repasse de verbas, também. 
O SUS repassou R$ 94 mil. Com o hospital 
funcionando vai para R$ 300 mil. Isso aumen
ta a arrecadação. Temos que montar uma 
estmtura financeira.· Fizemos o shopping do 
produtor municipal. Pelo menos 150 micro 
empresas vão surgir, em função disso. 

S.F. - · Até o momento conseguiu atrair ■s 
indústrias que queria para o muniápio? 
C.M. - "Não. Já fiz o distrito municipal 
industrial com 8 lotes industriais, desapro
priei O)ttra áréa, agora vou fazer mais 40 lotes 
industn·ais e não consegui atrair nenhuma 
indústria para cá, até o momento. Isso acon
tece porque a empresa não vem pelo fato de ter 
a terra ou por pena do lugar. Ela precisa de 
estrutura - saneamento básico, hospital funci
onando, banco, telefone. Foi o caso que acon
teceu com a Secretária de Estado de Habita-
ção. Ela que-

uma sociedade que só vai até a 8" série? É por 
. isso que empresa! locais absorvem 80% da 
mão de obra de outros municípios. Aqui não 
tem mão de obra qualificada porque falta 
escola". 

S.F. - O que o senhor tem feito na área 
agrícola para incentivar os produtores? 
C.M. - ''Muito pouco. Falta infraestn{tura; 
como disse. O que eu posso fazer é um mercado 
produtor, que apenas facilita, mas não resolve 
o problema. Procuro manteras estradas vaci
nais abertas e fi= algumas pontes, em mutirão, 
para facilitar o escoamento das mercadorias. 
Japeri é o maior produtor de aipim. Estamos 
em contato com um empresário que quer pro
d1cir mandioca para exportação. Eles tem 
todo o projeto e nós vamos incentivar. Os 
agricultores vão le1•an•antagem, podendo plan
tar mais e a mercadon·a vai ter uma boa 
cotação no mercado' '. 

S.F. - Qual a sua obra mais importante? 
C.M. - ''O hospital e escola. Sou muito pela 

educação e 
ria constntir 
mil casas em 
Japeri e eu 
não aceitei. 
Seriam mais 
cinco mil pes
soas para o 
município 
educar, dar 

''/Vêío pode,nos viver' 11u111a socie

dade qtAe fem ape11as de 1ª a Bª 
ser'te. Como é qtAe você pode 

avançar' na cufftAr'a com tAma socie-

acho até mais 
importante 
que a saúde. 
Um povo edu
cado conse
guefazerboa 
saúde.princi
pal mente a 

d. ' / . f. / Bª / . '2" aae qtAe so va, a e a ser'te . 

saúde, e toda a estrutura necessária. Com o 
custo das casas, eu faria manilhamento, esta
ção de água, atenderia muito melhor as pesso
as que JÔ estão aqui dentro e ainda faria 
escolas. A falta de infra estrutura atrapalha a 
Baixada F1uminense e traz o estigma de cidade 
donnitório e violenta, o que nem sempre é 
verdade''. 

S.F. - Quais os problemas de Japeri que o 
Estado não está resolvendo? 
C.M. - ''Por ser um governo novo, não posso 
falar muito. Mas em relação ao anterior, que 
em dois anos só mandou três cargas de remé
dios, o atual já liberou dois carregamentos. Na 
educação é que ainda não tive resposta. Ao 
meu modo estou "batendo lata". Só aceito 
casa se me der 2° grau. Não podemos viver 
numa sociedade que tem apenas de 1 • à 8° série. 
Como é que você pode avançar na cultura com 

preventiva. 
Nas escolas, me orgulho de ter colocado pro
fessores em sala de aula. Faltou cinco vezes eu 
exonero. Não dou "colher de chá". Já exone
rei mais de cem funcionários. O povo tem que 
perder a mania que funcionário público brasi
leiro não trabalha''. 

S.F. - O que acha da emenda constitucional 
que prevê a reeleição? 
C.M - ''Pelo que sei, não posso me reeleger, 
nesse mandato, porque estaria legislando em 
causa própria. Mas essa medida é importante. 
Um prefeito não consegue tenninarum projeto 
em apenas quatro anos. Eu, em pa·-'ícular, 
perdi um ano só organizando o município. Só 
queria que prolongassem meu mandato por 
mais dois anos. Queria fazer mais 20 escolas. 
Em 90 dias o hospital vai se auto financiar e 
sem precisar gastar dinheiro cnm a saúde, vai 
dar para fazer várias escolas •' 

S.F. - Em 94 o senhor apoiou o deputado 
Federal Nelson Bornier. Porque desfez a 
aliança? 
CM. - Porque ele não trouxe nenhum beneficio 
para o município. Votei nele, mas não fiquei 
atrelado porque preciso de recurso. Ficam 
contando histórias de dinheiro internacional, 
enquanto isso o tempo passa e não vem nada. 
Eu tenho que procurar um caminho mais efici
ente para o município. Não é nada pessoal com 
o deputado. F11i leal a ele, mas não correspon
deu às expectativas da Baixada, que é carente 
de liderança. Para mim o Deputado Nelson 
Bornier vai ter que provar para que veio. Até 
hoje ele não veio para nada". 

S.F. - E sobre a reformulação da Lei Orgâ
nica dos Partidos e da Legislação Eleitoral? 
C.M. - ''Eu não tenho nenhuma ideologia 
política. Não sou preso a partido. Há um 
século existem partidos políticos e estampa a 
mesma miséria. Eu não vejo nenhuma reforma 
como solução. É preciso ter homens com 
vontade política. Essa politicagem barata 
existe desde a época de Cabral. De vez em 
quando mudam, invertem a questão, mas o 
povo continua na mesma situação. Cheguei a 
concl11são que partido não é solução. A não ser 
que se faça uma grande reforma na educação 
para poder criar uma nova mental idade '' 

S. F. - É verdade que se Humphrey Guabi
raba se candidatar a prefeito de Nova Igua
çu, o senhor irá apoiá-lo? 
C.M. - O Humphrey esteve aqui. Ele participa 
da vida de Japeri desde a emancipação e me 
falou que é candidato e perguntou se eu o 
apoiaria. Eu acho ele um homem decente, um 
comerciante sempre voltado para os proble
mas da cidade. Ele participa de verdade é um 
bom homem. Se ele realmente se candidatar, 
vai merecer o meu apoio. Por enquanto só 
ienho compromisso com ele''. 

S.F. - O que diz sobre o impasse no Hospital 
da Posse? 
C.M. - "A constituição é municipalista. Dá 
plenos poderes aos prefeitos. Então porque a 
intervenção de outros poderes para tocar o 
Hospital da Posse? Eu dou razão ao Altamir. 
Legalmtnte ele está certo. Mas a briga é pela 
chave do cofre. Essa é que é a verdade''. 
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RÉPORTAGEM 

ECOLOGISTAS DISCUTEM EM SEMINÁRIO 
PROBLEMA DAS MINERADORAS 

• lização da lei de z.oneamen

-

Componentes da mesa dos trabalhos do Seminário 

to urbano; a poeira na área 
das pedreiras, que deveriam 
ficar em locais isolados; os 
inúmeros buracos nas ruas 
sem fiscalização da secreta
ria de obras e a falta de aces
so das comunidades aos pro
gramas das empresas, tam
bém foram abordados nas 
mesas redondas. Muitas das 
situações mencionadas já 
são velhas conhecidas da 
Baixada Fluminense. Mas 
no encontro, pessoas direta
mente ligadas aos proble

O sistema operaéional das empresas 
mineradoras; a relação entre mineradora, 
meio ambiente e qualidade de vida; as vias 
de solução para os problemas eco-sociais 
na região da Serra de Madureira e a contra 
partida de empresas, comunidades, poder 
público e ONGs, foram os pontos debati
dos no seminário "Visão Global·de De
senvolvimento Sustentável das Minera
doras da Baixada Fluminense'', que acon
teceu no Sesc de Nova Iguaçu. 

O encontro, contou com a presença de 
representantes da Feema; da Universida
de Federal Rural do Rio de Janeiro; do 
Secretário de Indústria, Comércio, Tec
nologia e Meio Ambiente, José Távora; 
de quatro mineradoras da Baixada Flumi
nense; de associações de moradores e da 
sociedade civil organizada, e foi elabora
do pelo grupo ecológico Onda Verde, uma 
organização não governamental. 

O seminário iniciado pela manhã, con
tinuou à tarde com mesas redondas para 
discussão das idéias. Ao final do debate, 
os principais problemas das áreas próxi
mas às mineradoras "oram apontados, com 
as possíveis soluçõ ,. Esclarecendo que 
as organizações nà, ;overnamentais não 
querem substituir e stado, apenas con
vencer a sociedade li1 para juntos me
lhorarem a qualidade e vida nas cidades, 
os membros do Ond::i Verde sugeriram, 
entre outras metas, que seja criado um 
fundo municipal para garantir a educação 
ambiental e o aparelhamento dos órgãos 
ligados ao meio ambiente e disseram da 
necessidade de canais de cçmunicação 
entre mineradoras, comunidade e órgãos 
públicos além de que todos saibam o que 
está acontecendo nas redondezas. 

Problemas como o crescimento urbano 
desorganizado, que melhoria com a atua-

mas tiveram a oportunidade de debate em 
assuntos, recebendo estímulos para luta
rem e não deixarem que as propostas 
fiquem apenas no papel. 

Hélio V anderlei, presidente da Onda 
Verde, reconheceu que o Seminário não 
foi a solução, mas pelo menos abriu as 
portas para que todos prestem mais aten
ção ao meio ambiente. "Sou muito crite
riso. Ainda temos muito a que caminhar 
para alcançarmos o objetivo real'', con
clui, propondo a formação de um grupo de 
trabalho permanente, para tentar resolver 
os problemas ambientais e melhorar a 
qualidade de vida da população. Na ver
dade estas são as principais metas do 
Onda Verde. 

O QUE É O ONDA VERDE 
Fundado há pouco mais de um ano, por 

um grupo de amigos preocupados com o 
destino da Baixada Fluminense, o Onda 
Vereie, que mantém contato com o escri
tório do Greem Peace, no Rio de Janeiro, 
e faz intercâmbio com outras instituições 
ecológicas, tem como objetivo desenvol
ver a necessidade de cada um de preservar 
o meio ambiente. Ele trabalha as diretri
z.es das políticas ambientais do Estado 
participando de debates nacionais, lutan
do pela preservação da natureza. Em 
busca dos mesmos ideais, 55 pessoas par
ticiparam do seminário. A informação é 
de um dos coordenadores do evento, Ed
son Lessa, que também controla o sítio 
ecológico Gaia, administrado pelo Onda 
Verde, onde são plantados legumes, mais 
tarde trocados por lixo reciclável. Na 
mitologia grega, Gaia é a deusa da terra 
produtiva. 

(E.M.) 

CEM REPETE SUCESSO NO 
PROJETÃO VERSÃO 95 

Com a arquibancada da quadra de es
portes lotada por um público para lá de 
empolgado, o Centro de Educação Moder
na (CEM), de Belford Roxo, promoveu no 
último dia l O, o Projetão 95 - um evento 
integrado pelas .disciplinas 
inglês, história, português, 
educação tisica e educação 
artística, onde os alunos da 
4ª série ao 2° grau, apresen
taram coreografias, encena
ram peças, declamaram poe
sias, enfim, praticaram di
versas atividades culturais, 
desenvolvendo suas aptidões 
e o rendimento em sala de 
aula. 

ram convidados professores de dança, le
tras, história, geografia e estudantes de 
música. Para abrir o Projetão 95, dez 
meninas dançaram/malharam ao som de 
"Descobridor dos Sete Mares", uma re-

Acontecendo há quatro 
anos consecutivos, o proje
tão, incialmente, era elabo
radopelos professores de por
tuguês e inglês e era chama
do de Femusp, porque só 

As crianças tiveram participação especial no 
Projetão 95 

apresentava música. Mas os mestres sen
tiram a necessidades de ampliar o projeto. 
Por isso, convocaram outras disciplinas e 
tornaram o evento mais abrangente. A 
idéia e a coordenação ficam a cargo dos 

gravação de Lulu Santos, um dos homena
geados do evento, junto com o saudoso 
maestro Tom Jobim e a cantora pop ame
ricana Mariah Carey. 

A festa, que teve apoio cultural do jor-

professores, mas as demais · r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;-, 
atividades são de total res
ponsabilidade dos alunos que 
levam tudo na maior serie
dade. Eles ornamentam o 
local, apresentam o espetá
culo e ainda cuidam da segu
rança. 

Por ser uma atividade ex
tra classe, os alunos que par
ticipam ganham pontos para 
ajudarem na média. Mas a 
maior finalidade do Projetão 
é fazer com que eles se inte
ressem por cultura em geral. 
Segundo uma das coordena
doras do projeto, o evento 
visa desenvolver as habili

Membros do juri, onde participaram dois dos nossos 
colaboradores: Oscar Santos e Cezar Said 

dades culturais do estudante. Ela tµnbém 
acredita que esse tipo de trabalho ajuda no 
desempenho em sala de aula. É que os 
alunos interpretam canções, praticam tex
tos e faz.em coreografias. Ou seja, são 
atividades paralelas as do currículo normal 
e que servem para apoiar e incentivar o 
jovem a ter mais interesse pelos estudos. 

Mas durante a competição, o maior 
estimulo foram os troféus, entregues aos 
vencedores. Para julgar os trabalhos, fo-

nal Sem Fronteiras, começou às 16h e 
30min, só acabou às 23h. É que após a 
competição teve a Disco CEM, com o DJ 
Alexandre Sampaio. Para cobrir as despe
sas, a entrada foi paga._ Mas como o proje
tão não visa lucro, a quanfüí que sobrou da 
bilheteria vai para o fundo de formatura 
dos alunos, que durante o evento não qui
seram saber de mais nada, a--não ser curtir. 

(E.M.) 

PBEFEITUBA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
IPTU 95 - ÚLTDVIA CBA?ICE 

Quem ainda não recebeu a guia deve comparecer à Prefeitura para r ecebê-la. 
O desconto de 60% para cota única continua valendo até 30 de junho. Quemjá recebeu 

e não pagou poderá fazê-lo até o dia 30 de junho com desconto de 40%. 
Não esqueça: para Queimados crescer só depende de você! 

Governo Municipal -Administrando de mãos dadas coma coJ11unidade. 
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REPORTAGEM 

TIPOGRAFIA SÃO JOSÉ.-UMA PARTE DA 
~STÓRIA QUE NOVA IGUAÇU PERDE 

GARRA E DEDICAÇÃO NO 
I.F.P. BELFORD ROXO 

.as atividades, mantendo a 
boa reputação da firma que 
é tradicional no municí
pio. 

Telmo Santiago já na oficina vazia 

Só que agora precisan
do de desC3Ilso, Telmo e 
Marilda não têm quem 
continue à frente dos ne
gócios. Por isso, decidi
ram encerrar a produção e 
venderam todo o maqui
nário. -Emocionado, Tel
mo Santiago aproveitou a 
ocasião para mandar uma 

Nova Iguaçu acaba de perder parte 
de sua história. É que a tradicional 
Tipografia São José, desde 1938 pres
tando bons serviços gráficos à comuni.
dade, encerrou suas atividades no dia 12 
de maio. · 

Com um curriculum exemplar, que 
vai desde a confecção de jornais para o 
deputado Getúlio de Moura, até servi
ços para médicos, advgados e políticos 
de destaque na região, a São José foi 
fundada há 57 anos pelo Sr. Jurandir da 
Costa Souza, mais conhecido como 
Toco, que ficou cuidando dos negócios 
até 1982, quando ful.eceu, aos 72 anos 
de idade. Daí em diante, sua filha 
Marilda Pinto Santiago e seu genro, 
Telmo Dias San!l_ago, continuaram com 

mensagem às pessoas que 
estiveram presentes em todos os mo
mentos, durante os 57 anos de existên
cia da Tipografia São José. 

"Eu e minha esposa fizemos de tudo 
para mántermos a firma em bons termos 
e dando continuidade ao nome que foi 
apresentado aos clientes e amigos, prin
cipalmente os da rua Getúlio Vargas. 
Agradecemos a todos pela colaboração 
e aproveitamos para comunicar que es
tamos paralisando as atividades por 
motivos alheios a nossa vontade, já que 
não temos pessoal para dar continuida
de ao trabalho. Espero que Deus nos 
ajude, na nossa nova vida e a todos os 
que conosco estiveram nesta árdua ca
minhada''. 

(E.M.) 

A despeito das dificuldades materi
ais, e de pessoal, por que passa a admi
nistração pública, o Detetive JOÃO 
BATISTAPEREIRADA SILVA, vem 
desenvolvendo um excelente trabalho 
frente ao Posto do Instituto Félix Pache
co, em Belford ~oxo, graças a sua 
dedicação, empenho e determinação com 
que age frente a esta repartição estadu
al, desde a sua inauguração, há cinco 
anos, numa iniciativa deste funcionário 
e do extinto Delegado Rudá lguatemi 
Vtlanova, à época titular da 54ª DP. 

Contando com o apoio do então Vice
Governador Francisco Amaral, que 
atendendo solicitação de diversos seg
mentos da sociedade, que encaminha
ram requerimento nesse sentido ao Exe
cutivo Estadual, fui criado o posto. 

Em um espaço cedido pela 54ª DP, 
reformado e ampliado por BATISTA, 
com o apoio da BAYER SA e da Prefei
tura, hoje o posto, que conta com 4 
funcionários cedidos pelo prefeito, tem 
uma estatística de cerca de 36.000 car
teiras de identidade emitidas. 

A sobrevivência material do posto 
existe graças ao auxílio da Bayer SA, 
(manutenção e material), Cia. Compac
tar, Distribuidora Paturi, Rotary Club 
de Belford Roxo e outros empresários 
locais que também ajudam fornecendo 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base 

de troca - Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 

AGORA FICOU MAIS. FÁCIL FALAR 

COM AGENTE 
li 

materiais de apoio. 
A prioridade no atendimento, sem

pre com zelo, é prestado a idosos, defi
cientes fisicos e gestantes, além de uma 
organização criteriosa a fim de atender 

ao maior número possível de cidadãos. 
A labuta de BATISTA não se limita 

ao Posto, já que colabora também no 
trabalho da 54ª DP, atuando como in
termediário junto a empresários e a 
prefeitura, no melhoramento do ítem de 
segurança no município. 

Por tais méritos o Detetive JOÃO 
BATISTA foi agraciado, merecidamen
te, por indicação da vereadora ODETE 
MARQUES, com o titulo de CIDA
DÃO BELFORROXENSE (foto). 

• Carpetes moldados e torro de porto 
LAVAGEM DE BANCO A SECO 

DIREÇÃO: !l<einalclo 
Av. Benjamin P. DI•, UO - 9-lford Roxo Tel:. 781-0215 

R. -■ "- - Dan"• Clrcul■r •--. e/Lobo Jr.l Tel 210-&IWI 

MANDE SUA MENSAGEM VIA FAX 

ÁNOTE O NÚMERO (021) 767-9890 
Indústria e Com de Carimbos e Gráfica Ltda. 

• Carimbos • Datadores • Numeradores • Estojo 
de Bolso • Placas de Acrílico • Placas p/ autos 
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~4§1 H M9Wffi 
Indústria e Comércio 

:··.· __ ::::::::.:::·.: .. :■.:j:~, 
Agora. em NOV11 Iguaçu - Nilópolls - Slo Joio de MerltJ 
Av. Pres. Costa• Silva, 1069 - Mesquita - N. Iguaçu - RJ 

(Antiga Getúlio de Moun,) 
Fones: 796-4726 • 796-18t5 

Desperte a Alma 
Artística que há em você 

CENTRO CULTURAL 
MANOEL TABELLA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO S/ TELA 
DESENHO ARTÍSTICO- GRAFITE- PASTEL 

CRAYON- PINTURA EM VIDRO - TAPEÇARIA 
ABAETÉ 

Rua Bernardino de Mello, 1737/c.16 
V. Garrido.- Nova Iguaçu - 767-1721 

Deixe sua Dor de Cabeça Por Nossa Conta 
Legalização de Finnas, Contratos, Distratas, Transferências, 

Alvará, IRPJ etc 

~11?~~ 
ClltC 111192/M 

Av. Retiro da Imprensa, 2279 - Farrula - Belford Ro1to 
TeleFa1t: 781-0268 

"Ética. Não esqueça esse fundamento". 

AD!aNISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 

Este nome é tradição 
Seguros em geral 
Rua Otávio Tarquino, 209/Loja 10 

Nova Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-7354/Fax: 768-5889 

Jorr.ol SEM faOIHIRIS 

• Cartões de Visita • Convites de Casamento 
• Calendário de Bolso etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marq~es, 31/Sala 11 
Trav. Yboty - 17 (Em frente a 84ª ZE) 

Nova Iguaçu 1t 767-1227 

,ACHECO CONTABILIDADE 
Escritas Fiscais, Imposto de 

Renda, Legalização de 
Empresas, Contabilidade 

ELIANA PACH ECO 
CONTABILISTA 

CRC 11.678/89 - RJ 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1480/Sl.214 
Shopping Center Iguaçu - Tel.: 768-9010 
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O Brasil está exportando mais que im

portando. Isso no ítem BICHA. O que 

tem de bicha brasileira em Londres Paris , , 

Roma e Nova Iorque é uma grandeza. 

Em São I_,rancisco, nos Estados Unidos, 

existe um bairro exclusivo de gays, onde 

a música mais cantada é Aquarela do 

Brasil. .. 

A CAPITAL 

O Rio será a capital mundial do homos

sexualismo entre os dias 18 e 25 de junho 

com a realização, no Brasil, da 17ª Confe

rência Mundiai° da ASSOCIAÇÃO IN

TERNACIONAL DE GAYS E LÉSBI

CAS, reunindo representantes de 60 paí

ses, inclusive paneleiros portugueses. 

O l'vlUNICÍPIO 

Novaiguaçutambémemritmogay. Na 

Câmara de Vereadores, no último dia três, 

foi realizado um seminário sob o tema 

CIDADANIA PARA GAYS, LÉSBICAS 

E TRAVEST!S. 

O evento contou com a presen

ça de inúmeros enrustidos que se 

declararam do sexo oficial mas, 

por trás das cortinas, arriscam no 

paralelo. 

, MIADOS CURTOS 

Comemorando seu terceiro aniversário 

o Jornal SEM FRONTEIRAS, um jornal 

Na foto, exclusiva desta coluna felina, LADY 
FRANCISCO e MANOEL FERREIRA, o 

NENO, Presidente da A GANI - Associação 
dos Gays Amigos de Nova Iguaçu 

sem limites de sexo. 

Os do oficial e os do paralelo. 

A coluna de hoje foi toda ela dedicada à 

tunna do paralelo numa homenagem à 17ª 

CONFERÊNCIA DE GAYS, encontro 

mundial daqueles que defendem o direito 

de dar o que é seu. 

Por hoje é só! 

Chega de tanta viadagem. 

Agora este GATO vai tomar seu pires de 

uísque e curtir uma gata no Motel CO

MANCHE. 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda 

Direção: 0td'io/S. ~d~ 

&dnn,J da,§_ 81.ok 

~ U,f , ecuw1:a, 

Rua dos Crisântemos, nº 05 - Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 
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TELEGRAMA . 
Recebemos do Vereador Luis Annm.es o se

guinte telegrama: 
''Nesta data parabenizo esse importante veí

culo de commricação por mais um aniversário . 
Desejando saudar toda diretoria e ftmcionários, 
rogando a Deus que ilumine os caminhos desse 
conceituado Jornal ''Sem Fronteiras'' . 

Abraço 

Vereador Luis Antunes 

CELSO'$ Administração 
& Informática Ltda 

1 

"CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silw 

Administrador 
CRNRJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de. Informática 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104- Queimados 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

Comércio e Assistência Técnica 
de Máquinas de Escritório 

ÇONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MAQ DE ESCREVER, AUTENTICAR, ?OMAR, 
CALCUlAR, REGISTRA.DOM, MIMEOGRAFO 

E REGISTAADOPAS ELETRÔNICAS 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 - Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767-0706 

é Ótica 
~Petrônio 

-~ Ó1ica do Bom Preço 

* Exame de vista * Crédito fácil * Consertos grátis 

Tel.: 767-4991 
NOVA IGUAÇU - Rua Otávio Tarquino, 45/Loja 9 
(Dentro da Galeria Central) 
QUEIMADOS: Rua Ver. MarinhoHemetériodeOliveira, 32 
BELFORD ROXO: Rua Rocha Carvalho, 1.353/Loja D 
(Galeria Três Nações - Centro) 

Trazendo este anúncio ganhe desc. 20% 

CLÍNICA DENTÁRIA 
NAKANDAKARE 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

APLICAÇÃO DE FLÚOR EM 
CRIANÇAS -GRÁTIS 

Rua Enrique'Lussac, 94-Mesquita- R.J 
1t 796-1002 
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ECONOMIA DOMÉSTICA & CIA AO PÉ DA ORELHA -

-===-'f=====""-=====---====------------------------':===================================::=., 
CUIDADO COM A VIOLÊNCIA 

Cena comum nos grandes centros urbanos: ao 
meio dia, um casal sai de um shopping center 
carregando algumas sacolas. Entram no carro e 
saem em direção à casa deles. Ao parar num sinal 
de trânsito, de uma via movimentada, são rendidos 
por um menor, armado com uma faca, que leva as 
bolsas de compras, saindo impune. 

Durante vários anos o Rio de Janeiro carregou 
sozinho o estigma de cidade violenta. Mas hoje em 
dia, cenas como estas são vistas constantemente em 
todo o país. A causa mais provável para este caos 
emergente é a miséria que ataca cada vez mais 
pessoas, incentivando-as a ingressarem na vida do 
crime, com mais freqüência os adolescentes. É que 
a pobreza e a má condição de vida frustram e 
deixam os jovens insatisfeitos, principalmente os 
moradores das favelas. 

Os país está passando por um momento critico e 
apesar da ajuda de Organizações não Governamen
tais, ainda está difícil fazer com que ele não acabe_ 
estourando como uma bomba atômica, atingindo 
toda a população, que está desprotegida e indefesa. 
Enquanto a confusão não chega ao máximo, temos 
que lutar sempre para isso mmca acontecer no "país 
tropical abençoado por Deus". 

Mas se você ainda não tem uma solução eficaz 
para eliminar a violência, que tem como vítimas 
preferidas mulheres, jovens e idosos, por serem 
mais distraídos, tome muito cwdado ao sair as ruas. 

Não somente ao carregar bolsas, mas em todos os 
instantes. Porque assaltos e cenas violentas aconte
cem a qualquer hora e sem lugar marcado. Por isso, 

previna-se epreste atenção nos toques a seguir, que 
podem livrá-las de muitas situações desagradáveis. * Nunca converse dentro de carro, princi-pal
mente à noite; 

* Evite andar com o vidro do carro' aberto e 
feche-o ao parar nos sinais; 

* Não deixe volumes a mostra, dentro do carro. 
Eles chamam a atenção dos ladrões; 

* Ao entrar em ônibus, fique por último e 
observe se não tinha ninguém lhe seguindo; 

* No ônibus lotado, coloque sua bolsa sempre 
na frente. Nunca ao lado, nem atrás. * Ao entrar e sair de lojas e bancos, observe se 
tem pessoas estranhas lhe seguindo. Se tiver, avise 
a um guarda ou segurança; 

* Desconfie de pessoas que a observam de
mais; * Nunca saia de colégios ou cursos desacom
panhadas, principalmente à noite; 

* Ande sempre com dinheiro lrocado no bolso 
e evite abrir carteira em locais públicos; 

* Não use jóias, tênis e roupas caras para 
andar em locais propensos a assaltos; 

* Só ande de bicicleta em gntpo; * Cuidado em shows. Ladrão adora grandes 
aglomerações para agir sem ser notado. 

Se apesar dos cwdados você não conseguir evitar 
o assalto, não reaja. Prefira a sua vida em vez de seus 
pertences. Logo em segwda, vá à delegacia mais 
próxima ao incidente e registre a queixa. 

Tenham cuidado e até a próxima. 
(E.M.) 

EFICl~NCIA 
Uma carta postada numa agência dos 

Correios em Nova Iguaçu, levou APENAS, 
oito dias para chegar ao seu destino. Para 
exemplificar a eficiência da EBCT, a carta 
foi colocada na Agência da Rua Amaral 
Peixoto, centro da cidade e o seu destino 
era para a Rua Barão de Tinguá, isto é do 
outro lado da cidade. Ainda afirmam que 
privatização não é a solução. 

ANARQUIA LEGISLATIVA 
Em frente à Câmara Municipal de Quei

mados, em plena calçada, uma carroça 
puxada por um burrico ou cavalo que per
tence a uma serralheria fica estacionada 
ao lado do prédio da CMQ. Só que a 
calçada é utilizada como "oficina" obrigan
do aos transeuntes arriscarem suas vidas 
pela pista de rolamento. Será que os 
"ilustres"vereadores não perceberam esta 
afronta ao Código de Posturas elaborada 
por eles mesmos? Ou será que o "burrico" 
pertence a algum edil? 

PERIGO À VISTA: POSTE 
Chamamos a atenção da Defesa Civil 

de Nova Iguaçu, para um poste localizado 
na Rua Bernardino de Melo, em frente ao 
Colégio lguaçuano que de tanto ser "rega
do" pela urina os cachorros, está com sua 
estrutura, na parte inferior, abalada com 
sua queda iminente. O referido poste era 
de uso telegráfico e somente um ferro 
velho é seu destino. 

JORNAL SEM FRONTEIRAS 
RODOVIÁRIA 

A Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu 
através da Secretaria de Transportes, IDE
ALIZOU a "nova" rodoviária na extensão 
da Av. Mal. Peixoto, em frente aos Super
mercados Guanabara e Sendas. Só que 
as obras estão paralisadas. Qual o moti
vo? Qual o supermercado não colaborou? 
Com a palavra o Secretário de Transpor
tes. 
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SEM LIMITES 

DlFOUIE PUBLICITÁRIO 
BS'l'ADO DO RIO DE JANEIBO 
PRBFEITIJBA m.UNICIPALDE NOVA IGUAÇU 

PAGUE O IPTU DE 1995 PARCELADO, VOOÊ SERÁ 
BENEFICIADO COM OBRAS E SERVIÇOS 

Contribuinte: Aproveite o parcelamento sobre a UFINIG 
deste mês e pague o IPTU de 1996. 

Seu imposto financia. obras e serviços. A Prefeitura. está. 
parcelando seus impostos atrasa.dos. 

Procure a Prefeitura.. 
Evite cobrança judicial pelo Cartório da. Dívida Ativa.. 

• 
INFORJ.m PUBLICITÁRIO 
ESTADO DO RIO DE JANEIBO 
PREFEIT1JRA MUNICIPAL DE NOVA IGVAÇU 

PORTART.A SEMFA - Resolve: 
Fixar em R$ 20,86 (vinte reais e oitenta e seis centavos) 

o valor da Unida.de Fiscal - UFINIG para. o mês de junho. 

A SEMFA - Resolve: 
-Fixar em 0,84 (oitenta. e quatro centavos), pelo período 

mínimo de duas horas, o preço das ta.rifas de utilização de 
vias e logra.douras públicos, na forma de estacionamento de 
automotores em geral. 
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BEIJA-FLOR 96 
1- "Aurora do Povo Brasileiro" - é o 

emedo da escola Nilopolitana na Sapucaí. 
Milton Cunha apresentará a História do mais 
antigo esqueleto de uma mulher da Américas que tem 12 
mil anos, que é brasileira, e que batizou de Aurora. Também 
exibirá a História do povo daquela época, dos animais, das 
artes e pinturas. Será um carná pré-Histórico. 

2- Essa é a nova diretoria da B.Flor: Farid Abrahão 
(presidente da escola), Nelsoli Alexandre Sena Davi (vice
presidente da escola), Ari José Rodrigues (presidente do 
Conselho Deliberativo), José Carlos (secretário) e Sérgio 
Gouvêa (diretor de ala). Nelson Sena é filho do sall4oso 
Nelsinho. 

3-A escola vai dar 1500 fantasias à comunidade. Dman
te a posse Neguinho da Beija-Flor apresentou seu show, 
acompanhado de bateria da escola comandada por Mestre 
Pelé, que retomou à casa. E na quadra a nova porta
bandeira, Selminha, dançou para a platéia. Selma foi 
contratada da Estácio de Sá. Foi servido um coquetel. A 
diretoria ficará até 1999. Dentro de dois meses ficarão 
prontas duas piscinas e um bar. 

CONTRATO 
A tevê Silvio Santos contratou o repórter Roberto Cabri

ni da Globo Ele será correspondente internacional em 
Miami e ganhará 17 mil dólares. 

ESTRÉIA 
Haroldo Jr. estreou na Rádio Tupy às 9h. Ele dedicou seu 

programa ao saudoso irmão radialista, Celso Roberto de 
Andrade e a seu pai Haroldo de Andrade, quem o introduziu 
no rádio. O programa tem um quadro que Haroldo vai à rua 
para entrevistar o povo e ver qual é o problema. 

OUTRAS 
• Gisele Dorneles - Envio wn abraço para você. Trata

se de uma jovem talentosa que dirige o turismo e a cultura 
1guaçuana com muito amor. 

• A bonequinha Susane de Almeida Silva fez 13 anos. 
Ela é neta de João Fontes. 

• Conheci o Shopping Ma triz em São João de Meriti. É 
lindíssimo e tem wn belo restaurante. No centro da cidade! 

ALÔ,NECA! 
Um cidadão doente de wna família tradicional de Niló

polis, do tempo que o Bonde Mirandela era puxado a cavalo, 
foi pedir seu débito do IPTU 95 na prefeitura. Não tinha 
ninguém pra ser atendido só mesmo ele. Ele esperou 40 
minutos enquanto os funcionários conversavam e sorriam. 
Aí ele se dirigiu a funcionária.· Que demora? Ah, chegou 
agora a conta! 

Tudo mentira pois a conta j á estava pronta e foi maldade! 
Vamos acabar com essa pouca vergonha pois vocês estão aí 

111"'0C011PUTIIDOUS. 
111PRl!SSOIUIS. DISCICll!T!S 
FOIU1UuntlOS IO/IJZ COWNflt. 
FITflS f'/111PRESSOIUIS. 
JOGOS 1!11 CD-«011 I! "º• 
KIT 11ULTll11Dlfl. 
SCSNNERS. ffll(-t10DEl1, 
Ffl~S111LE. 
SUPltll11!NTOS 1!11 GE1UIL. 

VEJA NOSSAS PROMOÇÕES 
SUPER PROMOÇÃO 

Transfonne seu 386 DX 40 por um 486 DX2-66 
com HD 420 por apenas R$ 799,00 

SETUP INFORMÁTICA LTDA. 
Rua Humberto Oentll Barone, 144 (atrá1 do Forró Ferrado) 

Centro • Nova Iguaçu Tel. 788-t303 1788-4932 · FAX. 788-t303 
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pra trabalharem. Não se esqueçam que esse cidadão paga até 
o salário do prefeito e votou nele. Cuidado pois a próxima 
eleição vem aí. 

JÁ ERAM 
Está na hora de a prefeitura iguaçuana eliminar às duas 

velhas rodoviárias. Trufo tem seu tempo certo. A cidade 
precisa de um pique moderno e bonito! 

TELEFONISTA 
Parabenim a classe pelo dia da telefonista que usa a 

comunicação,---------------=--=...., 
como instru-
mento de de
senvolvimento 
social. Pelo 
valor da classe 
envio sauda
ções. 

INAUGU
RAÇÃO 
Inaugurou 

recentemente o 
restaurante Di
nastia Drinks 
no centro de 
Queimados. A 
casa serve al
moço e jantar. 
Na sexta-feira ~~~~~~~~~~~=~~ 
a cantora De- A gatíssima Márcia Fernandes, Libra, 

Flamengo e Beija-flor 
nise Suhett co-
meça o show às 9 da noite. No sábado Renato Rena canta ao 
teclado às 22h. A casa é uma gracinha. 

EM QUEIMADOS 
Corte costura, moda íntima. alimentação alternativa entre 

outros cursos, estão sendo oferecidos no SIF AC - Sociedade 
de Integração para apoio Familiar e Comunitário. A casa 
também oferece advogado e assistente social aos carentes. 

Dia 17 de junho haverá uma palestra sobre saúde e gravi
dez na adolescência, às 14h. O objetivo da SIF AC é reunir os 
empresários em prol de um trabalho comunitário. R.: Eloy 
Teixeira, 216 

LIVRO 
Está em fase de acabamento a obra literária "Poema na 

Primavera''. O livro terá 70 páginas com ilustrações. Juca -
o autor da obra e diretor do SESC Meriti levou 20 anos 

MOTEL 

Passe grandes momentos no 

lllUUI 
Suítes de luxo com TV a cores 

Cine Privê - O Melhor Som 
Cozinha de P rimeira 

Piscina com Sauna e Hid.romassagem 

Com esll' a111111do Ol•s.·onln 
Comandll' ~0'1/., Dom. a Sl'\la 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
Tel.: 767-1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 
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pesquizando. A História é uma ótica da 
questão suburbana. 

NA CAPELlNHA 
A Sé de Santo Antônio da Prata realizou a primeira 

comunhão no pátio da casa. A coroação de N. S. de Nazaré 
foi realizada pelas crianças que fiz.eram parte de um teatro 
contando a História de Jesus e Maria. Dmante a missa o 
querido " padre Jorge" pediu a Deus a abertura do Hospital 
da Posse. 

DESFILE DE NONAS 
Império das Festas e Ridan apresentaram o I Desfile de 

Noivas e Debutantes. As seis modelos se apresentaram 
muito bem, principalmente a Elizabete, que é a mais talen
tosa. 

A Academia Márcia Fernandes exibiu seus modelos e 
um show de dança. A transformista Suely Pinheiro se 
apresentou. A festa foi no restaurante Navegantes em 
Nilópolis. 

MEXE-MEXE 
Os palhaços Mexe-Mexe e Bole-Bole vem fazendo 

muito sucesso em festas infantis. E Mexe-Mexe está dando 
um curso de equilibrista no CIEP 230 em Nilópolis, aos 
sábados, às 9h. Qualquer pessoa de qualquer idade pode 
participar. O cw-so .--------------, 
é de graça. 

LIVRO 
" A Filha do 

Macumbeiro", de 
Ruy AfrânioPeixo
to, é um lindo e in
teligente romance. 
Parabéns mestre, 
pelo seu niver. 

DURVALEM 
CAXIAS 

A peça " Alu-

gam-se Vagas'' es- ~~~~~~~~~~=:=~ 
tréia 26 de junho no o "transformista" Suely Pinheiro -
Teatro Armando talento puro 
Melo em Caxias. O 
texto é de lolanda Brazão. A produção é de Dwval Meire
les. Elenco: Rosemberg Lira, Cristiane de Paula, Comélio 
Martins, Mário Marcelo, Flávia de Oliveira e Darci Gonçal
ves. 

ELZASILVA 
Tive um imenso prazer em conhecer a Gerente do 

SEBRAE Meriti. Grato pela recepção. Elza Silva é dinâ
mica e muito simpática. Está no lugar certo. 

Vidativa 
Turismo 
apresenta 

DISNEY 
a 

EPCOT 
15dias 

Saídas· 1995 
Julho/Dezeinbro 

Kennedy Space Center # Disney World o-~, 
Epcot Center # MGM Studios ~u 

Universal Studios # Medieval Times · · 
Pleasure Island # Busch ~ardens ~~ 

W et 'n Wild # Sea World # Water Mania 

SUA SATISFAÇ~O É O NOSSO 
COMPROMISSO. 

U1dabua ~ência de U1agens e Turismo Ltda 
Av. Floripes Rocha, 85/S1.101- Centro - B. Roxo 

TeleFax: (021) 761-4138 
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ACÃO SOCIAL - SERVJCOS . . 

O Rotary Club Mesquitá realizou nos últimos dias três 
eventos. O primeiro foi o FORUM da Av. de Serviços à 
Comunidade, ocorrido no dia 23/05, tendo como Expositor: 
Jovaci Gonçalves e como Moderador Nilson Moura ( o espiritu
oso diretor de companheirismo do Nova Iguaçu-Leste). Jovaci 
também do Leste, que atendendo ao convite de Sílvio Barbosa, 
presidente dessa avenida do Mesquita, aceitou a incumbência, 
o que fez com segurança, já que é veterano em Rotary. Jovaci 
falou sobre as diversas comissões que esta av. é composta. A 
comissão de desenvolvimento humano, do desenvolvimento 
comunitário, de proteção ao meio-ambiente e de parceria no 
servir. 

A exposição foi tão completa, que não houve necessidade de 
atuação do moderador Nilson Moura, que se vêem na foto da 

Luiz Geraldo, Manoel Pedro e Altamiro 

~aã,■iíi:;-ix=J 
,,. Terça e Quinta-feira das 15:00 às 19:00 Horas ;:,_:,_;_ 
] LIPOASPIRAÇÃO de gorduras localizadas no abdome, cintura 
/ PLA.STICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrlgecer etc. 
}: PLA.STICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez etc. 
':':' PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios ele, }: 
::::: PLÁSTICA DA FACE total, testa, pápebras et~. ( °\ PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras etc. r 

-~ 
Co])tabilidade 

Nelson Bornier 
Organização de Em.presas 

Assistência Fiscal e Comercial 
Balanços 

~ua Prof3 Venina Correa Torres, 230 -10° andai 
Centro - Nova Iguaçu - (sede própria) 

Tels: 767-1447 e 767-7621 
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Aspecto da seresta do Mesquita 

esquerda para a direita: Nilson, Silvio e Jovaci. 

.. 
Depois no TÊNIS CLUBE DE MESQUITA promoveu uma 

seresta-dançante que como da vez anterior, foi um sucesso, com 
aquele ar descontraído que um evento dessa natureza produz. O 
resultado financeiro será empregado na "engorda" do fim do 
pró-sede própria. O ágape ocorreu no dia 3/6. 

No dia 6/6, promoveu o Forum da Av. de Serviços Internos 
que teve como Expositor Altamiro Alarcão e Moderador Mano
el Pedro ( ambos do Leste). Foi bastante mteressante pois todos 
participaram ativamente do evento, por divisão de grupos cada 
qual analisando um tema. 

NOVOS CONSELHOS DIRETORES TOMAM 
POSSE NESSE JUNHO/JULHO 

Os clubes rotários da região estão preparando as festivas de 
posse de seus respectivos conselhos diretores: 

O Nova Iguaçu-Prata e o Belford Roxo realizam a solenidade 
de posses no dia 26. O Prata no salão nobre da Rodeio e o 
Belford Roxo em sua sede atual. O Pres. do Prata será Claudio 
Leal e o de B. Roxo, Antonio C. Ribeiro. 

O Nova Iguaçu-Leste e o Austin darão passe aos novos 
diretores no dia 29. O Leste no Country e o Austin no local de 
costume: Cabana Xu:xu. No Leste toma posse como presidente 
Roberto Amorim e no Austin Mauro Rubianes. 

No mesmo dia 26, a Sra. Ana~ Brandão Leal, toma posse 
na Casa da Amizade do Prata. 

O rotaryano do Nova Iguaçu, WislaineD. Pereira (Maninho) 

EDSON BURICHE 
FEZ PALESTRA NO 

BELFORD ROXO 
Para falar sobre trabalho que vem desenvolvendo como 

Superintendente de Turismo de Belford Roxo, Edson 

Buriche pro- r-::::::::====;~:;:~r=:-==::-l 
feriu uma pa- 1 · 

lestra sobre o 
assunto para 
uma platéia 
atenta, dizen
do do seu es
forço no sen
tido de pro
porcionar à 
cidade, cujo 
slogan é "Ci
dade do 
Amor''; mu- ~--------------' 

Edson Buriche dando dessa 
forma o antigo conceito que Belford Roxo gozava. Hoje 
Belford Roxo já tem até seus cartões postais e um pequeno 
"folder" sobre o seu desenvolvimento. 

Rotárias 
foi eleito presidente do Nova lguayu Country Club (foi um 
passeio). 

Ainda no dia 26 haverá a posse do Conselho Diretor do R. C. 
Bonsucesso. 

Em alto estilo, no Metropolitan, com direito a show com a 
cantora Joana,o novo governador do distrito 4570, Hertz Hud
derman, tomará posse na govemadoria para o período 95/96. 

No dia 7 de junho ocorreu o niver de Denise Correia, pres. 
da Casa da Amizade do Belford Roxo. 

A posse de Simões Neto no R. C. Mesquita será no dia 11 de 
julho. 

Ah! Tem também a posse no Queimados no dia ·5 de julho, 
quando Josias Nunes assume o martelo. 

Com tantos eventos coincidentes será impossível estar em 
todos. 

IMÓVEIS - VENDA · 

FORTALEZA IMÓVEIS A VENDA -767-7243 -Creci 11422 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis 
Escrituras e Legalizações 

Direção: José Carlos Nascimento 

@Vendo- 1 casa. e/ 2 qts. sla. coz eescr. barato - centro Nova Iguaçu 
copa, baoh. coz e gar. p/ 3 carr. e c/2.700m2-R$ 105 mil. 
um ap. e/ 1 qt. sla. coz copa, coz @Vendo- Cerâmica- Baiitas áre-ban. gar.,aolado RioSampa. Tudo as, 1 e/ 7000m2 pi R$ 1 1 O mil, . R$ 45 mil. M viagem. 

outra e/ 5000 m2 c/muitasfrutei-

Rua Rocha Carvalho, 1330 - Sls. 304 e 305 
Centro - Belford Roxo -R.J V 761-0013 

Vende-se - Lote terreno e/ Vende-se - 2 terrenos grds. 
300 m2. Estrela Branca, Lte. Rua Piratininga -S. Bernardo 
21 Qdr. 1 - Santa Maria Belford Roxo 
Vende-se - ;:,ruo na AV. Joa- Vende-se - 2 casas - c&r. 
quim Costa Lima - Lote XN PlínioSalgado,3881-Belford 

• Betford Roxo Roxo. 
Vende-se - Casa - Apto. - Vende-se - Sitio c/ ótima 
Loja Gde. Rua Balcuru, 222 casa, 4 quartos, sala, cozi-
Xavante nha, banheiro, varandão e 
vende-se - Casa, 2 qtos, si, garagem -tipo mansão - terr. 
coz, banh, área, wr, c/terr. 12CX> m2, murado. Rua Re-
R. Tupacereta- S. Bernardo tiro Felix/ Rua Timbira. 

@Vendo-casanoEsplanada-luxo ras e casa bem localizada. por R$ 
e/ pise., 2 qts. Sla. Coz. Cqia 2 110mil. 
baohs. Gar. p/3 carros. R$ 70 mil. @Passo-Ofi.c. Rancho Novo, bem 
@Vendo casa no centro de Nova local. c/femimmtas. Cootr. 5 anos, 
Iguaçu e/ 4 qts. sla. coz. copa, 2 alug. R$ 200. P/ RS 3 mil. 
baohs. murada. R$55mil.Urg,nte. @Passo- Sra Lanchcnde. Centro 
@Vendo-Sra. Casa-Centro NOva -Nova Iguaçu. Ccntr.novo. Alug. 
Iguaçu, e/ 3 qts. sla. coz. copa. 2 barato. Mov. Mens. RS 22 mil P/ 
banhs. e/ suíte/luxo. gar. 2 carros. 95 mil 
RS50mil. @Vendo-Queimados,l111chm.no-
@Vendo- Sr. Ap.luxo, quitado e/ vinha, mov. mens. R$ 11 mil. P/ 
3qts. sla. copa/coz.,baoh. dq>md.e R$40mil. 
!F· comsuít.e luxo -RS 95 mil - Alugo- Ótima loja, área nobre e/ Arca Nobre Fechada. 460 m2, 4 portas aço, alug. RS 
@Vcndo-3 easasnaLuizLan.os- 500. 

Vende-se - Galpão s/ pare- Vende-se - 2 casas - 3 e 4, 
des - Cob. Alumínio - Rua sendo a três e/telhas e á 4 e/ 
Santiago, 85 - V. dos Teles. laje. Rua Rocha Carvalho, 

Vende-se --Terreno Lte. 121 706 - Belford Roxo. 

Qdr. 22. Rua Projetada - Vende-se - Casa com quar-
Heliópolis - Prox. praça. to, sala, cozinha, banheiro, 

salão de festas, garagem, 
Vende-se - 2 casas - Av. acab. ótimo, esq. alum!nio. 
Joaiuim Costa Lima, 196 - Rua Aracuam - Hinterlândia 
Jd. iedade - Wona - Belford Roxo. 

uma c/2 qts. sla. coz. copa. baoh. ·-
@Vendo-Prox. PCEto Tio Luiz- 3 gar. pi 3 carros, outra e/ 2 qts. sla. casas. a l' c/2 qts. sla. cqla, -,anh., 

coz. copa. baoh. e gar. terceira e/ 1 2' e/ 2 qts. sla. coz. copa, baoh. + 2 
qt. sla. coz. copa. baoh. - Tudo R$ lojas vazias. P IR$ 30 mil. C/ João. 45 mil - M Viagem. 

@Vendo- Austin - Mini-Sítio e/ @Vm.do - Lancb.wete Centro fruteiras, casa st.de e/ 3 qts. sla. B.Roxo. Mov. Mensal acima R$ coz. copa, depcias. Csa caseiro. 
12 mil n/ RS 40 mil a combinar. Todo murado, 2200 m2. Doem. 
@Vendo- Exc. galpão luxo e/ r ef. em.dia. p/RS 35 mil-URGENrE. 1 
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DECRETO DE MARCELO 
BENEFICIA BAIXADA 

Objeti vandoresgatar os padrões de 
qualidade de vida, atualmente abaixo dos níveis 
mínimos socialmente aceitáveis, promovendo seu 
desenvolvimento integrado, direcionando recursos 
para as prioridades sociais, econômicas e de infra
estrutura urbana e com a criação da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento da Baixada, o governo 
Marcelo Alencar, expressou claro objetivo de espe
cializar a ação do Governo na região e para tanto 
baixouoDecretonº21.471 (06/06/95)publicadono 
DOU RJ em 7 /6/95, cujo teor é o seguinte: 

Art. 1 º - Fica instituído o Programa de Ação 
Integrada de Governo, na Baixada Fluminense e 
Municípios Adjacentes, o PRÓ-BAIXADA, com 
objetivo de integrar, coordenar, supervisionar e ava
liar os projetos e atividades do Governo do Estado 
voltadas para a re~ão. 

Art. 2° - O PRO-BAIXADA terá a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento da Baixada Fluminense 
e Municípios Adjacentes - SEBAMA como órgão 
Gestor e as demais Secretarias do Estado de Ações 
Finalisticas e seus entes coligados, como órgãos 
Executores. 

Art. 3°- Os órgãos executores do PRÓ-BAIXA
DA deverão estar agrupados em três Câmaras Seto
riais: a de Políticas Sociais, a de Desenvolvimento 
Econômico e a de Desenvolvimento Urbano, dirigi
das e coordenadas pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento da Baixada Fluminense e Municí
pios Adjacentes - SEBAMA. 

PARÁ GRAFO úNICO-Para efeito desse.Decre
to, entende-se por POLÍTICAS SOCWS aquelas 
implementadas pelas Secretarias de Educação, Cul-

e, UNILAJE 
LAJES 

PRÉ-FABRICADAS 
Cerâ mica Própria 

Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, Km 15- Figueira - D. Caxias 

Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 - Centro - Nova lguayu. 
Escritório: Rua Prof' Venina C. Torres, 230/408 

Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

SEGUROS 
EM GERAL 

CID OMAR 

Av. Governador Amaral Peixoto, 427 
SI. 224 - Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-8555 e 767-9873 
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ANTE-SALA 

, 

(MosaicoPolítico) POLITICA 
tura e Esportes, Saúde, Trabalho e Ação Social, Justiça 
e interior, Segurança Pública e Procuradoria Geral da 
Defensoria Pública; por POLÍTICAS DE DESEN
VOLVIMENTO ECONÔMICO, as açõe~ de governo 
desenvolvidas no âmbito das Secretarias de Estado de 
Faz.enda, Ciência e Tecnologia, Indústria, Comércio e 
Turismo e Agricultura, Abastecimento e Pesca; e por 

POLÍTICAS DE DESEN
VOLVIMENTO URBA
NO aquelas executadas 
pelas Secretarias de Esta
do de Obras e Serviços Pú
blicos, Meio Ambiente, 
Transportes e Habitação e 
Assuntos Fundiários. 

Agora com este decreto 
fica facilitada a vida do 

Secretário Nelson 
Bornier, que passa a ter 

um .. estrutura para 
trabalhar 

Art. 4° - Cabe ao órgão 
Gestor do PRÓ-BAIXA
DA apresentar ao Gover
nador do Estado no praz.o 
de 45 dias, a consolidação 
dos Projetos e atividades 
de Governo prevista para 
1995 no Orçamento do 

Estado por seus diversos órgãos dirigidas à Região, 
sugerindo prioridades e definindo metas e praz.os de 
execução para cada unidade. 

Art. 5° - As Câmaras Setoriais a que se refere o artigo 
3º deste Decreto, criadas no âmbito da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento da Baixada Fluminense e 
Municípios Adjacentes - SEBAMA, organizarão os 
projetos e atividades previstas paraaregiãonocorrente 
ano, agrupando-os em ações do Governo de caráter 
emergencial; de naturez.a estrutural ou permanente e 

DAS 

TINTAS PINllJRA 

TINTAS DE TODAS AS MARCAS 
PINCÉIS-ÓLEOS-CESSO 

c .,0

0 
IÕ MAIOR ESTOQUE E MENORPREÇOI 

RUA QUINTIN'O BOC~ÚVA 53-55 
NOVA IGUAÇU TEL: 767-8384 / 767-8388 

ur~1 POSTO COPv7PLETO 

AV~O/OY. ·~ 
SILVEIRI. 4IO 

TEL.; ·ffl .. 1051 

Jcirnàl $EM faoNTEIRRS 

ainda as de assistência técnica e administrativa aos 
Municípios da Baixada Fluminense e Adjacências. 

Parágrafo Único - As Câmaras Setoriais serão 
compostas por um representante de cada órgão 
Executor do PRÓ-BAIXADA, que será designado 
pelo Titular da respectiva Secretaria de Estado ou do 
órgão vinculado, num praz.o de dez (1 O) dias. 

Art. 6º - No praz.o previsto no art. 4° deste 
Decreto, deverão ser também submetidos ao Gover
nador do Estado o Regimento Interno das Câmaras 
Setoriais e o documento síntese para divulgação 
pública das metas e prazos dos projetos e atividades 
componentes do PRÓ-BAIXADA para 1995. 

Art. 7° - A Secretaria de Desenvolvimento da 
Baixada Fluminense e Municípios Adjacentes - SE
BAMA, deverá identificar junto aos Governos Mu
nicipais da Baixada Fluminense e Adjacências as 
principais demandas ·por obras e serviços públicos 
em cada uma delas, com a finalidade de na medida do 
possível, compatibilizar tais pleitos com os projetos 
e atividades a serem implantadas no PRÓ-BAIXA
DA, em 1995. 

Art. 8° - O órgão gestor do PRÓ-BAIXADA 
deverá apresentar relatório bimestral ao Governador 
do Estado das atividades atinentes à gestão e à 
execução do programa 

Art. 9° - Os serviços prestados pelos membros das 
Câmaras Setoriais, e todos os destinados à implan
tação, gestão e execução do PRÓ-BAIXADA serão 
considerados relevantes e prioritários no âmbito da 
Administração Pública Estadual. 

Art. 10º - Os recursos para o PRÓ-BAIXADA 
correrão por conta das respectivas dotações orça
mentárias. 

Art. 11 º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrá
no. 

MARMIL 
mimm~raria :Iguaçu 1tda 
fflârmg~ pW'Zl CQDitJ'uÇQ~ 

Instalações Comerciais em Mánnores e Granitos 
Revestimento em Pisos 

Av. Nilo Peçanha 670 - Centro -Nova Iguaçu 
Tels.: (021) 767-7196 e 767-8563-Fax 768-1076 

CAIXAS 
PLÁSTICAS 

MARFINITE 
GOYANIA 

QUALJDADIE MAIOR 

FÁBBICAI 
PROMOÇÃO 

MERCADO· 1008 r 02u ,6~14~4 
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QUEIMADOS PARTICIPOU NA 
10ª RIO-NEGÓCIOS 

Pela segunda vez consecutiva, a Prefeitura 
Municipal de Queimados participou do maior 
encontro de negócios do Estado _do Rio de 
Janeiro, a lü3 RIO-NEGÓCIOS. 

O evento realizado no RIO CENTRO, no 
período de 6 a 1 O de junho corrente, revelou-se 
mais uma grande oportunidade para a Prefeitu
ra de Queimados oferecer ao público visitante, 
informações detalhadas a respeito da lei 11 O/ 
94, que concede a pequenas, médias e grandes 

Na foto o stand da Prefeitura de Queimados, que 
foi muito l•isitado, aliás o único stand de uma 

Prefeitura 

empresas isenção total, por dez anos, de todos 
os tributos municipais, além de beneficiar pres
tadores de serviços com redução da alíquota do 

ISS. 
O Prefeito Municipal, Dr. Jorge Cesar Perei

ra da Cunha, ao final da feira, mostrou-se satis
feito com os resultados positivos para Queima
dos, pois, dos quinhentos empresários que esti
veram no stand da Prefeitura, cento e cinqüenta 
demonstraram efetivo interesse e se cadastra
ram com o objetivo de viabilizarem á implanta-

EIMADO 

. 
< >MARGOT R.E~L 

MULTIBlOCO 
~-

Com material de apoio, a Prefeitura apresentou 
um ''folder" com todos os detalhes infr(l

estruturais de Queimados 

ção de suas empresas, tanto no Distrito Industri
al, como em outras áreas da região. 

Vale registrar, o grande interesse do municí
pio em levar ao conhecimento de todos os 
visitantes, as imagens de suas principais empre
sas através de painéis fotográficos e a realidade 
de um 2° distrito recém-emancipado de Nova 
Igw,;?.!, onde se constata um rápido desenvolvi
mento. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, através de seu Secretário Francis-

SEM FRONTEIRAS 

12 

3ANOSBEMINFORMANDO 
* 1992 - 1995 * 

Jornal SEM floNTEIRH 

co Virgilio e equipe, estão avaliando e estudan
do a forma de transformar em realidade, a 
implantação de novas indústrias no Parque In
dustrial, até porque é o de melhor infra-estrutu
ra no Estado do Rio de Janeiro, conforme infor
mações inseridas no material promocional ofe
recido na Rio Negócios. 

O Prefeito Municipal, Jorge Pereira e o Se
cretário Francisco Virgílio esperam um resulta
do positivo, para em breve implantar em Quei
mados mais cinco empresas. 

Este fato demonstra a capacidade e a vontade 
política dos primeiros m~datários locais em 
realizar o que é fundamental para qualquer dos 
recém-emancipados ~stritos de Nova Iguaçu, 
ou seja, o seu desenvolvimento econômico, sem 
o que as demais ações se perderão. 

É no desenvolvimento econômico que se 
fixará o homem ao seu município, é no desen
volvimento econômico que se gerará empregos, 
riqueza e bem estar de seu povo. 

No Distrito Industrial já estão instaladas 15 
indústrias, numa área de 2.326.575 m2

, dos 

quais ainda estão disponíveis 493.758, 23 m2
, 

situado no Km 196,5 (BR 116) Rodovia Pres. 
Outra, o principal eixo rodoviário do país. 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Produtos Químicos Para Fins Industriais, de 
Produtos Farmacêuticos, de Perfumaria e Artigos 
de Toucador, de Sabão e Velas, de Tintas e Vernizes, 
de Explosivos e de Material Plástico de Nova Iguaçu. 

Carta Sindical de 03 de Março de 1958 
Sede: Rua Terezinha Pinto, 457 - Centro-N. Iguaçu 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Por este edital, estamos convocando todos os traba

lhadores das empresas SUISSA INDUSTRIAL E CO
MERCIAL LIDA, situada à Rua Capitão Serra, nº 517, 
para comparecer à assembléia extraordinária que fare
mos realizar no dia 26/06/95, em nossa sede Social de 
Nova Iguaçu, às 18:30h em primeira convocação com 
2/3 de presença, às 19: 00hem segunda convocação com 
50% mais um e às 19:30h em terceira e última convo
cação com qualquer número de trabalhadores presentes 
para discutirmos a seguinte ordem do dia: 

1- Leitura, discursão e aprovação por escrutínio 
Secreto da Ata anterior; 

2- Discursão e aprovaçã~ de proposta salarial para 
os trabalhadores da empresa; 

3- Autorização à Diretoria do Sindicato para firmar 
acordar e/ou instaurar o competente dissídio coletivo. 

4- AssW1tos conexos com os supra citados. 

Nova Iguaçu, 21 de junho de 1995. 

Djalma Lima Araújo - Presidente 
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''EIXO GASTRONOMICO'' 
TEM DE TUDO PARA TODOS 

No princípio eram apenas três os estabelecimentos gastronômicos, no que hoje é a maior 
concentração de casas desse gênero: Churrascaria Minuano, Fazenda e Charrua. A Fazenda deu 
lugar a duas outras casas, a Hollywood (que iniciou como discoteca e a La Dolce Vita. Hoje 
proliferam nesse eixo gastronômico estabelecimentos que oferecem os mais variados tipos de 
cardápio para todos os gostos. E parece que não vai parar só nas que já existem. Novas construções 
estão cm andamento com esta finalidade. Mais detalhes na pág. 4 

FLÁVIO NAKANDAKARE 

- .... ····· .... ······ ·······•··· .. •···•·· .. -· ...... ., ..................... "............................... ........ . 

SEM FRONTEIRAS COMEMOROU 
SEU TERCEIRO ANIVERSÁRIO . 

Para comemorar seu terceiro ano de 
fundação, este veículo promoveu um almo
ço na Churrascaria Rodeio, com a colabo
ração do empresário Humprhey Guabira
ba. O evento aconteceu às 12h e 30min do 

· dia 23 de junho e contou com a presença de 
diversos amigos e colaboradores. Todos 
saíram muito satisfeitos, não só com a 

recepção, mas também com o certificado 
de "Amigo Sem Fronteiras" que recebe
ram, classificado, por eles, de muito bom 
gosto. O jornal recebeu uma homenagem 
especial da professora Fernanda Bicchieri. 
Alguns discursaram sobre a importância e 
a dignidade deste veículo. Maiores deta
lhes na página 5. 

Rosana Mori, esposa de Carlos Trigo, diretor comercial deste veículo e J. Fontes entre 
Humprhey Guabiraba, "Cidadão Imprensa lguaçuana", título outorgado pelo Sem Fronteiras. 
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W. VITAL 

VÍDEO E SOM 

NOSSA OPINIÃO J. FontesJ 

,~ _a_ IMPASSE A SER RESOLVIDO ... 
Belford Roxo per

deu, no último dia 20 
~---~ de jllllho, de forma 
dramática o seu primeiro prefeito elei
to, Jorge Júlio da Costa Santos -
' 'JOCA'' - que teve como seu compa
nheiro de chapa, na vice, o hoje depu
tado estadual Ricardo Meirelles Gas-
par. 

Com a eleição de Gaspar para de
putado estadual, o mlUlÍCÍpio de Bel
ford Roxo ficou sem vice, assim como 
Nova Iguaçu, que também não tem 
vice, já que Luís Novaes, eleito com 
Altamir Gomes, optou pelo cargo de 
deputado, não tomando posse como 
seu vtce. 

Com a morte de JOCA, de acordo 
com a Constituição Federal e a Lei 
Orgânica do Município, prevêem am
bas que após o segundo ano de gestão, 
tanto de Presidente e de Vice, em caso 

BELAS ARTES 
O caricaturista Lan está expondo 

no Museu de Belas Artes em come
moração aos seus 50 anos de arte. 
Sá Boria, Ataulfo Alves, Evaldo 
Gouvêia, Jair Amorim, Braguinha, 
Lamartine Babo, entre outros, são 
alguns artistas da UBC que ele ho
menageia. 

Ele registrou em desenhos primo
rosos a história e o cotidiano do 
carioca. Tendo como marca regis
trada a sua vasta produção à figura 
da mulher, particularmente a "mu
lata'' . ( Guilherme Rodrigues). 

O espetáculo de Lan é maravilho
so. 

DENISE E SUZANE 
Denise Vieira e Suzane Nahas 

expuseram gravuras no SESC N. 

de vacância de ambos os cargos, será 
por via indireta, ou seja o Congresso os 
elegerá, a nível federal e no caso de 
Belford Roxo, pela Câmara Municipal. 

Ocorre porém que o artigo 81, pará
grafo primeiro da C.F. (que prevê a 
sucessão por eleição desta forma) não 
foi ainda sequer regulamentado, após 
sete anos de vigência da carta de 88. 

A Lei Orgànica repete o disposto na 
CF, no artigo 82, ítem II, assim redigi
do: "Ocorrendo a vacância nos dois (2) 
últimos anos de mandato, a Câmara 
elegerá o sucessor do prefeito, que com
pletará o mandato. 

.Mas como a Câmara elegerá o suces
sor de JOCA, se o processo sucessório 
por esta forma, prevista na CF, não foi 
regulamentada ainda? 

Fala-se sobre wna possível interven
ção em Belford Roxo. IntervEnção por 
que? Há alguma comoção social no 

IGUAÇU. Denise apresentou uma 

homenagem à sua infância e aquilo 
que ela viu. Ela exibiu 19 telas sobre 
crianças. Destaquei duas: "Liber
dade'', um menino com um passari
nho na mão, "Uni, Duni Tê ... - duas 
meninas brincando'' . Ela éda UFRJ. 

Suzane N ahas mostrou 16 telas 
sobre sua experiência na faculdade. 
São sentimentos e emoções. Entre 
as manhas, "Homem Colorido" e 
um '' Auto Retrato'' foram desta
ques. Ela é da UFRJ. 

JAPONESES NO SESC 
Em 96 vários artistas iaponeses 

vão expor no SESC NOVA IGUA
ÇU. 

Será o momento do público com

parecer para aplaudir essa apresen
tação internacional no maior SESC 
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Funerária 
São Salvador 

município? Há alguma irregularida
de que justifique este ato de violência? 

O Congresso Nacional não está 
nem ai. O impasse foi criado e como 
é que será resolvido? 

Tomemos o exemplo, também, de 
Novalguaçu(eprovavelmentedeinú
meros outros municípios desse país 
continental com situações idênticas 
que não tem vice?) Se o Altamir 
Gomes, por algwnmotivo, não puder 
continuar no cargo, como será substi
tuído? 

Como serão eleitos o novo Prefeito 
e o Vice, de acordo com o estatuído na 
Constituição Federal? 

Será a Justiça a resolver o impas
se? 

Seja lá de que forma for, este im
passe tem de ser resolvido, legalmEn
te, sem casuísmos e sem a violência da 
propalada intervenção. 

Oscar Santos 1 

da América Latina. Por sinal lindo. 

CONVITE 
O pintor Pedro José Pinto Peres, 

português, exibe a tela "Elevação 
da Cruz'' em Porto Seguro - BA 
1789, óleo sobre tela, que énota dez. 
Exibe a cruz, os índios e a floresta. 
Vale ir. 
* As obras modernas de Bei Bar

celos, Luiz Ferraz e Miguel Pachá 
ficam até 09 de julho, no Museu de 
Belas Artes. 

* No Centro Cultural LIGIIT 
tem um Bonde em exposição que foi 
restaurado na oficina de Triagem, 
da LIGIIT- em novembro de 1994. 
O mesmo é lindo. 

* A expo CIP A 95 na LIGIIT foi 
um sucesso. Ela mostrou a preven
ção de acidentes e os socorros. 

SeNiços Autorizados das Fábricas CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministério dos Transportes, Compactar, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu 

• Papelaria 
• Artigos para Presentes 

PHILCO - PHILIPS-ARNO - SANYO 

Consertos de For.nos Microondas 

ESCRITÓRIO E OFICINA 
Rua Dr. Barros Júnior, 344 - Nova Iguaçu - RJ 
Tel~.: 767-8586 - 767-9433 - FAX: 767-9659 
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Rua Dom Walmor, 179- Nova Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-0124/767-0529 
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• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 137 
Mesquita - Nova Iguaçu - RJ 

Tel: 796-1050 
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MEDICINA -

PSICOSE MANÍACO-DEPRESSIVA 
O paciente portador de psicose maní

aco-depressiva apresenta-se geralmen
te em uma das fases, maníaca ou depres
siva, bem definida, em wnafase transi
cional ou em uma fase de recuperação. 
Durante um episódio, pode ocorrer uma 
cáse de mania ou depressão seguida da 
fase oposta. Podem, entretanto, ocorrer 
recidivas de apenas uma das fases, sem 
a outra. Exemplo: mania sem depressão 
ou vice-versa. Tipicamente o paciente 
sofre de episódios psicóticos recorren
tes com remissões que podem durar de 
meses até anos. E1cistem exemplos de 
pacientes com severas mudanças de 
humor, contínuas, repetitivas, de 24 
horas, por períodos prolongados, rara
mente ocorrendo os tipos mistos. Exem
plo: agitaçãoedepressão. Sintomastais 
como delírios, alucinações e ilusões 
podem fazer parte do síndrome clinico. 
Hipersensibilidade e projeções paranói
des estão freqüentemente presentes. O 
irúcio da alteração do humor não está 
geralmente relacionado a qualquer fato 
desencadeante da vida. O diagnóstico 
da psicose marúaco-depressiva baseia
se no seguinte: 1) Um distúrbio fásico 
rútido e marcante do afeto, no qual o 
pensamento está em consonância com o 
humor; 2) Nenhuma deteriorização in
telectual ou de personalidade; 3) Cáses 
bem definidas; 4) Uma estória de doença 
marúaco-depressiva em membros da fa
mília e 5) Fatores psicológicos desenca
deantes insignificantes ou insuficientes 
para justificarem o grau da doença. Os 
distúrbios observados na mania consti
tuem a imagem em espelho do que se 

observa na depressão. A 
tríade clássica da mania 
consiste de: 1) Excitação, 
humorinstável;2) Fluên- 1.-_;____:__J 

eia verbal; 3) Aumento da atividade 
motora. O humor é de excessiva alegria, 
eufoáa, genialidade, desinibição e, às 
vezes, êxtase. Breves momentostransi
tóáos de depressão podem ocorrer. Po
dem existir brincadeiras impetuosas e 
bom humor irrefreável até queopaciente 
sinta-se frustrado, quando então seu 
humor torna-se cáustico, insultante e 
sarcàstico, e o paciente torna-se irritá
vel, abusivo ou violento. Ele comporta
se de modo grandioso sendo invulnerá
vel à razão e lógica. Alude freqüente
mente às suas façanhas pessoais extra
ordinárias e aplica cada circunstância a 
serviço da auto-exaltação. Seu pensa
mento demonstra fuga de idéias e distra
ção fácil, ausência de auto-critica, es
cassa auto-percepção, tendências em 
culpar os outros, e às vezes, capacidade 
de julgamento extremamente reduzi.da. 
O pensamento paranóide pode também 
estar presente. Geralmente envolvido 
em inúmeros planos e projetos, podendo 
comprometer outras pessoas em empre
sas extravagantes. Exibicionista e sedu
tor, a fala excessiva provoca rouquidão, 
tão característica dos pacientes manía
cos. O apetite pode ser voraz... A 
insônia é semelhante à observada no 
estado depressivo. 

ATUE COM INTEGRIDADE, SIRVA COM 

AMOR E TRABALHE PELA PAZ. • 

Que Deus nos proteja e ... Até lá ... 

Dr. M. Simões Neto -Doenças Emo::ionais -Psiquiatria• Medicina Psicossomática 
Prof. da Uni-Rio- CREMERJ 52.27282-5 - Te/.: 768-3884 

RELIGIÃO -
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À Deus o que importa 
são as intenções 

"S d · · d d · " e ese1cis CIJL-\ Clt" o W\L-\l'l o 1 comece a sot"t"tt" 

As leis divinas encontram-se insculpi
das na consciência do Homem, pois este é 
o grande templo divino, daí, tudo que este 
necessita para evoluir encontra-se dentro 
e não fora dele. A questão é que muitas 
vezes não damos importância a esta voz 
interior, sendo necessário se legislar, es
tabelecer leis que possam nortear a con-· 
duta humana. 

Com isso, cada povo considera o outro 
herege, descrente ou coisas assim, pelo 
simples fato deste seguirem outros precei
tos. Chega-se até a cáar coisas como o 
''pecado'', para se enquadrar todos a que- • 
les que rezam por cartilhas diferentes. 

O Cristo não fazia acepção de pessoas, 
não discáminava a rúnguém em função 
das suas crenças, alertava a todos e esten
dia seu amor a quem o procurasse, fosse 
quem fosse. Não censurou a mulher adúl
tera quando a salvou do apedrejamento, 
advertiu-a para que não errasse mais a fim 
de que coisa pior não viesse a lhe aconte
cer. Seu mirústéáo é todo de exortação ao 
amor, ao perdão e a liberdade responsá
vel. 

Se alguém erra isso é um problema de 
foro íntimo e a extensão do seu erro é 
proporcional ao conhecimento das leis 
divinas que este alguém possua, além do 
que, a falta cometida trás consigo o pró
páo "castigo" que é opesodeconsciên-

;A"'d ... é LI,\ i~ 
eia, e a justiça maior abre sempre uma 
porta ao arrependimento, nunca a fecha, 
podendo então o infrator redimir-se dos 
seus erros. 

Da mesma forma que o céu e o inferno 
são estado da consciência, o pecado é 
questão particular de cada coração, pois, 
para Deus o que importa são as intenções 
que estão por detrás dos nossos atos mais 
que estes em si. Curioso é que via de regra 
incutimos certos conceitos na cabeça das 
nossas crianças e geramos adolescentes e 
adultos neuróticos, complexados, que irão 
cometer os piores excessos em virtude de 
toda repressão que tiveram e das falsas 
verdades que lhe passamos como sendo 
divinas. 

O pecado oáginal é tributado a Adão e 
Eva, será mesmo que um ser perfeito 
como o cáador se encheáa de ódio pelo 
fato de seus filhos desejarem caminhar 
pelas suas próprias pernas, adquirindo 
autonomia e valores fruto das próprias 
experiências? E o que é pior, pemútiria 
que toda a humanidade viesse a padecer 
por algo que não tomou conhecimento e 
nem participação? 

Preferimos à luz do entendimento espí
rita; considerarmos que o pior dos peca
dos é a ausência de auto estima, a falta de 
amor a si mesmo e conseqüentemente ao 
próximo. 

O M:t:UIOR. DA 
COZINHA ARABE Açougue Cancela 

Shoppíng Sendas 'Loja C 55 . . 

Direção: Manuel J.S. Robalinho 

Entregas a domicílio 

Recebemos Tickets 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 
Rua Dr. Thibau, 20 - 768-3760 

Centro • Nova Iguaçu • RJ 

CENTRO DE EDUCAÇÃO MODERNA 
JARDIM ESCOLA CASTELINHO 

O MELHOR ENSINO 
AGORA É SUPERIOR 

Urande variedades 
de doces finos 

Pizzas, Sorvetes Salgados e/ 
catupiri 

\W Camarão, Atum, Frango 
Palmito e/ Galinha e catupiri 

Travessa Mariano de Moura, 85 

,. FACULDADE 
DE BELFORD ROXO 

CURSO DE TECNOLOGIA EM 
PROCESSAMENTO DE DADOS 

e 
E 
M Rua Virgilina Bicchieri~ 61 - Belford Roxo - RJ - Tel.: 761-4881 
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BOiane Mero[a · 1 

EIXO GASTRONÔMICO TEM DE TUDO PARA TODOS 

Hollywood, antiga danceteria muito badalada, agora virou 
salão de festas. Do lado esquerdo, a Piz7.aria e restaurante 

La Dolce Vita 

Se você não tem vocação 
paravegetarianoeéumapai
xonado por carne, o que não 
falt_a é opção. Na Churras
caria Minuano, por exem
plo, a mais antiga do eixo 
com 40 anos de bom atendi
mento, é servido o tradicio
nal rodízio com grande vari
edade de carnes. Mas seu o 
seu negócio é uma boa pica
nha., não erre o caminho. Vá 
ao Rei da Picanha. José 
Rodrigues Neto, gerente da 
casa, orgulha-se em dizer que 
foi o Rei quem lançou a pica
nha em Nova Iguaçu. "Hoje, 
em qualquer canto você en-

Jantar em família, tomar um choppinho 
com os amigos ou azarar sem compromis
so? Você escolhe. São cerca de 15barese 
restaurantes, todos com ambiente agradá
vel e seguro, onde a competição entre as 
casas é o maior incentivo para melhorar, 
cada vez mais, a qualidade do atendimen
to. Você quer saber onde encontrar tudo 
isso? Fique sabendo que não é preciso ir 
muito longe para encontrar este "point" 
de diversão. Ele fica aqui mesmo na 
Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. 

Nos últimos anos, nos arredores da rua 
Coronel Francisco Soares, próximo à Ou
tra, começou a proliferação dos bares, ani
mando não só a população local, mas tam
bém as pessoas que vêm do Rio de Janeiro 
só para curtir a noite iguaçuana. O local já 
foi batizado de "Baixo Iguaçu", numa 
comparação ao reduto de bares existentes 
no Leblon, que ficams empre lotados e 
fazem a festa de quem está a procura de 
curtição. E quem pensa que curtir é apenas 
gíria de adolescentes, sair com uma '' gale
ra" para uma noite de "azaração", não 
sabe o que está perdendo. Reunir toda a 
fanúlia e passar o tempo dentro de um bom 
restaurante, também é uma forma bastante 
saudável de curtir. 

Então, para que ficar trancado em casa, 
se voe~ pode aproveitar a vida sem proble
mas? E verdade. Porque o único problema 
de quem freqüenta o baixo Iguaçu é a 
dúvida na hora de escolher em qual restau
rante entrar. Mas isso é o de menos. 

Para amenizar seus "problemas", ga
nh~ tempo decidindo, antes de sair com sua 
turma, o que pretendem ~omer, pois os 
cardápios são variados. E bom ter em 
mente, pelo menos, se vão querer carne, 
peixe ou massas. Feita a votação, dirijam
se ao eixo gastronômico de Nova Iguaçu e 
diVÍrtam-se. 

contra esta carne que é uma 
peça tirada da alcatra Mas há dez anos, só 
nós a tínhamos. Faziam fila para provar", 
lembra o gerente, completando que atual
mente quase todos os restaurantes da área 
vende picanha. "Os outros apareceram 
por causa do nosso sucesso. Mas foi bom. 
Assim ajudaram a servir melhor a fregue
sia", afirma 

José Rodrigues aproveitou para sugerir 
a Picanha à Brasileira, onde é servido com 
cerca de 800g de carne com fritas, arroz, 
farofa, salada de feijão fradinho e molho à 
campanha, por R$ 17,50. Ele garante que 
é comida suficiente para três pessoas fica
rem satisfeitas. Para garantir a qualidade, 
todos os pratos são feitos na hora, e a 
qualquer hora, basta o freguês pedir. A 
cada semana é vendido cerca de 200Kg de 
picanha, provando que o movimento do 
Rei é muito bom. "O ambiente aqui é 
familiar. Trabalha toda a minha família. 
Por isso você pode trazer a sua", convida 
José Rodrigues, avisando para a rapaziada 
que ele também serve tira gosto e uma 
cervej_~ estupidamente gelada. 
OPÇOESPARATODOSOSGOSTOS 

Fugindo das carnes, você pode encon
trar massas, peixes e pizza feita em forno 
de pedra, única em Nova Iguaçu, no La 
Dolce Vita. "Aqui é muito melhor que 
Copacabana ou Leblon' ', sentencia Mano
lo Martinez, um dos proprietários da casa, 
afirmando que a comida é ótima e o local 
seguro. Para melhor servir seus fregueses, 
o La Dolce Vita possui estacionamento 
próprio, que atende aos clientes do Minu
ano, pertecente aos mesmos donos. Breve, 
ele também servirá aos freqüentadores do 
Bali-Hai-Polinesian Bar, choperia jovem 
com a primeira pizza em forno à lenha da 
Baixada. Este bar, próxima cria da rede, 
está quase pronto e, segundo seus donos, 
será o novo point da rapaziada. 

Fazendo uma linha variada, no restau
rante Pinu's você encontra um cardápio 
misto. Para animar a freguesia, eles con
tam com música ao vivo, de quinta à 
domingo, com repertório de MPB. Segun
do Nelson Marcelino, gerente da casa, eles 
primam no atendimento pela qualidade, 
quantidade e pelo preço. E é isso que faz o 
restaurante manter-se sempre cheio há oito 
anos. Opúblicofielédeidadevariada. Vai 
desde fanúlias inteiras, grupos de anúgos, 
até jovens em busca de curtição. 

Outros destaques do eixo são o Sutil e o 
Litus. Eles vieram no rastro dos anteriores 
e se mantém há oito e quatro anos, respec
tivamente. O Sutil serve almoço a la carte 
e self service. Marquinhos, como é conhe
cido seu proprietário, sugere a Picanha no 
Richô - o prato é servido num braseiro, que 
o mantém quente à mesa. Sexta e sábado 
tem música ao vivo. Já o Litus, (Sutil ao 
contrário), é comandado pelo Marcão e 
tem um estilo mais jovem. Serve petiscos, 
pizza e carne fatiada. O chopp é servido em 
jarras plásticas coloridas, com sacos de 
gelo dentro, que não esquentam nem dei
xam a bebida ficar aguada f'<>mida e 
bebida na mesa, a música no Litus e no 
Sutil vem de uma máquina de CD. São 60 
títulos variados, que mudam toda semana, 
de acordo com os lançamentos. 

Para atrair a galera, no início de junho 
o Litus promoveu a festa ''Uma noite nos 
anos 60". Eles reproduziram fielmente 
um bar daquela época, com direito a figu
rino apropriado até para os garçons. Foi 
feita toda urna produção para transportar 
todos para a década de 60. 
Esse tipo de iniciativa nada 
mais é do que uma maneira 
de atrair o público e não dei
xar a casa cair na rotina. 
Segundo Marquinhose Mar
cão, um bom restaurante tem 
que ter tradição, mas não 
pode cair na rotina se não vai 
à falência. 

ainda tem a Churrascaria Rodeio e a 
Riosampa, maior casa de espetáculos da 
Baixada, dona de uma farta programação 
de shows. A , 

CONVIVENCIA PACIFICA 
Apesar do grande número de casas, 

nenhum dos gerentes reclamou da concor
rência Pelo contrário. Eles admitem que 
isto só é mais um estímulo para manterem 
a qualidade de seus serviços, que atraem 
gente da Tijuca, Jacarepaguá e de outros 
bairro·s do Rio. Mesmo garantindo que o 
local é seguro, a maioria das casas possui 
segurança própria. Os responsáveis pelos 
bares acham que deveriam haver alguns 
policiais na área só para prevenir proble
mas. 

As únicas reclamações feitas pelos ge
rentes é em relação à iluminação precária, 
que só não é pior graças aos letreiros dos 
restaurantes; a coleta do lixo também é 
irregular, fazendo os sacos acumularem 
por vários dias, nos muros dos bares. A 
falta de ônib\JS, que são recolhidos antes da 
meia noite. E certo que existe o serviço das 
cooperativas de táxi. Mas esta não é uma 
decisão muito democrática. Nem todos 
podem pagar o valor da corrida e por isso 
têm que sair mais cedo para não perderem 
a condução. Além dos restaurantes, os 
clientes também saem perdendo ao terem 
suas horas de diversão reduzidas. 

Mas mesmo assim não desanime. Vá. 
Seja de carro, táxi, ônibus, ou quem sabe a 
pé. O que você não pode é deixar de se 
divertir. Nãopercatempo. Quetalestefim 
de semana? Até hoje mesmo. Vale a pena. 

Paralelo aos restaurantes 
da rua Coronel Francisco So
ares, estão surgindo novos 
baresnaredondeza. NaLuis 
Sobral tem a Pizzaria Sai
deira. Na rua Cabrália, dos 
mesmos donos da pizzaria, 
tem o Rei da Sopa e o Bra
zão. Este último há um mês 

Litus e Pinus. Dois restaurantes vizinhos dividindo a 
freguesia cordialmente 

no eixo, servindo tudo na brasa. Amaro 
Rocha, gerente do Brazão, garante que as 
três casas têm ambiente familiar e reunem 
freguesia certa. As pessoas conhecem a 
qualidade e vão na certeza de que serão 
bem atendidas. Do outro lado da Outra, 

Dê um pulinho neste que é o eixo gastronô
mico de Nova Iguaçu, aberto exclusiva
mente para bem servir os seus clientes. 
Não perca esta oportunidade de curtir a 
vida num ambiente saudável e garantido 
por seus proprietários. 

}t ... I]~ ..-----C~O----L-ÉG_I_O_LE_O_P_O_LD_O_e_~ ...... ,. .. ~ 
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EVENTO 

SEM FRONTEIRAS COMEMOROU SEU 
1992 * TERCEIRO ANIVERSÁRIO * 1995 

A mais nova: Ediane Merola e o mais 
antigo, Simões Neto 

Embora o jornal Sem Fronteiras, 
como é conhecido hoje, tenha surgido 
no dia 1 ° de junho de 1992, sua história 
começou um pouco antes. O primeiro 
sinal de vida para este que é um veículo 
de interesse geral e sem compromisso 
com terceiros aconteceu, curiosamen-

Prof" Fernanda B. Soares (CEM) e Prof" 
Edna S. Rocha (Arca de Noé) 

te, dentro do Diretório da 2?3 ZÓna Elei
toral do Partido Social Cristão de Nova 
Iguaçu. 

Tudo começou com a necessidade 

O colunista político Nelson Jr. e Celso 
Ferreira (Celso's Informática) 

de criar um informativo, sobre o dire
tório, para os militantes. En~ão, em 
marco de 1991 , nasceu o Boletim Infor
mativo 2?3 Zonal. Sua eficácia junto 
aos demais diretórios foi tanta que o 
boletim ficou mais abrangente e pas
sou a se chamar PSC-RJ, vigorando 
até maio de 1992. É que o jornal era 
mantido pela publicidade dos candida
tos à eleição e após esse período não 
continuaram anunciando. Nessa épo
ca, o jornal já publicava matérias gerais 
para diversificar seu público. Quando a 
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e l e i ção 
passou, 
eletomou 
vida pró
pria e se 
transfor
mou num 
jornal 
semcom
promis
SOS políti
cosou re
ligiosos. 

A p e -
sarde es
tar fazen
do o mai
or suces-

A eficiente secretária Luciana 
O. Trigo e o satírico Plácido 

Antonio (O GATO) so, não é 
nada fácil manter-se sempre de pé. A 
caminhada é muito difícil. Por isso, ao 
completar três anos de luta pela verda
de, o jornal Sem Fronteiras sentiu a 
necessidade de comemorar seu ani
versário junto de seus amigos e colabo
radores. Com muito prazer, ele rece
beu, no último dia 23, na Churrascaria 

O trio da MAGIC PUBLICIDADE, Guilher
me da Franca, Gustávo Távora e Ruy Eduão 

Rodeio, cerca de 30 pessoas para um 
saboroso ai moço, patrocinado pelo em
presário HumprheyGuabiraba. A aber
tura da solenidade ficou por conta de 
Carlos Trigo, diretor comercial do Sem 
Fronteiras, que contou um pouco da 
história do jornal, lembrando que este é 

um veículo 
que tem ide
ologia pró
pria. 

Em seu 
discu r so , 
Trigo apro
veitou para 
queixar-se 
da grande 

L!!~~====~~~_J i mprensa 
Vitor Soares (CEM) e Paulo que, na mai
de Tarso M. Barros (Colégio oria das ve-

Leopoldo) zes, trata a 
Baixada Fluminense com descaso. Na 
hora dos agradecimentos, teve uma 
homenagem especial para Manoel Si
mões Neto, colaborador de longa data 
e primeiro anunciante do jornal que, até 
hoje , continua prestigiando. 

Após agradecer a presença de to
dos, Carlos Trigo fez uma homenagem 
surpresa: distribuiu certificados de "Ami
gos Sem Fronteiras" para aqueles que 
sempre colaboraram com a publica-

Guilherme da Franca fez a entrega do título a 
Otílio Rocha, Diretor-Tesoureiro da ACIBER 

ção. Pelos relevantes serviços presta
dos ao jornal, receberam o certificado 
Manoel Simões Neto, Plácido Antô
nio, Paulo de Tarso Machado de Bar
ros, Oziel Peçanha, Celso Ferreira, 
Fernanda Bicchieri, Otílio S. Rocha, 
Edna Rocha, Cezar Said, Luciana O. 
Trigo, Oscar Santos, Kornel Szabó, 
Antônio José Tenório, Guilherme da 
Franca, Ruy Eduão, Gustavo Távora, 
Manuel Aguieira Alves, Wilson Vital, 
Ediane Merola, Ananias Batista, João 

Batista Bar
bosa, Nél
son Júnior, 
F I á vi o 
Nakan
dakare , 
Humprhey 
Guabiraba 
e Manoel 
Tabela Tei-

L..._ _______ __. xeira. 
João Batista Barbosa e Todos fi-

Wilson Amaro Vital, ambos caram con
"Amigos Sem Fronteiras" tentes e 

muito orgulhosos com a homenagem 
recebida. HumpreyGuabiraba, patro
cinador do evento, ficou feliz em dobro. 
Além do certificado, recebeu o título de 
Cidadão Imprensa lguaçuana, outor
gado pelo jornal Sem Fronteiras, por 
estar sempre incentivando a imprensa 
local. Ocertificado, muito bem elabora
do, foi colaboração da Magic Publicida
de, que também· confeccionou os con
vites. 

Mas não foi somente o Sem Frontei
ras que prestou homenagens. Como 
bom aniversariante, ele recebeu de pre
sente da professora Fernanda Bicchie
ri , uma placa comemorativa onde está 
escrito: "Ao jornal Sem Fronteiras, no 
terceiro ano de sua fundação, os pa
rabéns da sociedade de Ensino Su
perior Professora Fernanda Bicchie
ri Soares". João Fontes, editor-presi
dente do jornal, agradeceu a iniciativa 
que é uma prova de confiança no veícu
lo. 

Para falarem do carinho e do respei
to que têm pelo Sem Fronteiras, vários 
amigos fizeram discurso em reconheci
mento de sua luta. Entre eles, falaram 
Manoel Simões Neto, Paulo de Tarso e 
Humprhey Guabiraba. Para abraça
rem o jornal e registrarem o aconteci
mento, estiveram presentes Laura So
ares, colunista social do Imprensa Flu
minense, de Nilópolis e Eric Kleuver e 

Jornal SEM fAONIEIRAS 

Fotos: Erlc Kleuver 

Marcelo Souza Almeida, do ZM Notíci
as. 

O jornal Sem Fronteiras reconhece 
que, em sua caminhada, muitas vezes 
surgem obstáculos, mas a disposição 
para vencer e alcançar sempre o su-
cesso é~--------~ 
muito 
maior e 
não dei
xar o de
sânimo 
prevale
cersobre 
a de
monstra
ção de 
cari nho 
dos ami
gos, que Rosana Mori entregou o título a 
se m p r e Ananias Batista 
col abo-
raram espontaneamente e ajudam para 
o jornal ter credibilidade junto ao públi
co e aos patrocinadores. 

Por isso, o Sem Fronteiras agradece 
a presença de todos que participaram 
da festa e pede desculpas aos demais 
amigos que não puderam ser convida-

Coube a Wilson Amaro Vital a entrega do 
título a Antonio José Tenório, 2° tesoureiro 

daACIBER 

dos para o evento. Se pudéssemos, 
seria um imenso prazer reunir todos 
para a comemoração. Mas devido aos 
problemas financeiros, atravessados 
por este momento econômico, não foi 

Duas personagens finíssimas também 
laureados: Cezar Said e Oscar Santos 

possível realizar nosso desejo por com
pi eto. Tenham certeza que isto em 
nada diminui nossa consideração pelos 
senhores que podem ~e considerar 
"Amigos Sem Fronteiras". 

(E.MJ 
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BELFORD ROXO 

USINA DE LIXO JÁ ESTÁ COM 80% 
DAS OBRAS PRONTAS 

Informações da Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos do Estado, assegu
ram que a usina de reciclagem e com
postagem de lixo de Belford Roxo, uma 
das três unidades em construção na 
Baixada Flwninense pelo Governo do 
Estado, está com 80% de suas obras 
concluídas . 

Ao prestar esta informação, o Secre
tário de Obras e Serviços Públicos, 
Antonio Manoel Rato, disse que a usina 
entraráemoperaçãoatésetanbro. Aten
derá 345 mil habitantes, contribuindo 
para a eliminação dos "lixões", fonte 
de doenças, assoreamento de rios e de 
poluição da Baía de Guanabara. 

(BIRD) e contrapartida do Governo Es
tadual. 

Consta do projeto, em fase final de 
execução: prédio da administração, 
dois silos com capacidade total para 
600m3, casa de balança, área de penei
ramento, área de incineração e aterro 
sanitário. 

Foram adquiridos para a coleta de 
lixo quatro caminhões compactadores e 
quatro tratores com carretas. A usina 
disporá de equipamentos móveis, sen
do: um trator, uma retroescavadeira e 
uma pá carregadeira. 

Além da usina de Belford Roxo, es
tão em construção, como parte do Pro
jeto Reconstrução-Rio, gerenciando pelo 
Grupo Executivo para Recuperação e 
Obras de Emergências (GEROE), as 
usinas de Nova Iguaçu - atenderá 780 
mil habitantes- ea usina de Queimados, 
com capacidade para tratar o lixo dos 
130 mil habitantes . 

Um plano de varrição, com roteiros 
adequados, é parte do projeto de melho
ria da coleta de lixo de BELFORD 
ROXO, com projeção para atingir 90% 
do lixo produzido. 

A usina de reciclagem e compostagem de lixo, em construção, terá 
capacidade inicial para 180 toneladas dia, podendo atingir 250 toneladas dia. 

O processo de reciclagem contem
plará o uso intensivo de mão de obra 
através· da triagem manual de materiais 
recicláveis, baixo consumo energético, 
alta eficiência operacional e reduzidos 
custos de manutenção. 

EVENTOS VÃO AGITAR ECONOMIA EM AGOSTO 
Baixada. 

Belford Roxo 

A usina de Belford Roxo, em cons
trução no bairro Nova Aurora, tratará, 
inicialmente, 180 toneladas diárias de 
resíduos, podendo, até o ano 2003, atin
gir a capacidade plena de 250 ton/dia. 

Já o processo de compostagem será 
realizado através de tratamento de !ei
ras, a céu aberto, com beneficiamento 
prévio por meio de trituração que trans
formará os materiais orgânicos em com
posto orgânico. 

Entidades ligadas ao comi..::io e a 
indústria, tais como a ACIME, o SINCO
V AME e o SEBRAE meritiense vão rea
lizar em agosto dois importantes eventos 
econômicos que por certo vão dar o que 
falar. 

De 15 a 17 desse agosto próximo será 
realizado o 1 º ENCONTRO DE NEGÓ
CIOS DA BAIXADA FLUMINENSE, 
evento que será realizado no SESC dessa 
cidade, no Centro, à Rua S. Pedro de 
Alcantara, podendo participar todas as 
empresas comerciais e industriais da 

De 11 a 13, oagitovai~orrerporconta 
da 3ª FEVEST - INDÚSTRIA E CO
MÉRCIO (principalmente ligada ao ves
tuário e acessórios), na primeira etapa e 
de 17 a 21, também de agosto, a segunda 
etapa. A feira será instalada no mesmo 
local do ano anterior, ou seja, em frente 
ao SUPER SHOPPING SENDAS, na
quela cidade. 

As obras, a um custo de R$ 1.322 
milhão, são financiadas através do Re
construção-Rio, pelo Banco Mundial 

O Governo do Estado está investindo 
nas obras das três usinas que, ao serem 
Concluídas vão atender, juntas, 1,3 mi
lhões de habitantes e tratar 71 O ton/ dia, 
cerca de R$ 11 milhões. 

P~I DOS BANCOS 
• Bancos attos rec~návels p/ todos os carros à ba;e 

de troca - Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
• Carpetes moldados e torro de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 

DIREÇÃO: !l<eI°naldó 
Ail. Benjamin P. DIN, l30 • Belford Roxo Tel:. 7'1-4216 

bo li 

n1ERO o~~-""n BA ;M.-e.f-A!M"a§ r, r~l!(J~t"e'~ ~ · ~~·1¾!'-!S 

Indústria e Comércio 

· ·'·\:1i1íaififl!í.!~r .. 
Agora em Nov.a Iguaçu• Hllópolls - São Joio de Meriti 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 • Mesquita • N. Iguaçu • RJ 
(Antiga Getúlio da Moura) 

Fones: 796-4726 • 796-1895 

Desperte a Alma 
Artística que há em você 

CENTRO CULTURAL 
MANOEL TABELLA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO S/ TELA 
DE$ENHO ARTÍSTICO - GRAFITE - PASTEL 

CRAYON- PINTURA EM VIDRO-TAPEÇARIA 
ABAETÉ 
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Rua Bernardino de Mello, 1737/c.16 
V. Garrido - Nova Iguaçu - 767-1721 

HÁ TRÊS ANOS BUSCANDO 

O MELHOR PARA VOCÊ 

Deixe sua Dor de Cabeça Por Nossa Conta 
Legalização de Flnnas, Contratos, Dlstratos, Transferências, 

Alvará, IRPJ etc 

~;e~~ 
CftC 16 892/94 

Av. Retiro da lmpn,nsa, 2279 - Farrula - Belford Roxo 
Telefax: 761-0288 

"Ética. Não esqueça esse fundamento". 

ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 

Este nome é tradição 
Seguros em geral 
Rua Otávio Tarquino, 209/Loja 10 

Nova Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-73541Fax: 768-5889 

Jo,nol SEM FRONTEIRAS . ' .. . ' ' 

Os interessados em ambos os eventos 
devem entrar em contato com ELZA 
SILVA pelo tel.: 756-5939. 

Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

• Carimbos • Datadores • Numeradores • Estojo 
de Bolso • Placas de Acrílico • Placas p/ autos 
• Cartões de Visita • Convites de Casamento 

• Calendário de Bolso etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31/Sala 11 
Trav. Yboty - 17 (Em frente a 84ª ZE) 

Nova Iguaçu tr 767-1227 

PACHECO CONTAIIL/DAOE 
Escritas Fiscais, Imposto de 

Renda, Legalização de 
Empresas, Contabilidade 

ELIANA PACHECO 
CONTABILISTA 

CRC 11.678/89 - RJ 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1480/Sl.214 
Shopping Center Iguaçu - Tel.: 768-9010 
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. . .. . . 
OPETISTA 

Em suas andanças pelos telhados da 
vida, esse GATO esteve na Pizzaria LA 

DOLCE VITA no jantar oferecido ao 

colunista pelo empresário íta

lo-brasileiro Cristóforo Lan

zavecchia, o PIERO, que con

tou com a presença do advo

gado ALBERTO LUIS DE 

OLIVEIRA e de J. FONTES, 

oeditorSEMFRONTEIRAS. 

Durante o jantar PIERO, 

extrovertido e falante como 

soe ser o italiano e a maioria 

dos latinos, teceu loas ao Par

tido dos Trabalhadores e en

fatizando o alto nível de com-

MIADOS CURTOS 
* Surge na praça da liberdade a 

DÔCE SEGREDO uma moderna e 
luxuosa lanchonete, projeto da arqui

teta MÁRCIA MONTEIRO. 

É a guerra das lanchonetes. 

Num o amor é doce, noutra 
o dôce é segredo. 

* Empresário JOSÉ CÍCE
RO MARQUES AMORIM e 
o dermatologista FRANCIS

CO RODRIGUES PAREN
TE estiveram em Nice, na 

França, participando de Con

venção de Rotary. Saudosos 

do trem da Central, eles esti

caram até Londres de trem, 

via Eurotúnel. petência administrativa entre 

os filiados do PT. No que 

concordo. Haja vista a nome

ação do petista HÉLIO LUZ 

Na foto este GATO (de pêlo branco), e Cristóforo Lanzavecchia, o 
PIERO, na La Dolce Vita. Literalmente 

* Cornos abandonados es
tão elaborando o Projeto VEM 
PRÁ CASA PIRANHA! 

para a chefia de Polícia de um governo do 

PSDB. 

Piero só não soube explicar em que 

empresa o "operário" LUIS INÁCIO 
LULA DA SILVA trabalhou nos últimos 

vinte anos. 

CELSO•s Administração 
&Informática Ltda 

"CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silva 

Administrador 
CRA/RJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

FUMO 
• Segundo pesquisa, os brizolistas não 

fumantes NÃO estão livres dos males do 

fumo. 
Toda vez que eles votam no BRIZOLA 

para presidente, levam fumo. 

Comércio e Assistência Técnica 
de Máquinas de Escritório 

CONSERTOS-COMPRA.SE VENDAS DE 
MÁO. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SO1v1AR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MI_MEÓGRAFO 

E REGISTRADOMS ELETRONICAS 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 - Centro 
{Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767-0706 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda 

Direção: 0tlfw✓ S. ~R.º~ 
@cltla/3: cb S. 9lok 

à,u5i.,ea_,wl.o, 

Rua dos Crisântemos, nº 05 - Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 
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Por hoje é só! 
Agora este GATO vai· tomar seu pires 

de uísque e desindexar suas transas sexu

ais. 

Doravante vai valer a livre negociação 

como a percetra. 

G) Ótica 
l:)Petrônio 

* Exame de vista * Crédito fácil * Consertos grátis 

Tel.: 767-4991 
NOVA IGUAÇU - Rua Otávio Tarquino, 45/Lcja 9 
(Dentro da Galeria Central) 
QUEIMADOS: Rua Ver.MarinhoHemetériodeOliveira, 32 
BELFORDROXO: Rua Rocha Carvalho, 1.353/Loja D 
(Galeria Três Nações - Centro) 

Trazendo este anúncio ganhe desc. 20% 

CLÍNICA DENTÁRIA 
NAKANDAKARE 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

APLICAÇÃO DE FLÚOR EM 
CRIANÇAS - GRÁTIS 

Rua Enrique Lussac, 94 - Mesquita - .RJ 
tr 796-1002 



MANIFESTAÇÃO 

, 
O NO DESATADO 

Toda a sociedade do Rio de Janeiro espera ansiosa 
e otimista pelo anúncio pela Volkswagen, nas próxi
mas semanas, do lugar escolhido para sediar sua nova 
fábrica de caminhões e motores. Ansiosa porque a 
instalação da empresa em Resende significará a cria
ção de 5 mil empregos diretos e até 15 mil indiretos e 
terá papel fimdammtal para a economia do Estado. 
Otimista porque o Rio vive uma fase especial, um 
surto de desenvolvimento que certamente não passou 
despercebido pelos executivos da Volkswagen. 

Essa fase tem a marca da mudança de atitude das 
autoridades estaduais. Antes mesmo de se completar 
o primeiro semestre da nova administração, o Governo 
do Estado do Ric de Janeiro fundou as bases para 
restaurar a confiança do povo fluminense nas institui
ções públicas - acreditar em seu próprio futuro. Rom
peu-se a estagnação que, durante duas décadas, amar
rou o Estado e sua população aos grilhões da desespe
rança. O Rio retomou o segundo lugar no ranking da 
economia nacional e vai crescer muito mais a partir de 
agora. 

O Governador Marcello Alencar, como líder deste 
movimento de recuperação do Ri.o, vem expondo com 
clareza e precisão os novos patamares que o Estado 
está alcançando. A importância desta virada é tanto 
maior porque a visibilidade e o cosmopolitismo do Rio 
contmuam a fazer do Estado e de sua Capital uma 
referência brasileira, somos aqui um termômetro da 
temperatura social do país e cumprimos o papel de elo 
federativo. O próprio Presidente Fernando Henrique 
Cardoso reconhece essa característica do Rio e já 
anunciou que o Estado é uma de suas prioridades. 

Não há dúvida que a Volkswagen acompanha esse 
movimento com atenção. Aos olhos profissionais e 
experientes de seus executivos, não escapou que o Rio 
está novamente na vanguarda do processo de moder
nização da economia. As duas primeiras rodovias 
operadas pela iniciativa privada partem daqui. A 
Ponte Rio-~iterói já está sendo administrada por um 
consórcio e será reformada ainda este ano. O processo 
de privatização da Via Dutra está em sua fase final e 
a estrada - que corta Resende - será ampliada e 
remodelada. 

Tàmbém a prioridade alcançada com o Governo 
Federal para a ampliação do Porto de Sepetiba é 
acontecimento de impacto nacional, pois significa, a 
partir do Rio, com um caráter transnacional, reabrir 
ao mundo a economia do País. Sepetiba, como o maior 
complexo portuário do Mercosul, vai escoar a produ-

ção do centro-oeste: beneficiaria também São Paulo, 
tendo em vista o esgotamento da capacidade dos 
portos paulistas. 

O Rio de Janeiro assume ainda a vanguarda na área 
das telecomunicações. Os R$ 350 milhões para 
investimentos liberados pelo Ministério das Comuni-

cações vão colocar a Telerj no nível das mais eficientes 
empresas do País. A própria Telerj pôs à disposição 
da Volkswagen 80 linhas telefônicas e o atendimento 
por uma central digital que, por enquanto, só existe no 
Estado. Com a implantação, a curto prazo, do Tele-
porto, o Rio vai se tomar a voz do Brasil para que o 
País se comunique com todos os quadrantes e fale com 
o planeta inteiro com a voz da modernidade. Estare
mos aí dando exemplo de avanço tecnológico, com a 
utilização da fibra ótica a melhoria e a instantaneidade 
das comunicações. 

A fábrica da Volkswagenjá virá na esteira de outros 
investimentos de grande importância econômica, como 
o da instalação da Brahma, em Santa Cruz - US$ 200 
milhões para a produção de 600 milhões de litros por 
ano - e da Antarctica, em Jacarepaguá. Aqui estará 
também a Reynolds, para fabricar latas de cervejas -
todos esses empreendimentos significando o que é vital 
para os fluminenses: mais empregos. 

Investimentos que poderão chegar a US$ 800 mi
lhões erguerão na Baixada Fluminense, em Caxias, 
duas unidades petroquímicas - ao lado da duplicação 
da Reduc - juntando nesse esforço algumas das mais 
poderosas e significativas empresas do País. Isso sem 

• falar na reativação da indústria naval, historicamente 
o setor econômico mais importante do Estado. 

Por todo esse círculo virtuoso, tomando empresta
do a expressão criada pelo Governador Marcello 
Alencar, é que temos certeza de que a Volkswagen vai 
instalar sua fábrica em Resende. O Governador, aliás, 
tem dito e repetido: os fluminenses não estão parados 
e não vão parar de crescer. Reagimos e colocamos 
ordem na casa, para construir a base do lançamento do 
novo Estado do Rio de Janeiro. É o que o Governo 
Fluminense está fazendo, com respeito ao voto do 
eleitor, que optou claramente por uma reintegração do 
Rio à visão econômica moderna e exigia do governante 
a determinação política de administrar, de restaurar a 
confiança nas instituições, de combater o crime orga
nizado, sanear as finanças, devolver a esperança, 
desatar o nó da economia para libertar o povo. 

M~arcio Fortes é Deputado Feder!ll pelo PSDB. 

Dia 18/07 às ZO:OOh. 
Encontro dos Profissionais da Comunica~ão 

de Nova lgua~ , Adjacência~ 
□ Repórteres □ Publicitários □ Redatores 
□ Editores □ Fotógrafos □ Radialistas etc 

Restaurante La Fortiori, Rua Dr. Thibau, 160 - Centro - Nova Iguaçu 
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SEM ARTISTA 
A festa de Santo Antônio, na Prata, rece

beu um grande público que prestigiou o santo 
padroeiro. 

Por que a Secretaria de Cultura não apresentou os artistas 
da MPB? Por quenão apresentou um concurso de quadrilha? 

A secretaria ficou submissa a canção americana mais 
parecendo que a Prata está em N. Yorque! 

A sé precisa fazer outro portão, pois fica impossível 
aquela massa entrar e sair por um só. 

Por que a tradicional festa da cidade foi fora do Centro e 
longe da Igreja? Pra secretaria nota zero do tamanho de N. 
Iguaçu! 

MIGUEL PEREIRA 
A festa do padroeiro da cidade ficou lotada e foi animada 

pela banda Gargalo. 
O Centro de Espiritualismo Trinitária apresentará entre 9 

e 15 de julho, o Aprofimdamento Teológico • bíblico da 
Espiritualidade Trinitária, para as Servas da SS Trindade. 
Tel.: 0244-844106. 

Miguel Pereira está cada vez mais bonita e merece ser 
visitada. 

ESTRÉIA 
EstréiaemsetembronatevêSICportuguesaumprograma 

humorístico, aos sábados, via Agildo Ribeiro. * Angélica está gravando na Disneylândia e passará o 
filme em seu programa. 

OUTRAS 
• O guitarrista Valmir está de bola cheia. É convidado 

pra fazer shows em São Paulo e ganha até a passagem de 
avião. 

• Durval Meireles inicia o curso teatral em 12 de agosto, 
no Procópio Ferreira. A inscrição começa 12 de julho. 

• A prof Vera Jardim está dando aula de Jazz no SESC-
N. Iguaçu, quartas e sextas, entre 16 e 20h. 

CLUBE CULTURAL 
O coordenador do clube Alexandre Ribeiro disse que as 

inscrições estão sempre abertas aos cursos de violão, teclado, 
teatro, pinturas eh:, na R.: Alberto Teixeira da Cunha, 224-
Nilópolis. 

PROJETÃ095 
O CEM apresentou o Projetão 95 exibindo dança, poesia 

e música em seu ginásio para ll!Dª grande platéia. 
Foi uma linda festa cultural que acredito que em 95 em B. 

Roxo não terá outra igual Os al1mos do CEM exibiram as 
mais belas artes contemporâneas. Foi um show que o 
governo mtm.icipal deveria ass\stir! Agradeço a chance de ter 
parti:;ipado do júri. 

MISSA AFRO 
Será 1 ° de julho na Igreja de N. S. Aparecida a missa afro, 

MICitOCOMPUTflDORES, 
IMPltESSORflS. DISQ(IET!S 
fOltMUlfHUOS 10/IJZ COWNflS. 
fl'l'flS P/IMP!t!SSO~ 
JOGOS EM ~OM E ffD. 
KIT MULTIMfDlfl. 
Sc,INNEiU, Ffl)(-NODEM, 
Ffll'-SMILf. 
SUPIUMENTOS EM CIIEitflL, 

VEJfl NOSSflS PROMOÇÕES 

SUPER PROMOÇÃO 
Transfonne seu 386 DX 40 por um 486 DX2-66 

com HD 420 por apenas R$ 799,00 

SETUP INFORMÁTICA LTDA. 
Rua Humberto Gentil Barone, 144 latrlÍs do Forró Ferrado) 

centro - Nova Iguaçu Tel. 768-63031768~932 - FAX. 768-6303 
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s,• Josete Azevedo Espínola 

às 15h, em Nilópolis e também o 1 ° Aniversário de Batismo do 
Projeto Cultural Raízes. Os Agentes da Pastoral dos Negros 
convidam a todos. E uma reunião religiosa em nome de Deus 
e de todos os nomes: Javé, Obatala, Olorum e Oió. A 
comtm.icação é de Amaurilio. 

DANÇA NO SESC 
Sensacional o curso de dança da Prof Elaine Santos às 

quartas-feira no SESC-N. Iguaçu, à noite. Paulo, Wilson e 
Vânia são os instrutores. Ensinam bolero, samba, fox, chá;-chá
chá, salsa, mambo etc. A inscrição está aberta. Elaine Santos 
dançará no América dia O& de julho no Festival de Pizza, às 20h. 

CAFÉ COM LEITE 
A peça Café Com Leite e Filhos da Terra estréia 9 de julho 

às 14h. Com direção de Durval e Iolanda. O ator Edson Viana 
tem quatro anos de carreira e está no elenco. O texto mostra 
como o pobre é injustiçado e a causa que as crianças de rua 
optam pela violência. Edsonjá atuou nas peças "As Aventuras 

MOTEL 

Passe grandes momentos no 

IIIUUI 
Suítes de luxo com TV a cores 

Cine Privê · O Melhor Som 
Cozinha de Primeira 

Piscina com Sauna e Hidromassagem 

Cnm l''ll' ;1111111.:io Des.·onlO 
Coma11d1e 211"/,, Dom . a Se,t:1 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
Tel.: 767-1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

JÓrnal SEM fR 1EIRAS 

no Bosque Infantil", "Coitado do Dr. Cor• 
nélio Manso" e "Teste pra ator". 

ENCONTRO 
Será dia l & de julho às 20h, o lºEncontro de Comtm.ica

ção Social em todas as especialidades no restaurante La 
Fortiori, para que os colegas troquem idéias sobre a arte 
comunicativa. 

LOBOMAU 
A nova versão da estória de "Lobo Mau" será apresen

tada no Colégio Leopoldo. O Lobo Maunamora a vovozinha 
e é muito educado. A peça mostra que se deve dar uma chance 
a uma pessoa que erra. 

'' Flávia Cardim' ' fará o papel de Chapeuzinho Vermelho. 
Ela estuda teatro no curso Tablado na zona sul. Ela é um 
destaque do curso de Durval no Procópio Ferreira e vai 
estrear sua carreira artística na peça. Boa sorte! Elenco: 
Renata Braga, Rosemberg Lira, Cristine de Paula, Darci 
Gonçalves e Flávia de Oliveira. Flávia Cardin é prof II em B. 
Roxo. 

* Maria Rita Graciane de Oliveira fez 09 anos, parabéns. * João Fontes está fazendo mais um natal. Feliz niver. 
Ao guitarrista Beto ídem. , * Parabenizo o colunista Irio Informal que fez mais uma 
primavera. * Valéria Ferreira fez mais uma primavera. Com seus 17 
anos ela é uma das mais bonitas gatinhas de Vtlar dos Telles. * A placa de B. Roxo, no bairro da Prata, está quase 
caindo no fio da LIGHf. * A Festa de N.S. do Carmo será entre 12 e 16 de julho 
naquela Igreja no Centro. * Afonseo Belloni • Aquele abraço. Trata-se de um 
grande comerciante de São João de Meriti, que é gente 
finíssima. 

* Toda quinta-feira o Social Meritiense promove um 
pagode com entrada franca, às 20h. Fica lotado. 

IDGIENE 
Perto do Túnel Getúlio de Moura-NI está sempre sujo pois 

os moradores jogam lixo no local. Em frente tem uma 
padaria. Está na hora da prefeitura e o povo acabar com essa .. . 
Do outro lado do túnel está sempre sujo. Espero que depois 
que a rodoviária estiv.er em fimcionamento, a higiene ocupe 
o seu devido lugar! Vamos esperar? 

NOVO PRESIDENTE 
O deputado estadual José Amorim apresentou na Assem

bléia Legislativa do Estado do Rio um voto de congratulação 
e aplausos ao médico Manoel Simões Neto, por sua eleição 
para o presidente do Rotary Club Mesquita, em N. Iguaçu. 
''Trata-se o homenageado de médico dos mais conceituados 
na comtm.idade iguaçuana, e por certo comandará aquele 
clube de serviço com o mesmo brilhantismo com que exerce 
o seu oficio". 

~~~te«4, 

~<Ui6~oMa 
fuvta,le«4,~e~~ 
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TUDO 
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PINTURA 

TINTAS DE TODAS AS MARCAS 
PINCÉIS-ÓLEOS-GESSO 
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IÕ MAIOR ESTOQUE E MENOR PREÇO 1 

RUA QUINTlNO BOCAIÚVA 53-55 
NOVA IGUAÇU TEL: 767-8384 / 767-830 ~ 
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CLUBES DE SERVIÇO 

LOGOSOFIA: PALESTRA NO 
NOVA IGUAÇU-LESTE 

Uma pla
téia atenta e 
silenciosa ou
viu palestra 
proferida 
pelo Sr. Jar
bas de Almei
da Matos, 
vice-reitor da 
Fundação 
Logosófica 
do Rio de Ja-
neiro quando '-------------~_J 

Na foto Jarbas de Almeida Matos, o 
o expositor 
explorou o 

palestrante 

lema do Rotary "Ética wn princípio que não pode ter 
fim", fazendo acompanhar suas palavras através de 
desenhos e gráficos. Bastante interessante! 

FORUM NO MESQUITA TEVE 
RONALD ALEXANDRINO 

COMO PALESTRANTE 
O Presidente da Av. de Serviços Internacionais, 

Luiz Geraldo de Freitas, promoveu o Forwn dessa 
Avenida, tendo como "ex
positor" o Dr. Ronald Car-
doso Alexandrino, que dis
correu principalmente sobre 
a "aproximação dos profis
sionais de todo o mundo", 

~.-.-.-■-■-,-.-111-.-.-.-.-----7~ 

na busca pela paz mundial. .___ ______ __, 

Rotaryanos de outras unidades prestigiaram o evento, 
bem como o Sr. Hanna Jaccoud, acompanhado de seus 
far.úliares. 

- 1 Z)i.(½,~de;4~ r 
·· t "·.ft=Cir.urgJ~ ·e1á~tiôJ} 

·.·. ·.·.· -:::~-:-:•:•'.·:•:• -_.:._,:~-:.:._.::• .. : :/ .·'. ·-:,. ·'.· .. :.:\ •' .t. •:•'. >• ·'.·'.·Y·.·=·'.•:-.:,:-~:,:,/ ••••·• 

Terça e Quinta-feira das 15:00 às 19:00 Horas .... 
;.:. LIPOASPIRAÇÃO de gorduras localizadas no abdome, cintura ) 
/ PLASTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrlgecer etc. ,i 
) PLASTICA OE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez etc. } 
\ PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios etc. t 
.. PLÁSTICA DA FACE total, testa, pápebras etc. / 

PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras etc. .\ 
h ( 

-
Contabilidade 

Nelson Bornier 
Organmção de Empresas 

Assistência Fiscal e Comercial 
Balanços 

~ua Prof' Venina Correa Torres, 230 -10° andai 
Centro - Nova Iguaçu - (sede própria) 

Tels: 767-1447 e 767-7621 

, , 

O ULTIMO TITULO 

Edson Buriche e Antonio Francisco 

POSSES 
O dia 26 de junho marcou a posse de 

Antonio Ribeiro e seu Conselho Diretor no 

Rotary Club Belford Roxo, quando ocorreu 

também a posse de Claudio Leal e seu Con
selho Diretor no Nova Iguaçu - Prata. 

No dia 29 ocorreram as posses de Roberto 

Amorim e seu Conselho-Diretor no Rotary 
Nova Iguaçu-Leste e também de Mauro Rubi
anes e Conselho-Diretor no Nova lguaçu

Austin. 
O dia 3 de julho marca a posse de Hertz 

Hudderman na Governadoria do Distrito 4570, 

O Rotary Belford Roxo que houvera con

cedido o título de SÓCIO HONORÁRIO ao 

extinto prefeito Jorge Júlio da Costa San

tos - o Joca - programou solenidade para a 

entrega do referido título (que não contou, 

contudo, com a presença do laureado) 

entregue ao seu representante Edson Bu

riche, (que se vê na foto com Antonio 

Francisco, que o indicou) no momento em 

que recebia em seu nome daquele que, 

talvez, tenha sido o seu último título. 

no Metropolitan, com direito a show da canto

ra Joana. 

No dia 27 ocorreu a posse de Lamonier 

Ferreira Barcelos e demais membros da Dire

toria do LIONS CLUB DE NOVA IGUAÇU, 
sucedendo a Guy Bercot de Matos. 

No dia 5 ocorrerá a posse de Josias Moreira 

Nunes e Conselho-Diretor no Rotary Queima
dos e no dia 7 acontece a posse de Cícero 
Amorim no Nova Iguaçu e no dia 11 a posse 

de Simões Neto no Mesquita. 

As solenidades de posse serão relatadas 

com mais detalhes na próxima edição. 

. - ·IMÓVEIS - VENDA 

FORTALEZA IMÓVEISAVENDA-767-7243-Creci 11422 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis 
Escrituras e Legalizações 

Direção: José Carlos Nascimento 

@Vendo- 1 casa. e/ 2 qts. sla. coz ecscr. barato-centroNovaiguaçu 
copa, baoh. coz e gar. p/ 3 carr. e c/2.700m2-R$105mil. 
um ap. e/ 1qt. sla. coz copa, coz @Vendo- Cerâmica- Bcnitas áre-
ban. gar.,aoladoR.ioSampa. Tudo as, 1 e/ 7000m2 p / R$ 11 O mil, 
R$ 45 mil. M viagem. outra e/ 5000 m2 e/ muitas frutei-

Rua Rocha Carvalho, 1330 - Sls. 304 e 305 
@Vendo-casano&;>lanada- luxo rase casa bem localizada. por R$ 
e/ pise., 2 qts. Sla. Coz Copa. 2 110 mil. 

Centro - Belford Roxo - RJ W 761--0013 baobs. Gar. p/3 carros. RS 70 mil. @Passo-Ofic. Rancho Novo, bem 
@Vendo casa no centro de Nova local. c/fcmunmtas. Ccntr. 5 anos, 

Vend- - Lote terreno e/ Vende-se - 2 terrenos grds. 
300 m2. Estrela Branca, Ue. Rua Piratininga-S. Bernardo 
2/ Qdr. 1 - Santa Maria Belford Roxo 

• <:>JllO na AV. Joa- ven~ - :.! casas - c:::su. 
quim Costa Lima - Lote XN PlinioSalgado, 3881-Belford 
Belford Roxo Roxo. 
V~ - Casa - Apto. - Vende-R - Sitio e/ ótima 
Loja Gde. Rua Balcuru, 222 casa, 4 ~os, sala, cozi-
Xavante nha, ba iro, varandão e 
Venae-ae- Casa, 2qtos, si, garagem - tipo mansão-terr. 
coz, banh, área, var, e/ terr. 12IX> m2, murado. Rua Re-
R. Tupacereta - S. Bernardo tiro Fellx/ Rua Tlmbira. 

Iguaçu e/ 4 qts. sla. coz cq,a, 2 al.ug. RS 200. P/ RS 3 mil. 
bimhs. lIILIIllWl. R.S 55 mil.Urgente. @Passo- Sra. Lanchai.te. Cmtro 
@Vendo-Sra Casa-CenlroNOva -Nova Iguaçu. C<ntr. novo. Alug. 
Iguaçu, e/ 3 qts. sla coz. cq>a 2 barato. Mov. Ma:is. RS 22 mil. P/ 
baohs. e/ suíte/luxo. gar. 2 carros. 95mil. 
R$ .50mil. @Vendo-Queimados.lanchCD.no-
@Vendo- Sr. Ap.luxo, quitado e/ vinha, mov. ma:is. R$ 11 mil. P/ 
3qts.slacq,a/ooz.,baoh.depa,.d.c: R$40mil. 
~ - cxm suítc luxo - RS 95 mil - Alugo- Ótima kja, área nobre: e/ 
Arc:a Nobre Fechada. 460 m2, 4 pM& aço, alug. R$ 
@Vaulo-3 casasna Luiz Lanos- 500. 

Vende-se - Galpão s/ pare- Vende-se - 2 casas - 3 e 4, 
des - Cob. Alumlnio - Rua sendo a três e/telhas e a 4 e/ 
Santiago, 85- V. dos Teles. laje. Rua Rocha Carvalho, 

Vende-se - Terreno Ue. 12/ 
706 - Belford Roxo. 

Qdr. 22. Rua Projetada - Vende-se - Casa com quar-
Heliópolis - Prox. praça. to, sala, cozinha, banheiro, 

salão de festas, garagem, 
Vende-se - 2 casas - Av. acab. ótimo, esq. alumínio. 
Joaiuim Costa Lima, 196 - Rua Aracuam - Hinterlândia 
Jd. iedade - Wona - Belford Roxo. 

uma c/2 qts. s1a. coz copa. banh. @Vendo-Prox. PostoTioLuiz-3 
gar. p/3 carros, outrac/2 qts. sla casas. a 1' c/2 qts. sla copa, baoh., 
coz. copa. baoh. e gar. terceira e/ 1 2' e/ 2 qts. sla. coz cq,a, banh. + 2 
qt. sla. coz copa banh. - Tudo RS lojas vazias. P/RS 30 mil. C/ João. 
45 mil - M Viagem. 

@Vendo-Aust.in - Mini-Sítio e/ 
@Vendo - Lanchoo.ete Centro fruteiras, casa sede e/ 3 qts. sla. 
B.Roxo. Mov. Mensal acima R$ coz copa, depcias. Csa caseiro. 
12 mil p/ R$ 40 mil a combinar. Todo murado, 2200 m2. Doem. 
@Vendo-EKc. galpão luxo e/ ref. emdia.p/R$35mil-URGENrE. 
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INJUSTIÇA 
Os a~ais dirigentes políticos 

do PIB de Nova Iguaçu estão 
cometendo uma injustiça contra 

um dos mais autênticos trabalhistas, que nunca 
mediu esforços ou sacrificios para elevar bem 
alto o nome do partido na antiga Maxambom
ba. 

Foi um verdadeiro esteio sempre pronto a 
colaborar sem, contudo, contar com o reconhe
cimento dos que comandavam o partido no 

município. 
Sempre fiel ao 

partido elegeu-se 
deputado estadual, 
além de ter exercido 
o cargo de Secretá
rio de Estado da 
Educação com rele
vantes serviços pres
tados à sigla e ao seu 
Estado. 

Walter R. Pacheco Hoje, por vaida-
de de seus dirigen

tes, encontra-se jogado ao ostracismo e prati
camente alijado do processo político local como 
se fora um.mero objeto. TREMENDA INJUS
TIÇA! ! ! 

Referimo-nos ao iminente advogado W AL
TER FARIA PACHECO que iniciou sua vida 
política em Nova Iguaçu como vereador e por 
seu espírito de liderança chegou a Presidência 
do Legislativo local Sentindo a necessidade de 
uma representação para Nova Iguaçu, candida
tou-se a deputado estaduai chegando a ocupar 
duas Secretarias nos Governos Roberto e Bad
ger da Silveira. 

Esta é a forma de prestar nossas homenagens 
a um político por sua competência e integrida
de. 

MINEIRAMENTE 
Apesar de a grande mídia do Estado discri

minar e sabotar ostensivamente a Baixada Flu
minense, acusando, inclusive, ao Deputado 
Ricardo Gaspar, representante de Belford Roxo 

MARMIL "'"' 
Mmmorm'izi lguziçu 1.Jdzi . 
fflârrnor~ pDni con:ãtruçO~ 

Instalações Comerciais em Mánnores e Granitos 
Revestimento em Pisos 

Av. Nilo Peçanha 670 -Centro -Nova Iguaçu 
Tels.: (021) 767-7196 e 767-8563 -Fax 768-1076 
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ANTE-SALA 
,, 

(MosaicoPolítico) POLITICA 
na Alerj, de pertencer a bancada dos MUDOS, o 
dia-a-dia registra exatamente o contrário, j á que 
Gaspar apresentou diversos projetos de lei que 
estão em análise nas comissões da casa para 
aprovação no plenário e receber após a sanção do 
Governador, além de apresentar várias EMEN
DAS o Orçamento do Estado para 96. 

Gaspar age mineiramente, não é de falar muito, 
alardear seus feitos, mas age com vigor especial
mente quando se trata de carrear recursos para o 
seu município: BELFORD ROXO. 

JUSTIÇA TEM NOVO PROMOTOR 
O adgovado Albino José da Silva, que exerceu 

funções de Chefe de Gabinete do então Prefeito 
Joaquim.de Frei
tas acaba de ver 
seu filho ALBI
NO JOSÉ DA 
SILVA FILHO 
( o Albininho) 
conquistar a fun
ção de PROMO
TORDEJUSTI
ÇAno Estado do 

Albino J. Silva (Pai) Rio de J~eiro 
' 

através de concurso em que conquistou o 1 º lugar. 
A ambos, pai e filho, nossas felicitações pelo 

acontecimento, na certeza de que a Justiça do 
Estado ficou mais enriquecida com esta ascenção. 

VISITE-A ANTES QUE ACABE 
A Assembléia Legislativa do Estado aprovou e 

enviou autorização ao TRE-RJ para marcar a data 
dos plebiscitos de Vila de Cava e de Mesquita. 

Desse jeito sugerimos ao Secretário de Turis
mo de Nova Iguaçu que faça uma ampla campa
nha para visitação turística a cidade antes que 
Nova Iguaçu inicie seus limites na Av. Gov. 
Amaral Peixoto e termine no Terminal Rodoviá
rio junto ao viaduto Padre João Musch, em 
decorrência da falta de AMOR, ESPÍRITO PÚ
BLICO, INTEGRIDADE E SOBRE TUDO 

SEGUROS 
EM GERAL 

CID OMAR 

Av. Governador Amaral Peixoto, 427 
SI. 224 - Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-8555 e 767-9873 

Nelson Júnior 

COMPETÊNCIA de seus últimos dirigentes. 

a>RRJDJNIWO)RRIDINHASCORRIDINHA 
A Sub-Prefeitura da Posse foi despejada! 

Nem mais o letreiro pintado que existia sevêno 
prédio. Será que acabaram também com o 
prefeitinho? §§§ Três nomes estão correndo 
a boca pequena para a sucessão do finado 
JOCA: Ricardo Gaspar, Renato de Jesus (am
bos deputados estaduais) e Mair Rosa. § § § O 
deputado estadual W a1ney Rocha tem esqueci
do de seus compromissos com o bairro da 
Posse, depois não chore sobre o leite derrama
do. § § § Zéquinha 22 vem realizando excelente 
trabalho no bairro Nova América. Está forta
lecendo suas bases eleitorais para o pleito de 
96. §§§ O ex-vereador Otávio da Silveira 
Andrade, animado coma possibilidade da eman
cipação de Mesquita já começa amobiliz.ar seus 
antigos eleitores. §§§ O atual vice-prefeito de 
Japeri, Luiz Barcellos, concorrerá a prefeito no 
município em 96. §§§ O "caudilho dos pam
pas", o ex-governador Leonel de Moura Bri
zola, sonha em candidatar-se a prefeito do Rio 
de Janeiro em 96. Triste notícia para a cidade 
onde nascí e me criei. Já não basta o estrago que 
fez em nosso Estado? §§§ O deputado Fernan
do Gonçaves vem realizando um profícuo tra

balho na Câ- ~---------~ 
mara, carrean-
do recursos 
para city igua
çuana. §§§ 
Apesar de não 
contar com 
uma estrutura 
a altura e ver
bas para tocar 
seu trabalho .___ _________ __, 

frente a Secre-
taria de Desenvolvimento da Baixada, o depu
tado federal NELSON BORNIER, continua a 
merecer o apoio da população da região. 

Por agora é só! ALO FLUMINENSEEEE
EE! CAMPEÃO DE 1995. 

-



QUEIMADOS 

CONCURSO PÚBLICO: 
INSCRIÇÕES VÃO ATÉ 

DIA 14 DE JULHO 
Iniciada em 26 de junho, a Prefeitura de 

Queimados, abriu inscrições para concurso 

público, para 758 vagas em 65 cargos diver

sos na administração municipal. 

O edital com as instruções específicas do 

concurso foi publicado no dia 15, no JOR

NAL DE HOJE, que divulga os atos oficiais 

dessa municipalidade. 

A execução do concurso está sob a res

ponsabilidade da Fundação Escola de Ser

viço Público do Estado do Rio de Janeiro. 

O candidato deve possuir identidade, ha

bilitação profissional ao cargo pretendido, 

recolher a taxa de inscrição no valor de 10% 

do salário do cargo, em qualquer agência 

do BANERJ, a favor da FESP, conta nº 097-

01001-32. 

As inscrições serão feitas entre 1 O e 16 

horas nos seguintes locais: Prefeitura Mu

nicipal, Rua Hortência 254; Defesa Civil, na 

Rua Olímpia Silva 111; Secr. de Educação, 

Rua Alves 57 e na sede da FESP, Av. Carlos 

Peixoto 54, Botafogo, Rio de Janeiro. 

As provas (eliminatórias) serão realiza

das em duas etapas: objetiva, no dia 6 de 

agosto; práticas e práticas orais, dias 9, 1 O, 

16, 17, 23 e 24 de setembro. 

CARLINHOS JACARÉ 
VAI À LUTA 

José Rodrigues, o "popular Carlinhos Jaca
ré", é ainda uma lembrança de passado recente 
nas últimas eleições. 

Candidato a vereador pelo PDT, teve sua 
postulação a candidato cortada pela cúpula, 
apesar de ter recebido seu número, sob a 
,-------------~ a I e g ação 

de excesso 
de contin
gente. 

R e si -
dente em 
Queima
dos, desde 
1968, Car
linhossem
pre bata
lhou em 
prol das co
munidades 
carentes 
do municí
pio. Tanto 
que atra-

L_ _________ ...:...._ _ __J vés do ex-
Carlinhos Jacaré 

prefeito 
Aluísio Gama conseguiu iluminação em várias 
ruas do bairro Santiago, além de em 92 realizar, 
nos bairros, o primeiro carnaval com banda~ e, 

palanques. 
Conseguiu várias manilhas para saneamen

to em bairros como Jardim da Fonte, e realizou 
vários eventos em estabelecimento comerciais, 
tais como o Dia das Mães, que vem acontecen
do seguidamente no Forró do Orlando (Jardim 
da Fonte) onde há sempre um bolo com dois 
metros de comprimento. 

Carlinhos promete ir à luta em 96 para melhor 
poder atender a estas comunidades. 

CARLOS ALBINO CONTINUA 
''MANDANDO BRASA'' 

O vereador Carlos Albino, lançou recentemente mais 
um de seus "torpedos", através do programa "Bom dia, 
Queimados", de oito às nove, de segunda à sexta, pela 
Rádio Novos Rumos, que é a campanha "Água para 
Queimados". Albino está recolhendo assinatu"as nos 
bairros carentes do preciso líquido, que serão entregues, 

tais abaixo-assinados, ao Governo do Estado e à CE
DAE, exigindo providências urgentes para a solução do 
crucial problema. 

AINDA É PROIBIDO MORRER EM QUEIMADOS 
Já um tanto irritado com a demora de providências e 

com a total saturação do velho cemitério local, Carlos 
Albino indaga "onde vamos sepultar nossos mortos?" 

Esta saturação tem obrigado aos queimadenses a 
sepultar seus entes queridos, muito a contra-gosto, em 
outros campos mortuários. Albino não vê, nenhum 
interesse do executivo local na busca de rápida solução 
para o assunto, que para justificar-se de sua inação, 
alega sempre estar a espera de um laudo (que laudo?). 
Albino considera que bastaria vontade política do Prefei
to para solucionar o problema. 

ÁGORA FICOU MAIS FÁCIL!!! 
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NOVA SHOPPING: , , 

AGORA E PRA VALER 111 
■ ■ ■ 

Na foto a maquete do que será o NOVASHOPPING 

A Rodovia Presidente Dutra, 
por onde circulam, diariamente, 
cerca de 120 mil veículos está 
sendo presenteada com mais um 
pólo de compra e venda - o Nova 
Shopping, que beneficiará prin
cipalmente os municípios de 
Nova Iguaçu, Nilópolis, São 
João de Meriti, Queimados e 
Belford Roxo. Nele, está sendo 
investido R$ 60 milhões. Seu 
projeto arquitetônico prevê me-

lhores condições de climati
zação, segurança, conforto e 
qualidade de design. Ele terá um 
sistema de cogeração de energia, · 
com motores a gás natural, que 
além de mais econômico, res
peita a natureza, pois não utiliza 
o gás freon, nocivo à atmosfera. 
A festa do lançamento regional 
do Nova Shopping aconteceu no 
último dia 12. 

Mais detalhes na página 12. 

Voluntários preservam memória iguaçuana 
É vergonhoso, po- li=i:iiiiiiiii;==-iiiiiiiiiiiii.-:==iiiiiiiiniiiiiiiiiã== ::=r;;:;;;;:;;;;;;::=:::::;;;;;;;;;---.--.;;;;;;;;i 

· rém real. Nova Iguaçu, 
um município com 
mais de cem anos de 
existência está per
dendo sua memória 
cultural. Se depen
des§e dos governantes, 
os iguaçuanos sequer 
teriam documentos 
para comprovarem sua 
história. Mas por sorte, 
ainda existe uma luz 
que tenta ilunúnar a ci
dade. É a do Instituto 
Histórico e Geofráfico 
de Nova Iguaçu. Sem ~~~!!!!!!::==~!!!!!!!!!~ 

Ney alberto, Diretor do-lHGNI, mostra urna das peças encontradas em 
ele. provavelmente O pesquisas: um tripé de ferro utilizado para pendurai- chaleiras ao fogo. 
município seria uma 
região sem passado e desmemoriada. 

Entidade privada, sem fins lucrativos, o 
instituto é uma sociedade registrada em 
cartório, com utilidade pública para o go
verno mwúcipal. Mantida por 30 sócios, da 
região, ela é dirigida por arqueólogos e 
historiadores. São pessoas que preservam a 

FLÁVIO NAKANDAKARE 

QUANDO 
VAi 

AF,R.if<? 

cultura local, sem receber qualquer ajuda 
do município. Eles mantém livros, docu
mentos, mapas, jornais, quatro nú! foto
grafias e fazem pesquisas com recursos 
próprios, obtidos através de rateio entre os 
pesquisadores. 

Mais detalhes na pág. 4 
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W. VITAL 
VÍDEO E SOM 

NOSSA OPINIÃO 

ARTES PlÁSTICAS 

NOVO MUSEU 

O Museu do Corpo de Bombeiros do 
Quartel Central está aberto ao público 
até fins de semana com 12 carros. Um 
carro-escada de 1916, outro de 
1918.Tem ambulância puxada· por 
burros, carro-pipa, idem e um mini
navio, entre outras atrações. 

GIMENEZ NO LEOPOLDO 

o artista plástico Gimenez exibirá de 
2 a 4 obras na exposição de pinturas 
no Ginásio Leopoldina Machado, de 
25 a 30 de setembro. 

O pintor participou de 2 expôs, re
centemente. Uma na Câmara de Dire
tores Lojistas de Nova Iguaçu e outra 
na Casa dos Açores, na Tijuca. 

Artista impressionista, vem fazendo 
sucesso e ganhando prêmios . 

Medalha de prata na Escola de Arte da 
V. Militar, menção honrosa na Prefei
tura de Queimados, menção honrosa 
da Sociedade de Belas Artes, medalha 
de prata na Gincana da Vila Militar, 
bronze no Clube Naval e ouro do Pref. 
de Meriti, Mica. Gimenez tem quase 
dez anos de carreira . 

EXPÔ NA CÂMARA 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Nova Iguaçu, inaugurou Espaço Cul
tural e Artístico com uma coletiva de 
telas de Dario Silva, Arydes, Irene 
Robles, Maria José, Marisa Souza, 
Marli Buschle, Marly Viana, Rosa 
Lopes, Ruth Martins, Tânia Parga, 
Teo, Vera Hoppe, lcleia Maia. Mesmo 
antes do "vernissage", duas telas já 
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Funerária 
Sio Salvador 

Serviços Autorizados das Fábricas CONVÊNIOS: 

J. füntesj 

Oscar St111tos j 

estavam reservadas: "Girassóis" e 
"São João Dei Rey". 

Houve descerramento de placa alu
siva, por Cláudio Rosemberg , Diretor 
de Eventos do CDL, e mais pintura ao 
vivo pelo prof. Dario Silva, leilão da tela 
pintada, com resultado à criação de 
um fundo cultural de expansão do 
Espaço Artístico e Cultural, com direito 
a coquetel. Parabéns ao seu presi
dente Nelson Monteiro de Paula. 

CONFIRMADO 

São estes os nomes certos para a 
exposição "ARTES NA PRIMAVERA", 
em setembro, no Colégio Leopoldo, 
Nova Iguaçu: Gouveia Filho, Betsabá, 
Gimenez, Luiz Carlos, Sheila Triani, 
Prof. Dario Silva, Flávio Nakandakare, 
Adalberto Alamin, Souza Filho e 
Afonso Carlos. 

• Papelaria 

PHILCO- PHILIPS-ARNO- SANYO 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministério dos Transportes, Compactar, • Artigos para Presentes 

Consertos de Fornos Microondas 

ESCRITÓRIO E OFICINA 
Rua Dr. Barros Júnior, 344- Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-8586 - 767-9433 - FAX: 767-9659 

--

Pedreira Vigné, Ministério do Exército 
Concessionária dos Serviços Funerários e de 

Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu 

Rua Dom Walmor, 179- Nova Iguaçu- RJ 
T el.: 767-0124 / 767-0529 

-- .,.. __ ., ___ - - -- - . - - ~ -- -

IOANIL SfM fRONTEIRAS 

• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 137 
Mesquita - Nova Iguaçu - RJ 

Tel: 796-1050 
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M. Simões Neto 1 RELIGIÃO Cezar Siié) 

O QUE É O ESPIRITISMO 
"UM AMIGO 
é um pedaço da gente 
único e ímpar 
que faz falta se faltar". 

O anjo da guarda é um espírito pro
tetor que conquistou certa elevação 
espiritual, encontra-se desencamado e 
ligado ao seu prQtegido por laços de 
simpatia ou mesmo por necessidades 
cármicas. 

Está sempre presente quando dele 
se necessita, se afasta do seu protegido 
somente quando este se toma refratário 
aos seus conselhos e resolve agir a 
revelia, enveredando pelos caminhos 
da irresponsabilidade. Pem1ite que o 
protegido sofra assédio dos espíritos 
inferiores, dentro das possibilidades de 
re~istência e de vitória que este possui 
e sabe, que tais provas levarão o seu 
pupilo a crescer e discernir melhor os 
valores materiais dos espirituais. 

Pode acompanhar o protegido por 
várias reencarnações até que sua 
missão ao lado deste tenha sido cum
prida, de modo a fazê-lo crescer e se 
educar.dentro das divinas leis. 

tanto, delega poderes aos filhos mais 
maduros e mais vividos, para que estes 
auxiliem aos que se encontram na in
fância espiritual. 

Católicos recorrem aos santos, Um
bandistas aos orixás, Evangélicos ao 
Espírito Santo e os Espíritas, com a 
permissão de Jesus, "o· mestre dos 
espíritos", recorrem a Deus e ao 
próprio Cristo através daqueles que os 
representam junto a humanidade ter
restre, os espíritos superiores. 

Importante refletir que, se estes 
seres se encontram ao lado dos 
Homens é por certo com a permissão 
de Deus ou então devemos crer que eles 
são maiores que o criador e que ditam 
regras a este. 

Dr. M. Simões Neto - Doenças Emocionais - Pslquiatria - Medicina 
Psicossomática - Prof. da Uni-Rio - CREMERJ 52.27282-5 - Tel.: 768-3884 

Alguns ponderarão, "mas para que 
anjo da guarda se podemos recorrer 
diretamente a Jesus ou a Deus?" e nós 
respondemos, "impediria Deus que um 
ser demonstrasse seu an1or por outro 
através de auxílio constante?" Ele se 
ocupa de todos os seus filhos, no en-

Dispensável dizer que o acessório 
das asas é mitológico e que o pen
samento é tudo na outra dimensão. Daí, 
sempre que necessáriov pelo pen
samento, chame por este amigo, deixe
lhe inspirar e se permita orientar pelos 
seus conselhos amorosos. Se desejar 
questionar o que lhe chega, faça-o, mas 
nunca como cético, e sim como o 
aprendiz que necessita de maiores ele
mentos para melhor atender a lição que 
lhe é transmitida pelo mestre. 

OMEUIORDA 
COZINHA ARAB-E Açougue Cancela 

Direção: Manuel J.S. Robalinho 

Entregas a domicílio 

Recebemos Tickets 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 
Rua Dr. Thibau, 20 - 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu - RJ 

Grande variedades 
de doces finos 

Pizzas, Sorvetes Salgado$ e/ 
catupiri 

li Camarão, Atum, Frango 
Palmito e/ Galinha e catupiri 

Travessa Mariano de Moura, 85 



ENTREVISTA 

Ney Alberto - Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu 
Para o historiador e diretor do 

Instituto Histórico e Geográfico, 
Ney Alberto, seria interessante se 
a prefeitura desse algum apoio à 
entidade. Mas todas as vezes que 
um convênio foi firmado, parte do 
acervo se perdeu. O instituto, que 
no momento funciona no escritório 
particular de seu diretor, já esteve 
localizado na Arcádia lguaçuana de 
Letras e era a prefeitura quem pa
gava o· aluguel. Lá, também fun
cionava a Secretaria de Educação. 
Nesta sede, a consulta ao material 
era livre, sem orientação. Pessoas 
que não tinham noção do valor 
histórico dos livros, arrancavam as 
páginas e faziam refeições sobre 
relíquias, arrasando com o trabalho 
dos historiadores. 

Com esse tipo de contratempo, 
muito material importante foi per
dido. A falta de um local apro
priado, para guardar o arquivo, que 
em sua maior parte é composto por 
papéis, atrapalha a manutenção e a 
descoberta de fatos importantes so
bre a região. Dessa forma, até o 
acesso do público ao instituto fica 
restrito. Outro detalhe que atra
palha o andamento dos trabalhos é 
a falta de mão-de-obra especiali
zada para cuidar do acervo. "Nem a 
biblioteca da prefeitura tem fun
cionários específicos", repara Ney 
Alberto, comentando que a prefei
tura parece não estar muito preocu
pada com livros e documentos. 
"Com escolas e hospitais caindo 
aos pedaços e tantos outros proble
mas, eles não vão se preocupar com 
papéis", acrescenta o historiador, 
apontando para as prateleiras reple
tas de publicações que contam a 
história de Nova Iguaçu. 

Tem manuscritos de 1819; outro 
de 1871, onde o governo se pre
ocupa com os filhos de escravas 
que ficariam livres após a Lei do 
Ventre Livre; tem trabalhos da 
Câmara criando a Vila Estrela, que 

foi sede de um município e hoje está 
entre Magé e Duque de Caxias. Tem 
até jornais de 1839. "O curioso é 

-que não foi nada para o açougue", 
brinca Ney Alberto, satisfeito por 
estar salvando parte da história. 
Também pertence ao arquivo uma 
~eleção de fotos de 1968, da 
Fazenda São Bernardino, de pro
priedade do coronel Bernardino 
José de Souza e Melo, que produzia 
café, farinha de mandioca e aguar
dante. São fotografias que ressal
tam a riqueza de detalhes do teto 
e dos vitrais da casa. 

Entre outras peças, o instituto 
guarda objetos curiosos como o 
tronco de ferro, ou vim-inundo, 
como era . conhecido, que servia 

para prender os escravos, encon
trado numa fazenda perto do 
Riacho Cachimbau, em Iguassú 
Velha; uma bengala da época do 
engenho, que na verdade era uma 
espada; uma baioneta triangular, 

achada no quartel da guarda na
cional de Iguassú Velha e várias 
espadas do século passado. São 
peças de grande importância para a 
cultura iguaçuana, mas que a 
maioria dos filhos da terra não estão 
podendo ter acesso. 

Para acabar com a distância 
histórica, o Instituto Histórico e 
Geográfico está pretendendo fazer 
uma exposição no Colégio 
Leopoldo, em Nova Iguaçu, com os 
principais documentos e objetos. 
Com certeza, a mostra vai atrair a 
curiosidade dos alunos. É que todas 
as peças são ricas em detalhes, 
como a luva, do século passado, 
que protegia das flechadas dos 
índios, as mãos dos cavaleiros. 

, ______________ ,, ________________ _ 

Toda de ferro, ela é formada por 
inúmeras argolinhas entrelaçadas. 
Uma preciosidade. 

Só que existe um problema para 
realizar esta exposição: a falta de 
um lugár apropriado. A previsão 
para inaugurá-la é setembro, mês de 
aniversário do fundador do colégio. 
Só que o prédio está em refonna e 
a poeira e a umidade são os maiores 
inimigos de documentos históri
cos, com mais de um século de 
existência. E pensar que tudo isso 
está acontecendo em função do 
descaso das autoridades que não 
cuidaram da memória municipal. 

Mas nem por isso o assunto ar
queologia merece desprezo. Pro
curar as origens é fundamental. 
Tanto que a Escola de Samba Beija
Flor de Nilópolis aderiu ao tema. 
Em 96 ela levará para a avenida um 
enredo que fala de descobertas no 
Piauí, inclusive de_ casco de um tatu 
maior que um fosca. Esta atitude 
apenas reafirma que além de folia, 
carnaval também traz cultura. 

Contando com alguns apoios 
inesperados, a arqueologia vai con
firmando sua importância e segue 
em frente descobrindo o passado da 
civilização. Dessa forma, sem per
der a força, o instituto vai continu
ando suas pesquisas, na medida do 
possível. A nova investida será em 
Belo Horizoi:ite. Eles querem achar 
a origem dos índios Goitacazes. E 
é assim, pesquisando aqui e ali, 
pinçando fatos e juntando o que
bra-cabeças, que os historiadores 
vão reconstruindo a memória do 
município de Nova Iguaçu, para 
que , pelo menos, as futuras 
gerações conheç am seus an-
tepassados. (E.M.) 

,_COLEGIO LEOPOLDO-r----1: .. 
1930 • 1995 
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REPORTAGEM NOVA IGUAÇU 

C D L INAUGUROU 
ESPAÇO CULTURAL 

A Câmara de Dirigen
tes Lojistas (CDL) 
abriu suas portas à cul
tura iguaçuana, no dia 5 
de julho, ao inaugurar o 
"Espaço Cultural e 
Artístico da CDL de 
Nova Iguaçu", com 
uma exposição de telas 
à óleo (cerca de 5.0) de 
vários artistas locais. 

Além da exposição, 
em tela, foi descerrada 
uma placa alusiva ao 
evento pelo Sr. Cláudio 
Rosemberg, precedida 
por um discurso pro
ferido pelo vice-presi
dente da entidade Cesar 
B. Frambach. 

Nova programação agita o pedaço 

~o auditório con
fortável da CDL, o prof. 
Dario Silva - de "cur
riculum" el\.iensíssimo, 
realizou uma pintura ao 
vivo, que leiloada após, 
teve o resultado fi
nanceiro revertido a 
criação de um fundo 
cultural de expansão do 
"Espaço Artístico e 
Cultural". Mister é de 
notar-se e registrar, a 
ausência do Secretário 
de Cultura do Mu
nicípio, Raimundo San
tarosa. Apostando no sucesso do Reggae 

para o próximo verão, a casa de 
espetáculos Riosampa saiu na frente e 
inaugurou, no dia 06 de julho, sua nova 
programação para as quintas-feiras. 

Lotada, logo na estréia, a casa 
mostrou que acertou em cheio com o 
ritmo jamaicano, dividindo a noite com 
um pouco de timbalada e salsa. Para 
animar o público, que é .de todas as 
idades, a casa está contando com o 
show da Amnésia Reggae Band, 
Giovanni, Rogéria Emmer e Band~ 
Corpo & Alma. 

tNSINO MODaNO 
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Para caracterizarem o ambiente, 
seguindo o estilo das músicas, foi mon
tadq uma barraca, um passaporte para 
a Bahia, que vende mais de 20 tipos de 
bebidas baianas, todas à base de vodka 
e frutas tropicais . Os drinks têm nomes 
maliciosos. Rala Pinto, Beijo na Boca, 
Capeta, Ca-Reggae e Timbalada são 
algw1s deles. 

Quem não gosta de ficar em casa à 
noite, agora tem uma oportunidade de 
sair e se divertir embalado por boa 
música, todas as quintas-feiras, a partir 
das 21h. 

As telas "Girassóis" e 
"São João Dei Rey", já 
encontravam-se reser
vadas mesmo antes da 
abertura da exposição. 

Arydes, Gimenez, 
Irene Robles, Maria 

Com a agilidade de um gato, o Prof. Dario Silva 
pinta ao vivo para o público presente. 

José, Marisa Souza, Marly Buschle, 
Marly Viana, Rosa Lopes, Ruth Mar
tins, Tânia Parga, Teo, Vera Hope, 
Idéia Maia e Dario Silva foram os 
artistas da noite. Final com direito a 
coquetel. 

■ 
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f OruM~O GERAL 
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Enquanto entidades como a CDL e 
outras procuram incentivar, apoiar e 
promover cultura, os órgãos respon
sáveis por este setor, estão deitadas 
eternamente em berço esplêndido. Prá 
que esta secretaria? 

768-8017 
1º GMU ~M 1 ANO~ IB~NI~O fil1 ADMINI~IBA~O 

AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO 2.4 75 
CENTRO NOVAIGU~ÇU MÁXIMO EM QUALIDADE PELO MENOR POÇO 
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BELFORD ROXO 

CONCURSOS VÃO AGITAR BELFORD ROXO 
Miss Belford Roxo Mirim 3° Campeonato de Pesca 

As meninas da Escola Municipal de 
Ensino Especial Albert Sabin e de mais 
de 20 creches localizadas no município 
de Belford Roxo têm motivos de sobra 
para se enfeitarem. É que vem aí o 
"Concurso Miss Mirim/95" organizado 
pelo Rotaract Club de Belford Roxo .. 

Além de eleger a gatinha que vai 
representar o município, o concurso 
tem como objetivos sensibilizar a 
comunidade local para se integrar ao 
projeto, buscando meios de ajuda às 
crianças; conseguir apoio de em
presários locais e angariar recursos 
para promover o Natal das crianças 
carentes. O Rotaract tem como finali
dade organizar eventos beneficentes. 

Supervisionando os trabalhos estão 
as professoras, recreadoras e ani
madoras. Ainiciativa também é do Ro
tary e de órgãos públicos do município. 
A justificativa para a organização do 
concurso se baseia na baixa renda das 
famílias locais; a preocupação dos en
volvidos com a carência das crianças 
residentes em Belford Roxo e a neces
sidade de uma ação que possa atender 
os problemas mais urgentes dessa 
população. 

Durante o evento terão atividades 
recreativas, esportivas, gincanas, 
sorteio, show musical, além, é claro, da 
eleição da Miss Mirim/95. Para viabi
lizar o concurso, a comissão organi
zadora es.tá aceitando doações feitas 
por empresas através de prêmios, brin
des e material necessário para a arru-

mação e ornamentação do local. Eles 
lembram que doações em dinheiro não 
são pem1itidas. 

Para as meninas que sempre so
nharan1 em ser modelo e desfilar pelas 
passarelas do mundo da moda, chegou 
a sua oportunidade. Basta estar ma
triculada numa das escolas detem1i
nadas e se inscrever de 1° a 30 de 
agosto na Agência de Viagens e Tu
rismo de Belford Roxo. No ato da ins
crição deverá ser pago uma taxa de R$ 
10,00 para cobrir as despesas de con
f~cção do manto, da coroa e das faixas 
que ficarão com as vencedoras. 

O desfile, que acontecerá no dia 14 
de outubro, será dividido em três par
tes: traje de passeio, de banho e típico. 
A classificação será do 1 ° ao 3° lugares, 
miss ::;impatia e melhor traje típico. Por 
isso, gatinhas mirins, fiquem atentas e 
não deixem passar esta que pode ser a 
oportunidade de vocês despontarem 
para o sucesso. (E.M.) 

Com o apoio da Prefeitura de Belford 
Roxo, através de sua Superintendência 
de Esporte e Lazer, da Secretaria Mu
nicipal de Educação, está rolando na 
praia Pontal de Itaipuaçu, em Maricá
RJ, o 3° Campeonato de Pesca do Mu
nicípio de Belford Roxo. Aberto a 
qualquer pescador, independente do 
local onde reside, somente foi exigido 
a licença de pesca atualizada. 

Com vara e molinete nas mãos, os 
participantes cumpriram, no dia 16 de 
julho, a Iª das três eta
pas do concurso. A 
próxima será dia 18 de 
novembro e a final em 
dezembro, ainda sem 
data definida. Todas 
terão seis horas de 
duração(das l0às 16h). 
A expectativa é que o 3° Campeonato 
supere o sucesso dos anos anteriores. 

Visando atender as necessidades de 
lazer e promover a pesca no r.1unicípio, 
o can1peonato surgiu com a finalidade 
de unir grupos e pessoas dedicadas ao 
esporte; despertar, nos amantes da 
pesca, o espírito de competitividade e 
fazer com que eles aprimorem seus 
conhecimentos, mostrando àsocicdade 
os seus valores como um esporte 
saudável. Para divulgarem o evento 
fizeram anúncio em rádio e jornal, con
feccionaram faixas e cartazes. Os par
ticipantes sem condução própria têm 
ônibus disponível, saindo da Praça 
Getúlio Vargas, às 8h do dia detenni-

nado, voltando após o encerramento da 
etapa. 

Todos os inscritos receberão uma 
medalha de participação, entregue na 
primeira etapa. Serão premiados com 
troféus do lº ao 3° lugares e com 
medalhas do 4° ao 10° colocados. A 
fiscalização das provas é feita pela Su
perintendência de Esporte e Lazer da 
P.M.B.R. e só é permitido o uso de wn 
equipamento (vara e molinete), 
podendo deixar outros de reservà. 

O início e o fim das 
provas são marcados pelo 
tiro de fogos de artificio. 
Os pescadores têm 30 mi
nutos, após o ténnino do 
evento, para levarem as 
peças até o local de pe
sagem. A pontuação é 

feita pela quantidade de peixe cap
turado e por cada 100 gramas ou 
fração. Eles devem estar limpos, sem 
areia, se não o concorrente perde 
ponto. Se cometer qualquer desres
peito ao regulan1ento, que tem 22 ar
tigos, o con1petidor será advertido, 
podendo ser eliminado da competição 
se persistir no erro. Os casos omissos 
serão resolvidos pela comissão organi
zadora. 

Por isso, não dê bobeira. Você que é 
participante, cuide para sua linha não 
embolar. E quem curte o esporte, mas 
não se inscreveu, vá assim mesmo até 
Maricá e prestigie o 3° Campeonato de 
Pesca.de Belford Roxo. (E.M.) 

PtERO jletín.~a .!!1~ l'll&tara-s 
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Deixe sua Dor de Cabeça Por Nossa Conta REI DOS BANCOS 
Indústria e Comércio 

,··,.,··· ".'.?>:'.:::t)~i:j:[il~ 
Agora em Nova Iguaçu - Nll6polls - sao João de Merili 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Mesquita - N. Iguaçu - RJ 
(Antiga Getúlio de Moura) 

Fonts: 796-4726 • 796-1895 

Legalização de Flnnas, Contratos, Distrates, Transferências, 
Alvará, 1 RPJ etc 

~~~(J,o,,,u,a, 
CRC 15 892/94 

lw. Retiro da Imprensa, ZZT9 - Farrula - Belford Roxo 
TeleFax: 761-0268 

"Ética. Não esqueça esse fundamento". 

Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 
• Carimbos • Datadores • Numeradores • Estojo de Bolso • Placas de 

Acrílico • Placas p/ autos • Cartões de Visita • Convites de Casamento • 
Calendário de Bolso, etc ... 

DIREÇÃO: JOÃO BATISTA BARBOSA 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 Sala 11 
Nova Iguaçu: Trav. Vila lboty, 17 (Em frente a 84ª ZE) -Tel.: 767-1227 

1ª QUINZENA JUU95 JOUAL SEM FRONTEIRAS 

Bancos altos e reclináveis p/ todos os carros à base de 
troca - Consertos e reformas. • Bancos e Capas Procar e 

Cobre Car • Carpetes moldados e forro de porta 
LAVAGEM DE BANCOS A SECO 

DIREÇÃO: íeS91f.,,ILZ>C 
Av. Benjamin P. Dias, 830 - Belford Roxo - Tel.: 761--0285 

R- Braga, 5 - Penha Circular (esq. e/ Lobo Jr.) - Tel: 280-6848 

AUTO MECÂNICA 
DOIS BAIXINHOS 

VW - FORD - CHEVROLET - FIAT 
o·ireção: Paulo e Baixinho 

. SER~IÇOS GERAIS DE 
MECANICA DE AUTOS 

Tel: 768-4512 
Rua Treze de Maio, 533 

Nova Iguaçu - RJ 
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A DISPUTA 
sucesso das churrascarias MINUANO 
e FAZENDA que deram origem ao 
complexo. 

O saudoso cantor ALCIDES GE-O Cartel de Cali, da Colômbia, pre
tende implantar no Brasil um grande 
complexo industrial de destilação e re
fino de coca, num investimento de mi- · 
lhões de dólares. 

~~~~~1 RARO I que foi o diretor artístico da 

Rio e São Paulo disputam o privilégio 
de sediar esse empreendimento dos nar
cotraficantes que vai gerar empregos 
(aviões, mulas, soldados, etc), além de 
uma grande arrecadação de IPI - Imposto 
de Propina Info1mal. 

O Rio de Janeiro conta com o apoio da 
empoada NEUZINHA BRIZOLA. 

O RICARDÃO 

O amor tem dessas coisas. Em Belford 
Roxo, A CIDADE DO AMOR, por força 
de uma liminar concedida pela justiça, 
assumiu a Prefeitura O RICARDÃO. 

O INFORMAL 

Excelente a matéria da repó1ier MARI
OLA sobre o Baixo Iguaçu publicada no 
número anterior SEM FRONTEIRAS. 
Faltou apenas citar os responsáveis pelo 

CELSO'$ Administração 
& Informática Ltda 

"CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silva 

Administrador 
CRA/RJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104- Queimados 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 6~-1026 

Na foto este GATO com o médico e jornalista 
SIMÕES NETO unidos pelo mesmo diploma. 

O de AMIGO SEM FRONTEIRAS. 

Comércio e Assistência Técnica 
de Máquinas de Escritório 

CONSERTOS- COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER. AUTENTICAR, ~OMAR,_ 
CALCULAR, REGISTRADORA, MI_MEOGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRONICAS 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 - Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) -Tel.: 767-0706 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda 

Direção: 

& cltUl/ 3: ctw § _ 9lo.J'w, 
~u5i.,euwlo, 

Rua dos Crisântemos, nº 05 - Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

1ª QUINZENA JUU95 
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MINUANO e o também cantor 
VICENTE ALVES que consolidou a 
MINUANO como um ponto de encontro 
dos iguaçuanos, e ainda o maitre 
ALÉSIO BALZAN da Churrascaria 
FAZENDA, principal pilar de susten
tação daquela casa, naqueles tempos. 

Faltou citar o maior de todos os res
ponsáveis pelo sucesso daquelas . duas 
casas que deram origem ao complexo 
gastronômico do Baixo Iguaçu, o di
vulgador IRIO INFORMAL. Na época 
começando no jornalismo e hoje o mais 
famoso colunista social da Baixada. 
Vale acrescentar que o coleguinha (de 
imprensa, bem entendido), apesar da 
fama, continua aquele mesmo jovem 
daqueles tempos: humilde e informal. 

l Por hoje é só! 
,.., Agora este GATO vai tomar seu pires 
de uísque na Pizzaria LA DOLCE VITA 
com o velho amigo MANOLO 
MARTINEZ, o CHICO RECAREY da 
Baixada. 

A Ótica do Bom Prt!ÇO , 
é Otica · 
~Petrônio 

* Exame de vista * Crédito fácil * Consertos grátis 

Tel.: 767-4991 
NOVA IGUAÇU - Rua Otávio Tarquino, 45/Loja 9 
(Dentro da Galeria Central) 
QUEIMADOS: Rua Ver. MarinhoHemetériodeO/iveira, 32 
BELFORD ROXO: Rua Rocha Can,alho, 1.353/Loja D 
(Galeria Três Nações - Centro) 

Trazendo este anúncio ganhe desc. 20% 

CLÍNICA DENTÁRIA 
NAKANDAKARE 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPUL;_ARES, 

RESTAURAÇOES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

APLICAÇÃO DE FLQOR EM 
CRIANÇAS - GRA TIS 

Rua Enrique Lussac, 94 - Mesquita - RJ 
li 796-1002 
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PESSOAS 

PETRÔNIO 
DA SILVA 

Em 1966 o jovem Petrônio da 
Silva arrumava suas bagagens, saindo 
de Maceió (AL) rumo a Nova Iguaçu, 
cheio de esperanças e com vontade 
férrea de vencer. Aqui encontrou sua 
metade, casou-se, sendo pai de três 
filhos iguaçuanos, e adotando a ci
dade como sua terra definitiva. 

Após trabalhar por vários anos 
como empregado no ramo ótico, con
ciliando trabalho e estudo, conseguiu 
fonnar-se em Ciências Contábeis, 
hoje é um bem sucedido empresário 
do ramq, sendo proprietário da OTICA 
PETRONIO com lojas em Nova 
Iguaçu, Queimados e Belford Roxo. 

Ainda moço tomou-se evangélico, 
desenvolvendo um trabalho de evan
gelização nessa região e até em outros 
estados. 

Preocupado com a situação das 
comunidades carentes da área fundou 

o MINISTÉRIO CRISTO CHAMA, 
construindo um Centro de Atendi
mento Comunitário, sediado na 
Cerâmica (NI), obra que concluída 

desenvolverá um tra
balho de assistência 
escolar com ensino 
profissionalizante, am
bulatorial e inclusive 
distribuição de alimen
tos. Sob sua ótica, o tra
balho desenvolvido pelo 
governo federal na área 
econômica é correto, 
acabando com · os mo
nopólios e privatizando 
as estatais . 

Na área municipal 
acredita que a falta de 
verbas alegada pelo exe
cutivo realmente preju

dica a administração, porém. segundo 
sua opinião, é necessário a melhoria 
da qualidade do material hmnano em
pregado e também um pouco de cria
tividade do administrador. 

Em relação ao poder legislativo 
considera prioritário para o legislador 
a apresentação de dispositivos legais 
que possam melhorar a qualidade de 
vida de sua população voltada princi
palmente aos assuntos inerentes a 
saneamento básico, saúde, educação, 
habitação, etc. 

Com o trabalho que desenvolve 
em suas lojas e com o trabalho no 
Centro de Atendimento Comunitário, 
Petrônio da Silva contribui com sua 
parte no bem-estar da cidade e da 
população que presta assistência 
social. 

PACHECO CO#TAIILIDADE 
:I 7auôsif S:rnoill11 

:]hf Gff lIDlüôi~ 
Escritas Fiscais, Imposto de 

Renda, Legalização de 
Empresas, Contabilidade 

ELIANA PACHECO 
CONTABILISTA 

CRC 11.678/89 - RJ 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1480/Sl.214 
Shopping Center Iguaçu - Tel.: 768-9010 

SEGUROS 
EM GERAL 

GRUPO FEP: 
PERFORMANCE E GRAÇA 

Um grupo de 4 jovens, uma profes
sora, uma estudante, uma secretária e 
uma çontabilista, se juntara1:n e forma
ram o grupo de dança e teatro FEP -
"Formando Emoções Prolongadas", 
que apresentam-se em escolas, clubes, 
associações e eventos sociais (ani
versários, etc). 

A idéia da criação do grupo partiu da 
jovem Evaldirene Rocha Marques e 
Prisci la Carla dos Santos Manso, no 
Colégio José do Patrocínio (aliás, as 
jovens estão precisando: patrocínio), 
que o fonnaram . 

Atualmente o grupo está buscando 
expandir-se em número e qualidade 
para, ambiciosamente, galgar outras 
posições no cenário social. É sonho das 
"gatas", que hoje fazem este trabalho 
amadoristicamente , tornarem-se 
profissionais apresentando-se em 
casas de espetáculos também. 

Luciana Oliveira é a "Public Rela
tions" do grupo e que faz os contatos 
para as apresentações, inclusive des
files de modas, na dança o forte das 
meninas é o "jazz". Para quem desejar 

Correção: Por falha técnica, as fotos 
abaixo foram trocadas na edição an
terior, nas páginas 8 e 9. À esquerda 

DEP. MÁRCIO FORTES 

PARA 
PIN11JRA 

Em pé à esquerda Luciana Oliveira e à 
direita Luciana Rocha; agachadas, à 

esquerda Evaldirene Marques e à direita 
Viviane de Oliveira. 

a apresentação do grupo o telefone é 
761-1445. Vale a pena ver a perfor
mance e a g;raça das méninas. 

o Deputado Federal Márcio Fortes e 
à direita a Sra. Josete de Azevedo 
Espínola. Com as nossas desculpas. 

SRª JOSETE A ESPINOLA 

CID OMAR TINTAS DE TODAS AS MARCAS 
PINCÉIS-ÓLEOS-GESSO 

Instalações Comerciais em Mármores e Granitos 
Revestimento em Pisos 

Av. Governador Amaral Peixoto, 427 
SI. 224 - Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-8555 e 767-9873 

lo MAIOR ESTOQUE E MENOR PREÇO 1 
RUA QUINTINO. BOCAIÚVA 53-55 

NOVA IGUAÇU TEL: 767-8384 / 767-8388 

IORHL SEM FRONTEIRAS 

Av. Nilo Peçanha 670 - Centro -Nova Iguaçu 
Tels.: (021) 767-7196 e 767-8563 -Fax 768-1076 
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FESTA NO CORPO DE 
BOMBEIROS 

O Quartel Central do Corpo de Bom
beiros festejou a contratação de 194 en
fermeiras e 43 enfermeiros, que já são 
cabos militares. É a primeira tunna de 
enfermeiras da instituição. 

Parabenizo CBBM - Cabo do Bom
beiro Militar, Cláudia Lima, minha 
querida amif$a. Foi uma bonita festa com 
casa cheia. A noite o baile de formatura 
foi na Riosampa. 

AVIÃO 

Julio Iglesias comprou um jato mais 
moderno do mundo que tem tudo e pagou 
54 milhões de dólares. 

RONY 

O cantor RONY tem 12 anos, mora em 
Brasília e está lançando seu segundo 
disco via Sony. Está trabalhando a versão 
"Inventei Você Pra Mim". 

BOLA CHEIA 

Fábio Jr. foi o artista que mais fez 
sucesso no Metropolitan entre todos os 
artistas que passaram por lá. Infonnação 
da casa. 

SOM BRASIL 

Retoma 25 de julho. Em setembro 
apresentará Gal Costa. Em novembro -
Gilberto Gil. Só nessas datas. 

INJUSTIÇA 

Romário e Edmundo gravarão um 
Rap com participação de Fagner e Jorge 
Benjor. 

Vem aí mais um disco prá encher o saco 
de todo mundo. Enquanto isso grandes 
cantores da noite, são barrados nas 
gravadoras, impedidos de gravar seus 
primeiros discos. 

*Renato Aragão e Lilian se casarão. É 
uma festa prá 80 convidados. 

*Angélica .vai gravar seu disco em 
japonês em julho e está estudando 
japonês. 

*Marcos Frota fará o filme "Tem Que 
Ser de Circo", com argumento dele 
mesmo. 

Latino
As duas 
gatas que 
cantam 
com ele 
Míria e 
Ana Paula 
vão gravar 
um disco 
em dupla. 

*Ana 
Paula, ex
Paq ui ta, 
estréia seu 
programa 
irúantil no f 
segundo , 
semestre 
naCNT. 

países e agora é sucesso segundo o 
IBOPE. Via Manchete. 

* O Imperator não tem previsão para 
reabrir. Parece que uma igreja comprou. 

* A Escolinha do Golias vai crescendo 
de audiência e Golias está de bola cheia 
no SBT. 

*Sílvio Santos e familia foram prá 
Europa onde 
ficarão 40 
dias. 

* O cantor 
Ernesto Pas
coal está 
festejando 30 
anos de car
reira e fará 
shows no 
Chile, Argen
tina e França. 

OUTRAS 
• Nossa 

colega jorna-
1 is ta Ediane 
McroJa fez 
niver e não 

====== disse nada. 
*Juliana 

Baroni, 
ex-Paquita, 
é a Júlia 

CASAL PRESIDENTE DOR. C. MESQUITA 
SANDRA E SIMÕES NETO 

Descobri. Ela 
é Gêmeos. 
Parabéns . 

de Cara e 
Coroa, que tem cenas gravadas em Bú
zios. 

*Priscila Couto, ex-Paquita, vai cantar 
sozinha e fazer comercial pra televisão. 

*Mar Morto não vai mais à telinha 
porque é caríssima. Poderá ser novela em 
96. 

Explode Coração entrará na vaga de A 
Próxima Vítima com o tema Amor via 
computador. 

* A novela Aléni do Holizonte pro
duzida na Argentina já passou em 25 

Não adiantou 
esconder. 

• Um abraço ao Haroldo, relações 
públicas da Beija-Flor. Outro ao cirur
gião-dentista Guilherme Chavez. 

CHÁ 
• O Centro de Atendimento Comu

nitário - CAC Nelson Abrahão David re
alizará dia 23 de julho um Chá 
Beneficente na ex-quadra da Beija-Flor 
com desfile .de moda, dança e sorteio de 
brindes. O convite são cinco reais. Os 

. . . 
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modelos e manequins serão penteados 
e maquiados pelos professores dos 
cursos d9 CAC. 

PATRONATO 

Sua festa será 11, 12 e 13 de agosto com 
toda renda dividida entre 110 garotos en
tre 5 e 18 anos, carentes de tudo. 

O presidente Anésio de Auvedo está 
pedindo a prefeitura para fazer uma lim
peza na área do Patronato para que os 
garotos possam praticar horticultura. Ele 
também pede a sociedade para utilizar a 
gráfica da casa, pois isso ajudará a 
despesa da mesma. A casa também está 
precisando de um estagiário ou professor 
de Educação Física. 

FLOR DE LINS; LINDA 

* Sensacional a festa junina do CAC -
Centro de Atividades Comunitário Nel
son Abrahão. Participaram as academias 
Valéria ~rito, Fiydense e Aledense: 

* A rainha Daniela, da Quadrilha "Ca
tuchaia da Maloca", ganhou medalha de 
ouro e o padre da mesma também. 

* Sinhazinha (rainha) e Sinhozinho 
(marcador) da Quadrilha Flor de Lins 
ganharam medalhas. 

A Quadrilha "Maria do Pocinho" fez 99 
pontos e tirou o terceiro lugar. A Ca
tuchaia da Maloca fez 153 pontos e ficou 
em segundo lugar. E a "Flor de Lins" foi 
a campeã com 159 pontos. As quadrilhas 
ganharam um bonito troféu. 

Flor de Lins exibiu um verdadeiro 
espetáculo de beleza em todos os senti
dos. A festa foi na ex-quadra da Beija 
Flor. 

PEDIDO 

Os moradores do bairo Monte Líbano 
pedem mais organização da empresa de 
ôrubus Brasinha, pois ficam 15 minutos 
esperando no ponto. 

AQUI É SEU LUGAR. ANUNCIE! 

l'IICilOCOl'IPOTIIDOIU~ 
ll'IPitESSOiUI~ DISa<IETES 
fOIUICILftltlOS 1O/llZ COWNflS. 
FITflS P/ll'IPIUSSORn. 
JOGOS El'I Cl>-ltOM E "I>, 
KIT l'ICILTll'lfDlfl. 
S(flNN1!1tt. fll]H'IODEl'I. 
ffll'-Sl'IILf. 
SCIPRll'IENTOS EM Gl!JUIIL. 

VEJA NOSSAS PROMOÇÕES 
SUPER PROMOÇÃO 

Transfonne seu 386 DX 40 por um 486 DX2-66 
com HD 420 par apenas RS 799,00 

SETUP INFORMÁTICA LTDA. 
Rua Humberto Oentll B■rone, 14' (■traía do Forró Ferrado) 

Centr9 - Nova Iguaçu Tel. 76B.a03 / 76~932 - FAX. 768.-303 

1ª QUINZENA JUU95 

MOTEL 

Passe grandes momentos no 

UIUUI 
Suites de luxo com TV a cores 

Cine Privê - O Melhor Som 
Cozinha de Primeira 

Piscina com Sauna e Hidromassagem 

Cnm'e,te :1111111d11 De,rnnln 
C11111:111d1e :!O'\., Dom. a S,•\la 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
Tel.: 767-1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

IOIIAL SEM FRONTEIRAS 

Bm='&~~ 
Fabricação e Comércio de Placas de 

Gesso, Rebaixamento de Teto e 
Decorações. 

Direção: Nando Canuto e Edivaldo Santos 

LEGALIZAÇÃO DE FIRMAS E 
CONTABILIDADE EM GERAL 

1'~~~ 
Contadora 

Av. Benjamin Pinto Dias, 1372 -sala 502 
Belford Roxo - Tels.: 761-7818 / 761-2396 e 
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CLUBES DE SERVIÇO 

FLASHES DAS POSSES 

Em festiva realizada em 
sua sede, na Prata, o 
Rotary Belford Roxo 
empossou seu novo 
presidente: 
Antonio Carlos Ribeiro, 
visto na foto com o 
anterior 
José Carlos Nascimento. 

O já empossado 
Roberto Amorim nos 
salões do Country 
Club, entrega ao seu 
antecessor Geraldo 
Sereno uma placa em 
sua homenagem 100%. 
Vários rotarianos de 
outras unidades 

a_rriigo Simões Neto ao 
receber o distintivo 

tornando-se oficialmente 
o presidente 95/96 do 

Mesquita. Sandra 
Guiomar Andrade 
(à direita) a nova 

presidente da Casa da 
Amizade local . 

Momento em que Helton 
Gama de Carvalho -

Diretor Investidor (Lions 
Bangu) investia no cargo 
de presidente 95/96 o Sr. 

~~;;.:::.;::==~~~::::!~ ~ ~~~~ ~=!! . prestigiaram. 

Larnonier Ferreira de 
Barcelos, sua domadora 
Carmem, (ao centro) e à 

direita o antecessor Guy 
Berçot de Matos. 

-~ .. •-· Sem f'·-ront·e·1'r,as· 9i ·; .:::~:.: ... ; .. : .... ', ~ .!:_\ ,=:,_.) .. ,=:.,~- .;~~-- ". .. '.::,! 
HÁ TRÊS ANOS BUSCANDO 

O :tvIBLHOR PARA VOCÊ 

f~ 
/ LIPOASPIRAÇÃO de gorduras localizadas no abdome, cintura f 
·> PLASTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrlgecer etc. ,':': 
) PLASTICA DE ABDOME para dlmlnuiçio, estrias, flacidez etc. l 
{: PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios etc. '@ 
/ PLÁSTICA DA FACE total, testa, plpebras etc. ~J K PLÁSTICA de tat1Jagens, cicatrizes, queimaduras etc. r 

~ 
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Flagrante em que 
Hércules Alpino, pres. 
94/95, empossava o 
novo do Nova Iguaçu, 
José Cícero Marques 
Amorim, que em 
seguida deu posse ao 
seu Conselho Diretor 
95/96. 

Carlos Trigo, rotaryano 
do B.Roxo, recebeu 
troféu por sua freq uência 
l 00% (na foto sorrindo 
de orelha a ore lha) . 

Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis 

Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo - RJ. - Tel.: 761-0013 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
OrgaDW1ção de Empresas 

Assistência Fiscal e Comercial 
Balanços 

~ua Prof' Venina Correa Torres, 230 - 10° andar 
Centro - Nova Iguaçu - (sede própria} 

Tels: 767-1447 e 767-7621 

JOAlll-SEM FRONTEIRAS 

IMÓVEIS - VENDA 

IMÓVEIS A VENDA• 767-7243 · Creci 11422 
@ Vwdo- 1 casa. e/ 2 qt.s. sla. coz e escr. barato-cmtro Novalguaçu 
copa, banh. coz e gar. pi 3 carr. e e/ 2.700 m2 -R$ 105 mil. 
um ap. e/ 1qt. sla. coz copa, coz @Vwdo- Cerâmica- B<nitas :íre-
ban. gar.,aoladoRioSampa. Tudo as, 1 e/ 7000m2 pi R$ 110 mil, 
R$ 45 mil. M viagem. outra e/ 5000 m2 e/ muitas frutei-
@Vendo-cas2no&planada-luxo ras e casa bem localizada. por R$ 
e/ pise. , 2 qts. Sla. Coz Cq,a. 2 110 mil. 
baohs. Gar. p/3 carros. R$ 70 mil. @Passo- Ofic. Rancho Novo, bem 
@Vendo casa no cmtro de Nova local. c/ferrammtas. Caru-. 5 anos, 
Iguaçu e/ 4 qts. sla. coz oopa, 2 alug. R$ 200. PI R$ 3 mil. 
ballhs. murada. R$ 55 mil.Urg,:nte. @Passo- Sra. Lanchcmete. Centro 
@Vendo-Sra. Casa-CentroNOva - Nova Iguaçu. Cwtr. novo. Alug. 
Iguaçu, e/ 3 qts. !!la, co.:. oopa. 2 barato. Mov. Mens. R$ 22 mil. PI 
baohs. e/ suíte/luxo. gar. 2 carros. 95 mil. 
R$ 50mil. @Vendo-Queimados, lanchem. no-
@Vendo- Sr. Ap.luxo, quitado e/ vinha, mov. mens. R$ 11 mil. PI 
3 qt.s. sla. oopa/coz.,banh.dq><nde RS 40mil. 
gar. com suíte lúxo - R$ 95 mil - Alugo- Ólima loja, área nobre e/ 
Area Nobre Fechada. 460 m.2 , 4 portas aço, alug. RS 
@Vendo-3 casas na Luiz Lemos- 500. 
uma c/2 qts. sla. coz oopa. banh. @Vendo-Prox. PostoTioLuiz-3 
gar. pi 3 carros, outra e/ 2 qts. sla. casas. a l' c/2 qt.s. sla. copa, banh., 
coz copa. banh. e gar. terceira e/ 1 2' c/2 qts. sla. coz oopa, banh. +2 
qt. sla. coz copa. banh. - Tudo RS lojasvazias. PIR$30mil. CI João. 
45 mil-M Viagem. 

@Vendo- Au&in - Mini-Sítio e/ 
@Vendo - Lanchwete Centro fruteiras, casa sede e/ 3 qts. sla. 
B.Roxo. Mov. Mensal acima R$ coz copa, <kpcias. Csa caseiro. 
12milolR$ 40mil a combinar. Todo murado, 2200 m.2. Doem. 
@Vwdo-Exc. galpão luxo e/ ref. emdia.p/R$35mil-URGENfE. 
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TUDO NA MESMA 
Apesar de algumas medidas importan

tes, o Congresso Nacional, continua a 
merecer observações cáusticas pela 
grande imprensa. O mesmo acontecendo 
com a Assembléia Legislativa e nossas 
Câmaras Municipais, em que alguns de 
seus componentes continuam "traba
lhando" em causa própria, pouco se im
portando em colaborar com os governos 
federal, estadual e municipais, mantendo 
sempre o mesmo "status quo", o que vem 
desagradando o eleitorado. 

Na ALERJ, pelos novos 41 parlamen
tares eleitos, nada de novo surgiu no hori
zonte, nada de significativo, a não ser 
pequenas indicações ou projetos de 
pequena importância, que no conjunto 
não modificam nada. 

Como o mês de julho é de recesso, 
esperamos que nossos parlamentares 
usem este tempo para refletirem sobre 
suas próprias ações e se penitenciem no 
segundo semestre. 

COMENDADOR SOARES 
, QUER EMANCIPAÇÃO 
E como já se disse, qualquer dia Nova 

T guaçu ficará restrita a A v. Amaral Peixoto 
e o Terminal Rodoviário. Agora é o bairro 
de Comendador Soares (reduto de Altamir) 
que deseja emancipar-se o mais rápido 
possível da "velha" Nova Iguaçu fazendo 
coro com Vila de Cava e Mesquita. 

Em uma reunião preparatória ficamos 
sabendo que o nome do empresário 
Abílio Távora reune a preferência do 

ANTE-SALA ,. 
POLITICA 

(Mosaico Político) 

grupo para ser seu primeiro governante. 
Só que falta iniciar os trabalhos junto às 
comunidades e pleitear perante a ALERJ, 
os procedimentos legais para chegar ao 
plebiscito. Mas isto leva tempo. 

MUDANÇAS 
A partir do próximo número desse 

veículo esta coluna sofrerá sensíveis 
mudanças, que julgamos por bem fazer 
em respeito aos nossos leitores, buscando 
dinamiz.ar nossas infonnações. Afinal de 
contas esta coluna completou 21· anos 
ininterruptos, procurando sempre bem in
formar e toda mudança é sempre boa. 

VEREADORES SATISFEITOS 
Apesar do atraso no envio dos recursos 

à CMNI por parte do Executivo, atraso 
que afetou, inclusive, o funcionalisrro, nos
sos ilustres e honrados representantes 
est:'io satisfeitos. Afinnamalgunsaliados, 
ligadíssimos, ao gabinete do prefeito que 
tal atraso não mais ocorrerá, haja vista 
que a Prefeitura saldou a dívida de R$ 5 
milhões contraída com um deternúnado 
banco, que se viu obrigado a protestá-la 
junto ao BC, co'm o "confiscado" repasse de 
ICM, para o ressarcimento do prejuízo. 

SECRETÁRIA PREPARA 
EVENTOS CÍVICOS 

A Secretária de Educaç.:10 de Belford 
Roxo, Prof' Priscila Bouças Villanova. já 

está cuidando 
dos prepara
tivos às come
mo rações da 
Semana do 
Exército e da 
Pátria, a serem 
realizadas em 
agosto e se

~~~~~~~~ tembro respec-
PRÍSCILA VILLANOVA ti V ame n te ' 

com a participação dos estudantes da rede 
municipal de ensino. 

CORRIDINHAS 
A atuação de nossos deputados 

estaduais na ALERJ tem sido comple
tamente obscura. Há parlamentar que só 
cumprirá este mandato ... com certeza.### 
A comunidade de MESQUITA (5° Dis
trito) não está ainda motivada para o 
próximo plebiscito, apesar de já estarem 
surgindo nomes de vários candidatos a 
iirefeito. Isso é que é eficiência ... ### Em 
1996 teremos eleições municipais. Aqui 
na city iguaçuana, dos 21 componentes da 
casa apenas 6 ou 8 têm chance de 
reeleição. O resto ... lata do lixo. ### 
Surge no hoje conturbado Belford Roxo, 
o nome de Renato de Jesus, como o can
didato à sucessão de Ricardo (ou Ma.ir?) 
do grupo do falecido JOCA. ### Tão logo 
sejam reabertos os trabalhos da ALERJ, o 
deputado José Amorim entregará ao 
presidente da casa, Sérgio Cabral Filho, 
um dossiê contra o Prefeito-Turista Adi!-

mar Arcênio, 
o MICA, de 
São João de 
Meriti. ### 
Janúl Dantas 
vem pres
sionando o 
Prefeito Al
tamir Gomes 
para liberar 

Nelson Júnior 

recursos a ~ - ------ -' 
serem apli- JOSÉAMORIM 

cados nos bairros de Vila Emil , 
Jacutinga, Vila Nova, Banco de Areia e 
adjacentes (reduto eleitoral do edil). 
Para estes bairros Jamil apresentou 
várias indicações de obras ao alcaide 
iguaçuano. 
### JOSÉ 
HADDAD é 
o novo Se
cretário de 
Saúde de 
Belford 
Roxo esco
lhido pelo 
prefeito Ri
cardo Gaspar ~-----"----~ 
(até quan- JOSÉ HADDAD 
do?) . ### 
Caso Mesquita se emancipe,já tem gente 
sonhando em ser seu primeiro Prefeito: 
Nielsen Louzada (já querem matar o 
potrinho ).AGUARDEM! Quando setem
bro v ier, grande agito cultural vai aç;onte
ce r no Gi násio do COLEGIO 
LEOPOLDO - Artes na Primavera -
evento de iniciativa do JORNAL SEM 
FRONTEIRAS, de 25 à 30/09. 

Por hoje é só! Até a próxima. 

~\/!) Se o Problem~ de sua empresa ~ alimentação. 
Nos temos a soluçao. 

,11~!l 1ll;liftJi~l 11j1-.-11111111i111i11.i1-11i1iiili!~ 
BOM PREÇO E MELHOR QUALIDADE 

Rua da Quitanda, 194 Salas 1109/111 O - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
Tels.: (021) 263-8524 - 283-0615 e TeleFax: 516-2338 

JOMIL SEM F RONTÊÍRÀS 



EMPREENDIMENTO Eõia11e Merola 1 

NOVA SHOPPING: AGORA É PRÁ VALER 1 1 1 
• • • 

Um coquetel na Riosampa marcou. no 
dia 12 de julho, o lançamento regional do 
mais completo shopping center da Baixada 
Fluminense. O Nova Shopping. Este é 
mais um empreendimento do grupo Marca, 
~orrnado por empresários locais, e do Con
shopping, empresa líder em comerciali
zação de shoppings. 

"A Baixada Fluminense estava pre
cisando de um ínvestimento desse porte", 
afirmou animado o gerente comercial do 
Nova Shopping, Antônio Carlos Paiva. que 
garante para setembro de 96 a inauguração 
de um espaço completo para seIVir a todos 
os moradores, não só da região, mas tam
bém de todo o estado. A idéia do grupo é 
criar um pólo onde as pessoas possam com
prar o que estão precisando, se alimentar e 
até fazer novas amizades. Afinal, shop
ping, hoje em dia. é considerado um dos 
lugares mais seguros para se divertir e co
nhecer pessoas diferentes. Mostrando as qualidades do investimento, 

foi apresentado um vídeo que, entre outras 
novidades, destacou o sistema de ilumi
nação zenital indireta. Este sistema prati
camente elimina o consumo de energia 
elétrica. 

Japeri. Carlos Moraes Costa: o vereador 
Mair Rosa. entre vários outros vereadores 
da Baixada Fluminense. 

Mesmo sendo a comemoração de um 
grande investimento para Nova Iguaçu, 
que· vai ampliar os horizontes do mu
nicípio. o evento não mereceu a presença 

do Sr. Prefeito Altarnir Gomes. Ele não 
pode ir por causa de wna rewtião na pre
feitura, na mesma noite do lançamento. 
Representando-o, esteve presente a Se
cretária de Governo. Maria José. Ela con
tou que Altantir passou um telegrama para 
Luís Carlos Duarte Batista. o Carlinhos 
da Tingu:í, do Grupo Marca. dando os 
parabéns pcla"rcalização. 

E não foi só telegramas que Carlinhos da 
Tinguá recebeu. A noite, que contou com 
duas surpresas, lhe reservou uma especial. 
Roberto Almeida, presidente da ACINI, 
antecipou que em outubro ele receberá a 
Iáurea de empresário do ano. de Nova 
l&1iaçu, sendo escolhido porunmtiniidade. 
"E uma honra para nós iguaçuanos tê-lo 
como empresário do ano". discursou 
Roberto de Almeida. Carlinhos confessou 
que foi uma surpresa e agradeceu a inicia
ti\'a. "Para mim é uma satisfação muito 
grande receber este título. Aproveito para 
agradecer a colaboração de todos os anti
gos e de ntinha família. Sem eles cu não 
chegaria onde cheguei". A outra surpresa 
da noite foi o sorteio de uma passagem, 
com direito a acompanhante, e estada paga 
para Cancún. 

Não vai demorar muito para Nova 
Iguaçu desfrutar dessa segurança. Segundo 
Paiva. a procura dos lojistas pelos espaços 
está sendo satisfatória. Em apenas 35 dias 
de lançamento no mercado. 40% do total 
das lojas já foram alugadas. Mas todas 
estão passando por rigorosa seleção para 
oferecerem o que têm de melhor aos clien
tes. Duas grandes redes - Mesbla e Super 
Box - já estão confim1adas e vão abrir mais 
urna filial. Para animar os consumidores. 
alem de cinemas e de uma praça de alimen
tação, será instalada uma praça de eventos 
onde se apresentarão vários artistas. 

Prestigiando o lançamento do Nova 
Shopping, que está sendo construído no 
Km 13 da via Dutra, estiveram presentes 
no coquetel ofcrecirlo na Riosampa o Se
cretário de Desenvolvimento da Baixada 
Fluminense, Nelson Bomier; o Secretário 
de Indústria e Comércio, José Távora, a 
professora da Faculdade de Belford Roxo, 
Kátia Soares; o comediante Castrinho; o 
carnavalesco Joãozinhc Trinta; o presi
dente da Liga Independente das Escolas de 
Samba da Baixada, Mauro Vasconcelos 
Rosa; o presidente da Associação Comer
cial e Industrial de Nova Iguaçu, Roberto 
Almeida: os empresários José Nogueira 
Coelho (Granfino) e Humphrey Gua
biraba; Maurílio Manteiga; o prefeito de 

OS NÚMEROS 

Para adquirir um dos espaços, os lojistas 
têm que pagar uma taxa pelo ponto. Após 
a conclusão das obras, ele pagará uma por
centagem sobre suas vendas, referente ao 
aluguel. "Estamos muito satisfeitos com a 
procura e aguardamos ansiosamente a con
clusão deste que será um brilhante shop
ping e de muito sucesso", afirmou Paiva. 
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AGORA FICOU MAIS FÁCIL!!! 

COMUNIQUE-SE CONOSCO VIA FAX 
ANOTE EM SUA AGENDA 

(021) 767-9890 
12 »- SEM FRONTEIRAS P QUINZENA JUU95 
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DOCUMENTOS COMPROVAM 
IDONEIDADE DE CONSTRUTORA 

No dia 4 de abril deste ano, na 
tribuna da Câmara Municipal de 
Nova Iguaçu, o vereador Mário 
Marques, baseado em um 
documento expedido pelo SCI -
Segurança ao Crédito e Infor
mações, colocava em dúvida a 
idoneidade da Sisai Enge
nharia, construtora do Iguaçu 
Top Shopping. 

Contudo o documento em 
questão nada tem a haver com 
a firma citada, já que refere-se 
a empresa SISAL IMOBILIÁRIA 
SANTO AFONSO S/A, cuidado 
que o experiente edil não se deu 
ao trabalho de verificar. 

De fato, segundo este docu
mento do SCI, a firma acima 
tem um rosário de irregulari
dades, mas não a SISAL 
ENGENHARIA. 

E em sua defesa a SISAL 
ENGENHARIA remete-nos 
vasta documentação, com
provando não ser ela a empresa 
denunciada publicamente. 

Mais detalhes na pág. 4 

FLÁVIO NAKANDAKARE 
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Fac-símile de certidão negativa do 2° Ofício de 
Protesto de Títulos: NADA CONSTA. 

PÁG.4 

DEPOIS DE CÓNCLUÍDA SEDE DA 
APAE ATENDERÁ A 600 CRIANÇAS 

Na foto, o Relações Públicas da APA, Fernando F. B. Castro. 

Há cinco anos em Nova Iguaçu, a APAE bres funções da APAE é fazer o teste do 
- Associação de Pais e Amigos do Excep- pezinho, nos recém-nascidos, para previnir 
cional -vem desenvolvendo um grande tra- doenças graves. Na defesa da infância 
balho junto as crianças deficientes do lguaçuana, em 1992 foi criado o Conselho 
município. No momento, 40 pessoas são Municipal dos Direitos da Criarn,.1 e do Ado
atendidas na instituição que espera con- lescente de Nova lguaçu. No final de julho 
cluir sua sede própria para aumentar a tomaram posse seus novos conselheiros que 
capacidade de atendimento e o número de atuarão no cargo durante três anos. Veja mais 
atividades desenvolvidas. Uma das no- detalhes sobre o assunto nas páginas 3 e 5. 
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cidade, doado ao MAM - pois comprou a 
tela do artífice da UFRJ. 

um vaso azul com flores vennelhas, amare
la, verde, etc - que foi sorteada ao público. 

do SHOPPING POINT SURF com vá
rias telas. 

2 

Colaboradores: 
Cesar Said, Flávio Nakandakare, Fernanda 
B. Soares, Valdeci Fernandes, M. Simões 

Neto, Oscar Santos, Oziel Peçanha, Nelson 
Júnior, Plácido Antônio, Sheila Triani. 

Editoração Eletrônica: Luiz F. Monteiro 

Impressão: Tribuna de Petrópolis Ltda. 

Circulação: 
Nov11 Iguaçu, Belford Roxo, Queimados, 

São João de Meriti, Nilópolis, D. de Caxias, 
Japeri e Rio de Janeiro. 

As colaborações são es~ntâneas, não significando nen~um 
vínculo empregatício com a editora. As opiniões e conoeitos 
nas matérias assinadas são de exclusiva responsabilidade 
de.; autores e não representam necessariamente a opinião 
da editora. À editora fica reservado o direito de publicar ou 

não os textos e lotos como colabofação, não havendo 
devoluçãoe originais. Fica proibida, total ou parcialmente, 
a reprodução de matérias ou fotos, sem consentimento 

expresso da editora, sob as penas da lei. 

W. VITAL 
VÍDEO E SOM 

"William faz surgir de suas complexas 
matizes um repertório de formas livres. Suas 
composições são por vezes bastante soltas e 
intensamente coloridas". (Adir Botelho) 

DARIO DEU UM SHOW 

O pintor Dario Silva deu uma palestra de 
artes plásticas em sua expo na Câmara do 
Comércio de N. Iguaçu e pintou uma ma
rinha perante a platéia que entrou em 
leilão, comprada pela pintora Marli 
Buschle por 270 reais. Depois Dario pintou 

Na entrada da galeria tem a tela 
"Malena" que é uma linda mulher na qual 
ele usou toda sua categoria. 

BETSABÁVAI EXPOR 

Ela levará a tela Relembrando Ouro 
Preto para a ex'J)O do Leopoldo dia 25 de 
setembro. Casario e cachoeiras em verde e 
marrom retratam o local. 

Bete esteve em 94 numa expo de arte
sanato em Porto Alegre. Ela disse que 
nunca deixou de participar das atividades 
culturais de N. Iguaçu e sempre que está 
fora procura divulgar a cidade. 

POINT NA ARTE 

Os alunos do Centro Cultural Manoel 
Tabella inauguraram a Sala de Arte 

Funerária 
Sio Salvador 

CONVÊNIOS: 

Foi um perfeito casamento entre Ma
noel Tabella e a casa. A mesma é muito 
bonita e as pinturas idem. Todo mês lerá 
uma vernissage. 

* Cláudia Bosco exl)OS gravuras no 
SESC Meriti. Muito bonitas. Ela é aluna 
da UFRJ. 

Manoel Tabella na festa de inauguração do 
Espaço Artístico Point Surf. 

• Papelaria Serviços Autorizados das Fábricas 

PHILCO- PHILIPS-ARNO - SANYO 

Consertos de Fornos Microondas 

ESCRITÓRIO E OFICINA 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
Ministério dos Transportes, Compactar, 

• Artigos para Presentes 

Rua Dr. Barros Júnior, 344 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-8586- 767-9433 - FAX: 767-9659 

Pedreira Vigné, Ministério do Exército 
Concessionária dos Serviços Funerários e de 

Administração dos cemitérios de N0va Iguaçu 

Rua Dom Walmor, 179- N0va Iguaçu- RJ 
Tel.: 767-0124 / 767-0529 

J~ANAL SEM F RONJEIRAS. 

• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 137 
Mesquita - Nova Iguaçu - RJ 

Tel: 796-1050 
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CRIANÇA 

Instalado em Nova Iguaçu 
Conselho do Direito da Criança 

Numa rápida cerimonia, que 
começou com uma hora de atraso, no 
SESC de Nova Iguaçu, tomaram posse 
no dia 27 de julho os novos Conselhei
ros Governamentais indicados e os 
Conselheiros das Organizações Não 
Governamentais eleitos para o 
período de 1995 à 1998. Eles ficarão 
a frente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
de Nova Iguaçu. As principais metas 
deste Conselho, criado em 92, é 
elaborar políticas pú bficas voltadas 
para a criança e o adolescente, fiscal i
zar e cadastrar as entidades públicas 
e privadas prestadoras de serviço a 
menores carentes. 

Regido pelas leis 2.113 /91 e 
2.598/93, que são fiscalizadas por dois 
conselhos titulares, o Conselho Mu
nicipal é formado por dez membros do 
governo e dez não goveman1entais. 
Daniel Coelho Nascimento, repre
sentante da Cruz Vermelha na gestão 
anterior, representará, nos próximos 
três anos, o gabinete do prefeito de 
Nova Iguaçu . Ele explicou que para 
se aperfeiçoarem e entenderem me
lhor as carências das crianças e do 
adolescente, os conselheiros partici
pam de cursos para aprimoramento. 
Outra atividade do grupo é manter 
contato com órgãos de Brasília e ob
ter recursos para as entidades de 
Nova Iguaçu. 

SegW1do Daniel, após a criação do 
Conselho o município passou a ter 
mais responsabilidade com os direitos 
da infãncia. As verbas da União, que 
antes iam direto para instituições fede
rais, agora estão chegando via fundo 
mW1icipal e são destinadas para enti
dades pré selecionadas. 

Por motivo de saúde, o prefeito de 
Nova Iguaçu, Altamir Gomes não 
esteve presente à solenidade, como 
estava previsto. Em seu lugar compare
ceu o Secretário de Indústria e Comér
cio, José Távora. O secretário afirmou 
que Altamir tem plena consciência da 
importância do Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e por isso 
não vai medir esforços para colaborar 
com ele. Como esta ainda é uma idéia 
nova, Távora acredita que alguns 
ajustes precisam ser feitos. Mas apesar 
das dificuldades, os planos estão 
caminhando a contento. 

A prova disso foi a presença de 
vários membros de entidades de apoio 
a menores que prestigiaram a 
cerimônia de posse. Compareceram 
representantes da Diocese de Nova 
Iguaçu; da Secretaria Estadual de Edu
cação; da APAE N.I.; da Prefeitura de 
Japeri; da Loja Maçônica; da Fundação 
Leão XXIII; do Comércio Varejista; da 
OAB de N .I. ; do SENAI e outros gru
pos que atendem direta o u indire
tamente às crianças e aos adolescentes. 

MOVIMENTO 

PROFISSIONAIS DA 
COMUNICAÇÃO DE NOVA 

IGUAÇU CRIAM CONFRARIA 
Em dois encontros havidos nos 

dias 18 e 25 de julho, os profissionais 
de comunicação de Nova Iguaçu e 
adj acências resolveram criar uma 
confraria tendo como objetivos de
bater os problemas dos mais diversos 
tipos de atividades dessa área. Pro- . 
mover a integração entre estes profis
sionais, estimulando o espírito de 
companheirismo e solidariedade. 

Estes encontros vêm sendo reali
zados no restaurante La Fortiori, na 
Rua Dr. Thibau, 160, no centro de 
Nova Iguaçu, aberto a todos os 
profissionais de comunicação, tanto 
escrita quanto falada n a região. 
Podem participar dessa confraria re
pórteres, repórteres-fotográfi cos, 
publicitários , paginado res, d igi
tadores, redatores, editores, p ro
dutores de rádio ou de eventos ou de 
qualquer profissional do setor. 

Não se trata de qualquer tipo de 
associação, nem ninguém tem obri
gação de nada, inclusive de pa
gamento de mensalidades. Somente 
cada um paga o que consumir no 
local. 

Qua lquer profissional de quais
quer dos municíp ios adjacen tes a 
Nova Iguaçu pode também partici
par. Não há presidentes, nem vices, 
nem secretários etc. É, se podemos 

-dizer assim, uma entidade totalmente 
livre e democrática, onde além de nos 
conhecermos a todos é uma oportuni
dade de se tentar a otimização profis
sional de cada um e de todos. 

Ela j á tem até sua denominação: 
CONFRARJA DOS PROFISSION
AIS DA COMUNICAÇÃO sob a 
sigla CONFRACOM, cujo símbolo 
será um galo estilizado que será pro
duzido por um de seus integrantes, 
Antonio Filipak. Já fazem parte dessa 
confraria os publicitários Guilherme 
da Franca, Ruy Eduão, Filipak, o 
chargista Ney Crespo, o colunista 
Nélson Júnior, Laura Soares, Oscar 
Santos, o editor J. Fontes, a repórter 
Jeania Mariae Ediane Merolae ainda 
o publicitário P línio Leon. 

Além dos o bjetivos acima men
cionados, promover também ativi
dades de lazer e recreação para 
participação do grupo, tais como 
comemorações relativas ao dia de 
cada profissional de cada atividade. 
Por exemplo: Dia da Imprensa, Dia 
do Jornalista, Dia do publicitário, do 
rádio ou radialista, etc. 

Os encontros têm seu horário pre
visto para às 19 horas, às terças-feiras 
no local já mencionado. 

Seus companheiros esperam por 
sua adesão. 

O MELHOR DA 
COZnNHA A~ABE Açougue Cancela 

Em Queimãdós: ... 
Shopping Sendas Loja C 55 
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Direção: Manuel J.S. Robalinho 

Entregas a domicílio 

Recebemos Tickets 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 
Rua Dr. Thibau, 20 - 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu - RJ 

JOHM SEM FRONTEIRAS 

Grande variedades 
de doces finos 

Pizzas, Sorvetes Salgados e/ 
catupiri 

liff Camarão, Atum, Frango 
Palmito e/ Galinha e catupiri 

Travessa Mariano de Moura, 85 



REPORTAGEM J. Fo11tes 

DOCUMENTOS COMPROVAM IDONEIDADE DE CONSTRUTORA 

IS!DU,, illl 
Nada mais nada menos do que 17 documentos 

nos foram enviados pela SISAL ENGE
NHARIA LIDA, exaradas pelos mais diversos 
cartórios da Justiça do Estado e da Justiça Fe
deral, onde em todos eles NADA CONSTA 
contra a empresa em questão. 

No fac-símile do 2° Oficio do Registro de 
Interdições e Tutelas, comprova que desde vinte 
e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, 
até a presente data. Certifica que NADA CONS
TA, com referência as Interdições Comerciais 
(tanto quanto a falências quanto a indisponibili
dade de bens) ... 

No fac-símile do 1 º Oficio de Registro de 
Interdições e Tutelas o fato se repete, ou seja, 
NADA CONSTA. 

O 1 º Oficio do Registro de Distribuição, tam
bém atesta que desde 5 de abril de 1975 a 5 de 
abril de 1995, NADA CONSTA contra a em
presa. O que acontece, idem, com a certidão do 
4° Oficio de Distribuição da Justiça do Estado, 
também, pelo mesmo período. 

Além desses documentos existem ainda as 
certidões do 2°, 3° e 4° Oficios de Distribuição 
atestando, idem, NADA CON STA contra a SI
SAL ENGENHARIA LTDA. 

Certidão negativa do 1 ° Oficio de Registro de 
Protesto de Títulos em que certifica NADA 
CONSTA sobre quaisquer títulos protestados, 
de 26 de abril de 1990 a 26 de abril de 1995. O 
mesmo acontecendo com o 3° Ofício de Protesto 
de Títulos, que atesta NADA CONSTA. Tam
bém do 4° Ofício, idem: NADA CONSTA. 

Certidão da Justiça Federal, atesta a mesma coisa. 
Mais certidão do 7° Ofício de Distribuição, do 

9º, do 1º, do 2°, do 3°, todos certificando a 
idoneidade da SISAL ENGENHARIA L TDA, 
que está responsável pela construção do 
IGUAÇU TOP SHOPPING, na confluência das 
Ruas Athaíde Pimenta de Moraes e Av. Gover
nador Roberto Silveira. 

Purtanto, podem ficar sossegados os iguaçuanos 
que a obra realmente vai chegar a seu têrmo. 

Convém, porém, que quando alguém denuncie 
alguma coisa contra terceiros, tenha o cuidado de 
fazer uma prévia verificação do assunto. 
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DEPOIMENTO 
NOVA IGUAÇU 

APÓS CONCLUÍDA SEDE DA APAE ATENDERÁ A 600 CRIANÇAS 
Você conhece a APAE? A Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais é wna 
instituição sem fins lucrativos, ponto de 
referência no atendimento aos portadores 
de deficiência, na sua maioria deficientes 
mentais. Com cerca de 1500 sedes espa
lhadas pelo Brasil, aproximadamente 50 
estão localizadas no Rio de Janeiro e desde 
19 de junl10 de 1990, Nova Iguaçu também 
está dispondo de um centro da AP AE para 
poder tratar dos deficientes do município. 

Mantida por associados e pela sociedade 
civil, a APAE NI cuida, no momento, de 
40 crianças que recebem tratamento 
terapêutico, fisioterápico, psicológico, 
fonoaudiológico e médico. Os bebês do 
zero à três meses têm o direiio de fazer o 
teste do pezinho. Tudo acompanhado por wn 
serviço social. Este serviço seleciona os ca
sos que podem ser tratados na entidade. As · 
consultas são inteiramente grátis e isto não 
impede que pessoas com wna renda mensal 
maior levem seus filhos à associação. Pelo 
contrário. Quem tem condição financeira 
pode colaborar para que a instituição con
tinue fazendo o seu trabalho, que é excelente. 

E é de colaboração que a AP AE Nl está 
mais necessitada neste momento. Aten
dendo num prédio da Associação de Mora
dores do Bairro Carolina, ela está 
construindo sua sede no bairro Margarida 
e precisa da ajuda de toda a sociedade civil. 
Com seu espaço próprio, as 40 crianças 
atendidas por voluntários, poderão se 
transfonnar em 600. E os serviços poderão 
se estender às oficinas pedagógicas, oficinas 
de competição, sala de recUISOs para defi
cientes visuais, para serviço social; gabinetes 
de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional, médico-odontológicos, 
quadra de esporte, refeitório, cozinha e mui
tos outros espaços físicos projetados espe
cialmente para os deficientes. 

Fernando F. B. Castro, Diretor de Re
lações Públicas da AP AE NI, confessa que. 
agora, eles estão mais necessitados de ma
terial de construção para tocarem a obra 
que caminha lentamente. Mas as doações 
em dinheiro também são aceitas. Basla de
positar qualquer quantia no Banco Na
cional, agência nº 0333, conta nº 8.t9570. 
Colaborando, você estará se juntando aos 
associados que pagam mensalidades de R$ 
5 e R$ 10 e ajudam a associação a pro
mover o bem estar e o ajustamento do 
excepcional à sociedade. 

Além destes, a AP AE tem outros objetivos 
como promover pesquisas nessa área; divul
gar a problemática do excepcional, com es
clarecimento e informações sobre o 

tNSINO N\ODUNO 
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SEDE EM CONSTRUÇÃO 

problema; treinar pessoal; criar novas as
sociações; angariar fundos para a entidade; 
treinar profissionalmente o excepcional, 
criando agências de emprego para sua 
colocação no mercado e promover o diag
nóstico precoce das doenças. O pioneiro na 
idéia de trazer a AP AE para Nova Iguaçu 
foi o professor Wanderley Sabino da 
Silva, atual vice-presidente da entidade. 
Ele, durante dois mandatos bienais, conse
cutivos, ficou na presidência, atualmente 
sob o comando de Elmo Menc-zcs Rosa. 

Para ter acesso ao atendimento, basta os 
pais levarem a criança ao serviço social da 
APAE, que funciona na rua Otávio Tar
quino nº 15. Lá é feita a triagem e o encami
nhamento para o tratamento específico. 
Assim como a posição social não é fator 
discriminatório na AP AE, a idade também 
não é o importante. Acredita-se, apenas, que 
as crianças menores têm mais chances de 
responder ao tratamento. Após fazer o cadas
tro, é só cumpriro programa de consultas nas 
datas e horários marcados. 

Só que na sede improvisada, a AP AE Nl 
já está atendendo no seu limite, em relação 
a quantidade de equipamentos e pessoal 
especializado. Por isso a grande ansiedade 
para concluir o prédio da sede própria e 
poder expandir a ajuda. Até agosto, eles 
pretendem terminar parte da obra e trans
ferir o atendimento das 40 crianças para lá. 
Quando a estrutura estiver mais definida; 
eles criarão um programa para passarem o 
dia inteiro na associação. Atualmente, para 
cuidar dos deficientes, existem 17 volun
tários, das áreas específicas, que não rece
bem nenhuma ajuda financeira . Mas com 
tudo entrando nos eixos, eles pretendem 
transfonnar esses voluntários em fun
cionários que receberão pelos serviços pres
tados. Para conseguir mais subsídios, a 
AP AE vai tentar uma negociação com o 
estado e o município. 

TESTE DO PEZINHO 
Aproveitando as horas vagas, aos 60 

anos, Fernando Castro, que também é 
secretário executivo do Sindicato das Em
presas de Transporte de Passageiros de 
Nova Iguaçu, entrou para a APAE em 
07/04/95, junto com a nova diretoria. Ele 
foi convencido a ajudar pelo professor 
Wanderley e hoje luta pela causa dos 
deficientes. Corno relações públicas da 
associação, ele faz contatos com a im
prensa e divulga o trabalho da entidade. 
Fernando lembra que, de acordo com uma 
lei municipal, de 21 a 28 de agosto é a 
semana do deficiente. Neste periodo, em 
especial, eles procuram alertar a sociedade 
para o problema das crianças excepcionais 
e tentar fazer com que mais pessoas inte
grem o movimento. 

Mas a prioridade do momento é a con
clusão do prédio da sede. "O problema fi
nanceiro está pennanente e a cada dia tem wn 
problema novo. Agora estou precisando de 
areia de emboço. Para nós, a melhor doação é 
a de material de construção", solicita o diretor 
de relações. públicas. Ele aproveitou a 
ocasião para lembrar aos pais que a AP AE 
não existe somente para cuidar dos defi
cientes. Ela também previne a deficiência, 
fazendo o teste do pezinho. "O teste do 
pezinho tem tanta importância quanto o 
tratamento. Os que já são excepcionais 
receberão mais atenção à medida que hou
ver menos deficientes. Por isso é muito 
importante fazer o teste", aconselhou Fer
nando, alertando principalmente as mães, 
para que elas cuidem da saúde de seu bebê. 
É que dessa fonna, vários casos podem se 
reverter. Como o de Alexandre de An
drade Gomes, atuante no conselho da 
AP AE, sob a supervisão de sua mãe. Ele é 
deficiente e após o tratamento adequado está 
participando das atividades de sua comuni
dade com muila satisfação. 
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MÁXIMO EM QUALIDADE PELO MENOR PUÇO 

JOIUL SEM FRONTEIRAS 

OBSERVAR O BEBÊ 
PODE PREVENIR A 

DEFICIÊNCIA LATENTE 
Preverúr sempre foi melhor do que reme

diar. Por isso, preste atenção em seu bebê. 
Quando a deficiência é diagnosticada cedo, 
ele tem boas chances de ser uma criança 
normal. Estimulada convenientemente, ela 
podera ser produtiva, feliz e integrada a sua 
comunidade. Observe as seguintes reações 
do seu filho: Suga bem, logo ao nascer, reage 
a barulhos e movimentos bruscos, abrindo os 
braços e piscando os olhos, a partir do nas
cimento; olha seu rosto enquanto mama ou 
acompanha sua movimentação com o olhar 
a partir do primeiro mês completo; sustenta 
bem a cabeça, estando no colo, com Ires 
meses completos; olha, segue e pega brin
quedos entre os 4 e 6 meses; da posição 
deitada, senta sozinho, entre os 8 e 10 meses; 
fica de pé e pronuncia palavras com sentido 
de frase (papá, mamã, dá, água, luz, etc), com 
wn ano de idade e mostra-se feliz, corres
ponde aos olhares e se dei,-..:a ser acariciado. 

Caso seu filho não reaja a pelo menos 
duas destas situações, nas idades men
cionadas, for muito agitado ou parado, pro
cure orientação correta, com o médico da 
criança. Pem1anecendo as dificuldades, 
peça encaminllllmento a um recurso espe
cializado em diagnóstico e tratélmento pre
coce na AP AE. 

A prevenção é ainda mais completa 
quando o teste do pezinho é ,realizado nas 
crianças de zero a três meses. E só o bebê ter 
48h de vida e iniciado a amamentação, O 
teste é indolor, com material descartável e 
não prejudica a saúde. Muito pelo contrário. 
Mamães, fiquem atenlas. Somente o teste do 
pezinho descobre doenças que prejudicam a 
inteligência e o desenvolvimento do seu fi_lho 
e podem ocorrer em qualquer um, inde
pendente de ter nascido sadio e não ter 
antecedentes na farrúlia. PREVINA-SE. 

768-8017 
AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO 2.475 
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BELFORD ROXO Ferna11oa Bicd,,ieri Soares 

CENPRE PRESERVA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO PARTEI 

A localidade de Belford Roxo, antigo Brejo, per
tenceu, em grande extensão de suas terras, ao Vis
conde de Barbacena. Nossas terras faziam parte da 
Freguesia de Jacutinga. Em 1937 o velho Brejo, foi 
elevado à categoria de Distrito de N. Iguaçu, graças 
a ação do Centro Pró-Melhoramentos que funcionava 
na Av. Francisco Sá, (hoje, Benjamim Pinto Dias) 
nº 546. Era prefeito na época o Dr. Francisco Xavier 
da Silveira. 

O primeiro progresso marcante acontecido no final 
do século passado foi quando o Governo Imperial 
colocou água do Rio D'Ouro para o Rio de Janeiro, 
precariamente, pois a canalização foi realizada em 8 
dias, toda feita de Bambú Taquaraçu, onde a primeira 
gota d'água caiu em Pedregulho, no bairro São 
Cristóvão. Em consequência disso, a localidade já 
constituída de várias fazendas, foi contemplada com 
a Estrada de Ferro Rio D'Ouro ou Estradadas Águas, 
que terminava em Retiro, hoje Miguel Couto. Com 
as vias férreas constituíd~ nas cercanias surgiram as 
paradas dos trens e, em consequência, o povoamento. 

Primeiros limites: A ex-tensão da Freguesia de 
Jacutinga atravessava a estação de Coqueiros, atual
mente Agostinho Porto, terminando em Miguel • 
Couto, (que sempre pertenceu ao 4° Distrito), na 
divisa de um rio com um povoado chamado Figueira. 

Se tomannos por base o nascer do sol (leste), sua 
dimensão atingia o velho Mosteiro de São Bento 
(hoje pertencente a Caxias), junto a uma parada de 
trens que trafegavam para Petrópolis (Estrada de 
Ferro Leopoldina} dali em linha que chegava até 
Amapá, incorporando o Rio das Velhas, Rio Iguaçu 
e Babi. Se nos situarmos a outro lado com base no 
por do sol, encontraríamos a linha auxiliar da Estrada 
de Ferro Central do Brasil, desde Rocha Sobrinho, 
Prata, Andrade Araújo até as proximidades de Santa 
Rita. Com isso verificamos que Belford Roxo pos
suía um território bem maior que os dias de hoje, 
já emancipado. 

No início do século os moradores poderiam viajar 
utilizando as paradas de trens em Brejo, Prata e São 
Bento. Existiam dois sub-ramais férreos: o de Xerém 
e o de Tinguá. Ex'tintos os ramais, B. Roxo perdeu o 
status de grande comércio, pois era a confluência dos 
dois ramais ferroviários que para aqui trazia o 
escoamento agropecuário, sem contar com o grande 
comércio de carvão vegetal, que devastou nossas 
florestas e, em consequência, rios e pequenos portos 
fluviais. A estrada de ferro vinha acompanhando as 
adutoras das águas do Xerém. Havjam até, após os 

melhoramentos da tubulação, repuxos artísticos, uns 
imitando grandes leques abertos, outros erguendo-se 
em finos esguichos verticais, outros compondo enor
mes jatos em semi- círculos. Era o fino gosto do estilo 
Imperial, da cultura inglesa, que nos trouxe vários 
engenheiros. E foi assim, que um dia tivemos aqui 
uma fonte d' água colocada em frente ao prédio onde 
funciona a Secretaria de Planejan1ento e Meio ambi
ente, ao lado da Estação Ferroviária. Essa fonte era 
enfeitada por uma estátua em forma de mulher, sim
bolizava a Deusa das Águas, mas seu criador con
siderou-a Deusa da Música e da Poesia Lírica cujo 
nome é Euterpe. A fonte foi o início da água potável 
em Belford Roxo, o povo ia buscar o precioso líquido 
e apelidou-a carinhosamente de Bica da Mulata, 
hoje a estátua encontra-se, indevidamente, no 
Largo dos Leões no Humaitá, bairro da cidade do 
Rio de Janeiro. 

A estação de B. Roxo, recebeu esse nome em 
homenagem ao Engenheiro Raymundo Teixeira 
Belford Roxo, que junto com outro engenheiro Dr. 
Paulo de Frontin, contribuiu não só com a canali
zação das águas, mas com o saneamento da Região 
até a Baía de Guanabara. Como após 2 anos dessa 
inauguração, veio a falecer, em sua homenagem 
deram o nome à estação que ele construiu. Naquela 
época a atual praça Getúlio V argas, centro de Bel ford 
Roxo, era um imenso canavial pertencente a família 
do Sr. Coelho da Rocha. 

As primeiras casas comerciais e seus pro
prietários: Armazém Secos e Molhados, do Sr. 
Joaquim Peixoto, esse estabelecimento possui o 
primeiro telefone - B. Roxo PSI, funcionava 
através de uma manivela, solicitando a telefonista 
que fizesse a ligação; Botequim do Sr. João Bento, 
Barbearia do Sr. Ludovico Duarte (Duca Barbeiro); 
Padaria do Sr. Luja Rocha, Açougue Sr. José Silva, 
Armazém do Sr. Joaquim Costa Lima (situado em 
frente a linha Férrea, no sinal de B . Roxo, em frente 
ao Castelinho) hoje, nome de uma das principais 
avenidas; Farmácia do Sr. João Castro Vieira, era 
farmacêutico, mas exercia a função de médico, por 
não haver nenhum no lugar, pai do Sr. Jesus de 
Castro Vieira que mais tarde foi eleito vereador 
(acreditando ter sido o primeiro), ele ainda é vivo, 
reside no Rio de Janeiro, e é um grande conhecedor 
da nossa história; Armarinho do Sr. Felício Sa
lomão e Armazém do Sr. Ernesto Pinheiro Bar
celos, pai da Prof' Léa Barcelos, residente no 
Município. 

Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 
•Carimbos• Datadores• Numeradores• Estojo de Bolso• Placas de 

Acrílico • Placas p/ autos • Cartões de Visita • Convites de Casamento • 
Calendário de Bolso, etc ... 

DIREÇÃO: JOÃO BATISTA BARBOSA 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 Sala 11 
Nova Iguaçu: Trav. Vila lboty, 17 (Em frente a 84ª ZE)-Tel.: 767-1227 

2ª QUINZENA JUU95 JOAN~ SEM FRONTEIRAS 

As Famílias iniciantes foram: Coelho da Rocha, 
Sena, Barros Peixoto, Coelho da Silva, Castro Vieira, 
Rocha Carvalho, Ascedino Oliveira, Virgílio Braga, 
Ricci, Sinfrônio, Benigno Armada, Luiza Ferreira, 
Aprígio Tavares, Germano, Genaro, João Vianna 
(que vendeu parte de suas terras à família Bicchieri, 
inclusive o terreno onde se situa a Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus), fan1ília Alves Carvalho, Bicchieri 
e Braga. 

Após 1925: Miguel Felipe, Pinto Dias, João Lima, 
Emydio Vicente, Garcez, Haddad, El Chaer, José 
Lima, Álvaro Braga, Fernandes Netto, Gonçalves 
Gatto, Freitas. 

!lf li~ti~!t~: .. ~.;"!~.'.lt~~i;?; 
n •, .-,•:•, ~ 

REI DOS BANCOS 
Bancos altos e reclináveis p/ todos os carros à base de 

troca - Consertos e reformas. • Bancos e Capas Procar e 
Cobre Car • Carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM DE BANCOS A SECO 
DIREÇÃO: '1:!E'THAL't>O · 

Av. Benjamin P. Dias, 830 - Belford Roxo -Tel.: 761-0285 
R. Braga, 5 - Penha Circular (esq. cJ Lobo Jr.) - Tel: 280-6848 

Agora em Nova Iguaçu - Nllópolls - Sio Joio de Merltl 
Av. Pres. Cosia• Silva, 1069 - MHquha • N. Iguaçu - RJ 

(Antiga Getúllo de Moura) 
Fones: 796-4726 a 796-1895 

ACESSÓRIOS E 
PEÇAS 

Instalação de Som em geral -
Rádios - Toca-Fitas -

Colocação de Descargas e 
Amortecedores - Juntas 
Homocinéticas - Pivôs -

Molas Espirais - Pastilhas de 
Freio - Serviços Gerais 

Av. Nilo Peçanha, 722 - Tel.: 767-8802 -
Centro - N. Iguaçu - RJ. 

AUTO MECÂNICA 
DOIS BAIXINHOS 

VW - FORD - CHEVROLET - FIAT 
Direção: Paulo e Baixinho 

SERVIÇOS GERAIS DE 
MECÂNICA DE AUTOS 

Tel: 768-4512 
Rua Treze de Maio, 533 

Nova Iguaçu - RJ 
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PARE 

Devotos de Santa Edwiges criaram 
o PARE - Programa de Amparo e Re
cuperação dos Endividados - devido ao 
alto índice de inadimplência existente no 
Real. 

O PARE foi uma iniciativa dos rura
listas caloteiros que deram um boi para 
entrar na dívida e agora dão uma boiada 
para não pagar. 

ORAL 

No ·piranhódromo (Calça.dão da Ama
ral Peixoto), encontro aquela amiga que, 
quando sai de casa para encontar o Ri
cardão, diz ao marido que foi ao dentista. 
Embora use dentadura. 

Ela disse-apoiar a idéia do publicitário 
pernambucano, da criação, em Recife, de 
uma área destinada a prática de sexo oral 
dentro de cruTos. Segundo ela, vai ser o 
primeiro chupódromo do país. 

O CINTO 

O prefeito CESAR MAIA decretou a 
obrigatoriedade do uso do cinto de segu
rança no perímetro urbano do Rio e quer 
que passageiros de taxis também usem. Só 
não explicou como os taxistas vão OBRI
GAR os passageiros a usarem o cinto. 

a ~ ~ 

CELS o 'S Administração 
& Informática Ltda. -ME 

• Cópias XEROX Coloridas 
• Cópias XEROX Comum 

• Cursos de Introdução - Digitação - Windows 
• Venda de Equipamentos e Suprimentos 

na Área de Informática 
• Administração de Bens 

Rua Rui Chagas, 104 - Centro - Queimados - RJ 
CEP 26.320-470 TEL/FAX: 665-1326 

Na foto, pistoleiro contratado por ruralista 
caloteiro para afugentar cobradores do 

BANCO DO BRASIL. 

CESAR MAIA, o maluco beleza, pre
ocupado com o alto índice de chifres nas 
cabeças dos cariocas, vai decretar a ob1i
gatoriedade das mulheres usarem CINTO 
DE CASTIDADE. 

Comércio e Assistência Técnica 
de Máquinas de Escritório 

CONSERTOS- COMPRAS E VENDAS DE 
MÁO. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGMFO 

E REGISTMDOMS ELETRÔNICAS 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 - Centro 
(Shopping Ceoter de Nova Iguaçu) - Tel.: 767-0706 

TURISMO 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
vai deixar a presidência do PT para 
participar do pacote turístico denomi

nado CARA V ANA DA SOLI
DARIEDADE. 

Até o fim do ano o "operário" LULA 
vai fazer turismo pelo país à tripa fôrra 
com passagens e estadias pagas, en
quanto os VERDADEIROS operários 
vão ralar até o fim do ano. 

ESPERANÇA 

A Globo voltou com aquela armação 
CRIANÇA ESPERANÇA que lembra 
ASSIS CHATEAUBRIAND com 
aquela campanha DÊ OURO PARA O 
BRASIL em que incautos deram alianças 
e até seus dentes de ouro. 

Enquanto coloca todo seu elenco pru·a 
coITer a sacolinha, a GLOBO exibe uma 
programação eivada de violência, sexo e 
imbecilidades alienando crianças e ado
lescentes. Povo alienado é povo ex
plorado. Essa é a esperança de 

ROBERTO MARINHO. 
Por hoje é só! 
Agora este GATO vai tomar seu pires 

de uísque e dar uma grana para· o 
ROBERTO MARINHO alimentai· sua es
perança. 

é Ótica 
)t)Petrônio 

~ Ótica do 811111 Preço 

* Exame de vista * Crédito fácil * Consertos grátis 

Tel.: 767--4991 
NO VA IGUAÇU - Rua Otávio Tarquino, 45/Loja 9 
(Dentro da Galeria Central) 
QUEIMADOS: Rua Ver. Man'nhoHemetériodeOliveira, 32 
BELFORD ROXO: Rua Rocha Carvalho, l .353/Loja D 
(Galeria Três Nações - Centro) 

Trazendo esta anúncio ganhe desc. 20% 

~ih) Se o Problema de sua empresa é alimentação. 
Nós temos a solução. 
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BOM PREÇO E MELHOR QUALIDADE 

Rua da Quitanda, 194 Salas 1109/111 O - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
Tels.: (021) 263-8524 - 283-0615 e TeleFax: 516-2338 
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COMUNIDADE SAÚDE 

FEIRA LIVRE EM MESQUITA 
PROVOCA CAOS NA ÁREA 

NÃO EXAGERAR É PRECISO ... 

Abandonado. É assim que fica o centro 
de Mesquita após a feira livre nas ruas 
Arthur de Oliveira Vecchi e Emílio 
Guadagny, aos domingos. Sem coleta de 
lixo regular, as vias ficam cheias de restos 
de frutas, legumes, ovos e peixes podres, 
resultando num terrível mau cheiro, pondo 
em risco a saúde da população, com o 
aparecimento indesejado de moscas, 
baratas e ratos. 

Sem verba para pagar os funcionários e 
em viaturas para fazerem a coleta, os restos 
da feira fican1 espalhados até segunda
feira. No domingo à noite passa um camin
hão que recolhe o grosso, mas não limpa 
como deveria. Carro-pipa para lavar o as
falto, nem pensar. O lixo das residências 
também é ignorado. Resta aos moradores 
jogarem seus detritos no rio ou espalhar 
pelas ruas para serem recolhidos pelo 
caminhão como se fossem da feira. O ad
vogado Luiz Brito Júnior já está cansado 
de reclamar com os vereadores sobre esses 
problemas, mas até agora nada foi feito. 
Antes, a feira acontecia na Av. São Paulo, 
uma rua residencial e larga, ao contrário 
das vias atuais, localizadas bem no Centro 
de Mesquita, interferindo no tráfego que 
fica completamente congestionado até às 
16h, horário em que a feira termina. Para 
Luiz Brito, dono de um escritório nwna das 
ruas em questão, acredita que a permanên
cia dos feirantes no local é um assunto 
político. "São dezenas de barraqueiros ren
dendo votos aos vereadores que garantem 
o direito deles ficarem no centro do dis
trito", afirma. 

Os comerciantes da área estão indig
nados, pois as barracas não vendem apenas 
frutas e legumes como antigamente. São 
verdadeiros camelôs com roupas, sapatos e 
até artigos do Paraguai, fazendo concor
rência desleal aos lojistas. Segundo o ad
vogado, os únicos interessados na 
continuação da feira são os donos de· 
botequins. Livres da concorrência, aumen
tam o número de fregueses e ainda têm uma 
associação própria para se socorrerem e 
lutarem pela vontade deles. Esse privilégio 
os comerciantes não têm. Poucos são 
filiados a Associação Comercial e Indus
trial de Nova Iguaçu, que não demonstra 
resultados satisfatórios para Mesquita. 

Sem a coleta regular do lixo, nem nas 
residências, o grande absurdo foi a decisão 
da Prefeitura obrigar o pagamento das 12 
cotas da taxa de recolhimento de lixo, de 
uma só vez. "Como, se nunca recolhem o 
lixo? Eu moro em Mesquita e tenho ver
gonha de convidar meus amigos para irema 
minha casa. Para que? Para furarem o pneu 
do carro nos pregos dos caLxotes e ver a 
imundície que está o centro de Mesquita? 
Nunca vi um centro comercial ter feira 
livre. Afinal, este é o cartão de visita de um 
lugar" critica Luiz Brito, indignado com o 
ponto em que a situação chegou. 

Para ele, a melhor solução seria voltar a 
feira para o antigo local -Av. São Paulo -pelo 
fato de não interferir no trânsito, e regularizar 
a coleta do lLxo, que não pode continuar como 
está. Principalmente nos dias de chuva fica 
impossível andar pelas ruas sujas sem se res
pingar com a lama que já está podre. (EM.) 

Fazer exames períodicamente é 
fundamental para manter o bom fun
cionamento do organismo. Mas é 
válido lembrar que estar em dia com as 
consultas médicas nem sempre é o 
fator determinante para se ter uma 
saúde perfeita e livre de imprevistos. 
Sem prestar atenção no dia a dia, 
inúmeras mulheres cometem erros 
imperdoáveis, na hora de comporem 
o visual, que apesar de irem ao en
contro da moda, sacrificam seu corpo 
deixando-o exposto a vários males. 

Um exemplo bastante atual são as 
calças jeans com o modelo tradicional. 
Aquelas bem justinhas, que modelam 
o corpo feminino tornando-o mais 
atraente, mas que em contrapartida 
comprometem a circulação do sangue, 
provocando o aparecimento de var
izes; estimulam a formação de 
celulites e prejudicam a transpiração 
na região vaginal, aumentando a pos
sibilidade de corrimentos. Para evitar 
esses males, prefira usar roupas mais 
largas, pelo menos durante a semana. 

Outra medida de elegância que não 
combina com bem-estar é o salto alto. 
Usá-lo com frequência, só se houver 
necessidadé. Seu uso constante afeta 
a coluna. É que para compensar a falta 
de equilíbrio, as costas arqueiam, o 
bumbum empina e a barriga fica sali
ente, provocando a lordose (desvio da 
coluna para a frente). Outro crime para 
a coluna , é o exagero de peso na 
bolsa. Tudo bem que uma dama pre
venida vale por duas. mas não precisa 
ser a sua filosofia de vida. Peso em 
excesso nas costas ou na frente acaba 

resultando em lordose, escoliose (des
vio para o lado) ou Cifose (desvio para 
trás). De vez em quando, vale a pena 
rever o que realmente você precisa 
carregar na bolsa. 

Para as mulheres que trabalham 
fora e enfrentam horas dentro de 
ônibus, o walk mané um ótimo recurso 
de distração. Mas cuidado. Por con
centrar todo o som em seus ouvidos, 
ele lesa células do aparelho auditivo, 
diminuindo o potencial de audição. 
Quanto a visão, fique alerta para o uso 
excessivo de óculos escuros. Apesar 
de darem aquele charme, usando em 
excesso, ele inibe a sensibilidade 
natural dos olhos à luz, gerando a fo
tofobia, que é a aversão à claridade. 

E não são só esses hábitos que 
atrapalham a manutenção da sua 
saúde. Usar tênis em demasia es
timula o mau cheiro e a proliferação de 
frieiras. Roupas de tecido sintético, 
como lycra, por nãõ deixarem a pele 
transpirar, também prejudicam, dificul
tando a eliminação de toxinas que 
fazem mal ao organismo. Quem tra
balha em sala com ar condicionado, 
além de ficar com a pele ressecada 
está sujeito à problemas respiratórios. 
E ambientes com luz fluorescente de
vem ser e .. itados. É que eles roubam 
parte da vitamina A do seu organismo. 

Se você observar bem, vai se en
quadrar em alguma dessas sugestões. 
Por isso, tenha bom senso e não cul
tive maus hábitos, no dia a dia, para que 
num futuro próximo não se arrependa 
dos exageros cometidos. Fique aten
ta e até a próxima. (E.M.) 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda CLÍNICA DENTÁRIA 
NAKANDAKARE 

Direção: Otd:UvS. ~k, 

~ clna, J. ela, S. ~R'°k 

Su.5Í.,eruw1:.º, 

Rua dos Crisântemos, nº 05 - Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 
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PACHECO CO#TAIILIOAOE 
Escritas Fiscais, Imposto de 

Renda, Legalização de 
Empresas, Contabilidade 

ELIANA PACHECO 
CONTABILISTA 

CRC 11.678189 - RJ 

Av. Mal Floriano Peixoto, 1480/Sl.214 
Shopping Center Iguaçu -Tel.: 768-9010 
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DAS 

TINTAS 
TIJDO 
PARA 

PINTIJRA 

TINTAS DE TODAS AS MARCAS 
PINCÉIS-ÓLEOS-CESSO 

o O 
O 

O 
IÕ MAIOR ESTOQUE E MENOR PREÇO 1 

RUA QUINTIN°0 . BOCAJÚVA 53-55 
NOVA IGUAÇU TEL: 767-8384 / 767-8388 

JOM $EM FRON1EIRRS 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

APLICAÇÃO DE FLQOR EM 
CRIANÇAS - GRA TIS 

Rua Enrique Lussac, 94 - Mesquita - RJ 
1it 796-1002 

Instalações Comerciais em Mármores e Granitos 
Revestimento em Pisos 

Av. Nilo Peçanha 670 - Centro -Nova Iguaçu 
Tels.: (021) 767-7196 e 767-8563-Fax 768-1076 
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A VERDADE É 
ETERNA 

O sucesso musical vem do céu 
independentemente de pátria na ca
beça do compositor. A música não 
fica velha e pode entrar em sucesso 
em qualquer data. "Vem Pra Mim" 
- versão gravada por Leandro e 
Leonardo é um exemplo. É uma linda 
canção. 

MÃE E FILHO 
Lucélia Santos vai contracenar no 

capítulo 60 de "Sangue do Meu 
Sangue" com Pedro Santos, que tem 
12 anos e é seu filho ·na vida real. A 
novela é uma adaptação livre com 
gravação no Rio. 

ENCALHADO 
O novo disco de Michael Jackson 

está W11 fracasso de venda e enca
lhado nas lojas. Só vendeu 390 mil 
cópias. 

A imprensa é a "responsável" pelo 
sucesso e insucesso. 

PATRÍCIA PILAR 
Renascer está em sucesso na Costa 

Rica, Paraguai, Uruguai, etc - na qual 
ela é protagonista. E Salomé está em 
sucesso tan1bém nesses países. Breve 
Patrícia Pilar viajará pra ver isso de 
perto. 

FILME 
O filme Tieta terá como pro

tagonista Sônia Braga. Marília Pêra 
(Perpétua), Zezé Mota (Cannosina), 
Patrícia França (Tieta jovem e a 
Imaculada) e Chico Anísio (pai de 
Sônia Braga). 

VOLTARÁ 
Voltará breve com 40 capítulos, em 

mini-série, via Globo, às 22:30, com 
texto de Dias Gomes - "O Bem
Amado". 

HOMENAGEM 

Vem aí 
o disco da 
Jovem 
Guarda 
em ho
menagem 
aos 30 
anos dela, 
via Poly
gram. E a 
t e V ê 
Globo 
fará uma 
homena
gem a Jo
vemGuar
da dia 1° 
de setem
bro. 

CASAMENTO 
Emerson Fittipaldi casará com 

Tereza depois de 10 anos juntos. O 
casório será no Vaticano e a festança 
em São Paulo, em setembro. 

# Serginho Groisman comemorará 
dia 08 de 
agosto, no 
Ibirapuera, 
quatro anos 
de programa 
para 9 mil 
pessoas. 

* Quatro 
Por Quatro 
está em 
sucesso no 
C h i I e , 
Equador, 
Uruguai e 
Venezuela. 

* Carmem Costa tem 50 anos de 
carreira e está lançando um CD. 

* A novela A Idade da Loba é um 
sucesso em Portugal e atingiu 60% da 
audiência nos seis últimos capítulos. 

* Toda renda de Som Brasil no Me
tropolitan vai para entidades e iTJsti
tuições de caridade. 

OUTRAS 
• A Igreja de São Jorge e N. S. de 

Fátima está convidando para o retiro 
Projeto de Vida para jovens dias I O e 
3 de setembro. E dia 28 de setembro 
uma palestra sobre a Bíblia e a Mulher 
- Clube das Mães. 

• O bar Shop dos Doces está exi
bindo música sertaneja na ·quarta e 
se,-.ia-feira. Vale curtir. Grato pelo 
convite. 

• Ilda Batalha fez mais um niver e 
festejou com a fam ília. 

NOVOS ATORES 
Os alunos de teatro do professor 

Durval Meirelles após apresentarem 
vários números, ganharam certifi
cados, perante uma platéia que os 
aplaudiu. 

S e m 
dúvida 
ela me
rece. Foi 
um mo
vimento 
espetacular. 

A bela atriz Flávia Cardin tem 20 anos, gosta da Beija-Flor 
Vôlei e Aeróbica. Flávia é do signo de Gêmeos e aluna do' 

Curso de Teatro de Durval Meirelles. Boa sorte. 

* Fafá de 
Belém está 
apaixonada 
pelo em
presário 
português 
de hotelaria, 
M á r i o 
Duarte. Es
tão namo
rando. 

O curso teve vários destaques prin
cipalmente Flávia Cardin que sem dú
vida tem um belo futuro via seu channe 
e talento. A novatum1acomeçará 12de 
agosto no Procópio Ferreira. 

MARIA TERESA, 
que sucesso 

MALHAÇÃO 
XUXA lançará um vídeo de 

ginástica para crianças, jovens e 
gestantes . 

Estréia no fim de ano. 

MOTEL 

* O ator Marcelo Novaes vai deixar 
a mulher pois está amando a ex
Paquita Letícia Spiler. 

* A Rádio Tamoio apresenta aos 
domingos às 12h um especial com 
Roberto Carlos. Juarez Marques Co
manda o programa. 

A pianista "Maria Teresa Madeira" 
fez wna belíssima apresentação no 
Banco do Brasil com as músicas de 
Chiquinha Gonzaga. Maria Teresa é 
a nova Diretora Artística da Sala 
Cecília Meireles. Parabéns! 

RÁDIO SOLIMÕES AM 1480 Khz 
"PROGRAMA MENSAGEM DE VIDA" 
~ eDStYJt "llttJ'íeE"J'ít&t 

Todos os Sábados às 19 horas 
767-1716 - O Telefone da Participação 

Passe grandes momentos no 

VEJA NOSSAS PROMOÇÕES 
UIUUI . 

Suites-de luxo com TV a cores 
Cine Privê - -O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 

Fabricação e Comércio de Placas de 
Gesso, Rebaixamento de Teto e 

Decorações. SUPER PROMOÇÃO 
Transfonne seu 386 DX 40 por um 486 DX2-66 

com HD 420 por apenas R$ 799,00 

SETUP INFORMÁTICA LTDA. 
Rua Humberto Gentil Barone, 1'4 (■trás do Forró Ferrado) 

Centro • Nova Iguaçu Tel. 768-8303 / 768--0932 - FAX. 768-8303 
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Piscina com Sauna e Hidromassagem 

Co111 ,·,lt' a1111111·io lk,rnnlo 

Co111a11 du• 20 " .. 1>0111 . a ',1· \t.1 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
Tel.: 767-1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

Direção: Nando Canuto e Edivaldo Santos 
LEGALIZAÇÃO DE FIRMAS E" 
CONTABILIDADE EM GERAL 

'P~~~ 
Contadora 

Av. Benjamin Pinto Dias, 1372 - sala 502 
Belford Roxo - Tels.: 761-7818 / 761-2396 e 



CLUBES DE SERVIÇO 

ROTARY QUEIMADOS 
EMPOSSA SÓCIOS 

HONORÁRIOS 

Em recente reurnao plenária, o 
R.C. Queimados, presidido neste 
período por Josias Nunes, reconfir
mou e empossou como sócios 
honorários nesta unidade rotária, 
os membros do Nova Iguaçu: Wis
I ai ne Duarte Pereira e Osny 
Azevedo, que se vê em pé na foto, 
tendo à frente José Peixoto, Josias, 
Mauro Rubianes (Pres. do Austin) 
e o "past-presidente" Juvenal de 
Almeida. 

ROTARY MESQUITA 
HOMENAGEOU SÓCIOS 

DO NOVA IGUAÇU-LESTE 
Por sua participação no Forum da 

Avenida de Serviços Internos, no 

dia 6 de junho, o R.C. Mesquita, 
agraciou com um certificado de 
participação neste forum, respec
tivamente a Manoel Pedro e AI
ta miro Alarcão, que foram o 
moderador e o expositor naquela 
unidade rotária, hoje presidida por 
Simões Neto, na foto 1° a 
esquerda, seguido de Manoel Pe
dro, Luiz Geraldo e Altamiro Alar
cão (de pé) e sentados José Cícero 
(Pres. do Nova Iguaçu), Roberto 
Amorim (Pres. do N.1.-Leste) e 
José Alves (secr. N.I- Leste) (sen
tados). 

••••••• 

Errata: Na edição passada foi 
"comida" a palavra Nova Iguaçu
" Leste", na citação de sócio 
honorário de J. Fontes. Fica feita a 
ressalva. 

O AMIGO URSO 
Sheyla Triani 

qve .:rá este{ 

de Clp0'rQ"\" 

pla-nih,hQ.,. 

ROTARY E ORDEM 
ROSACRUZ UNIDOS 
PELA COMUNIDADE 

Pela primeira vez no mundo, a 
Antiga e Mística Ordem Rosacruz 
(AMORC), conceituada escola 
filosófica cuja tradição se perde no 
tempo ao longo de 3348 anos, e o 
não menos prestigioso Rotary In
ternacional, fazem uma parceria 
para atendimento médico-odon
tológico à comunidade carente da 
periferia desta grande cidade da 
Baixada Fluminense. 
· O Rotary Club de Nova Iguaçu 
cedeu, por empréstimo, um trailler 
completamente equipado com um 
consultório odontológico e outro 
médico, e vem patrocinando todas 
as despesas de custeio e manu
tenção através da Associação dos 
Rotarianos de Nova Iguaçu (ARNI), 
representada pelo seu Presidente, 
Denildo Laurinda Soares. 

A loja Rosacruz Nova Iguaçu, 
cedeu espaço para instalação e 
operação do equipamento em sua 
sede, Rua Nestor Marins, 123, 
Jardim Alvorada, Nova Iguaçu, or
ganizou e vem administrando toda 
a operação de atendimento 
através de três coordenadores, 

Srs. Manuel Barra Vulcão, Hum
berto César de Carvalho e José 
Francisco de Farias, com a super
visão da Dra. Gerúzia Mariz Pi
nheiro, do atendimento prestado 
por dentistas voluntários da UNIG 
- Universidade de Nova Iguaçu, in
teiramente grátis. 

Sáo cerca de trinta atendimentos 
diários, principalmente crianças 
das escolas públicas locais. O 
serviço é prestado em todos os 
dias da semana, inclusive sábados 
e domingos, tendo este serviço ini
ciado em maio deste ano e até o 
final deste já foram atendidas cerca 
de oitocentas pessoas, desde 
noções de higiene e limpeza do 
ambiente, do corpo e da boca, até 
extrações, obturações, curativos e 
distribuição de medicamentos, 
além do teste do pezinho, todo 
sábado, pela manhã, patrocinado 
pela APAE Nova Iguaçu, sob a su
pervisão da Sra. Marlete da Silva 
Marra. 

A Baixada é um lugar habitado 
por gente da melhor qualidade, e 
não a terra de ninguém retratada e 
multiplicada pela imprensa sen
sacionalista, que só vende a 
violênda de meia dúzia de deses
perados. 

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS (CDL) DE NOVA IGUAÇU 

Pai1 Papai 

"VOCÊ É O MAIOR" 

Comemorar o seu Dia1 é justiça que fazemos1 
por que nós te amamos, te respeitamos e te àese
jamos como o maior bem õo munõo. 

Homenagem õa Câmara õe Dirigentes Lojistas 
õe Nova Iguaçu 

NELSON MONTEIRO DE PAULA 
Presiõente 
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ANTE-SALA Nelson Júnior , 
CURRALCAMELÓDROMO POLITICA 

Os comerciantes cansados com a inér
cia da administração municipal que per
mi tia a invasão dos vendedores 
ambulantes (CAMELÔS) em suas portas, 
deram um ULTIMA TO ao Prefeito: "En
quanto tiverem camelôs no centro da ci
dade, NÃO PAGAREMOS 
IMPOSTOS". Foi um Deus nos acuda. 

(Mosaico Político) 

Este re
gistro che
gou ao nos
so conhe
cimento 
através de 
outro em
presário, 
que nos 
deLxou en
vaidecido 
com a re
percussão. 

O Prefeito Altamir Gomes, teve então 
a "genial idéia" de acabar com uma praça 
que por falta de vigilância, especialmente 
noturna, estava se deteriorando, ordenou 
então sua "demolição" para que fosse 
criado um local para colocar os camelôs 
existentes em Nova Iguaçu. 

Resultado: a obra do Sr. Prefeito Mu
nicipal é semelhante a .um CURRAL 
onde os pedestres não podem transitar 
para escolha das mercadorias expostas 
pelos vendedores ambulantes. 

Não acreditamos que a medida irá em
placar dada a falta de liberdade e de 
público, que ficará "encurralado" para 
adquirir suas mercadorias. 

Aliás, a atual administração mwlicipal 
está de parabéns: um Secretário Munici
pal, residente em Queimados tenta solu
cionar o problema de Trânsito em Nova 
Iguaçu e agora a "genialidade" do Pre
feito Municipal. 

Pelo menos, ao que parece não cogita 
em "demolir" o prédio da prefeitura por 
estar ao lado do Cemitério de Nova 
Iguaçu. Ou será que está? 

ITAMAR SERPA NA 
BERLINDA 

O deputado federal Itamar Serpa está 
em evidência, isto é, abuso do poder 
econômico, que vem causando os mais 
diversos comentários na cidade e com 

EM BREVE -~ . 

amplas matérias nos jornais editados no 
Rio de Janeiro. 

Será se for CASSADO, tentará voltar à 
Câmara dos Vereadores? 

. SOU CANDIDATO E 
NÃO ABRO 

O ex-deputado federal Paulo Ramos, 
informou através da imprensa, que 
pleiteará no Diretório Municipal do PDT, 
a vaga para concorrer a Prefeito em 1996. 

Cobiçam· a vaga pelo PDT: Cidinlla 
Campos, Cornélio Ribeiro, Norberto 
Miquelotti e outros menos votados. 

Será que o PDT terá um nome para 
salvar-se das cinzas .. . ? 

A VOLTA DE NELSON 
CARNEIRO 

O ex-senador Nelson Carneiro vem 
sendo assediado por um grupo de antigos 
correligionários para voltar à política. 
Nelson foi "garfado" nas últimas eleições 
para o Senado por uma "trama" dos 
aliados do então candidato Artur da 
Távola, mas vê com simpatia disputar 
uma cadeira à Câmara dos Vereadores no 
município do Rio de Janeiro. 

MESQUITA E VILA DE 
CAVA TERAO PLEBISCITO 

Só falta o Tribunal Regional Eleitoral 
marcar as datas dos Plebiscitos em Mes
quita e Vila de Cava (5º e 3° Distritos de 
Nova Iguaçu) o que ocorrerá ainda neste 
2° semestre de 95. 

Em Mesquita comenta-se que os nomes 
de Lêda Gomes (inclusive com residência 

adquirida em Mesquita), Nielsen Louzada, 
Jorge Campos (Vereador), Dr. Nilson 
(Casa de Saúde São José), Framínio 
Gonçalves, José Paixão (ex-deputado 
estadual), e outros "eternos" candidatos a 
prefeito. E tome morte do potrinho. 

SECRETÁRIO DA BAIXADA 
VISITA BELFORD ROXO 
O Secretário especial da Baixada Flu

núnense, deputado federal Nelson Bornier, 
manteve contato com empresários locais 
e o prefeito Ricardo Gaspar, ocasião em 
que, o local para a construção do Instituto 
Médico Legal foi amplamente debatido 
em Belford Roxo. 

EMPRESÁRIO DO RIO 
ENALTECE ANTE-SALA 

POLÍTICA 
O empresário Alan Medina, respon

sável pela=----..--:-=-..,__===~ 
implantação 
do Nova 
Iguaçu 
Top Shop
p i n g , 
numa roda 
de empre
sários, enal
teceu esta 
colw1adada 
sua forma 
de noticiar ALAN MEDINA 
os fatos 
políticos, sempre noticiando de maneira 
simples ao leitor e sem excessivas baju
lações. 

BORNIER 

CORRIDINHAS 
Não convidem para a mesma mesa o 

Prefeito Carlos Moraes e o dep. Nelson 
Bomier. Sairão faíscas para todos os 
lados.&&& O deputado estadual Délio 
Leal estuda possibilidade de disputar a 
Prefeitura em Nova Iguaçu.&&& O 
médico Robson de Freitas está animado 
para as próximas eleições municipais em 
Queimados 
.&&& A 
Chefe de 
Gabinete do 
prefeito de 
B. Roxo, 
Ana Rosa 
Menezes, 
vem sendo 

uma~'.==:!=~~==~~ 
cadeira na CARLOS MORAES 

CMBR. Até agora tem repelido às tenta
tivas de alguns mais afoitos cabos elei
torais. && Com a tranquilidade peculiar, 
o prefeito Ricardo Gaspar vem se fir
mando à frente de B. Roxo.&&& E por 
hoje é só. Barraram o Taffarel e o Túlio. 

Contabilidade 

S.e.m. f:·:ron.te.·uras. ~- IMÓVEIS -VENDA Nelson Bornier ..., .. ---w? 

EM EDIÇÃO SEMANAL 

Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis 

Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo - RJ. -Tel.: 761-0013 

~l:~ii~ii~ii!~ 
'\ Terça e Quinta-feira das 15:00 às 19:00 Horas /t 
{ LIPOASPIRAÇÃO de gorduras localizadas no abdome, cintura :J 
:'' PLASTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrlgecer etc. ii 

: PLASTICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez etc. } 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios etc. { 

PLÁSTICA DA FACE total, testa, pApebras etc. j 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras etc. ···· 

~~~;.;~= 
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IMÓVEIS A VENDA- 767-7243 -Creci 11422 
@Vendo- 1 casa. e/ 2 qts. sla. coz eescr. barato-centro Nova Iguaçu 
cq,a, banh. coz e gar. p/ 3 carr. e e/ 2. 700 m2 - R$ 105 mil. 
um ap. e/ 1qt. sla. coz cq,a, coz @Vendo- Cerâmica- Booitas :ire-
ban. gar.,aoladoRioSampa. Tudo as, 1 e/ 7000m2 p/ R$ 11 O mil, 
R$ 45 mil. Mviagem. outra e/ 5000 m2 e/ muitas frutei-
@Vendo-casanoEsptanada-luxo rase casa bem localizada. por R$ 
e/ pise. , 2 qts. Sla. Coz Copa. 2 110 mil. 
banhs. Gar. p/3 carros. R$ 70 mil. @Passo-Ofic. Rancho Novo, bem 
@Vendo casa no centro de Nova local. e/ferramentas. Cootr. 5 anos, 
Iguaçu e/ 4 qts. sla. coz copa, 2 alug. R$ 200. PI R$ 3 mil. 
banhs. murada. R$ 55 mil.Urgente. @Passo- Sra. Lanchcnete. Cmtro 
@Vendo-Sra. Casa-CentroNOva -Nova Iguaçu. Ccntr. novo. Alug. 
Iguaçu, e/ 3 qts. sla. coz cq,a. 2 barato. Mov. Mens. R$ 22 mil. P/ 
banhs. e/ suíte/luxo. gar. 2 carros. 95 mil. 
R$ 50mil. @Vendo-Queimados,lanchcn.no-
@Vendo- Sr. Ap.luxo, quitado e/ vinha, mov. roens. R$ l l mil. PI 
3 qts. sla. copa/ooz, baah. depende R$40mil. 
gar. com suíte luxo - R$ 95 mil - Alugo- Ótima loja, área nobre e/ 
Area Nobre Fechada. 460 m2, 4 portas aç:o, alug. R$ 
@Vendo-3 casasna LuizLemos- 500. 
uma c/2 qts. sla. coz cq,a. banh. @Vendo-Prox. Posto Tio Luiz-3 
gar. p/ 3 carros, outra e/ 2 qts. sla. casas. a 1' c/2 qts. sla. cq,a, banh., 
ooz copa. banh. e gar. terceira e/ 1 2' e/ 2 qts. sla. coz cq,a, banh. + 2 
qt. sla. coz cq,a banh. -TudoR$ lojas vazias. P/R$ 30mil. C/ João. 
45 mil - M Viagem. 

@Vendo- Austin - Mmi-Sítio e/ 
@Vendo - Lanchcnete Centro fruteiras, casa sede e/ 3 qts. sla. 
B.Roxo. Mov. Mensal acima R$ coz cq,a, depcias. Csa caseiro. 
12 mil p/ R$ 40 mil a combinar. Todo murado, 2200 m2. Doem. 
@Vendo- Exc. galpão luxo e/ ref. em dia. p/R$ 35 mil-URGENIB. 

JOHAL SEM FRONTEIRAS . ' ••• 

Organização de Empresas 
Assistência Fiscal e Comercial 

Balanços 

~ua Prof' Venina Correa Torres, 230 - 10° andai 
Centro - Nova Iguaçu - (sede própria) 

Tels: 767-1447 e 767-7621 

._....,..T ... _'1 __ _ 
11' 756-9084 
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QUEIMADOS 

LUIZ GONZAGA DE 
MACEDO - Secretário de 
Desenvolvimento Rural e 
Assuntos Fundiários de 

Queimados. 

SEM FRONTEIRAS = Qual o J>rinci
pal projeto que a SEDRAF está desen
·volvendo? 

LUIZ GONZAGA = A SEDRAF tem 
por objetivo principal desenvolver a 
agricultura do município, que é histórica, 
tradicional. Quein:ados passou por três 
ciclos fundamentais: o cafe, a cana-de
açúcar e os cítricos de um modo geral. A1as 
com a Segunda Guerra essa cultura foi 
diminuindo e com a construção da Via 
Dutra, os /aranjais transformaram-se em 
loteamentos, e a transformação dos 
agricultores em trabalhadores urbanos. 
Temos uma bacia hidrográfica banhada 
por dois rios, o que nos dificulta é que 
recebemos muita influência do Rio de Ja
neiro, distante apenas 50 Km. Nessa con
dição temos dificuldades de mantermos a 
agricultura. Hoje cerca de 300 produtores 
rurais. Quando instala111os a Prefeitura a 
dificuldade foi muito grande porque não 
encontramos nada além de terra e povo. 
Foram criadas seis secretarias e entre elas 
a de Desenvolvimento Rural e Assuntos 
Fundiários que, entre outras atividades, 
decide questões de posses irregulares de 
terras. Nós temos quatro organizações as
sociadas aos produtores. Elas são denomi
nadas de Capoeirüo, Chapadão, Terra 
Nova e Fazem/inha, além do Mutirão da 
Fé, congregando -12 posseiros. Entende
mos que precisamos nos ajudar mu
tuamente, mas sem deixar o produtor 
submisso e com dívida de gratidão. O pre
feito comprou um h·ator - um arado de dois 
discos - que ajudou a terra a produzir 
mais. As verduras e legumes vão direto 
para !JS escolas, contribuindo com a me
renda. Estamos pleiteando junto ao Estado 
e a União a construção de um mercado do 
produtor. 

SF = Quais as regiões de Queimados 
mais propícias a 1>rodução agrícola? 

LGM = Toda terra é produtiva desde 
que saibam como produzir. 

Mas queremos preservar a área da 
Faundinha, Terra Nova e Chapadão, região 
importante na produção de alimentos. 

SF = Que tipo de incentivo a secretaria 
tem dado ao 1>rodutor? 

LGM = Infelizmente a secretaria não 
dispõe sequer de dotação orçamentária. 
Ela sobrevive graças ao beneplácito do 
prefeito. Nós solicitamos liberação de ver
bas e ele o faz quando possível, já que tem 
oufras questõ.es prioritárias como edu
cação e saúde. Nossa secretaria não é de 
resultados imediatos. Queremos estimular 
a piscicultura e a apicultura. Em 9./ incen

tradas vicinais para facilitar o escoamento 
da produção e pontes para melhorar o 
tráfego. Todas as secretarias estão traba
lhando juntas para alcançarmos o cres
cimento e o desenvolvimento do município. 

SF = Qual a im1>ortância de Quei
mados em relação aos outros municí1>ios 
da Baixada Fluminense? 

LGM = Dizem que as emancipações são 
questões 
políticas. 
Não é ver
dade! Elas 
surgiram 
porque os 
municípios 
eram gran
des demais e 
incapazes de 
serem admi
nistrados. Os 
distritos, 
como Quei-
mados, só 

tivamos o plan
tio do ma
racujá. É u111 
plantio que 
não dá muito 
trabalho. 
Este ano a 
produção foi 
de 300 caixas 
e os produto
res estão .en
tus iasmadís
simos e vão 
partir para a 
extração do su
co, artesanal, 
por conta pró
pria. O mu
nicípio está 
caminhando 
para a ur
banização, 
queremos , 
porém, mini
mizar as con-

titf~llmiiff/ilaios, hu{s gfi~m·(~ia prato~ •; 
·.,\'ijíief?.ra lôuças. Políti. CQ 1iãr[lperfeito 't 

:•:,:.. •.:: :.:::;:,- . :-:-: -:: •.• . :-:• :· . . ·::::: :::, .. :: 

se11·ia111 como 
currms elei
torais. Só o 
último pre
feito de Nova 
Iguaçu, Aluí
zio Gama, é 
que fez al
guma coisa 
por nós. 

sequências 
estimulando as pessoas, Jazendo com que 
em cada quintal haja uma horta. 

SF = Como Yice-prefeito, como Yê a 
importância do seu cargo? 

LGM = Constitucionalmente não é 
atribuída nenhuma tarefa aos vices em 
geral. Cabe a eles apenas substiluirem os 
titulares. Ouando mantêm um bom re
lacionamento com o chefe do executivo, pode 
ser que desempenhem alguma função como 
é o meu caso, de Secretário de Desen
volvimento Rural e Assuntos Fundiários. O 
vice colabora com a eleição do prefeito e 
vice-versa. Gosto do h·abalho que está sendo 
realizado pelo prefeito e, apesar de algumas 
divergêndas, caminhamos juntos. 

SF = O executivo tem dado apoio às 
questões rurais? 

LGM = ·remi Dentro das limitações do 
município, claro! A Secretaria de Obras 
está reabzando um trabalho de grande 
importância, que é a drenagem de alguns 
valões e rios da região do Chapadão e 
Terra Nova. Estamos cuidando das es-

O Distrito 
Industrial. trazido nos anos 70, possibili
tou a emancipação para dirigirmos nossos 
próprios pés. Queimados é o terceiro município 
em arrecadação de JCA IS. Todos os interes
ses estão vol lados para transformar a cidade 
dormitório, numa cidade cidadã, com vida e 
meios próprios de sobrevivência. 

SF = Os políticos da Baixada têm dado 
incentivo 1rnra Queimados? 

LGM = A criação da Secretaria de De
senvolvimento da Baixada até agora não 
deu resultados. Não deslanchou. Alas 
acredito que venha contemplar Quei-
111ados. Nós temos muitas reivindicaçõe a 
fazer a nível federal e estadual para poder 
concluir o assentamento de nossa cidade. 
Todo'o esforço tem sido feito pela prefei
tura. Dragamos rios que há 25 anos não 
eram cuidados. 

SF = E qual é a maior reivindicação de 
vocês? 

LGM = Precisamos da conclusão da 
estrada intermunicipal que parte de 
Miguel Pereira passando por Paracambi 

Eõia11e Merofa 

e pelo centro de Queimados, que é da 
competência do Estado, que vai ligar 
Queimados à Zona Oeste do Rio de Ja
neiro e chegar mais próximo do Porto de 
Sepetiba. Esperamos que o Estado cons
trua um viaduto dando acesso fácil ao pólo 
industrial. Essa é uma reivindicação im
portante para o município. 

SF = O legislativo de Queimados está 
corres1>0ndendo às expectativas? 

LGM = Ele está deixando um pouco a 
desejar. Alas também não sou muito exi
gente. Os vereadores foram eleitos por 
vários partidos. O PMDB fez o prefeito, o 
vice e 3 vereadores. O P DT fez 4 vereadores, 
o PL e o PFLfizera11111111, cada. Uma com
posição heterogênea como é a sociedade. O 
que está deixando a desejar é a ajuda do 
executivo, ao crescimento, aos projetos. 
A.inda está um pouco artesanal. 

SF = O que está faltando para Quei
ma d os encontrar seu verdadei,·o 
caminho? 

LGM = Só o Tempo vai definir isso. Dois 
anos e meio ainda é muito pouco para 
definirmos. Alas já foi dado u111 pontapé 
muito grande. Nosso prefeito /em muita 
seriedade e austeridade. Sua campanha 
foi feita sem nenhuma despesa. Por isso, 
hoje, ninguém pode cobrar nada dele. 
Estou satisfeito com o destino que o governo 
tem dado ao município. A Câmara tem 
apoiado o prefeito, apenas 11111 ou dois vere
adores fazendo oposição, mas oposição 
sistemática e não política. A imprensa tam
bém é fundamental, 11111 elo imporrante. 
Estou satisfeito com a 111inha participação 
em Queimados, com a acolhida do povo. 

SF = Como vice-prefeito como vê o 
episódio da \'acância do cargo de Pre
feito em Belford Roxo? 

LGM = Houve um erro, na -minha 
opinião. A1eu amigo Gaspar, na hora de 
assumir a Assembléia Legislativa, assu
miu um cargo de deputado. Abriu mão da 
condição de vice-prefeito. Na minha 
opinião política, ele perdeu ao assumir o 
governo. Deveria continuar na Assem
bléia e tentar se eleger prefeito na próxima 
eleição. De direito assumiria o presidente 
da Câmara. Mas essa é uma questão dos 
políticos de lá. Foi uma grande perda para 
Befford Roxo. Joca não era nenhum in
telectual, mas era uma referência política. 
Assi111 como Carlos Jvloraes, de Japerí, são 
pessoas com uma mente avançada. 
"Cometem erros, mas quem lava pratos 
quebra louças. Político não é perfeito". 

AGORA FICOU MAIS FÁCIL!!! 
COMUNIQUE-SE CONOSCO VIA FAX 
ANOTE EM SUA AGENDA (021) 767-9890 -~ S·em ~ronteir.as~c . .., ' .li.'~ ~ 
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DUTRA COM-ERCIAL CENTER: 
A VEZ DO MICRO EMPRESÁRIO 

Seguindo a sua vocação comercial acaba 
de ser inaugurado mais um pólo de comér
cio que vai, principalmente, gerar mais 
empregos e renda para o município, via 
ICMS, nos repasses legais , 

Só que este pólo comercial está voltado 
para o micro e pequeno empresário que 
assim ganham um espaço para comerciali
zar seus produtos. 

Localiz.ado à beira da Via-Outra com 
acesso fácil (antiga Laserma) o OUTRA 
COMERCIAL CEN1ER, será um shop
ping diferente, mas com quase todos os 
atrativos dos grandes shoppings, de forma, 
porém, mais modesta . 

São inicialmente 369 lojas oferecendo 
os mais diversos artigos. 

Mais detalhes na ·pág. 5 
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PÁG. 2 

ESCOLA PROFISSIONALIZA COM ARTE 
Criado em 29 de 

dezembro de I 993 , o 
TEATRO ESCOLA 
SONIA BARBOSA, 
que se instalou numa 
antiga casa da Rua 
Frutuoso Rangel que 
se encontrava aban
donada, a atriz Sonia 
Barbosa fala de seu 
trabalho frente a este 
curso profissionali
zante da arte cênica, 
único desse tipo si
tuado em Nova 
Iguaçu. 

'Mais detalhes na pág. 4 

FLÁVIO NAKANDAKARE 
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ARTES PLÁSTICAS 

GRAVURAS 
NO SESC 

A Sala Artística do SESC Meriti 
exibe as manhas de gravuras em metal 
do artista plástico Carlos Rodrigues, e 
a xilogravura de Gian Shimada. 

Oscar Satttos 

exposição "UMA SALADA DE 
ARTES", coordenada pelo artista 
Manoel Tabella, diretor do Centro 
Cultural que tem o seu nome. Muitís
simo bem transada, a exposição apre
senta obras de óleo sobre tela, 
escultura em pedra e pedra-sabão, 
cimento e outros materiais, tapeçaria 
e vidro porcelanizado. 

"Os dois artistas são for- r==--==-=-:=---------"""'='==~-1 
mados em gravuras pela 
Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e partici
param recentemente da II 
lnternational Mini Print 
Exhibition, em Belgrado, 
Ioguslávia. E Gian da ln
te rn ational Biennial of 
Graphic Art e, Ljuljana, 
Eslovênia. 

Eles também encontram 
identificação no figurati
vismo, de cenas do nosso dia
a-dia nas grandes cidades e 
nos subúrbios. Temática 

Detalhe da exposição "Salada de Artes" 
na Caixa Center, reunindo vários artistas 

do e. C. Manoel Tabella. 

densa, de grande domínio técnico e 
formal, seja tradicional ou contem
porâneo, a procura de novas com
posições e ordenações expressivas. 

Cenas estas que, por serem tão 
comuns, usualmente não são i;aptadas 
em seu sentido poético ou narrativo. 
Ressurgem então como impressões 
gravadas a toda força e amor; despos
suídas, massacradas, esquecidas, per
didas, expectantes, nosso povo da 
rua". (Texto do convite). 

* O Centro Cultural Banco do Brasil 
está exibindo seis esculturas de Laura 
Vinci, e as gravuras de Oswaldo 
Goeldi - Expo Comemorativa do Cen
tenário de Nascimento. 

* O SESC Meriti apresentou as ma
nhas de Lasar Segall - O Centenário 
dele. 

SALADA 
DE ARTES 

No ..:spaço cultural da Caixa 
Econômica (Center) foi inaugurada a 

Tab~lla é atualmente um dos mais 
importantes baluartes das artes plásti
cas locais. A exposição fica aberta à 
visitação pública até ao dia 30 de 
agosto (podendo ser prorrogada), no 
horário bancário. Vale a pena conferir. 
São obras de 31 artistas locais. 

Tela expressionista "OS 
DESEJOS", de Marcelo Barbosa 
aluno do e. e. Manoel Tabella. 

Funerária 
São Salvador 

Serviços Autorizados das Fábricas CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

• Papelaria 
• ·Artigos para Presentes 
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PHILCO- PHILIPS-ARNO- SANYO 

Consertos de Fornos Microondas 

ESCRITÓRIO E OFICINA 
Rua Dr. Barros Júnior, 344 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-8586- 767-9433 - FAX: 767-9659 

Ministério dos Transportes, Compactar, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército 

Concessionária dos Serviços_ Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu 

Rua Dom Walmor, 179- Nova Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-0124 / 767-0529 
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• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 137 
Mesquita - Nova Iguaçu - RJ 

Tel: 796-1050 
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MEDICINA 
. ' ... "' . 

M. Simões Neto RELIGIÃO Cezar Saio 

O QUE É O ESPIRITISMO 
"QUEM ENXUGA AS 
LÁGRIMAS ALHEIAS 
NÀO TEM TEMPO DE 

CHORAR'!. 
Joanna de Ângelis 

Todos os seres que estamos reencar
nados na Terra, mundo de expiações e 
provas. sofremos. Uns mais, outros menos. 
A dor assinala tanto o pobre como o rico. 
o religioso como o ateu e está presente em 
qualquer lugar do planeta . 

Todos padecemos dores em funç,'io da 
própria ação do tempo. que detem1ina a 
diminuição das nossas resistências orgfüú
cas e a fragilização dos órgãos do nosso 
corpo. Quem não possui uma concepção 
imoralista da vida. entendendo-a como um 
ciclo que se fecha para que um outro se 
abra, numa outra dimensão. dificilmente 
passará pela chamada terceira idade com a 
devida tranquilidade que caracteriza 
aquele que sabe que jamais irá morrer e que 
mesmo seu corpo físico, apenas se trans
fom1ará. 

Sofremos por nos apegar em demasia a 
coisas que pela sua própria natureza são 
impem1anentes. isto é. modificam-se a 
cada instante e por sennos t,io possessivos 
e às vezes até escravos dos bens que estão 
conosco. a perda deles nos amargura pro
fundamente. 

causa aparente diga o contrário) e reniten
tes a um mecanismo natural, ei-nos a 
querer mudar a ordem dos acontecimentos 
sem podermos fazê-lo. 

É bem verdade que o sofrimento terá 
sempre a dimensão que dermos a ele, o que 
para uns se constitui num verdadeiro tor
mento, para outros não será tão difícil de 
ser equacionado. 

Dr. M. Simões Neto - Doenças Emocionais - Psiquiatria - Medicina 
Psicossomática - Prof. da Uni-Rio - CREMERJ 52.27282-5 - Tel.: 768-3884 

Existe ainda um outro fator que se 
chama condicionamento. O tempo passa e 
continuamos a pensar como pensávamos a 
trinta anos atrás. tudo muda. progride, os 
valores se aperfeiçoam (ainda que esta 

O Espiritismo é O Consolador 
Prometido pelo fato de nos eÀ-plicar as 
causas do sofrimento, como tendo origem 
em nossas vidas passadas e muito dos 
problemas enfrentados, possuem sua 
gênese na atual existência. Todos os que 
somos aperfeiçoados sofremos, porém, 
podemos pela ação da nossa vontade e 
auxiliados pelos nossos amigos espirituais, 
intermediários entre nós e o Criador, 
mudam1os o curso da nossa vida e nos 
Iibertam1os de males que tanto nos inco
modmn. A sabedoria oriental diz que é 
preciso para tal, educam1os os nossos pen
samentos. disciplinannos nossos hábitus e 
estabelecer~1os metas, objetivos para a 
nossa vida· e não apenas vivennos por 
viver. Toda ação no campo do bem, todo 
auxílio fraternal que realizemos servirá de 
bálsamo em nossas próprias dores. Não 
podemos e nem devemos valorizar em de
masia os nossos problemas, subestimar
mos as nossas possibilidades de sennos 
mais felizes do que temos sido não re
solverá em nada a fase que atravessamos. 
Depende tão somente de nós convivermos 
com o que não podemos ainda resolver e 
suportar o que só depénde dos nossos 
próprios esforços. 

REI DOS BANCOS 
Bancos altos e reclináveis p/ todos os carros 

à base de troca - Consertos e reti:>nnas. 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 

• Carpetes moldados e torro de porta 
LAVAGEM DE BANCOS A SECO 

DIREÇÃO: REINALDO 
Av. Benjamin Pinto Dias, 830 • B. Roxo• Tel: 761-0285 
Av. Duque de caxlas, 962 - Itatiaia- RJ-Tel: m~792 
R, Braga, 5 -PenhJ Clrc.(esq. Lobo Jr.)• Tel: 280-6848 

P1ERO ,pa+a·1"'"ª f'l1a ,3,,-ata-"'Q.c :~·,,!'-;;-:~~!: ,~;~, $~1-;, t,i,,~. i::'-s ,,;wt~, 
Industria e Comercio 

lmt1a:1111a,ms:ii:;ê,;içP91 l 
Agora em Nova Iguaçu • Nilópolls • São João de Meriti 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Mesquita· N. Iguaçu • RJ 
(Antiga Get~llo de Moura) 

Fones: 796-4726 • 796-1895 
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ACESSÓRIOS E 
PEÇAS 

Instalação de Som em geral -
Rádios - Toca-Fitas -

Colocação de Descargas e 
Amortecedores - Juntas 
Homocinéticas - Pivôs -

Molas Espirais - Pastilhas de 
Freio - Serviços Gerais 

Av. Nilo Peçanha, 722 - Tel.: 767-8802 -
Centro - N. Iguaçu - RJ. 
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AUTO MECÂNICA 
DOIS BAIXINHOS 

VW - FORD - CHEVROLET - FIA T 
Direção: Paulo e Baixinho 

i.~~ SER~IÇOS GERAIS DE 
~~ MECANICA DE AUTOS 

~~ Tel: 768-4512 
Rua Treze de Maio, 533 

Nova Iguaçu - RJ 
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REPORTAGEM 

ESCOLA PROFISSINALIZA COM ARTE 
Para dar sangue novo à cultua de Nova Iguaçu, 

em 29 de dezembro de 1993, foi inaugurado o 
Teatro Escola Sonia Barbosa (TESB). Antes, o 
que era uma casa velha-e abandonada, abriga, 
hoje,. após algumas reformas, o único curso 
profissionalizante da região, que comandado 
por Sonia Barbosa vai ensinando arte para cri
anças e adultos do município. 

Formada basicamente pela escola da vida, 
Sonia passou por alguns cursos, onde aprendeu 
história do teatro e literatura dramática. Mesmo 
tendo passado por uma escola oficial, ele insiste 
em dizer que é a vivência a maior formadora de 
um artista. "Aprendi fazendo, viajando o país 
inteiro, até três anos seguidos", afirma, confes
sando que os sete anos de trabalho com os atores 
Colé e Henriqueta Brieba foram fundamentais 
para a sua formação, que começou cedo: aos 
nove anos de idade, quando montou, sozinha, 
uma peça na escola. · 

No início da década de 80, finalmente 
começou a trabalhar no Teatro Arcádia . Na 
época, seu pai não concordava por considerar o 
local de baixo nível. Esta opinião era compartil
hada por grande parte da população. É que a 
maioria dos integrantes da companhia eram ho
mossexuais. Mas Sonia não se importava. Pelo 
contrário. Diz que aprendeu muito com eles. 
Nesse período, sua idéia era construir um teatro. 
Como não podia, resolveu começar com um 
curso. Quando encontrou a casa ideal, reuniu-se 
com Rosane Gofman, que já tinha uma escola, 
e montou uma filial com a amiga. Depois de 
alguns meses, resolveu caminhar sozinha. O 
importante é que nada interferiu na amizade. 
Tanto que, de vez em quando, Rosane chama 
seus alunos para fazerem testes. 

Hoje, o TESB pode se considerar uma escola 
completa. Tem curso de teatro livre; para cri
anças; adolescentes; terceira idade, cuja aula 
inaugural contou com a presença de Henriqueta 
Brieba; preparatório, que dura quatro meses e o 
profissionalizante que ensina expressão corpo
ral e faz trabalhos de fonoaudiologiacom profis
sional especializado. Para participar do curso 
profissionalizante, com duração de dois anos, o 
aluno precisa ter concluído ou estar cursando o 

2° grau. É que ele só receberá o diploma se tiver 
o certificado de conclusão do colégio. Para se 
profissionalizar, o ator precisa se dedicar muito 
e ter certeza que nasceu para isso. Dos 29 alunos 
que começaram, há um ano e meio, apenas nove 
continuam e seguem com a intenção de setor
narem artistas. Além dos cursos de teatro, a 
escola conta ainda com aulas de dança de salão, 
sapateado, jazz e taekwon-do. 

"E se deixar essa criançada vai longe. 
Talento é o que não falta". 

CRIANÇAS DO 
PRESENTE,ATORES 

DO FUTURO 
Se atualmente a escola vai bem é porque Sonia 

Barbosa se empenhou para tudo dar certo. Sem 
apoio da prefeitura e com a ajuda de poucos 
empresários da região ela correu atrás de todos 
os meios legais para ter seu tão sonhado curso. 
Primeiro abriu a firma e conseguiu todas as 
licenças. Então, montou todo o projeto de como 
seria a escola e deu entrada na Secretaria Mu
nicipal de Educação, que analisou e permitiu a 
abertura do estabelecimento. 

;.------------,·------------------

Daí em diante, Sonia não parou mais. Só des
cansou alguns dias, após dar à luz ao seu 
segundo filho. Ela dá aula para o curso prepa
ratório e para os adolescentes que, na sua 
opinião, rendem muito mais por causa da espon
taneidade. "Eu sou uma mãezona para eles, que 
chegam a trazer os problemas de casa para con
versarem comigo", confidenciou a professora, 
demonstrando como é grande a afinidade com 
os alunos. 

Para mostrar os trabalhos realizados, o curso 
livre participa de montagens teatrais. No final 
d~no, aconteceu a H0menagem a Maria Clara 
Machado, na Riosampa, onde todos os alunos 
da escola mostraram suas habilidades para as 
três mil pessoas que prestigiaram o espetáculo. 
E eles realmente têm habilidades. Tanto que 
durante a segunda semana de apresentação da 
peça "Brincando. com os Contos", uma adap
tação da obra de Einstein Levi, no Teatro Brigite 
Blair, o jornal O Globo assistiu à peça e deu a 
uma aluna do TESB, o prêmio de melhor atriz 
mirim. E através desta mesma peça, um menino 
foi convidado para integrar o elenco de apoio de 
urr.a novela global. 

E se deixar essa criançada vai longe. Talento 
é o que não falta. O que anda faltando é o 
sentimento de cooperação por parte de todos: 
governo, empresários e população. Alguns 
empresários não colaboram simplesmente 
porque não vão ter lucros, esquecendo do 
principal que é .o incentivo à cultura. "Está 
tudo parado em Nova Iguaçu. Não aconteceu 
nada", alerta Sonia Barbosa, acrescentando 
que os próprios iguaçuanos não prestigiam as 
produções teatrais do município, quando elas 
acontecem. 

Para tentar quebrar esse gelo, o TESB está 
organizando o "Grito Cultural", evento que per
correrá praças da Baixada Fluminense com 
apresPntações de diversos artistas locais. Breve, 
eles lançarão o projeto Nossa Iguaçu, para in
centivarem as pessoas a preservarem o local. 
Será promovido um evento em praça pública, 
com distribuição de prêmios para eleger o hino 
que vai alegrar e incentivar a população a gostar 
mais de seu município. (E.M.) 

.::: ------------.-..,r:,·<w 

_______ COLEGI O LEOPOLDO_ 
1930 • 1995 
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REPORTAGEM 
NOVA IGUAÇU 

OUTRA COMERCIAL CENTER A VEZ DO MICRO EMPRESÁRIO 
Com a benção do padre Renato (de Miguel 

Couto) mais a presença de autoridades 
iguaçuanas, entre elas os Deputados Walney Ro
cha e Leda Gomes, aconteceu em grande estilo, 
com um excelente coquetel oferecido aos convi
dados, a inauguração de um novo espaço comer
cial: o Dutra Comercial Center, situado no 
galpão da antiga LASERMA. 

Este empreendimento que vai atender dire
tamente aos pequenos empresários, não só de 
Nova Iguaçu, bem como de toda a Baixada, abriu 
suas portas oficialmente no dia 5 de agosto, com 
a presença dos comer.ciantes que já garantiram o 
seu espaço ,no DUTRA COMERCIAL CEN
TER, além das já citadas autoridades. 

Neste período em que a novidade são os gran
des grupos se 'instalando nessa área, em pelo 
menos três grandes investimentos, o Dutra 
Comercial Center vai de encontro à vocação 
local que é a atividade comercial, de forma 
abrangente para atender prioritariamente as 
pequenas empresas e microprodutores da região, 
que passam a ter um ponto de referência para 
expor e comercializar seus produtos. 

Detalhe panorâmico do Outra Comercial Center 

LOCALIZAÇÃO 

O Dutra Comercial Center está localizado no 
antigo Km 16,5 da Via Dutra (sentido Rio-São 
Paulo) no bairro da Posse - zona urbana do 
município de Nova Iguaçu, com acesso fácil por 
ambos sentidos da Via Dutra. 

Quem vem no sentido São Paulo-Rio deve 
entrar no acesso antes do viaduto (para quem 

vem de carro, é claro), cruzando-o e entrando na 
rua Oliveiros Rodrigues Alves (ao lado do 
CEMONI-Centro Médico Odontológico de 
Nova Iguaçu), há inclusive placas indicativas 
nos postes no local. Há também acesso fácil pelo 
bairro Esplanada, aproveitando-se o viaduto da 
Rua Dr. Barros Júnior. Pela pista de subida é 
ainda mais fácil, é só sair da rodovia, entrando 
no primeiro acesso antes do viaduto da Posse (Há 
também placa indicativa). 

sri775 
Padre Renato (pároco de Miguel Couto), 

quando abençoava as instalações que seriam 
inauguradas logo após. 

CARACTERÍSTICAS 
Oferecendo conforto, qualidade, segurança e 

preços baixos, o DUTRA COMERCIAL CEN
TER oferece 369 lojas com artigos de cama, 
mesa, banho, vestuário, acessórios, presentes, 
artigos de couro, farmácias, salões de beleza, 
decoração, doze lanchonetes numa ampla e fun
cional praça de alimentação, com horário de 
funcionamento inicial de 10 às 22 horas. 

O interessante neste Centro Comercial é o par
que de diversões infantil em área coberta. 

Para reunir tantas atividades diversificadas, o 
empreendimento funcionará como uma ver
dadeira feira permanente, dotada de um amplo 
estacionamento para ônibus e automóveis. 

O consumidor tem muito mais para ganhar, 
além dos preços de fábrica oferecidos pelos mais 
de trezentos pontos de vendas, numa área de 
15.000 m2, totalmente cobertos na primeira 
etapa, também conforto e segurança. 

Há também vídeo locadoras e espaçosa área 
para eventos e shows. 

INFRAESTRUTURA 
Além da facilidade de acesso por carro, a li

gação do Centro de Nova Iguaçu até ao DU'fRA 
COMERCIAL CENTER é servida pela empresa 
de ônibus da Salutran (com destino ao bairro 
Cerâmica, Ruas E,C e D, na Posse); de Quei
mados ou de Belford Roxo, pelos ônibus da 
Linave, que circulam pela Via Dutra; de Para
cambi pela Expresso São Francisco; do Rio pelas 
empresas Tinguá, Normandy e Evanil (Central
Cabuçu); a proximidade com o Alto da Posse 
permite ta.mbém o aproveitamento das linhas de 
ônibus das empresas Elmar e São José. 

VANTAGENS AOS 
MICRO-EMPRESÁRIOS 

Para o pequeno e micro-empresário ali esta
belecido, há instalação de energia adequada a 
qualquer tipo de atividade, além da fartura de 
água e de espaço. 

O PRINCIPAL - EMPREGOS 
De imediato a previsão é- a geração de mil 

empregos diretos, aproveitando, inclusive, a 
mão-de-obra local o que de certa forma irá ajudar 
na enorme carência de postos de trabalho no 
município. 

VISITE-O, E BOAS COMPRAS! 

AGORA FICOU MAIS FÁCIL!!! 
COMUNIQUE-SE CONOSCO VIA FAX 
ANOTE EM SUA AGENDA (021) 767-9890 

-~-------.-~.~,---s.e:rn., ~r 011.telr:,as.~ i -
.., ' IL '-' r==cr L --
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BELFORD ROXO 

·CENPRE 
PRESERVA A 
HISTÓRIA DO 

MUNICÍPIO 
Parte II 

Após 1925: Miguel Felipe, Pi rito Dias, 
João Lima, Emydio Vicente, Garcez, 
Haddad, El Chaer, José Lima, Alvaro 
Braga, Fernandes Netto. Gonçalves 
Gatto, Freitas, Antonio Medeiros, 
Casemiro Meireles, Ruy Alves de 
Morais, Passos, Eugênio Martins. 
Moraes, Santos Net_to, Hélio Lopes 
Vieira e outros. 

Sr. Raul de Can1alho, recentemente 
falecido no município de Macaé, cita em 
seu relato, ao Centro de Preservação do 
Patrimônio Histórico e Cultural de Bel
ford Roxo - CENPRE - Belford Roxo, 
com sede provisória no CEM -
FACULDADE DE BELFORD ROXO. 
Ele conta que as figuras mais populares 
se reuniam no centro para longas conver
sas amistosas, entre elas o seu pai, Sr. 
Antonio de Caivalho, Sr. Carlos Bic
chieri e o chefe da estação, Oscar Melo. 
Enquanto os amigos batiam papo, as cri
anças faziam estrepo lias e cavalgadas em 
cavalos de pau, dentro ·do pátio da 
estação. Era uma bela época! 

Fazendas ainda existentes: A Fazenda 
Boa Esperança que até os dias de hoje a 
casa e os móveis presen1ados, eram de 
propriedade do Sr. João Venâncio da Ro
cha Vianna. Fica no local onde existe o 
nosso pólo industrial. 

A Fazenda do Brejo. é considerada 
nascedouro de Belford Roxo. Local 
merecedor de um marco histórico. já que 
foi tombado pelo novo município, cm 
homenagem ao berço histórico do lugar. 

A partir do ano de 1945 o progresso já 
era bem acentuado, com a e:-..istência de 
cinemas (que hoje não existem!), clubes 
esportivos. o Grupo Escolar Professor 
Paris, várias outras áreas de educação. O 
principal destaque dessa época era a 
união das fanúlias. temúnada a guerra, 
retoma o combatente Oscar Garcez, um 
dos primeiros delegados da localidade, 
falecido em função do cargo que exercia, 
anos depois. Entretanto, a guerra fez Bel
fo1d Roxo entristecer-se com a morte em 
combate, na Itália, de um de seus habi
tantes, o soldado herói, expedicionário 
Eliaquim Batista, nome dado a uma das 
principais praças. 

SEU 
PROGRfiMfi 

Picanha 
, ·· Petiscos 
l _ ~ Pizzas 

- -- - Orinks 

Chopp Brahma 
Sua maior opção gastronômica 

Atendimento personalizado 
Alugamos salão p/ festas 

Rua Cel: Francisco Soares, 1369 
Nova Iguaçu - Tel: 768-3519 

ESTA VAGA , 

ESUA 
ESTACIONE 

AQUI! 

PONHA SEU 
BLOCO NA 
RUA NESTE 
ENDEREÇO 

NÃO FIQUE 
COM ÁGUA NA 

BOCA, ESTE , 

AQUI E O SEU! 

Tel: 

768-9445 
Pizzaria e 

Restaurante 
10•,4 desconto 
e/ este anúncio 

Almoço Self-Service - A kilo e a La Carte 
Música ao vivo a partir das 20:00 h. 

Grande promoção de frutos do mar, inclusive 
bacalhau + vinho alemão, apenas R$ 25,00 

R. Cel. Francisco Soares, 1377 - N. Iguaçu 

Kfl Y~s Restaurante 
Self-Service 

Comida à Kilo 
Cardápio Variado - Vários Tipos de Salada 

- Quentinha para Viagem 
Sirva-se melhor por Preço menor 

• Dois Ambientes • Ar Condicionado 
• Sob Nova Direção 

Plano Especial de Pagamento pi Empresas 
AGUARDAMOS SUA VISITA 

R. Mal. Floriano Peixoto, 1480 - Loja 149 
(Iguaçu Center) - Em frente à caixa Econômica 

,t,tJ.(.l.tJ. O MELHOR DA 
$ettuae COZINHA ÁRABE 

Em Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 

Av. Amaral Peixoto, 631 

Em Queimados: 
Rua Ver. Marinho H. Oliveira, 222 

No Grande Rio: 
Shopping Sendas - Loja C-55 

Fer11a11õa Biccbieri Soares 

Video 
Sare 

Pizzaria 

Música ao vivo de 4ª a sábado. 
Pizzas para viagem 

CHOPP ANTARCTICA 

Rua Luiz Sobral, 1235 
Nova Iguaçu 

r& 
RIOWTIPA 

Programação 
Quintas - CA~EGGAE À TIMBALADA, 21 h 
Sextas - Baile Reviva a Terceira Idade, 15 h 
Sábados - Seresta Varandão Tropical, 21 h 

Baile-Show, 21h 
Dom. -Almoço Dançante Varandão, 11 :30 h 

e Almoço Dançante RioSampa, 11:30 h 

A HORA É 
AGORA!!! 

VOCÊ É QUEM 
SABE 

Grande variedade de Doces 
finos, Pizzas, Sorvetes, 

Salgados c/ Catupiri, 
Camarão, Atum, Frango, 

Palmito c/ Galinha e Catupiri 

Travessa Mariano de Moura, 85 
Nova Iguaçu - RJ. 

Açougue Cancela 

Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 
• Carimbos • Datadores • Numeradores • Estojo de Bolso • Placas de 

Acrílico• Placas p/ autos• Cartões de Visita• Convites de Casamento• 
Calendário de Bolso, etc ... 

DIREÇÃO: JOÃO BATISTA BARBOSA 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 Sala 11 
Nova Iguaçu: Trav. Vila lboty, 17 (Em frente a 84ª ZE) - Tel.: 767-1227 
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Direção: Manuel J.S. Robalinho 

Entregas a domicílio 

Recebemos Tickets 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 

Rua Dr. Thibau, 20 - 768-3760 
Centro - Nova Iguaçu - RJ 
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PEIXES 

Em solenidade realizada no último 
dia 18, na Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu, o candidato a prefeito GUA
BIRABA filiou-se ao PSC o pa1tido do 
PEIXE. 

GUABIRABA vai mudar de ram~ de 
negócio e transformar sua lanchonete 
numa PEIXARIA. 

CIGARROS 

Nos Estados Unidos o presidente 
BILL CLINTON classificou o cigai.To 
como droga e o governo americano 
proibiu a venda de ciganos a menores de 
18 anos. 

No Brasil, o governo, no sentido de 
inibir o consumo de cigai.Tos, vai lançar a 
campanha o ministério da saúde adve1te: 

NÃO FUME PERTO DE CORNO. 
O que tem de mulher que vai deixar de 

fumai· ... 

PRATOS 

Em entrevista à repó1ter MARIOLA 
publicada na edição anterior SEM FRON
TEIRAS o vice-prefeito de Queimados 

I CELSO'S Adnunôuaç1io 
& Informática Ltda. -ME 

• Cópias XEROX Coloridas 

• Cópias XEROX Comum 

• Cursos de Introdução - Digitação - Windows 
• Venda de Equipamentos e Suprimentos 

na Área de Informática 

• Administração de Bens 

Rua Rui Chagas, 104 - Centro - Queimados - RJ 
CEP 26.320-470 TEL/F AX: 665-1326 

Na foto, minha gata número cinco, OARLI MORO, 
vestida para o INVERNO-95. 

LUIZ GONZAGA DE MACEDO disse 
sobre os políticos: 

"Cometemos erros, mas quem lava 
pratos quebra louças". 

OFMAC 
Comércio e Assistência Técnica 

de Máquinas de Escritório 
CONSERTOS - COMPMS E VENDAS DE 

MÁO. DE ESCREVER. AUTENTICAR. SOMAR. 
CALCULAR. REGISTRA.DORA., MIMEÓGRA.Fô 

E REGISTRA.DORA.S ELETRÔNICAS 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 - Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767--0706 

Político não é perfeito. 
Tá explicado porque a prefeitura 

em Nova Iguaçu não tem dinheir0 
para pagar seus funcionários . O 
orçalllento está todo empenhado n 
compra de pratos que o AL T AMIR 

quebra. 

FELINOS 

Entre os felinos corno o leão, nascidos 
sob o signo de leão que ficaram mais 
velhos em agosto estão: 

MÁRIO JORGE LOBO ZAGALO, 
técnico da seleção. 

MAURIZA LOURENÇO DE 
SOUZA," a MARA, técnica de radiologia 
da Clínica D'IMAGEM de Nova Iguaçu 
e do Hospital Central da Polícia Militar. 

A gatinha SARAH RIBEIRO DE AL
MEIDA que · completou treze anos no 
último dia treze. E este GATO que dia 
sete de agosto completou 62 anos de 
idade dos quais mais de trinta dedicados 
ao jornalismo, quase vinte escrevendo a 
COLUNA DO GATO. 

Um felino até no signo. 

Por hoje é só. 

Agora este GATO vai tomar seu pires 
de uísque e ligar seu ar condicionado para 
enfrentar o INVERNO carioca ... 

é Ótica 
~Petrônio 

. .-;· 
-~ Otica.,t!o B 1111 

• 'l"-. 

* Exame de v * Crédito fác * Conserto 

Tel.: 767-4991 
NOVA IGUAÇU -Rua Otávio Tarquino, ../5 Lo1a 
(Dentro da Galen·a Central) 
QUE!AIADOS: Rua Ver. MarinhoHemetériodeO 
BELFORD ROXO: Rua Rocha Carvalho, 1 .35 ~ 
(Galeria Três Nações - Centro) 

Trazendo este anúncio ganhe desc 

~\(f) Se o Problema de sua empresa é alimentaçã 

1ª QUINZENA AGO/95 , 

Nós temos a solução·. 

:1:i1ii11:01ir;1111111,1111■11i11í~rttru111l1111füi 
BOM PREÇO E MELHOR QUALIDADE 

Rua da Quitanda, 194 Salas 1109/111 O - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
Tels.: (021) 263-8524 - 283-0615 e TeleFax: 516-2338 

,.-
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BELFORD ROXO 

Junta Militar empossa 
Ricardo Gaspar 

Concorrida solenidade marcou a posse do Prefeito RI
CARDO GASPAR como presidente da Junta do Serviço 
Militar de Belford Roxo oportunidade na qual os jovens 
alistados que faziam parte do excesso de contingente rece
beram seus certificados de isenção. 

A solenidade foi aberta pelo Tte. Roberto de Freitas 
Pessoa, com a banda marcial da Vila Militar executando o 
Hino Nacional. 

Ricardo Gaspar em seguro pronunciamento agradeceu 
a homenagem destacando o papel das Forças Am1adas no 
desenvolvimento social. político e econômico do país e que 
a juventude ali representada pelos excedentes, nela é depo
sitada a esperança de wn futuro radiante para a nação. 

À solenidade compareceram, entre outros, o Cel. Jorge 
Ricardo Nascimento, (representante do EM da PM). Cap. 
Benigno (delegado da JSM de Meriti). Tte. Guilhenne 
( 1 ªCSM), Renato de Jesus, vereadores, secretários munici-

Amor e Esperança 
na Creche 

Q Prefeito Ricardo Gaspar inaugurou a 5 de agosto, 
a CRECHE AMOR E ESPERANÇA, que possui 2 
dormitórios, 2 salas de aula, 2 banheiros, vestiário, 
refeitório, cozinha, despensa, play-ground, secretaria 
e sala de professores, que vai atender a 50 crianças da 
comunidade carente do Jardim Esperança. · 

Gaspar elogiou a obra, para 300 pessoas, feita pelo 
seu antecessor Jorge Júlio, anunciando a adoção de 
medidas concretas para agilizar a administração. O 
objetivo, segundo Gaspar, é continuar "governando 
com amor", dando continuidade aos projetos de Jorge 
Júlio, investindo cada vez mais em programas que 
atendam as reais necessidades da população de Bel
ford Roxo. À inauguração estavam presentes o Se-

Da esquerda para a direita, Francisco Valentim, Tte. 
Roberto, Ricardo Gaspar e o Cel. Ricardo. 

pais, a Prof" Ana Rosa Areias (chefe de gab. do Pref.), 
Fernanda B. Soares (Cenpre), Detetive João Batista (IFP). 
Francisco Valentim foi o responsável pelo cerimonial. 

Aspecto externo da creche 

cretário da Baixada, Nelson Bomier, Deputados 
Boldrim e Renato de Jesus, vereadores de Bel e da 
Sra. Maria Lúcia Santos, Diretora do Depto. de 
Creches da PMBR, entre outros. 

Direção: Otílio S. Rocha 
Edna F. da S. Rocha 
Suzi Canuto 
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Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

PACHECO COIITAIILIOAOE 
Escritas Fiscais, Imposto de 

Renda, Legalização de 
Empresas, Contabilidade 

ELIANA PACHECO 
CCNTABILISTA 

CRC 11.678/89 - RJ 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1480/Sl.214 
Shopping Center Iguaçu -Tel.: ·168-9010 

DAS 

TINTAS 
llJDO 
PARA 

PINllJRA 

TINTAS DE TOQAS AS MARCAS 
PINCÉIS-Ó LÉOs-GESSO 

IÕ MAIOR ESTOQUE E MENOR PREÇO i 
RUA QUINTINO. BOCAIÚVA 53-55 

NOVA IGUAÇU TEL: 767-8384 / 767-8388 

IOHll SEM f RONTEIRAS 

Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis 

Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo - RJ. - Tel.: 761-0013 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
Organização de Empresas 

Assistência Fiscal e Comercial 
Balanços 

Rua Prof" Venina Correa Torres, 230 -10º anda, 
Centro - Nova Iguaçu - (sede própria) 

Tels: 767-1447 e 767-7621 

CLÍNICA DENTÁRIA 
NAKANDAKARE 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

APLICAÇÃO DE FLQOR EM 
CRIANÇAS - GRA TIS 

Rua Enrique Lussac, 94 - Mesquita - RJ 
til' 796-1002 

Instalações Comerciais em Mármores e Granitos 
Revestimento em Pisos 

Av. Nilo Peçanha 670 - Centro -Nova Iguaçu 
Tels.: (021) 767-7196 e 767-8563 -Fax 768-1076 

1ª QUINZENA AGO/95 

UMA HOMENAGEM 
O A pianista Maria Tereza Madeira e 

mais 13 atores apresentaram wna homena
gem a· compositora "Chiquinha Gonzaga" envolvendo a 
peça Forrobodó, oo Centro Cult.mal Baoco do Brasil. 

O tema central é um baile popular - a "gafieira", que 
critica a côrte e defende a abolição e a república. O baile 
foi no Grêmio Recreativo Familiar Dançante Flor do 
Castelo no corpo da Cidade Nova. Chiquinha fez a 
primeira música de camaval "Ó Abre Alas", hoje tema 
do programa Sílvio Santos. 

Maria Tereza mesmo no piano, vestida de preto e 
branco e com uma fita branca no cabelo, fazia papel de 
atriz. eu estava na poltrona convidado de Maria. O 
Teatro II é muito chique e estava cheio. Um sucesso. 

KELL Y CRIS - Top-model da city iguaçuana. 

ALÔ COMPOSITOR 
O Já começou o ensaio da Beija-Flor e vai escolher 

o samba-enredo dia 10 de outubro, entre 50 composi-

EM 
BREVE 

EM EDÍÇÃO 
SEMANAL 

.... 
VOCE 

MERECE!!! 
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tores que sonham com a vitória, menos o Neguinho que 
não disputa, pois é "hour concut". 

O presidente da Ala de Compositor Ivan Cué disse 
que todos gostaram do enredo e que a fantasia custará
entre 150 e 200 reais. Ele está convidando os colegas da 
escola, ou não, para o "Festival de Samba, Pagode e 
Partido Alto" em outubro, do qual ele pretende gravar 
um disco. A inscrição está aberta e custa R$ 20,00 reais 
com direito a prêmio. 

EM PORTUGAL 
O A Próxima Vítima, Idade da Loba e Os Tr.tpalhõcs 

perderam em audiência para outra tcvê portuguesa que exibe 
um programa com Roberto Leal que irá ao arem 13 países. 

NOVO CD DE JOANA 
O O disco tem 13 músicas. A Distância (R. Carlos e 

Erasmo), Sempre No Meu Coração (versão de Antônio 
Marcos) e Armadilhas (Joana, M. Cardoso e Tony 
Bahia) estão CD. 

"SEU BONECO" 
O Sai em outubro o ..Jº LP do "Seu Boneco" . Seu 

programa vai ao ar às 18h na Manchete. "Não saí brigado 
com a Globo nem com meu pai. Aceitei um convite. Meu · 
personagem continua morando cm Caxias", disse. 

Após consultar a numerologia. a banda Kid Abelha 
diminuiu o nome: agora é só Kid. 

* Vai se casar breve, em São Paulo. o filho de Roberto 
Carlos - o Segundinho com a jovem Márcia. 

* Que coisa horrivcl esse comercial da Varig. hcim? 
Ainda lança-o no .rádio! Tremendo vacilo. Falt,1 sensi
bilidade, gente. Ainda imita a Xuxa. 

* Bcte Faria foi a Portugal para a estréia de Idade da 
Loba e encontrou dificuldades com seus fãs na rua onde 
já é bastante conhecida. 

* Será inaugurado breve o Teatro Adolfo Bloch da 
Manchete com direção de Miguel Falabela. 

* Alexandre Frota(Boca) poderá retom.1rem Cara e Coroa 
no meio da novela devido seu grande sucesso na estréia. 

* Fafá de Belém fez dois shows em Hong Kong e 
disse que a imagem do Brasil fora está cada vez pior. E 
que na China eles não sabem nada do Brasil. 

* Passará no canal 9, na Argentina, uma vez por 
semana, o programa Você Decide. 

* No Centro Cultural Banco do Brasil, num bardo segurdo 
aooar, um Chá com uma Torrada Petrópolis custa R$ 8,00. 

PASSE GRANDES MOMENTOS NO 

COMANCHE 
Suites de luxo com TV a cores 

Cine Privê - O Melhor Som 
Cozinha de Primeira 

Piscina com Sauna e Hidromassagem 

1!~~~;;fª~l~~~~~1~;.;r1~~1~l~I~~~;;; 
Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel.: 767-1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

IOMRl SEM FRONTEIRAS 

VAIBEMOSBT 
• Vem aí breve aos domingos, no ca

nal 11, TV Animal, via Angélica. Eliana 
também vem dando um banho de beleza no SBT fazendo 
o melhor programa infantil no gênero, Bom Dia & Cia. 

OUTRAS 
• Guilherme da Franca está festejando mais uma 

primavera. 
• O Conselho de Entidades e Obras Sociais de Nilópo

lis realizou a Feira de Entidade - XXIV FENIL. A 
mesma já é um sucesso na cidade. Recebi o convite com 
atraso. Muito grato. 

• Maria Tercza Madeira estará se apresentando até o 
final do ano na Sala Cecília Meireles. 

CHUTA NECA 
Os comerciantes estão transfom1ando a paisagem da 

Praça dos Estudantes em Nilópolis, onde dois bonitos 
shoppings foram construídos: Galeria das Marcas, Nova 
Geração e a loja Nosso Fruto Surfing. 

Esta na hora do prefeito Neca mandar fazer um 
esperto projeto arquitetônico para a praça e construir 
o calçadão até lá. 

Será que o Neca vai perder o pênalti igual ao Túlio? 

NOVA BANDA 
Mais uma banda instrutnental está aí para animar a 

noite do Grande Rio. Ária ..J. Valmir (guitarra), João 
(baixo). Eduardo (sax), Elber (teclado) e Anselmo 
(bateria). Fusion e balada são seus ritmos preferidos. 
Ária ..J estará dia 25 de setembro no Ginásio do 
Leopoldo enriquecendo a coletiva de pintores. 

REVIVA A 3ª IDADE 
O Grupo Saigon Rio está promovendo o baile da 

terceira idade na Riosampa todas as se:-.1as-feiras, das 
15h até 19. 

Na quinta-feira a casa apresenta o Ca-Reggae À Tim
balada com Amnésia Reggae Band. Giovanni, 
Rogéria Emmer e Banda Corpo & Alma com apre
sentação de Renato Alves. 

62 ANOS DE TELHADO 
No dia sete de agosto, completou 62 anos de te

lhados da Yida, o colunista Plácido Antonio, O 
GATO, que é felino até no signo: LEÃO. 

Sua coluna já passou 11or ou1ros telhados e hoje é 
exclusiva SEM FRONTElRAS. 

RÁDIO SOLIMÕES AM 1480 Khz 
"PROGRAMA MENSAGEM DE VIDA 
~ ·EZ>Stm ?Jt1Y,!ZE1'RA 

Todos os Sábados às 18 horas 
767-1716 -O Telefone da Participação 

Fabricação e Comércio de Placas-de 
Gesso, Rebaixamento de Teto e 

Decorações. 
Direção: Nando Canuto e Edivaldo Santos 

LEGALIZAÇÃO DE FIRMAS E 
CONTABILIDADE EM GERAL 

'P~~~ 
Contadora 

Av. Benjamin Pinto Dias, 1372 - sala 502 
Belford Roxo - leis.: 761-7818 / 761-2396 e 
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CLUBES DE SERVIÇO 

NOVA IGUAÇU
AUSTIN RECEBEU 

VISITA DE UDERMAN 

do Gover
nador. 

Após 
esta fes
tiva, o Ro
t a r y 
Austin, 
que tem 
neste pe
riodocomo 
presidente 
o educador 
MauroRu-

No salão nobre da Churrascaria Rodeio, no 
eixo gastronômico iguaçuano, o Nova Iguaçu
Austin preparou uma organizada festiva para 
receber a visita do Governador do Distrito 4570, 
Hertz Uderman, praxe que acontece em todos os 
períodos rotários. 

Vários clubes do Distrito prestigiaram o acon
tecimento, tanto de unidades da Baixada quanto 
do Rio de Janeiro e, como não poderia deixar de 
ser, a maior caravana foi do Rotary Meier, club 

<============~=--
bianes, re- Na foto o Governador Uderman quando de 
a I i z a r á sua preleção na festiva. 

Adesguiano faz 
palestra no 

Belford Roxo 

Na foto o palestrante Prudêncio Veríssimo 
quando da exposição sobre o assunto. 

Para divulgar o Ciclo de Estudos da 
ADESG - Associação dos Diplomados da 
Escola Superior de Guerra, o Rota1y Bel
ford Roxo recebeu a visita de repre
sentantes dessa entidade: o advogado 
Prudêncio Veríssimo e a Prof' Rita Lour
des dos Santos. 

O palestrante Veríssimo formalizou 
naquela oportunidade o conYite aos rotmy
anos locais para a sessão solene de Aber
tura da aula inaugural do V Ciclo de 
Estudos de Política e Estratégia. que seria 
realizado nas dependências do Colégio 
Leopoldo, na cidade de Nova Iguaçu. 

Entre os participantes nesse Ciclo de Es
tudos estaria também nosso Diretor 
Comercial C<1rlos Trigo e o Prof. Carlos 
Libonati. 

O AMIGO URSO 
Sheyla Triani 

A Sra. Sara Uderman.ao receber da Pres. da Casa da Amizade 
Gilsimar um cheque doado para a Fundação Rotária. 

suas reuniões plenárias regularmente às quintas, 
em almoço, neste local. 

IMÓVEIS - VENDA 

IMÓVEIS A VENDA- 767-7243 -Creci 11422 
@Vendo- 1 casa. e/ 2 qts. sla. coz. e esa. barato- cmtroNovalguaçu 
copa, baoh. coz. e gar. p/ 3 carr. e c/2.700m2-R$ 105mil. 
um ap. e/ 1qt. sla. coz. copa, coz. @Vendo- Cerâmica- Bwitas áre-
ban. gar.,aolado RioSampa. Tudo as, 1 e/ 7000m2 p/ R$ 11 O mil, 
R$ 45 mil. M viagem. úlltra e/ 5000 m2 e/ muitas frutei-
@Vendo-casanoEsplanada-luxo ras e casa bem localiz.ada. por R$ 
e/ pise. , 2 qts. Sla. Coz. Copa. 2 110mil 
baoh.s. Gar. p/3 carros. R$ 70 mil. @Passo-Ofic. Rancho Novo, bem 
@Vendo casa no cmtro de Nova local c/femm1mtas. Cootr. 5 anos, 
Iguaçu e/ 4 qts. sla. coz. copa, 2 alug. R$ 200. P/ R$ 3 mil. 
baabs. nrurada. R$ 55 mil Urgtnte. @Passo- Sra. Lanchcnd.e. Centro 
@Vendo-Sra. Casa-Centro NOva - Nova Iguaçu. Cootr. novo. Alug. 
Iguaçu, e/ 3 qts. sla. coz. copa. 2 barato. Mov. Mens. R$ 22 mil. P/ 
baohs. e/ suíte/luxo. gar. 2 carros. 95 mil 
R$50mil @Vendo-Queimados,lw.chcn.no-
@Vendo- Sr. Ap.luxo, quitado e/ vinha, mov. roens. R$ 11 mil. P/ 
3qts. sla. copa/ooz., banh. dq,ende R$40mil. 
!9'f· com suíte luxo - R$ 95 mil - Alugo- Ótima loja, área nobre e/ 
Area Nobre Fechada. 460 m2, 4 portas aço, alug. R$ 
@Vendo-3 casas na Luiz Lemos- 500. 
uma c/2 qts. sla. coz. copa. baoh. @Vendo-Prox. PostoTioLuiz- 3 
gar. p/ 3 carros, outra e/ 2 qts. sla. casas. a 1' c/2 qts. sla. copa, banh., 
coz.· copa. banh. e gar. terceira e/ 1 2' e/ 2 qts. sla. coz. copa, banh. + 2 
qt. sla. coz. copa. banh. - Tudo R$ lojasva2ias. P/R$30mil. C/ João. 
45 mil - M Viagem. 

@Vendo- Austin - Mini-Sítio d 
@Vendo - Lanchcnete Centro fruteiras, casa sede e/ 3 qts. sla. 
B.Roxo. Mov. Mensal acima R$ coz. copa, dq,cias. Csa caseiro. 
12 mil o/ R$ 40 mil a combinar. Todo murado, 2200 m2. Doem. 
@Vendo-Exc. galpão luxo d re:f. em.dia. p/R$ 35 mil-URGENTE. 
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CURSOS PINTURA 
A ÓLEO S/ TELA 

DESENHO 

GRAFITE 

PASTEL 

CRAYON 

1ª QU_INZENA AGO/~Fi 

A TÃO ESPERADA 
REFORMA PARTIDÁRIA 

Todos, sem exceção, aguardam a 
tão propalada REFORMA PAR
TIDARIA, agora no 2° semestr~ de 
95, quando serão definidos quais par
tidos políticos terão chance de dispu
tar o pleito municipal de 1996. 

E os Prefeitos, poderão se reeleger? 
Mas são dúvidas que ainda atom1en
tam a cabeça do eleitor. Se for 
aprovada a reeleição dos Prefeitos 
podemos contar com o nome do Pre
feito Ricardo Gaspar de Belford Roxo 
devido as pesquisas feitas no antigo 
4° Distrito de Nova Iguaçu, que o 
apontam como pref.erido do elei
torado belfqrroxense. 

E os. partidos? Quantos ficarão? 
Quais os que irão para o "vinagre"? 
Como ficarão as alianças? Disso tudo 
só teremos respostas a partir de 
setembro, quando nossos deputados 
federais e senadores irão debater(?) e 
aprovarem. Até lá, todos são preten
sos candidatos a Prefeito e todos com 
excelentes chances de vitória. Até o 
dia 2 de outubro a refom1a partidária 

,, 

~-1-~A_N_T_E-_S_A_L_A--~,·c·• 
r~~r • 

: t~i {Mosaico Políti!OLJTJCA 
deverá estar sancionada para o pleito 
de 1996. 

JAMIL AGRAD!ECE 

O vereador Jamíl Dantas envíou 
carta a esta coluna agradecendo o 
apoio ·que vem recebendo do Superin
tendente da CODENJ, empresário 
Comélio Ribeiro, ex-vereador e ex
deputado estadual, que está aten
dendo aos bairros de Banco de Areia 
Jacutinga, Vila Emíl, Santo Elias ~ 
adjacências, obras solícita.das pelo 
edil em outubro de 1994 e só agora 
estão sendo atendidas. 

RENA TO DE JESUS 
É CANDIDATO 

O grupo de apoio do ex-prefeito 
Joca, decidiu levantar a bandeira com 
o nome do deputado estadual Renato 
de Jesus à Prefeitura de Belford Roxo 
nas próximas eleições municipais. 

Volta à tranquilidade na terra do 
AMOR. 

CPI DO BANERJ 
QUER OUVIR O FILHO 

DO GOVERNADOR 

O Presidente da CPI do BANERJ, 
quer a presença do filho do gover
nador Marcelo Alencar para explicar 
as propostas do governo do Estado à 
direção do Banco. Em tempo: Marco 
Aurélio de Alencar, é filho do gover
nador Marcelo Alencar e Secretário 
Estadual de Planejamento. 

CONCURSO 

Apesar de estar co1-:1 os pagamen
tos dos servidores atrasados, co
menta-se no "Palácio das Almas" 
(sede da PMNI), que o prefeito Mu
nicipal pensa em realizar um con
curso para preenchimento de vagas 
abertas com aposentadoria, 
falecimentos e etc. 

Para o cargo de Procurador, fala-se 
cm R$ 150,00 a taxa de inscrição. Ou 
será mais um golpe do Baú, ou me-

Nelson Júnior 

lhor, de inúmeros concursos já reali
zados na PMNI? E os "fantasmas" 
também entram? 

LUBENE 

Duas vezes na semana, fun
cionários da LUBENE lavam, após o 
encerramento do expediente dalojaas 
portas de aço deixando escorrer água 
com sabão pelo calçadão propiciando 
quedas aos transeuntes. 

Com a palavra um serviço que an
teriormente funcionava e tinha o 
nome de POSTURAS. Será que ainda 
existe? 

PRIMEIRA IGREJA 
BATISTA DO 

RIO DE JANEIRO 

Em 24 de agosto de 1884, era ins
talada a PRIMEIRA IGREJA BA
TISTA DO RIO DE JANEIRO, 
localizada à Rua Frei Caneca, 525, 
Estácio-RJ e dnrante 52 anos teve 
como Pastor Jõao Filson Soren e hoje, 
tem como·· Pastor Fausto de Aguiar 
Vasconcelos. São 111 anos de Evan
gelização. 

AO PE DA ORELHA vez do Deputado Federal Fernando Gonçalves a quem 
acusa de "proteger" empresários fluminenses. Fernando 
Gonçalves promete que vem briga (ele é faixa-preta) até 
na Justiça. ~ernando é sobrinho do ex- deputado Fábio 
Raunheitti. E briga de foice ... 

SER OU NÃO SER ... 
O vereador Derly Silveira (sem partido) abraçou uma 
classe para defender na CMNI, os GAYS. É bom deixar 
claro que nada temos contra. cada qual faz de si o que 
bem entende. Entretanto Derly, expulso do PT recente
mente, não tendo outra alternativa, resolveu APELAR já 
que durante as sessões da Câmara estão sempre presentes 
os representantes do "terceiro sexo". Os outros eleitores 
a maioria, nem sabe onde fica a sede do PODER LEGIS: 

MAIS PERDIDO DO QUE CEGO EM TIROTEIO 
A maior prova da INCOMPETÊNCIA instalada no des
GOVERNO municipal é a circular distribuída aos fun
cionários da PMNI avis~ndo que se quiserem ir trabalhar, 
tudo bem! Caso contrário podem ficar em casa até a 
nonualização dos pagamentos. Os meses de junho e julho 
já e:;tão vencidos. Eta Goveminho bom. 

PDT QUER TRAZER ESTRANGEIRA 
Para o pcdetista José Custódio do Nascimento, o que 
pediu intervenção no Diretório Municipal local do par
tido, é fã ardorosíssimo da polêmica (?) Deputada Fe
deral CIDINHA CAMPOS, afím1ando que ela será a 
grande vencedora para a Prefeitura no ano que vem e que 
desfilará a seu lado pelo calçadão. 
Afinal o PDT não se arvora em ser nacionalista, porque 
a estrangeira? 

BRIGA DE FOICE NO ESCURO 
Falando em CIDINHA parece que tem um ódio visceral 
contra os descendentes da fanúlia Raunheitti. Agora é a 

CAMELÓDROMO POPULAR IGUAÇUANO 
A população já "batizou" de camelódromo POPULAR 
iguaçuano, a grande realização de Altamir Gomes. 
Há cerca de dois anos o prédio da antiga Prefeitura foi 
demolido pelo ex-prefeito Aluizio Gama, que custou à 
PMNI a bagatela de Cr$ l milhão e para dar espaço aos 
camelôs, a "micharia" de R$ 18 milhões. Tem ou não 
MUTRETA, não é Comélio? 

BARRIGADAS ... 
Duas notícias sem qualquer fundamento foram divul
gadas pela imprensa do Rio. lª) Não conversou com o 
empresário Humphrey Guabiraba sobre política, muito 
menos sucessão. 2ª) ainda tem débitos da eleição passada, 
como iria comprar a Gráfica Pacheco? Tem gente que não 
tem o que falar, quando avistam jornalistas, falam para 
mostrar que são também "entendidos". O alvo das 

. notícias o deputado Nelson Bornier, Secretário da 
Baixada Fluminense. 

LATIVO. 

COMUNICAÇÃO É PARA COMUNICAR ... 
Com a ascenção de Ricardo Gaspar na Prefeitura de 
Belford Roxo, surgiu Arnaldo Parpinelli como respon
sável pela Superintendência de Comunicação Social e os 
fmtos da escolha acertada já começam a surtir efeitos 
desejados. Bola prá frente Parpinelli. 

ESSA ESTÁ NA UTI 
A Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura 
Municipal de Queimados está na U.T.I. que está sendo 
chefiada por uma funcionária que era chefe de Gabinete 
da Secretaria de Saúde no município. Será que o 
RIBAMAR sucumbiu antes do tempo? Acabou o gás ... ? 

JÉSSICA (dedicado a uma menina de rua, com 3 anos de idade). ACIBER EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ACRÓSTICO 
Já te vi sonhando 
Envolta em manto roto 
Sonhando, sempre sonhando 
Sincera, solta, parecendo garoto. 
Instada, abre um sorriso feliz. 
Consolando, vejo, sua mãe em pranto. 
Agindo, assim, afinai' serás feliz 

à SSOCIACAOCOf,lf lllClM.. 1 t•DIJSTlll,U. 
Of S!L'ORD"CIU> 

Homenagem de Albino José da Silva 

1ª QUINZENA AG0/95 JORNAi SEM FRONTEIRAS 

Ficam os Senhores associados, no gozo dos seus direitos 
sociais, CONVOCADOS para a Assembléia Geral Extraor
dinária, a se realizar no próximo dia 22 de Agosto do corrente, 
terça-feira, na sede administrativa da Aciber, às 18:30 e 19:00 
horai, em primeira e segunda convocações, respectivamente, 
para, na forma dos Estatutos Sociais, Capítulo VII, artigo 23, 
deliberarem sobre o seguinte: 
ORDEM DO DIA: 
a) Aquisição da sede própria; 
b) Assuntos Gerais. 

Belford Roxo, 10 de Agosto de 1995. 
KORNEL SZABÓ - Presidente 
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Eõia11e Merola 

AÇU TOP SHOPPING COMEMORA 90% DE ÁREA LOCADA 
Quando o Iguaçu Top Shopping che

p u a ~ ova Iguaçu ele tinha uma meta 
a alcançar. Mas para a felicidade de 
seus empreendedores, esta meta foi ai-

cançada com o dobro da velocidade 
esperada. Os dados completos desta 
façanha são 90% da Area Bruta 
Locável (ABL) já contratada. Com 
isto, a primeira fase de comercialização 
do shopping entra na reta final. 

Para um momento importante como 
este, nada melhor que uma come
moração. O palco da festa foi o Hotel 
Meridien, na Zona Sul carioca. Lá, os 
anfitriões Alan Medina, da Marcelino 
Martins e Gustavo Groth, diretor da 

12 

Groth, comercializadora das lojas, re
ceberam no dia nove de agosto, em
presários, políticos e a imprensa para 
anunciarem o feito. Dispondo da mais 

avançada tecnologia em construção de 
shopping centers, o Iguaçu Top Shop
ping tem sua inauguração garantida 
para outubro de 1996. 

Numa área de 50 mil metros, con
sumindo 10 mil m3 de cimento, o 
Iguaçu será ancorado pela maior cadeia 
de lojas de departamento de descontos 
da América do Sul. Seu nome é Lojas 
Americanas. Sozinha, ela atrairá uma 
média de 12 mil consumidores por dia. 
Mas este não é o único nome de peso 

confirmado. Casa Garson, McDo
nald' s, Gabriela Discos, Company, Sa
passo e Cambitur também vão fazer 
parte desse mix, cuidadosamente 

planejado, que resultou numa seleção 
de lojas fortes e atraentes para o consu
niidor. 

A certeza do sucesso é tanta que o 
McDonald' s , interessado anterior
mente numa área de 80 m2 para instalar 
sua loja de fast- food , pediu agora 
espaço para 250 m, acreditando que a 
frequência do shopping s~rá ani
madora. 

Animadas mesmo ficarão as cri
anças. Elas terão espaço próprio no 
Iguaçu Top Shopping. Além das lojas 
especializadas em roupas, terão uma 
praça· de diversões com brinquedos e 
jogos eletrônicos. Tudo com requinte e 
preocupação para agradar a todos os 
seus clientes, independente da idade. 

Durante um discurso, Alan Medina 
agradeceu o apoio e a credibilidade 
dada ao grupo Marcelino Martins, que 
veio para fazer um empreendimento 
no município e não buscar uma aven
tura. "Estan10s certos de que van1os 
levar, para o comércio de Nova Iguaçu, 
um acréscimo de 5% nas vendas. Vai 
ser um oásis dentro de sua espontanei
dade e criatividade, numa ligação 
muito quente com a comunidade", de
fine Medina. 

Formando um do com a prefeitura, 
a Câmara dos Dirigentes Lojistas e a 
Associação Comercial e Industrial de 
Nova Iguaçu, que sempre incenti
varam e vão continuar de mãos dadas 
com o investimento, o crescimento do 
shopping vai ser inevitável. Vic 
Hockensmith, diretor-presidente da Si
sal Engenharia, responsável pelo 
planejamento e construção do shop
ping, afinnou que o grupo tem cons
truções espalhadas por todo o Brasil. 
"Este vai ser mais wn dos nossos em
preendimentos que visan1 a qualidade 
e a economia de condomínio, o que 
facilita a v:dado lojista, nosso parceiro 
até o final" , declara Hockensmith. 

O Secretário de Indústria e Comér
cio, José Távora, esteve presente à 
comemoração representando o pre
feito Altamir Gomes. Além de parabc
nizar o grupo pela iniciativa, ele 
lembrou que a Baixada Fluminense 
não· é mais uma ·área problema e sim 
uma área de promessa, que vai se trans
formar numa fonte de emprego. No 
momento, o Iguaçu Top Shopping em
prega 300 operários, 50% do seu 
efetivo a ser utilizado no ponto 
máximo dos trabalhos. 

O Iguaçu Top Shopping foi um dos destaques do 
5° Congresso Internacional de Shopping Centers, em São Paulo 
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PRÓ-BAIXADA PREVÊ 3, 7 
~ 

MILHOES DE INVESTIMENTOS 

Promessa de Marcello Alen
car, durante a campanha elei
toral , de 94 , a criação da 
Secretaria de Desenvolvimento 
da Baixada e Adjacências, foi 
um dos seus primeiros atos após 

Mas o que ficou · de verdade 
depois do "disse-me-disse", seu 
titular Deputado Nelson 
Bomier, começou a ter idéias 
mais concretas, mesmo porque 
antes não dispunha sequer de 

sua posse. uma estrutura e normas para 
No meio do caminho circulou executar o trabalho confiado. E 

até a notícia de que ela seria ex
tinta, pois não tinha decolado, 
não demonstrando nenhuma 
eficácia. 

Fato que até motivou a ida de 
Jorge Júlio ao Palácio Guana
bara, quando num suposto as
salto perdeu a vida. 

o resultado destas idéias foi a 
criação do Programa Pró
Baixada, apresentado no Teatro 
do SESC de Nova Iguaçu, com a 
presença de várias autoridades 
do poder público e de entidades 
da sociadade. 

Mais detalhes na pág. 4. 

ENTREVISTA: 

JOSÉ TÁVORA 
SECRETÁRIO DE 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 
TECNOLOGIA E 

MEIO-AMBIENTE DE 
NOVA IGUAÇU. 

Em entrevista exclusiva ao 
Jornal Sem Fronteiras o se
cretário de Indústria e Comér
cio de Nova Iguaçu, José 
Cardoso Távora, traça um per
fil do que pretende realizar, se 
encontrar o apoio necessário 
durante o restante do período 

FLÁVIO NAKANDAKARE 

PÁG.6 

do Governo Altamir Gomes. 

Veja na pág. 6. 
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VIDEO E SOM 

NOSSA OPINIÃO ARTES PLÁSTICAS Oscar Sa11tos 

EXPOSIÇÕES E PINTORES 
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JOSÉ VAI NO 
LEOPOLDO 

José Gouveia estará na ex
posição no Ginásio do 
Leopoldo e levará 4 ou 
5 telas,· entre elas o de
senho de Sônia Braga 
e algumas paisagens. 
José é impressionista 
e muito conhecido na 
Praça da Liberdade, 
onde desenvolve sua 
bela arte pois é espe
cialista em foto. 

ALICE 
VELOSO 

A pintora bateu uma 
foto da Igreja N. S. da 
Piedade de Iguaçu 
Velha e está pintando
ª· A sé foi fundada em 
1760. 

O objetivo de Alice é 
preservar o Patrimâi,io 
Histórico lguaçuano, 
até porque ela mora lá 
perto. Alice também 
está pintando no Cen
tro Cultural Manoel Ta-
bella a Fazenda São 
Bernardino. 

Infelizmente o patrimônio 
iguaçuano está desaparecendo. 

ESPÁTULA 
NA LIGHT 

O artista plástico João Miguel 
inaugurou sua expo dia 22 de 
agofto no Centro Cultural 
LIG'-IT. 

Desde a década de 70 que 
João tem participado da vida 

Funerária 
São Salvador 

cultural da Light e este ano 
comemora 40 anos de carreira. 
O trabalho dele é fruto de suas 
andanças pelo Brasil e exterior. 
Obrigado pelo convite. 

Uma das telas de J. Miguel 

DIA 25 
O Vernissage "Artes na Pri

mavera" está sendo preparado 
com muito carinho pelos artis
tas da cidade para levar aos 
alunos do Celégio Leopoldo e a 
comunidade iguaçuam;! suas 
mais recentes fantasias ma
nhosas. Será dia 25 de setem
bro no Ginásio da casa com a 
participação de poesias dos 
alunos do colégio. 

Serviços Autorizados das Fábricas CONVÊNIOS: • Papelaria 
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Conc;ertos de Fornos de Microondas 

ESCRITÓRIO E OFICINA 
Rua Dr. Barros Júnior, 344 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-8586 - 767-9433 - FAX: 767-9659 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
Ministério dos Transportes, Compactar, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de N<Na Iguaçu 

Rua Dom Walmor, 179- N<Na Iguaçu- RJ 
Tel.: 767--0124/ 767-0529 

JO~NAL ~EM ~RONTEIRAS 

• Artigos para Presentes 
• Armarinho e Miudezas em Geral 

• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 137 
Mesquita - Nova Iguaçu - RJ 

Tel: 796-1050 
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MEDICINA M. Simões Neto RELIGIÃO Luiz F. Monteiro 
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Dr. M. Simões Neto - Doenças Emocionais - Psiquiatria - Medicina 
Psicossomática - Prof. da Uni-Rio - CREMERJ 52.27282..S - Tel.: 768-3884 

Aceite isso, meu amigo, como uma 
grande verdade. O amor de Deus é para todos 
os homens, mulheres, crianças, jovens e ve
lhos, um amor incondicional e eterno. 
Afirmo que é incondicional, ou seja, inde
pende das condutas boas ou más de 
qualquer pessoa, pois precede o nas
cimento de todos os homens. Deus já nos 
amava desde a fundação do mundo, muito 
tempo antes de existinnos. Deus nos ama 
por direito dr: criador que é da humanidade. 
Deus nos fez num momento de amor e de 
coroação da terra, como principal obra feita 
por suas mãos. Deus nos trata como filhos 
e não tem prazer no sofrimento de nenhum 
deles. Então por quê vemos tantas pessoas 
sofrendo? A razão é simples: por causa do 
pecado. É verdade, a Bíblia nos afinna que 
o pecado é separação de Deus. Entendemos 
como pecado todos os atos de transgressão 
às leis divinas. Não falamos só em matar, 
roubar ou de outros atos destrutivos prati
cados pelo homem: falamos, principal.
mente, que pecar é ignorar Deus. E 
desprezar a sua paternidade, é aginnos de 
acordo com a nossa própria vontade. sem 
considerar sua opiruão ou sua concordân
cia no que é certo, bom ou proveitoso para 
nossas vidas ou de nossos semelhantes. 

Do mesmo modo que não damos ouvi
dos a Deus quando queremos fazer ou 
deixar de fazer coisas, e Deus respeita a 
nossa individualidade, pois nos concedeu 
o livre arbítrio de pensamento e atos, Deus 
também n.:'io interfere na nossa vida sem o 
nosso pedido, e assim sofremos as conse
quências dos nossos atos, bons e maus. Por
tanto, pecar é viver fora da disciplina de 
Deus. E porque pecamos. não temos 
comunhão com Ele. E Deus não deixa de 
nos amar porque vivemos separados da 
sua vontade ou disciplina, apenas não tem 
oporturudade de nos abençoar e linar do 

REI DOS BANCOS 
Bancos altos e reclináveis p/ todos os carros 

à base de troca - Consertos e rebrmas. 
• Bahcose Capas Procare Cobre Car 

• carpetes moldados e brro de porta 
LAVAGEM DE BANCOS A SECO 

DIREÇÃO: REINALDO 

AUTO MECÂNICA 
DOIS BAIXINHOS 

VW - FORD - CHEVROLET - FIAT 
Av. Benjamin Pinto Ilias, 830 • B. Roxo· Tel: 761-0285 
Av. Duque de caxlas, 962- llatlala-RJ-Tel: m.Qg-i 
R. Braga, 5. Penha Circ.(esq. Lobo Jr.J • Tel: 28~ 

PIERO~IH~H 
Indústria e Comércio 

Direção: Paulo e Baixinho 

SERVIÇOS ·GERAIS DE 
MECÂNICA DE AUTOS 

Tel: 768-4512 

mal porque não o procuramos para nos 
aconselhar e repreender. Em Apocalipse 
3:20 a Bíblia afirma que Deus está à porta 
de nosso coração, batendo para que o abra
mos ao ampr deste Pai zeloso. A porta do 
seu coração é você quem abre. Ele não faz 
diferença entre nós, nós é que agimos de 
forma diferente. 

Deus nos ama, mas não compactua com 
o pecado, com a transgressão. Por causa 
disso colocou a sua justiça acima do amor 
e é a justiça de Deus que levará os fiéis ao 
céu e os infiéis ao inferno. Entenda que Ele 
dá a recompensa dos nossos atos. Para o 
filho que o busca, Ele abriga, alimenta, ama 
e interfere no que é errado para o caminho 
que leva ao céu. Mas se nos afastamos e não 
aceitamos ser impedidos de agir de acordo 
com nossos desejos e vontades, pecamos, 
nos perdemos no caminho e não chegaremos 
ao céu. Amigo, mesmo que s1.u1:.; obras rejam 
muito boas, lhe digo que é assim que se vive 
bem na terra, com boas obras e respeito 
mútuo ao semelhante, mas se não conside
rannos um compromisso com Deus, somos 
boas pessoas que não amam a Deus. 

Contudo, indepedente do nosso amor 
ou desprezo. Deus pem1anece nos amando; 
como vemos em muitos lares filhos que 
não respeitam os pais, nem dão valor ao 
alimento, moradia, estudo ou os mais hu
mildes cuidados que com sacrificio são 
conseguidos. Da mesma fonna Deus dá 
saúde. inteligência. liberdade, dá o mundo 
inteiro para todos nós. Mais do que isso, 
deu-nos uma fonna de vencer o pecado, 
deu-nos Jesus Cristo, o único intermediário 
aceitável, o único que pagou com a própria 
vida todas as nossas dívidas. passadas e fu
turas. Aceite a Jesus. Ele é o único caminho 
de acesso a Deus. e exemplo perfeito de 
gratidão e amor a um Pai Eterno e que nos 
ama com todos os defeitos que temos. 

ACESSÓRIOS E 
PEÇAS 

Instalação de Som em geral -
Rádios - Toca-Fitas -

Colocação de Descargas e 
Amortecedores - Juntas 
Homocinéticas - Pivôs -

Molas Espirais - Pastilhas de 
Freio - Serviços Gerais 

'\\\jt~:::,, .. 
Agon em Nova Iguaçu - Nllópolls - Slo Joio de Merlti 

Av. Pres. Costa• Silva, 1069 - IIIHqulta - N. Iguaçu • RJ 
(Antiga Getúlio d• Moura) 

Rua Treze de Maio, 533 
Nova Iguaçu - RJ 

Av. Nilo Peçanha, 722 -Tel.: 767-8802 -
Centro - N. Iguaçu - RJ. 

Fones: 7N◄726 • 7M-1stll 



REPORTAGEM Eõiatte Merola 

Pró Baixada prevê 3, 7 milhões de investimentos reais 
Parece, enfim, que a Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento da 
Baixada Fluminense e Municípios Ad
jacentes (SEBAMA) está começando a 
decolar. Promessa durante a cam
panha eleitoral, a criação da Secretaria 
foi o primeiro ato do Governador Mar
cello Alencar, após sua posse. Como 
até hoje não tinha demonstrado ne
nhuma eficácia, chegaram a comentar 
que seria extinta. Foi apenas um boato. 
Mas a verdade é que depois do "disse
me-disse", seu titular, Nelson Bornier, 
começou a ter idéias mais concretas. E o 
resultado destas idéias foi a criação do 
Pró-Baixada, um Programa de Ações In
tegradas de Governo para o Desen
volvimento da Baixada Fluminense. 

determinada, a representante das 
comunidades, Bartíria Lima Costa, já 
havia ressaltado que todos os políticos 
conhecem perfeitamente os problemas 
da' Baixada e de todo o Estado. Bartíria 
lembrou que a população precisa res
gatar sua cidadania e melhorar sua quali
dade de vida com dignidade, cobrando às 
autoridades que cumpram seus deveres, 
executando os projetos elaborados. 

Em nome do empresariado local, Ce
sar Moreira falou otimista. "Este é um 
acontecimento histórico, de extraor
din {Iria importância para os em
presários. Há mais de 30 anos nesta 
cidade, convivo com todo tipo de 
problema. Aqui tem a síntese dos 
problemas do país. O governo procura 

Para lançar este programa, que tem 
como objetivo tomar a Baixada uma 
região prioritária para investimentos em 
obras e serviços públicos, estiveram 

Momento em que Bomier surpreendeu o Governador Marcello Alencar com a minuta de 
convênio com a Light para aconstrução da estrada sob as torres condutoras de energia. 

-diminuir o caos, mas ele é maior que as 
condições para eliminá-lo. Por isso, o 
Pró-Baixada merece credibilidade. Ele 
está sendo apoiado por diversas auto

presentes no Sesc de Nova Iguaçu, no dia 15 de 
agosto, além do Secretário Nelson Bomier e do 
Governador Marcello Alencar, o Vice Governador 
Luiz Paulo Corrêa da Rocha; diversos prefeitos da 
região; representantes do empresariado e das 
comunidades locais; o Secretário de Estado de 
Saúde, Antônio Luiz Medina e a Secretária de 
Estado de Habitação, Aparecida Gama, entre diver
sos representantes do povo, diretamente ligados às 
propostas do programa. 

O Pró-Baixada foi instituído através do decreto nº 
21.4 71 de 06/06/1995 e determina que todo órgão 
estadual com repartição na Baixada Fluminense 
tenha um representante de 1 ° escalão para partici
par das três câmaras setoriais - de Políticas Sociais, 
Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Ur
bano - que acompanharão o andamento das ações e 
serão coordenadas pela SEBAMA. Por sua vez, a 
Secretaria também deve satisfações constantes ao 
Governo do Estado. Ao todo são 72 órgãos envolvidos. 

A previsão é que 900 ações de governo implan
tadas na Baixada até o final do Governo Marcello 
Alencar, consumindo cerca de 3,7 bilhões de reais. 
As fontes de renda serão os investimentos próprios 
do SEBAMA, e em parceria com a União, e os 
órgãos internacionais de financiamento. A cons
tn ,ção do Porto de Sepetiba e do Pólo de Gás 
Químico são as principais metas do Pró Baixada . 
Também fazem parte das intenções as obras de 
esgotamento sanitário, abastecimento de água, re
florestamento e drenagem de rios (Programas de 
Despoluição da Baía e Reconstrução Rio); controle 

de poluição industrial; reformas nas estruturas fer
roviárias e rodoviárias e reativação do aeroporto de 
Nova Iguaçu. Na área social está previsto para 
começar, ainda este ano, além de outras obras, a 
construção de Vilas Olímpicas; Ampliação e Re
forma de Hospitais, Escolas e Delegacias. 

Durante a reunião no Sesc, o Secretário de De
senvolvimento da Baixada, Nelson Bornier, ressal
tou que o Governo do Estado tem colaborado 
bastante para o desenvolvimento da reg ião, com a 
retomada de obras importantes como a de Areia 
Branca, em Belford Roxo, que ficou paralizada du
rante 9 anos e a Reta de Piranema, facilitando o 
acesso ao Porto de Sepetiba. Bornier aproveitou o 
encontro para entregar ao Governador Marcello 
Alencar uma Minuta para estudo sobre a construção 
da Via da Ligr,t, uma via expressa para ligar Nova 
Iguaçu à Pavuna. O secretário lembrou ainda que a 
Baixada tem recebido muitos incentivos de grandes 
empresas. O caso mais recente é o da ltapemirim. 
Ela vai se instalar em Belford Roxo, levando cres
cimento para a região, além de gerar empregos e 
aumentar a receita do município. 

Mesmo diante de um auditório lotado, como ele 
mesmo ressaltou, o Governador Marcello Alencar 
não ficou nem um pouco constrangido ao afirmar 
que o discurso de campanha é bem mais fácil que o 
de Governo. "Fiz promessas utópicas para a região. 
Hoje reconheço não ter condições de realizar. O 
entusiasmo me levou ao exagero", confessou Mar
cello, atribuindo ao "incentivo" de seus antecessores 
a culpa para tal comportamento. Antes, porém, muito 

!!à-------------,··-----------------

ridades. Acredito que agora alguma coisa vai ser 
feita para essa população tão carente. Agradeço em 
nome dos empresários, crentes na vinda de dias 
melhores", discursou César. 

Marcello Alencar, apesar de ter exagerado nas 
promessas, conseguiu cumprir·com algumas delas. 
í"anto que o Pró-Baixada está começando a acon
tecer. O pontapé inicial foi a criação da Secretaria 
de Desenvolvimento da Baixada, que ele confiou ao 
então Deputado Federal, Nelson Bornier. "Preci
sava de alguém que conhecesse a região", disse 
Marcello, justificando a escolha de Bornier para este 
cargo de extrema importância. Confessarque come
teu exageros não foi a única declaração contun
dente que o governador fez no lançamento do 
programa. Ele foi taxativo ao afirmar que o Estado 
inteiro está "paquidérmico", e sem agilidade para se 
mover. Em sete meses de governo, disse já ter 
enfrentado todo tipo de dificuldades, mas acredita 
que de agora em diante tudo tende a melhorar. 
Graças a expansão da Reduc, a implantação do 
Pólo Petroquímica e da reativação do Porto de 
Sepetiba, projeto considerado a vedete nacional. O 
governador pretende, ainda, lançar programas de 
reintegração de menores carentes à sociedade. 

Em relação ao transporte na região, sem querer, 
mais uma vez, abusar do "discurso de campanha", 
declarou descontraidamente: "Não vou prometer. 
Afinal, não estamos em campanha. Aqui é tuqo mais 
difícil. Mas o metrô já chegou até a Pavuna e breve 
vai buscar nossos amigos em São João de Meriti". 
E é isso o que espera a população. 
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CULTURA 

SEU PROGRAMA 
ONDE BEM 
ALIMENTAR-SE E 
SE DIVERTIR! 

Picanha 
, . ) Petiscos 
~ ~ Pizzas 

-- -· Drinks 

Chopp Brahma 
Sua maior opção gastronômica 

Atendimento personalizado 
Alugamos salão pi festas 

Rua Cel. Francisco Soares, 1369 
Nova Iguaçu - Tel: 768-3519 

KELY"S Restaurante 
Self-Service 

Comida à Kilo 
Cardápio Variado - Vários Tipos de Salada 

• Quentinha para Viagem 
Sirva-se melhor por Preço menor 

• Dois Ambientes• Ar Condicionado 
• Sob Nova Direção 

Plano Especial de Pagamento pi Empresas 
AGUARDAMOS SUA VISITA 

R. Mal. Floriano Peixoto, 1480 - Loja 149 
(Iguaçu Center) - Em frente à caixa Econômica 

O ,A,.,o, i "'Oocr 

Grande variedade de Doces 
finos, Pizzas, Sorvetes, 
Salgados cl Catupiri, 

Camarão, Atum, Frango, 
Palmito cl Galinha e Catupiri 

Travessa Mariano de Moura, 85 
Nova Iguaçu - RJ. 

Tel: 

765-8445 
Pizzaria e 

Restaurante 
10% desconto 
c/ este anúncio 

Almoço Self-Service - A kilo e a La Carte 
Música ao vivo a partir das 20:00 h. 

Grande prOlllQÇão de frutos do mar, inclusive 
bacalhau + vinho alemão, apenas R$ 25,00 

R. Cel. Francisco Soares, 1377 - N. Iguaçu 

QUARTA-FEIRA (06-09-95) 
IV FEST RAP IN RIOSAMPA 

A PARTIR DAS 21:00 h 
APRESENTAÇÃO: 

ANDRÉA GASPARETTY 

CALMA! 
ESTE AQUI 

_ÉO 
SEU! 

EÕiatte Merola 
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RESTAURANTE 
De 2ª a 6ª de 11:00 às 15:00 h 

Grande Variedade de pratos: 
25 quentes e 20 frios. 

Aceitamos Tickets-Restaurante e Cheques 

Rua Cel. Francisco Soares, 181 - Centro 
Nova Iguaçu - (próximo Colégio Equipe) 

ESTA VAGA , 

E 
SUA 

ESTACIONE!!! 

Video 
Bar e 

Pizzaria 

Música ao vivo de 4ª a sábado., 
Pizzas para viagem 

CHOPP ANTARCTICA 

Rua Luiz Sobral, 1235 
Nova Iguaçu 

1t-t1-f,l.t1- O MELHOR DA 
°$eil'ude COZINHA ÁRABE 

Em Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Barros Júnior, 6-44 

Av. Amaral Peixoto, 631 

Em Queimados: 
Rua Ver. Marinho H. Oliveira, 222 

No Grande Rio: 
Shopping Sendas - Loja C-55 

ESTE ESTÁ 
RESERVADO 

PAJ{A 
VOCÊ!!! 

2ª Q.UINZJ:NA I\G,Q/95 'ººAl SEM f ~~~n1~~s 
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ENTREVISTA 

aac•1m~1 
SEM FRONTEIRAS- O senhor já é o quarto Se

cretário Municipal de Indústria, Comércio, Tecnolo
gia e Meio ambiente em Nova Iguaçu. Porque essa 
rotatividade? Isso não atrapalha? 

JOSÉ TÁVORA-Em parte atrapalha, embora eu ache 
um e>..-pediente de rotina. O seIViço público exige demais. 
Pensei de fazer uma arte, mas estou dando um duro 
danado. E isso ,não é só nesta secretaria. Vale para 
qualquer pasta. E como um casamento. Se o marido não 
respeita a individualidade da esposa, e vice versa, dá 
separação. Assim como na vida conjugal, na vida pública 
é necessário o respeito à individualidade. Nunca vou abrir 
mão das minhas convicções. da minha formação, da 
minha vocação, por uma exigência superior que não case 
com meu pensamento. Nova Iguaçu está cheio de problemas 
acumulados das administrações anteriores. O Jairo Marcon
des ficou menos de um mês. Ele é competente, mas deve ter 
encontrado dificuldades, procedimentos diferentes da inicia
tiva privada, na vida pública. E~uanto eu puder tocar a 
secretaria como imaginei, vou lutar. Aconteceoclo algo que vá 
contra meus priocípios llc'io vou sair por aí atirardo em nin
guém Mas vou dizer wna coisa ... Se eu estivesse há mais 
tempo nessa secretaria, a dimensão da rotina seria outra. 

SEM FRONTEJRAS.. Em que aspecto a rotina SC1ia outra? 
JOSÉ TÁVORA- Eu teria dado uma dimensão maior a 

esta secretaria. Isto na minha visão. Não quer dizer que seja 
a mesma de quem me antecedeu. Estou pegando o "bonde 
andando". A secretaria estava no fundo do porão. Mas eu 
adoro trabalhar. realizar. Fomiei uma equipe da minha con
fiança o que permitiu fazer mais pelo município. No mo
mento estou pensando como o Governador Marcello Alencar 
que diz não importar os governos anteriores. os equírncos. 
O que importa é o desenvolvimento. Eu falei com o Prefeito 
que não assumiria a secretaria para tratar de camelôs, que é 
problema de postura e cabe a Secretaria de Fazenda, que é o 
órgão arrecadador. Não que eu não queira essa área. Mas a 
secretaria funcionaria melhor se fosse essencialmente for
muladora de políticas de ocupações de solo, na ordem social, 
econômica e ambiental. sem a necessidade de ficar com
batendo. Agora recebi um e:,,.-pediente, após muita insistên
cia, envolvendo uma área total de 2 milhões e 300 mil m2. 
O Ronaldo Cezar Coelho me ofereceu um pacote de empre
sas para colocar em Nova Iguaçu. Só faltava o terreno. Corri 
atrás e consegui. Nelson Bomier pediu que fosse perto de 
Itaguaí, mas nossa intenção é entre Austin e Queimados. Isso 
não é o Governo do Estado. É Secretaria de Indústria e 
Comércio. É José Távora. A Mustang está interessasa em 
montar uma oficina de aeronaves aqui e fazer transporte 
regulardeexccutivos.alémdemalapostal. TemaindaaTam. 
a Pantanal e a Itapemirim. É por isso que eu digo que se 
tivesse chegado no começo do governo, estaria bem rr.ais a 
frente. Para o meio ambiente, por exemplo, como perder de 
vista o tesouro que é Tinguá? Aos poucos ele está se de
gradando pelo mau uso. Quem me atLxilia nesta questão é o 
Rosemberg, presidente do Partido Verde. As pessoas têm que 
ter disciplina, não deixar lixo nas cacroeiras. Eu formulei um 
programa mínimo e mostrei ao Prefeito. São propostas viáveis 
e espero realizar tudo. A Baixada é wna área promissora e 
pode se transformar num pólo de riquezas. Hoje, quem 

mems polui o meio ambierue são as indústrias. Ecologia é 
questão de educação e elas têm programas de controle anibi
ental. Quero fazer uma campanha educativa em Tinguá, 
distnbuir cartilhas e folhetos dizerrlo: "Você Está Entrando 
numa Reserva Ecológica Proteja a Natureza". O povo quando 
entrar já vai saber. Tinguá seria uma ótima escola de ecologia 
e atrairia pessoas de todç o Estado. O tempo é curto mas estou 
deixando as sementes. E preciso haver mais integração entre 
prefeitura, secretarias e popuJação. 

SEM FRONTEIRAS-Seu antecessor, Luís Antunes, 
deixou algum projeto em andamento? 

JOSÉ TÁVORA- Até agora, todos os projetos que 
estou tentando estabelecer são de minha autoria. 

SEM FRONTEIRAS- Na questão ambiental, há 
pouco foi feito um reflorestamento nos morros 
iguaçuanos que está sendo destruído. Que 1>ro,·idên
ci:tS estão sendo tomadas? 

JOSÉ TÁVORA- Do morro do Gaspar até a área do 
Valverde é tudo "careca", não pega. Eu sou da época em 
que os morros eram cobertos por la ranjais floridos, com o 
sol batendo no oIValho, parecendo uma montanha de neve. 
Mas deu uma praga e o ministério da Agricultura, errada
mente, combateu com uma droga que acabou coma defesa 
do solo. Agora arranjaram um tipo de planta tropical que 
estava pegando. Plantamos muita coisa ao redor da pe
dreira, mas tacaram fogo. Eu estava num aniversário no 
meu sítio, que é muito conservado e florido. Nós temos 
total controle ambiental e nossa empresa é referência em 
preseIVação da natureza, mas colocaram fogo na nossa 
área e não pudemos mandar ninguém até lá. Era noite e 
arriscado alguém se perderou se machucar. Eu recomendo 
no meu programa mínimo que o Prefeito crie uma Secre
taria de Agricultura para fazer patrulhas e acionar os 
bombeiros para apagar o fogo. Porque isso está demais. 
Demais e arriscado. O problema é sério. Os caras querem 
criar gado, não têm onde, eles ficam malucos e acabam 
fazendo besteira. Eu pedi ao Rosemberg para fazer um 
levantamento maior. Sabe quem põe fogo nos morros? Os 
donos de gado. Eles atacam inclusive nas áreas reílore
stadas. Um dia peguei o telefone. acionei a Defesa CiYiL 
a Secretaria de Agricultura, mas não dá tempo. Quando 
chega lá já queimou tudo. Os donos de gado tacam fogo para 
nascer nova pastagem, acabando com a defesa do solo. 

SEM FRONTEIRAS- Nova Iguaçu veio penlendo, nos 
últimos anos, expressivas failas de seu território com as 
cmanci1>açõcs e~1á ameaçado de perder mais dois distritos 
-ViladecavaeMcsquita.Seráqueasindústriasnãoficarlo 
com medo de se instalar num território tão reduzido? 

JOSÉ TÁVORA- Para a empresa não interessa o 
tamanho do município e sim a área industrial que ela vai 
ocupar. O que importa é a localização, a infra-estrutura e, se 
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Eõial'le Merola 

possível, o fácil escoamento da produção. Não adianta! 
Nova Iguaçu pode ficar um ovinho, mas se tiver uma área 
que se preste a um pólo industrial, ela nunca vai deixar de 
ficar perto do Porto de Sepctiba. Ela tem uma situação 
privilegiada. 

SEM FRONTEIRAS- Qual sua opinião sobre essa 
onda de emanci1>ações? 

JOSÉ TÁVORA- A princípio cu achava esse processo 
meio eleitoreiro. E era! Políticos interessados em se eleger 
pelo município começavam a fazer obras. Mas essa não era 
a vontade das comunidades que tomavam a frente. perce
bendo a má intenção. Agora são elas que fazem as campan
has para a emancipação por terem o direito de escolher o 
destino do lugar onde moram. E essas emancipações são 
satisfatórias. Qualquer emancipação que venha agora tem 
que obedecer às leis e a divisão dos ônus e dos ônus. O 
município se emancipa. leva bens e pessoal. Queimados, 
JaperieBelfordRoxo seemanciparameNovaiguaçu ficou 
com os funcionários que deveriam ser divididos de acordo 
com o lugar cm que mora. Ficaram aqui, reduzindo a 
arrecadação, mas engordando a folha de pagamento. Está 
em1do, não est,1? 

SEM FRONTEIRAS- Voltando aos 11rojetos, quais 
o senhor tem para colocar cm prática? 

JOSÉ TÁVORA- Colocar o aeroporto no mesmo 1úvel 
do Santos Dumont. Para isso estou trabalhando muito. Pólo 
Industrial. nun1a área planejada em 2 núlhões de m2 que. por 
sugest,10 do Secretário d.a Baixada, vai ter mais 300 ou 400 
mil m2 para ficar mais próximo do Porto de Sepctiba; trazer 
gra.rdcs empresas para cá Tenho a promessa do presidente da 
Antárctica de fazer sua nova fábrica em Nova Iguaçu e tenho 
mantido com canadenses e franceses para atrair novas 
ioclústrias. Para mim a saída são as indústrias. Tanlbém quero 
dar vida nova ao centro de Nova Iguaçu, que está pareceoclo 
velha. Estou tentando un-.a parceria com os comerciantes para 
que eles cuidem de seu quarteirão. Numa área ambiental, tem 
o projeto de Tinguá. a preservação das matas, principalmente 
na área .do Mendanha. Nesse setor. meu projeto maior é criar 
uma consciêocia voltada para o meio ambiente. Todos devem 
saber que o verde, o ar e o chão são essenciais. Água e 
sareamento básico também fazem parte do meio ambierue. Eu 
ardo por esses lugares afastados e às vezes peço um copo 
d'água mas eu llc10 bebo poique eu sei que faz mal a saúde. 

SEM FRONTEIRAS- E o JJrefeito? ele tem colaho
nldo com a secretaria? 

JOSÉ TÁVORA- Na medida do possível. Ele luta com 
dificuldades e passou por uma crise que não tem como escon
der. Mas ele me escuta. Se eu sentir que não estou sendo 
prestigiado, que o prefeito pode fazer e não faz. eu não fico. 

SEM FRONTEIRAS- Qual a real import,'incia do 
aeroporto para a Baixada? 

JOSE TAVORA-O dia em que o aeroporto estivera todo 
vapor. começar a descer aviões de todos os portes, tenho 
certeza que como uma universidade dá vida nova a uma 
localidade, o aerol'Orto vai explodir a cidade. E nesse rastro 
pode vir uma rede hoteleira, uma escola aeronáutica, uma 
feira de aviões. Com isso, os homens de negócio vão perce
ber que aqui é um lugar bom para investir. Participei de um 
seminário na Firjan, onde os empresários ficaram malucos 
com o tamanho de Nova Iguaçu. Hoje eu sinto mais scgu
rarça aqui do que ro Rio. Temos o meU10r braço operário, 
mão-Oe-obra qualificada, cweças pensantcs, jovens executivos. 
Tem que acabar com essa idéia de que aqui só tem desgraça. 

Açou_gue Cancela 

Direção: Manuel J.S. Robalinho 
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EVENTO 

MARCELLO, DONA RUTH E, 
PELÉ LANÇAM PROGRAMA 

QUE INSTALARÁ SETE 
VILAS OLÍMPICAS EM 

MUNICÍPIOS DA BAIXADA 
O Governador Marcello Alencar, a Primeira 

Dama do País, Ruth Cardoso, e o Ministro 
Extraordinário dos Esportes, Edson Arantes do 
Nascimento, o Pelé, fizeram o lançamento na
cional quarta-feira (16/08), do Programa 
Esporte Solidário, que tem o objetivo de integrar 
crianças e adolescentes de baixa renda através 
de atividades esportivas e educativas. Para isto 
serão cosntruídas 7 Vilas Olímpicas em ter
renos que foram cedidos pelas prefeituras de 
Nova Iguaçu, Belford Roxo, Queimados, Japeri, 
Duque de Caxias, Nilópolis e São João de 
Meriti. As obras começarão em setembro, com 
término previsto para o fim deste ano. 

O Governo Federal destinará RS$ 4,8 mi
lhões para a construção e a compra de equi
pamentos . O Governo Estadual ficará 
responsável pela contratação de professores e 
monitores, manutenção dos equipamentos e 
fornecimento da merenda escolar. Cada Vila 
Olímpica contará com posto médico, salas de 
aula, vestiários, campos de futebol, quadras 
poliesportivas e refeitório. 

- Abandonar as crianças equivale a destruir 
o futuro e uma das maneiras eficientes para 
ajudar o jovem é proporcionar proteção e edu
cação através do esporte. Sempre admirei no 
futebol a dupla Pelé - Coutinho; vou agora 
substituir o Coutinho, em "tabelinha" com o 
Pelé, para fazermos vários gols, com o firme 
propósito de ajudar o país - destacou Marcello 

I CELSO'S Adnúnóoação 
& Informárica Ltda. -ME 

• Cópias XEROX Coloridas 

• Cópias XEROX Comum 

• Cursos de Introdução - Digitação - Windows 

• Venda de Equipamentos e Suprimentos 
na Área de Informática 

• Administração de Bens 

Rua Rui Chagas, 104 - Centro - Queimados - RJ 
CEP 26.32~70 TEUFAX: 665-1326 

Gov. Marcello Alencar participa do Programa Esporte Solidário na Baixada Fluminense. 

Alencar, que foi presenteado pelo Ministro Ex
traordinário dos Esportes com bolas de futebol. 

O Ministro Edson Arantes informou que "os 
centros esportivos constituem a pedra funda
mental do programa destinado a proporcionar 
a crianças e adolescentes atividades esportivas 
aliadas à educação artística, com noções de 
saúde, reforço escolar e alimentação suple
mentar''. a Primeira Dama do País, Ruth Car
doso, disse que se sentia muito feliz ao prestar 
homenagem a uma iniciativa que dá oportuni
dade para que jovens se capacitem profission
almente e ajudem a mudar o país. 
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EVENTO 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
DOS EQUIPAMENTOS SERÁ 

TEMA DE DISCUSSÃO 
NO 7° ETRANSPORT' 95 

Aprovação, a manutenção e o reapare
lhamento tecnológico da frota circulante, 
tema das preocupações permanentes dos 
empresários do setor de transporte de pas
sageiros, estará em pauta no 7° ETRANS
PORT' 95- Congresso sobre o Transporte 
de Passageiros, que vai ser realizado no 
pavilhão de exposições do RIOCENTRO, en
tre os dias 3 e 7 de outubro próximo. Um dos 
nove workshops programados para o evento 
vai ser sobre o tema "Desenvolvimento Tec
nológico dos Equipamentos". 

Segundo a comissão organizadora do 
Congresso, o serviço público do transporte 
coletivo cresceu muito de importância e vem 
adquirindo papel fundamental nas grandes 
metrópoles, com o fenômeno da urbanização. Por 
isso, a discussão sobre o tema se toma funda
mental, uma vez que permite a troca de infor
mações e experiências que sempre acabam 
resultando em desenvolvimento para o setor. 

Os demais temas aprovados para os work
shops vão trarar fundamentalmente do desem
penho e da enorme responsabilidade que é o 
transporte coletivo, visando uma prestação de 
serviço, acima de tudo, confiável , regular, 
acessível, segura e econômica. 

Das personalidades contatadas, todas con
sideradas de primeira linha, Clésio de An
drade, da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), Ricardo Neves, do Instituto 
de Tecnologia para o Cidadão (ITC), Marcos 

Jardim Freire, da Associação Brasileira de Re
cursos Humanos (ABRH/RJ), Walter Lemes 
Soares, da Associação Brasileira das Empre
sas de Transportes Internacional, Interestadual 
e Internacional de Passageiros (ABRATI) e 
José Francisco dos Santos Caetano, do Sin
dicato das Empresas de Transporte Rodoviário 

do Estado do Rio de Janeiro (SETRERJ), já 
cor.firmaram as suas presenças como pales
trantes ou debatedores. Outros de igual peso e 
projeção estão por confirmar. 

Paralelo ao 7° ETRANSPORT' 95, a Fetrans
port estará realizando a 1ª Fetransrio- Feira Rio 
Transportes, onde as empresas tradicionais do 
setor vão apresentar todas as novidades em 
termos de tecnologia e serviços destinados ao 
segmento. Para este ano, a Feira tem como 
novidade um espaço físico maior para os expo
sitores e visitantes, o que permitirá mais conforto 
e operacionalidade ao evento. 

A comissão organizadora da 1ª Fetransrio 
está certa de que ele vai abrilhantar ainda mais 
as atividades do 7° Etransport' 95. 

A afluência do público esperada é de 3 mil 
pessoas nos quatro dias. 
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ELE FOI AOS EUA 
Procurando enriquecer mais ainda sua 

experiência, o Cirurgião Dentista Gui
lhermo Cáceres Chavez participou do Congresso 
Mundial de Odontologia em São Francisco, em tomo do 
tema Correção Dentária. Recentemente Guilhermo 
Chavez marcou presença no l O Encontro de Odontologia 
(técnica straight-wire) com mecânica de Forças Leves 
Presidente Prudent no Prudenshopping. 
Em outubro ele deverá embarcar para Las Vegas para 

participar de outro Encontro Odontológico com pas
sagem gratuita via ADA - América Dental Association 
onde 600 convidados estarão presentes. Guilhenno tam
bém foi convidado para dar entrevista ao Jô Soares. 

MUDANÇA 
• O SBT está faz.endo 14 anos. Em São Paulo a emissora 

tem mais audiência do que a Globo. E haverá mudança em 
"Sangue do Meu Sangue" que n,'lo vem tendo boa audiência. 
E em % o canal 11 não passará mais novela de época. 
Dizem que Sílvio Santos convidou o Boni para deixar 

a Globo e ser sócio dele e ofereceu a TVS do Rio a ele. 
* A Record mudou a cor de seus carros, prateados, pois 

parecia com os da Globo. Pintou de dourado. 
* Roberto Bonfim será o astro pricipal da novela Tocaia 

Grande na Manchete. 
* Ary Fontoura disse que o último capítulo da novela Ro-que 

Santeiro parou Lisboa orrle ele foi muito bem recebido. 
* Lcila Cordeiro vai lançar um livro de poesia, assinado 

porHebe Camargo. 
* Leandro e Leonardo - Leonardo está namorando a 

Poliana, mineira de Belo Horizonte, parece que ela con
quistou o coração dele. 
* Sabe quem é muito querida na Globo e cheia de 

prestígio? Isadora Ribeiro. 
* Roberta Miranda está pintando eni seu ateliê e assina 

Maria Miranda. 
* Sai em setembro o disco de Zo.é di Camargo e 

Luciano. Já vendeu mais de 700 CDs antes de sair. 
* No fim de ano, a Bandeirantes vai apresentar o Festival 

da Canção. 
* A peça Eles Juram Que São Elas nº II agradou o 

público no SESC Menti e estréia dia 08 de setembro no 
SESC Madureira. Ela está um ano em cartaz. 

ROGÉRIA NO SESC 
Rogéria se apresenta dia 06 de setembro no SESC Meriti 

em única apresentação. O espetáculo "Adorável Rogéria E 
Suas Convidadas" tem produção de Iolanda BrJZão. 

LIVRO 
O pastor João Filson Sorcn lançou o livro "O Combatente 

de Cristo" na 1 ª Igreja Batista do Rio de Janeiro no Estácio. 

EM BREVE -~ . 
S.em f:·;ronte1tras r. 

.., i: .. 

EM EDIÇÃO SEMANAL 

~E~t:êtTll!lll~1 
Fabricação e Comércio de Placas de 

Gesso, Rebaixamento de Teto e 
Decorações. 

Direção: Nando Canuto e Edivaldo Santos 

LEGALIZAÇÃO DE FIRMAS E 
CONTABILIDADE EM GERAL 

P~~s~ 
Contadora 

Av. Benjamin Pinto Dias, 1372 - sala 502 
B. Roxo - Tels.: 761-7818 / 761-2396 e Telefax: 761-4371 

O livro conta a biografia de João Filson que atuou entre 
1935 e 1985 como pastor. Revela também sua lústória 
diante do microfone, sua fonnação, sua vocação e a 
relação com seus pais famosos, e o serviço na Segunda 
Grande Guerra Mlllldia.l.. Revela o pensamento sobre 
temas diversos da meditação cristã, da pessoa de Deus à 
missão de igrejo. A Igreja Batista está faz.endo 111 anos. 

OUTRAS * Celso Ferreia da Silva está roiremorarrlo mais um niver. * Um abra;:o: Sr. Heider -superinterrlente do SESC Meriti. * Maria A11arecida Flora Maciel está comemorando 
ma.is uma primavera ao lado do cracaço alfaiate Luiz 
Borges em Meriti. * Alfeu Andrade Filgueiras, aquele abraço. Alfeu é 
advogado em São João de Meriti . * Vai ficando cada vez mais borúto o mini-horto do 
Amaurílio, em Nilópolis. A cultura da Palmeirinha está 
ótima. Perto da Beija. 

-C, Parabenizo o Jornal "Imprensa Fluminense" pela 
passagem de seu Iº rúver. 

Alessandra Bernardo, foto de Ricardo Cãnfora (divulgação) 

LANÇAMENTO 
Será dia 12 de setembro no SESC Meriti, o lançamento 

do Livro - "Poema na Primavera", às 19 hs. Ele é assinado 
por Juca - diretor do teatro. 

PERIGO 
Está na hora do prefeito Altamir Gomes fazer wna obra 

no Rio que passa ao lado do Parque Quarto Centenário 
pois o local é muito perigoso e muito frequentado. O 
Parque é uma riqueza da cidade e não merece isso e nem 
a população que paga o imposto! Está na hora! 

PASSE GRANDES MOMENTOS NO 

COMANCHE 
Suites de luxo com TV a cores 
• Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 
Piscina com Sauna e Hidromassagem 

::;;~~~::~:~t~~~~~~~:~'~9:\r.~r-J:!~f I! 
Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel.: 767-1922 
(Em frente ao Aero Club Nov~. Iguaçu) 

--ESPLENDOR 
A Ala Esplendor Tro()ical vai apresen

tar a fantasia "Caçador de Veado" via 
Beija-Flor na Sapucaí. Ela ·tem chapéu de couro de 
cabrito e uma bota com clúfre, em cores marrom e creme 
e custa 250 reais. Tel.: 791-0694. 

PORTUGAL NA MEC 
O jornalista Ricardo Cortes Portugal está trabalhando 

na Rádio MEC AM, onde está muito feliz, e já está se 
preparando para ter um programa na emissora. Aliás 
parabenizo a mesma pela boa programação cultural, enal
tecendo a canção brasileira e a nossa história. 

CERIMÔNIA AFRO 
Será dia 12 de outubro a Missa Afro na Igreja de N. S. 

Aparecida em Nilópolis às 10 h. Estarão presentes: Freis 
David, Athaylton e o Gru110 Raízes. E dia 7 de setem
bro haverá gincana, expo de artigos afro, livros, roupas e 
ornamentos, e uma feijoada, entre 10 e·14 h. 

GRUPOHOMBU 
O gru110 Hombu estará inaugurando o Teatro SESC 

Nova Iguaçu dia 17 de setembro com a peça "A Casa da 
Madrinha". A mesma foi premiada com Moliere, Mam
bembe, Coca-Cola, etc., e é assinada por Lygia Bojunga. 
Haverão vários eventos comemorando os 50 anos de 
experiência do SESC. O teatro é muito bonito, con
fortável e com ar condicionado. super moderno. 

ARTE DE IOLANDA 
A peça de Iolanda Bnu..ão, "Alugam-se Vagas" estará em 

caI1azdia05 de setembro no SESCMeriti,às20:00. Alústória 
envolve uma mulher que aluga se apt orrle vão morar várias 
pessoas, onde aparece wn pastor para orar e ele se apaixona 
por uma mulher da casa. A peça foi premiada no I° festival do 
P. Ferreira em 94. Elenco: Roscmberg Lira, Daniel Sam
()aÍO, Flávia Oliveira, Omélia Martins, FláYia Cardin, 
Cristiane de Paula e Mário Marcelo. 

EM COPACABANA 
O Superintendente de Turismo de B. Roxo Edson Bu riche 

participou do Evento Locations 96 realizado pela Turisrio 
no Copacabana Hotel. O objetivo foi apresentar aos pro
dutores de cinema. vídeo e televisão, os mais diversos tipos 
de paisagens, que o Estado do Rio de Janeiro tem, para criar 
um novo arquivo de imagem que possa ser consultado pelos 
profissionais para a escolha da locação. 

FORMATURA 
A Ridan A1ies e Produções e o Prof. Alexandre pro

duzirão a Fonnatura da 5ª Tum1a de Modelo e Manequim. 
dia 12 de setembro, às 20 h. nd Restaurante Navegantes 
em Nilópolis. 

RÁDIO SOLIMÕES AM 1480 Khz 
"PROGRAMA MENSAGEM DE VIDA 
~""'~;,_ &"[)S()'}t, ?Jtbífi:&1'f!Zrl 

Todos os Sábados às 18 horas 
767-1716 -O Telefone da Participação 

... ,,,_ -AulC..-DIM,1. 

· ·- 791-4112. .IIIIIAIIIIIIIID,_, ...... .., __ _ 

. .. 7164014 



CLUBES DE SERVIÇO 

QUEIJOS E VINHOS 
Com o objetivo de levantar recursos para o 

Ambulatório Alberto Sobral, no bairro Moquetá 
em Nova Iguaçu, o R. C. Nova Iguaçu- Leste 
realizou uma noite de queijos e vinhos com o 
concurso da excelente orquestra Cuba Libre, 
com repertório variado, principalmente dos 
anos 60, que não deixou ninguém ficar sentado. 

Na foto, Mº de Fátima, Roberto Amorim, Sada M. 
Gonçalves e Virgínia M. lima, na brilhante noite. 

O espaço reservado aos bailarinos ficou re
pleto e a animação foi até as 4 da manhã. Foi 
uma excelente festa de companheirismo. 

LOTE XV RECEBEU UDERMAN 
Em uma bem programada festiva, o Rotary 

Belford Roxo-Lote XV recebeu a visita do tran
quilo Hertz Uderman, acontecida em uma chur
rascaria da Via Outra. 

O troféu da caravana mais distante coube ao 
Campo Grande e a maior a do R.C. Méier, 
Clube do Governador. Foi uma noite 
memorável. 

Nossos amigos Ananias Batista e Marcos Campos 
disseram presente na noite. 

EM ASSEMBLÉIA UDERMAN 
CONCITOU O NOVA IGUAÇU 

Assembléia realizada no Nova Iguaçu, o Gov. 
Hertz Uderman concitou os companheiros 
daquela unidade rotária, presidida por José 
Cícero M. Amorim, a auxiliar os clubes co
irmãos no sentido de ampliação do número 
do quadro social, onde seu número seja 
reduzido. 

Nesta assembléia cada presidente de 
avenida expos seus projetos. 

VISITA DE UDERMAN NO 
MESQUITA FOI CONCORRIDA 

Sob a presidência de Simões Neto, o Gover
nador Uderman visitou o Mesquita em concor
rida festiva, com expressivo comparecimento 
de clubes co-irmãos do distrito 4570. 

Presentes ao ágape o Governador Pinto 
Loja, Francisco Parente, Desembargador Luíz 
Carlos Guimarães, Ver. Mário Marques, 
Cosme Damião Moraes (pres. do Banco de 
Muletas). 

Simões Neto faz entrega de um troféu a 
Lúcio C. Garcia, do Nilópolis. 

Como de praxe protocolar Sandra Guiomar 
(Pres. de C. Amizade do Mesquita) e Sara Uder
man, trocaram buquets de flores. De Piraí foi a 
caravana mais distante. 

O AMIGO URSO IMÓVEIS À VENDA- 767-7243 -CRECI 11422 

Sheyla Triani 1 CASA - C/ 2 qts. sla. coz. copa, QUEIMADOS - Lanchonete xxxxx 
banh. e gar. p/ 3 carr. + 1 ap. e/ 1 novinha, mov. men. R$ 11 mil - 4 APS. - C/3 qts. e 2 qts. - sala -
qt. sla coz. copa-coz. banh. gar. p/ RS 40 mil. copa/coz. - ban. RS 45 - 70 - 80 
lado RioSampa Tudo RS 45 mil xxxxx e 60 mil si gar. na Amaral 

xxxxx 3 CASAS - Próx. Posto T10 Luiz - Peixoto - N. 1. 
CASA - Jrd. Esplanada Luxo e/ 1 e/ 2 qts. sla copa. banlt outra e/ xxxxx 
pise. 2 qts. sla. coz. 2 banhs. gar. 2 qts. sla coz. copa, banh. + 2 lojs 2 CASAS - Otávio Tarquino - 2 
p/3 car. RS 70 mil. vazias P/ RS 30 mil e/ Sr. João. qts. sla. coz. copa, ban. RS 25 

xxxxx xxxxx mil - URGENTE. 
CASA - Centro-N. Iguaçu e/ 4 AUSTIN - Mini-sitio e/ frutei- xxxxx 
qts. sla. coz. copa 2 banhs. mu- ras, casa sde e/ 3 qts. sla. coz. CASA PTO. CIIIC - Conj. M' 
rada RS 55 núJ Urgente. copa, dpcias. csa caseiro. Todo Inêz - 2 qts. sla. copa/coz. ban. 

/ 
xxxxx murado, 2200 m2. Doem. em gar. RS 18 mil. 

SRA. CASA - Centro - N. Iguaçu, dia p/ RS 35 mil - URGENTE. XKXXX 

c/3 qts. sla coz. copa 2 banh. e/ xxxxx APTO. - C/ 2 qts. sla. copa/coz. 
suite luxo, gar. 2 car. RS 50 mil MANSÃO - Luxo - Jrd Alvo- ban. e var. RS 35 mil - na Mal. 

xxxxx rada e/ pise. 3 anel. RS 120 mil Floriano - N. I. 
AP. LUXO - Quitado, c/3 qts. xxxxx XXXKX 

sla. copa/coz., banh. dep. e gar. CASA E APTO. - Junto à Pça. TERRENO - C/ 1200 m e/ 
e/ suite luxo - área nobre S. Dumont - RS 80 mil. casa grande - Cerâmica - RS 
fechada RS 65 mil. xxxxx 45 mil. 

xxxxx VILA C/ 4 CASAS- Próx. Pça. xxxxx 

TZ:-!Vi//1 
~ , <> 

3 CASAS - Na Luiz Lema; - 1 e/ 2 S. Dumont, + lojas e tel. p/ RS APTO. - QUEIMADOS - C/ 2 
qlS. sla coz. copa banh gar. pl3 car, 50 mil a combinar. qts. sala, copa/coz. - RS 25 mU. 
outra e/ 2 ~- sla coz. copa. banh xxxxx xxxxx 
e gm-. outrn e/ 1 qt. sla.,coz. copa, 2 SLS. - No Calçadão N. Iguaçu SÍTIO- C/ S alq. - todo plantado 
ban.-TudoRS40mD-M viagem - p/RS25mU. • água ablllldante - RS 50 mil a 

xxxxx xxxxx combinar - ltaguaí. 
LANCHONETE - B. Roxo - 2 TERRENOS- Próx. UNIG- 10 xxxxx 
centro, mov. mens. acima RS 12 x 30- RS12 e 16 mil a oombimr. CASA QUEIMADOS - 3 qts. 
mil p/ 40 mil II combinar. xxxxx sla. copa/coz. ban. gar. depcias 

KXXXX LOJA - Passo - centro Quei- - RS20 mil. 
GALPÃO Luxo e/ ref. e escr. - mados - art. vest. - p/ RS 20 mll. xxxxx 
barato - centro - N. Iguaçu e/ xxxxx CASA QUEIMADOS - 3 qts. 
2700 m2- RS 105 mil. TERRENO - Caonze - I0,c4S - sla. copa/coz. ban. gar. qtal. + 1 

xxxxx N. Iguaçu - RS 25 mil. loja - RS 30 mil. 
ÁREAS - Cerâmica - uma c/ xxxxx X>.lCXX 
7000 m2 p/ RS 11 O mil, outra e/ CASA - Conj. M' lnez • Ponto PRÉDIO- C/ 3 andares - centro 
5000 m2 e/ fruteiras e casa bem Chie - 2 qts. sla. copa/coz. - - Nova Iguaçu - faltando 
localizada, p/ RS 110 mil ban. var. gar. RS 30 mil a com- acabamento - RS 60 mil. 

xxxxx binar. xxxxx 
LANCHONETE - Passo - cen- xxxxx CASA - ETR. GUARITA . 
Iro - N. Iguaçu, Contr. novo, CERÂMICA - Vila c/4 casas - TRÍS CORAÇÕES - 3 qts. 
Alug. barato. Mov. mensal R$ R. Geni Saraiva - RS 50 mU sla. copa/coz. ban. gar. + suite 
22 mil. p/ RS 80 mil. aceita proposta luxo - RS 45 mll. 
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BRINCANDO COM O 
CONTRIBUINTE 

Por falta de nomes e especialistas no 
setor de Trânsito, o preféito Altamir 
Gomes, "importou" de Queimados, um 
estranho à cidade e suas origens, Sr. 
MAX LEMOS, que deve conhecer regras 
de "trânsito" de carroças e de burricos, 
porque de trânsito de automóveis é uma 
verdadeira negação. 

Construiu(?) uma rodoviária ao longo 
da Av. Mal. Floriano Peixoto (em frente 
a dois grandes supermercados) que, 
segundo o projeto inicial, seria coberto 
com telhas de amianto para proteger os 
usuários dos coleúvos, sem outra me
lhoria como banheiros públicos para mo
toristas, despachantes e cobradores. 

Depois da colocação dos suportes de 
ferro para receber a cobertura, MAX 
LEMOS, resolveu alterar o projeto e op
tou por material de acrílico colorido, o 
que jogará no "lixo" toda a estrutura em
pregada, num desperdício do dinheiro do 
pobre contribuinte. 

Com isto a rodoviária inventada por 
MAX LEMOS, encontra-se paralisada e 

ANTE-SALA 
POLÍTICA 

(Mosaico Político) 

o dinheiro gasto pelo menos servirá à um 
' novo e aprazível Camelodromo Popular, 
porque o "Governo Municipal", não 
destroi praças, dá espaço para os camelôs 
trabalharem ... Por isso é que é um GO
VERNO POPULAR. 

ESTREBUCHANDO 
De uma bancada de 12 parlamentares 

no ínício da presente Legislatura, decor
ridos apenas oito meses e devido a 
fragorosa derrota nas úlúmas eleições, o 
PDT hoje, conta com apenas 4 deputados 
briosos que continuam a erguer a ban
deira de um partido que já foi a "co
queluche" nacional. 

A fuga, em massa, iniciou com o depu
tado estadual Jorge Nascimento, 
seguindo-se Pedro Fernandes e sua filha, 
vereadora do Rio, Jorge Picciani, Tu
ninho Duarte e mais recente Alice Tam
borindeguy, restando ainda os deputados 
Roberto Cid ( que deverá debandar para o 

PSDB), Tânia Jardin que também vem 
sendo cobiçada pelos tucanos. Aparecida 
Boaventura já acertou seu ingresso no 
PMDB. Já os deputados Lêda Gomes e 
Walney Rocha, que seguema "cartilha" do 
prefeito Altanúr Gomes, poderão seguir os 
passos deste para o PSDB ou PMDB. 

UM XERIFE PARA O RIO 
O general Newton Cruz (derrotado nas 

eleições para o ========= 
govem:, do Es
tado), recebeu 
uma comissão 
de adeptos do 
PSD, para con
v e nc ê-1 o a 
aceitar indi
cação de seu 
nome para a 
Prefeitura do~-------~ 
Rio nas eleições municipais de 96. Pediu 
um tempo para pensar no convite. 

Nelson Júnior 

RICARDO PARA PREFEITO 
Como a Justiça decidiu cassar a liminar 

que favorecia Ricardo Gaspar este fato 
reconduziu o vereador Mayr Rosa à Pre
feitura de Belford Roxo. O nome em 
evidência agora, em Belford Roxo é do 
deputado- estadual Ricardo Meirelles 
Gaspar para prefeito em 96. Assim o 
POVO DESEJA. E contra a vontade do 
POVO, Não há RESISTÊNCIA. 

SE CUIDA BOLDRIM! 
O deputado estadual Emani Boldrim 

que se cuide, caso contrário, só será depu
tado estadual por 4 anos. Marcar presença 
em seu escritório eleitoral e não compare
cer, deixando seus eleitores desapon
tados, pode refletir nas eleições de 98. SE 
CUIDA, BOLDRIM ... 

PARABÉNS, ÍRIO 
_ Enviamos nosso abraço ao amigo 
ÍRIO INFORMAL, pela sua estréia no 
JH na úlúma terça-feira (21). Bola prá 
frente, Írio. 

AO PÉ DA ORELHA Ou os dois. 

CAMELÔS 

queria cumprimentar 9 Gov. Marcello Alencar, quando 
do lançamento do PRO-BAIXADA, na mesa dos traba -

lhos e apelou para uma "carteirada fajuta" de suplente de 
vereador de um desses partidecos e bateu o pézinho, pois 
o segurança não lhe pennitiu nem chegar perto. 

FAVORITO 
Em Mesquita, prestes a se emancipar, ou melhor livrar-se 
de Nova Iguaçu, para alegria de seus moradores surge, 
de baixo para cima, o nome do vereador Artur Messias 
como favorito dos bairros mais carentes. Não importa se 
é do PT. O que interessa é que é um político de ação, não 
promete, cumpre, e está sempre àpoiando todos os even
tos populares. Como já afirmou que não concorrerá à 
reeleição seria uma saída honrosa para o edil desta 
política nefasta de Nova Iguaçu. 
Vox Po1mli. Vox Dei. 

BRINCADEIRA 
Já um grupo de Mesquita, pensa em lançar o nome do 
ex-vereador Edson Lopes para a Prefeitura; Ainda não se 
EMANCIPOU e já esti!o com gozações. E por isso que 
Mesquita não sai do que é .. . 
Brincadeira tem hora!!! 

LAVAGEM 
Na manhã de quarta-feira, um cidadão, lavava tranquila
mente sua MOTO em frente à casa "TOULON." em pleno 
calçadão, isto às l l:30hs, sem ser molestado por nenhmn 
FISCAL da Postura da Defesa Civil. Este é o quadro negro 
de uma cidade. Ainda existem FISCAIS nesta cidade? 
Se os há, onde estão? 

PERGUNTINHA 
O que mais atrapalha a uma casa comercial? Can1elôs à 
sua porta, ou ponto de ônibus? Aguardamos a resposta. 

Não bastou derrubar uma praça para abrigar os camelôs, 
que aos poucos vão retomando seus "lugares" em todo o 
calçadão da Amaral Peixoto. 
O tiro saiu 11ela culatra. 

PAGAMENTO 
Atrasar pagamentos de servidores é uma coisa. Atrasar 
pagamento de vereadores e estes ficarem calados. 
"H it .gives cake I take my body off''. 

OUTI 
O prefeito Altamir Gomes (Governo Popular) compare
ceu ao SESC/Nova Iguaçu, no lançamento do PRÓ
BAIXADA, trajando sua indefectível camisa vermelha 
de mangas curtas e calça surrada de jeans. Um detalhe: 
era o anfitrião da festa. Ou pelo menos deveria ser, já que 
o acontecimento era em território iguaçuano, mas foi o 
Prefeito Adilmar Arcênio, de São João de Meriti, que 
representou os demais prefeitos da região. 
Tá mesmo em baixa cotação! 

OUT li 
Já no dia seguinte, com a presença de Edson Arantes do 
Nascimento - PELÉ- e Dª Ruth Cardoso, lª dama do país, 
o mesmo Altanúr usou uma canúsa vermelha de mangas 
compridas, paletó azul marinho e gravata branca, mas a 
calça era a mesma jeans surrada. 

DÁ LICENÇA ... SOU SUPLENTE ... 
Um "eterno" candidato a cargo eletivo em Nova Iguaçu 

Com a "carteirinha" na mão bradava alucinado: "Sou 
suplente de vereador. Sou suplente de vereador ... " 
Esse negócio do sabe com quem tá falando já acabou 
de há muito. Sossega Leão!. 

COCHICHO DE PREFEITÁVEIS 
Numa rodinha de amigos 
confabulavam os postu
lantes a Prefeitura de Quei
mados na próxima eleição: 
Dr. Robson de Freitas, Car
los Albino e o Dep. Jorge 
Nascimento. A conversa era 
baixinha - ao pé da orelha - e 
em dado momento alguém 
prá botar fogo falou: "Vem o 
MAXaí!" 
O grupo se desfez ultra rápido. 
Ué, o homem tá com doença infecciosa? 

DEBANDARÁ 
Quem circulou com desenvoltura e tranquilamente no 
SESC foi o vi_ce-prefeito de Japerí - LUIZ BARCELLOS. 
Conversou com diversos políúcos de peso da Baixada e 
entre eles o deputado federal Simão Sessim do PPR. 

* Será que vai debandar 11ara o novo 1iartido? 

m Breve em Edição Semanal 
~fl 
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ACONTECIMENTO _ 

AULA INAUGURAL MARCA O INÍCIO 
DA FACULDADE DE BELFORD ROXO 
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Ao final de sua bela exposição na aula inaugural, o Prof. Edson Franco é 
cumprimentado por Ricardo Gaspar. 

Com a presença de autoridades munici
pais, estaduais e educacionais entre elas o 
Prefeito de Belford Roxo, Ricardo 
Meirelles Gaspar, Deputado Nelson 
Bomier, Secretário Estadual de Desen
volvimento da Baixada, Deputado Ernani 
Boldrim, Vereador Marcelo Motta, re
presentando o legislativo local, a Prof' 
Príscila B. Villanova, Secretária Munici
pal de Educação, Dr. Francisco Amaral, 
Juiz de Direito, Henrique Varesio, Reitor 
da Universidade de Guarulhos, José Car
los Távora, Secretário de Indústria e 
Comércio de Nova Iguaçu, Antonio José 
Tenório, 2° tesoureiro da ACIBER e 
Eduardo José, Secretário de Plane
jamento de Belford Roxo, Prof.Carlos Li
bonati e do Prof. Edson Franco, Reitor da 
Universidade da Amazônia, que foi o 
preletor na aula inaugural para os 40 alunos 
que iniciaram o curso de Tecnologia em 
Processamento de Dados dessa nova 
faculdade. 

A solerúdade contou com o apoio do 
Coral da Bayer S/ A, regido pela maestrina 

Odete Tinoco, que além dos hinos na
cional e do município. interpretaram 
melodias do cancioneiro popular brasileiro 
e clássico internacional. Dizer da excelên
cia desse coral. é chovemo molhado, todos 
já sabem! 

A alegria brotava nos olhos de sua Dire
tora a Prof' Katia Maria Soares, que via. 
junto com sua mãe Fernanda Bicchieri 
Soares, com seu pai Vitor Soares e o 
innão Fernando, o coroamento de um es
forço para a instalação dessa faculdade que 
naquele momento se concretizava. 

Além das autoridades citadas também 
encontravam-se outros vereadores do mu
nicípio, membros do Rotary local , Dr. 
Herbert RudolfThan, Presidente do Con
selho Deliberativo da Aciber, e diretor-ex
ecutivo da Bayer S/A. 

Ninguém mais emocionada com o 
evento do que Fernanda Bicchieri que con
teve-se o tempo todo. Foi uma solenidade 
maicante que por certo já está na história 
do novo murúcípio. 

MOVIMENTO 

CONFRACOM VAI DE VENTO EM PÔPA 
Partindo de uma idéia 

simples, e funcional, os 
profissionais da área de 
comunicação de Nova 
Iguaçu e Adjacências -
CONFRACOM - vem 
recebendo. a cada se
mana novas adesões. 

São encontros infor
mais, gostosos, diverti
dos, quando os profissionais dessa 
área trocam idéias, batem papo 
descontraído, mas também assun
tos de relevância para o grupo. 

A CONFRACOM não é uma as
sociação classista, mesmo porque 
agrupando profissionais de todos 
os setores da comunicação: jorna-
1 i sta s-ra dial istas-publ icitá rios e 
relações públicas e suas ramifi
cações tais como repórter-fo
tog ráfico, repórteres, redator, 
revisor, lay-out mens, chargistas, 
locutores, programadores de rádio 
e produtores de eventos, entre ou
tros. 

Os encontros da CONFRACOM 
acontecem semanalmente às 
terças- feiras , com horário de 
início às 20 h., na Pizzaria Tras
montano, rua Dr. Thibau, 125 -
Nova Iguaçu. 

Continuo Querendo 
Albino José da Silva 

Quero, porque quero. 
Não sei o porque, mas eu quero, 
pois só sei que quero, 
mas não sei porque quero. 
Assim querendo, continuo sofrendo 
e. cada vez mais querendo. 

Uma de suas primeiras iniciati
vas são os festejos em 
comemoração as datas ligadas ao 
setor, no dia 2, do repórter- fo
tográfico; no dia 1 O, dia da imprensa; 
no dia 21, dia do radialista e do rádio 
e no dia 29 dia do anunciante. • 

As comemorações vão aconte
cer no Centro de Atividades do 
SESC de Nova Iguaçu, com ativi
dades esportivas, piscina, almoço, 
shows variados e outras surpresi
nhas. 

Não obstante outros programas 
já estão sendo "bolados" pela "ir
mandade" para mais adiante. 

Venha e dê seu palpite. Você é 
importante e benvindo. 

Ah! Outra coisa, podem ser 
profissionais de quaisquer dos mu
nicípios da Baixada. 

Seja você mais um! 

Tarola 
Albino José da Sih•a 

Angustiado. calado, coitado/ 

Vejo passar, trôpego, o Taro/a. 

Vindo, sei, da velha igreja, 

com olhar contrito de carola. 

Quem esperar mais vai ficar de fora. 

Foto das obras do Iguaçu Top Shopping. AG0/95 
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EDITORIAL 

VIVA A VIDA! 
Falar da violência hoje. e, infelizmente, fazer uma 

dura constatação: a violência se tomou algo tão presente 
em nossas vidas que, em decorrencia disso, parece q~e a 
cada dia nos tornamos mais insensíveis, como que a ten
tar não perceber a sua trilgica presença. Mas não e 
calando ou fe~hando os olhos em relação à violência que 
vamos fazê-la desaparecer. Essas atitudes, pelo con
trário, só a fortificam. Por isso, queremos falar da 
viofencia -não para fazer constatações, mas para acima 
de tudo denuncia-la, não cedendo ao medo: abrindo a 
voz e olhos, a enfrentaremos. 

Portanto, ao falar da violência, o fazemos denuncian
do que na Baixada Fluminense esta morrendo gente 
inocente, vítima de uma tripla violência: a dos margi
nais, a da poida e a do sistema sodo-econômico. 
Repetimos: esta morrendo gente vítima de um poder que 
não esta apenas nos aparelhos da polícia ou nas qua
drilhas dos ·marginais, mas que também se entranha num 

CAPA E ILUSTRAÇÕES 

~ raízes históricas da 
violência. Desenho de 
Felipe Guamán 
Poma de Ayala, um 

índio peruano que, 

em 1615, escreve um 
livro denunciando a 
violência do colonizador 
espanhol. O livro contêm 
mais de 400 d~ 
mostrando como a 
dominação foi vista 
pelos dominados 

tipo de moral que nos governa de dentro e que, pelo 
,medo, nos faz participardasinjustiçascomanossaomissao. 

Contra a omissão. a denuncia. E neste espaço - uma 
extensão do Forum Permanente Contra a Violencia, que 
congrega dezenas de entidades de representação popular 
- . denunciamos ao restante do Brasil que o nosso povo 
da periferia social urbana encontra-se em estado de sítio 
forçado e submetido ao toque de recolher, trancando-se 
em seus casebres de laje e sem telhado; pois, se sair, 
corre o risco de ser morto. 

Denuncia mos sobretudo a violência inerente ao 
pr'oprio sistema em que (sobre) vivemos, que exclui da 
cidadania um contigente de mais de 50 milhões de pes
soas, e que, cinicamente, acena aos pobres com duas 
vias: a que leva à fabrica e a que vai dar na prisão. 

Não basta apenas denunciar. 'E preciso resistir, or
ganizando-se contra a violência e defendendo a vida. 
Por isso, nasce "VIDA", um jornal trimestral de de
nuncia e de combate, elaborado pelo FÓRUM PER
MANENTE CONTRA A VIOLÊNCIA e com a co
laboração do Departamento de Jornalismo da UERJ. 
"VIDA" - um jornal sem medo de ser feliz. 

FREI BOFF 
Creio que nada pode ser mais consci~nti~ador. sobre .ª 

viorencia e suas causas do que a dramatJzaçao feita aqm. 
Gostaria de fazer uma breve reflexão sobre as distintas 
raízes desta violência. 

A violência que sofremos atualmente não é de hoje e nem 
de nossa geração . Ela lança suas raízes longe, para dentro da 
historia do nosso país. Em primeiro lugar há uma raiz his
tórica. Nos estamos, como País, assentados sobre uma 
situação de viorencia desde o nosso comeÇo, porque sur
gimos como país sempre dependente, país de escravos, um 
país que até hoje n-ao conseguiu a sua autonomia para 
definir o seu próprio destino. Nos dependemos daquilo que 
outros decidem por nos. Esta relação é uma viofencia per
manente nas estruturas da nossa sociedade que são trans
mitidas também para a consciência das nossas elites, das 
nossas classes dominantes. 

Esse fato é particularmente importante quando muitos se 
perguntam por que a polícia no Brasil é tão violenta, es
pecialmente com os pobres: entra arrombando portas, usan
do cassetetes etc .. 

Aqui, talvez, uma referência histórica nos ajude a enten
der melhor. Nos conhecemos os escravos do campo e como 
os feitores e os patrões cuidavam da ordem pela violência 
sobre eles. Conhecemos pouco os escravos nas cidades. Saiu 
recentemente uma pesquisa com o título "O feitor ausente", 
que conta como viviam os escravos do Rio e S-ao Paulo. 
Eram, na maioria, escravos de aluguel. Os senhores alu
gavam os escravos por três horas para levarem roupa de 
uma familia ou para fazer os sapatos de outra, ou para fazê
los carregarem um armário etc ... Os escravos das cidades 
andavam pelas ruas. Quem cuidava deles? A polícia cui
dava. E a forma de cuidar desses escravos era fazer sentir 
que eles estavam sendo continuamente vigiados. Para isto 
eram batidos, surrados, violentados. Pertencia à polícia esse 
encargo, que a sociedade lhe atribuiu, de pela violência e 
pela linguagem da coerfao, controlar os escravos. A polícia 
até hoje guarda, em grande parte, ,çssa tradição de violência 
como única linguagem para os habitantes das favelas e os 
pobres. 

/ 
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QUESTAO DE VIDA OU MORTE: 

População se organiza 
contra violência 

A viorencia provocou 1.175 
mortes no Estado do Rio de 
Janeiro apenas nos primeiros 
seis meses deste ano. A po
pulação, sobretudo a mais 
pobre, revoltada com o clima 
de terror e insegurança, de
cidiu que quem vai resolver o 
problema é o próprio povo or
ganizado. 

Como combater a violência 
e defender a vida? 

A resposta foi dada por 
mais de 800 pessoas que, no 
dia 29 de setembro, ocuparam 
o Teatro Odylo Costa Filho 
na UERJ para criar o Forum 
Permanente Contra a Violên
cia, num encontro organizado 
por 14 entidades (\:'er Box) e 
que contou com a participaç-ao 
de representantes de 50 outras 
entidades civis. 

Durante o dia todo, denún
cias foram apresentadas 
através qe encenações teatrais 

retratando varios episódios 
reais de mortes, atentados, 
seqüestros, espan~entos e 
tortura. As pessoas presentes 
discutiram as causas da violên
cia e resolveram que n-ao basta 
apenas denunciar. E neces
sário agir de forma organi
zada: novos encontros serão 
feitos, um jornal será editado e 
uma Comisfao Especial foi 
criada para apurar os crimes 
na Baixada Fluminense. 

OFÓRUM 

O Encontro foi aberto pelo 
reitor da UERJ, Ivo Bar
bieri, que destacou o com
promisso da Universidade com 
o conhecimento capaz de 
ajudar na solução dos pro
blemas da população. Em 
seguida, houve a leitura de 
nomes dos camponeses, 
operários, advogados, padres 
· e lideranças vitimadas por 

ataques de proprietários de 
terra, latifundiários da UDR, 
Exército, polícia e grupos de 
extermínio. 

Algumas das mortes denun
ciadas foram retratadas 
através de encenações teatrais. 
O Encontro terminou com 
1 uma mesa-redonda integrada 
pelo juiz Sérgio Verani, o 
procurador do Estado Miguel 
Baldez e frei Leonardo Boff, 
autor do livro "Teologia da 
Libertação". 

Outras propostas aprovadas 
foram: a convocação de re
presentantes do governo para 
as próximas reunioes, a 
averiguação rigorosa das 
denúncias contra a polícia e os 
latifundios, a organização de 
novos seminários junto com a 
população, e a criação de uma 
Comissão Especial para 
apurar os crimes do esquadrão 
da morte na Baixada Flu
minense. 

MORTES PROVOCADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
- PERÍODO: JANEIRO A JUNHO DE 1989 -

CIDADES jan fev mar abr mai jun total 

Nova lguaçú 81 74 82 130 118 85 570 

Duque de Caxias 17 32 60 67 68 84 328 

São João de Meriti 08 05 09 47 31 15 115 

Nilópolis 04 04 03 07 09 4 31 

Volta Redonda • 11 09 11 20 23 15 89 

Barra Mansa • 07 09 06 04 03 05 34 

Petrópolis 01 01 02 - 01 03 08 

TOTAL 129 134 173 275 253 211 1175 

Fonte: Jornais do Estado e jornais das cidades citadas. . . . .. . . . . . • 
• dados obtidos não por jornais, mas por depoimentos dmg1dos ao Movimento Comunitário Contra a VIOiência 

das respectivas cidades. 

--Entidades organizadoras do Fórum 
Centro de Defesa dos Direitos Rfananos/ João C'andido 
Comissão Justiça e Paz/Nova I!íliaçu 
Centro de Defesa dos Direitos Ãtimanos/Volta Redonda 
Centro de Defesa dos Direitos Pfomanos/Petrópolis 
Centro de Cultura Oscar Rometo 
Movimento Comunitário Contra a Violência/Volta Redonda 
Movimento de Associaç-oes de Bairros/Nova Iguaçu . . 
FAMERJ - Federação de Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro 
Diocese de Nova Iguça 
Diocese de Volta Redonda 
Diocese de Duque de Caxias 
Programa Cidadania e Direitos Humanos . , . 
UERJ - Sub-Reitoria para ~ssuntos Comumtano~ . . 
MNDDH _ Movimento Nacional de Defesa dos D1re1tos Humanos - Regional Leste I 
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UERJ coloca 
saber a favor dos 
direitos humanos 

Sobre o Foi-um Per
manente Contra a 

Violência, conversamos 
com a assessora para as
suntos comunitáros, Ira 
Maria Maciel, integrante da 
coordenação do programa 
Cidadania e Direitos 
Humanos da UFRJ. 

A Sub-Reitoria para 
Assuntos C.Omunitários 
teve a idéia de levar o 
Forum para a UDU. Por 
quê? 

A sugestão de realizar o 
Encontro de Fundação do 
Forum Permanente Contra 
a Violência na UERJ partiu 
das próprias lideranças 
comunitárias e movimentos 
organizados da sociedade, 
em especial, da Baixada 
Fluminense, que preten
diam mobilizar a comu
nidade universitária em tor
no do problema da V10lên
cia. Fssa aproximação se 
deu porque a Universidade 
desde dezembro de 1988, 
quando realizou o Projeto 
Direitos Humanos: 40 
Anos, convive e trabalha 
conjuntamente com as 
entidades ligadas à defesa 
dos Direitos Humanos. O 
projeto evoluiu para um 
Programa de adadania e 
Direitos Humanos que 
tinha como meta a criação 
de uma linha de Foruns. 
Desse modo, houve uma 
convergência de interesses 
e intenÇÕes. 

Emte algum órgão vm
culado à UERJ que _possa 
de algum modo ajudar 
fazendo campanha contra a 
mlênc~? 

A Universidade como um 
todo, no conjunto das suas 
Unidades acadêmicas 
através das funções básicas 
de ensino e pesquisa e ex
tensão pode contribuir e 
participar de. um trabalho 
conpnto para o enfren
tam en to da violência. 
Entendo que a Universi
dade deve colocar o co
nhecimento construido 
coletivamente e todas as 
suas energias na luta con
tra a violência e defesa da 
vida. O próprio Programa 
Cidadania e Direitos 
Humanos, coordenado pela 
SR-3 desenvolvido em con
junto com o Movimento 
Nacional de Defesa dos 
Direitos Humanos, já se 
constituiu como uma 
iniciativa concreta nessa 
direção. O Programa par-

ticipa do Forum através da 
Faculdade de Direito e 
agora da Faculdade de 
Counicação Social, que es
tá responsável pela edição 
desse Boletim. Outras 
Unidades estão sendo ar
ticuladas para as próximas 
etapas'. 

Você pode explicar 
melhor essa participação da 
Faculdade de D.-eito? 

A Factilcta·dede Direito 
realiza um trabalho amplo 
de assessoria coordenado 
pelo Prof. Sérgio Verani e 
está ainda desenvolvendo 
um projeto de pesquisa 
para realizar um levanta
mento das mortes pro
vocadas e como elas são 
tratadas pelo poder policial 
e judiciário em nosso 
.Fstado. O levantamento 
dos dados ajudarão no 
processo da democracia, e, 
em especial, no acom-

- panharnento da ação da 
Justi;a. 

O que a comunidade da 
UERJ achou dessa ini· 
ciativa? 

A comunidade consi
derou o evento de grande 
importância. Algumas pes
soas me relataram que 
ficaram muito mobilizadas 
com as denúncias reali
zadas pelas lideranças 
comunitárias. Fscutar de 
viva voz a denúncia dos que 
sofrem na carne a violência 
causa, sem dúvida, um 
grande impacto e gera um 
sentimento de solidarie
dade. 

A UDU pretende pro
mover outros encontros 
para falar sobre a violência? 

Sim. A EURJ pretende 
realizar novos encontros, 
conferências, estudos, pes
quisas, que possam ajudar 
na compreensão e expli
citação da muhipHcidade de 

fatores que contnbuem 
para a violência, e, em es
pecial, oferecer espaço e 
voz às lideranças comu
nitárias e movimentos or
ganizados em tomo da 
questão. Pretende, em 
conjunto, desenvolver 
ações para o enfrentamento 
da violência e defesa da 
vida. Não dâ mais para , 
fechar os olhos, tampar os 
ouvidos e calar a boca. A 
hora é de participação com 
uma grande vontade 
polltica de enfrentar a ques
tão: a violência de todo o 
dia. 
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Polícia: proteção ou extermínio? 
"Abra a porta, é a 

polícia!'' Este aviso pode 
ser o começo de muitos 
assassinatos e deeapa
recimentos que ocorrem 
diariamente no estado do 
Rio de Janeiro. Entre os 
meses de janeiro e junho 
deste ano foram regis
trados 1044 assassinatos 
na Baixada-Fluminense e 
123 nosmunicípios 'de 
Volta Redondae Barra 
Mansa. Isto sem incluir 
os casos que não foram 
registrados e que não 
chegam ao conhecimen
topúblico. 

De acordo com as 
denúncias, muitas dessas 
mortes foram cometidas 
por loliciais que, sem 
nenhuma explicação, 
arrombam as portas, 
/evamaveriguação ,) e não 
as trazem de volta. 
Exemplo disso são dois 
casos que oco"eram em 
Volta Redonda e um em 
Ba"a Mansa. 

Seqüestro no hotel 

José A irton Moreira
Lima, 23, morador de 
Nova Iguaçu., e um amigo 
de 17 anos foram encon
trandos mortos no dia 12 
de maio em Pirai. 

Tudo começou quando 
os rapazes saíram de casa 
pela manhã para o 
primeiro emprego em 
Volta Redonda. Segundo 
testemunhas, · eles se hos
pedaram no Hotel Sinder 

por volta das 18 horas. 
Após algum tempo, seis 
policiais invadiram o 
quarto e saíram com os 
rapazes. 

No dia seguinte, foi 
noticiado pelo rádio que 
dois corpos haviam sido 
encontrados nus e com 
marcas de bala em suas 
cabeças e troncos numa 
fazenda em Arrozal, 
Pirai. Os hóspedes do 
hotel perceberam que a 
descrição era a dos dois 
rapazes, e, como tinham 
visto a ação dos policiais 
no quarto no dia an
terior, denunciaram o 
fato ao Movimento 
Comunitário Contra a 
Violência. 

Após o reconhecimen
to dos corpos pelas fa
mílias, o inquérito po
licial deveria ter sido 
aberto em Pirai, local on
de os corpos foram en
contrados. Porém, até 
agora não foi tomada 
nenhuma medida para 
iniciá-lo. 

·À paisana 

Em Volta Redonda, 
mais um assassinato é 
registrado. Desta vez a 
vítima foi o operário da 
Companhia Siderúrgica 
Nacional Ivan dos San
tos. 

No dia 14 dejunho, ao 
sair do trabãlho, Ivan foi 
visitar sua mãe no hos-

pital. Quando passava 
com seu carro em/rente a 
um bar da localidade, foi 
abordado por dois PMs à 
paisana. Apesar da ,dona 
do bar afirmar que Ivan 
não era vagabundo e sim 
trabalhador conhecido 
por todos, os policiais 
entraram no carro dele e 
o levaram. Após algumas 
horas, os PMs voltaram 
em outro carro, desta vez 
sem ~ vítima. 

Como Ivan não voltou 
mais para casa, a família 

tentou registrar seu 
desaparecimento no dia 
seguinte na 94.ª DP. 
Porém, o policial alegou 
que só poderia fazer o 
registro após 72 horas. 
Com o fim deste prazo, a 
família volto~ e o de
legado estranfío u que até 
então as buscas não tives
sem sido iniciadas. 

No dia 22, a esposa do 
operário recebeu um 
telefonema anônimo 
dizendo que o corpo de 
Ivan se encontrava no 
IML de Vassouras. 

Segundo testemunha 
de dois estudantes de 
Vassouras _ local do 
crime _ Ivan foi assas
sinado com vários tiros 
enquanto fugia de ho
mens que ameaçavam 
jogá-lo · debaixo de uma 
carreta na auto-estrada. 

Irmãos 

O terceiro caso foi em 
Barra Mansa, onde dois 
rapazes foram seques
trádos em casa, durante a 
madrugada, por cinco 
PMs. 

A família estava dor
mindo quando dois 
policiais bateram com in
sistência na porta. Como 
este tipo de revista feita 

pelo Batalhão era rotina 
no local, a mãe dos 
rapazes foi atendê-los. 
Apesar dos protestos, 
eles levaram dois irmãos 
para dentro de um carro 
sem placa, onde havia 
mais três policiais. 

Sob a ameaça de mor
te, a mãe dos rapazes 
gritou desesperada pelos 
vizinhos. Logo depois 
que os P Ms arrancaram 
com o carro, ela foi 
com algumas vizinhas 
denunciar o seqüestro na 
delegacia. Porém, o 
delegado disse que só 
poderia fazer o registro 
após 24 horas do ocor-
rido. 

Com a omissão da 
polícia, a mãe, com ajuda 
de vizinhos, foi à procura 
dos filhos. Na manhã do 
mesmo dia, os corpos dos 
rapazes foram encon
trados nas proximidades· 
_de sua casa. 

Os casos relatados aqui 
e milhares de outros que, 
às vezes, nem chegam ao 
conhecimento público 
porque não são denun
ciados estão se tornando 
fatos ~omuns em nossa 
sociedade. Os autores dos 
crimes continuam im· 
punes. Até quando? 
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A tragédia dos meninos de rua 
O artigo 227 da Constituição, 

entre '. outras' coisas, considera 
dever cfa 'famíliaJ da sociedade e 
do 'Estado ·assegurar' à' criahça e 
ao adolesçente, com. absoluttt 
prioridade, o direito à vida. 
Enquanto -isso, os meninos de 
ruá estão sendo · morto's. Exter
minados. Segundo · matéria 
public4,da no Jornal <to Brasil 
(28.09.89 - pag. 8) já. se fala até 
na existência provável de um 
grupo de extermlnio, cuja 
atividade viria a favorecer, prin~ 
cipalmtnte, a rede empresarial 
de turismo. 

Num . lev~ntamento feito pelo 
.IB'ASE - Instituto BrasUeito de 
Análislis Sociais e Econômicas 
- o número 'de criahças assas
sinadas, desde 1985 atê maio de 
89, é de 1.081. E com.certeza es
te numero 'está muito abaixo da 
realid~de, já. que ê difícil elll.con
trar' registros preciosos sobre as 
mortes violenltas no Brasil. IEsta 
pesquisa revela ainda que a 
policila e os orga~smos para
milit~res'. vio lenltam .e assassinam 
criahças de rua em .todo o pais. 
Só na Baixada Flurnin~nse, de 
janeiro 'a junho deste ano, 183 
crianças foram . mortas, a 
maioria por grupos de exter
mínio. 

A políc~ é uma das maiores' 
ameaças · enfrerl.tadas pelo$ 
meninos de · rua. Ao invés de 
prot'egê-los~ ela os atemoriza, 
espancando ' e tortu'rarldo sem 
qualqqer motivo como mostra b 
depoimento deste menino. 

. t"Eu Já tive preso multas 
·vezes. Aí os policiais pegava a 
aente começavam a torturart ai 
eles queimava a gente de cigarro 
(~ .. )· dava cassetete na gentef -.a 
cabeçat na mãQ . da gente. Ai 
olha so1 fazia ·a gente comer 
cocõ f ~mer barata." 

O abuso sexual~ meninos e 

O sequestro de quatro rapazes 
pelo detetive Raimundo de 
Oliveira, o "Tiririca", e pelo 
cabo Antônio Carlos Rebolo da 
Silva, o "Carlão ", no dia 21, de 
janeiro deste ano, continua sem 
solução. 

O caso, conhecido como "o 
sequestro de Quatis',' teve início 
com o assassinato do vendedor 
de carros usados. Armando 
Neves da Silva, o ·"Gordo".A 
partir dai, os policiais respon
sáveis pela investigação co· 

meninas por parte dos policilais 
também. é alg~ comum. Assim 
coino a intimação de · menores' 
para que roubem .e dividam com 
os policiais o que foi conseguido 
com o assalto 1 

t~-ps policiais ái. vezest eles 
ameaça a gentet eles manda a 
gente roubar pra elest se a gente 
nãQ .roubar pra elesf quer matar 
a gentef e na madrugadat quer 
fazer uma porçãQ de coisa com a 
gentet eles quer estrupar a aen
te". 

"~Ai eu tava com quinhentos 
cruzadost af o Pl\f foi e me 
tomouf falou que era para eu 
roubar malst pra mim dar pra 
ele. Eu só nãQ .cagueto eles sabe 
por quê? Potque eu tenho medo 
deles me dar tiro?' 

Denuncias deste tipo são 
apenas uma pequena parte' da 
tragédia vivida por essas cri
anças. Elas não encontram 
prot'eção nem.mesmo nos órg1los 
criatlo s especialmtnte com. esta 
finalid~de. 

t~-N a Funabem eles pega a 
gente e bate sem a gente fazer 
nada (~ .. } Ai falam assim: ·- ~ 
você-falar para o J•dzt ai eu vou 
te màtart eu vou te matar,,. :Ai a 
gente fica tudo ·com medo·; ai a 
gente nãQ fala pro Juiz.'• . 

A rotina nesses órgoos ê feita 
de violên,cias, muita rev'olta e 
fugas. S-ao instituições total
mente despreparadas para ' dar 
apoio e ajudar rla recuperaçao 
desses meninos. Dados extraítlos 
do J ornai (lo BrasU do dia 
8.10.89 comprovam. esta reà
lid~de. Dos 135 rapazes de 18 a 
21 · anos presbs na penitenciaria' 
Moniz Sod_rê, em . Bangu, zona 
oeste do Rio, 49 (mais de um 
terço) passaram _pelas,escolas1 da 

Funabem, ou de instituições 
semelhantes. 

A situação destes meninos e 
meninas ê dramática. E a cada 
instante se agràva ainda mais. A 

Os sequestrados de Quatis 
meçaram a procurar Vicente de 
Paula, dono de um bar do local, 
que estaria envolvido no assas
$inato: 

_ Nós fomos atrás do Vicen
te. Ele não estava. Mas a turma 
dele estava lá. A que/es garotos, 
tudo marginal, jogando... A 
gente os levou para mostrarem 
onde o tal de Vicente estava es
condido - disse o cabo Silva. 

O detetive .Oliveira afirmou, 
em depoimento ao delegado 

Raul de Castro, d<i87.ª'Delegacia 
Policial, que levaria os rapazes 
para Quatis após o interroga
tório: ''Mas encontrei um co
nhecido meu que era auxiliar de 
necrbpsia lá na delegacia de 
Resende _ que Deus-o tenha, 
morreu dias depois do coração 
_ que se ofereceu para levá-los 
de volta. Daí não soube mais dos 
garotos. Não sei ,por que tanta 
coisa por causa de quatro pés
rapados' '. 

Com o desaparecimento com-

cada dia que passa aumenta o 
numero de criahças revoltadas, 
desamparadas e sem. futuro: 
Não se pode mais esperar. 
Alguma medida tem . de ser 
tomada. Já. 

provado e a pressão da co· 
munidade, o detetive Oliveira· 
teve decretada prisão preven
tiva, mas só cumpriu pena de 
dois meses na prisão ponto zero, 
no Rio de Janeiro, sendo liberado 
logo apbs.· A população se 
mobilizou e, através de protestos 
e p·asseatas, conseguiu a con
denação dos dois policiais 
apenas por sequestro, não por 
homicídio. Os corpos dos quatro 
rapazes ainda não foram encon· 
trados. 
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Volta Redonda, campo de Gue"a 
N:> dia 9 de novembro de ,_.--....--.--

1988, o país inteiro acom
panhou através dos noticiários 
o quanto a vida do trabalhador 
brasileiro é desprezada. 
Naquele dia, tropas do Exér
cito brasileiro fizeram da ci
dade de Voha Redonda campo 
de guerra. Ao final, uma 
operação que visava pôr fim à 
greve dos operários da Com
panhia Sidenírgica Nacional, 
mostrou-se desastrosa, resul
tando em três operários mor
tos e mais de quarenta pes
soas feridas. 

Naquela ocasião, a situação 
econômica do país mostrava 
uma inflação em tomo de 
300!0. No plano político o 
governo do Sr. José Samey 
passava por imensas dificul
dades em função das diversas 
greves que tomavam conta do 
país: um milhão de traba
lhadores parados. E foi neste 
mar de greves que.surgiu a dos 
operários da Companhia 
Siderúrgica Nacional de Voka 
Redonda, que ao pararem, 
ocuparam a fábrica. Frn parte 
para manter os alto~fomos· 
acesos e assim resguardar a 
integridade de seu maior 
patrimônio, o traballio. Os 
outros operários, dispensados 
de traballios essenciais à si
derúrgica, mantinham-se à 
frente de piquetes e na defesa 
do sucesso da greve. Mas o 
governo viu neste imperativo 
ameaça ?is instituições vigen
tes, e não tardou para que o 
Palácio do Pl.anaho autorizasse 
ao Exército tomar de assaho a 
Companhia. 

O circo que ji se formavà 
escolheu Voka Redonda para 

. picadeiro. A operação de 
guerra montada pelo Exército 
não poderia ter sido mais 
desastrosa. Já passava das 19 
horas quando cerca de duas 
mil pessoas, entre grevistas da 
CSN e moradores locais que 
transitavam pela Praça Brasil 
no centro da cidade, foram 
dispersadas com extrema 
violência por mil soldados do 
Exercito e trezentos policiais 
militares. A pancadaria ge
neralizada durou cerca de 
quarenta minutos e resuhou 
em mais de quarenta feridos. 

O obj:tivo principal então 
eram as fábricas da Com
panhia Siderúrgica Nacional, 
onde cerca de três mil ope
rários a ocupavam e a man
tinham em funcionamento. O 
Exército bloqueou todas as_ 
saídas, fazendo com que, 
quem estivesse fora, não mais 
entrasse, e por conseqüência, 
quem estava dentro a tra
balho, não podia mais sair. 
Feito isso, as tropas do Exér
cito partíram para a tomada da 
fábrica. Esta determinação se 
chocou com a determinação 
dos operários de permane
cerem em seu local de tra
balho. Os conflitos foram con
seqüência que poderia facil
mente ser prevista. 

Por toda a noite durou a 
guerrilha. Os operários defen-

-· -~--· . Escombros do monumento em bomenasem aos ~ operários morto pelo Exercito durante a ocupaçM da Companhia Siderúrgica Nacional 

diam suas posições munidos 
de vergalliões, pedaços de lin
gotes de aço, paus e pedras, 
enquanto que os soldados 
avançavam com modernos 
fuzis FAL, baionetas e gás 
lacrimogêneo. · 

N:> dia seguinte, já às 7 
horas da manhã, três corpos 
eram velados. Três operários, 
Wahnir Freitas Monteiro, 27 
anos, atingido pelas costas 
por uma bala de fuzil quando 
deixava o refeitório da em
presa. Carlos Augusto Bar
roso, 19 anos, que teve o 
crânio esmagado e evidências 
de espancamento. William 
Fernandes leite, 22 anos, 
atingido por um tiro no pes
caço por bala de fuzil. 

A esta ahura o constran
gimento era de âmbito na
cional. O Governo Federal 
procurou logo achar a culpa 
que em grande parte lhe per
tencia. O máximo que con
seguiu foram declarações tão 
desastrosas quanto o foi o 
Exército. O Ministro da Justiça 
de então, chegou a dizer que 
"assaharam as instalações da 
CS N'. Já o Ministro da Indús
tria e Comércio, Roberto Car
doso Alves, disse que ocorreu 
em Volta Redonda "uma 
rebelíao". E o General José 
Ary lacombe disse que os 
acontecimentos da siderúrgica 
foram uma "operação de 
guerrilha urbana". Por fim os 
argumentos - foram variados, 
portanto nenhum deles capaz 
de reconhecer que o que houve 
em Volta Redonda, na ver
dade, foi um massacre. 

O delegado responsável pela 
instauração do inquérito que 
apura a morte dos três ope-

rários e seus responsáveis, foi 
claro ao afirmar: "As três mor
tes são homicídios qualifi
cados". Pelo menos tudo as
sim leva a crer, N:> caso do 
operário Barroso o fato ganha 
contornos escandalosos. Ele 
morreu vitima de esmagamen
to do crânio, por, possivel
mente, uma coronhada de 
fuzil. Afora este detalhe, seu 
corpo ficou de dificil reco
nhecimento tal foi a desfi
guração. N:> laudo médico 
consta que a morte de Barroso 
ocorreu "aparentemente por 
espancamento". 

Para o General José Luís 
lopes da Silva, comandante 
das ações naquela fatídica 
noite, as mortes eram por fim 
um mal necessário. Foi o que 
ele disse ao bispo Dom Waldir 
Calheiros: "lamento as mor
tes, mas elas servira.o de 
exemplo para os outros". &te 
senhor que faz da morte allieia 
uma forma de educar, não 
sabe com certeza, que as três 
pessoas mortas eram tra
balliadores. Pessoas simples, 
moradores da periferia da 
cidade, operários que como 
praticamente toda a cidade 
vive em função da companhia 
nacional. 

Bn maio deste ano, Voka 
Redonda homenageou seus 
traballiadores mortos pelo 
Exército. Um monumento em 
praça púboca, mostrava em 
traços de Oscar Niemeyer a 
dor sentida pela cidade no 
ocorrido. Não ficou de pé nem 
mesmo 24 horas. Trinta quilos 
de explosivo pôs abaixo o 
monumento, trazendo de voka 
ao cenário nacional o atentado 
terrorista de direita. A morte 
daqueles t_rês pvens traba-

lhadores provava então, que 
estava ainda viva e mal ci
catrizada na ferida das elites 
dominadoras. 

A esta altura o inquérito 
aberto para apurar as respon
sabilidades sobre os crimes de 
9 de novembro já havia con
\fOCado treze militares para 
~eporem. Porém nenhum 
deles compareceu, avalizados 
pelo Comandante do 22':' 
Batalhão de Infantaria Mo
torizada de Barra Mansa, 
Coronel Mauro César Consen
tino, que não deu resposta a 
três ofícios de convocação de 
seus liderados, enviados pelo 
promotor Nilo Caio Branta. 

Os fatos ocorridos em Volta 

Redonda deixam às çlaras o 
papel que os trabalhadores 
mais humildes continuam a 
desempenhar em nossa so
ciedade. São as vitimas de um 
sistema que não se farta de 
matá-los como quem se des
carta de um peso. Os acon
tecimentos da greve e seus 
desdobramentos deixam an
tever que apesar de todos os 
erros estratégicos e opera
cionais ninguém será punido 
ou responsabilizado pela mor
te inconseqüente de três pes
soas no local de trabalho. Ten
ta-se, pois sim, inverter o 
caráter da situação e fazer das 
vítimas os culpados. 

Resta-nos saber até quan
do? 

Fncenaçllo realizada sobre a tragédia de Volta Redonda 

DEPOIMENTOS 

Em . Nova Iguaçu, de 
janeiro ajulhQ deste ano, 
foram .assassinadas quase 
700 pessoas. Em 
Engenheiro Pedreira e 
Comendador Soares, 
dois bairro's de Nova 
Iguaçu, 15 pessoas foram 
mortas em . apenas duas. 
semanas. Estes números 
foram . usados pela re
presentante do Movi
mento Associação de 
Moradores de Nova 
Iguaçu, Azuleika, como 
exemplo do cenário' de 
violência em_ que se en
contram._ a Baixada 
Fluminense e o Estado do 
Rio. Azuleika denunciou 
a incapacidade do Estado 
de trabalhar a' serviço do 
povo, para ' defendê-lo 
contra ' a violê~ia que 
aumenta a cada dia. 

- Muitas vezes, esta 
violê~ia é aceita e até in
centivada pelo Estado, 
que serve aos lucros e a 
riqueza, que sustentam .os 
grupos de externúnio. 
Por trás' desses grupos, 
estão autoridades cor
ruptas, polítiços e até 
juristas. 

Segundo A zuleilca, 
durarlte a recente cam~ 
panha dos candidatos à 
presidência, ficou claro 
que . democracia ainda é 
uma palavra 'vazia neste 
país. A maioria dos can
didatos fala em. demo
cracia, mas muitos ainda 
usam . a miséria' e a sub
missão do povo para 
fazer 'demagogfa, com 
palav!ras' bonitas. Na ver
dade, poucos tratam 
rea1mtnte da violê~ia, 
porqde não querem. ~ 
comprometer 'com _ as 
q'!estões sérias do BrasU. 

E o que é, na pratica, 
democracia? A zuleilca 
responde:· "Democracia e 
a gente poder sair e 'voltar 
para casa, e poder ir a 
uma reunião à noite, 
fazer uma grev'.e, reitin
dicar os nossos direitos". 
Ela txplic4 ainda que não 
se pode falar. em_ de
mocracia para 'um. povo 
que se sente ameaçado, 
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''N' os somos um bagaço de povo" 

Gison Cardoso ex-presidente da associação de Moradores do Mom, de Santa Mana 

que é submetido ao 
•pavor. Para 'Azuleila, a 
única forma de vencer o 
medo e descobrir ' o que 
democracia significa é 
através da união e da lut~ 
em_conjunto. 

ôs moradores do 
Morro' Santa Marta' não 
vivem. uma situação 
muito diferente, hoje em 
dia. O representante da 
comunidade no F'orurh 
Perm'anente contra ' a 
Violê~ia, Gilson, ex-, 
plicQu que o Morro' hun
ca passou por uma época 
tão violenta como. a 
atual. Para ele, a violênr 
eia é um _mal SQ, e não ha 
diferenças entre as agres~ 
s'ões sofridas por tra
balh•dores'. no campo ou 
na cidade. 

Gilson escla~ceu que o 
sistema de fome em .que a 
maioria' dos brasileiltoS 
vive é a grarlde causa da 
violê~ia. "A violê~ia é 
estrufural~ t a favela, de 
modo alg-qm, é uma 
doença. Violenlta e toda a 
nossa sociedade''. Mas 
nem _ todo ato violento 
acontece através da força'. 

física. Há outras formas 
de violê~ia, muitas vezes 
mais perigosas e dificeis 
de serem percebidas. 

- Hoje, os veiculos, de 
comunicação também 
são uma forma de violêt1t 
eia, porque fazem. parte 
do grarlde sistema e est'llo 
do laclo de uma minoria 
violen.11:a. Essa minoria 
tenta de todas as formas 
provar que as comuni
dades faveladas são a 
causa da violê~ia, mas 
isso não é verdade. 

Para completar, Gilson 
fez um. alerta'. Ele 4isse 
que para com.bater um 
sistema tão injusto, não 
basta apenas ser 'de 
origem. 'trabalh~dora.' E 
preciso ter consciência de 
clas~e e organizar mo
vimentos de resistência, 
onde o ponto forte'seja a 
so li d(lrietlade. 

Zumba represen
tando o MUB - Mo
vimento de Uruào de 
Bairrds de Duque de 
Caxias, denunciou o 
desrespeito à Consti-

tuição no município. 
Segundo ele, , os policiais 
invadem. as casas · de 
madrugada, esquecendo 
que pela lei ,e preciso ter 
ordemjudicial para pren
der algúem, 

De janeiro · a julhô, 
houve 424 assassinatos 
em_ Caxias e nenhum 
desses processos foi 
adiante. Em_ setembro; 
dois jovens forath . con
fundidos e assassinados 
ao saírem. de casa para ir· 
ao clu~. As pessoas hoje 
têm.medo de estar na ruá 
a qualquer hora,· porque 
a "violência e total"., Ao 
invés de acabar com_ a 
violência da cidade, o 
prefeito gasta dinheiro ha 
imprensa para 'dizer que 
esta fazendo um_governd 
trarlsparetite._ A critica 
vai também_para à inércia 
dos 21 vereadores· e três 
deputados estaduais. 

O MUB denuncia tam~ 
bém _ a dificuld~de de 
atendimento nos postos 
do Inamps, a faltai de 
ônibus à noite, que é um 
trarlstomd se alguém .fica 

doente depois das 22:00h. 
E por tódas essas denun
cias, os participantes do 
Movimento estão sendo 
ameaçados. Há poucos 
meses, D. Mauro Morelli 
também_ foi ameaçado, 
no encontro das CEBs -
Comunidades Eclesiais 
de Base. E alén11. . dele as 
ameaças vão para todos 
que estão liga.dos à Pas
toral da Terra de Caxias. 

Toda essa violência 
descrita acima vem_ da 
distorção dos valores de 
cada pessoa. Como afir
ma a representante da 
Comissão de Posseiros 
Urbànos de Volta 
Redonda,. Lurdinha, os 
que roubam_ ou fumam 
maconha podem ter sido 
levados à marginaliza
ção. E nem_ por isso sua 
vida deve ser considerada 
sem. significado. Lur
dinha diz que as pessoas 
só questionam _hôje o que 
cada um_ tem. para· ofe
recer, · e não mais a 
própria razao da vida. Os 
valoreS' foram _distorcidos 
para · satisfazer os po
derosos, esses que agora 
ensinam.nas escolas, e na 
TV o que e certo ou 
erra'do. E ensinam .as pes
·soas a serem_submissas a 
isso. 

O objetivo da Comis
são de Posseiros é ensinar 
-ao poyo que ele também 
tem_ direitos, principal
mente à moradia, 
educação e saúde. E que 
a maior violência e deixar 
'' milhões de filhos de 
Deus como morto's-vivos, 
de pé com_ o coração 
batendo, mas sem _ ne
nhuma capacidade de 
raciocínio" . 

Lurdihha convida o 
povo a assumir d com~ 
promisso de rever o· con
ceito de vida de cada um, 
e refletir para que juntos 
possam.mudar a 'situação 
atual. E faz um. alerta: 

'~JIÓS- somos hoje um 
bagaço de povo. N"aq 
conseguimos enxergar 
que somos ln~víduos". 
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Mesa _Redonda: Verani, Boff e Baldez 

"Só a organização do povo pode 
combater a violência'' 

Rio de Janeiro, 29 de 
novembro de 1989. 

O ciclo da violência -em 
quesf'ao-

A violência que vem 
atingindo a sociedade 
carioca em particular, e a 
brasileira em geral vem 
despertando não só a 
preocupação das pessoas 
das camadas sociais mais 
baixas, mais diretamente 
próximas ao problema, 
como também de outras 
camadas sociais, como in
t ele c tu ais, artistas, 
padres e outros. 

Essa preocupação com 
o crescimento da violên
cia, mais facilmente iden
tificável no número de 
pessoas mortas a cada 
semana nas cidades · 
brasileiras, materializou
se no · debate promovido 
por um grupo formado 
por membros dos vários 
Centros de Defesa dos 
Direitos Humanos na 
UERJ (Universidade do 
Estado do Rio de 
Janeiro), com a presença 
de Sérgio Verani, Frei 
Leonardo Boff e Miguel 
Baldez. 

Segundo Sérgio 
Verani, o sistema capi-
talista~ acostumado à ex
ploração das diversas 
áreas e riquezas da so
ciedade para sustentar-se, 
explora atualmente não 
só as riquezas materiais 
mas também a miséria 
nela presente. Como o 
sistema capitalista 
brasileiro não consegue 
manter-se sem criar preju. 
Ízos'b sociedade,comoa 
criminalidade e a violên
cia em seus diversos as
pectos, o próprio sistema 
se imcumbe de eliminàr 
aqueles que se rebelam. 

O segundo debatedor, 
Frei Leonardo Boff, afir
mou que as raízes da 
violência que sofremos 
atualmente estão distan
tes, no nosso passado 
histórico e, como país 
dependente que somos 

Miguel Baldez S~rgio Verane Frei Leonardo Boff e J ose Henrique Aquino 

até hoje. Daí, segundo 
ele, podemos encontrar a 
iustificativa para · a 
atuação violenta da 
polícia, especialmente 
com os mais pobres. 

Boff disse ainda que a 
violência maior está em 
se negar ao povo con
dições de alcançar níveis 
melhores de vida, de cul
tura e de participação 
política para dessa 
maneira impedir seu cres
cimento, não isolada
mente, mas como um 
todo, de forma a pres
sionar e conseguir 
mudanças efetivas nesse 
sistema que sustenta a 
mesma classe dominante 
há séculos sem que tenha 
sido derrubada. 

A polícia, a justiça e 
outros aparelhos de 
repressão do Estado têm 
função coercitiva e, 
segundo Boff; são mi
migo s do setor mais 
pobre da população, ser-

vindo como inibidores da 
organização pela luta de 
melhores condições e as
sim trabalhando pela 
manutenção do "status 
quo'' 

O último debatedor, 
Miguel Baldez, destacou 
a importância da o r
ganizaç ão da classe 
trabalhadora para a ob
tenção de melhores resul
tados na luta contra os 
poderes in-stitucionaisque 
favorecem e sustentam os 
setores dominantes. 

Os três debatedo res 
concordaram ao final de 
suas coleções em um 
ponto básico: a orga
nização dos setores des
favorecidos da sociedade 
com o intuito de mo
dificar a atual estrutura, 
onde os mais favorecidos 
sustentam sua posição 
graças à manutenção da 
violência contra a po
pulação periférica e, des
sa maneira, terminar com 
esse ciclo. 

NOS DENUNCIAMOS 
- Em nossas periferias urbanas, a vida humana dos pobres n'llo 
tem valor nenhum. 
- O povão violentado "concorda" que o "bandido tem que 
morrer", quando s'llo justamente os seus filhos, os filhos do pov'llo 
de pobres que est'llo sendo dizimados. 
- O pov'llo encontra-se abandonado pela Justiça e passa cruel
mente a identificar a eliminaç'llo das pessoas como sendo a "jus-· 
tiça", o justiciamento. 
- Denunciamos a deslavada hipocrisia dos demagogos que 
pleiteiam a oficializaçã!o da pena de morte, quando, na realidade, 
ela esta sendo bestialmente executada entre nos, todos os dias. 
- Denunciamos a incompetência, a insensibilidade e a ausência 
dos Poderes Publicos, em nossa área, que deixam o povo entregue 
a si mesmo e às violências sociais produzidas pelo abandono, pela 
impunidade dos ricos e poderosos e pela violência total em cima 
dos "crimes" dos pobres. 
•- Denunciamos a incompetência, a insensibilidade, a corrupç'llo e 
o direcionamento assassino do aparelho policial, que e preenchido 
com os filhos dos pobres para proteger os privilégios dos ricos e 
conter, reprimir e eliminar os filhos dos pobres, seus irm'llos de 
classe social. 
- Denunciamos ao resto do Brasil e ao Mundo que nosso povo da 
periferia social urbana encontra-se em estado de sítio forçado e ao 
toque de recolher, trancando-se en_i seus ca~ebres d_e _i~je e sem 
telhado apbs o dia de estafantes viagens e tarefas, 1rub1do, pela 
violêncf a, de sair de casa e viver dimensões sociais de sua vida. 

- Nosso povo sai, cada vez menos de casa à. noite, para seus en
contros e reuruões, nas associações e comunidades, ficando assim 
castrado das ocasiões de discutir seus problemas, se unir e se or
ganizar, a fim de criar força social para a conquista de seus di
reitos. 

- Denunciamos o indisfarçável aproveitamento político, por par
te do sistema e seus aparelhos, da violência e seu clima de medo, 
que impede o povo de se encontrar e se organizar deixando assim 
de constituir ameaça ao sistema da desigualdade social. 

- Neste clima carregado de medo, nosso povo se tranca em casa, 
ao redor de seu unico contato "intelectual", que e a televis'llo, 
com suas novelas e alienações. 

- Para terminar, uma informaç'llo, saída dos jornais: a soma de 
todos os roubos do pessoal que esta na Frei Caneca n'llo perfaz a 
metade de uma das ultimas tacadas na Bolsa! 
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Pioneira no Brasil e na 
América Latina, tendo surgido na 
década de 50 como "Assistência 
Judiciária", a Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro, com média 
anual de 1 milhão de atendimentos, é 
modelo para o pais. O seu objetivo é 
prestar assistência juridico gratuita às 
pessoas que não podem pagar 
honorários advocatícios, como prevê 
o art. 134 da Constituição Federal. A 
Defensoria tem um quadro de 51 O 
defensores, todos esco1hidos através 
de rigoroso concurso. 

Oitenta por cento dos 
fluminenses, potencialmente, podem 
recorrer à Defensoria por conta de seu 
nível sócio-econômico - e ela já é 
responsável pelo acompanhamento de 
70% das ações em tramitação nas 
varas e tribunais do Estado. O 
atendimento aos assistidos é 
descentralizado, através de núcleos 
espalhados pelos bairros e pelos 
municípios do Estado. · 

Na sede, na Av. Marechal 
Câmara, 314, no Castelo, funcionam 
os núcleos especializados de Defesa do 
Consumidor, Criança e Adolescente, 
Idosos, Mulher e também de DNA. 
Inicialmente só pessoas pobres podiam 
recorrer à Defensoria, mas hoje ela 
atende a qualquer pessoa que precise 
e não tenha condições de pagar um 
advogado em prejuízo do próprio 
sustento, ampliando o leque de 
atendimento. Os Defensores atuam nas 

DEFENSORIA PÚBLICA 
Jaqueline Tdks 

Marcelo de Menezes Bus/amante, Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro 

áreas criminal, de família, cívei direito 
da mulher e todas as demais - em 
ações de divórcio, de separação 
judicial, de pensão alimentícia, de 
investigação de paternidade, de 
responsabilidade ci~ de regularização 
de terras de imóveis, entre outras. 

Em 1996 pesquisa,...de opini.ã-0 
pública realizada pelo Instituto 
Superior de Estudos Religiosos (ISER) 
constatou que a Defensoria Pública, é 
a instituição pública mais eficiente do 
Estado. Entre os trabalhos que mais tem 
aparecido na mídia, destaca-se o 
mutirão para esvaziar as superlotadas 
delegacias policiais do Estado. 

Desencadeado no dia 6 de 
janeiro, logo na primeira semana de 
governo, o mutirão nas delegacias 
transferiu para o sistema penitenciário 
um total de 3. 800 presos - aliviando a 
explosiva situação vivida nas celas 
superlotadas. Em seguida os defensores 
foram deslocados para os presídios, 
também em mutirões, fazendo 
levantamento da situação jurídica dos 
presos internados no sistema. O 
mutirão prossegue, mas será 
substituído por trabalho permanente da 
Defensoria nos presídios. 

20 ANOS DE ANISTIA 

Segundo palavras de Marcelo 
Bustamante, Defensor Público Geral do 
Estado, o Governador Anthony 
Garotinho tomou possível montar esse 
sistema - a criação de núcleos 
permanentes da Defensoria dentro dos 
presídios - porque completou, com a 
nomeação de 85 novos defensores no 
final de setembro, o quadro da 
Defensoria Pública há muito 
desfalcado. O governador também 
autorizou - e já estão abertas as 
inscrições - novo concurso para 
defensor que deve estar concluído no 
final do ano que vem. 

Os Defensores Públicos 
passaram a dar também plantões nos 
finais de semana, facilitando a vida da 
população carente. Nos núcleos 
especializados, destaca-se o da Defesa 
do Consumidor (Nudecom) que 
ganhou liminar contra a correção dos 
contratos de leasing pela variação do 
dólar, e também está atendendo, 
através de plantões, os consumidores 
lesados pela Central Telefones. 

Em setembro último Marcelo 
Bustarnante prestou depoimento na 
comissão especial da Assembléia 
Legislativa que investiga as denúncias 
de tortura nas delegacias policiais e 
através de convênios com o Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher 
(ÇEDIM) a Defensoria passou a dar 
plantões na sede do Cedim. 

Comemorando os 20 anos da Anistia, completados em 28 de agosto, foi realizada no dia 1 O de setembro - por iniciativa do deputado 
Paulo Ramos - solenidade no Plenário da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) . A conquista da Anistia foi uma vitória 
do povo brasileiro mobilizado em todo o país exigindo da ditadura militar que fossem postos em liberdade todos aqueles que tinham ousado 
lutar por uma sociedade mais justa e fraterna. Após várias manifestações públicas e uma greve de fome dos presos políticos, que durou 30 dias, 
os portões das prisões se abriram, os exilados regressaram à pátria. Entre eles estavam o Presidente Nacional do PDT, Leonel Brizola, Miguel 
Arraes, Arthur Poemer e tantos outros que voltaram para recomeçar a luta de libertação do povo brasileiro. Vários ex-presos políticos estiveram 
presentes prestigiando a homenagem, bem como o Grupo Tortura Nunca Mais e a Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia - UMNA. 
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--------lll CONSELHO EM AÇÃO llt----------
PSICOLOGIA E 
SEGURANÇA 

PÚBLICA 

COMITÊ DE 
SEGURANÇA 

" COMUNITÁRIA 

O Centro Comunitário do 
Jacarezinho, em parceria com 
diversas associações de moradores 
daquele complexo,juntamente com 
o Conselho da Comunidade -
Comerj-realiz.aram várias reuniões 
em que foram discutidas e buscadas 
soluções para os diversos proble
mas que afligem aquelas comu
nidades, como a violência que tem 
resultado em mortes e intimidação 
dos habitantes do complexo do 
Jacarezinho. 

ºCONGRESSO 
Ainda em 99 deverá realizar-se no Rio de Janeiro o Congresso 

Latino Americano sobre o Sistema Penitenciário, o qual será organizado 
e coordenado pelo Grupo Tortura Nunca Mais, em parceria com o 
Conselho da Comunidade da Comarca do Rio de Janeiro - Comerj -. 
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FORUMPERMANENTEDEEXECUÇÕESPENAIS 
O Conselho da Comunidade - Comerj - está participando do Fórum · 

Permanente de Execuções Penais em reuniões que estão acontecendo no Auditório 
Sérgio Ribeiro, na Emerge - Escola de Magistratura, no Palácio da Justiça. 

O Fórum discute a política de reestruturação do Sistema Penitenciário 
do Estado e vem sendo realizado sob a Presidência do Desembargador Álvaro 
Mayrink. 

NOVAS ENTIDADES NO CONSELHO 

O Conselho Regional de 
Psicologia do Rio de Janeiro -

CRP - 05 -, em parceria com o 
Conselho da Comunidade da 
Comarca do Rio de Janeiro -
COMERJ - realizaram diversos 
colóquios com vistas a tirar uma 
posição do Rio de Janeiro sobre 
o Seminário Psicologia e 
Políticas de Segurança Pública, 
a realizar-se no próximo dia 26, 
na sede do CRP- 05, das 9:00 
até às 18:00 horas. 

O resultado dessas reuniões Buscando renovar e dinamizar o Conselho da Comunidade, a atual 
foi a criação de wn Comitê Comu-
nitário de Segurança, integrado direção convidou, e já integram o Conselho, as seguintes entidades: Conselho 

O Seminário sobre 
Psicologia e Segurança Pública 
foi organizado pela Comissão de 
Direitos Humanos do CRP, 
Secretaria de Direitos Humanos 
do Estado e pela Comissão de 

Direitos Humanos da ALERJ. 

pelas diversas associações de Municipal de Defesa dos.Direitos do Negro, Coligação dos Policiais do Rio de 
moradores daquela área e suas Janeiro e o Centro Cultural do Jacarezinho. Essas novas entidades vêm somar 
lideranças . Esse Comitê é wn forças para que o Conselho da Comunidade da Comarca do Rio de Janeiro 
instrumento de ação e tem se possa desenvolver atividades mais abrangentes como a de consolidar os contatos 
reunido com autoridades, mora- já iniciados para a instalação de conselhos semelhantes onde ainda não existem. 
dores daquele complexo tentando Tal espírito de renovação do COMERJ compreende a necessidade da conquista 
encontrar solução para os graves dNua-auton.©mia econômica, sem a qual não será possível desenvolver atividades 
pro b 1 emas que afligem a capazes de beneficiar aqueles que mais necessitam do amparo e da integração 
comunidade. comunitária 

( CONSELHO VISITA DELEGACIAS) 
O Presidente do COMERJ visitou a delegacia Legal, centro do Rio, em 

kornbi gentilmente cedida pelo Conselho Regional de Psicologia. Na visita que 
fez foi acompanhado pelo Delegado titular que o levou para conhecer todas as 
dependências, ocasião em que pode constatar que a delegacia está dentro dos 
parâmetros da modernidade, preservando os direitos do preso quando por ali 
passa. 

Na 26° Delegacia, em Todos os Santos, foi constatado excesso de 
população carcerária, com vários presos já condenados, inclusive em regime 
semi- aberto e aberto, além de presos sem julgamento e com o prazo para a 
instrução criminal já excedido, cabendo Habeas Corpus por excesso de prazo., 
naquela época declarou o Delegado não ter ainda recebido a visita da Defensoria 
Pública 

Na Delegacia do Leblon, antes da sua desativação, o Conselho constatou 
o excesso de população carcerária, na ocasião com capacidade para abrigar 
200 presos e, no entanto, abrigando 348, o que colocava em risco não só a vida 
dos policiais, pelas possíveis rebeliões, como também a população carcerária e a 
vizinhança. 

Após a visita foram solicitadas providências às autoridades, em relatório 
enviado ao Conselho Penitenciário e a Vara de Execuções Penais, pelo Presidente 
doCOMERJ. 

Na 32° DP, em Jacarepaguá, foi constatada, corno nas demais delegacias 
visitadas, a superlotação. 

A bem da verdade, algumas dessas delegacias visitadas, já foram 
desativadas sendo que não se resolve definitivamente o problema, restando ainda 
muito a fazer. 

3 

Outra necessidade que a atual direção buscará satisfazer é a 
reestruturação das Câmaras que ora se encontram desativadas e assim 
contribuem para o emperramento das atividades do Conselho. Estão sendo 
propostas a criação da Câmara de Estudos e Pesquisas e a organização de um 
Centro de Documentação com biblioteca e filmoteca que possa centralizar a 
vasta literatura existente sobre a questão penitenciária ( teoria e prática) assim 
corno filmes e documentários sobre os problemas penitenciários. 

O Conselho da Comunidade aguarda somente providências quanto à 
melhoria de suas instalações para poder desenvolver, condignamente, suas 
atividades comunitárias. 

HISTÓRICO 

O Conselho da Comunidade da Comarca do Rio de Janeiro foi instalado 
no Auditório NELSON RIBEIRO ALVES, no 11 º. andar do Palácio da Justiça 
em 02 de abril de 1992. T()rnaram posse representantes titulares do Conselho 
e suplentes. Sendo primeiro presidente do Conselho o Dr. Juiz de Direito da 
Vara de Execuções Penais CARLOS RAYMUNDO CARDOSO, a Assistente 
Social ANAMARIALIMADE SANTAi~A, da VEP, e CARLOS AUGUSTO 
COIMBRA DE :MELO, Secretário ad hoc, representando a OA..B-RJ; o 

· segundo presidente foi o Dr. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, que substituiu 
o presidente supra citado por ocasião de suas férias; o terceiro presidente foi o 
Professor LUIZ CÉSAR MONNERAT TARDIN, tendo cumprido dois 
mandatos; o quinto foi o Dr. JOSÉ ANTÔNIO ALEXANDRE ROMANO; o 
sexto o Dr. CARLOS NICODEMOS, que também cumpriu dois mandatos; 
oitavo foi aDra. ARENILTA CAETANO RIBEIRO. 

.. 
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-CONSELHO. E ANISTIA ·INTERNACIONAL 
VISITAM BANGU IV 

Representantes da Anistia 
Internacional, em viagem ao Brasil 
para lançamento de um relatório 
sobre o sistema penitenciário no 
País, acompanharam os membros 
do Conselho da Comunidade em 
visita ao presídio Jonas Lopes de 
Carvalho, Bangu IV, no dia 18 de 
junho, a fim de verificar as 
condições dos presos transferidos 
da Penitenciária Miltorl Dias 
Moreira, na Frei Caneca. O grupo, 
que além de Fiona Macaulay e Roy 
King da Anistia era formado por 
representantes de diversas en
tidades brasileiras, encontrou a 
princípio uma certa resistência dos 
agentes em permitir seu ingresso 
nas dependências da instituição, 
logo contornada pelo diretor 
Antôbio José dos Santos que se 
mostrou receptivo e colocou o 
subdiretor Paulo Roberto Rocha à 
disposição dos visitantes. 

Faltam colchonetes, 
material 

de higiene pessoal 

Apesar das boas instalações 
do complexo penitenciário, ve
·ificou-se que a situação dos 
transferidos é bastante precária, 
Faltam colchonetes, material de 
higiene pessoal e até aquele 
momento - 1 O horas - os internos 
ainda não haviam tomado o café da 
manhã 

Segundo Paulo Rocha, 
ainda não estava definida qual a 
empresa que forneceria 
alimentação e estavam dependen~o 
que outro presídio a fornecesse. 
Ficou evidente que a transferência, 
precipitada pelos assassinatos de 
um dos líderes do Comando 
Vermelho, Francisco Viriato, o 
"Japonês", e seu filho, na Frei 
Caneca, ocorreu sem um 
planejc1rn?11.to adequado. 

Marco André, Paulo Henrique, Tania Kolker; Izaura Magalhães, André Borges, Dep. 
ChicoA/encar; Dr~ SionaNacaulay, Prof°RoyKing, Prof°Marce/oFreixo, Prof°Cristina 
Ramos, Nivaldo Pereira, Daniel Nogueira. 

A pedido do deputado Chico Alencar, Presidente da comissão de 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, que também participou 
da visita, o subdiretor informou que o presídio tem capacidade para cerca 
de 900 presos, sendo que os transferidos da Frei Caneca somam 885. 
Cada galeria tem sete sub-galerias com oito celas cada uma. Cada cela 
comporta 4 presos. Cerca de 30% dos internos têm direito à visita íntima 
que acontece no parlatório para 32 internos de cada vez, por galeria. 
Esses internos são submetidos a teste HIV. A equipe de funcionários 
inclui psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras. 

maus tratos também são motivos 
de reclamações, mas a queixa 

unânime é a morosidade da Justiça. 

Muitas são as queixas dos internos. Antonio Carlos, preso desde 
1989, reclama da distância do pónto de ônibus até o presídio, cerca de 
2km a serem percorridos pelos visitantes, às vezes idosos, outros com 
crianças, quase todos com bolsas pesadas, onde levam roupas e 
alimentos. O percurso torna-se ainda mais dificil quando chove, e forma
se um lamaçal, ou sob o sol forte. Reivindicam condução para 
transportar as familias até o portão principal da penitenciária A falta de 
material de higiene pessoal é outro problema. Os que têm melhores 
condições procuram ajudar os demais. Má qualidade da comida e maus 
tratog também são motivos de reclamações, mas a queixa unânime é a 
morosidade da Justiça. Segundo os próprios internos, muitos deles já 
poderiam estar do lado de fora, pois tiveram as penas comutadas ou já 
as cumpriram ou ainda já tiveram os exames feitos, sem condenação. 
Como a direção do Bangu IV não havia recdJido ainda os prontuários 
dos detentos, alguns que já tinham direito ao regime semi-aberto estavam 
junto a outros de segurança máxima. Os internos pedem maior 
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comunicação com a família e os 
advogados. Alguns alegaram que 
não havia motivos para transferi
los repentinamente e que os 
problemas existentes na Frei 
Caneca eram de responsabilidade 
da própria administração. 

falta de água no~ 
cubículos e a existência de 

internos possivelmente 
tuberculosos. 

Outra reivindicação dos 
detentos é a normalização do 
atendimento médico pois muitos 
que precisam tomar remédios 
regularmente estão com a 
medicação suspensa. Um dos 
pontos mais sérios observados 
pelos visitantes foi a falta de água 
nos cubículos e a existência de in
ternos possivelmente tuber
culosos. 

Segundo o diretor, os 
problemas em sua maioria advêm 
do fato de ter sido transferido um 
número grande de presos sem que 
houvesse tempo para se adequar o 
local. Antônio José desculpou-se 
várias vezes por não poqer 
acompanhar o grupo durante a 
visita e explicou que seria 
realizada uma reunião com os 
internos ainda naquela manhã. 

Após a visita, conclui-se 
que o prédio, novo e com boas 
instalações, inclusive com uma 
ampla cozinha, deverá ser equipado 
gradativamente e as celas ocupadas 
dentro de um planejamento a fim 
de tornar mais humanas as 
condições dos internos. O 
Conselho da Comunidade já tem 
agendada outra visita ao Bangu IV 
para verificar se os problemas 
observados estão sendo 
resolvidos. 

Teresa Fazolo 

ANISTIA INTERNACIONAL LANÇA RELATÓRIO 
NO BRASIL 

A Anistia Internacional, representada por Fiona Macaulay e Roy King, lançou em junho 
último um relatório sobre o sistema penitenciário no Brasil, no Centro Cultural Banco Itaú, em São 
Paulo. Com o sugestivo título "Aqui Ninguém Dorme Sossegado", o relatório apresenta uma série 
de recomendações às autoridades brasileiras a respeito dos direitos humanos das pessoas detidas 
em delegacias e presídios. 

O Conselho da Comunidade foi representado no evento por seu Presidente André Borges. 
Compareceram também Cristina Ramos, Assessora Especial da Secretaria Estadual de Direitos 
Humanos e Ci?adania, Tânia Kolker, representante do Grupo Tortura Nunca Mais e Izaura 
Magalhães, Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia. 
Estas e outras entidades presentes puderam discutir a questão do sistema penitenciário no Brasil. 

Transcrevemos aqui um resumo do que a Anistia Internacional pede ao Governo Brasileiro: 
1 institua, a nível federal e estadual, um sistema especializado, eficiente, autônomo, 

transparente e provido.de recursos adequados para a inspeção de instituições penais e delegacias 
policiais 

• estabeleça um procedimento efetivo de denúncia para permitir que os presos reclamem 
contra violações dos direitos humanos sem temer represálias 

• assegure que todos os detentos tenham acesso aos respectivos familiares e a um advogado 
imediatamente após a detenção e com regularidade durante todo o período de detenção ou 
encarceramento 

• submeta todo caso de morte sob custódia a uma investigação minuciosa, imediata e 
imparcial a fim de detenninar a causa e forma da morte 

• afaste do serviço ativo o pessoal carcerário e os policias denunciados como participantes 
em episódio de tortura ou maus-tratos enquanto se aguardar a realização de inquérito minuciosos 
e imparcial 

• proporcione à totalidade do pessoal prisional o treinamento e as bem definidas diretrizes 
de que precisa para cumprir seu dever no trabalho de ressocialização e reabilitação dos presos sob 
seus cuidados 

• assegure que toda pessoa detida ou presa tenha pronto acesso a um médico em caso de 
suspeita ou alegação de tortura ou maus-tratos 

• assegure que toda pessoa detida ou presa com problemas de saúde receba assistência médica 

Capa do l i'lro 

• implemente as garantias e disposições referentes à internação de menores detenninadas pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil 
• assegure que a política penal e o treinamento do pessoal w1rcerário leve em consideração as necessidades e direi~os específicos das detentas 

CÂMARA HOMENAGEIA DEFENSORA 

O PLENÁRIO da Câmara de Vereadores 

do Rio de Janeiro estava lotado na Sessão 

Solene de entrega da Medalha de Mérito Pedro 

Ernesto à Defensora Pública do Estado do Rio 

de Janeiro, Dra. Élida Séguin. A homenagem 

foi iniciativa do vereador Ely Patrício e 

aconteceu no último dia 7. 

Cercada pelo carinho dos vários amigos 

e 'personalidades presentes e, especialmente, 

dos colegas advogados, a homenageada, que é 

Doutora em Direi-to Público, Professora do 

Curso de Mestrado das Faculdades Moacir 

Bastos e da Estácio de Sá, além de escritora 

conhecida por suas obras: Biodire1to, Pl~eta 

José Carlos 

~---;.;.,;..i~;z;..;..i..., .... 

Priscila, Dr. Elida Ség-ün, André Borges 
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Terra, O Direito do Idoso, O Direito da Mulher, 

O Direito do Deficiente, Lei dos Crimes 

Ambientais, agradeceu a aprendizagem que 

teve com todos os colegas, o que muito a 

ajudou na carreira, até àquela inesquecível 

homenagem. 

Batalhadora incansável em defesa dos 

Direitos Humanos, especialmente dos 

excluídos que amargam as mazelas das 

prisões, na condição de Defensora Pública, a 

Dra. Élida Séguin também é membro do 

Conselho da Comu-nidade da Comarca do Rio 

de Janeiro, representando a Fede-ração di 

Indústria do Estado do Rio de Janeiro. 



TALAVERA BRUCE 
Uma arquitetura sólida, demonstrando muito bem seu período de construção. Serviu de convento, no passado e, hoje, serve de abrigo para mulheres 

infratoras condenadas pela justiça. Os sinais do tempo, sem conservação, demonstram o descuido com sua manutenção: os encanamentos se rompem e transbordam, 
infiltrando-se pelas paredes; as salas que serviram de pequenos nichos, talvez, de recolhimento e penitência, abrigam computadores que, no calor intenso serão 
destruídos pelo abafamento que eleva a temperatura. 

Um espaço ideal para a recuperação de qualquer ser humano que caiu em desgraça, dentro do próprio contexto social e recebeu sua pena, punitiva e 
restritiva da liberdade de ir e vir. Seres humanos que deveriam, a partir de uma sentença, ter o direito legal de verdadeira recuperação para um retomo mais humano 
ao convívio social. O que o Talavera apresenta em sua arquitetura tinha tudo para levar a isso, fosse realizada somente uma reforma de organização de seu espaço 
interno e uma limpeza no seu espaço externo. A partir de pequenos reparos o espaço :tisico estaria em condições reais de recuperação de suas internas 

Custos! Diante do retomo que se teria os custos seriam considerados insignificantes. Uma melhoria na ventilação de algumas salas, com abertura de janelas 
para os corredores internos do edificio, não representaria ameaça de fuga. Um reparo de maiores proporções, mas escalonado, em sua rede elétrica e hidráulica, 
daria maior conforto, não só às detentas, como às que lá trabalham. Um aproveitamento do pátio externo, substituindo o capim que cresce desenfreadamente, 
poderia transformá-lo em quadra de esporte e lazer para as crianças que lá já nascem cumprindo pena de reclusão com suas mães. 

Uma r~forma quanto ao espaço que viria a significar uma recuperação de suas internas, mudando-lhes a visão atual de significar uma condenação com 
sentença de reclusão a uma impossibilidade de retomo social quando do cumprimento de sua pena. Uma recuperação total do ser humano através desse espaço, do 
trabalho e do aprendizado para o exercício de uma profissão quando de sua saída do sistema, ao contrário do que muito se vê, o retomo. Trabalho e espaço fisico, 
arquitetônico, condizentes para significar uma modificação do indivíduo infrator quando de sua saída, deixando os vícios do convívio prisional distantes e não mais 
sinônimo de única possibilidade de convivência sem discriminação. 

Ao se começar a olhar para a arquitetura não mais como simples sinônimo de luxo e riqueza e sim como um pedaço importante da vida de todo indi\iduo, 
poderemos ter uma mentalidade ligada ao sistema prisional que se detenha em trabalhar os espaços destinados à reclusão de infratores da sociedade, corno algo 
fundamental para sua reabilitação, o que não vai, em hipótese alguma ser tornado como criar um hotel cinco estrelas para abrigar infratores condenados enquanto 
muitos se juntam e agrupam em favelas curtindo uma miséria social total. O espaço arquitetônico é fundamental para o crescimento sadio do indivíduo, seja ele quem 
for, e é também um meio para possibilitar a recuperação daqueles que não receberam nada do Estado, voltaram-se contra ele, cometeram delitos e por isso foram 
acorrentados e estão cumprindo sua pena. Ao Estado cabe dar-lhes, pelo menos, condições, agora, para que se reabilitem e retomem ao convívio social com 
dignidade. 

A arquitetura não é o supérfluo da vida, do pobre e do miserável, é um meio real, verdadeiro e eficaz de geração de seres humanos saudáveis. 

Ismael Garcia Celestino 
Arquiteto & Urbanista 

MONUMENTO A JOÃO CÂNDIDO 
O Movimento Popular Pró- Monumento a João Cândido visa dar 

cumprimento à lei n. º 1982/93, de autoria do vereador Edson Santos. a qual 
determina que seja construído um monumento em homenagem ao marinheiro 
João Cândido na Praça XV Integrado por várias entidades populares e tendo 
wna Comissão Executiva, do Movimento já se reuniu com o Secretário de Direitos 
Humanos e Cidadania, Abdias Nascimento, com o Prefeito do Rio e com a 
Presidente do Museu da Imagem e do Som, Marília Barbosa, para tratar das 
várias providências que tomarão realidade o sonho popular de homenagear, em 
praça pública, uma das maiores figuras da História Brasileira. Conhecido com o 
Almirante Negro, que liderou em 191 O a Revolta da Chibata, como ficou conhecida 
a rebelião da Esquadra Brasileira. 

A Revolta da Chibata foi uma luta dos marinheiros brasileiros para banir 
da nossa marinha a indignidade dos açoites, exigindo assim o cumprimento da 
Lei que acabou com a escravidão no Brasil. Além de resgatar a memória do 
grande herói João Cândido, que caminha solene para o Panteon Nacional, o 
Movimento Popular Pró-Monumento se constitui num passo a mais na luta pela 
anistia do Almirante Negro. Esta anistia era parte do compromisso aprovado 
pelo Congresso Nacional e sancionado pelo então Presidente da República, 
Marechal Hermes da Fonseca, para que fossem devolvidos os navios, mas, ao 
contrário, resuhou em prisões, torturas, fuzilamentos sumários e desterro daqueles 
revolucionários que escreveram uma das páginas mais brilhantes da nossa história. 

O ano 2 000, quando se completam 120 anos do nascimento de João 
Cândido e 90 anos da Revolta da Chibata, será dedicado à memória do líder 
negro e serão realizadas várias atividades que ressaltem sua figura e de seus 
companheiros de luta nessa epopéia. Nesse sentido, já foram realizadas na ABI 
solenidade de adesão ao Movimento e uma exposição com fotos e documentos 
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O escritor Artur Poerner, ~reador Edson Santos (autor da Lei) e o Diretor Cultural da 
UMNA, ex-marinheiro Porjlrio 

sobre João Cândido. Brevemente haverá um show com artistas negros no 
Canecão. 

O Movimento Pró-Monumento é integrado pelas seguintes entidades : 
Associação Brasileira de Imprnnsa (ABI), Unidade de Mobilização Nacional 
pela Anistia (UMNA), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Centro 
Cultural José Bonifacio, Centro Cultural Antônio Carlos de Carvalho, 
SINTRASEF, Secretaria Regional do Movimento Negro do PDT, PT, PGT, 
entre outras. 

MOLEQUE 
João Batista da Silva 

Estão vendo aquele moleque 
Que assaltou o bonde 
Próximo ao meio fio?! 
Calça rota, arregaçada, ar de vadio?! 
É um símbolo do nosso Sistema 
desumanizado! 
Lá vai ele! 
Roubou wna bolsa na subida do bonde 
Agora, corre do povo que o persegue 
Se esconde. 
Ah! Conseguiu escapulir-se 
Com grande maestria. 
É um EX-ALUNO DO SAN 
Diplomado com honraria. 
Ele é hoje um simples 
Batedor de carteiras. 
Amanhã, será mais um pistoleiro 
Vulgar 
Que a nossa ·imprensa irá 
hnortaliz.ar 
Nas suas linhas. altaneiras 
Com a sua reportagem sensacionalista 
Formando nova mentalidade 
Deste tipo de artista. 

Paralelismo 
William da Silva Lima 

Ontem: 
Maria Pureza 
Fábrica -
Sacrifício, beleza. 
H9je: Maria desdita 
Prostituição -
Que vida maldita! 
Amanhã: Maria Farrapo 
Não tem casa. 
Nem nome. 
Pouco dc;mne. 
Pouco come. 
Um trapo! 
Ontem: 
Joãozinho engraxate. 
Vai ser doutor? 
Jogador? 
Que disparate! 
Hoje: 
João que não existe. 
Delinqüência que vida triste! ... 
Amanhã: 
João aos pedaços! 
Hum! ... 
Já não agüenta!... 
Morre de fome e de cansaço. 

-POESIA NA PRISAO 
Prisão 
Antônio Prestes de Paula 

Muros ... grades ... vigias 
Gritos ... choros ... gemidos. 
Ares duros, faces frias 
De homens oprimidos. 
Cidadela de dores, 
Templo de solidão, 
Sepultura de amores, 
Tumba do coração. 
Cisma ... Alma ferida. 
A liberdade é lei. 
Além ... a vida. 
Criatura numerada, 
Esquecida ... 
Sem nome, 
Semluz, · 
Sem nada. 

André Louzeiro 

Presídio Hélio Gomes - Jurados do Festival da Canção: Fátima Guedes, Sónia Santos e outros 

CAPOEIRA 
AC. Mendes 
Gravada por SÔNIA SANTOS 

Elaí lailá olerê 
Elaí lailá olerê 

Quem me chamou deve ter os seus 
motivos 
Estou aqui atendendo ao seu pedido 

Raptado em meu país naveguei navio 
negreiro 
E plantei minha raiz em território 
brasileiro 
Criei um mundo feliz, combatendo o 
cativeiro 
Lutei pela liberdade, enfrentei a 
escravidão · 
.Mudei a realidade, fiz do negro 
cidadão 
Com a mesma humildade, transformei 
esta nação 

Elaí lailá olerê 
Elaí lailá olerê 

Quem me chamou, deve Ter os seus 
motivos 
Estou aqui atendendo ao seu pedido 

Andando noite e dia, sentindo frio e 
calor 
Juro que eu não sabia realmente o 
meu valor 
To chegando da Bahia para 
demonstrar quem sou 
Andando pelos caminhos mastiguei 
muita poeira 
Amassando os espinhos vou subindo 
na roseira 
E pra quem não me conhece eu me 
chamo 
Capoeira 
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Sobreviventes 
André Borges 

Eles voltaram 
do frio exílio ,,. 
e da escuridão dos cárceres. 
Nos corpos 
trouxeram marcas indeléveis 
das câmaras de torturas, 
das insones noites de solidão 
das dilacerantes expectativas 
do amanhã incerto. 

Eles voltaram 
estão povoando as noites 
quentes do Equador, 
no reencontro de velhos companheiros 
de ruas clandestinamente 
palmilhadas 
com reflexões várias 
de que caminhos percorrerem 
voltaram sonhando 
sonhos mais fortes de liberdade. 

Porque sobreviveram 
trouxeram-nos terríveis estórias 
de madrugadas escuras da 
clandestinidade, 
dos antros frios 
em que pernoitaram 
aguardando a manhã esperançosa 
pela qual trabalham. 

Suas vozes 
ecoando em nossos ouvidos 
soam como gritos 
dos que ficaram plantados 
pelos caminhos de covas clandestinas 
ou sob o imenso mar. 
Mas eles voltaram 
suas presenças são a certeza 
da colheita futura das 
sementes-esperanças 
ora genninando em solo fértil da luta, 
eles votaram 
trazendo no peito a 

. in,dp(nita, 
vontade de sempre recomeçar. 



VIDA DIGNA 
Sempre que falamos de Favela, a primeira coisa que nos vem a cabeça é a idéia de violência, perigo. Desde a primeira celas, o antigo Morro da Favela, hoje Morro da Providência, 

estas têm sido consideradas lugar de "despejo", para usar a expressão de Carolina Maria de Jesus (JESUS, 1960). Essa autora, favelada, compara a favela ao cômodo de uma casa onde se 
colocam os despejos, o "Quarto de despejo" título de seu livro, retirado de seu diário (SILVA, 1998). 

Favela é considerada por muitos, como sendo uma área de risco, um local de grande perigo, onde os moradores são todos traficantes, e significam uma grande ameaça para a 
dita sociedade legal. No discurso erudito, os traficantes de drogas das favelas freqüentemente aparecem como "degenerados", "animais", "bestas-feras", e no discurso dos moradores 
desses lugares aparecem como os "rapazes do movimento". Da mesma forma que, inversamente alguns "rapazes" em Brasília jogaram álcool no que lhes parecia uma mendigo e atearam
lhe fogo. Não era um "mendigo". Nem era ''um índio". Era o brasileiro Galdino José dos Santos, o índio Galdino. Apenas jogaram álcool em seu corpo e atearam fogo. E 'um índio morreu" 
(SlLVA, 1998). 

Os moradores da Favela, ou, como querem alguns de comunidade carente de infra-estrutura, são duplamente discriminados, seja dentro do seu local de moradia, quando 
hostilizados por policiais mal preparados, ou fora dela, quando na busca de um emprego não o conseguem por serem favelados. Os meios de comunicação contribuem para que haja essa 
discriminação, quando nelas só vão em busca de notícias sobre violência. Geralmente não se dá destaque aos trabalhos sociais que nela ocorrem e de cultura, esporte e lazer. 

A Favela passa a ser assim, considerada como um local onde só há violência, não existe lazer, trabalhos sociais, seus moradores não vivem igual a outro morador de bairro do Rio 
de Janeiro. É importante que a sociedade tome consciência que dentro da Favela também produz-se cultura, esporte e há lazer, de lá saem e saíram vários talentos brasileiros. Alguns de 
sues moradores, também são profissionais qualificados, Advogados, Professores, historiadores, etc. 

A busca pela cidadania nessas comunidades e pela destruição processo de exclusão é incessante, e é erro achar, como algumas lideranças, que estas só poderão vir através do 
poder público, ignorando assim a força que a comunidade organizada tem. 

O Centro Cultural do Jacarezinho (CCJ), vem propor às lideranças locais a união em defesa da comunidade contra os abu:.os policiais, pela paz. É preciso organizar a comunidade 
para exigrr do poder público o que lhes é de direito: Emprego, Saúde, Educação, ou seja, VIDA DIGNA! 

Antônio Carlos Ferreira "RUMBA" Gabriel Monica Miranda 
JACAREZINHOÉPRÁAMAR! 

ILHA GRANDE 
RECORDAÇÃO DO CATIVEIRO / DEUS ESQUECEU / AQUELES PRISIONEIROS 

Festival da Canção 

Ilha Grande 

1992 

André Louzeiro 

Ilha Grande 

Instituto 

Penitenciário 

Candido Mendes, 

fevereiro 

de 1986, 
Churrasco na Ilha Grande 

em 1984 
André Louzeiro 

Em busca de Direitos Humanos 
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São João de Meriti - São Gonçalo e Rio de 
Janeiro Escolheram seus Candidatos. Pag. 5 

Militantes peixistas meritienses bloquearam a Rua São João Batista, 
onde realizou-se a convenção. O espaço do local não comportou a 

imensa quantidade de filiados e simpatizantes. 

Pedro Jorge, candidato a Prefeito em São Gonçalo, 
quando apresentava aos peixistas e ao povo 
daquele município, sua plataforma de govêmo. 

Momento em que Marlene Fahur entregava o documento de participação 
na homenagem a imprensa, à Graciete Grace Marinho, que representava 

o Jornal de Hoje, observadas por Nisval de Magalhães. 

NOVOS PARTIDOS JÁ TÊM SEUS 
NÚMEROS DE LEGENDA Pag. 3 

RESENDE - MANGARATIBA-;RIO DAS OSTRAS 
BARRA DO PIRAÍ - JAPERI, VÃO ESCOLHER 

SEUS CANDIDATOS Pag. a 

NESTA EDIÇÃO: CALENDÁRIO 
ELEITO.RAL DE 1992 Pag. s 

NOVA IGUAÇU TEM JEITO ... COM AM'IR 
,,,,, 

SIMOESNETO 
, 

VEMA/! 
Reflorestamento da Serra de Madureira - Calçadão - O Shopping Aberto 

Parque Industrial lguaçuano e o Novo Instituto Mécico Legal Humanizado 



INFORME LEGAL 
M.B. Paixão 

PROPAGANDA ELEITORAL: 
O QUE DIZ A LEI 

Continuação da edição anterior 
Artigo 250 
VI- a propaganda dos candidatos às eleições de 
âmbito municipal só poderá ser feita pelas emis
soras de rádio e televisão cuja outorga tenha sido 
concedida para o respectivo município, vedada 
a retransmissão em rede. 

§ 1 ° - O Diretório Regional de cada partido 
designará, no Estado e em cada Município. co
missão de três (3) membros para dirigir e super
visionar a propaganda eleitoral nos limites das 
respectivas jurisdições. 
§ 2° - As empresas de rádio e televisão ficam 

obrigadas a divulgar, gratuitamente, comunica
dos da Justiça Eleitoral, até no máximo de 15 
minutos, entre as dezoito e vinte e duas horas, 
nos 45 dias que precederem ao pleito. 
Artigo 251 - No período destinado à propaganda 
eleitoral gratuita não prevalecerão quaisquer 
contratos ou ajustes firmados pelas empresas 
que possam burlar ou tornar inexequível qual
quer dispositivo deste Código ou das instruções 
baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
Arts. 252 - 253 - 254 (revogados pelo Oec Lei 

1538, de 1 4/04/77) 
Art. 255 - Nos 15 dias anteriores ao'.pleito e 

proibida a divulgação, por qualquer forma. de 
resultados de fJrévias ou testes eleitorais. 
Art. 256 - As autoridades administrativas fede

rais, estaduais e municipais proporcionarão aos 
partidos, em igualdade de condições, as facili
dades permitidas para a respectiva propaganda 

§ 1 ° - No período da campanha eleitoral, inde
pendentemente do critério de prioridade, os ser
viços telefónicos. oficiais ou concedidos, farão 
instalar. na sede dos diretórios devidamente re 
gistrados, telefones necessários, mediante re
querimento do respectivo presidente e 
pagamento das taxas devidas 

r 

§ 2° -/J Tribunal Superior Eleitoral baixará as 
instruções necessárias ao cumprimento dos dis
postos no parágrafo anterior fixando as 
condições a serem observadas. 

Comissões Executivas Provisórias Munici
pais 
DO/RJ de 13/05/1992 pag. 125 
Cardoso Moreira: Paulo da Costa Monteiro, 

Luiz Augusto Bento Teixeira, Jorge Galdino de 
Souza, Clério Jones da Silveira e Ailton Soares 
da Silva. 

Resende.. Paulino Barbosa de Oliveira, 
Uberlando Soares Santana, José Roberto 
Gonche, Wagner Gonçalves, Marisa Santos 
de Oliveira. 
São Fidélis: Angelo Augusto Barros Dias, 

Elton Vieira Berriel, Marc ionílio Guizarra, Fer
nando Famadas Filho, José Carlos Abreu . Em 
recente convenção realizada neste munici
pío foram confirmados os nomes dos mem
bros dessa comissão provisória, que a partir 
da convenção, deverá se tornar definitiva pe
los próximos dois anos, cuja homologação 
ainda não foi publicada, o que faremos assim 
que acontecer. 

DO/RJ de 15/05/1992 pag 11 O 
Comissões Executivas Provisórias Munici
pais 
Areal: Noel José Agostinho, Salvadora Bastos 

Antunes Cardoso, Carla Margaret da Silva. Anto
nio Jorge Cunha de Melo, Gilson Louzada Tor
rão. Luiz Otávio Rodrigues de Souza. Luiz Carlos 
Pereira. 
Nova Iguaçu: Gerson Lopes, Oswaldo Cruz

Montenário, Agildo Soares de Ollve1ra. Helío Do
mingues da Silva Júnior, Edmilson Messias 
Soares. 

O Médico da Família 
Dr. M Simões Neto 

MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
No dizer de Miguel Q1uto, a matricula em um tu de do la~'O miste1ioso mas indL-;solúvcl cnu·e 
instituto de Medicina pode ser o (ruto de um o fisiro e a moral, não agirá ele efia17rneme 
cálculo, de um sonho, de um palpite e talvez sobre wrpos, senão quando atuar ao mesmo 
de po~itiv..t vocação; mas o verdadeiro cstu- tcmposobreoscspíri1os. , 
do da Mc<licina só se faz no hospital, de A cx1m~-;ão MEDJCINA PSICOSSOMA
todososmodos, invcstigando,vendo,ouvin- TICA foi proposui M rclativJmente pouco 
do, e parcx:e que até respirando neste am- tempo, pois data de aproximadamente cin
biente; assim como o verdadeiro amor e.la yuenta anos e SClL, fundamemos t6m raízes 
Medicina só aqui nasce e cresce, à a1becci.rn nos primórdios da ciência de curar. 
dos doemcs, quando a piedade pelo sofrimcn- Definir é dilkil, além de perigoso, quando se 
to nos invade o L'0rnção e dele se apodera, trntadccarncterit..arumadoutrinacujoconcei
ljUando a luta entre a Liêm.ia e a moléstia nos toaindac>-.igemuit.a mc<litaçfü1ecstudo,cujos 
empolgaetodaana;..•.:.,.rnlmavihraante<:s5aluta. limites e aplicações, carcx.-cm de demarcação 
Ayuele que for fechado a estas paixões, rc- mais precisa e de maiores conhecimentos. 
nuncie para logo ao exercício de umaaneem Todomédimsabc,porém, 1x1rintuiçãoprópria. 
yue há de ser um supéríluo, um \·encido, um • que a atual Mc<licina PsiLi.1&.•,omátiw corrcs
incrédulo, e, ao c1bo, um maldizcmc. 1xmdc,cms1.UL,linha.,gerais,à ps(colngiamédica. 
O ser humano se mmpüe de mrpo e alma. O AMEDICINAPSICOSSOMA TICAcuidadc 
discur~o de S.S. o Papa Pio XII, cm 29 de csuibclcccr as relaç~ maL-; íntimas entre as 
-;ctcmhrn de 19-+9, dirigido aos participantes afceçõcsdita., orgâniaL, cl"uncionais, buscando 
do IV O>ngrcsso de Médicos Católicos, cc- também prcx.i~recstudaro papel indiscutível, 
lchrado cm Roma, reconhece que, o médi- cporvc,.cs prepondcrante,quea mentedcscm
co nãocorrc.,ponderia plenamente ao ideal penha na !,iêncsc, na marcha, no tipo, no dcsfc
desua vocação·se, valcndo-se da contribui- cho e na cura de muitas doenças física<; e 
çüo dos mais recentes progressos da ciência vice-versa, isto é, a influência que as afecçüei, 
e da arte médica, não fizer entrar cm jogo, somátirns exercem sobre a saúde mental. 
110 exercício da sua profi<;..-;ão, ao lado da sua Tudo isto, e mais alguma wisa, chamamos de 
mtcligência e da sua habilidade, também, ou MEDICINA PSJCOSSOMÁTICA 
mdhm, sobretudo, o scin.·orn<:,'fül de homem Vol ia remos a conversar breve, se Deus qui
ca sua rnri1ativc1 dclia1deza decristf10. Elcnüo ser. .. Até lá ... 
age "in anima vili". Trnhalha dirctamente,scm M. Simões Neto - O médico da família Rua 
tlú\'itla ~obre corpos mas corpos animados Luiz Gon:wga, n" 118 - Kuonze - N. I. CEP 
tlc uma :1lma imortal, espiritual e cm vir- 262511-Tel: 768-3884 

JANGO 
ADM. DE IMÓVEIS 
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NOVA IGUAÇU COM 
RESPEITO 

.... 

Rua Tertuliano de Melo 64 - Nova Iguaçu - Tel: 
767-0165 NI 

Das l 0:00 às 13:00h. 
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de seus autores e nao representam. necessariamente, a opiniao da direçao. 

Correspondências: Rua Frutuoso Rangel, 232 c/8 -
Nova Iguaçu - RJ CEP 26215 ou Rua Joaquina, 38 c/3 -

lnhaúma - Rio - RJ - CEP 20760 
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Av. Gov. Amaral Peixoto 271 s/703 -
Centro - Nova Iguaçu - RJ 

Expresso através 
deste espaço o 
nosso contenta
mento e apresen
tar os nossos 
agradecimentos a 
todos quantos 
contribuíram, dire
ta ou indireta
mente para o 
brilhantismo da Convenção do Rio 
de Janeiro, que escolheu os can
didatos que irão concorrer ao plei
to desse ano, e na certeza de que 
chegaremos lá. 

Almir Rangel 
Deputado Estadual 

PSC 

ALFEU MUGUET 
Águia de Fogo - Gazeta Fluminense 

DR. M. SIMOES NETO 

Médico 
Psiquiatria - Medicina 

Psicossomática 

Psicoterapia 

Prof. da Univ. do Rio de Janeiro 

- UNI-RIO e da Univ. de Nova 

Iguaçu - UNIG 

Rua Luiz Gonzaga, 118 - Caonze 
Nova lguaçu/RJ - Tel.: 768-3884 

3ª e 5ª a partir de 16:00h. 

PORQUE 
SEM 

FRONTEIRAS ... 
Quando iniciamos este 
nosso modesto trabalho 
jamais passou-nos pela 
cabeça que tomaria o ru

mo quo tomou. A princípio - e isso já dissemos 
na ediqão anterior, era para circular apenas no 
âmbito interno do Diretório da 27ª Zona Eleitoral, 
em Nova Iguaçu do qual éramos o secretário. 
Fazíamos imbuídos do propósito de informar 
aos nossos correligionários e filiados, das 
ações administrativas e políticas que executá
vamos até então. E assim foi ... Contudo, e 
ainda no princípio, seu título original era PSC 
- BOLETIM INFORMATIVO. Ao extrapolar as 
fronteiras do município de sua origem - e até 
mesmo antes das fronteiras do Diretório da 27ª 
ZE, achamos por bem mudar-lhe o título para 
PSC/RJ, já que ia penetrando em outros muni
cípios do Estado e assim não justificava o título 
anterior. Aos poucos foi vencendo outras fron
teiras, não só nacionais, mas até internacio
nais. Hoje este modesto trabalho vai seguindo 
o seu curso natural de crescimento, duro, trabal
hoso, cheio de obstáculos, mas subindo cada 
degrau a seu tempo. 
E hoje, e por isso, varand.o as fronteiras esta
duais, chegando até mesmo onde não sabemos, 
é que nesta presente edição damo- lhe o nome 
definitivo: SEM FRONTEIRAS. 
A partir deste momento seus espaços estarão 
abertos a qualquer notícia de quaisquer diretó
rios, sejam municipais, estaduais e nacional. 
Contudo cabe aqui um esclarecimento: dada a 
dificuldade de estarmos presentes em todos os 
lugares ao mesmo tempo (isso só Deus pode 
fazer) necessário se faz que as notícias (rele
vantes) nos sejam enviadas pelo correio, em 
tempo hábil e, dependendo dessa mesma rele
vância e de espaço, serão publicadas, inclusive 
fotos devidamente identificadas, nítidas e prefe
rentemente em preto e branco. Estamos forman
do, outrossim, o nosso cadastro de Diretórios e 
para tanto tais dados poderão ser remetidos, 
idem, pelo correio. Quanto a participação publi
citária neste veículo, caso haja interesse de 
membros dos Diretórios, bem como de comer
ciantes ou industriais, as informações serão tam
bém prestadas, via correios, se solicitadas. 
Feitos estes esclarecimentos, vamos continuar. .. 
SEM FRONTEIRAS. J. FONTES 

Nas Trilhas 

do Disco 
JARBAS GONÇAlVES 

REINALDO 

"Papel Assinado', 
é o nome do novo 
LP do cantor Rei
naldo, considera
do o •Príncipe do 
Pagode", que não 
esquece do seu 
passado, pois 
quem tem na ba
gagem musical 
uma carreira bri
lhante e premiada 
com tantos sucessos, como desse carioca - ra
dicado em São Paulo - está vivendo um momen
to muito feliz, só qu!\ de papel assinado com a 
sua nova gravadora TPM-DISCOS. Este seu pri
meiro trabalho: "Papel Assinado" foi produzido 
por Milton Manhães com arranjos e regências de 
Ivan Paulo, Mauro Diniz e Evaldo Santos. ·Papel 
Assinado' é a música definição de todo o mo
mento do cantor. 

JULIO IGLESl~S EM 
PORTUGUES 

O cantor latino de maior sucesso no mundo, com 
mais de 150 milhões de cópias vendidas, Julie 
lglesias tem cadeira cativa junto ao apreciador 
de música romântica. Mas, o mais importante, 
ainda, é que ele tem o maior carinho pelo públi
co brasileiro, pois em meio a tournês que atra-

vessam os EUA - de costa a costa - Europa e 
Japão e a gravação em espanhol, ainda encon
tra tempo para entrar novamente em estúdio 
para gravar parte das músicas em português. 
Este ano o disco ' Calor', que está sendo lançado 
no Brasil, são cinco músicas: "Milonga', Na Cana 
e no Café, 'A Quero Como É', •sonho Triste' e, 
Martinho da Vila e Zé Catimba, 'Me Ama Mô'. 

JORGE ARAGÃO 

Fundador e ex-integrante do Grupo Fundo de 
Quintal, Jorge Aragão é hoje consagrado autor 
de sucessos como: 'Vou Festejar• e 'Coisinha do 
Pai' , gravados por Beth Carvalho, "Logo Agora• 
e "Enredo do Meu Samba' que foi tema da 
novela 'Partido Alto", entre outras. Como intér
prete do seu última LP, pela RGE, consagrou 
como sucesso nacional a melô: "Papel de Pão', 
que ainda se ouve nas rádios. Está lançando · 
seu novo trabalho: 'Chorando Estrelas•, disco 
produzido por Milton Manhãas e dirigido por 
Vasco Borges, com 1 O faixas, sendo "Chorando 
Estrelas•, a música de trabalho desta nova obra 
de Jorge Aragão, que dá título ao LP. 

JOÃO RENES & RENI 

O quinto disco - que tem também o nome de 
João Renes e Reni - reforça o romantismo e 

emoção da dupla, uma constante no seu estilo 
sertanejo, que abraçou as características mo
dernas e ur~anas com o teclado e a bateria 
eletrônica. Com tantos anos de conhecimento 
mútuo e aprimoramento profissional, traduzi
ram suas sensibilidades de artistas em músi
cas como: "Você em Minha Vida" (uma 
regravação de Roberto e Erasmo Carlos), "Pra 
Mím' e ' Multidão' , que é uma das mais bonitas, 
segundo Reni. 
Quem mais lucrou com este lançamento em 
selo Copacabana foi o seu grande público, 
que está sendo brindado com mais este valio
so disco. 

LUCIA VERÍSSIMO 
A Warner Music comemorou no quadrifóglio a 
asssinatura de contrato com a atriz e cantora 
Lúcia Veríssimo. Além de Lúcia e seu pai, o 
músico 'Maestro Severino• - do grupo Os Cario
cas - estavam presentes o presidente da Warner, 
Belo Boaventura e os diretores artísticos Nelson 
Metia e Paulo Debétio, responsáveis pela produ
ção de mais este LP na área sertaneja. O disco, 
que ainda não foi batizado, está com lançamen
to previsto para agosto. 
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Contabilidade 

N:13;.isoN BoRNIER 
Fotografias para casamentos, batizados, 

aniversários, etc. 

Vídeo-filmagens - Fotos para documentos 

Revelações 

Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio - Qualidade 

e Bom Atendimento 

Av. Nilo Peçanha, 1 O sala 204 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ 

No coração da cidade 

Av. Sernambetiba, 3.650 - Barra da Tijuca • R.J. 

GENTE 
DA GENTE 

Direção: Jesué Brito 

Matriz: Roei. Washington Luiz Km 15 -
Figueira - D. de c~xiJs 

Filial: Av. Getúlio de Moura 616 - Cen
tro - Nova Iguaçu 

Escritório: Rua Profa .. Venina C. Torres 
230/408 - Centro - Nova Iguaçu 

Tels: 767-9280 - 767-5342 
776-1807 

• Organi~ação de Empresas 
• Assi.stência Fiscal e Comercial 

• -~~1ig~is 
:lrliri;.;~;,~:~~~::E.: .. ;~ 

·········r:rr? 

SOMBRA, ÁGUA FRESCA E OUTROS BARATOS ... 
... razões de sobra para ser sócio do maior sistema 
de férias da América Latina. 

-.v& 
~PRAIACLUB 

CENTRAL DE RESERVAS 

Compre já o seu título e 
desfrute de tudo o 

que a vida tem de melhor 
Av. Pr~s. WIison, 165 

Grupo 111 O - Castelo - R.J. 
Tels.: 220-6616 - 220-6664 

(021) 

ONDE TODO DIA É DIA DE FÉRIAS 



lguaçuanoS homenagearam a Imprensa local 

J 

DENISE ARAGÃO 
Comenta: 

PROLETÁRIOS DE TODO 
MUNDO: UNI-VOS (Leon Trotski) 

Se as palavras de Trotski fossem ouvidas e colo
cadas em prática desde a sua declamação, hoje 
em dia teríamos, com certeza, uma situação social 
inversa à qual nos encontramos atualmente 

Dona Ãurina faz a entrega a Francisco 
Rocha, da Revista Lá e Cá. 

J. Fontes agradece, em nome do Jornal 
PSC/RJ, a homenagem. 

A uniao - conforme nos diz o ditado popular - faz 
a força, portanto se houvesse uma perfeita inte
gração popular teríamos uma sociedade iguali
tária, estruturada na participação popular, 
respeitando as diferenças de comportamento 
social existente. Não nos cabe fazer exaltação 
da pobreza ou da riqueza, mas da realização da 
Justiça e da caridade fraterna. 
Nós, enquanto povo, devemos nos conscienti
zar em criar formas sociais mais participantes, 
relações sociais mais amigas, onde é menos 
difícil um irmão ser irmão do outro. pessoas que prestigiaram o importante 

evento. 
Nesta solenidade, foram todos homena
geados e, cm especial, aos que lá compare
ceram pessoalmente ou através de seus 
representantes e que foram os seguintes: 

Arinos Corrêa, de O MAGAZINE, recebe 
das maos de Sandrinha, o seu certificado. 

Radialista José Rodrigues de Menezes no 
momento em que recebia a homenagem à 

Gazeta Fluminense, representada por AI
teu Muguet; Jornal de Hoje, repres. pela 
jornalista Gracictc Grace Marinho; Revis
ta Ll e Cá, na p<..,.><;soa de seu Diretor Fran
cisco Rocha; Rádio Mauá-Solimões, 
rcprcs. pelo jornalista Cláudio Passos;Jor
nal Magazine, repres. por seu Diretor Ari
nos Correa: Rádio Boas Novas, repres. por 
José Rodrigues tlc Menezes; Jornal Batis
ta lguaçuano, rcprcs. por Nisval tlc Ma
galhães; O Radical Brasileiro, rcpres. pelo 
seu diretor Miron Filho e finalmente o 
Jornal PSC/RJ reprcs. por seu editor J. 
Fontes. 01da um dos homenageados rece
beu um certificado de participa<jão alusivo 
à data e a importância que a imprensa 
representa no município. 

Deve estar achando impossível essa realiza
ção, mas mesmo com todas as adversidades da 
vida cotidiana temos que pensar sempre em nos 
superar, em ultrapassar todas as barreiras e 
obstáculos. A falta de união é um importante 
obstáculo que devemos transpor para a realiza
ção de uma sociedade mais humana. Não deve
mos esperar que os outros façam por nós, o que 
podemos fazer por nós mesmos, temos que 
levantar as mangas da camisa e ir à luta, traba
lhar para fazer uma nova sociedade. Não espere 
que, por exemplo, um político manilhe sua rua, 
pois muitos só o farão em épocas eletivas. Mo
bilize a sua comunidade, crie associações, rci
v indique seus direitos e transforme seu 
ambiente social, pois é aí que começa a verda
deira revolução social: a comunidade unida, 
transformando, melhorando as condicões de vi
da. Se está pensando que sozinho não irá 
conseguir começar essa revolução, lembre-se 
que em algum lugar poderá encontrar alguém 
para ajudar. Abrirá o caminho e, então, ou
tros seguirão, contanto que oseu compromis
so somente com a criação da conscientização 
popular, dos seus legítimos direitos, deveres e 
obrigações e o desejo da justiça social. 

Rádio Boas Novas. 

Para marcar a passagem tio Dia Mundial 
tias Comunicaçücs, no dia 21 tle Maio 
p.p .. os Petxistas lguaçuanos promove
ram umjanlitr. rcaliz~ttlo no Rcslaurantc 

Novo Beirute. com a presença tle inúme
ros companheiros e convitlatlos e, entre 
eles, o Dr. Roberto Oni1., membro tio 
Governo Municipal, cm um total de 100 

,. 
TIPOCÓPIA 
Serviços Gráficos em Geral 

DILSON J. PERES 
Rua Medeiros de Albuquerque 256 - Bela Vista - N. 1. - RJ 

Apoio: João Francellino 
Vereador 92 

CENTRO EDUCACIONAL 

PAULO GONÇALVES 
A Educação tratada com respeito. 

Rua Xing~, 15 - Santa Rita - Nova Iguaçu 

···················~········· : FOTO E : 
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H. PEROBELLI 
CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

Serviços Contábeis - Aluguel de Casas, 
Apartamentos e Telefones 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 427 sala 340 
Shopping 427 - ~entro Nova Iguaçu - RJ 
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CRISAMETA 
Clínica de Recuperação de Viciados 

em Drogas e Álcool 

Direção de EDMIIBON RIIIEIRO 
Nova Iguaçu: 796-5186 

Rio de Janeiro: 262-7254 

DEP. CORNÉLIO 
RIBEIRO 

Apóia e Indica 

Sérgio Ramos 

CARLINHOS 
( Jlai rro da l.11z) 

MERCEARIA POPULAR 
Av. Abílio Augusto Távora 1146 - Bairro da Luz 

Nova Iguaçu - RJ 

JOAILTON RODRIGUES 
( O Popular João Ailton) 

Advocacia e Administração 
de Imóveis 

Rua Tomáz Fonseca, 54 sala 303 
(Em frente ao Banco Real) 

Comendador Soares - Nova Iguaçu - RJ. 

SEM FRONTEIRAS 

• Denise Aragão é funcionária da Cervejaria 
Kaiser 

MARMIL- Marmoraria Iguaçu Ltda 
Mármores para construções - Instalações comer
ciais em Mármore e Granito 
Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 
Av. Nilo Peçanha, 670 - Tels. 767-7196/767-8563 

·-----------------~ 1 BRASIL AUTO ESCOLA I 
1 Convênio c{fouring Club do Brasil 

Cart Motorista - ambos os sexos - 21 Via Cart. 1 
1 Transf. de Propr. de Veículo - 12 emplacamentÓ 1 
1 DUf/DU~VA- Seg. Obrigatório- Mudança de oor I 

Arcílio A. Machado (Celinho) - DH 007 - 41 CRT 
1 Rua 13 de maio 239 - Centro - Nova Iguaçu 1 

~-----------------~ r 

LUCÍLIA GIMENEZ 
( 92 , 

~ , 

PDT - Nova Iguaçu 

Dr. José Aderbal de Paiva 
Administração - Compra e Venda de Imóveis -

F.scrituras - Contratos. 
Av. Gov. Amaral Peixoto 20 s/ 204 Centro 

N. Iguaçu -Tel: 768-4359. 

SÃO JOÃO DE MERITI SAO 
GONÇALO E RIO ESCOLHERAM 

SEUS CANDIDATOS 
São João de Meriti 
Com o apoio maciço dos militantes, filiados, sim
patizantes e autoridades, o PSC de São João de 
Meriti, realizou sua Convenção em 17/05, quando 
escolheu os candidatos a Vereador naquele mu
nicípio, que marcharão com a candidatura a Pre
feito (naquele município) de Carlos Correa. 
Entro as inúmeras presenças destacamos: Dep. 
~lmir Rangel e seu Assessor Eloy Outra, Ronald 
Azaro, pres. Regional, Guilherme de Moraes, 1° 
Vice-Regional; Severino Alexandre, Pres. do Dir. 
de Caxias; Flávio Moraes (Caxias) e mais Varnel 
Luiz, Evandro Demétrio e o Dep. Jorge Piccianni, 
além de Carlos Correa. 

São Gonçalo 
Não menos concorrida convenção, ocorreu no 
município fluminense de São Gonçalo, quando 
foram escolhidos os nomes dos candidatos que 
irão concorrer nas eleições deste ano. Coligado ao 
PSD e ao PMSD, sob a denominação de Aliança 
Social Cristão, tem como cabeça de chapa, nosso 
correligionário Pedro Jorge (PSC) e como seu 
vice-prefeito o Dr. Celso Passos (PSD). Lá compa
receram para mais de 4.000 f iliados que foram 
torcer pelos candidatos de suas comunidades. 
Destacamos o belíssimo trábalho realizado pela 
Comissão Executiva nas pessoas de seu presi
dente Walcimar Martins e seu eficiente secretário 

João Batista, que lograram, um magnífico êxito. 
Presentes também o Dr. Azaro, Guilherme de 
Moraes, Mário Bagueira (cand. a Pref. em Niterói
PSC) e Rubem Aguiar pres. do PL. 

Rio de Janeiro 
O Club Aliados (em Campo Grande-Zona Oeste) 
foi o palco onde se desenrolou a Convenção que 
escolheu os nomes dos candidatos a vereadores 
pelo Município do Rio de Janeiro. Com uma 
organização impecável, culminou com uma car
reata pelo centro daquele bairro, capitaneada 
pelos trios elétricos do Dep. Almir Rangel, tendo 
como presenças anotadas os seguintes compa
nheiros de outros municípios: Nisval de Ma
galhães, Oswaldo Cruz, Gerson Lopes, de Nova 
Iguaçu; Agnaldo Borborema, de S. João de Me
riti; Severino Alexandre, Carlão e Chico Cairo de 
Caxias. Tia Conceição, também Caxias; Antonio 
Aparecido, Belford Roxo; Deps. Clemir Ramos, 
Regina Gordilho, Carlos Correa e Alcides Fonse
ca, Moreira da Silva, Dominguinhos do Estácio e 
muitos outros. O ponto alto d?, Convenção foi a 
apresentação do Grupo Arco-lris de Nova Cam
pina (Caxias) que mantém viva e acesa a chama 
do folclore nacional, com sua performance nas 
quadrilhas juninas (trazida por Tia Conceição) . O 
encontro foi animado, o tempo todo, pelo 
Conjunto Carioca 50 

Na foto feita no gabinete, vê-se da direita para a esquerda (em S. Gonçalo) Guilherme de 
Moraes, Pedro Jorge, Ronald Ázaro, Mario Bagueira (cand. a Pref. em Niterói) e Walcimar 

Martins, Pres. do PSC, naquele município. 

PERFIL 
S 11; .. M~_~,IA,: 
BÊRRIEL 

Família de origem italiana, imigrada 
para o Brasil há mais de 200 anos e 
radicada no Est. do Rio de Janeiro, 
principalmente na Baixada Flumi
nense. Silmária Berriel nasceu em 15 
de julho, signo de Câncer, professo
ra e advogada de profissão, foi Pre
sidente da ASEMOP - Associação 
dos Servidores da Empresa de 
Obras Públicas, que congrega to
dos os servidores da EMOP - Empre
sa de Obras Públicas do Estado do 
Rio de Janeiro, eleita e reeleita por 
dois mandatos consecutivos. Exer
ceu, ainda, através de nomeação o 
cargo de Assessora-Chefe do Dep
to. de Assuntos Fundiários e Assen
tamentos Humanos e após, o cargo 
de Assessora do Vice-Governador 
do Estado do Rio de Janeiro, Dr. 
Francisco Amaral. 
Militante de primeirra hora, hoje can
didata a vereadora, tendo como uma 
de suas bases o Bairro de Maringá, 
Lote XV, tem como grande preocu
pação a conscientização política da 
população carente deste novo mu
nicípio, para que o povo possa 
escolher, democraticamente, atra
vés da apresentação de um trabalho 
sério, melhores dirigentes. 
Assim é que postula uma cadeira na 
Câmara de Vereadores do Município 

de Belford Roxo, pelo PSC, apoian
do para prefeito o brilhante advoga
do e político Oswaldo Lima, que no 
seu entender implantará no municí
pio um projeto pioneiro e inovador 
de administração pública. 
SILMÁRIA, cujo lema é a LUTA DA 
GUERREIRA, tem como objetivo 
principal, o encaminhamento das 
questões nas áreas de saúde e edu
cação, porque também como mãe 
de um lindo menino, Levi Everson, 
sabe como ninguém a necessidade 
de se educar as crianças, politizan
do-as e preparando-as para assumi
rem o destino do nosso país, 
evidentemente, aliada a condições 
de vida saudável. 
Por isto pretende ser votada por 
você, assumindo compromisso pú
blico de honestidade, trabalho e de-
dicação. · 
Esta é Silmácia Berriel. 

Prof. Antonio Ramos ·----------------~ 1 Bar Rei do Limão 1 
SHALLOM - Contabilidade e Serviços 

"Sempre lutando pela educação e lutarei 
pelo ensino profissional e Educação es-
1= ecial do nosso Município. 

(Queimados) 

JORGE MATIAS 

ESTÁ 
, 

VINDO AI 

Vendo vestidos de noiva usados e aceito 
encomenda de vestidos novos, sob medida 

Mais barato que aluguel 
Ligue 390-4440 - Angela ou Antônio 
Rio. 

1111 
lõADOL DAS TINTAS 

~ - Vende Sempre Por Menos - Tintas • Óleos • Pincéis • Alvaiades - Gessos • Colas • Vernizes 
1 1, Tudo para pintura 

-

Rua Quintino Bocaiuva, 53/55 - Nova Iguaçu 
Tels: 767-8384 - 767-8388 

1 Refeições - Bebi~ diversas 1 
1 Direção: Oswaldo Cruz 1 
1 Rua Luiz Sobral 580 - Califórnia I 

Nova Iguaçu 

~----------------~ 
I\ , 

TO NAAREA! 
SEGURA ... JOÃOZINHO 

Ass. JOANINHA 

LUCIANO LAGOS (PAI) 
Tudo pela 

Assistência Social 

Ind. Refr. Espacial Nova Era Ltda. 
Balcões, Fogões, Coifas, Dutos, Vitrines e Estufas 

lnst. de lachonetcs, padarias, açougues, etc. 
Maq. p/ o mesmo ramo-Mont. t: Manut. de CAmaras Frigoríficas, 

l.,;iv. de roupa-Geladeiras.-Ar Condicionado, etc. 
Rua Antonio Varanda 19 - Centro - Nova Iguaçu 

Tet: 767-1453 

Contabilidade - Marcas e Patentes -
Microempresas - Despachante 

Estr. Belford Roxo 2022 - Sls. 03/04-Bom Pastor 
Belf ord Roxo - EsL do Rio de Janeiro 

BFR 

J. G. BRASIL 
Mecânica de Mâquinas Pesadas e Industriais 

Rec. de Equip. hidráulicos, Bombas, Tratores, Pá-me
cânica, Caminhões, Escavadeiras, Guindastes e direção hidráulicas em geral. 
Recond. de qualquer tipo de Bombas e Pistões hidráulicos Ench. e fabricação de 
engrenagens, Rest de cabeçotes e bloco e outros serviços do gênero 

Rua Aparecida 672, Carmui • Nov.e Iguaçu • RJ 
F.:stamos com João Francellino em 92 

PAULO AMÉRICO 
Está chegando para somar com as comunidades da 
Cidade do Rio de Janeiro 

Contato: Rua Vaz de Toledo, 488 c/1 - Eng. Novo 
Rio de Janeiro • Tel.: 241-2849. 

QUEIROZ 
BARBEIRO 

O povo da Califórnia pode 
contar com o meu trabalho 

Agora é prá valer!!! 



CALENDARD ELEITORAL Nisval de 
Magalhães 

H dl'junho 
1. Último dia do prnm para a re,11i111ç,in 
de ronvençõe, municipais deM111ada, a 
deliberar sobre coligaçôc, e escolha de 
cand,datrn, a Prell:i.t<>. Vicc-l'relelln c 
Ycrcm1or (ki 821 -1 '! 1. an <J") 
2. Último dm do prnzn par:i '" cle,tmL·, 
requererem ali,tamentn clcitnr,il c 
trnnslcrência de mscm:fio {Cotl. l·.lt:1I 
art, 55. Iº. 1 e <>7) 
J de julho 
1 • 1);1ta a partir da qu,11. ,ndL·· 
pendentemente tio critério de pnor, 
dade. os serviços tddcinicos oficiais ou 
concedido, larfü> 111,talar. na~ sede, tio, 
D1rl·t<lnn, Municipai~ devidame111L· rc
g1,lí.iH .. lo,. tch.:fonL~ llt:'Cl.!\\tÍrio~. lllt.> 
diante rcqucnmcnto do re,pccti,o 
Pn .. ~idcntc. e pagamc:llo da!l tax;1, dc'vi
da, ( Cod. 1 ,tc,1. art. 25<,) § I" 
2 Data a pa111rd;nIual ns partido, Ix,lítitn, 
r..:gL,tntdos po.lem l,m:rfuntiormr. d,L, 1-1 i~ 
22 h. aul< ,-falimtLo:,, ou ampliliGK.1on ... , de v< u~ 
'"" smL, M.'<.lc.:,, ou cm vdcuki,,. (( ·,xi. 1 ik:it.. 
:111 2-1-1. li • V. an.122) 
5 de julho 
1·111,1110 dia dn praw. até o lin:il do exIx:• 
dicntt: norm;1I. 11;1r,1 apn::,cnlHt/iu. nn 
Cartúno 1-.le,tor:il. tio requerimento dL· 
re~i,tro do., candidat<~, escolhido, (1 .er 
,'>2.1-1/') 1. ar 1 '1") 
/\ partirdest;i data Ix:nnaneceri10 alx:r
tc1!-. aO!-t ~;ihcu.lo!-..domin~c.~c tcriatlc~. o!-. 
c·a1t{irio., l:IL-itorai:-.. com lll:'~',O;tl de 
plant;1<> (l .o.:i Compl. n" <,-l/'10. art lú) 
7 dr julho 
l llt11no d1;i do pram p,1ra que'" cand, 

d;1to:-. n .. ·t1w.:iram o rq;i:-ilro de Ml:i!-. n.::-.-
1x·c11vc1, c:111d1datura!-.. 1w hi1}(ltt::-.L' til· tl!-. 

p~1rtido:-.ot1 çolig:1çtM..·:-. nt10 o tcn .. ·m ll."tln 

(l.e, 82 I-1/'Jl. art. 15 ,i 2") 
:!5 d,· julho 
l lltrmo dia du pr.110 para a publ1ca,:a10. 

no ,·,rg/10 nt1c1,d dn l ·:-.1:1dn. do:-. nonh_•:,. 
da:-. r~:-.:-.na:-. 111d1c:ul.1:-. p;1ra compor :i, 
.lullla!,. l·.ll'Jlor:11:-. par;1 o primeiro turnu 
de \ ola<.)o. l' p;11.1 u !->l.'gundn. :-.L' lt u n 
CISO (Cod. I .IL-11.. ,\rt. J<,. § 2") 
]ti dr julho 

1)1111110 d111 do prnw para que os 111uln, 
do, que requerernm in,cnç,io eMqam 
pronto,. 
-' de HJ.!O~to 

1 t°Jlt11no dra dtvprazo para:, nornea
ç,io dns Membro, da, J L111ta, 1 -.lertor;o is 

pa, a ll primeiro turno de vot;içftn. e 
p:,r:, o segundo. si: for o caso (C-od. 
l · lcrt art . ~<,. § I ") 
2 - 111111110 di11 dr. pr.1rn p:1ra o .Ju11 

1Jc11oral cornunrcar ao Trihun11I Rq;,o• 
nal l .k1toral o., nome!) dn!-i c:-.crutina
dori:, t: ,,:,xili;m:s que houver nomeado 
pnra ,, primeiro lurno de votaçflo. e p;ira 
o ~e~undn ~e for n ca~o ( 1...:-i 821-1/'J 1. 
.,rt. 2X) 

.\ IJltimo di;i do prnzo para a puhlrc.i• 
l:fu, dl'.' edital lk c.-onV<)Caçâ<> e ncn11c..:.içtt<, 
do, Mes:irio, jlllíil o, pnme,m turno de 
vo1,1t:;1u. e pari-1 o ~egundo. !\L' for e, G1Ml 

( C1>d. l ·. lcit. ;irt. 120, § 1") 
-1 - l lltimo dia do pn1zn ptira._., lk!\ig11.1-
ç,1n d:i loc.iliz;1ç,in d:1, Ses.,ôcs l'.leito· 
rai~ para o primeiro turno de vowçt10. e 
p:11;1 u ,egundn. ~L' lor o c.1M1 (Cnd . 
l ·.k-11. :1rt. IJ.5) 
) • l):1t;1 ;1 partir da qu:1I L· a!\st:gurm.ta .1 

priurnlade po,tal ao, partido, pohtico, 
para a n.:m\:~.,a de- propaganc.h1 de :-.eu:-. 
c1nd1dat1>s recada,tro,Jo, (Cml 1 'IL"1I 
;111. 2:VJ •. ,:\~) 

,. ') (lt• ªJ.:O!-otO 
lJltrnm dra d1> pr:11.0 para o, Memhro, 

da, ML-,..,,. Ri:ceptor;,s recus.,rem ., 110-

meat:;10 (Ccxl. l·kit. art. 120. § -1") 
1., dt· :IJ.!O!-,,IO 

Do1t,1 em que todo,,,,. pedido, de rq!is• 
tro de candida1e1., a Pn:rcilo. Vic..·,.:-Pn .. ·
lc11 u e Verl.'.adnr. inclu~ive O!\ 
llllflllt!ll;1do~. dt.."\'Clll t.~t;ir julgado~ pelo 
IL111 1 .krroral. <' puhhcatb, 11, re,pect, 
"" ,kc"i>c·, (l.c1 Com pi. n" h-1/90. art 1" 
L' ,t:_!!lllllll.'"-) 

.-\ p:111i1 dc:i-.1.1llat;1 pcrmanl:n:r.io .1h1..~r 
t.i~ ;1p, ~;ih;1du~. domin~o~ ~ h:nado~. a~ 
\1..-c1 ct ·1na, Jo~ Trih;1nai.-.. H.L·~iona i-.. 
El,·itorai,. com 1x:sst>:d de pl:1111:io l 1 .c, 
Compl. 1>-lf')O. art Ih) 
1-& (lt• HJ.!U ... tO 

SEBASTIÃO DE CARVALHO 

Coragem, Dinamismo, Trabalho 

1 - Últ,1110 dia d<> prazo para o, partidos 
pol it icns reclanrn rem da nome;1ç,io de 
Membro, da, Mes." Receptorn,. d,1, 
.Juntas IJcitora,, ou Turmas. cscrutma
dorc, ou auxil ,are, ( Le, 821-1. 'I J. :1rt. 2-1) 
2. Últrmo dm do prnw p;1rn que cr, n:,pon 

s.Í\eL\ 1x>r IOOil\ il, rcpaniçõ..~ (Íl'Jin, c Ulll· 
dadL~ dn S<:l'~ç<> público oficiem iK> .Jmz 
I :.h:itornl. infonnando parn o prime,m turno 
de ,~11a9io. e parn o !>L'guntlo. ,e for o cm,o 
(1 e, l,(l'J 1/7-1. art. 3n). 
3 · Último dia do prnzo p,1rn que os 

partidos políticos e colig,1çéi<.~ indiquem 
repre,,ent:rntes pam o Comite lnterparti
d,írio de f-hcalização. hi:m como !iscais e 
delegado, l l .c, 82.1-1/'J 1. art, 23. § 5". e 21,) 
1 7 d,· ª!!'"lo 
1 • lJltrmo dia do prnzo p,mt o .Jmz l:ld

tornl proferir dec"ão sobre n, rmpu
gn, ,çtlC~ nfcrL'Cidm~ contr..t ,, nomcaçilo c..hL, 
Mcs.1s Receptoras . .Junta, Ekitnrms ou 
Tunnas. L-,,crutin,lllnrL'S ou au-.:iliarcs (Ld 
82I-1/'JI. an. 2-1) 

2 • Início do período de propaganda 
dL"llnral gr~1tuita no r..idio c na tdcvi!\~o 
( l ,ei 811-1/'JI. art. :l-1. 1) 
2.J de :tl(o,-to 
l.Jlt11110 dia do pr.11.0 parn o Diretório 

R,·,-:ional indicar integrnnte, da Comi,- · 
,,,o 1 ·,I1Ccr:1l de ·1 ran,pnrtc e /\l1menta 
l/ll> (i l'I C,(l')ln-1. ilrl. 15) 
2 d,· ,-etemhro 
1 ); 1111 em que tcxki,,ci,, n.'CUJ}.(>S!,ohrc j>..'llllk"

de I q:istrn tle candidate>\ dLYL'll11..-..tar jul
~a,ki,, 1-..:ki,, Trihun:tis Rrwonab l•)eitomis. 
e pul~K·ad;~ ª' "-"!ll..-CIÍVil\ dL'CÍSÕ...,,_ (I'am
I-.:m 11 pan ir d,-,,1a tlalil p,:rmanco.:rn nhen.1 
;1ct-. !-wÍI-Xklt1'. dcunin~<t-1 e fcri;K..lc'b.él St.~rel;1-

ria ,k, Tribunal Su1;..rior Eleitoral. com pL.,.· 
,rnl tle plant~o (lei Com pi. l>l/'.IO. an. 11,) 
J 1h• >,rkmhro 
1 • l

0

lltimodi;idopn11<>p.1raos l>irctíirios 
'.\lunidp"l" dos p11rtltl~x•li11coi, mtlrca
r..:m .10 .lui, l '.lc1tornl Cl\ Memhr<"- tio Co-

. 111110 lnteq~1nid:írio d..- ln,pt.-çiio parn o 
prim~in, lumt,d\...·vntaçân.c parn O!\Cgun
do. M.' for o t~1so ( l .e, 51,82/71. ilrt. '!1. 1). 
2 • l l1111m1 dia do prn7.o parn o, Trihu

n:ii!'o KL·J.!innab 1-:lcitorai,. que rL":)Olvc-

ALCEU 

rcm tolcllilHf o~ rc:,,ultndo~ dl' cada Lllll~l 

pela Comissiio Apuradorn. comunirn· 
rem e,111 dec,s;io 110, .Juízes Fleitorais. 
,1os diretórios dos partidos e ao Tribunal 
Snt>l'rior l~leiCoral (Cod. f'lcit.. art 204. 
,i ünico. 1) 
3 • Último dia do prazo p,1ra a requbic;iio 
de veículo e cmbarcaçõc!\, órgiios e uni
dades de si:r.·iço publico p;rra o primeiro 
turno de ,·otnçiio. e p,1ra o ,egundn. sl'.' 

for o caso (Lei Compl. ó09Jn-l. art. 1-1) 
4 • Data da instalação da Comissiio 

E.~pecial de Transporte e Aliml'nlnçiio 
ller c,091n-1. art. 14) 
5 • Dilta a partir d,1 qual as emissoras de 
radio e tclcvisHo ficnm obrigadn~ é'I dlvul 
gar. gratuirnmentc.comunicado!\ ou in!\
truções da Justiç;r Elertornl ate ao 
rn,í~imo de 15 minuto, di,írios. consecu
tivo~ ou niio. ilto.: o encerramento do se
gundo turno de votação. se for o cnso 
(Lei 8214/91 art 3-1. VIII). 
18 de setembro 
1 . Dma a p:1rtir tia qual ncn~~rn candi

dato podení ser detido ou preso. salvo no 
caso de llagrnnte delito (Coc.l. Ele,t. art. 
2.3(,. ~ l "). 
2- Último dia do praw pnra o Juiz Elei
tornl desigmrr o Comitê lntcrpnrtidÍlrio 
dl' 1 n~peiiiio. q u:1 ndo os Diretórios Muni
ci pai, dos partidos polítrcus não os trve
rem mdicado par~ o primeiro I urno de 
\,1rns:to. e pnrn o segundo. se for o rnso. 
3- Ult11nod1a do prnzo pam a reqursiçiio 
de funcionários c instalações destinadns 
"º serviço de transporte e nhmentaçiio 
de eleitores para o primeiro turno de 
volaçilo. e panl o :;cgundo. se for o cnso 
(art. I " e 2° da Lei 609Jn4) 
-1 - Data cm que deve ser divulgado o 

quadro genrl de percur..os e horáno, 
progrnmatlos para o transporte de ek,
torc, no primem, turno de votaçiio. e no 
segundo. se for o caso (art. -l'' tia Lei 
<>O<Jln-1) 
21 de o;etemhro 
llltimo dia do prazo p.u,1 a rcdanrnçiio 

contra o quadro geral de percursos e 
hor;ino, prngmmados para o transporte 

Há 40 anos a serviço 
da comunidade de 

Belford Roxo 

de eleitores no primeiro turno de vnta 
çiio. e no segundo. ,e lo, n c,1,u. (t\rt. -1" 
§ 2° da ki ó09ln-l) 
23 de setembro 
Último drn do pm,o para o .lu11 l· le11nral 

comurncar ao.~ Chdc;. tl,1s repartiçfa-,. pu 
blirns. e aos propnetüri,l,. arrcndat:iriQl. 
ou administ r.idore, das pmpnL'<i:lllL.,, par
i icularL'S. a resolução de que seriio os m,
pect ivo, edif,cios. ou parte\ deles. 
utilizados para o funciom1men10 (ins Me
sas Receptorns no piime,ro turno de VO· 
taçiío. e no segundo. se forn caso l Art. 137 
do Cod. Eleit.) 
2-1 de setembro 
Último dia do pra10para oJmz Elt:itornl 
decidir rcclnnrnç;io contra o quadro ge
mi de percursos e hor;ino, progrnmados 
para o transporte de eleitores (Art. 4, § 
3° da lei 609ln4) 
28 de srtrmbro 
Data n partir da qual e até 48 horas depors 
da eleição, nenhum eleitor podcrJ ser pre
soou detido, salvo em llagrante delito ou 
em virtudedesentnnça eliminai condena
tória porcrimeinatiançáv!!l,ou. mmin. por 
desrespeito a salvo-conduto (Art. 236 do 
C6d. Eleit.) 
30 de setembro 
1 - Término do período de propaganda 

denoral grntuita através do nídio e d,1 
televisão (nrt. 34 da lei 8214/IJ!). 
2 • ·último dia do prazo para o .luiz 

Eleitoral remeter ao Presidente da Mesa 
Receptora a urna e o material destinado 
à votação (art. 33 do Cód. Elcit.) 
3 • Início do prazo tle validnde l1o salvo
conduto expedido pelo Juiz Eleitoral 
(art. 235 e§ único do Cod. l:::k,L) 
4 • Último dia do prato para a propngan
da política 
mediante comícios ou reuniões públicas 
(art. 240. § único do Cotl. Eleit.) 
1 • de oultrbro 
Data a partir da qual o Presidente da 

Mes,1 Receptora que não tiver recebido 
a urna e o materral destinado à votação 
deverá diligencinr pan1 o seu recebi
mento (art. l33 § 2" do Cod. Eleit.) 

~ 
1 

1 
ELCIO ANTUNES 

A RENOVAÇÃO_ QUE 
NOVA IGUAÇU PRECISA 

É muito bom quando .,·e tem 
um amrgo ... 
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VALCLER VIEIRA 
URGENTE 

Em Belford Roxo Carente ... 
Vote com a gente - PSC 
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1 COISA NOSSA FESTA 1 
1 Buffet p/Casamentos/ Aniversários/ Bodas etc. 1 

Sciviço clas.5e "A,. - Requinte e Qualidade 
1 Não deixe um evento sem comemoração 1 
1 Facilitamos Pagamento 1 
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Direção Gilbetto e Cláudio I 
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RODRIGO 
Belford Roxo 

MAX DA CEDAE 
Dedicação, Trabalho 

e Progresso para 
Belford Roxo. 

BELMIRO BRASIL 
A esperança dos bairros Chacri11ha e 

Santa Eugênia - Nova Iguaçu 

SEM FRONTEIRAS 
.. . . 

• • ' • f ' • 

JOAO CASSIANO 
AGORA É PRÁ VALER ... 

Ao merecer a confiança do meu partido, que hon
rou-me com a minha escolha como um dos seus 
candidatos ao pleito de 1992, espero do povo gon
çalense a mesma confiança, que poderá ter acerte
za de que irei trabalhar., se merecer o seu voto, com 
dignidade, honradez e, principalmente, legislando 
cm favor das classes menos favorecidas do meu 
querido São Gonçalo, na Câmara Municipal. 

JOÃO CASSIANO - Vereador 1992 

IDÉIAS - VII 
José Guilherme de Moraes 

JUSTIÇA SOCIAL E SOGIEDADE 
JUSTA- V 

A RESPONSABILIDADE 
POLÍTICA DOS VEREADORES 

Inezil Penna Marinho 

Contribuição para uma Teoria do "JUS 
IUSTUM' (continuação) 

As Convenções acontecem dentro 
do calendário oficial da Justiça Elei
toral e o nosso querido e orgulhoso 
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO vem se 
mostrando, pelo empenho e demons
trações de mobilizar eleitores realiza
do pelos nossos candidatos em 
todas as convenções acontecidas 
até ao momento em que redijo este 
artigo para o jornal, como capaz de 
mostrar nas apurações da ELEIÇÃO 
de 92 a conquista de nosso 
espaço político no território do Esta
do do Rio de Janeiro. 
A representação política, demonstra

ção pura e inequívoca do somatório de 
votos conquistados, sempre que 
ocorre um trabalho sério, honrado e 
digno, dará ao PARTIDO SOCIAL 
CRISTÃO maior responsabilidade, que 
se fará tão mais ou menos acreditada, 
de acordo com o conhecimento dos 
nossos vereadores, isto ao se mostra
rem mais ou menos capazes de traba
lhar as atividades de uma Câmara 
Municipal. O ex-candidato, vereador 
eleito, será o espelho do PARTIDO SO
CIAL CRISTÃO. 
Ao mesmo tempo em que a repre

sentatividade política me invade, a cau
tela pela responsabilidade que somos 
obrigados a assumir em virtude da 
conquista alcançada diz: "A PREPARA-

ÇÃO DOS VEREADORES PARA AS
SUMIR SEUS DESAFIOS DEVE SER 
COMEÇADA". Isto não diz respeito ao 
pedir votos, isto nos dá a idéia do tra
balho a ser realizado para que os nos
sos futuros vereadores não andem a 
reboque dos "donos" de dois, três 
mandatos ou mais. 
E fiquem certos. nossos vereadores, 

~m potencial, que o nosso Código de 
Etica, aprovado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e a ser usado, sempre 
que necessário, determina que o filia
do do PSC que conquistar mandato e 
que trocar de sigla partidária, perderá 
o mandato incontinenti, considerando 
que o mandato é do partido, repre
sentado pelo filiado que é o detentor 
da maior representatividade junto ao 
Eleitorado. 
As penas de perda de mandato estão 
sacramentadas no Art. 6°, que trata 
das Medidas Disciplinares, conforme , 
cada caso, na alínea V que diz: 
Perda de mandato eletivo ou função 
pública, e ainda no art. 1 Oº, que trata 
da Mudança de Partido que diz com 
todas as letras: Os detentores de man
dato legislativo eleitos pelo Partido, 
perderão o mandato se deixarem o 
partido. Convém ainda lembrar que o 
Código de Ética foi incorporado nas 
normas Estatutárias. 

O ius iuslum é imutável no tempo e no espaço, 
porque a sua fonte é o homem; o legal é de 
conteúdo variável no tempo e no espaço porque 
a sua fonte é o Estado. O primeiro pertence ao 
Direito natural e o segundo ao Direito positivo. Os 
conflitos entre o justo e o legal são, consequen
temente, as divergências entre o Direito Natural 
e o Direito Positivo, ou seja, a·natureza do homem 
e a natureza do Estado: Mas, como já admitia 
Aristóteles, o Estado é indispensável para que o 
homem possa fruir o justo. A "Carta Universal dos 
Direitos do Homem' é uma tentativa no sentido 
de fazer com que os Estados respeitem os direi
tos fundamentais do homem; isto é, o ius iustum. 
O ius iustum desdobra-se em dois aspectos: o 
justo individual e o justo social. O primeiro pro
cura assegurar ao homem o indispensável à su ... 
sobrevivência, satisfazendo às suas necessi
dades fundamentais e primárias que, no Direito 
positivo, se caracteriza pelo chamado eslado de 
necessidade, constituindo uma das excludentes 
de criminalidade. O justo social contempla a 
integração do indivíduo na sociedade, assegu
rando-lhe os direitos que emanam do contrato 
social de que é parte, uma vez que confia no 
Estado a sua liberdade individual, à sua força de 
trabalho, a produtividade de seus bens, esperan
do merecer, em troca, a justiça social, capaz de 
lhe propici!lr viver com segurança, dignidade e 
liberdade compatível esta com a dos demais 
membros da comunidade. 
O ius iustum funde o divino, o racional e o 
jurídico, que constituem apenas estádios de sua 
evolução, através do espaço e do tempo. O ius 
iuslum ' é uma porta aberta à compreensão mun
dial pbrque ele sempre existiu, existe e existirá na 
alme de todos os povos. 

DIFERENÇA ENTRE JUSTIÇA SOCIAL E SO
CIEDADE JUSTA 

A idéia simplista do Direito Justo ou a requintada 
Teoria do Direito Justo, tanto aquela como esta 
entram no Direito Natural os seus fundamentos 
filosóficos. O sentimento do usto e depois a no-

ção do justo transcendem ao campo jurídico, 
sobretudo no século XIX', quando do surto da 
industrialização, para impregnar o espírito I dos 
economistas durante o século passado. E é as
sim que nasce a expressão JUSTIÇA SOCIAL, 
adotada pelos economistas, que consideram a 
ciência econômica como tendo por objetivo des
crever os fenômenos referentes à distribuição 
das riquezas de acordo com critérios morais. O 
relacionamento riqueza-moral torna-se muitíssi
mo importante e serve para caracterizar a misé
ria como imoral. 
O termo JUSTIÇA SOCIAL, foi, aos poucos, 
conquistando aceitação universal e, já em 28 de 
junho de 1919, o Preâmbulo do Tratado de Ver
salh1g na sua parte XIII, declarava: 
'Cons,derando que a Sociedade das Nações 
1em por fim estabelecer a paz universal, e que 
a paz não pode ser fundada na base da justiça 
social; 
Considerando que existem condições de traba
lho que implicam, para um grande número de 
pessoas, a injustiça, a miséria e as privações, 
provocando tal descontentamento, que a paz e 
a harmonia universais são postas em perigo .. .' 
Como bem observa o Prof. EVARISTO DE MO
RAIS FILHO, coube ao Cardeal Mercier introduzir 
a expressão JUSTIÇA SOCIAL no vocabulário 
canônico, assim a ela se referindo espf-::ifica
mente: 
"Ao lado da justiça comutativa que reg~;la os 
conlratos, da justiça dis1ribu1iva que regula os 
encargos e as vantagens sociais, importa dar 
o seu lugar à jusliça social ou legal que vela 
pelo bem comum e da qual a auloridade é 
gerenle e a que todo indivíduo membro do 
corpo social é obrigado a servir e corroborar". 
A encíclica "Quadragésimo Aoo', de Pio XI, pa· 
rece, indubitavelmente, ter sofrido grande in
fluência do pensamento do cardeal Mercier, pois 
desenvolve, mais explicitamente, a temática da 
JUSTIÇA SOCIAL, que acaba incorporando-se à 
doutrina social da Igreja católica, como o de
monstram as encíclicas subsequentes. 

(Continuará na próxima edição) 

JORGE CORONEL 
Educação,Saúde,Lazere 

Salários Dignos 
RAIMUNDO 
CASSIANO A Esperança de Nova 

Iguaçu 

MAURÍLIO (MANTEIGA) 

PARA 
SERVIRA 
COMUNIDADE 

OTONI DE PAULA 

NÃO ABRO MÃO 

DA SUA 
AMIZADE 

Não estamos pedindo. Apenas lem
brando algumas das obrigações de 
um governo para com seu povo. 

Humberto César de Carvalho 

JOÃO ROSA 92 
As rosas não falam mas 

eu falarei por você 
Nova Iguaçu 

José Antonio 
de Nigre 

ZÉ GORDO 

A esperança nova 
para uma Nova Iguaçu 

Um 
Empreendedor 

Poucas pessoas, 
neste país, podern 
ser citadas e admira
das pela sua capaci

dade de liderança e empreendedora. Dentre estas 
poucas pessoas está Raimundo Cassiano que vem 
sendo eleito, sucessivamente, pela classe dos tra
balhadores hoteleiros, inclusive algumas vezes 
com oposição e, mesmo asssim, merecendo a 
confiança de sua classe, ou melhor da classe que 
tão bem representa, vem construindo em Vila ele 
Cava . Nova Iguaçu - o RECANTO DO IDOSO 
HOTELEIRO, com toda a infra-estrutura necessá
ria a assistência aos nossos idosos, tão maltra
tados e discriminados neste país. Por isto e por 
muito mais é que Raimundo Cassiano está apto 
e capacitado a merecer o voto da poµulação do 
Rio de Janeiro. Em recente Convenção seu nome 
foi aprovado e já é candidato, oficialmente, com 
o número. 

-



:\9,<e~~:~~t:,;~~~!~1;il~idius P:ulús 
Araquinldius Paulus, do antropólogo árabe Brasil criou-se a lenda da aranha caranguejeira 
Araquemenes Paulus • profeta e estudiosos dos (que come caranguejos). Uma virgem resolveu ... 
astros • nascido em Alexandria nos idos de Na floresta amazônica aconteceu o caso mais 
30/45 A.C. sutil em relação à aranha: Daniel Ludwick, milio
A aranha é um inseto carnívoro que alimenta-se de nário americano, criador do Projeto Jarí. aquele 
moscas e mariposas, que aprisiona em suas teias da celulose - abandonou este projeto faraônico 
confeccionadas de pura seda semelhante à que por não ter conseguido penetrar na mata devido 
produz a lagarta Epihgotus (bicho da seda). a grande quantidade de aranhas por lá existente. 
Habita em qualquer ambiente, porém da' prefe- . A mais bela espécie é. "Arainha do Egito', tam
rência aos poucos movimentados. Nas florestas bém famosa por sua malícia e poder de sedução. 
geladas do HIMALAIA foram encontradas teias Não tem cabeça, assim, não tem boca e deglute 
de até 14 metros de diâmetro, tecidas com fios os alimentos no contato corpo a corpo, através 
de seda da espessura de 12 mm, de onde se do calor que emana de suas pernas, que faz 
originou o filme seriado 'O HOMEM- ARANHA'. evaporar o inseto aprisionado e seu abdomem 
As aranhas não foram encontradas, mas seus aveludado condensa e absorve esse vapor. 
fósseis comprovam sua origem primata. Não são Não tem forma específica, variando em todos os 
venenosas em si, embora possam acumulartoxi- tipos, sendo que a '1apeceira' é que melhor 
nas de alto poder nocivo quando em estado de desenvolveu a técnica de tecer teias. Com fios 
gravidez. Reproduzem-se no outono • estação de seda elabora um belo tapete com diversas 
das frutas· onde o alimento é excessivo. Hiber- figuras geométricas fixadas umas às outras sem
nam em casulo junto com seus ovos e se auto- p, e de maneira uniforme, correspondendo, cada 
flagelam secvindo de nutriente a seus filhotes. No- tirante fixado, a um ponto cardeal. Bela natureza. 

DIRETÓRIOS FLUMINENSES ,., 

REALIZAM CONVENÇOES 
Nossos correligionários de Cachoeiras 
de Macacu, sob o comando da Pres. 
do Diretório local, realizou sua conven
ção fazendo a escolha dos candidatos 
que irão concorr.er às eleições do próxi
mo dia 3 de outubro. 
Já os companheiros de Resende, Man
garatiba, Rio das Ostras, Caxias, Bel
ford Roxo Rio Bonito e outros irão 
realizar nos próximos dias suas 
convenções com a mesma finalidade. 
Nosso companheiro Pedro Barreto in
forma que sua convenção será realiza
d a, no dia 14/06, quando estará 

BENILDO 

formalizando uma coligação denomi
nada de Pacto Social Cristão, em Ja
perí, município desmembrado de Nova 
Iguaçu, cuja coligação terá a participa
ção de 11 partidos que marcharão 
com o candidato a Prefeito Arildo Ca
pitão. 
Também no dia 14. os peixistas de 
Barra do Piraí, farão sµa convençã0 
para a escolha dos candidatos que 
irão concorrer naquele município flu
minense. E assim, um a um. os direto
rios municipais fazem a escolha dos 
seus candidatos. 

Roberto Martins, Pres. do Dir. Mun. de 
CANTAGALO e do Serviço Comunitá
rio Roberto Martins, e candidato a ve
reador naquele município, vem 
prestando inc..,timáveis serviços aos mais 
carentes fornecendo,~.:\ dois anos, remé
dios gratuitos, óculos de grau. conseguin
do internaçóes, exames. cirurgias, 
transporte de doentes p/ hospitais, além 

Nfr_;,'. " :;:~--';;; .. hSt 
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das atividades culturai~ que promove, 
tais como, cxcursócs, esportes e lazer pa
ra escolares. Quem p faz, pode fazer 
muito mais. 

A Comissão Executiva Municipal do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO · PSC, da 67a. Zona 
Eleitoral, Belford Roxo, convoca, pelo presente EDITAL, nos termos da legislação em vigor, 
os membros de seu Diretório para deliberação em Convenção, a realizar-se no próximo dia 
21 de junho de 1992, das 9:00 às 17:00 h., na rua Dr. ManoellReis, 1147,Centro de Belford 
Roxo, sobre ,:,s seguintes assuntos: 
a) Escolha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito para as eleições de 1992; 
b) Escolha dos candidatos a Vereador para as eleições de 03 de outubro de 1992 e a 
distribuição, por sorteio, de seus respectivos números; 
c) Coligações Plll'tidánas. 

Belford Roxo, 06 de junho de 1992 

Antonio Aparecido de Oliveira 
Pres. do Diretório 

PSC - Belford Roxo. 

PSC - A ALTERNATIVA CERTA 
NA HORA EXATA 

SIDNEY ALVES DO CARMO 

"O Amigo do Bairro" Av. Getúlio de Moura 1825 
Mesquita - Nova Iguaçu Rua Capitão Balista Molinha, 22 

Sglº Roncalli • Tel: 761- 0987 

Nova Iguaçu 

Oswaldo Cruz indica 
e apoia 

João Francellino 

CAXIAS 
Calma ... estou chegando ! 

TIA CONCEIÇÃO 
Apoio: Luiz "Macarrão" 

CAXIAS 

ESTAMOS COM 
JOSÉ ROBERTO 
., 

"ZE DO TIRO" 

Vamos juntos 
Agora e 
Sempre 
Conquistar 
Os direitos da gente 

Por que_ Silmaria? 
"Uma mulher de luta 

em prol da sua 
comunidade" 

QUEM SABE NÃO ESPERA, FAZ! 

PAULO ANÍSIO 

767-6476 

ROBERTO 
RUSSO 

A melhor opção para 
o Rio de Janeiro 

JAIR ADRIANO 
A Esperança é a última que morre ... 

Já Morreu! 
Sou a Res~ureição para o Povo 

lguaçuano. 

MARIA DE FÁTIMA 
FERNANDES 

Sangue Novo A Serviço do Povo 
Nova Iguaçu 



NOTÍCIAS DO PSC ANO I 

O FANTASMA DA ,.,, 

SAO BERNARDINO 

A Fazenda São Bernardino, sobre a 
qual já se escreveu inúmeras histórias, 
tem entre outras a história do "fantas
ma" que muita gente acredita, ainda 
hoje, existir. 
Esta história nos foi contada por D. 
Zica em 1980 e que foi publicada na 
Revista Metrópole, que dirigíamos en
tão. Não é uma transcrição integral. 
D. Zica viveu, segundo a entrevista, 
durante 40 anos e esta história teria 
ocorrido em 1904, quando ainda tinha 
apenas oito anos. Seu pai era arrenda
tário de uma parte da fazenda e assim 
ela começou a narrativa: 
-E o Giácomo (Giácomo Gavazzi) que
ria comprar a parte que meu pai arren
dara dos Mello, depois ao Gerônimo 
Costa e finalmente a ele. Mas, o Giáco
mo queria dar (em dinheiro) o que bem 

entendia como valor pela área arren
dada ao meu pai. Daí ele ficou muito 
contrariado com a proposta, pois ali 
havíamos vivido e casado, a outra irmã 
mais moça também. Embora contra
riado meu pai não estava mais dese
jando ficar por ali , em decorrência da 
morte da minha mãe, acabando por 
aceitar a oferta de Giácomo .. . 
- A tia de Gerônimo Costa que morou 
lá, despertou o marido dela numa 
noite para que ele fosse arrumar a 
lenha na carroça para vender no mer
cado. Enquanto ele estava lá fora ar
rumando a lenha, ela foi para a 
cozinha preparar o café com a lam
parina na mão, pois naquele tempo, 
luz era na base da lamparina ou lam
pião a querosene e quando lá che
gou - aquilo era um casarão enorme 
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- deu de cara com um moço alto, 
claro, de cabelos muito negros e um 
cacho caído na testa. Ela ficou es
pantada com aquela inesperada visi
ta e gritou pelo marido: 
-ô Juca! - o marido chamava-se José, 
mais era tratado assim. Mas ocupado 
como estava não escutou o chamado. 
- Não é possível - disse - enquanto o 
moço encarava com ela e apavorada 
retornou ao quarto, pondo-se debaixo 
das cobertas, tremendo de medo. 
Voltando da faina, Juca, para tomar 
café, não a encontra e nem ao café. 
Saiu a procura da mulher, encontran
do-a debaixo das cobertas pergun
tou: 
- Ué! Você perdeu a hora? Não se 
levantou para fazer o café da gente? 
- Que café que nada! Eu cheguei lá na 
cozinha e encontrei lá uma assombra
ção. Tô aqui com um medo danado, 
que você não queira nem saber. 
- Que assombração, que nada! Você 
está sonhando, você não viu nada. 
- Não senhor! Vi sim! 
E descreveu para o marido o "fantas
ma" ponto por ponto. Era um moço 
claro, alto, de cabelos negros e um 
cacho caído na testa. 
Neste dia - continua D. Zica (Virgínia 
do Carmo Sá Freire) por acaso está-

vamos no casarão e quando voltáva
mos para casa havia um luar muito 
claro nesta noite. Estávamos indo a 
pé pela estrada de ferro, passando 
por dentro da parada que existia em 
frente a Fazenda. Quando acabamos 
de passar por dentro da parada e 
saímos da linha para seguir por ela -
que era o caminho natural que levava 
à Vila de cava - vimos o homem que 
a tia de Gerônimo Costa· houvera 
descrito. E não havia ninguém por ali 
quando saimos da Fazenda. Nin
guém mesmo! E o moço nos seguiu 
por algum tempo. Eu, minha irmã, 
uma vizinha e os outros irmãos 
apressávamos o passo e o moço 
atrás de nós. De repente, sem mais 
nem menos ele desapareceu. 
Se tais fatos são verdadeiros ou não, 
não nos compete analisar, mas este 
assunto já foi, inclusive, tema de repor
tagem na televisão. O que ocorre é 
que decorridos vários anos da desa
propriação da São Bernardino para 
benefício da comunidade iguaçuana, 
nada absolutamente nada foi feito, até 
que um incêndio (criminoso ou não) 
destruiu um dos mais importantes e 
imponentes monumentos da história 
de Nova Iguaçu. Coincidência? 
Não nos cabe julgar. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVA 
ANTECIPAÇÃO DO PLEBISCITO 

A Câmara dos Deputados aprovou, em 
segundo turno, no dia 8/07, a emenda à 
Constituição que prevê a antecipação do 
plebiscito para 92, do Dep. José Serra. 
Previsto, anterioimente, pela Constituição 
para ocorrer em 7 de setembro de 1994, a 
consulta popular, agora antecipada, sobre a 

forma ou sistema de Governo que o povo 
deseja, acontecerá em 21 de abril de 1993. 
Nessa data os eleitores irão às urnas para 
decidir sobre: parlamentarismo, presiden
cialismo ou, até, monarquismo. Agora a 
emenda irá ao Senado para apreciação, vo
tação e, se aprovada, à sanção de Collor. 

PROPAGANDA ELEITORAL: 
O QUE A LEI NÃO PERMITE E AS 

PUNIÇÕES Pags. 2 e 4 

NOVA IGUAÇU TEM JEITO ... COM AM'IR 
,., 

SIMOESNETO 
VEREADOR 

, 

VEMA/! 

20669 
A VERDADEIRA FELICIDADE ESTÁ EM AJUDAR O PRÓXIMO. 



PROPAGANDA ELEITORAL: 
AS PENAS DA LEI 

O Código Eleitoral estabelece as penas a se
rem cumpridas de acordo com cada caso e as 
quais tornamos público para o conhecimento 
dos candidatos, seus seguidores ou cabos
eleitorais. 
Art. 322 - Fazer propaganda eleitoral por meio 
de alto-falantes instalados nas sedes partidárias, 
em qualquer outra dependência do partido ou 
em veículos, fora do período autorizado ou, 
nesse período, em horários não permitidos. 
Pena - detenção até um mês ou pagamento de 
60 a 90 dias-multa 
O dia-multa está estabelecido no § 1 ° do art. 
286 assim redigido: 
O montante do dia-multa é fixado segundo o 
prudente arbítrio do juiz, devendo este ter 
em conta as condições pessoais e econômi
cas do condenado, mas não pode ser infe
rior ao salário mínimo diário da região, nem 
superior ao valor de um salário mínimo men
sal. 
§ único - Incorrerão em multa, além do agente, 
o diretor ou membro do partido responsável pela 
transmissão e o condutor do veículo. 
Art. 323 - Divulgar, na propaganda, fatos que 
sabe inverídicos, em relação a partidos ou can
didatos e capazes de exercerem influência so
bre o eleitorado. 
Pena - Detenção de dois meses a um ano ou 
pagamento de 120 a 150 dias-multa. 
Parágrafo único - A pena é agravada se o crime 
é cometido pela imprensa. rádio ou televisão 
Art. 324 - Caluniar alguém, na propaganda elei
toral. ou visando a fins de propaganda, imputan
do-lhe falsamente fato definido como crime. 
Pena - detenção de seis meses a dois anos e 
pagamento de 1 O a 40 dias-multa. 
§ 1 º -Nas mesmas penas incorre quem, sabendo 
falsa a imputação, a propala ou divulga. 
§ 2° - A prova da verdade do fato imputado exclui 
o crime, mas não é admitida: 
1 - se, constituindo o fato imputado crime de ação 
privada, o ofendido não foi condenado por senten
ça irrecorrível. 

r 

li - se o fato é imputado ao Presidente da Repú
blica ou chefe de governo estrangeiro; 
Ili - se do crime imputado, embora de ação 
pública, o ofendido foi absolvido por sentença 
irrecorrível. 
Art. 325 - Difamar alguém, na propaganda elei
toral, ou visando a fins de propaganda, imputan
do-lhe fato ofensivo à sua reputação. 
Pena - detenção de três meses a um ano e 
pagamento de 5 a 30 dias-multa. 
§ único - A exceção da verdade somente se 
admite se o ofendido é funcionário público e a 
ofensa é relativa ao exercício de suas funções. 
Art. 326 - Injuriar alguém, na propaganda elei
toral, ou visando a fins de propaganda, ofenden
do-lhe a dignidade ou decoro: 
Pena - detenção até seis meses ou pagamen
to de 30 a 60 dias- multa. 
§ 1° - O juiz pode deixar de aplicar a pena: 
1- se o ofendido. de forma reprovável, provocou 
diretamente a injúria. 
li - no caso de retorsão imediata, que consista 
em outra injúria. 
§ 2° - Se a injúria consiste em violência ou vias 
de fato, que, por sua natureza ou meio empre
gado, se considerem aviltantes. 
Pena - detenção de três meses a um ano e 
pagamento de 5 a 20 dias-multa, além das 
penas correspondentes à violência prevista 
no Código Penal. 
Art. 328 - escrever. assinalar ou fazer pinturas 
em muros. fachadas ou qualquer logradouro 
público, para fins de propaganda eleitoral, em
pregando qualquer tipo de tinta, piche, cal ou 
produto semelhante 
Pena detenção até seis meses e pagamento 
de 40 a 90 dias-multa. 
§ único - Se a inscrição for realicada em qualquer 
monumento, ou em coisa tombada pela autori
dade competente em virtude de seu valor artísti
co, arqueológico ou histórico: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos e 
pagamento de 40 a 90 dias-muita. 

Continua na pag. 4 

O Médico da Família 
Dr. M Simões Neto 

OBRIGADO, PRESIDENTE 
Nasci em Santa Teresa, no Rio, em 29 de novem
bro de 1938 - Sigmund Freud ainda era vivo, 
faleceu em 1939- antes da Segunda Guerra Mun
dial, em pleno Estado Novo, na ditadura de Geti>
lio Vergas. Aos sete anos de idade meu pai 
colocava-me nos ombros para assistir a chegada 
dos pracinhas - soldados que vinham da guerra, 
muitos deles mutilados, física e mentalmente. E 
conhecemos durante a guerra os racionamentos 
de carne, açúcar e combustíveis - época dos 
carros movidos a carvão - o gasogênio. 
Lembro-me de homens que governaram esse 
país. independente de ideologia política, como 
por exemplo. D. Pedro 1, que, com seu grrto de 
Independência ou Morte' nos passou a primeira 

cota da famigerada divida externa A seguir, D 
Pedro li. nos deu uma filha do quilate da Princesa 
Isabel. que em 13 de maio de 1888, 'libertou' os 
escravos. Getúlio Vargas, já citado, organizou as 
leis trabalhistas e as pós em prática. O Presidente 
Juscelino Kubitschek, médico. com a construcão 
de Brasília • e o povo era feliz? Com inflação ou 
não Castelo Branco, homem sério. E João Figue~ 
redo - o que 'me esqueçam' - responsável por 
uma grande abertura. pois amargara o exilio de 
seu pa1. Alguns dirigentes marcaram muito os 
rumos desse grande país, na minha lembrança 
apertar a mão de Richard Nixon, à época Vice
Presidente dos Estados Unidos. na posse do Pre
sidente Juscelino, no Palácio do Catete, ao lado 
do Marechal T e1xeira Lott. Esses fatos. como guer
ra, ditadura. revolução, marcam. entre outros, a 
minha lembrança de cidadão brasileiro, com for
mação cívica e patriótica. Mas durante todos 
esses anos da minha existência, nunca tinha visto 
um general Julgado pela Justiça ou magistrado 
ser preso. Nunca tinha visto tanta liberdade de 
expressão. pois os fatos administrativos, no go
verno. são apresentados, ao vivo, e o povo pari~ 
cipa de tudo. E os garis, homens simples, do 
povo, podem apresentar comportamento hones
to. autênticos cidadãos, mais dignos do que ai-

guns ministros, conforme tomamos conheci
mento. Interesses são contrariados. O sacrifício 
é grande. Os desonestos não cedem. 
O Presidente, eleito pelo povo, pelo voto direto, 
abre as portas da democracia, coloca a lama da 
administração para fora, na maior prestação de 
contas de que já se teve conhecimento nesse 
pais, e não fica isento de crítica e análise, pois que 
esta lama até respinga nele. Será que nos outros 
governos não havia corrupção, não aconteciam 
fatos e coisas semelhantes? Ou será que o povo 
não tinha acesso a essas informações? A meu ver 
o povo brasileiro está a caminho de sua plena 
cidadania, com autodeterminação e auto-susten
tação, que só pode ser conquistada pelo povo 
com participação, e revolta - sem acomodação, 
pois que a liberdade não cai ,do céu E qual é a 
nossa arma na democracia? E o voto - 'não abra 
mão do seu direito democrático, vote em em 
quem você confia' O povo escolhe e decide - 'é 
fazendo que se aprende' - e. se Deus quisor não 
vamos mais precisar de esmolas: nem tíquctc
leitc, nem vale-transporte, nem cesta básica. nem 
Cieps, e nem Ciacs. Cada cidadão deve ganhar 
o suficiente p .. ra comprar leite, viajar como quiser 
e comer o que melhor lhe convier. Professora não 
é babá O dinheiro que se gasta com essas obras, 
reverteria em favor da familia. O Estado não deve 
cortar o cordão umbilical das criancas. Elas têm 
que comer e conviver com seus pais, no seio da 
familia A escola é para dar Instruçao. A mãe tem 
que criar decentemente os seus filhos. Se o Esta
do interfere na infância, cortando laços afetivos, 
na adolescência, provavelmente, lançará esses 
jovens nas mãos dos traficantes. A família é fun
damental e insubistituível na nossa sociedade. O 
povo brasileiro não vai perder essa oportunidade 
de participação ativa e dem9crática que esse 
governo que aí está oferece. E o verdadeiro ca
minho da cidadania. 
Obrigado, Presidente. E que Deus nos proteja. 
Até lá. M. Simões Neto O Médico da Família. 

JANGO 
ADM. DE IMÓVEIS 
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Psicoterapia 
Prof. da Univ. do Rio de Janeiro 

- UNI-RIO e da Univ. de Nova 

Iguaçu - UNIG 

Rua Luiz Gonzaga, 118 - Caonze 

Nova lguaçu/RJ - Tel.: 768-3884 
3~ e .5ª a partir de 16:00h. 

Nesta nova opor
tunidade de estar
mos mais uma vez 
ju ntos, quero 
transmitir ao povo 
do Rio de Janeiro 
a minha mensa
gem de fé, entu

siasmo, otimismo e dizer que ainda há esperan
ças, pois baseado na experiência de nossa vida 
e com o mandato que, por certo, hão de honrar
me, afirmo com convicção que, se eleito, o exer
cerei com a mesma dignidade, trabalho, 
honradez e realizações com que venho há tem
pos fazendo a favor da classe dos trabalhadores 
hoteleiros, transferindo esta experiência a favor 
do povo carioca. 

RAIMUNDO 
CASSIANO 

Vereador 92 - Rio 
N9 20620 - PSC 

EDITORIAL Eles estão novamente na disputa 
Nelson Junior 

-A MODERNIZAÇAO Com a realização das Convenções dos 
Partidos Políticos, começa a "dançar", 
pelas ruas, os nomes dos eternos candi
datos a cargos eletivos que foram repro
vados em pleitos anteriores. 

menos, noção de política e ser datilógra
fo e não como ocorre atualmente na 
C.M.N.J., onde estão pessoas completa
mente despreparadas, que não sabem 
nem o que é uma máquina de escrever. 
Até 1982 o nível intelectual e cultural 
da Câmara iguaçuana era outro. A 
atual legislatura conseguiu ser pior que 
a anterior, apesar dos pesares. Há as
sessores que exercem profissões com
pletamente incompatíveis com a 
função de assessor de um detenLOr de 
cargo eletivo. Enfim ... 

DOS PORTOS 
Com a aprovação, pela Câmara dos 
Deputados, do Projeto do Gover

no de Modem ização dos Portos 
Brasikiros, acaha mais um dos ran
ços deixados pela desastrosa políti
ca ditatorial imposta por Getúlio 
Vargas, que à guisa de "pai dos po
hrcs", insli1.uiu diversas abcrraçôes 
que vêm gradativamente sendo 
derrubadas. 

Todo e qualquer tipo de monopó
lio é, indubitavelmente, contra o 
progresso e ascenção social e eco
nômica de qualquer nação. Tanto 
é assim que a ex-União Soviética 
hoje, livre dos absolutismos, ca

minha para a economia de merca
do, única porta, nos tempos 
modernos, para a ascenção dos 
povos. 

Os monopólios só servem ao cor
porativismo de classes, econômicas 
ou profissionais. 

Não era de hoje a necessidade des
sa modernização, pois esta siste
mática fora instituída cm 1934 que 

prejudicou, em muito, o desenvol
vimento do comércio exportador e, 
até mesmo, o comércio interno, 

porto a porto. Só serviu para man-

FOTO 
EXPRESSO 

ler privilégios inaceitáveis, cuja 
conta sempre recaiu no bolso dos 
menos favorecidos. 

A justiça social deve estar voltada 
para toda a população do País e 
não somente a grupos de apadri
nhados. Qualquer país para lor
n ar-se forte , precisa livrar-se 
dessas aherraçôes e parece-nos. 
que este processo, agora iniciado, 
tornar-se-á irreversível e assim o 

Brasil sairá, gradativamente, do 
seu atraso econômico, social e 
Lecnológico. Não há que se ter 
medo de enfrentar outros corpo
rativismos, que lutam para man

terem seus privilégios cm 
detrimento de todo um povo. Há 
que se olhar, cm primeiro lugar, 
para o interesse da coletividade. 
pois só assim atingiremos o que 
tanto lemos perseguido, ou seja, 
instalarmo-nos como nação do 
Primeiro Mundo, onde a riqueza, 
porém, não estcj a concentrada 
nas mãos de uns poucos. mas dis
tribuída com justiça e equidade 
entre o nosso povo. Sem moder
nizar o arcaico nflo chegaremos 
nunca lá. O caminho é esse! 

Alguns já exerceram, por exemplo, o car
go de vereadores mas que, devido a omis
são exercida durante o mandato, foram 
alija<los do cenário politico municipal de 
Nova Iguaçu, no maior julgamento po
pular das eleições passadas. Deixaram o 
tempo passar e hoje tentam "iludir" o 
eleitorado mudando de sigla partidária, 
aprimorando a fala, o discurso, com a 
finalidade de atrair os votos daqueles que 
não foram "convencidos" anteriormente. 
Em 1988 - ao iniciarem seus man<latos -
alguns vereadores traziam, nítidamente, 
estampada cm suas fisionomia~ que se
riam vereadores por apenas quatro anos 
(período do mandato) e nada mais. 
Alguns (poucos), entretanto, consegui
ram dar a "volta por cima" e se saíram 
modestamente cm suas funçôes de repre
sentante popular. Outros, porém, mete
ram os "pés pelas mãos". 
O único partido (de que lenho ciência) 
que promove cursos de esclarecimentos 
aos seus candiuatos a cargos eletivos é o 
PL (Partido Liocral que tem na uircção 
do Diretório Municipal, o empresário 
Luiz Melo, csclareccnuo, aos futuros 
edis, o que é constitucional, inconstitu
cional, projetos, decretos-lei, moção, 
projeto de lei, etc. Matérias com as quais 
conviverão durante o mandato. 
Um vereador eleito deve saoer o que 
quer dizer estas palavras desconhecidas. 
Para exercer um cargo de ASSESSOR, o 
vereador deve escolher, a dedo, entre os 
seus canos-eleitorais, um que tenha, pelo 

UNILAJE 

Até ao ano citado, a Câmara Municipal 
de Nova Iguaçu era composta por 21 ve
readores e os "assessores" não possuiam 
cargos de confiança, pagos pelo Legisla
tivo, mas pelos próprios edis, e eram 
mais atuantes. 
0)m a implantação de CCs para asses
sores, os beneficiauos se acharam "donos 
da cocada preta", exercendo as funções da 
forma que bem entendem. No pleiLO se
guinte sao alijados, ou seja, não retornam. 
O eleitor tem "a faca e o queijo" nas mãos. 
Deve verificar, procurar, pesquisar e 
conhecer o passado do candidato e julgar 
se é merecedor ou não do seu precioso 
voto. O arrependimento de ter votado mal, 
perdurará por quatro longos anos. 
Não olhe, apenas, para a sigla partidária, 
conhc~a a fundo o seu representante. 
Para a cleiçãode3deoutubro temos mui
tos canuidatos, e para a reeleição, exce
lentes edis, mas cm compensação há 
alguns que não passam de "ilusionistas" 
profissionais da política. 

* Nelson Junior é colunista político há, 18 
anos, mantendo a coluna ANTE-SALA POLITI
CA e TERMÔMETRO POLÍTICO, publicadas 
em diversos órgãos da imprensa iguaçuana. 

Contabilidade 
Lajes pré-fabricadas 

Cerâmica Própria NELSON BoRNIER 
Fotografias para casamentos, batizados, 

aniversários, etc. 

Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 - Figueira - O. Caxias 
Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 - Nova Iguaçu 

EscriL: Rua Prof• Venina C. Torres, 230 s/408 - Centro - Nova Iguaçu. 
leis.: 767-9280 / 767-5342 e 776-1807 • Organização de Empresas 

Video-filmagens - Fotos para documentos 
Revelações 

Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio - Qualidade 

e Bom Atendimento 

Av. Nilo Peçanha, 1 O sala 204 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ 

No coração da cidade 

• A~sistência Fiscal e Comercial 

JESUÉ BRITO • BalêrJ::ç9s 
-::-.-.·.:-:-.:; .. :-.-· ·· .. 

Vereador - 92 
P.D.C. 
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RiJ~:PÚ,f~\iiiri'ina Corrêa Torres, 230 - 10° andar 
,,, · ,, .. •·• ''.'..,.'"··centro - Nova Iguaçu -17610 -G-E-NT_E_ 

DA GENT~ Nova Iguaçu ::'f.~l.'7~7:~1747/767-7621 (Sede Própria) 
:r=:- \: .. ::-.-::.: -

SOMBRA, ÁGUA FRESCA E OUTROS BARATOS ... 
... razões de sobra para ser sócio do maior sistema 
de férias da América Latina. 

.. & 
~PRAJACLUB 

CENTRAL Dli RESERVAS 

Compre já o seu título e 
desfrute de tudo o 

que a vida tem de melhor 
Av. Pres. Wilson, 165 

Grupo 111 o - Castelo - R.J. 
Tels.: 220-6616 - 220-6664 

(021) 

ONDE TODO DIA É DIA DE FÉRIAS 

IEIJEtEVADA 

A EII FUNCIONAMENTO 
• Barra da Tt,ca (RJ) 
'Sede~ (RJ) ■ EM CONS1'RUÇÃ0 
~(SP) . -(AI.) . . 
Concolçll> de-(RJ) e.,_ doJordlo (SP) 
~(SP) 
Af98-Rla(RJ) 
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=-=1:i • Ellllil'tNfTAÇAo 
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::6~ NIIII~ 
-~ . --(MI) 
.......... ,RJ) PoçaodeC..(MG> 

•Qa~Yllllo&CRJ). 
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Propaganda Eleitoral: 
As penas da Lei. 

Continuaçã~ da 2ª página 
O Artigo 327 prevê para as penas cominadas 
nos arts. 324, 325 e 326 o aumento de um 
terço, se qualquer dos crimes é cometido: 
1 • contra o Presidente da República ou chefe de 
governo estrangeiro; 
11- contra funcionário público, em razão de suas 
funções; 
Ili - na presença de várias pessoas, ou por meio 
que facilite a divulgação da ofensa. 
Art. 329 • Colocar cartazes, para fins de propa
ganda eleitoral, em muros, fachadas ou qual
quer logradouro público: 
Pena: detenção até dois meses e pagamento 
de 30 a 60 dias-multa 
§ ún.iico - Se o cartaz for colocado em qualquer 
monumento, ou em coisa tombada pela autori
dade competente em virtude de seu valor artísti
co, arqueológico ou histórico: 
Pena: detenção de seis meses a dois anos e 
pagamento de 30 a 60 dias-multa. 

Pena: detenção de três a seis meses e paga
mento de 30 a 60 dias-multa. 
§ único. Além da pena cominada, a infração ao 
presente artigo importa na apreensão e perda do 
material utilizado na propaganda. 
Art. 336 • Na sentença que julgar ação penal pela 
infração de qualquer dos arts. 322, 323, 324, 325, 
326,328, 329,331,332,333,334 e 335, deve o juiz 
verificar, de acordo com o seu livre convencimen
to, se o diretório local do partido, por qualquer dos 
seus membros, concorreu para a prática do delito, 
ou dela se beneficiou conscientemente 
§ único - Nesse caso, imporá o juiz ao diretório 
responsável pena de suspensão de sua ativi
dade eleitoral po~ prazo de 6 a 12 meses. agra
vada até o dobro nas reincidências. 
Art. 337 - Participar, o estrangeiro ou brasileiro que 
não estiver no gozo de seus diereitos políticos. de 
atividades partidárias, inclusive comícios e atos de 
propaganda em recintos fechados ou abertos. 
Pena: detenção até seis meses e pagamento 
de 90 a 120 dias-multa. 

.:.·:·.·.,•:-: ... ·'•• 

um voto de confiança a um cida
dão como você e depois sim a um 
candidato do nosso bairro, a fim 
de que, juntos, pos~amos traba
lhar pelas melhorias que ele ne
cessita. 
Sendo comerciante e morador na 
localidad~ há 6 anos, venho, atra
vés de muitos esforços e trabalho, 
contribuindo para que a nossa co
munidade não fique tão abando
nada. 
Após muito trabalho junto ao DE
TRO consegui a implantação de 
duas linhas de ônibus sendo uma 
para Campo Grande e outra para 
a Central e uma linha Lagoinha
Nova Iguaçu. 

Art. 330 • Nos casos dos arts. 328 e 329 se o 
agente repara o dano antes da sentença final, o 
juiz pode reduzir a pena. 
Art. 331 • Inutilizar, alterar ou perturbar por meio 
de propaganda devid.fmente empregado: 
Pena: detenção até seis meses ou pagamento 
de 90 a 120 dias- multa. 
Art. 332 • Impedir o exercício de propaganda: 
Pena: detenção até seis meses e pagamento 
de 30 a 60 dias-multa. 

§ único - Na mesma pena incorrerá o responsá
vel pelas emissoras de rádio ou televisão que 
autorizar transmissões de que participem os 
mencionados neste artigo. bem como o diretor 
de jornal que lhes d ivulgar os pronunciamentos. 
Art. 338 - Não assegurar o funcionário postal a 
prioridade prevista no art. 239. 
(Art. 239 - Aos partidos políticos é assegurada 
a1prioridade postal durante os dias anteriores à 
realização das eleições, para remessa de material 
de propaganda de seus candidatos registrados) 
Pena: pagamento de 30 a 60 dias-multa 

Minha meta de 
trabalho no 

Bairro Lagoinha 
e Km 37 

Agora para fazer muito mais e 
aceitando o desafio, lancei-me 
candidato para que através de um 
mandato possa trabalhar em be
nefício de nossa sofrida comuni
dade, tão carente de atenção dos 
poderes públicos. 
Saberei honrar o mandato que me 
confiarem com dignidade Art. 333 - Colocarfaixas em logradouros públicos: 

Pena: detenção até dois meses ou pagamento 
de 30 a 60 dias-multa. 

O negócio não é prometer e sim 
fazer . 

Art. 334 - Utilizar organização comercial de vendas, 
distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios 
para propaganda ou aliciamento de eleitores; 
Pena: detenção de seis meses a um ano e 
cassação do registro se o responsável for 
candidato. 
Art. 335 - Fazer propaganda, qualquer que seja 
a sua forma, em língua estrangeira: 

São estes os artigos que tratam, especifica
mente, sobre as penalidades existentes no Có
digo Eleitoral. Com esta matéria esperamos ter 
dado nossa colaboração pára que os candidatos 
e os partidos e. em especial o Partido Social 
Cristão não incorram em nenhum dos artigos 
previstos pela legislação. 

Com a sua ajuda seremos fortes 
para que possamos fazer do nos
so bairro Lagoinha um bairro de
cente e bonito. 
Para que isso aconteça é necessá
rio que a comunidade do bairro dê 

Para Vereador 
LUIZ DA ASSOCIAÇÃO 

P. S. C. 
Nº 20.646 

Em 92 Vote Certo 
Para não chorar depois ... 

EDMILSON RIBEIRO 
Vereador 

PSC - N. Iguaçu - 20630 

SHALLOM - Contabilidade e Serviços 
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Contabilidade - Marcas e Patentes -
Microempresas- Despachante 

Estr. BelfordRoxo 2022- Sls. 03/04-Bom Pastor 
Belf ord Roxo - EsL do Rio de Janeiro 

BFR 

FUNERÁRIA SÃO SALVADOR 
CONVÊNIOS: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
Ministérios dos Trans,:>ortes, Compactor, Pedreira Vigné Mi
nistério do Exército. • Concessionaria dos Serviços Funerários 
e de Administração dos Cemitérios de Nova Iguaçu. 

RUA DOII WALIIOR. 11'1- NOVA IGUAÇU- RJ 
1EL: 1'17•1241N7~ 

H. PEROBELLI , .. -. . . -....... ·.·.•-·•-•-·.·.·.·.•.-·.·--... •.·-·.-.•.·-·.•.,..•.•-•,;.•.• ... •.•.•.•,·.·-•.-...•.·---•-•,•.,._ ... ,•.•-·-•.••.•.•.•.•.•.•-•.•.•.•---•-•.-.-,· ·••.•.···-·••,•.·· . .. ...... .) 

CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
Serviços Contábeis - Aluguel de Casas, 

Apartamentos e Telefones 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 427 sala 340 

Shopping 427 • Centro Nova Iguaçu - RJ 

PAULO GONÇALVES 
Vereador 92 

A Educação, o trabalho, a saúde e o progresso 
de Nova Iguaçu são meus objetivos 

PSC - 20660 - Nova Iguaçu 
~ ~ 

DEP. CORNÉLIO 
RIBEIRO 

Apoia e Indica: 

Sergio Ramos 
Nº 12.645 

CARLINHOS 
(BAIRRO DA LUZ) 

O VEREADOR QUE 
QUEREMOS 

PSC - Nº 20.604 

MARMIL-Marmoraria Iguaçu Ltda 
Mármores para construções - Instalações comer
ciais em Mármore e Granito 
Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 
Av. Nilo Peçanha, 670 - leis. 767-7196/767-8563 

·-----------------~ 1 BRASIL AUTO ESCOLA 1 
Convênio c(f ouring Club do Brasil 1 

1 Cart. Motorista - ambos os sexos - 21 Via Cart.. 
1 Transf. de Propr. de Veículo -12 emplacamento 1 
1 Dtrr/DUAl./IPVA - Seg. Obrigatório - Mudança de cor 1 

An:íllo A. Machado (Celinho) - DH 007 - 41 CRT 
1 RUà 13 de maio 239 - Centro - Nova Iguaçu 1 

~-----------------~ 
PAULO AMÉRICO PSC 
Está chegando para somar com as comunidades da 
Cidade do Rio de Janeiro N-1- 2 O 6 2 4 

Contato: Rua Vaz de Toledo, 488 c/1 - Eng. Novo 
Rio de Janeiro - Tel.: 241-2849, 

Dr. José Aderbal de Paiva 
Administração - Compra e Venda de Imóveis -

Escrituras - Contratos. 
Av. Gov. Amaral Pdxoto 20 s/ 204 Centro 

N. Iguaçu - Tel: 768-4359. 

r 
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MESQUITENSES AINDA 
QUEREM A EMANCIPAÇÃO 

Nisval de Magalhães 

O Diário Oficial de 6/3/92, publicou 
a Resolução nº 129, de 27 /02/92, da 
Assembléia Legislativa do RJ , deter
minando a realização do plebiscito 
para a criação do Município de Mes
quita, em data a ser determinada 
pelo TRE/RJ. 
O Conselho Pró-Emancipação de 
Mesquita, liderado por Hélio 
Mendes do Amaral e Zedequias de 
Araújo tão logo tomou conhecimen
to daquela resolução há tanto tem
po esperada, iniciou suas reuniões 
objetivando mobilizar os diversos 
segmentos da sociedade local para 
uma ámpla conscientização da ne
cessidade de libertação político-ad
mi nistrativa daquela importante 
localidade do Município de Nova 
Iguaçu - hoje com 250 mil habitantes 
e 90 mil eleitores. 
A grande preocupação dos emanci
pacionistas é com relação à data da 
consulta popular (plebiscito), evi
tando que seja marcada para o pri
meiro trimestre de 93, ou junto com 
o plebiscito do sistema de governo, 
cujo 'não" em qualquer das hipó
teses previstas: presidencial ismo, 
parlamentarismo ou monarquia, 

possa refletir negativamente, consi
derando-se o pouco esclarecimen
to político que o povo tem. 
Outra grande preocupação é a in
formação sobre as condições que 
Mesquita tem para viver inde
pendente. Pelo que sabemos, are
gião tem área geográfica maior que 
Nilópolis e uma arrecadação tribu
tária superior a pelo menos, 53 mu
nicípios do RJ. 
O PSC de Mesquita foi o primeiro 
partido a manifestar seu apoio pú
blico a emancipação e, entre os 
seus ardorosos emancipacionistas, 
estamos nós, sempre presentes 
nas reuniões e eventos levados a 
efeito pelo Conselho. 
Os demais diretórios do PSC estão 
solidários com o movimento e pron
tos a apoiar no que for necessário. 
Historicamente o movimento Pró
Emancipação de Mesquita iniciou- se 
em 1957 e o primeiro plebiscito reali
zado em 6/9/87, que se tornou desfa
vorável, por falta de informações e 
pela campanha contrária feita pelo 
Prefeito da época, que embora o SIM 
fosse vitorioso, não houve o •quorum" 
mínimo exigido por lei. 

Se não hoüver ,sido feito nenhum Ji~;~c.prqq'çom:ª occ:lem'. ol38$àfues.:(,( 
testamento, a lei determina quê seu '-tn~i'iilç~SsãÔ;·se_ndÔ~~kn'i'i~ôjiõd~f '', 
patrimônio .(móveis e imóveís} se.íam ótesüí.dor, ter. o·pod~(~obié'.~'.totàib/. 
trarisfer,idoi para seus herdeiros le- Õ~cié dos· ben:~ dispõi:ííyeis_: ·\·°:; 

PEDIATRIA E PURICULTURA 
Dr. Thales Barbosa da Silva -VACINAÇAO 

Tenho porobjetivo realçar nestas pou
cas linhas a importância da preven
ção das doenças infecto-contagiosas 
da infância, através da vacinação. 
A imunização pode ser passiva ou ativa. 
A imunização passiva é aquela que pra
tica-se através da indução do desenvol
vimento de anticorpos no indivíduo, 
atraves da exposição do mesmo a 
germes mortos ou atenuados. 
A imunização ativa consiste na expo
sição do indivíduo a doença, não 

sendo hoje em dia realizada. 
Temos que, em nosso País, estarmos 
cientes da medicina preventiva e da 
sua importância socio-econômica, em 
relação ao número de mortes e se
quelas orgânicas, que podem causar 
acarretando despesas enormes e a 
incapacidade de vários indivíduos. 
As imunizações de rotina incluem a 
poliomiel ite, tétano, difteria, coque
luche, sarampo, tuberculeise, caxum
ba e rubéola. 

JORGE MARCOS, candidaLo a Vereador, pelo Rio de 
Janeiro, com o nº 20601, vem dis<.:uLindo com as comu
nidades a volt.a dos "TAIOBAS" - Ônibus com La rifüs 
reduzidas para atender ao transporte de pequenos vo
lumes e Lrabalhadorcs de baixa renda e ainda o trans
porte integrado com a CBTU, alrav6s dos ônibus 
articulados. Tcl.: para contato 392-6813. 

r INl:ORMI·: l' UllLICITÁl{IO 

Tudo é Força, Mas Só Deus é Poder. 
() l' .S.C é um partido privilegiado Ix1r dois nwtIvos: 1 - é um 
I><111ido Cri,tiio: 2 • po,,ui um jornal. Um vdculodi: Comunirnçiio 
Cêl()i't/ de k-v.-1r uma mcn~1gcm ~Vê1t1gélic:a. a todos O(; ldton .. -s 
con,cii:llli?;111Llo da .Justiça di: Deu,. 

JORGE MATIAS 
ESTÁ 

ZETH (Elizeth) 
Nossa Vereadora de Verdade 

lkus L'Sl;í dm1do força aO!> homens p;Ira combalcrcm a corrupção. 
,1ct1hando com os n:gmu~ autorit,~rio~. ,,brindo 1x,r1t1s parn a 
prcgaç;io do cvangdho a c.:xcmplo da Rús.~ia. t\lbâni;i' i: outros 
l~•íst...~ ex•comu11ist,1s. 
Na conci:pç-Jodi: mui lo.<,. o crisliío não devi:ria pat11c1parde polít1rn, 
nrns i:u dj.,,, que Ixxle. e deve. Não pode é ser enganador. desoncslo. 
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PARA ANUNCIAR 
LIGUE 

(021) 249-9727 

DAS TINTAS 
Vende Sempre Por Menos 

Tintas • Óleos • Pincéis • Alvaiades 
Gessos • Colas • Vernizes 

Tudo para pintura 

Rua Quintíno Bocaiuva, 53/55 - Nova Iguaçu 
Tels: 767-8384 • 767-8388 

PSC - 20.622 
Nova Iguaçu 

LUCIANO LAGOS (PAI) 
Tudo pela Assistência Social 

P. D. T. 12. 604 

Joaninha, de braços 
abertos te saudamos! 

Joãozinho, Joãozão, Graça 

" 
vel lazi:r. Antonio Tomé d~ Lima 

SOCIAIS 
Reunido com seus fam iliares e amigos foi festejado 
no último dia D de junho o aniversário do nosso 
correligionário Antonio Amorim, candidato a 
vice-prefeiLo no Munidpio de Queimados, que foi 
realizada cm sua residência naquela localidade. 
Dia 27 aniversariou a jovem Elissandra, que com
pletou 20 anos cercada do carinho de seus amigos 
e dos seus pais Edilson Gomes e Maria de Lourdes, 
e ainda de João Lima, José Lima, acompanhados 
de suas "respectivas" Edi e Adriana e mais sua irmã 
Eliane. 
Também no dia 27 ocorreu o aniversário de Thaís, 
m:La do ediLOr desse periódico: J. Fontes. 

~ . , 



José Guilherme de Moraes 

O MELHOR MOMENTO 
A data da ver
dade já alarma 
muito dos can
didatos em to
do o solo flu
minense - 3 de 
outubro. Aqui 
e ali começa
mos a ver pro

blemas comuns em partidos polí
ticos cuja semeadura na entres'a
fra - entenda-se, período entre 
eleições - foi realizado com se
mentes não apropriadas, isto é, 
algumas sementes de má quali
dade, imprópria a um partido po
lítico com objetivos doutrinários e 
filosóficos a serem alcançados. 
Desconfianças, exacerbações na 
fala, propostas inócuas de marato
nas, quando ainda engatinhamos, 
destemperos, arranjos políticos li
gados ao interesse individual, tudo 
isto resultado de uma aglutinação 
de interesses e ideais tão heterogê
neos quanto a quantidade de so
nhadores·vereadores ou prefeitos, 
ainda não afinados com o objetivo 
maior da ação política do PARTIDO 
SOCIAL CRISTÃO, que vem nesta 
luta pelo espaço político para ser 

um partido permanente na luta 
pelo Bem-Comum. 
Nesta eleição existe o melhor mo
mento para que o PSC, através 
dos candidatos a vereadores e 
prefeitos, em diálogo direto com 
os eleitores possam, realmente, 
conhecer os problemas das 
suas áreas de atuação, priorizá
los, constituindo a mola respon
sável pelo sentimento 
comunitário, que deve nortear as 
ações do PSC com um todo. 
Aqueles que neste momento. en
vergam uma candidatura para 
vendê- la mais à frente em benefício 
próprio, sem sombra de dúvidas 
será identificado pela Executiva Re
gional e tão logo seja possível, ca
so não saia antes, será 
defenestrado como pária no pro
cesso implementado pelo Partido 
Social Cristão. 
Unamo-nos, os verdadeiros So
ciais Cristãos Fluminenses, para 
que a cada processo eleitoral ter
mos maior força, a fim de filtrar ou 
alijar do nosso convívio os aven
tureiros e vendedores de legenda. 
* José Guilherme de Moraes é o segundo 
vice-presidente da Comissão executiva re
gional do Estado do Rio de Janeiro. 

Justiça Social 
e Sociedade 

Justa - VI 
lnezil Penna Marinho 

Contribuição para uma Teoria do "IUS IUSTUM" 
(continuação) 
... Incorporada a expressão à doutrina so
cial da Igreja e conceituado os seus princí
pios e fundamentos, são estes incluídos na 
nossa Constituição de 1934, cujo artigo 
151 admite uma ordem econômica a par 
da ordem jurídica. A ordem econômica 
deve ser organizada conforme os princí
pios da .iustiça e as necc.~sidades da vida 
nacional, de modo que possibilite a todos 
existência digna. Dentro desses limites, é 
garantida a liberdade econômica. 
Coube, no entanto, à Constituição de IS 
de setembro de 1946, utilizar pela primei
ra vez, cm texto constitucional. a expres
são JUSTIÇA $0CIAL: "Art. 145 - A 
ordem econômica deve ser organizada 
conforme os princípios ela justiça social, 
conciliando a liberdade de iniciativa com 
a valorizaç:io elo trabalho humano". 
E a atual Constituição elcsenvolveu a idéia 
da JUSTIÇA SOCIAL no seu artigo 160, 
e, a respeito, faremos referência especifi
ca mais adiante. 
Parece-nos ele maior oportunidade destacar 
que, cm .10 de janeiro de 19<~, o eminente 
Prof. HAROLDO VALADAO apresen
tou ao Ministério da Justica o seu "Anie 
Projeto de Lei Geral de Aplicação das Nor
mas Jurídicas", para substituir a "Lei de In
trodução ao O1digo Civil" (Decreto-Lei nº 
4.657, ele 0-tft.)9/42), por ocasião dos estudos 
de reforma do nosso vetusto Ox!igo Civil, 
cujo art. 9'-' está assim redigido: A aplicação 
das normas jurídicas se fará sob a inspiração 
do hem comum, da justiça S4.x.ial e da equi-

SEBASTIÃO 
DE CARVALHO 

Vereador 92 
Coragem, Dinamismo e Trabalho 
Nº 20633 - P.S.C. • Nova Iguaçu 

ALCEU 20.622 
Há 40 anos a serviço 

da comunidade de 
Belford Roxo. 

, ELCIO ANTUNES 
A RENOVAÇÃo_QVE 

NOVA IGUAÇU PRECISA 

PSC 

É muito bom quando .w tem 
um amigo ... * 20620 *p 

RODRIGO s 
Belford Roxo C 

dade". Por ~ dispositivo, a JUSTIÇA SO
ClAL pas..c;aria a integrar a orelem jurídica. 
A JUSTIÇA SOCIAL pretende corrigir 
as grandes distorções ocorridas numa so
ciedade, diminuindo as distâncias e dife
renças entre as classes, que a constituem, 
favorecendo os mais humildes. Evitar que 
os ricos se tornem cada vez mais ricos e os 
pobres cada vez mais pobres, oferecer 
idênticas oportunidades a todos, perse
guir a igualdade de direitos entre os cida
dãos, abolir os privilégios ele alguns, 
pregar a fraternidade e a solidariedade 
humanas, assegurar remuneração condi
gna ao trabalho - evitando a sua espolia
ção pelo capital - distribuir equitativa e 
proporcionalmente os favores e riquezas 
do Estado, tais são alguns dos objetivos 
colimados pela JUSTIÇA SOCIAL. 
Há que se considerar ainda que a expres
são JUSTIÇA SOCIAL ficou impregnada 
de sabor político, quando ditaelores - Var
gas, no Brasil, e Perón na Argentina - elela 
fizeram o seu instrumento, para, demago
gicamente, inebriar o povo com promes
sas nas quais se alçavam como o seu 
supremo e único distribuidor. 
A SOCIEDADE JUSTA implica uma es
trutura jurídica fundamental, na qual re
pousam seus pressupostos, inspirados no 
Direito Natural, o que facilitaria a sua 
assimilação por todos os povos, uma vez 
que consideram o homem como o centro 
de seu estudo e elcsenvolvimento, nele re
conhecendo os direitos milenares de que 
é repositório, a dignidade a que faz jus e o 
respeito que deve merecer. E poderíamos 
repetir com Protágoras: "O homem é a 
medida de todas as coisas". 
Concluindo, a Justiça Social encontra as 
suas origens e fundamentos nas doutrinas 
econômicas, enquanto a SOCIEDADE 
JUSTA repousa seus alicerces na Teoria do 
Direito Justo, eminentemente jurídica. 
A seguir, na próxima edição: Os Pressu
postos de uma Sociedade Justa 

,., a" Jornais, Revistas e Livros 

Ofn 0$ • ã.o Cartazes, Prospectas : ·· · 'P tÇ Propaganda para jomais 
MAX DACEDAE JOAO CASSIANO 
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aji½i!l.<lrdino de Melo, 2.075/205 - Centro - N. Iguaçu 

Vendo vestidos de noiva usados e aceito 
encomenda de vestidos novos, sob medida 

Mais barato que aluguel 
Ligue 390-4440 - Angela ou Antônio 
Rio: 

Dedicação, Trabalho e 
Progresso para Belford Roxo. 
PSC - 20.644 - Belford Roxo 

BELMIRO BRASIL 
VEREADOR 92 

A Esperança dos bairros Chacrinha e 
Santa Eugênia • Nova Iguaçu 

PSC - Nº 20634 - PSC 

AGORA É PRÁ VALER ... 

SÃO GONÇALO MERECE 
UM DESTINO MELHOR 

JOÃO CASSIANO 
Vereador 92 

P.S.C. - São Gonçalo 

NQ 20.630 

Nas Trilhas 

·do Disco 
Q 
~ 

GRUPO PIRRAÇA 

O Grupo Pirraça é um conjunto 
musical perfeitamente entrosado, 
super afinado, que tem força, dis
posição, união e muita garra, para 
lutar pelo que acreditam e almejam 
na vida. São sete componentes: 
Bandy (surdo e vocal), Adilson Bar
bado (reco e vocal), Jorginho do 
Pandeiro, Ricardo, Jorginho do 
Banjo, Evandro Lima, Élcio do Ban
dolim e dois músicos Chaninho, 
Luís Carlos (bateria) e João Marcos 
(contra-baixo). Juntos tocam e 
cantam afinadinho, fazendo muita 
gente cantar e dançar só pensando 
no que há de bom na vida. Contra
tados pela TPM DISCOS o grupo 
está lançando o segundo disco 
nesta gravadora. 

Vamos juntos 
Agora e 
Sempre 
Conquistar 
Os direitos da gente 

THE JESUS ANO 
MARY CHAIN 

199'2 marca o retorno de 
The Jesus Mary Chain, 
com o lançamento de 

seu 4° LP "Rollercoaster" no Brasil. 
O momento é perfeito para a volta 
da banda cujo Lp "Psychocandy" é 
considerado, popularmente, como 
uma forte marca dos anos 80. 
Com rebelião, inovação e "gás" nas 
entranhas, quem mais, além deles, 
tomaria a década de 90 por assalto, 
como por exemplo, "Reverence" -
uma música encharcada de baru
lho, ritmo marcante e um verso de 
abertura como "I Wanna Die Like 
Jesus Christ" 
Há sete anos "The Jesus and Mary 
Chain" surgiram com a música "Up
side Down" pela Creation Records, 
que juntamente com uma série de 
apresentações ao vivo, cheias de 
vandalismo, de guitarras iradas, lhe 
valeu um contrato com o selo 
"Blanco y Negro". 

ROSANA 

Rosana em ótima fase cantando, 
cada vez melhor, músicas perfeitas 
para o seu timbre de voz e está 
ainda mais romântica em faixas co
mo "Impossível Acreditar Que Perdi 
Você" (regravação da música de 
Márcio Greyck, nos anos 70), "Coi
sas do Amor" (um dueto com San
dra de Sá, uma das suas cantoras 
preferidas), "Por Mim" (Sullivan & 
Massadas) e "Paixão", faixa título do 
LP. Mas há, ainda, duas outras boas 
surpresas que Rosana reservou 

para este disco produzido por 
Michael Sullivan: "Fique Um Pou
co Mais", regravação da música 
de 12 anos atrás - parceria da 
cantora com o escritor Paulo 
Coelho - que foi sua primeira can
ção a "estourar" e uma versão 
para "Balme it on the Boogie" do 
Michael Jackson "De pé ou de 
Joelhos". Quem vai dispensares
sa "paixão" feita de baladas, blues 
e músicas dançantes? 

GENIVAL LACERDA: 110 
RAMBO DO SERTÃO" 

Um dos protagonistas da história 
da música do Norte e Nordeste, 
Genival Lacerda soube misturar 
muito bem os ingredientes neces
sários para se chegar onde che
gou, ao 42° LP. Acompanhado 
de muito humor e bastante irre
verência, sempre cultivou suas 
ra ízes nordestinas, que dá um 
toque satírico e de duplo senti 
do às suas canções. Como não 
poderia ser diferente, "O Rambo 
do Sertão" - seu novo LP - traz o 
que há de mais picante nos for
rós, xotes e merengues, que es
tão nas divertidas faixas que, 
cuidadosamente, o artista sele
cionou. 

ENOQUE DAVID 
Trabalho, Honestidade, Verdade 

e Amor contra: Comodismo, 
Corrupção, Mentira Violência. 

BELFORD ROXO 
PARA VEREADOR 

PSC - Belford Roxo 
ANTONIO 

APARECIDO 
ROBERTO 

RUSSO 
MARIA DE FÁTIMA 
~ FERNANDES 

Nº 20.643 
Diretório Municipal do P.S.C. 

A melhor opção para 
o Rio de Janeiro 

CAXIAS 
Calma ... estou chegando ! 

TIA CONCEIÇÃO 
20539 P s c 

JOÃO FRANCELINO 
. Vêr~âdo(92 

20.61 O 
Competência, Seriedade e Coragem 

Apoio: Oswaldo Cruz 

n~(d Sangue Novo A Serviço do Povo 
- V Nova Iguaçu 
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PSC - 20608 
NOVA IGUAÇU 

SILMARIA 
A GUERREIRA que luta em 

prol das comunidades 
Pacto Social Cristão - Belford 

Roxo • Vereadora 20613 

Rua Manoel Reis, 1.147 
Telefone: 761-7212 
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Sempre ao seu lado 

20.620 - P .s.c . 
Ninguém é forte sozinho 

QUEM SABE NÃO ESPERA, FAZ! 

Paulo Anísio - Vereador 92 
P D T - 12614 
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PERFIL 
DEBORAH FREITAS 

Família de origem portuguesa, 
imigrada para o Brasil há mais de 
100 anos e radicada no Est. do Rio 
de Janeiro, principalmente na 
Baixada Fluminense. Deborah Fer
reira de Freitas, nasceu em 15 de 
agostó, do signo de Leao, professo
ra e estudante de Odontologia na 
UNIG, foi coordenadora da Creche 
Arco lris da Prefeitura no interior do 
Est. do Rio de Janeiro, coordenado
ra geral do Ed. Demetríus no bairro 
de São Marcelo, onde trabalhou du
rante 4 anos, atuando como profes
sora no Educandário Mavidaf o qual 
pertence a sua família, onde a mes
ma vem fazendo um trabalho há mais 
de 15 anos com a comunidade. 

Militante de primeira hora, hoje 
candidata a vereadora, tendo co
mo uma de suas bases os bairros 
de Jardim Cabuçu, Três Marias, 
Jardim Marta, Nova Bonanza, Fa
rias IVo., lpiranga, K 32, Lagoinha, 
Aliança, Parque Sta. Antonio, Vai
verde, Linha Velha, Jardim Laran
jeiras, Palhada, São- Marcelo, 
Paraisa, Santa Eugênia, Morro 
Agudo e Austin tem como grande 
preocupação a conscientização 
política da população carente 
deste Município, para que o povo 
possa escolher, democratica
mente, através da apresentação 
de um trabalho sério, e melhores 
dirigentes. 

Assim é que postula uma cadei
ra na Câmara de Vereadores do 
Município de Nova Iguaçu pelo 
PSC. 

Deborah, cujo lema é lutar, tra
balhar e Vencer, tem como objetivo 
principal, o encaminhamento das 
questões de saúde, educação, ilu
minação, esporte e lazer. 

Por isso pretende ser votada por 
você, assumindo compromissos 
com a comunidade de Nova Iguaçu, 
de lutar, trabalhar e fazer. 

Esta é a sua candidata, Deborah 
PSC 20.601. 

·----------------· 

Associação Brasileira de 
Treinadores de Futebol 

vai realizar Curso. 
A Associação Brasileira de Treinadores de Fute
bol vai•realizar de 17 a 25 de julho o 'IV Curso de 
Informações Técnicas e Científicas de Futebol', 
que acontecerá na Urca - Rio de Janeiro.O curso 
será ministrado para Treinadores de Futebol, 
professores de Educação Física, Alunos da Fa
culdade de Educação Física, Ex-jogadores de 
Futebol Profissional, possuidores de curso supe
rior, com vigência em futebol. 
Os interessados poderão fazer as inscrições, 
através de vale postal em nome da Associação 
Brasileira de Treinadores de Futebol - Agência 
Praça Mauá (Rio de Janeiro) enviando cópia do 
vale, com nome e endereço completos, para a 
ABTF e aguardar confirmação da inscrição. 
O custo do Curso de 1 ° a 30 de junho é de Cr$ 
100.000 e de 1 o. a 17 de julho de Cr$ 150.000. 
Para maiores informações dirija-se à Rua Vis
conde de lnhaúma, 134, SI 1813/1814 - Rio de 
Janeiro - Centro. Tel : 253-0287 (021) . 

BORNIER ELOGIA 
DECISÃO DE FEBRABAN 

O Deputado Federal Nelson Bornier em discurso 
pronunciado na Câmara dos Deputados em Bra
sília, elogiou a iniciativa da Febraban em condu
zir a rede bancária a abrir e funcionar em horário 
especial para atender aos aposentados e pen
sionistas da Previdência Social. 
Entre outras considerações Bornier enalteceu tal 
fato como sendo um dos mais dignos procedi
mentos e elevados na história recente da Previ
dência Social. pois que, sempre se tem notícia 
que sacrificam mais ainda e que prejudicam, 
consideravelmente, os inativos e pensionistas, 
notadamente no relacionamento relativos aos 
pagamentos que lhes são devidos. Finalizando 
Bornier disse: 
- Parece, Sr. Presidente, que a velhice começa a 
ser respeitada em nosso País. E isto os Bancos 
nos ensinam a fazer, como este exemplo no que 
se relaciona com o tratamento agora dispensado 
a esta legião de homens e mulheres que, no 
acaso da vida, vinham sendo tratados como 
marginais e considerados párias. 

SINDICATO TEM NOVO 
DELEGADO 

O Sindicato dos Jornalistas Profis
sionais do Estado do Rio de Janeiro, 
designou como Delegado dessa enti
dade para a região do Grande Rio, 
que compreende os Municípios de S. 
João de Meriti, Nova Iguaçu, Nilópolis, 
Magé, Paracambi e ltaguaí, em subs
tituição do jornalista Waldir Queiroz de 
Oliveira, o jornalista Marcos Antonio 
Cândido Manso (Marcos Manso). 

A sede dessa Delegacia será no 
Município de Nova Iguaçu. A indica
ção foi feita no dia 19 de maio. 

Vagões abandonados 
pela CBTU, prejudicam 

moradores de Santa Rita 
em Nova Iguaçu. 

José da Silva Pereira - O Zé do Doce - solicita, 
em nome das comunidades de Santa Rita, pro
vidências à CBTU para a retirada dos vagões 
desativados dessa empresa pública, abandona
dos naquela região, pois os mesmos tem servido 
de esconderijo de marginais, traficantes, prosti
tutas e servindo de obstáculo a tantos quantos 
necessitam transpor a via férrea naquele local. 
Os assaltos são uma constante, assim como 
estupros e outras barbaridades. Melhor seria 
que estes vagões em desuso fossem desmonta
dos e vendidos como sucata. Fica a sugestão. 

. ·. :1 1::::::ti.l:::íª:fitÃ::í.5.µtrPt-. . . 
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1 Bar Rei do Limão 1 
1 Refeições - Bebidas diversas 1 
1 Direção: Oswaldo Cruz 1 
1 Rua Luíz Sobral 580 - Califórnia I 

NOVA IGUAÇU 
COM RESPEITO 

ECOLOGIA 

LAGARTIXA - 11 Lagartus 
Vulgalis" Nova Iguaçu 

~----------------~ 
MAURÍLIO (MANTEIGA) 

PARA VEREADOR 92 

SERVIR A 20640 
COMUNIDADE 

OTONI DE PAULA 
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NÃO ABRO MÃO 
DA SUA 

AMIZADE 

VEREADOR - 92 

52.616 

ALFEU MUGUET 
VEREADOR 92 

PSC 20606 

José Antonio 
de Nigre 

ZÉ GORDO 

A esperança nova para 
uma Nova Iguaçu. 

lncéfalo cartilaginoso, isto é, sem cérebro. Nada lhe ocupa o 
lugar. Cartilaginoso porque é constituída apenas de cartilagens. 
Promóximo, ou seja, não atingiu o grau máximo, que seria chegar 
ao tamanho do lagarto - 70 cm. Não é considerada inseto, não é 
réptil, sendo hermafrodita: fecunda seu próprio ovo após pô-los 
em lugar úmido e quente. Sua simplicidade anatômica não desper
tou nos analistas uma pesquisa mais detalhada ficando depreciada 
junto aos seus congêneres. Vive aproximadamente 200 dias e põe, 
neste período, apenas 13 ovos, abandonando-os à sua própria 
sorte. Não possui veias ou vasos, portanto não tem sangue. 

Sui-generis a lagartixa : aspira grande quantidade de ar e o 
acumula nas cavernas de cartil agem . Esse ar é transformado em 
nitrogênio pelas glândulas isótopas, resfriando-se a dois graus 
centígrados , o que a mantém fr ia e transparente. É quadrupede 
tem suas patas delineadas com ventosas, podendo movimentar
se de cabeça para baixo sem risco de cair, embora, se falhando 
o seu metabolismo ocasionado nas isótopas, caiam repetida
mente. Apresentam o detalhe impar e único de dilacerar-se, 
quando agarrada, deixando pedaços de si mesma na parte que 
a prende. 

Como nas cavernas cartilaginosas desprendem o ar ali acumu
lado, essas partes tremem e tilintam um som quase inaudível aos 
ouvidos humanos. 

Pertence ã família dos camaleões e é universal, habitando 
todos os ambientes e não l'norde. Não tem veneno, porém transfere 
ao ser humano uma micose conhecida vulgarmente como ' cobrei
ro'. Seus fi lhotes, em principio , têm uma coloração escura, alteran
do-se a medida em que precisa fundi r-se com o ambiente, a fim de 
proteger-se dos predadores, já que nascem e vivem sem proteção 
paterna ou materna. 
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CANDIDATO A PREFEITO DE BELF0RD ROXO 
TEM PIANO DE GOVERNO REV0BUOONÁRIO 

OSWALDO LIMA 
O CANDIDATO A PREFEITO DE 

BELFORD ROXO PELO PSC 

FALECEU O 
EX-PRESIDENTE 

DO DIRETÓRIO DO 
PSC EM BELFORD 

ROXO 

Oswaldo Lima conhecedor e experiente em 
Administração Pública, hoje candidato a Pre
feito de Belford Roxo elaborou um\ ;rnqacioso 
e revolucionário Plano de Gov..erno para apli
car, se eleito, /usando um novo modelo de 
administração Pública, comjo e~piego de tec
nologias corretas e avançadas no tratamento e 
enfrentamento dos problemas locais. 
Basicamente é a instalação do que ele denomi
nou de UPMs (Unidades Públicas Munici
pais). Estas UPMs serão distribuídas por todo 
o território do_ Município, abrangendo, aproxi
madamente, 20 quadras com uma população 
em torno de 6.000 almas. Assim, segundo seu 
pensamento, reduzindo o município à sua ex
pressão mais simples, concentrando nessas 
UNIDADES, os serviços essenciais à popula
ção tais como: Posto de Saúde, Escolas, 
Creches, Ambulâncias e outros de interesse 
imediato da população cadastrada na área. 
Quando, exercendo se1.1s mandatos, Oswaldo 
Lima foi responsável por inúmeros serviços 
a bem da população i comt 'calçament.., 

1v 1v, _rua. 

Empresários e 
Trabalhadores 

clamam por Viaduto 
para o Distrito Industrial 

de Queimados. 

Enfermo já algum tempo, faleceu no mês 
de julho o Sr. Edeno Dionísio de Souza. 
Edeno foi ex-vereador e ex-presidente 
do então nascente diretório do PSC, no 
novo município de Belford Roxo, suce- . 
dendo a Jonas Nogueira de Souza, res
ponsável pela instalação desse 
diretório, naquela cidade. 

Em matéria que vai publicada na página 
8, Denise Aragão reinvidica a construção 
de Viaduto de acesso ao _Distrito Indus
trial de Queimados, não só para evitar o 
perigo que representa atravessar as duas 
pistas da Rod. Pres. Outra, bem como 
diminuir os custos de produção das em
presas, com a economia de combustíveis. 
Além, é claro, da preservação da vida dos 
trabalhadores. 

PSC NO RIO DE JANEIRO 
MARCHA COM TÉCIO 

A Aliança Trabalhista Social Cristã, na 
qual o PSC, no município do Rio de 
Janeiro, está inserido juntamente com 
o PSD e o PNTB está marchando e 
apoiando a candidatura o ex- Secre
tário de Justiça: Técio Uns e Silva 
Em recente reunião ocorrida na 
sede do PSC, na Rua Camerino, es
tiveram presentes representantes 
do candidato à eleição majoritária, 
principalmente, o candidato a vice
prefeito Dr. Roberto Vitagliano, que. 
por real impossibilidade do candida
to Técio comparecer, representou-o 
expondo aos presentes, ca idatos 
à ,1e gai,ç naquele município pelo 

•peixinhoª, algumas das propostas 
de governo do candidato citado. 
O comparecimento à esta reunião foi 
maciça, já que lá estavam todos os 
candidatos do PSC. 
O Presidente Ronald Ázaro nesta 
oportunidade agradeceu a presen
ça dos companheiros concitando
os a lutarem com denodo, a fim de o 
PSC ter o seu espaço político garan
tido nestas eleições. 
Com tranquilidade o Dr. Vitagliano 
respondeu a ·todas as perguntas e 
quesC políticas levantadas pelos 
candidatos, falando em nome de seu 
cabeça-de-chapa: Técio Uns e Silva. 

.· . ·.•.•.••:•··· 
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O SEBRAE/RJ realizou de 23 a 
26 de julho, com o apoio da Pre
feitura e Associação Comercial e 
Industrial, a I FEIRA DE NEGÓ
CIOS DE NOVA IGUAÇU, no Gi
násio de Esportes do Sesi. 

Participaram do evento os seguintes 
expositores: Jornal do Commércio, 
Bebidas Drama, Purificador de 
Água Europa, U nimed, Ed. Abril, 

Roland's Jeans, Cor & Art, Enc.' 
Britanica, Ortomil e Ortobom 
(colchões), Cervejaria Brahma, 
Nova Shopping Center, Bonna
massa, Goltien I Cross, Eliana Mo
das, Pierre Alexandre, KRP Balões 
e Maximídia. A feira poderia ter 
obtido maior sucesso se fosse reali
zado em outro local mais próximo 
do centro. Quem sabe na próxima? 

NOVA IGUAÇU TEM JEITO ... COM AMflR 
,_ 

SIMOESNETO 
, 

VEMA/! 

20669 

A VERDADEIRA FELICIDADE ESTÁ EM AJUDAR.O PRÓX MO. 



INFORME LEGAL 
DA FISCALIZAÇÃO PERANTE 

AS MESAS RECEPTORAS 
Código Eleitoral - Parte quarta - Das Eleições. Cap. Ili 

Art. 131 - Cada partido poderá 
nomear 2 (dois) delegados em ca
da município e 2 (Dois) fiscais jun
to a cada mesa receptora, 
funcionando um de cada vez. 
§ 1° - Quando o município abran
ger mais de uma zona eleitoral, 
cada partido poderá nomear 2 
(dois) delegados junto a cada uma 
delas. 
§ 2° - A escolha de fiscal e delega
do de partido não podera recair 
em quem, por nomeação do juiz 
eleitoral, já faça parte da mesa 
receptora. 
§ 3° - As credenciais expedidas 
pelos partidos, para os fiscais, de
verão ser visadas pelo juíz eleito
ral. 
§ 4° - Para esse fim, o delegado do 
partido encé!minhará as creden
ciais ao Cartório,juntamente com 
os títulos eleitorais dos fiscais cre
denciados, para que, verificando 
pelo escrivão que as inscrições 
correspondentes aos títulos estão 
em vigor e se referem aos nomea-

dos, carimbe as credenciais e as 
apresente ao juíz para o visto. 
§ 5° - As credenciais que não fo
rem encaminhadas ao Cartório 
pelos delegados de partido, para 
os fins do parágrafo anterior, po
derão ser apresentadas pelos pró
prios fiscais para obtenção do 
visto do juíz eleitoral. 
§ 6° - Se a credencial aprésentada 
ao presidente da mesa receptora 
não estiver autenticada na forma 
do§ 4°, o fiscal poderá funcionar 
perante a mesa, mas o seu voto 
não será admitido, a não ser na 
seção em que seu nome estiver 
concluído. 
§ 7° - O fiscal de cada partido 
poderá ser substituído por outro 
no curso dos trabalhos eleitorais. 
Art. 132 - Pelas mesas receptoras 
serão admitidos a: fiscalizar a vo
tação, formular protestos a fazer 
impugnações, inclusive sobre a 
identidade do elitor, os candida
tos registrad_os, os delegados e os 
fiscais dos partidos. 

FUNERÁRIA SÃO-SALVADOR· 
CONVÊNIOS: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, P•obrás, 
Ministérios dos Transf)ortes, Compáctor, Pedreira Vigné, Mi
r.istério do Exército. • Concessionária dos~ Funerarios 
e de Administração-dos Cemitérios oe ~a lguaçu. 

O Médico da Família 
Dr. M Simões Neto 

RESPOSTA 
O Médico da Família traz sempre matérias de interesse 

comunitário. 
Além de médico este colunista tem formação cívica, pa

triótica e, sobretudo, humanitária. Quem me conhece valori
za meu trabalho, na Baixada Fluminense, decente, sempre 
voltado no interesse do povo iguaçuano, atendendo, da 
melhor forma possível, para amenizar o sofrimento dessa 
comunidade tão carente e Deus é testemunha. Por esse 
motivo, transcrevo aqui a matéria do jornalista R. Wilson, na 
coluna Políticas & Políticos, do Jornal de Hoje, de sexta-feira, 
31/07/92, para melhor esclarecimento, de fatos que, por 
motivos pessoais envolveram o meu nome numa trama dia
bólica. E que Deus nos proteja. Até lá ... 
Simões Neto 

O candidato a vereador pelo PSC, mé
dico Simões Neto, envolvido recente
mente pelo jornal O GLOBO como tendo 
fornecido um atestado de óbito ao com
positor Moreira da Silva ( o Kid Moren
gueira) bem vivo por aí fazendo seus 
shows, disse-nos que tudo "não passou 
de uma armadilha da deputada Regina 
Gordilho, amiga da repórter autora da 
matéria•. Confirmou ter realmente assi
nado o atestado •para adiantar o pro
cessamento burocrático do possível 
sepultamento do cidadão que teria fale
cido, parente dela; só que, conforme 
combinado com a repórter, enquanto 
ela providenciava isto dirigi-me ao ende-

reço onde estaria o corpo e não exis
tia. Fui de imediato à funerária e só 
então me dei conta do engodo". 

Aliás, a explicação é plausível e normal 
de acontecer na Baixada: em atenção 
à funerária o médico antecipa o que é 
possível do atestado de óbito e depois 
vai contatá-lo e completa o documen
to com as causas, etc, isto em caso de 
morte natural em domicílio. Não é le
gal, claro, mas Baixada é Baixada. Afi
nal, um médico, d iretor de um órgão 
público (IML), professor universitário 
de duas faculdades de Medicina, iria 
prejudicar sua vida profissional a troco 
de quê, não fosse para prestar o que 
achava um favor? 

Escola Professora 
Maria Fernanda 

Pré-Escolar e 1 ° Grau 
Rúa Jorge Santana, 161 - Palhada 

Direção: Prol. Erutian 
IIIA D0II WALIIOII, 1?t-.-llOVA IGUAÇU -AI 

1EL: lU~I.,,..,.... Semanalmente nas bancas "Aprender para Desenvolver• 

Av. Gov. Amaral Peix9to 271 s/703 -
Centro - Nova Iguaçu - RJ 

Dr. José Aderbal de Pai~a 

.... 

Administração - Co!Qpra e Venda de lm6vels :
Escrituras - Colltratos. 

Av. Gov. Amatalfeixoto 20 s/ 204 Cenbo 
N. Iguaçú-Tel: 768-4359. 

JANGO 
ADM. DE IMÓVEIS 

Escritório: 
Rua Tertuliano de Mel~ 64 - Nm,a Iguaçu - Td: 
767-0165 NI 

Das 10:00 às 13:00h. 

Médico 

. 

YBtôUiââ Univ. do Rio de Janeiro f • :~u::~ ~~~;:e Nova 
,, !f 11~;~~:~~::-~:~~~~= 

ri ■,-J.i(íll 
Cerâmica Própria 

, Mlllrlz: Rod. Waehington Luiz, km 15 ·Figueira· O. C.Claa 
Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 • Nova Iguaçu 

Eacril: Rua Prol" Venlna C. Tor-, 230 a/408 - Centro• Nova Iguaçu. 
T~la.: 767--9280 / 767•5342 e 776-1807 

MAR MIL - Marmoraria Iguaçu Ltda 
Mármores para construções- Instalações COí1Jer
ciai$ em Mármore e Granito 
Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 
Av. Nilo Peçanha, 670-Tels. 767-7196/767•8563 

~-----------------~ 1 BRASIL AUTO ESCOLA l 
' Convanio c:/Í'ouring Club do Brasil 

1 Cart. Motorista - ambos os sexos - 21 Via Cart.. 1 
1 Transf. de Propr. de Veíc:ulo-11 emplacamento 1 
1 DUT/DUAL/IPVA - Seg. Obrigatório - Mudaftça de cor 1 

An:illo A. Machado (Cellnbo) - DH 007 - 41 CRT 
1 Rua 13 de maio 239 - Centro - Nova Iguaçu 1 ~-------------~---~ 

UM TRABALHO À 
EXECUTAR 

Os_ candidatos de hoje, os filiados 
e os militantes do Partído Social 
Cristão, têm um trabalho a executar 
ainda em 1992. Conforme é sabido 
e já publicado por nós, o PSC, tem 
inserido em seu programa, no item 
1.2 do Título 'No Campo Político 
Nacional" o seguinte: Promover a 
instalação de um sistema demo
crático definido pelo Social Cris
tianismo, em seu Manifesto, e 
defender as formas parlamenta
rista, democrática e republicana 
de governo. Com isso, os candida
tos de hoje. vencedores ou não, 
terão, a partir da aprovação da an
tecipação do plebiscito para 21 de 
abril de 92, o dever de popularizar 
e conscientizar o povo para este 
novo sistema de governo que, a 
nosso modo de ver, se traduzirá 
por uma maior estabilidade políti
ca, econômica e sÓcial. O presiden
cialismo instituído desde 1889, já 
demonstrou ao longo dos seus 102 
anos de instalação que é um siste
ma frágil. Basta apenas o presi
sidente da nação ter um simples 
resfriado, que os indices das Bol
sas de Valores caiam, o dólar e o 
ouro tenham suas cotações leva
das a estratosfera. Tal sistema tem 
sido o paraíso dos especuladores, 
que se aproveitam dessa fragili
dade. Por outro lado, o Congresso 

que, em se somando 
os votos de todos os J. Fontes 

seus componentes, dão um "banho 
de votos• em relação aos votos da
dos ao presidente e po'r isso tem o 
dever de ser co-gestor da adminis
tração pública. Alguns dos defen
sores do falido sistema 
presidencialista, alegam que o parla
mentarismo só poderá ser implanta
do se o país tiver partidos fortes, mas 
é justamente por ser presidencialista 
que o país não os tem. Vamos um 
pouco mais adiante, Portugal e Es
panha viveram durante décadas sob 
regime ditatorial e, portanto, nem 
partidos existiam. Com a morte dos 
ditadores Salazar e Franco, estes 
dois países adotaram o sistema par. 
lamentarista e estão progredindo a 
olhos vistos. 

A maioria dos países europeus são 
regidos por este sistema e funcio
nam. Por que não o Brasil? Não 
podemos mais ficar sujeitos a 
crises muitas delas forjadas e artifi
ciais. Não podemos viver sobre um 
sistema de governo instável e que 
ao longo da história sofr:,eu inter
venções militares indesejáveis e 
que deram no que deu. Dos 102 
anos de presidencialismo quase 
1/3 foi consumido por ditaduras. 
Portanto precisamos lutar para-mu
dar. Parlamentarismo já 

Candidatos Evangélicos 
Nisval de Magalhães 

Há dez anos, o Tio Alberto, através do "Jornal proveito próprio, de "apadrinhamentos", etc., 
da OraÇÍ!o", deu um recado muito imponante etc., não está escrito nos anais das nossas ins
que se encaixa direitinho na situação atual, já tituições públicas. E os nossa; irmãos evangé
que o PSC, pelos seus fundamentos doutriná- licos? Sim, os representantes evangélicos. 
rios e filosóficos, a trai o cristão em geral, Temos muitos evangélicos no governo de nos
notadamente os evangélicos. É necessário so imenso Brasil, seja a nível municipa~ esta
, destacar nesre artigo "o candidato evangélico" - dual e federal 
;~o. "cand!da~o dos. ~angé_licos",. ~ndo este A coisa começa quando eles se intitulam 
/ ult~, clificil de ~strr, p01s sã<;> m~meros os "candidato dos evangélicos". 
cand!datos evangélicos, das ~IS dIVe~ de- Os evangélicos, de um modo geral, ainda são 

1 ~nunaçôes. Cada uma com Vida própna um tanto "avessos" à política. A politica no 
EIS o r~do do Tio Alberto (com ligeiras Brasil tem sido uma coisa tâo suja, que os 
adaptaçoes) cristãos verdadeiros relutam em aproximar
"Estamos àsvésperasdeeleiçóes. Não faltam se dela, embora a política seja uma necessi
candidatos. Verdes e maduros, cultos e igno- dade na vida de todas as pessoas e da própria 
rantes, grandes e pequenos, conhecidos e nação. O cristão, todavia, está no mundo 
desconheLidos, todos eles, pelo que dizem, para ser o SAL e a LUZ, em todo lugar e na 
"desejando solucionar os graves problemas poUtica, também. Seos políticos evangélicos 
que afligem as massas menos favorecidas". tivessem sempre sido o sal e a luz, seriam 
Sim é claro! então respeitados, reconhecidos e provavel
Alguns já são nossos conhecidos. Já lhes de- mente reeleitos. Não houve, com raras ex
mos o voto uma ou outras veres. Não o fare- cessões, nenhuma reunião de evangélicos 
mos desta vez Já sabemos o que fizeram e o que apontasse estes irmãos como "candida
que não fizeram. Infelizmente o eleitor brasi- tos dos evangélicos". A falta não é somente 
leiro não acompanha e não sabe o que faz ou deles, pois, os evangélicos de todas as deno
íez o seu representante (aquele a quem deu o minaçôes deveriam, no nosso.entender, pro
seu voto) elegendo-o para um cargo legisla ti- mover reuniões para indicar seus can~idatos 
\O Ou executivo. Algunsdelesapenasviveram oficiais. Poucas vezes isso tem sido feito, 
bem, não esquentaram a cabeça, passaram o porém a nível de determinada igreja,excluí-
1ernpo desfrutando o "status" de representante da a própria denominação. 
do povo. Ganharam um "belo"salariodurante Para remediar, o que se pode fazer no mo
v.írios anos lesando os cofres públicos, lesan- menta é votar em candidatos evangélicos que 
do, portanto, nossa confiança. Estamos nos conheçamos bem, usando o princípio bíblico 
acos1umando a ver fotos da Câmara, rom dois deMateus7: 16quediz: "pelos frutos osconhcc
~u três parlamentares presentes. c.ereis". Que esses candidatos já tenham ele
E verdade que nem tudo está perdido. monstrado por seu testemunho, cult.ora, 
Houve e há vereadores, deputados esta- experiência,dedicação,amoreinteressepeios 
duais, federais, s,91adores, prefeitos e go- outros e que poosam representar c:0111 digni
vernadores que cumpriram e cumprem dade e fidelidade os princtípios , cristãos de 
seus manda tos com senso de respon- modo a não envergonhar os evangélicos. 
sapilidade. O que há de irresponsabi!i- * Nisval de Magalhães é candidato a vereador, 
dade, de impontualidade, de "arranjos" em pelo PSC, com o no.20.635, em Nova Iguaçu. 

H. PEROBELLI 
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CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
Seiviços Contábeis• Aluguel de Casas, 

Apartamentos e Telefones 

!!i!!!!f J::::::;:!:JJi!:l!:!;;;i:!~ontabilidade 

l&lioN BoRNIER 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 427 sala 340 

Shopping 427 • Centro Nova Iguaçu • RJ 

SBALLOM - Contabilidade e Serviços 

Contabilidade - Marcas e Patentes -
Microempr~ - Despachante 

Estr. BelfordRoxo 2022- Sls. 03/04-BomPator 
Belf ord Roxo - E:sL do Rio de Janeir• 

BFR 

Av. Sernambellba, 3.eso ·.Barrada Tljuc■ --À.J. 

i):1~rtit\;:r:iii}1~ttt 

: -~i!~i~~a~:~~~~rcial 
~~iii\iti~~Tu\~~ · ;x_< ).i: :-:-,;~~m-~%,:; ,.,, ~' -~1-· - -"··· · 

Fotografias para casamentos, batizados, 
aniversários, etc. 

Video-filmagens . Fotos para documentos 
Revelações 

Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio • Qualidade 

e Bom Atendimento 

111iml'~lb":n;:r~~:::r;~:~ - 10º andar 

,fü;,lfüfé.1ti,§t+.1747/767-7621 (Sede Própria) 
·rr\:;}/t:\r;;~·j·ft:/:: 

Av. Nilo Peçanha, 10 sala 204 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ 

No coração da cidade 

SOMBRA, ÁGUA FRESCA E OUlROS BARATOS ... 
... razões de sobra para ser sócio do maior sistema 
de férias da América Latina. 

.& 
lWPRAIACWB 

CENTRAL ~ RESERVAS 

Compre já o seu título e 
desfrute de tudo o 

que a vida tem de melhor 
Av. Pres. WIison, 165 

Grupo :111 o • Castelo • R.J. 
Tels.: 220-6616 - 220-66164 

. (021) 

ONDE TODO DIA É DIA DE FÉRIAS 

lalEVIIM 



CARTA AOS HOMENS 
E MULHERES DE 
BOA VONTADE 

* Wanderley Sabino 
A Associação de Pais e Amigos dos Ex
cepcionais atendem 150.000 pessoas 
portadoras de algum tipo de deficiência 
em todo o Brasil. 
O agravamento do quadro social no Bra
sil tem provocado em pressão contínua 
sobre todas as organizações filantrópi
cas, face a um co ntingente cada vez 
maior de pessoas com as mais variadas 
necessidades. 
Estima-se que existem no Brasil cerca de 
15 milhões de pessoas portadoras de al
gum tipo de deficiencia. Destas, 7.500.000 
são deficiente:; mentais; 2.250 milhões de
ficientes auditivos; 3 milhões de defi
cientes físicos; 750 mil deficientes visuais 
e 1.500 milhões superdotados, autistas e 
com dupla ou múltipla deficiência. Em 
termos de Educação Especial, 95% desta 
população carece de atendimento. 
Para as AP AEs as pessoas portadoras de 
deficiência esperam da sociedade o re
conhecimento do seu espaço, dos seus 
direitos, do seu valor, de sua dignidade. 
Segundo o presidente da Federação Nacio
nal das APAEs, "uma sociedade verdadei
ramente humana garantirá os caminhos de 
realização de seus filhos, confonne os dons 
e as possibilidades de cada um. Não exigirá 
de ninguém al!,IQ que não possa dar, mas 
valorizara o esforço de cada um na medida 
das suas possibilidades." 
As AP AEs têm dado sua contribuição, 
transformando o apoio comunitário em 
grandes realizações. Com a contribuição 
de cada um se poderá evitar um grande 
número de deficiências, proporcionando 
uma vida melhor àqueles que necessitam 
de atendimento especial. 

* Presidente da APAE de Nova Iguaçu 
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DEBORAH 
ESPERANÇA DO AMANHÃ 

CURSO DE TEATRO 
A Cooperativa dos Profissionais de Teatro do Es
tado do Rio de Janeiro (Cooproterj) vai realizar o 
Ili Curso de Iniciação Teatral, com duração de três 
meses - agosto a novembro - no Teatro Procópio 
Ferreira (anexo ao Colégio Afrânio Peixoto, 99 em 
Nova Iguaçu. 
As aulas serão ministradas aos sábados, das 9:00 
às 12:00 h., iniciando-se no próximo dia 15 de 
agosto. 
O curso custa Cr$ 100.000,00 divididos em 2 
parcelas de Cr$ 30.000,00 e 1 de Cr$ 40.000,00. 
Aos aprovados em prova pública (apresentação 
teatral) serão conferidos certificados. 
As inscrições poderão ser feitas através do tele
fone 767-7229. 
No mesmo mês de agosto estará sendo encenada 
a peça infantil, de autoria de Durval Meirelles, "As 
Aventuras no bosque de Branca de Neve, Cha
peuzinho Vermelho, Cuchinha e Papai Noer', sob 
a direção de lolanda Brazão e com a participação 
de Pablo Plotázio, Hedilberto Lopes, Janaina Lu
gão, Noel Gomes, Sebastião Rabelo, Laylani Mat
tos, Patrícia Araújo, Rita Máximo, André Belarmino 
e Marcelo Johansen. A peça será apresentada em 
todos os domingos de agosto, ás 16:30 e o ingresso 
custa Cr$ 8.000,00 - Teatro Procópio Ferreira - Rua 
Afrânio Peixoto, 99 - Nova Iguaçu. 

BORNIER CONDENA 
CARTEL DO CIMENTO 

Em seu pronunciamento do dia 7 de junho, o Dep. 
Federal Nelson Bornier (Nova Iguaçu) criticou, dura
mente, os setores oligopolizados da indústria e do 
comércio que, segundo seu pensamento, não deve
riam merecer complacência por parte do Governo, no 
que diz respeito à liberdade de preços. 
E, para exemplificar, citou o caso das indústrias de 
cimento tais como: Mauá, Votoran, Tupi, Nassau e 
Soeicon, além de ainda outras., que apesar de marcas 
dfferentes, praticam e confinmam a existência de cartel, 
apresentando preços assemelhados e variando em 
períodos idênticos, i Obrigando o comércio varejista a 
uniformizar os preços ao consumidor. 
Sabe-se - prosseguiu Bornier - que as grandes 
construções caminham em buscado prooessode impor
tação desse produto essencial, como forma de enfrentar 
ocarteldocimento,cujopreço,sejaeuropeuoudooriente 
médio, pode chegar ao país, pela metade do preço 
abusivo cobrado pela indústria nacional. 
E acrescentá: 'Algo precisa ser feito no sentido de blo
quear afomeespeculadoradosfabricantes de cimerto, que 
exigem, nos preços que praticam, vantagens manffesta
mente excessivas, em prejuízo do consumidor.' 

Comentário Político 

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 
EM NOVOS TEMPOS 

* Guilherme da Franca 

As eleiç~es municipais, este ano, 
no Brasil, de acordo com a lei 8214 
de 24 de julho de 1991, trarão uma 
novidade: nos municípios com 
mais de cem mil eleitores, as me
sas receptoras serão, também, as 
mesas apuradoras. 
Com isso, toda a estrutura viciada 
de antes se ajustará, levando as 
eleições locais aos caminhos de 
um novo tempo político. 
Será o fim do suborno, ou pelo 
menos, representando sua dimi
nuição. 
Para um candidato a vereador su
bornar os mesários, deverá ser por 
um todo, caso contrário, haverá 
denúncia por alguém que não se 
prestar a aceitar a proposta. 
Embora, nesta época de vacas 
magras, há quem duvide. Mas a 
partir deste ano, as eleições muni
cipais, irão mudar para o futuro o 
comportamento do suposto candi
dato a vereança e, até mesmo, a 
prefeito. 
Com este processo serão eleitos 
os candidatos que demonstrarem, 
realmente, liderança nata no local 

onde moram e convivam. Os foras
teiros serão rejeitados. Desta for
ma, provocará uma maior 
consciência política e os eleitores 
só votarão naqueles que morem a 
alguns quarteirões de sua casa, o 
que, certamente, reduzirá o núme
ro de candidatos nas próximas 
eleições à vereança. 
O nome, o caráter, a personali
dade, a vida profissional, pessoal 
e a plataforma política serão daqui 
a quatro anos o ponto principal de 
um candidato. Com seu cabo elei
toral muito mais atuante do que 
antes. 
Esta lei vem trazer benefícios à 
consciência política dos cidadãos 
do bairro. Com o tempo serão des
cobertas novas lideranças e, desta 
forma, poderá surgir o voto faculta
tivo. 
Aí sim, o País será bem estruturado 
politicamente. Existirão Municípios 
e Estados melhor administrados 
e, consequentemente, uma na
ção mais consciente, sadia, forte e 
justa. 

* Guilherme da Franca é publicitário 

INFORME PUBLICITÁRIO p ORA.VERA Convite de Jesus 
Em Mateus, cap. 24 vs. 27, Je
sus afirma que voltará. s 110 Bem Maior: Saúde11 

20.627 - PSC 

e Belford Roxo 
Ainda em Mateus, cap. 22 vs. 
3/4 - Deus nos chama para as 
bodas de Jesus, na grande fes
ta de sua vinda, dizendo: _•en
viou os seus servos a chamar os======= 
convidados para as bodas, e estes não quiseram 
vir. Leiam Cap. 22 vs. 1 a 14, do livro de Mateus 
e Lucas Çap. 14, vs. 16 a 24. 

Que Deus os abençoem! 
A CANDIDATA DE CABUÇU E ADJACÊNCIAS 

Este é comunidade 
JORGE SOARES 

20.634 - PSC 
BELFORD ROXO Antonio Tomé de Lima 

Jornais, Revistas e Livros 
Cartazes, Prospectes 

Propagand.: para jornais 
Publicidade em Geral 

Formulários e Contratos 

R. Bernardino de Melo, 2.075/205 - Centro - N. Iguaçu 

Vendo vestidos de noiva usados e aceito 
encomenda de vestidos novos, sob medida 

Mais barato que aluguel 
Ligue 390-4440 - Angela ou Antônio 
Rio. 

.. --
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i1De micro à mini, a solução ao 
seu alcance11 
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QUEM É TEREZINHA? 
Professora, formada em Pedagogia pela 
UGF, Terezinha Oliveira é uma pessoa 
simples, porém carismática, sempre 
pronta a prestar serviços às pessoas, 
mesmo que isso implique em renunciar 
a seus próprios interesses. No bairro 
Tropical, por exemplo, foram inúmeras 
as suas iniciativas a favor daquela co-
munidade, o DPO, por exemplo. '-=------'--~ 

Terezinha é prestativa, sol idária, trabalhadora e hoje postulan
do mais uma vez uma cadeira na Câmara de Nova Iguaçu, terá 
sua atenção voltada às leis que beneficiem, principalmente, o 
social, com instalação de creches nos bairros, por exemplo, e 
outras leis que possam minorar o "status" atual da população 
iguaçuana. . 
O social é o seu objetivo. Terezinha Oliveira • PST • Nº 52668 

JUSTIÇA SOCIAL E SOCIEDADE JUSTA 
Parte VII lnezil Pen na Marinho 

Os Pressupostos de uma Sociedade Justa 
Uma teoria do Direito Justo (lus lustum) seria 
meramente especulativa, se não oferecesse en
sejo para que, sobre seus principios e funda
mentos, pudesse repousar a Sociedade Justa, 
com que os homens, sobretudo os filósofos 
sonharam. ' 
Banir para sempre a violência da face da terra 
como queria Hesíodo, conseguir a igualdade e~ 
fraternidade dos homens, como pregava Cristo, 
apagar dos corações humanos a chama multimi
lenar de 6dios irracionais, como desejamos nós 
e tantos outros, para que a humanidade encontre 
o seu grande destino e a sua própria finalidade. 
Para isso, necessário se torna lançarmos as 
bases estruturais de uma Sociedade Justa, re
sultado da aplicação de uma Teoria do1 Direito 
Justo, isto é, a prática da teoria ou a teoria da 
prática. 
A Sociedade Justa caracteriza-se por estar es
truturada para assegurar a cada membro o míni
mo de que ele carece, individual e socialmente, 
não apenas para sobreviver, mas para viver 
condignamente. Como o homem integra o mun
do e este o universo, os pressupostos naturais 
precisam contemplar este tríplice aspecto - HO. 
MEM, MUNDO, UNIVERSO - e demonstrar a in
terdependência que entre eles existe. De um 
lado a lei eterna, que expressa a ordem do 
mundo, e do outro, a lei natural, que permite ao 
homem julgar o bem e o mau, segundo a sua 
natureza de animal racional. 
Esquematicamente, assim poderemos apre
sentar os pressupostos naturais da Sociedade 
Justa 

Em uma Sociedade Justa, o Homem, como ser 
Individual, deve possuir os seguintes direitos: 
a) Direito à vida - Ninguém poderá matar nin
guém, admitida, no entanto, a legítima defesa. 
Não existirá pena de morte, nem qualquer forma 
de tortura, assegurando-se a todos integridade 
física. 
b) Direito à liberdade - Não apenas o direito de 
ir e vir está aqui compreendido, mas, e sobretu
do, o direito de expressão do pensamento pela 
palavra escrita ou falada. 
c)Direito à alimentação - Ninguém morrerá de 
fome ou sede e os carentes de recursos terão sua 
subsistência assegurada pelos demais membros 
da comunidade, enquanto durar a carência. 
d) Direito à habitação - O homem da cidade terá 
direito a teto e o homem do campo à terra, 
conforme seja operário ou camponês, de modo 
tal que a família fique satisfatoriamente protegida 
das intempéries. O instituto do usucapião deverá 
ser reapreciado. 
Como ser social, serão assegurados ao Ho
mem estes direitos: 
a) Direito à educação - A educação de 1 ° grau 
será obrigatória e gratuita para todos; a educa
ção de 2" grau e a superior não terão caráter 
obrigat6rio, mas serão facultadas a todos sem 
discriminação de qualquer espécie. O analfabe
tismo será combatido compulsoriamente. 
b) Direito ao trabalho e lazer - O trabalho é 
obrigatório, mas não compulsório, sendo as pro
fissõe~ de livre escolha e respeitado o seu exer
cício. O trabalho heurístico merecerá proteção 

Preaaupostoo 
Naturais 

Do homem {

DlreHo • vida 

l Como &er individual Direito à liberdade 
Direito à alimentação 
Direito à habitaç,io 

especial. O direito ao lazer está 
legalmente protegido. (Veja o livro 
de Miguel Reale, capítulo ·o direi
to de não trabalhar', publicado 
pela Editora Saraiva, elT\ 1978, 
com o título de capa 'Estudos de 
Filosofia e Ciência do Direito'). Como ser Social tOireito à educay.io 

Diretto ao Trabalho 
e lazer 
DlreHo à eleição 
Direito à segurança 

{

Ecologia terráquea (equilíbrio interno) 
Do Meio Ambiente Ecologia Universal 

(equilíbrio Cósmico> 

c) Direito à eleição - O direito de 
eleger e ser eleito será assegura
do a todos os membros da comu
nidade. 
Continuará na próxima edição, 
acompanhe ... 

Aos caríssimos ELEITORES 
No limiar de minha campanha 

política, apresentei ao ELEITO
RADO IGUAÇUANO, um esboço 
de meu programa, encarecendo a 
todos a necessária prudência de 
votar em candidatos esclarecidos 
e conscientes da missão de de
fender o bem-estar do povo. 

Hoje dirijo-me aos caríssimos 
pais, às diletas mãezinhas, aos jo
vens amigos, esclarecendo que a 
alma feminina sente mais de perto 
os agrures da vida. Forçada pela 
condição de esposa e mãe, a mu
lher sente em si o sofrimento do 
seu esposo e de seus filhos. 

Não devemos esquecer que o 
coração feminino é o cadinho dos 
padecimentos da alma humana. 
Ela corre com seu filho doente de 
Herodes a Pilatos. Enfrenta nos dis
tantes hospitais de clínica geral, 
intermináveis filas, à espera de le
nitivo para a criança que sofre. 

O problema escolar, principal
mente nos primeiros anos de estu
do dos filhos, é tarefa árdua de 
vencer. A falta de recursos sociais 
dos mais humanitários, e a carên
cia de divertimentos sadios, são 
causas de preocupações para as 
mães que desejam melhor forma
ção física, intelectual e moral para 
seus filhos. 

Caríssimos senhores pais, eu 
jme uno ao pranto de vossas se
i nhoras e quero estar ao vosso lado, 

, 

para diminuir as vossas dificuldades 
e mitigar as dores de vossos filhos, 
proporcionando-lhes melhores 
meios de subsistência, já que nos 
amedronta o elevado índice da mor
tandade infantil. 

Peço-vos o voto e podereis es
tar certos qu.e não vos decepciona
rei. 

Certa de que poderei contar 
com o vosso voto, sou de todos a 
esperança feminina. 

PARA VEREADORA 
MARLENE FAHUR 
P S C - Nº 20 698 

Nova Iguaçu 

, 
MARIA DE FATIMA 21 de agosto às 9:00 h 

1 ª Olimpíada de Atletismo do 
Instituto Marcos Richardson 

Direção: Reginaldo Polifiq 

JORGE MATIAS 
~ FERNANDES 

~ r6'(d Sangue Novo A Serviço do Povo 
Nova Iguaçu o 

Rua São José, 26 • Pque S. Vicente 
BELFORD ROXO 

1 Realização Prof. Sandoval - 20624 - PSC 

UM SINDICALISTA NA CÂMARA 

PSC NQ 20.649 
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Sr. Presidente ... JORGE CORONEL LUCIANO LAGOS {PAI) 

Que Vergonha!!! A Esperança de Nova Tudo pela Assistência Social 
Iguaçu 

20.61"12 P. D. T. 12.604 ,P. S. C. ... 

, 

BELFORD ROXO JOAIL TON RODRIGUES DEP. CORNELIO 

PARA VEREADOR 
"O Popular João Ailton" RIBEIRO 

Vereador 92 Apoia e Indica: 

ANTONIO 
20651 - PSC Sergi~ Ramos 
Nova Iguaçu Nº 12.645 

APARECIDO , 

NQ 20.643 PARA ANUNCIAR JESUE BRITO 
Vereador - 92 

::: LIGUE P.D.C. 

(02_1) 249-9727 17610 GcNTE 
Nova Iguaçu eoENTI! 
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-ATA FAZ REFORMAS 
NA SEDE CAMPESTRE 

A Associação dos Taifeiros da Ar
mada, cuja sede campestre fica 

situada em Vila de Cava (Nova Igua
çu) sob a orientação da nova direto
ria vem realizando uma série de 
melhoramentos para maior confor
to dos inúmeros associados. 

Boldrim e Emmerson: Unidos pelos mesmos ideais 

Entre estas melhorias estão um re
ta ura nte com extenso varandão 
equipado com mesas e cadeiras no
víssimas. Atualmente estão sendo 
construídas 12 suítes no local. Foram 
reformadas a piscina, a quadra de 
esportes e ainda estão construindo o 
campo de futebol, na medida oficial, 
que poderá, em breve, servir para a 
disputa de campeonatos inter
clubes municipais e até mesmo das 
Forças Armadas. 

Modernizar o centro de Nova Iguaçu, provocan
do reflexos positivos de desenvolvimento em 
todos os bairros do município é a grande meta 
de governo que Boldrim e Emmerson preten
dem realizar a curto e médio prazo, se eleitos em 
3 de outubro a prefeito e vice. 
•Nosso projeto visa humanizar o centro e todo 
município com a implantação da linha verde que 
facultará a criação de novas áreas industriais e 
residenciais, diretamente interligada a avenida 
que cortará todo o centro de Nova Iguaçu, no 
espaço ora ocupado pelas torres da Ligth•, afir
ma o Dr. emmerson Luiz da Costa. 
O compromisso de governo de Emani Boldrim e 
Emmerson Luiz da Costa é exatamente com o 
desenvolvimento de Nova Iguaçu, beneficiando 
todos os seus habitantes. •vamos transformar o 
centro da cidade num enorme shopping, abrindo 
mais espaços para as pessoas transitarem livre
mente sem os perigos atuaii, afirma Emmerson. 
A falta de planejamento das administrações 
anteriores transformou Nova Iguaçu numa ci
dade insuportável, com trânsito lento e periger 
so. Em consequência, os maiores 
prejudicados são seus habitantes, que enfren
tam toda sorte de adversidades e o município 
que tem seu progresso retardado. 

Recuperando Vidas 
para Cristo 

EDMILSON RIBEIRO 
Vereador 

PSC - N. Iguaçu - 20630 

A linha verde, criação do candidato a vice-pre
feito Emmerson Luiz da Costa, resgatará a face 
urbana de Nova Iguaçu, dando-lhe direito ao 
futuro, quer pela versatilidade e rapidez com 
que impulsionará o desfogo do tráfego, quer 
pela valorização que conferirá a áreas hoje mor
tas e que assumirão rápida expansão industrial, 
gerando milhares de empregos. 
Restaurar a dignidade das áreas de saúde, edu
cação, saneamento transporte, abastecimento, 
emprego, segurança, ecologia, esporte, cultura. 
ra, turismo e lazer são algumas das metas de 
Beldrim e Emmerson, que pretendem estabele
cer um governo itinerante bairro- a-bairro, junto 
com o povo e inteiramente voltado para os 
verdadeiros interesses das comunidades hoje 
carentes de tudo. 
Mesmo redu.:ido a 'S77 quilômetros quadrados, 
Nova Iguaçu· continua sendo um dos mais impor
tantes municípios do Estado do Rio e como tal 
merece ser tratado e administrado, com atendimen
to pleno aos seus quase um milhão de habitantes 
espalhados pelos inúmeros bairros esquecidos e 
abandonados pelas administrações anteriores. 
Boldrim e Emmerson são homens públicos com 
passado limpo de Nova Iguaçu interessados em 
seu desenvolvimento. 

A estrada Luís Marques de Oliveira e 
da Vacaria já estão calçadas, o que 
facilita o acesso à sede campestre. 

Sua atual Diretoria está fazendo ges
taões perante as autoridades, no 
sentido de melhorar os acessos já 
existentes, além da instalação de um 
telefone comunitário para, inclusive, 
atender àquela área de população 
carente e, ainda. melhorias no siste
ma de iluminação do local. 

A Diretoria é atualmente composta 
por Oscar Alves como presid~te, 

PAULO GONÇALVES 

1.. 

Vereador 92 
A Educação, o trabalho, a saúde e o progresso 

de Nova Iguaçu são meus objetivos 

PSC - 20660 - Nova Iguaçu ., 

CARLINHOS 
, 

PAULO AMERICO PSC-
(BAIRRO DA LUZ) 

O VEREADOR QUE 
QUEREMOS 

PSC - Nº 20.604 

l Está chegando para somar com as comunidades da 
Cidade do Rio de Janeiro ffl- 2 O 6 2 4 
Contato: Rua Vaz de Toledo,~ c/1- Eng. Novo 
Rio de Janeiro - Tel.: 241-~9. 

Oscar Alves de Oliveira, Nelson Porfírio 
de Oliveira - vice-presidente; Odair 
Coelho, secretário; Orlando Roberto, 
Diretor-Social que nos receberam com 
carinho. 

A ATA está localizada em um dos 
locais mais aprazíveis de Nova Igua
çu, na Rua Prof. Paulino Chaves, S/N 
- Vila de Cava. 

REGISTRO 

Nosso companheiro Carlos Trigo, 
atualmente secretário do Diretório 
Municipal do PSC, no município de 
Belford Roxo está feliz da vida, pois 
no dia 27 de julho aniversariou sua 
filha Luciana Oliveira Trigo, comple
tando sua maioridade: 21 anos. 

No dia anterior, dia 26, aniversariou 
a •gatinha' Tatiane Oliveira do Nasci
mento, filha dileta de nossos amigos 
Nelson Nascimento e lzaura Oliveira 
do Nascimento, festejado com seus 
inúmeros amigos. 

Já no mês de agosto. aconteceu o 
aniversário da Sra. Vilma Soares 
Cunha, que recebeu seus amigos em 
sua residência. Vilma Soares pertence 
à sociedade belforroxense, A todos 
os aniversariantes nossas congratu
lações. 

NOVA IGUAÇU 
COM RESPEITO 

JOÃO CASSIANO 
AGORA É PRÁ VALER ... 
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ALFEU MUGUET 
VEREADOR92 

PSC 20606 

SÃO GONÇALO MERECE 
UM DESTINO MELHOR 

JOÃO CASSIANO 
Vereador 92 

P.S.C. - São Gonçalo 
NQ 20.630 

SÍLVIO CÉSAR 
Estive visitando a Companhia Indus
trial de Discos e, em conversa com o 
músico e produtor musical Esdras Sou
za Pereira, me informou que está pro
duzindo uma jóia de LP com Sílvio 
César, o criador do grande sucess<;> "A 
Minha Precede Amor" e tantos outros. 
Nesse novo trabalho, Sílvio grava mú
sicas de grandes compositores da nossa 
MPB, como: Gonzaguinha, Dolores 
Duran, Tom Jobim, .Chico Buarque de 
Hollanda, Derivai Caymmi, Maysa, 
Nelson Cavaquinho e Guilherme de 
Brito, Jair" Amorim e Evaldo Gouveia 
e outros. Cada faixa terá três músicas 
de cada autor e levará o nome do com
positor, como se fosse uma única músi
ca. Este disco de Sílvio César (na foto 
com Tom Jobim), estará nas lojas em 
setembro. 

HIT'S - NEW KIDS ON 
THE BLOCK 

Mais um disco saindo pelo selo GLO
B0/COLUMBIA que já tem sucesso ga
rantído. Esta coletânea de "HIT'S" vai 
mexer com a garotada que acompanha a 
carreira deste grupo que em tão pouco 
tempo contagiou o mundo inteiro com o 
seu balanço e um visual bonito e alegre. 
Esta alegria está presente na escolha das 
12 faixas que fazem parte deste disco. 
Considerados pela revista People - como 
sendo a maior sensação depois dos Beatles 
- Toe New Kids on the Block" .. Jonathan 
Knight, Jordan, Joe Mclntyre, Donnie 
Wahlberg e Danny Wood ... quebraram vá
rios recordes no mundo do disco. A venda
gem de seus álbuns atingiu níveis 
impressionantes em todo o mundo. A ga
rotada vai poder curtir canções como: 
"You Got lt", "lf You Go Away", "Step by 
Step", entre outros. 

JOANNA 
A grande cantora Joanna renovou o seu 
contrato com a BMG Ariola (antiga 

X w m - -
RCA), onde iniciou sua carreira fono-
gráfica em 1979, com o LP "Nascente". O 
novo contrato de Joanna prevê a produ
ção de três discos. A estrela continua 

brilhante no Brasil e no exterior, princi
palmente América Latina, Espanha e 
Portugal onde já recebeu disco de Ouro. 

ADRIANA CALCANHOTO 

Está saindo pela Sony Musico segundo 
disco de Adriana Calcanhoto. A gaúcha 
Adriana Calcanhoto é filha de um músi-

Alceu da Farmácia 
Nº 20.622 - PSC 
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Há 40 anos a serviço da 
comunidade de BeHord Roxo 

É muito bom quando se tem 
um amigo ... *20620*p 

RODRIGO s 
Belford Roxo C 

A · 

MAXDACEDAE 

20.620 - P.S.C. 
Ninguém é forte 'sozinho 

SEBASTIÃO 
DE CARVALHO 

Vereador 92 
Coragem, Dinamismo e Trabalho 
Nº 20633 - P.S.C. • Nova Iguaçu 

Elcio Antunes 

'f 
coe de uma bailarina, que curtia Miles 
Davis, Piazolla e Pink Floyd e que tem a 
voz afinada como a de sua conterrânea 
Elis Regina. Adriana é muito versátil e 
seu canto consegue agradar a todos, com 
seu repertório diversificado; o seu jeito 
de anjo louro de 26 anos; que jamais vai 
deixar de cantar Caetano e Roberto Car -
los; como ela mesma diz. A compositora 
e violonista Adriana Calcanhoto está 
confiante no sucesso do seu novo traba
lho que inclusive tem uma versão de 
Amazônia, feita por João Donato.e Ar
naldo Antunes. 

DOMINGUINHOS DO 
ESTÁCIO 

O grande vitorioso dos desfiles do carna
val-92, o querido puxador de samba-en
redo, Dominguinhos do Estácio, está 
vivendo um ano muito importante em 
sua carreira artística. Além da vitória da 
sua escola, Dominguinhos foi agraciado 
com o Prêmio Sharp versão-92. E sob a 
direção de Milton Manhães, Domin
guinho est~ gravando novo LP para a 
RGE. . 
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Para Vereador 

CASSIANO 
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Dedicação, Trabalho e 
Progresso para Belford Roxo. 
PSC • 20.644 - Belford Roxo 

A renovação que 
Nova Iguaçu precisa 

20.605 - PSC Meu passado 
garante o futuro 
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BELMIRO BRASIL 
VEREADOR 92 

A Esperança dos bairros Chacrlnha e 
Santa Eugênia - Nova Iguaçu 
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ECOLOGIA 

11CARRAPAT011 

CARMUNIS PATACOS O de origem polonesa -
antiga Esparta, capital da Grécia - disseminou
se através do mundo quando ocorreu o dilúvio, 
em 5287 antes da Era Cristã. 
Parasita - inseto hematófÕbo - alimenta-se de san
gue e explode após sugar quantidade suficiente 
para assegurar a fertilização de seus filhotes, 
que se reproduzem aos milhares. Os carrapatos 
são bissexuais e tanto cruzam com machos 
quanto fêmeas. Uma vez fecundado, transforma 
o sangue que suga dos animais em filhotes. 
Tem seis patas que sustentam um corpo quinze 
vezes maior que elas. 
Possui um ferrão venenoso que empurra no 
poro do animal, sugando o sangue. Uma vez 
retirado do local onde suga, injeta uma toxina 
de valor positivo, causadora de inflamações e 
infecções. Quase sempre o carrapato ataca em 
grupo, formando ' bolos' em animais como o 
cavalo, o boi, o cachorro e outros, debilitando
os rapidamente. Vivem até quarenta dias no 

mato, isto é, na grama ou em arbustos sem tocar 
em sangue. Porém, sugando-o uma vez, precisa 
sugá-lo sempre até estourar, já que inicia, ali, o 
metabolismo causador de sua biometria sexual. 
Existem várias espécies de carrapatos. Catalogadas 
apenas três: Carrapato Estrela, Chato e Cricrl 
O carrapato estrela é o mais comum de todos. 
O chato, também conhecido como filhote de égua, 
nasce espontaneamente nas regiões pélvicas e 
pubianas ou nas axilas quando o ser humano 
relaxa em sua higiene corporal. Quase sempre, 
para eliminá-los, requer raspagem dos pelos des
sas regiões e ainda o uso de venenos apropriados. 
Os cricris são raríssimos, uma vez que são 
quase invisíveis, agarram-se nos chatos, tirando 
deles o nutriente que os alimentam. São vistos 
apenas ao microscópio e não fosse o fato de 
agarrar-se nos chatos não seria catalogado. 
São animais sem importância biológica, já que 
não são úteis do ponto de vista do produtor 
agrícola. Servem, isto sim, aos produtores de 
componentes químicos que tentam com fórmu
las as mais diversas eliminá-los da face da terra 
causando ao homem danos irreparáveis. 
Não são animais venenosos. Não transportam 
quaisquer ranço de doenças, embora tenham 
origem sanguínea. 

DENISE ARAGÃO COMENTA: 

Viaduto: Fim de 
Acidentes e Sustos 

Tenho trazido a esta coluna os problemas 
existentes no Distrito Industrial de Quei

mados, a fim de tentar sensibilizar as 'autori
dades competentes' para o estado em que se 
encontra este polo industrial. 

Muitos são os problemas que diaria
mente todos os trabalhadores têm de convi
ver para chegar ao seu local de trabalho, 
mas. sem dúvida, o que apresenta maior an
siedade por parte de todo o pessoal do Dis
trito, inclusive às diretorias das empresas é 
um VIADUTO. 

Para quem vem pela Rod. Pres. Outra, o 
retorno para a entrada no Distrito é feito atra-

vessando as duas pistas na altura do Posto das 
Encruzas (Entr.para Eng. Pedreira) . Este retor
no é ilegal e arriscado, pois não há sequer 
qualquer sinalização neste cruzamento e por 
isso inúmeros acidentes já aconteceram 

A construção deste viaduto é extrema
mente necessária-, as empresas precisam es
coar a produção para o mercado e os 
operários precisam de segurança no percur
so ao trabalho. O retorno mais próximo para 
quem vem no sentido Rio-São Paulo e não 
quer arriscar a vida na travessia e:xistente é o 
viaduto na entrada de Miguel Pereira, já 
quem vero de S. Paulo e deseja retornar é 
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Pediatria e Puericultura - Thales B. Silva 

Cuidados e Atenções com Seu Filho 
Ensine seu filho a estar seguro dos 3 

aos 6 anos. 
A criança explora a vizinhança, cor

re, escala, anda de velocípede aprende a 
andar de bicicleta, brinca com outras 
crianças, atravessa a rua e está frequen
temente fora de vigilância por longos 
períodos aos ensinamentos, porém eles 
ainda necessitam proteção. 

Áreas Perigosas de Brinquedo 
Verifique as atividades da criança fre

quentemente. As áreas de brinquedo de
vem ser examinadas quanto a perigos 
"atraentes": ferros-velhos, escavações, ala
gados, mangues, construções, montes de 
lixo, carro, abandonados e prédios idem. 

obrigado a ir até a entrada de Queimados e 
somente, então, retomar o seu trajeto. 

Com a chegada do inverno a situação 
fica ainda pior pois com o nevoeiro a visibili
dade fica extremamente reduzida e quem se 
arrisca a atravessar corre enorme perigo. 
Diariamente esse retorno é usado por ca
minhões, ônibus e demais veículos. 

O Distrito Industrial de Queimados não é 
o único que sofre com o abandono. Fica 
difícil ter empresas competitivas no país ten
do que investir na produção e cuidando, ao 
mesmo tempo, do Distrito, onde estão sedia
das. 

A construção desse viaduto de acesso 
direto é de extrema urgência à área. Chega 
de acidentes e sustos. Empresários e traba
lhadores pedem a atenção das autoridades 
e, principalmente, do Governo Federal, ao 
qual compete a construção do tão almejado 
VIADUTO. 

* Denise Aragão é funcionária da Cer
vejaria Kaiser e candidata à vereflnça em 
Queimados pelo PSC. 

Mordidas de Animais 
Não permita seu filho acariciar cachor

ro e animais estranhos. Ensine-o a nunca 
provocar animal, mesmo cão manso 
pode morder para se proteger. Um cão 
que dorme deve ser acordado gentil
mente, nunca abruptamente. 

Objetos Perigosos e Venenos 
Guarde remédios, gasolina, quero

sene, detergentes, fósforos e qualquer 
produto tóxico fora do alcance das crian
ças, mantendo, inclusive, os remédios em 
suas embalagens originais. Materiais de 
pesca, armas (devem ser mantidas des
carregadas), facas, tesouras pontcagudas 
e etc. Mantenha-as afastadas de todo e 
qualquer equipamento eletrônico. 

SOCIAIS 
Embora com algum atraso registramos a 
passagem do aniversário de Andressa e An
dré Ramos, o primeiro ocorrido em 8/6 e o 
segundo a 2B/6. Andressa completou sete 
aninhas e o seu irmão André, 9 anos. 
Arnbo são filhos de Antonio Ramos (can
didato a vereador por Queimados, com o nº 
20.629) e de Angela Ramos. Ah! os aniver
sários foram comemorados, em grande es
tilo, na residência dos papais "corujões". 
No último dia 24/07 ocorreu o 29° aniver
sário do CORAL "ARAUTOS DE CRIS
TO" da Igreja Assembléia de Deus, que 
tem, atualmente corno maestro nosso rom
panheiro José Pereira da Silva - o "'ll do 
Doce", cuja sede fica na rua Tinguí 142, no 
bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu. O Pr. 
presidente é o Sr. Sebastião Bário Macedo. 
Foram três belíssimos dias de comemo
rações por essa significativa marca: 29 anos. 

QUEM SABE NAO ESPERA, FAZ! 
Este é da comunidade de 
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HORA DA DECISAO 
A 3 de outubro vindouro os povos dos 
municípios brasileiros vão ter a oportu
nidade de, democraticamente, manires
tar através do seu voto a sua vontade 
soberana. Apesar de tudo o que vem 
acontecendo nesse País, nesse Estado e 
nos municípios, não é motivo para o elei
tor omitir-se, vontade cm branco ou 
anulando o seu voto. A omissão no ato de 
votar dá ensejo a que justamente aqueles 
que o omisso não deseja que seja eleito, 
acabe sendo, já que pelas mais recentes 
estatísticas o contingente de eleitores 
que estão propensos a votarem cm bran
co ou simplesmente anulando o seu voto, 
indicam números elevados. 
É o momento propício para negar o voto 
üquclcs que os traíram nas elciçücs pas
sadas, mio realizando nada do que foi 
prometido ou que, simplesmente, só usa
ram o cargo para proveito próprio, de 
seus ~1migos, seus parentes e apanigua
dos. E a hora da vin!!anca! 
É a hora de você, s'érc~amcntc julgar o 
comportamento dos candidatos q u~ ora se 
lhe apresentam e escolher, consciente
mente, aquele que, de prcfcrência,já tenha 
demonstrado algum trabalho comunit,írio, 
sem intcnçües subterrâneas. 
Lembre-se que o voto crraçlo perdurará, 
por longos quatro anos, poisainda não existe 
uma norma legal que faculte aos eleitores 
"cassarem" o mandato que eles mesmos ou
torgaram ao outrora candidato. Há que ob
servar-se, também, com muito cuidado 
àqueles que mudam de siglas partidárias, 
como quem muda de roupa, pois bem ou 
mal os partidos tem seus programas, seu ideá-

BALCÃO SEB'í=~Í\Êr 
NOVA IGlJAÇ;y:::::::> 
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rio, sua ideologia e o candidato que muda 
toda hora de partido não tem nenhum wm
promisso com coisa alguma, portanto nen
hum compromisso. idem, com o povo. 
É renovando constantemente os quadros 
dirigentes, sejam executivos ou legislativos, 
p.rinci palmen te o scgundo,(para o q uai você 
deve ter mais atenção), pois são nas Câma
ras Municipais que se fazem as leis que ge
rem os destinos dos munícipes e por isso a 
responsabilidade do eleitor é muito maior, 
pois escolhendo errado; errado o será por 
muito tempo. A hora é séria e embora não 
pareça a política também é coisa séria. Ao 
omitir-se você poderá estar dando ensejo 
para que se elejam elementos de mau cará
ter, má conduta, corruptos, vigaristas, pilan
tras e outros adjetivos menos publicáveis. 
É da política que o povo necessita parti
cipar, entender, pois o seu sal,írio, o seu 
transporte, o seu trabalho, a instrução de 
seus filhos, a segurança de sua família, 
sua saúde, seu lazer e outros de seus mais 
elementares direitos dependem da polí
tica e dos políticos. 
Ao omitir-se você não tem e não terá o 
direito de reclamar de quem quer que seja, 
não terá direito de reclamar do salário 
baixo, da falta de escolas, de hospitais, de 
transportes, de trabalho e etc. 
A hora é essa! Se você está descontente 
com os políticos que estão no poder, a 
arma está nas suas mãos: o voto. Basta dá
lo a alguém que você, julgue estar cm me
lhores condições atuais de representá-lo, 
tanto no legislativo,quanto no ~xecutivo e 
negando-o a quem o traiu. EA HORA 
DA DECISÃO. Vá à luta! J. FONTES 
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primeiro 

lugar 

1822-1992 - BRASIL 
170 anos de Independência 

Há 170 anos D. Pedro I forçado pelo 
sentimento nativista dos brasileiros 
que não suportavam mais a exploração 
de Portugal sobre o Brasil, cujo único 
interesse nesse País era explorar suas 
riquezas, viu-se na contingência incon
trolável e até mesmo para não perder o 
poder, em declarar a 7 de setembro de 
1822 a independência do Brasil, de 
Portugal. Daquela data em diante - se
gundo a história - o Brasil não aceitaria 
mais ordens da Corte Portugúesa. 
Mas que independência? · 
Passados 170 anos dessa declaração, 
o Brasil não pode considerar-se uma 
nação independente, pois está escra
vizada por uma dívida externa volumo
sa, dependente de tecnologia , 
dependente da boa vontade das 
nações mais ricas, dos agiotas interna
cionais, aos quais não importa a misé
ria de milhões de seres humanos que 
habitam este infeliz país, mal governa
do e mal amado. 
Passados os 170 anos o que prevalece 
nesta nação independente (?) é a maldi
ta "lei de Gerson" -todo mundo querendo 
levar vantagem em tudo - significando a 
total falta de amor a esta terra aben
çoada por Deus, mas abandonada à 
sua própria sorte, carente do amor patrió
tico de seus poderes públicos. 

:J\§EMED PROfv1O~5::1I . 
FESTIVAL ESTUDANTIL 

DA CANÇÃO _ ... 
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Não há independência quando 
quase tudo se depende de terceiros. 
O Brasil, por suas imensas riquezas 
naturais, não tem necessidade dessa 
dependência indecente, indecorosa, 
imoral. 
Quando há ocasião de ouvir-se can
tar o Hino Nacional o que se observa 
é que uma grande maioria não lhe 
sabe a letra. Há que se ressuscitar o 
sentimento nativista que forçou D. Pe
dro I a proclamar a independência 
política em 1822. Há que se nos tor
narmos conscientes de que precisa
mos lutar com bravura para que esta 
independência seja de fato, buscan
do todos os meios que se fizerem 
necessários para resgatar o seu po
vo, bom e generoso, das garras da 
opressão, da miséria, da instabili
dade política, social, social e econô
mica. 
Temos tudo e nã9 temos nada para ser 
uma grande nação. É preciso que não 
acreditemos estar o Brasil "deitado 
eternamente em berço esplêndido e 
fazer acordar este gigante, para o pre
sente e não para um futuro subjetivo, 
que não chega nunca. 
Apesar de tudo, acreditemos que o 
Brasil há de alcançar sua plena inde
pendência (real) em breve. 

APAE ~ÔY~I!ºQÂÇÜ:· 1 
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::;APA:íf~vl1'-iAeA~1zAR.G1NcANA 
· i~ pr~I d;·con~t~~à◊d~J~a''~ede, 

na Rua dos Antúrios;:.34 .. bairro Mar
garida (próx. Km 1f3: ~a-'Dutra), está 
sendo organizada . a 1 ,_GINCANA da 
APAE de NOVA IGUAÇ\), que será 
dividida em três fases distintas, sendo 
a primeira com a "partiê.ipaçãô de· es
tudantes dos colégios lguaçuanós, 
da Catedral de Stº ~nfonio e da Igreja 
de S. José Operário, a segunda será 
entre empresas e a terceira entre os 
clubes de serviço (Rotarys, Lions) e 
lojas maçônicas, e a fase final que 

Colégio Princesa Isabel; lasmin Mou
ra. Alzira Ronquette, Dr. Francisco R. 
Parente, Dr. Nylson Nogueira e Aldo 
Paixao (Rotaryanos) além do Prof. 
Wanderley Sabino, pres. dessa enti
dade de Nova Iguaçu. A Apae já vem 
atendendo em um núcleo na Rua da 
Trabalho, 34, Bairro Carolina, Edson 
Passos e na Rua dos Antúrios, 34, 
bairro Margarida, próx. ao posto 13 
(via Outra) e em conjunto com a Secr. 
de Saúde do Município fazendo o 
teste do •pézinho' gratuitamente. O 
excepcional não é anormal, é apenas 
diferente. Ainda em setembro estará 
sendo inaugurado seu Centro de 
Atendimento Terapêutico. 

O Médico da FaIDília 

será de avaliar;ão. 
A I GINCANA está sendo organizada 
pelo seguinte grupo: ora Juçara Cou
to Rodrigues e Prof. Jander Leal, do 

NOTAS SOCIAIS 

Dr. M Simões Neto 

O REMÉDIO É VOTAR 
O País passa, nes,,c momento, por uma 
grande crise moral que, a meu ver. resulta 
da abcnura democrática alcançada com a 
panicipação, incomcstc, de lodo o povo 
brasileiro a. sumindo a rc.~ponsabilidadede 
uma avaliação bem mais profunda na 
conquista de sua plena cidadania. 
O Poder Legislativo torna-secada vez mais 
atuante na fiscalização dos atos governa
mentais, pois que o desgaste das insti
tuiçücs políticas preocupa, sobremaneira, 
aqueles que têm representatividade através 
do voto dq povo brasileiro. 

malham o "Judas" não deveriam a1é,dcpois 
de devidamente julgados, estar na cadeia? 
Ou será que "Elle" rcalmcnt\! feriu muitos 
interesses pessoais e espúrios? Não sei ... 
Porém, muito cuidado povo da minha 
terra, pois Você talvez ainda não saiba a 
força que tem ... 

• Casamento 
Sot, os amnla- de "Pompa e Circ.:u nstância". 
de Elkar. foi l'dcorado no último dia.ide 
sc1cmt,roo rns.1mcn10 de M:írlioe Adriana. 
na Igreja de S. Jorge e N. S·' de Fátima, na 
prcsc..'n.ÇJ de seu_, inúmeros comidados, "Fi
na-Flor" da Sociedade Iguaçuana. 

Dr. Simües Ncw e seu filho e o Dep. José 
T:hora, entre outros. 

A preocupaç.io cm agradar ao povo, em 
cima das eleições, é evidente e, custe o 
que custar, sob fone emoção, num cres
cendo incontido, sem melhor análise dos 
fatos históricos que tanto marcaram o 
povo desse País. 

NÃO ABRA MÃO DO SEU DIREITO 
DEMOCRÁTICO - VO'TE EM QUEM 
VOCÊ CONFfA É fazendo que se aprende. 
Povo da minha terra mostre aos políticos e 
demais administradores qual é o rem&lio 
eficaz para tanta insanidade: O VOTO. 
E..'>se é, sem dúvida, o rei:nédio para tan
tos males que afligem o nosso País. 
Nascido antes da Segunda Guerra Mun
dial, nunca vi tanta Democracia. Nunca 
vi general ser julgado ou juiz ser preso. 
NãuacrcdilOquealguém possa negar a sua 
cidadania ncs;se Regime, anulando ou vo
tando em branco, negando o seu direito 
democrático de dirigir esse maravilhoso 
País, colocando, ou tirando, no Poder 
aqueles escolhidos pelo voto, de acordo 
com a sua condutc1, pela vonlade popular. 
O Congresso controla o comportamento 
do Governo, e o POVO controla a am
bos, através do VOTO. 

• Aniversários A abertura democréÍlica está aí. Pode
mos, em casa ou no trabalho, na hora das 
refeições, assis1 ir pela tclcvisao relato de 
iodo o processo de corrupçáo que en
volve o Governo, como jamais em tempo 
algum nos foi permitido acompanhar. 
Mas precisamos analisar com muito cuida
do os fatos históricos que já envolveram a 
nossa Nação, mm medidas drásticas, emo
cionais e intcmpe.s1ivas. Em nome de Deus 
e da verdade já se cometeu muita insani
dade. E aí heróis foram queimados em fo
gueiras, enforcados e esquartejados, óu 
decapitados e vilipendiados. Ponanto, to
do o cuidado é pouco. 

Márcio. filho de Luis Carlos Madureira 
e Maria Helena Fonseca Leal e Adriana, 
filha de Jonyr S;í Rego e Tcrcza Rachid 
Rego. Após a cerimônia religiosa. Már
cio. um jcwem sensí\'cl. não t:onscguiu 
rn111er as lágrimas. 

No dia 27 de agosto aconteceu o 7" ani
,·er.;ário de I Viviam netinha do Editor 
desse pcrió<lico, comemorado entre suas 
irmãs Suzanne, Thab e ).Cus coleguinhas. 
No dia 30 foi o aniversário de nosso c1mi
go Antonio de Freitas, líder comunitá
rio. no bairro de Rocha Sobrinho e 
umdidalO a vereador pelo PMSD. 
A comemoração foi feita com um sucu
lento angu, com direito a show do "Mar
reco" e tudo o mais. O "rega-bofe" foi 
realizado no CIEP local. 

O REMÉDIO É VOTAR. Só assim va
mos "curar" esse País dos seus males. 
E realmente, lodo o Poder emana do Povo. 
Dia 03 de outubro nos encontraremos 
votando. E que Deus nos proteja. 
Até lá ... 

Entre os inúmeros convidados, que lota
ram a igreja, anotamos as presern,"as de 
JO\·aci Gonçalves, Dr. lbsen Maiolino, 
Luiz Melo e Amine, Leila Rachid, Mau
rílio de Oliveira (Maurílio Manteiga), 

Aos nubentes e aos aniversariantes os vo
tos de milhões de felicidades desse jornal. Será que dos mui los que nesse momento M. Simf>es Neto• O Médico da Família 

·-----------------· 1. OJav~=~~°!°~COLA • 
1 Tamf. de Propt. de Veículo - 11 emplac,meato 
1 C.ut. Motorisla - uüos os sexos - 'Z' Vta C.ut.. 1 
1 =~"=!.,~i:~~oor • 
1 Rua 13 de maio 239 - Cen1ro - Nova Iguaçu 1 

~-----------------~ ,•-· , :, :- . .-.. . . .. ·.•. .•,· ~ 

. FUNERARJJ\§AP SALVAD.QFI _. 
CONVÊNIOS: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
Ministérios dos Transportes, Compactor, Pedreira 1/igné, Mi
nistério do Exército. • Concessionária dos Serviços Funerá
rios e de Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

\.. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-0124 / 0529 

Editado pela Editora e Publicações Fishers Ltda ME 
C.G.C.: 36523.611/0001~1 

Rua Frutuoso Rangel 232 c/8 - Nova Iguaçu -CEP: 26.215 
Tel. para contato e publicidade: 249-9727 (021) 

Edição e Admlnls1ração: 
João Fontes de Almeida 

Direção Comercial e Publicitária: 
Rou.zinete ela Silva Oliveira (interina) 

Assessofia Jurídica: Dr. Edson Ferreira ele Uma 

AacolaboreçóeeNO....,.,....._M0'"'9nllic11bdo......,_vinculo-•· 
plído-• edilora•• ....,..._........S...uo c1e,..,....,...billclacledoe 
........... ,.,,_ ....... _..__..., . opnijo da direçio. 

MARMIL- Marmoraria Iguaçu Ltda 
Mármores para construções - Instalações comer
ciais em Mármore e Granito 
Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 
Av. Nilo Peçanha, 670 - Tels. 767-7196/767-8563 
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Cerâmica Própria 

Matriz: Rod. Waahinglon Luiz, km 15 ·Figueira· D. Caxiae 
Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 - Nova Iguaçu 

Eecrlt.: Rua Prof" Venina C. Torres, 230 e/408 •Centro• Nova Iguaçu. 
Tais.: 767-9280 / 767-5342 e TT&-1807 

·•ci• -,❖ ·C•:;,•,••,W·C• ,;tia&ii 
Fotografias para casamentos, batizados, 

aniversários, etc. 
Video-filmagens - Fotos para documentos 

Revelações 
Direção: Jocemar Franceschl 
Laboratório Próprio - Qualidade 

e Bom Atendimento 

Av. Nilo Peçanha, 10 sala 204 • Centro 
Nova Iguaçu • RJ 

No coração da cidade 

SHALLOM - Contabilidade e Serviços 

Contabilidade - Marcas e Patentes -
Microempresas - Despachante 

Estr. BelfordRoxo 2022- Sls. 03/04 -Bom Pastor 
Belf ord Roxo - Est do Rio de Janeiro 
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CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
Serviços Contábeis - Aluguel de Casas, 

Apartamentos e Telefones 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 427 sala 340 

Shopping 427 - Centro Nova Iguaçu - RJ 
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Vergonha Nacional 
* Nelson Bornier 

O assassinato de menores no Estado do Rio de 
Janeiro vem crescendo paulatinamente e de 
forma assustadora. Para dar uma idéia, um le
vantamento feito pela 2- Vara de Menores da 
Cidade do Rio de Janeiro apurou que, em mé
dia, nos cinco primeiros meses deste ano foi 
registrado maior extermlnio de menares do que 
nos últimos sete meses do ano passado. 
A média mensal de assassinatos de menores, de 
janeiro a maio de 92 foi de :l9. E de agosto a 
dezembro de 91, a média de 24. A diferença é 
portanto de 27. Quer dizer: mais de cinco, por 
mês, acima da média do ano passado. Se um 
assassinato de menor por mês já é um absurdo, 
o que dizer de quase 40? 
O mais preocupante nessas estatísticas é que 
elas se referem apenas a quatro cidades do 
Estado do Rio: Niterói, Duque de Caxias, Nova 
Iguaçu e a própria Rio de Janeiro. Imaginem 9 
somatório de todo o Estado e de todo o País. E 
claro que será um resultado não só chocante 
mas, também humilhante. 
Chegou ao ponto de o Juiz da 2ª Vara de Me-
nores, Siro Darlan, declarar ao jornal 'O GLOBO' 
que isso é uma "vergonha nacional" e que 'um 
País que mata suas crianças não merece o res
peito internacional'. 
Nas quatro didades citadas, o mesmo juiz pediu 
um levantamento sobre o asslinto em pauta cujo 
resultado é estarrecedor: morreram 371 me-
nores assassinados, 25 com menos de 12 anos. 
Não eram nem adolescentes ainda. 
E estes dados não são 'chute' estatístico. Todas 
as 371 mortes tiveram registro em Delegacias de 
Polícia. 95% com armas de fogo. 
Alguns dos menores de rua que vivem na Cine
lândia e arredores, contaram, em entrevistas, 
que sempre são incomodados por agentes de 
Polícia (Civil e Militar) que até os ameaçam de 
morte. Um deles contou-nos que às vésperas do 
natal de 91 , seu grupo de quatro menores foi 
exterminado por três homens que chegaram 
num Gol cor vinho. Sobreviveu porque acharam 
que estava morto. Mas, segundo suas próprias 
palavras, ficou um 'tempão' no hospital. Acres· 
centou que estes três homens vão sempre ao 
'Bar Amarelinho', na Cinelândia, e logo que 
chegam retira-se imediatamente. 
O que falta é só uma ação para eliminar os 
grupos de extermínio. Se são de origem policial 
ou não, não vem ao caso. O importante é que o 
Governo tem condições de promover essa ação 
organizada. 
* Nelson Bornier é deputado Federal pelo 
Estado do Rio de Janeiro. 

li FESTIVAL 
ESTUDANTIL DA . 

CANÇÃO 
A SEMED vai promover nos dias 18 e 22 de 
setembro o li FESTIVAL ESTUDANTIL DA CAN• 
ÇÃO, no ginásio Albino Lobo, da Escola Munici
pal Monteiro Lobato, no Centro de Nova Iguaçu. 
Cada escola poderá inscrever uma música, de
vendo enviar à Secretaria Municipal de Educa
ção, em envelope lacrado, 1 O cópias 
datilografadas da letra, bem como o nome do 
intérprete e dos autores resumindo em um pe
queno texto, no máximo 5 linhas, a mensagem 
contida na música. 
A primeira etapa, no dia 18, será dividida em 
duas séries, classificando 10 músicas (cinco pa
ra cada grupo) para a etapa final no dia 22. 
Todas as músicas devem ser inéditas e com 
letras em português. As três primeiras colocadas 
receberão prêmios. 
O li FESTIVAL ESTUDANTIL DA CANÇÃO, de 
Nova Iguaçu, além de ser supervisionado e or
ganizado pela SEMED, contará também com o 
apoio da Prefeitura, do Depto. de Educação, da 
Divisão de Assuntos Educacionais e Serviços de 
Ensino dos 1 ° e 2° graus. 

~ova Iguaçu forma 
Arbitras de Voleibol 

Com a conquista da primeira medalha de ouro, 
em esportes coletivos, pela equipe de velei do 
Brasil, é inevitável que o voleibol vai se tornar 
'esporte de massa' no país. Nas praias, nos 
clubes e nos colégios, esta "febre', por certo, 
tomará conta dos jovens, que sonham em parti
cipar das Olimpíadas do Ano 2000, repetindo, 
quem sabe, a proeza de nossos rapazes nas 
olimpíadas desse ano, em Barcelona, que des• 
lumbraram o mundo pela incrível façanha de 
ganharem 24 dos 27 "seis'' jogados e ainda, 
mantendo•se invictos. 
De agora em d iante, com certeza, surgirão cra
ques de norte a sul do País, mas Nova Iguaçu, 
pensa mais adiante. Com tantos atletas e- qua
dras fatalmente serão necessários centenas de 
árbitros dessa modalidade esportiva e é o que 
fará com a iniciativa da Federação de Volei
bol do Rio de Janeiro. As aulas serão realizadas 
no Instituto lguaçuano de Ensino, na Rua Ber• 
nardino de Melo. E assim Nova Iguaçu antecipa• 
se, abrindo o caminho para a formação destes 
profissionais para atuarem no 'esporte coque
luche' do nosso País. 

ECOLOGIA E· MEIO-AMBIENTE 
PULGA 
Pulgare Bulbus - cientificamente analisa
da pelo americano What Canion, antropó
logo e pesquisador - criador da expressão 
"uma pulga atrás da orelha", em 1873. 
Estudioso - Canion observou que, estan
do no celeiro da fazenda, algo lhe inco
modava. Aos milhares, um bichinho 
pulava para lá e para cá, para lá e para cá. 
Aprisionou alguns e pôs-se a estudá-los. 
Percebeu que seu cachorro coçava-se e lá 
estava o bichinho. 
Vivem doze horas, nada mais que isto. 
Nascem espontaneamente em lugares 
úmidos e muito abafados. 
Tem forma ovóide e pula impulsionada 
por seis pernas _ou 1endões nervosos de 

CARLOS CORREIA 
OBTÉM MELHORIAS 

PARA S. JOÃO DE MERITI 
Atendendo solicitação do Dep. Est. Carlos 
Correia (PDT), o Gov. Leonel Brizola 
autorizou o iníciodeobrasdedrenagcm em 
São João de Merili como a construção de 
galeria de concreto armado de 2.)07 m. de 
extensão do Canal de Coelho da Roc~a, que 
beneficiará cerca de 30 mil moradores do 
município e do valão da Rua Dr. Délio 
Guaraná, Dona Odila e José Antonio Noh
ra em Eden beneficiando aproximada!- -
mente 40 mil habitantes. 
Autorizou, ainda, a conclusão dos 5 CIEPs 
abandonados pelo governo anterior e a 
construção de mais de 4 nas comunid~des 
de VlLA JURANDYR, VILA UNIAO, 
VILANORMAePARQUEJOSÉBONI
FÁCIO. Diversas Escolas Estaduais estão 
sendo reformadas, dentre as quais o Grupo 
Escolar Murilo Braga, com a construção da 
quadra de esportes, bem como a constru
ção do Instituto de Educação. 

tamanhos diferentes, sendo as poste
riores maiores que as anteriores, até al
cançar algo onde se aninhar. 
Não tem olhos, não tem cabeça; um só 
corpo. 
Aninham-s!! nos animais peludos, co
mo cães e gatos - doméstica que é - pas
seando vagabundamente durante as dez, 
doze horas de sua existência. 
Não se alimenta de coisa alguma e não se 
reproduz. 
Inseto inútil, sem qualquer função eco
lógica, dispensa maiores estudos, em
bora tenha seu lugar na permanente 
"Amostra de Ciências da Universidade 
Metodista de Santa Fé" em Austin
USA. 

Iluminação Pública 
A Comissão Municipal de Energia e 
Iluminação (CMEI) avisa a populc1-
ção iguaçuana que está recebendo re
clamaçôes às lâmpadas acesas durante 
o dia ou apagadas à noite, ligadas à 
rede pública. 
Tais reclamações podem ser feitas 
pessoalmente ou encaminhadas à 
Comissão (CMEI) da Pref. Mun. de 
Nova Iguaçu - Rua Alaídc Pimenta 
de Moraes, 528. Todas as recla
mações que a CMEI receber serão 
imediatamente transmitidas, através 
de ofício, ã Light, empresa contrata
da pela Prefeitura e responsável pe
lo serviço de manutenção da rede de 
iluminação pública. 
Para que não haja desperdício de ener
gia, sua colaboração é indispensável, 
pois, afinal a Taxa de Iluminação Públi
ca é um dos encargos da sociedade, por -
tanto quanto menor for o consumo, 
melhor para o bolso do contribuinte. 

Vendo vestidos de noiva usados e aceito . 
encomenda de vestidos novos, sob medida Sou Feliz .... 

ainda te amo!!! 
Mais barato que aluguel 
Ligue 390-4440 - Angela ou Antônio 
Rio. 

Escola ·Professora 
Maria Fernanda 

Pré-Escolar e 1 ° Grau 
Rua Jorge Santana, 161 - Palhada 

Direção: Prof. Erutian 

"Aprender para Desenvolver• 

Av. Sernambetlba, 3.850 - Barra da Tljuca • R:J~ 

JANGO 
ADM. DE IMÓVEIS 

Escritório: 
Rua Tertuliano de Melo 64 - Nova Iguaçu - Tel: 
767-0165 !NI CAMPANHA SEM FRONTEIRAS 

Das 10:00 às 13:00h. 

SOMBRA, ÁGUA FRESCA E OUTROS BARATOS ... 
... razões de sobra para ser sócio do maior sistema 
de férias da América Latina. 

·" tWPRAIACWB 
CENTRAL ~ RESERVAS 

Compre já o seu título e 
desfrute de tudo o 

que a vid·a tem de melhor 
Av. Pres. WIison, 165 

Grupo 111 O - Castelo - R.J. 
Tels.: 220-6616 • 220-6664 

(021) 

ONDE TODO DIA É DIA DE FÉRIAS 

PELA VIDA . 
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José Guilherme de Moraes 

CANDIDATOS A VEREANÇA PELO 
PSC EM NOVA IGUAÇU 

CHEGOU A HORA! 
É caros leitores, atra
vés do SEM FRONTEI
RAS, antigo Jornal do 
PSC, viemos constru
indo ao longo das pu
blicações um perfil de 
candidato a ser usado 
pelos candidatos ave
reador, na proporcio
nal e pelos candidatos 
a Prefeito e Vice, na 
majoritária. 

Algumas vezes com radicalismo, porém sempre 
coerente e com o pensamento voltado para que 
os candidatos do social-cristanismo marquem 
suas presenças pelo conhecimento do trabalho 
de representante do eleitor dentro da doutrina 
social cristã. Chegamos ao momento da verdade. 
Que momento é este? É o momento mágico da 
votação - dia 3 de outubro de 1992 - que certa
mente mudará muita coisa dentro do candidato. 
A incerteza. a contagem do voto urna a urna. a 
boataria, o sentimento ferido na sua vaidade de 
ter mais votos, enfim uma atmosfera totalmente 
diferente da rotina. onde os momentos de glória 
podem ser sucedidos por momentos de angústia, 
ou vice-versa, até a aceitação da realidade. 
A você candidato, a quem o PARTIDO SOCIAL 
CRISTÃO confiou uma legenda seja lúcido, ra
ciocine em cima dos fatos e dos números. Aper
ceba-se que enquanto não houver equipe 
coesa e trabalhadora, o sentimento individua
lista sobrepor-se-á ao verdadeiro sentimento do 
Partido. que terá cumprido o seu objetivo 
maior: partici par das eíeições dentro das leis 
vigentes. hoje. no País. 
Aos candidatos a vereador a minha mensagem 
de otimismo se reflete nesta frase: ·estou certo 
que você com.o candidato a vereador fez o que 
melhor pode fazer, que o seu trabalho foi extre
mado e dispendioso e para tanto você tem uma 
representatividade conferida pelos votos dos 
eleitores somados ao seu nome ou número." 

No município que alcançarmos a diplomação e 
posse, no poder legislativo, fica selado o com
promisso com o social-cristianismo e as delícias 
da vitória não será do indivíduo, mas do partido 
e parabéns àquele que possuir a maior repre
sentatividade, conferida pelo maior número de 
votos, entretanto não esqueça que sozinho tal
vez não conseguisse atingir o número de legen
das necessárias para ocupar a cadeira na 
Câmara Municipal.-Trate os suplentes comam~ 
zade e respeito, pois aquele que contribui com 
a menor quantidade de votos, quem sabe não 
foi um peso a mais a seu favor, na balança 
eleitoral. A você suplente, pare, pense, racio
cine. Você tem uma representatividade peque
na? Acha que foi traído? Que foi roubado? Sabe 
qual é a resposta para as três perguntas acima? 
ESQUECE! 11 Ponha-se a trabalhar, porque da
qui a quatro rapidíssimos anos nova eleição 
estará aí e se você resolver chorar, se descabe
lar, tratar mal os eleitores, irá perder tempo. 
Nos municípios em que. acaso, tenhamos al
guém na Câmara Municipal, participe mais e 
mais da política e apresente propostas, via dire
tório, ao representante do poder legislativo, lem
brando-se que o trabalho continua. 
Os candidatos à majoritária começem a traba
lhar imediatamente na condiçao de Prefeito, ou 
não. com uma formação de Secretariado para 
atuar, ou acompanhar o trabalho do vencedor, 
colhendo dados para criticá-lo e daí tirar sua 
conduta para o próximo pleito. 
Não esqueçam o Partido Social Cristão é o maior 
vencedor por conseguir ter representação em 
mais de 50% do solo fluminense e nós com o novo 
trabalho. estaremos prontos a colher os melhores 
frutos nas eleições seguintes. visto que Partido 
Político é como vinho. depende da semeadura, 
terra fértil. bom clima e boa fermentação. 
Parabéns a todos os dirigentes, candidatos e 
militantes, em qualquer resultado. Nós fizemos 
o que pudemos fazer de melhor. 
Viva o Partido Social Cristão. 

20601 - Deborah Freitas / 20602 -
Dante Correa Lima / 20602 - Ma
noel Rodrigues / 20604 - Sebas

ti ão Carlos Ferreira Gomes 

(Carlinhos) / 20605 - Elcio An
tunes Pontes/ 20.606 - Alfeu Mu
guet / 20607 - Jamilker José de 

Queiróz (Oueiróz Barbeiro)/ 

20608 - Adelício A. B. Almeida Be
to Fuscão / 20609 - Joaquim Olí
dio Rodrigues / 2061 O - João 
Francellino da S. Jr. / 20611 -
Assuério Clementina de Souza / 

20612 - Jorge Azevedo de Araújo 

(Jorge Coronel) / 20613 - Samuel 

Gonçalves/ 20614 - Júlio J. Batis
ta da Torre / 20615 - Wilson de 

Andrade Moreira / 20616 - José 

Valdevino Fernandes Neto (Bil) / 

20617 - Raimundo Sabino Gomes 

/ 20618 - Carlos Leitão da Silva / 

20619 - José Renato (Nato) Sodré 

lglécias / 20620 - Gerson Lopes / 

20621 - João Evangelista Rocha 
/ 20622 - Agildo de Oliveira / 
20623 - Pedro Joaquim Ferreira 
/ 20624 - Arlindo Vieira Santos/ 

20625 - Marco Antonio S. Ferrei

ra / 20627 - José Antonio de Ni

gre (Zé Gordo) / 20628 - Lacy 
Bras da Silva/ 20629 - Jessé Bar-

A ORA.VERA 
110 Bem Maior: Saúde11 

20.627 - PSC 
Belford Roxo 

É muito bom quando se tem 
um amigo ... * 20620 *p A · 

ENOQUE DAVID 
Trabalho, Honestidade, Verdade 

e Amor, contra: Comodismo, 
Corrupção, Mentira e Violência. 

Nº 20.633 
PSC - Belford Roxo 

RODRIGO s 
Belford Roxo C 

Este é comunidade 
JORGE SOARES 

20.634 - PSC 
BELFORD ROXO 

cellos Pereira / 20630 - Edmilson 
M. Ribeiro/ 20631 - lsaias Santos 

/ 20632 - José Lima Santos (Zézi

to) / 20633 - Sebastião de Carval

ho / 20634 - Belmiro N. Brasil / 
20635 - Nisval de Magalhães / 

20636 - Otávio da Silveira / 20637 
- Francisco A. Rocha / 20639 -
Crispim C. Pimenta / 20640 -
M.aurílio Manteiga / 20641 - Edmir 

Pessoa / 20643 - Milton Gon

çalves (Milton Taxista) / 20644 -
Erutian B. Nascimento / 20645 -
José Rodrigues dos Santos / 

20647 - Fátima (Ma. de Fátima 
Teixeira Fernandes) / 20648 -
José Galhardo / 20649 - Jorge 

Matias / 20650 - Tuca (Hélio Do

mingues S. Jr.) / 20651 - Joailton 

Rodrigues/ 20653 - Jurandir Amo

rin / 20654 - Moretti (José Américo 

Moretti) / 20655 - João Batista da 

Silva (João Boiadeiro) / 20659 -
José Rogério Simões / 20660 -
Paulo Gonçalves / 20662 - José 
Luiz da Silva/ 20663 - Daniel Lima 

de Souza / 20665 - Zé do Doce 

(José da Silva Pereira) / 20669 -
Simões Neto/ 20670 - Benildo N. 
dos Santos/ 20698 -· Marlene S. 

Fahur. 
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BELFORD ROXO 
PARA VEREADOR 
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JOAO CASSIANO 

ANTONIO 
APARECIDO 

N2 20.643 
DEBORAH 

ESPERANÇA DO AMANHÃ 
A CANDIDATA DE CABUÇU E ADJACÊNCIAS 

AGORA É PRÁ VALER ... 

SÃO GONÇALO MERECE 
UM DESTINO MELHOR 

JOÃO CASSIANO 
Vereador 92 

P.S.C. - São Gonçalo 

N9 20.630 

JUSTIÇA SOCIAL E SOCIEDADE JUSTA 
Parte VII lnezil Penna Marinho 

Pediatria e Puericultura - Thales B. Silva 

Os Pressupostos de uma Sociedade Justa 
(continuação do nº anterior) 
d) Direito à segurança: Os gover
nantes assegurarão aos governados 
a necessária segurança, que os pre
servará de qualquer violência ou es
poliação. A família e a propriedade 
serão preservadas e garantidas como 
instituições indispensáveis ao equilí
brio social. 

subordinado. A saturação de satélites 
e outros corpos orbitais caracterizam 
uma forma de poluição cósmica, que 
poderá ter efeitos catastróficos sobre 
o globo terráqueo. 
E tais são os pressupostos de uma 
sociedade justa na qual o homem se 
poderá sentir feliz. 

Evolução do Estoicismo 

Objetos Perigosos e 
Venenosos 

Guarde remédios, gasolina, quero
sene, detergentes, fósforos e qualquer 
produto tóxico fora do alcance das 
crianças, mantendo, inclusive, os re
médios em suas embalagens origi
nais_ Armazene equipamentos e 
instrumentos perigosos em local segu
ro, tais como materiais de pesca, arma 
(que devem ser mantidas descarrega-

das), facas, tesouras pontiagudas e 
etc. Mantenha-as afastada de equipa
mentos elétricos. 

Segurança no Tráfego 
Não permita que a criança ande de 
bicicleta na rua. Use cintos de segu
rança no carro, em crianças de mais de 
20 kg e devem sempre andar no banco 
traseiro, as correias dos ombros não 
devem ser usadas se a criança tiver 
menos de 1,35 m de altura. 

Caberá ao Estado exercer a sua auto
ridade para garantir aos membros da 
Sociedade Justa o que a Constituição 
lhes assegura e esta só deverá ser 
modificada por plebiscito. 

ao Marxismo 
1.1 - Estoicismo 
O estoicismo - conjunto de doutrinas 
filosóficas, modo de vida e concepção 
do mundo - é uma escola filosofica 
greco-romana e, ao mesmo tempo, 
uma constante na história do pensa
mento ocidental. 

SEBRAE NOVA IGUAÇU 
PROMOVE CURSOS 

A preservação do meio ambiente é 
indispensável à sobrevivência do ho
mem, razão pela qual se inclui entre os 
pressupostos de uma sociedade Jus
ta. 

A ecologia terráquea deve preservar 
o homem sobretudo da poluição at
mosférica, da contaminação dos rios, 
mares e oceanos, das devastações 
florestais, do excesso de ruídos (po
luição sonora) e de outras incidên
cias capazes de sobre ele atuar 
funestamente. O homem não deve 
matar o ambiente em que vive (eco
tanásia). 
O equilíbrio cósmico é indispensável à 
preservação da Terra e ao respeito às 
leis universais, às quais o sistema está 

Do ponto de vista ético, apresenta-se 
superior às idéias socrático-platônico
aristotélicas, pois prega a igualdade 
natural dos homens, repudiando a 
tese da desigualdade natural dos ho
mens, até então admitida pelos filóso
fos clássicos da Grécia. Ao propagar a 
igualdade natural entre os homens, o 
estoicismo antecipa-se ao cristianismo 
ao desfraldar a bandeira da fraterni
dade universal. 
Continuará na próxima edição - Acom
panhe. 

O Balcão Sebrae de Nova Iguaçu está 
promovendo cursos diversos e no pe
ríodo de 22 a 24/9 o de 'COMO ELABO
RAR EMBALAGENS CRIATIVAS E FUN
CIONAIS', cujo programa é o seguinte: 
Como estímulo visual favorecé a ati
tude de compra do Cliente -* _9omo 
definir a melhor embalagem para o seu 
produto * Tipo de produto e material -
público alvo* Cores-Volume* O pro
cesso de criação e produção de emba-
1 age n s * Recursos e Meios de 
produção adequados* Como elaborar 
o orçamento e administrar a venda * 
Projetos Econômicos * Casos espe
ciais e tratamento de luxo. Este curso 
tem a carga horária de 9 horas/aula. 

Alceu da Farmácia 
N9 20.622 - PSC 

LUCIANO LAGOS (PAI) 
Tudo pela Assistência Social 

P. D. T. - 12~604 

2 
o 
6 
2 
o 

Há 40 anos a serviço da 
comunidade de Belford Roxo 

·:'.:l :l~ll[1111,. SIMÕES NETO 
CAXIAS 

Calma ... estou chegando ! 

TIA CONCEIÇÃO 
20539 P se 

JORGE CORONEL 

Gerência da confecção de 28/09 a 
09/10 
Carga horária de 30 horas/aula com o 
seguinte Conteúdo programático: 
Organograma * Plano de mostruário * 
Programação de produção, risco e 
corte - Gerenciamento da produção 
seriada * Controle de almoxarifados, 
acabamentos e arremates * Quebras 
de produção * Qualidade * Previsão 
de Vendas, orçamentos e determina
ção de lucro. 
Para reserva nestes cursos dirija-se à 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 236 s/201 -
Centro (ACINI) com os tels: 767-7964 
768-7966 ou 767-8213 e ainda no SIN
COVANI tel: 767-8478 

Para Vereador 

CASSIANO 

2 
o 
6 
2 
o 

A Esperança de Nova 
Iguaçu 

P.S.C~ 20.612 Meu passado 
garante o futuro 

JORGE MATIAS 
UM SINDICALISTA NA CÂMARA 

PSC - N2 20.649 

PSC - RJ . 
A Justiça Social de um País depende 

do Trabalho e da Dignidade 



Candidatos do PSC no 
Município de Belford Roxo 

OBRA DE PRIMEIRO 
MUNDO NA BAIXADA 

PREFEITO: OSWALDO LIMA Sergio Anisio Matos; 20624 - José 
- Vice-Prefeito: ALBERTO SÁ - SANDOV AL Bezerra; 20625 -
Nº 20 Cosme Damião Santos e Silva; 
Vereadores: 20601 - Flúvio 20626 - Sueli da Silva Cordeiro; 
Alves de Andrade: 20602 - Nata- 20627 - Dra. Vera Lucia; 20628 -
nael Gomes Santiago: 20603 - Maria de Lourdes Leandro; 20629 
Carlos Gomes Libonati: 20604 - - Pnulo Cesar Marim; 20630 -
Jorge Rodrigues da Silva; 20605 Sidney Alves do Carmo; 20631 -
- Jorge Fernandes Stançani; Guaracy André; 20632- Francis-
20606- Willian Machado de Sou- co Silvestre Furtado; 20633 -
za: 20607 - Leide dos santos: ENOQUE Soares DAVID; 
20608 - José Fernandes; 206.09 - 20634 - Jorge Soares: 20635 -
Marcos Francisco A. Soa res: Manoel Barcellos: 20636- CAR-
20610 - Sebastião Cosme Braga: LOS Roherto A. TRIGO; 20627 
20611 - Wagner Soriano Salga- - JORGE VILAS BOAS da Sil
do; 20612 -Elza Fátima Rosa de va; 20638 - Wanderley de O. 
Pinho: 20613 - Silmária Berriel Coutinho: 20639 - Walter Mar
Félix: 20614- Neuci Cesário Pra- tins da Rocha ; 20640 - VAL
ça ; 20615 - Fatima Rosario Bar- CLER VIEIRA Pereira; 20641 -
bosa: 20616 - Aluisio Firmino SIL VANDTR Silva Souza; 20642 
Costa: 20617 - Pedro Pantaleão - Valdir Alves dos Santos; 20643 
Sobrinho: 20618 - Francisco Xa- - ANTONIO APARECIDO de 
vier: 20619 - Aldair Gomes da Oliveira: 20644 - José MAX de 
Silva: 20620 - Jorge RODRIGO Oliveira Serva (Max da Ce
da Silva: 20621 - Braulino Mur- dae) ; .. . 20645 - Jorcelino dos 
eia: 20622 - Alceu das Chagas Santos - 20646 - Valm ir Vilas 
(Alceu da Farmácia); 20623 - Boas da Silva. 

G raças a um grande esforço de 
empresários iguaçuanos, entre 

os quais destaca-se Osvaldo 
Proença, um dos principais ba
luartes da iniciativas, Nova Iguaçu 
contará até final de setembro com 
o novo Centro de Atividades do 
Serviço Social do Comércio 
(SESC). 
Localizado no antigo Km. 15 da 
Via Outra, o Supercentro de No
va Iguaçu será um verdadeiro 
presente para os comerciários, 
que terão atendimento em três 
áreas: cultura , saúde e assistên-

---- Dr. José Aderbal de Paira 

r 

.... 

Av. Gov. Amaral Peixoto 271 s/703 -
Centro - Nova Iguaçu - RJ 

PAULO GONÇALVES 
Vereador 92 

A Educação, o trabalho, a saúde e o progresso 
de Nova Iguaçu são meus objetivos 

PSC - 20660 - Nova Iguaçu 

Administração - Compra e Venda de Imóveis -
F.scrituras - Contratos. 

Av. Gav. Amaral Peixoto 20 s/ 204 Centro 
N. Iguaçu - Tel: 768-4359. 

JESUÉ BRITO 
Vereador - 92 

P.D.C. 
17610 _G_E_N-TE-

DAGENTE! Nova Iguaçu 

eia médica, além de um restaurante 
com capacidade de atendimento a 
2.000 pessoas. 
Osvaldo Proença - um dos que 
mais lutaram pela vinda do moder
no complexo do SESC para Nova 
Iguaçu, é também um dos 
grandes empreendedores e bata
lhadores pelas causas de Nova 
Iguaçu, estando invariavelmente à 
frente de todos os movimentos 
que visem a melhoria de vida e às 
lutas que beneficiem a coletivi
dade. 
Proença foi comerciário de t966 a 
1967. Funcionário da Ducal, tendo 
ingressado como Auxiliar de Expe
dição, galgando vários cargos até 
chegar ao de gerente comercial. 
Tendo sido eleito Comerciário do 
Ano de 1969. 
Desligou-se da empresa em 1977 
fundando logo a seguir - investindo 
suas economias - uma loja de mó
veis em ~ 5/07 /77 na Rua Dom Wal
mor 247, onde se encontra até a 
presente data. Em 1 987 foi eleito o 
Comerciante do Ano. 
Pelo que fez e pelo que faz Proen
ça conta com seu voto para fazer 
muito mais e seu lema de campa
nha bem diz o que pensa: Não 
perca a crença Vote Proença 
PTB 14651 

O melhor em 
vídeo-fitas 

Para todos os Gostos 
Av. Carlos Marques Rollo, 

574 - Vila Nova - Juscelino -
N. Iguaçu - RJ. 

Que possamos fazer 
Queimados um município 
tão grande quanto as 
nossas expectativas. 

VANDER - 20.631 - PSC 

P ROBERTO R 

~ RUSSO 6 
Vamos juntos 
Agora e PSC - RIO 

PAULO AMÉRICO PSC 

Nº 20.658 
A melhor opção para 

o Rio de Janeiro 

DEP. CORNÉLIO 
RIBEIRO 

Apoia e Indica: 

Sergio Ramos 
Nº 12.645 

Sempre 20613 
Conquistar 
Os direitos da gente 

QUEM SABE NÃO ESPERA, FAZ! 
Este é da comunidade de 

Comendador Soares 
Paulo .Anísio - Vereador 92 

PDT - 12614 

Está chegando para somar com as comunidades da 
Cidade do Rio de Janeiro ~ 2 O 6 2 4 

Contato: Rua Vaz de Toledo, 488 c/l - Eng. Novo 
Rio de Janeiro - Tel.: 241-2849. 

lllliI~:'.§'.!~:§i~:::flffl'li:~11111 
Sempre ao seu lado 

20.620 - P.S.C. 
Ninguém é forte sozinho 

NasTrUMs i. ..... 
Gadelha, no Estúdio Impressão Oi- Neil Young, e ainda traz muita in- no mercado fonográfico. 
gital, em junho passado. fluência do "The Good Son" . 

do Disco 

JOÃO BOSCO 

' . 

NICK CAVE NENHUM OE NÓS 

JOÃO NOGUEIRA 

O grupo NENHUM DE NÓS, que 
ficou dois anos sem gravar fa
zendo muitos shows pelo Brasil 
e preparando o novo repertório, 
está de volta com o quarto álbum 
de sua carreira, já começando a 
aparecer nas programações ra
diofônicas com a faixa "Ao Meu 
Redor" (o c lip já está sendo exi
bido nas TVs brasileiras). Com 
seus três LPs anteriores - Ne
nhum de Nós, Cardume e Extra
no - o NENHUM DE NÓS vendeu 
cerca de 300 mil cópias. O novo 
disco mescla referências regio
nais com as sonoridades t ípicas 
dos anos 70, do folk ao progres
sivo, destacando uma recriação 
para o clássico "Sangue Latino", 
dos Secos e Molhados. 

No dia 28 de janeiro deste ano, 
JOÃO BOSCO pegou um violão Su
guiyama modelo 81 e fez mais de 
um daqueles seus shows de arre
piar. Só que dessa vez, para o pro
grama que tem se tornado um 
"must" entre os musicais da TV, o 
"Acustico MTV". No final de agosto, 
a Sony Music lançou em CD, K7 e 
1-P a gravação ao vivo do programa 
em que foram apresentados os 
grandes sucessos da carreira do 
cantor (Papel Marchê, Jade, Esca
das da Penha, Quilombo ... ) músi
cas do aclamado álbum "Zona de 
Fronteira" ( a faixa-título e Trem Ba
la, Memória da Pele ... ) entre várias 
outras. A mixagem e masterização 
do material ficou a cargo de Liber 

Desde que partiu da Austrália, 
há mais de 1 O anos, com o grupo 
The Birthday Party, o cantor, 
compositor e novelista Nick 
Cave tem vivido uma estratégia 
de permanente exílio em Lon
dres, Berlim, Nova York, Los An
geles e São Paulo . Este 
movimento constante não só o 
manteve um passo à frente dos 
"cults" que o seguiam, como faz 
com que trabalhasse nas mais 
diversas atividades, extravasan
do seu inquieto impulso criativo. 
Nick Cave acaba de lançar seu 
sétimo álbum "Henry 's Dream", 
gravado em Los Angeles, Nova 
York e Melbourne, o álbum foi 
produzido por David Briggs, mais 
conhecido por seu trabalho com 

A volta de João Nogueira ao disco 
não significa apenas o regresso à 
atividade de grande intérprete ao 
samba que o Brasil inteiro se 
acostumou a admirar e aplaudir. 
Após três anos e ,neio sem gra-

POR QUE HEBE? 
Hebe Caldas Lacerda, 53 anos, casada, mãe de 3 filhos e 
avó, há 30 anos no Bairro da Prata - Av. Sprenger 44. 
A partir de 80 vem participando com dedicação dos movi
mentos da Comunidade da Prata, tendo entre outras coisas 
assumido o trabalho de catequese, de Círculos Bíblicos na 
Igreja St° Antonio da Prata. Em 83 quando foi fundada a Ass. 
Pró- Desenvolvimento do Bairro, Hebe fez-se presente na 
retomada do trabalho em defesa da comunidade, participan
do como membro da diretoria por 3 anos e como Presidente 
por um ano. HEBE é esposa do radialista e jornalista JARBAS 
GONÇALYES LACERDA, que durante 25 anos apresentou 
pela Rádio Solimões o programa PEÇA E OUÇA e que 
sempre serviu de veículo ao atendimento às comunidades e 
pessoas carentes. Ajudando instituições de caridade com 
shows beneficlentes, conseguindo empregos, internações e 
outras ações sociais. HEBE será a continuação de tudo isso 
na Câmara Municipal de Nova Iguaçu - Sinal de Esperança 
e de Mudanças 

HEBE 13678- PT 
Prefeito Rose 

Jarbas Gonçalves é colaborador nesse jornal mantendo_ o 
espaço dedicado aos discos, que vem tendo boa recepçao 
entre nossos leitores. 

Al!i OS• ão Jorn~:rt:~~;o:~~:~: 
~ \tr:P tÇ Propaganda para 1orna1s 

:g~ ;:(7f, a:: a{ Publicidade em Geral i::IBWte-J tn Formulários e Contratos 

J lti;ardino de Melo, 2.075/205 - Centro • N. Iguaçu 

var , e I e eh e g a iii;;:;::;:;;;;::;==-------::z:=:::-;;;;:;;~:::;i 
com este ALÉM 
DO ESPELHO, 
seu pr i meiro 
disco pela SOM 
LIVRE, mostran
do que valeu a 
pena o longo ca
minho da re
flexão e do apu
ro, para chegar a 
um trabalho que, 
certamente, vai 

causar impacto l!::~:!!!!. !_ '!!._ ':.._ :_ !_ !_ !_ !_ !_ ~-____ ~-~-~-~-~-=-:.._ ...;;-~-!-~-!-. ~,. ~-----,-

Continuar o Trabalho em 
Benefício do Povo 

Vereador por várias legislaturas Otá
vio Silveira (63 a 77) exerceu-as com 
dignidade e com os olhos voltados 
aos interesses . do povo iguaçuano, 
principalmente aos demais humildes 
e carentes. 
Sua folha de serviços prestados ao 
povo iguaçuano é extensa, tendo 
atuado, com sua dedicação ao traba
lho, em todas as áreas. 
Por sua iniciativa foram construidos 

os Colégios: Estadual Santo Elias, Monteiro Lobato, Ginásio de 
Austin, Ginásio de Belford Roxo, Ginásio Roberto da Silveira e 
Manoel Reis, duplicação da Escola Municipal Pêra Flor, Escola 
Municipal Shangrilá, no Km 39, ampliação da E.M. Jardim 
Continental (Lagoinha). E.M. Cabuçu, construção do C.E. Santo 
Elias e Costa e Siva ( St" Elias e Vila Nova) e mais o C.E. 
Humberto de Campos, o C.E. José Bonifácio e outras iniciativas 
na área de educação. 
Quando vereador exerceu os cargos de Vice-Presidente, 1º e 20 
Secretário e ainda Presidente e membro de várias comissões. 
Trabalhou também para a instalação de água e iluminação em 
várias ruas, calçamento, saneamento e construção de pontes nos 
bairros Santo Elias, Vila Nova, Santa Clara, Vista Alegre e Coquei
ros, Jardim da Prata, Margaridas, Jardim Ulisses, Maria da Luz, 
Boa Ventura e Bom Jesus, além de várias linhas de ônibus para 
essas localidades. Na área da saúde atuou na construção de 
Hospitais e Ambulatórios. tais como do SASE. em Rocha Sobrinho 
e Miguel Couto, Clínica em Jardim Laranjeiras. Seu "curriculum" 
de trabalho é tão extenso que não comporta neste espaço. Atuou 
e ainda atua na área de Assistência Social, atendendo por sua 
conta e em seu Serviço Social cerca de 120 pessoas por semana. 
Como vereador pretende dar contínuidade ao seu trabalho, 
empenhando-se junto ao Prefeito, que for eleito. pela ampliação 
de escolas e reabertura de hospitais que estão fechados, tra
zendo enormes dificuldades ao povo nessa área. Por tudo isso 
e muito mais é que OTÁVIO SILVEIRA conta com o seu voto para 
continuar trabalhando em benefício do povo. 

OTÁVIO SILVEIRA· 20636 - Partido Social Cristão 

PARA VEREADORA 
MARLENE FAHUR 
P S C - Nº 20 698 

Nova Iguaçu 

PARA ANUNCIAR 
LIGUE 

(021) 249-9727 

QUEM É TEREZINHA? 
Professora, formada em Pedagogia pela 
UGF, Terezintia Oliveira é uma pessoa 
simples, porém carismática, sempre 
pronta a prestar serviços às pessoas, 
mesmo que isso·implique em renunciar 
à seus próprios interesses. No bairro 
Tropical, por exemplo, foram inúmeras . \ 
as suas iniciativas a favor daquela co- __l 
munidade, o DPO, por exemplo. ====--~__, 
Terezinha é prestativa, solidária,-trabalhadora e hoje postulan
do mais uma vez uma cadeira na Câmara de Nova Iguaçu, terá 
sua atenção voltada às leis que beneficiem, principalmente, o 
social, com instalação de creches nos bairros, por exemplo, e 
outras leis que possam minorar o ' status' atual da população 
iguaçuana. 
O social é o seu objetivo. Terezinha Oliveira - PST - Nº 52668 

... 

-



CONHEÇA SEUS 
DIREITOS 

Direitos do consumidor 
Os direitos do consumidor estabelecidos 
no Código do Consumidor busca assegurar 
a proteção da vida, da saúde, de segurança · 
e que possam ser provocados por práticas 
no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos. 
Prrn.\ ainda, a protcç,io contra a publici
dade enganosa e abusiva e os métodos co
merciaisrncrcitivüs ou desleais, bem corno 
contra prütic.1s e cl,íusulas abusivas ou im
postas no fornecimento de produtos ou 

serviços, ou as rnodificaçües, por exem
plo, de cláusulas contratuais que estabe
leçam prestações desproporcionais ou 
sua revis:io em razão de fatos posteriores 
que as tornem excessivamente onerosas. 
Ao fabricante de produto industrial cabe 
prestar as inforrnaçües necessárias sobre 
o produto colocado no mercado acerca 
da natureza desse mesmo produto, que 
não acarretem riscos à sua saúde, com 
exceçáo aos considerados normais e pre
visíveis cm funçáo de sua natureza e frui
ç,io. Caso o produto seja 11crigoso, 
deverá informar de maneira ostensiva so
bre a sua nocividade. 

DESINFORMAR PARA COMPLICAR 
O horário eleitoral gratuito pelos r.ídios 
e tele\·isão iniciou- se cm agosto e j;í de
veria ter terminado. porque não presta 
nenhum serviço ao eleitor. Deveria infor
mar, esclarecer. politizar. mas lamenta
\·clmente desinforma. senão vejamos: 
Os candidatos que se apresentam nesses 
programas ao invés de preocuparem-se 
com os temas münicipais (que é o que 
interessa) preocupam-se tão somente 
com os problemas nacionais. criando na 
cabeça do eleitor (menos esclarecido) 
uma tremenda confusão. 
Seria interessante. e já é hora, mostrar ao 
eleitor qual é a \·erdadeira funç.io do verea
dor e consequentemente a do prefeito. 
Vereador não calça rua, não aumenta 
aposentadoria ou pensão previdenciária, e 

, 

etc... A sua funçáo é legislar cm favor dos 
seus munícipes, para que o município 
tenha saneamento básico. saúde, cduca
ç;io. transportes efü:ientes, impostos jus
tos. Legislar, enfim. para tornar 
melhores as condiçôes de vida da popu
laç,io do município. Também náo permi
tir ao prefeito o mau uso das verbas 
públicas. 
Eleitor, pense hem na hora de votar, não 
vote pensando no que o candidato pode 
fazer por você e sim pelo que poderá 
fazer pelo município, pela coletividade, 
na qual você está inserido, votando com 

• dignidade e pelo valor real do candidato, 
fazendo isso você estará melhorando o 
seu bairro, o seu municipio e, por 
conseguinte, o seu país. DIMIS 

"O Vampiro 171 11 

No Teatro SESC -
São João de Meriti 

Sob direção de lolanda Brazão e com a partici
pação dos atores Jô Guimarães, Durval Mei
relles, Hedilberto Lopes e André Belarmino, 
estará em cartaz nos dias 16 e 17 de setembro a 
comédia erotica de Durval Meirelles: O Vampiro 
171, às 20h. Os ingressos custam Cr$ 10.000,00 
para o público. Sócio do SESC tem redução de 
50%. Na foto: lolanda Brazão e Durval Meirelles. 

CURSO DE TEATRO 
A COOPROTERJ vai realizar o li CURSO DE 
TEATRO PARA INICIANTES, que será ministra
do no Instituto Educacional Santa Inês - Rua Sta. 
Inês, 144 bairro da Prata - Nova Iguaçu, (próx. a 
Rod. Pres. Outra Km 13) com início previsto para 
o dia 20 de setembro e com duração de 2 meses. 
As aulas ocorrerão aos domingos, das 9 às 12 
horas, sob a orientação de Durval Meirelles, 
lolanda Brazão, atores, diretores, produtores, 
escritores teatrais e diretores da Cooproterj. O 
curso tem o custo de Cr$ 80.000,00 divididos em 
2 parcelas iguais e as inscrições podem ser 
feitas no local. Ao término do curso os alunos 
receberão certificados expedidos pela coopera
tiva, aos que concluírem. 

As Lágrimas de Vitório 
Rozeira ajudaram a 

emancipar Belford Roxo 
Em recente reunião promovida pelo Dr. Eduardo 
Tassara, juiz da 67ª Zona Eleitoral, para transmitir 
instruções eleitorais aos Srs. presidentes de par
tidos e candidatos no Município de Belford Roxo. 
O Dr. Tassara contou que quando declarou o 
resultado do processo de emancipação daquele 
ex-distrito iguaçuano e cujo resultado não hou
vera sido favorável , o Sr, Vitório Rozeira debu
lhou-se em lágrimas o que fez com que ele, Dr. 
Tassara mergulhasse em pesquisas relaciona
das com a situação geográfica do futuro municí
pio e que, após exaustivo trabalho, levantando 
rua por rua, principalmente na área de Miguel 
Couto, concluiu finalmente que o plebiscito rea
lizado para a emancipação obtivera o quorum 
necessário para tornar-se município. Assim as 
lágrimas de Vitório Rozeira entrarão para a histó
ria da criação do município de Belford Roxo. 

· BELMIRO BRASIL 
VEREADOR 92 

MAURÍLIO (MANTEIGA) Recuperando Vidas 
para Cristo 

A Esperança dos bairros Chacrinha e 
Santa Eugênia - Nova Iguaçu 

PSC - Nº 20634 - PSC 

CARLINHOS 
(BAIRRO DA LUZ) 

O VEREADOR QUE 
QUEREMOS 

PSC - Nº 20.604 

JOAILTON RODRIGUES 
•o Popular João Ailton" 

Vereador 92 
20651 - PSC 
Nova Iguaçu 

Theresa Gomes 

Reflexologista - Shiatsuterapeuta 

Crianças, adultos e idosos 
Problemas de circulação do sangue, 
reabilitação do corpo, tensão, stress, 

inchação, problemas de coluna, 
eliminação de toxinas do corpo, etc. 

Atende-se a domicílio 
Telefone: 351-1237 

PARA VEREADOR 92 

, SERVIR A 20640 
COMUNIDADE 

MARIA DE FÁTIMA 
~ FERNANDES 

nc:;,(d Sangue Novo A Serviço do Povo 
- V Nova Iguaçu 

l~~~~º·,1 
PSC - 20608 

NOVA IGUAÇU 

José Antonio 
de Nígre 

ZÉ GORDOi 
Nº 20.627 - PSC 

A esperança nova para 
uma Nova Iguaçu. 

EDMILSON RIBEIRO 
Vereador 

PSC - N. Iguaçu - 20630 

SEBASTIÃO 
DE CARVALHO 

Vereador 92 
Coragem, Dinamismo e Trabalho 
~º 20633 - P.S.C. - Nova Iguaçu 

Elcio Antunes 
A renovação que 

Nova Iguaçu precisa 

20.605 - PSC 

NOVA IGUAÇU 
COM RESPEITO 

PSC 20606 



CIRCULAÇÃO: 
NOVA IGUAÇU 

BELFORD ROXO 
QUEIMADOS 

JAPERI 
RIO DE JANEIRO 

ANOI Nº 5 NOVEMBRO / 92 Cr$ 1.300,00 

Aqui sua 
mensagem 
chega em 
primeiro 

lugar 

RETRATOS SEM RETOQUES DE UMA CIDADE 

Muito mais que as palavras as 
imagens refletem o estado 

de abandono em que se encontra 
a Av. Getúlio de Moura - principal 
via de acesso à cidade de Nova 
Iguaçu - espelho inconteste do _ 
descaso e desinteresse de uma 
administração que vai chegando 
melancólicamente ao fim. 

COLUNA DO GATO 

PLÁCIDO ANTONIO E SUA 
SÁTIRA BEM HUMORADA 

~A PÁG. 7 

-:,:-:-:.:-:-:-:-:❖:❖:;:::-:-:-:-:-:,:-:-: 
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A PARTIR DESSA EDIÇÃO: 

PLANTAS, FLORES, 
JARDINS E CIA. 

NA PÁG. 3 

CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ DE ANCHIETA 
, 

PRE-ESCOLAR E 1º GRAU 
Direção: Profº ERUTIAN e Profº EDSON LEMA: APRENDER PARA DESENVOLVER 

MATRÍCULAS ABERTAS - ACEITAMOS BOLSA DE EMPRESA 

RUA JORGE SANTANA, 161 - PALHADA - NOVA IGUAÇU - RJ 



OPINIÃO J. FONTES O MÉDICO DA FAMÍLIA 
~ 

A lição do 
lmpeachment 

DR. M SIMOES NETO 

PLANEJAMENTO FAMILIAR - li 

A Câmara dos Deputados 
ao aprovar o pedido de lm
peach me nt do Presidente 
Collor, atendendo ao clamor 
público, assinou sua reden
ção em parte como Poder 
constituído, com a surpreen
dente soma de votos. 

Daqui para frente o Brasil 
não será mais o mesmo. 
Também não será um Novo 
Brasil , pois toda vez que 
surgP- esta palavra como 
qualificativo de outra, na po
lítica, acaba se tornando um 
desastre. Temos os exem
plos Estado Novo, Cruzeiro 
Novo, Cruzado Novo, Nova 
República e mais recente
mente Brasil Novo. Politica
mente ela deve ser riscada 
do vocabulário. 

Esta decisão histórica indi
ca, claramente, que o cami
nho da governalidade do País 
passará, necessariamente , 
pela mudança do sistema de 
governo, ou seja, o parlamen
tarismo. 

Contudo esse processo 
moralizador que ora se iniciou 
deve ser contínuo para que 
essa redenção agora 
conquistada não volte a cair 
..rio vazio e para qu~ a famige-

rada "Lei de Gerson" não 
continue prevalecendo. 

Doravante, seja lá qual for 
o sistema que vier a ser ado
tado a partir do plebiscito de 
21 de abril de 93, fará com que 
os pretensos candidatos a 
qualquer cargo eletivo colo
quem suas barbas de molho. 

Para que o processo de 
moralização prossiga faz-se 
necessária uma revisão pro
funda na legislação· eleitoral 
e partidária, criando disposi
tivos que impeçam as práti
cas desonestas de alguns e 
exigindo mais em relação a 
criação de partidos. Demo-

., cracia é uma coisa, carnaval 
é outra. 

Essa lição deve ser bem 
aproveitada em benefício do 
País e do seu povo, para que 
não haja necessidade em co
meçar tudo outra vez. 

Porém somente o impedi
mento do Presidente não sa
tisfaz, é preciso que os 
corruptos e corruptores se
jam punidos com o rigor da 
lei e tenham sua vaga garan
tida na cadeia, que é onde 
devem ficar os ladrões, de 
colarinho branco ou não. 

' Vendo vcs:1dos de ~01va usados e aceito 
encomenda de vestidos novos, sob medida 
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Mais barato que aluguel 

UM MUNDO EM EQUILÍBRIO -
MENOS GENTE.SIGNIFICA MAIS 

RECURSOS DISPONÍVEIS 
Não poderíamos iniciar este capítulo sobre 
planejamento familiar sem citar o trabalho 
excelente da Drª Nafis Sadik, Diretora Execu
tiva do FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS 
PARA A POPULAÇÃO. 
Estudos rcctn tcs feitos para o relatório sobre 
a Situação da População Mundial cm 1992 
mostram que um menor crescimento dcmo
gnHico é uma das chaves do desenvolvimento 
sustentável. 
Os debates sobre a população e o desenvolvi
mento vêm de longe. Será que o cre$cimcnto 
rápido da população atrasa o desenvolvimento 
nu esse crescimento 6 meramente uma conse
quência das tendências econômicas? 
Fatos recentes indicam que um menorcrcsLimcn
to demogr.lliL'O pode ajudar o desenvolvimento. 
Vejamos o caso da pobreza. Entre 1970 e 1985, 
os países cm desenvolvimento conseguiram 
reduzirde52% para44l½ a propon;ãodosctor 
muito pobre da população. No entanto, como 
a população cresceu a maior ritmo, o número 
de pobres aumentou cerca de 210 milhões. 
No mesmo período, se bem que o regime ali
mentar médio tenha melhorado, o número de 
pessoas que se deitaram sem comer aumentou 
mais de 50 milhões. Apesar do aumento maci
ço da escolarização, o número de crianças que 
não frequentou um estabeleLimento de ensino 
secundário aumentou 60 milhões. 
Os países em desenvolvimento debatem-se 
com uma crecente onda de pobreza, fome e 
analfabetismo. Um menor crescimento demo-

Vende Sempre Por Menos 
Tintas • Óleos • Pincéis • Alvaiades 

Gessos • Colas • Vernizes 
Tudo para pintura 

grálico ajudaria a melhorar a situação. O menor 
crescimento demográfico também contribui pa
ra o crescimento econômico. Até meados dos 
anos 70, parecia não fazer grande diferença. 
Mas a coisa mudou radicalmente de figura na 
década de 80. Os tempos eram maus. O comér
cio mundial aumentou muito lentamente e a 
dívida externa veio cortar as pernas a muitos 
países. Mesmo assim, entre os 82 países cm 
desenvolvimento estudados para o relatório do 
FNUAP, os 41 que apresentaram menor cresci
mento demográfico conseguiram aumentar os 
rendimentos cm média 1,255 ao ano. 
Nos países com crescimento demográfico 
mais rápido, os rendimentos per capita dimi
nuiram cm média 1,25% ao ano. 
É certo que existem grandes diferenças entre 
estes dois grupos. Mas parece realmente que, 
nos anos 80, o rápido aumento demográfico 
foi um sério obstáculo na corrida ao cresci
mento econômico. 
Abrandar o crescimento demográfico não si
gnifica pará-lo. Mesmo que, já a partir de 
amanhã, cada mulher tivesse apenas dois fi
lhos, a população não deixaria de aumentar 3 

milhões. 
As crianças de hoje não vão· deixar de crescer 
e de também ter filhos. 
Também não significa "controle da . popula
ção". A população não pode ser "controlada", 
como se as pessoas fossem máquinas que se 
ligam e desligam. O que se pode fazer é criar 
condições em que as pessoas livremente deci
dam ter menos frlhos. 
Voltaremos ao assunto no próximo número. 
Boa sorte, que DEUS NOS PROTEJA e ... 
ATÉ LÁ, SIMÕES NETO 

Fotografias para casamentos, batizados, 
aniversários, etc. 

Ligue 390-4440 - Angela ou Antônio 
Rio. 

Rua Ouintlno Bocaiuva, 53/55 - Nova Iguaçu 
Tels: 767-8384 - 767-8388 

Vídeo-filmagens - Fotos para documentos 
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!!!!MÉDICO 
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(Doenças Nervosas) 

Prof. da Uniy. do Rio de Janeiro 
UNI-RIO e da Univ. de Nova 

Iguaçu - UNIG 

Rua Luiz Gonzaga, 118 - Caonze 
Nova lguaçu/RJ - Tel.: 768-3884 

3ª e 5ª a partir de 16:00 h. 

Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio - Qualidade 

e Bom Atendimento 

Av. Nilo Peçanha, 10 sala 204 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ 

No coração da cidade 

Tipografia 
São José 
Martel Santiago 
Tipografia Ltda. 

Convites - Talões Notas Fiscais - Calendários 
- Folhinhas - Impressos em Geral 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 

• I 
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Plantas, Flores, 
Jardins & Cia. 

CONHEÇA SEUS DIREITOS 
Código do Consumidor - Responsabilidade 

sobre o produto ou serviço 
Em vasos, jardins, jardi

neiras, sacadas, canteiros 
ou quintais, as plantas além 
de suas variadas espécies, 
floríferas ou frutíferas, são 
um colírio para os olhos da
da a beleza exuberante de 
algumas. Sejam flor de ar
busto, árvore ou trepadeira. 

rem fortes e saudáveis, 
além dos cuidados especí
ficos para as plantas que 
você escolher tais como: o 
tipo de solo ideal para cada 
uma, luz, temperatura, épo
ca de poda, rega e replan
tio. 

Algumas você poderá 
começar o seu cultivo atra
vés de sementes, outras 
,:itravés de estacas e até de 
enxertos. 

O fabricante, o produtor, o construtor, nacio
nal ou estrangeiro, ou o importador, inde
pendente da existência de culpa, são responsá
veis pela repacação de danos causados ao 
consumidor, seja por defeitos decorrentes dos 
projetos, fabricação, construção, montagem, fór
mulas, manipulação, apresentação ou acondi
cionamento de produtos, assim como por infor
mações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
utilização ou riscos. 

Considera-se que o produto é defeituoso 
quando não oferece a segurança que dele se 
espera, entre as quais: sua apresentação, o uso 
e os riscos que razoavelmente dele se espera, 

a época em que foi colocado em circulação. 
Contudo não é considerado defeituoso em de
corrência de outro de melhor qualidade coloca
do no mercado. O comerciante também se torna 
co-responsável se o fabricante, o construt,r, o 
produtor ou o importador não puderem ser iden
tificados. Os prestadores de serviços são, igual
mente, responsáveis pela reparação dos da
nos ou defeitos causados na prestação dos 
serviços. Existem hoje diversos modos de ga
rantir seus direitos de consumidor: 1- o Juizado 
de pequenas Causas, li - a Comissão de Defesa 
do Consumidor da Câmara Municipal, entre 
outros. 

Entre as inúmeras ativi
dades humanas, esta é 
uma das mais gratificantes 
que você executar, cuidar 
da planta e experimentar o 
grande momento em que 
abrir-se o seu primeiro bo
tão. · 

Em vaso você pode cul
tivar antúrios, gloxínias, be
gônias, orquídeas e uma in
finidade de outras. 

O cultivo da terra está 
posicionada entre as mais 
antigas atividades da espé
cie humana e hoje até mes
mo nas cidades, o milagre 
da terra fértil pode estar 
mais perto do que imagina. 

ECOLOGIA E MEIO-AMBIENTE 

Se você dispõe de terre
no amplo e paciência, po
dera esperar a explosão da 
florada de árvores como· a 
quaresmeira, acácia, ipê e 
etc. 

Existem aquelas que flo
rescem no inverno como as 
azaléas, bico- de-papagaio, 
suinã, etc. 

Ao longo dessa seção 
que hoje iniciamos no seu 
Jornal SEM FRONTEIRAS, 
prestaremos as informa
ções indispensáveis para 
os cuidados que elas ne
cessitam a fim de cresce-

é Ótica 
~Petrônio 

Rua otilv10 Tarquinio, 45 lj. 9 
Nova Iguaçu 

Rua Otâvio Tarquinio, 170 
Nova Iguaçu 

Parabéns 

O mais importante em 
tudo isso é que o Ph da terra 
seja compatível para a plan
ta escolhida, isto é, aquele 
que a planta aceita. Um solo 
alcalino, por exemplo, não 
dá bom resultado para as 
plantas que se adaptam 
melhor em solo mais ácido 
e vice- versa. 

Mesmo morando em ca
sas ou apartamentos pode
se ter plantas em seu inte
rior, dando ao ambiente de 
sua moradia um aspecto 
agradável com o verde das 
folhagens ou a beleza das 
flores. 

ECOLOGIA - do grego Ecus - que significa 
resposta. Logia, do mesmo grego - significa lógi
ca. 

Sintetizando: resposta lógica. 
MEIO-AMBIENTE: metade de ... do Anglo

Saxão, Método - Metade. 
Ambiente ... lugar - do latim ad, espaço, tem

po, do grego bienture. 
Ecologia, isto é, resposta lógica, corresponde 

ao pronto atendimento ao "chamado" da nature
za (ambiente) pedindo socorro ao equilíbrio en
tre os fenômenos antagônicos tais como: 
noite/dia - chuva/sol - queimadas ou desmata
mentos/reflorestamento - aniquilamento de ani
mais/reprodução. 

Assim o homem, animal racional - predador 
irresponsável - exterminador de si mesmo, que 
teria a responsabilidade de preservar, pois, sendo 
social prevê para prover, não se comove com os 
resultados de sua inoperância. 

A Ótica do bom Preço 
Exame de vista -
Crediário Fácil 

Consertos Grátis 

lnd. Refr. Espacial Nova Era Ltda. 

Rua Ver. Marinho Hcmetério de 
Oliveira, 32 • Queimados 

Rua Roch<J Carvalho, 1353 lj. D 
Belford Roxo 

Balcões, Fogões, Coifas, Dutos, Vitrines e &tufas 
Jns1. de lachonetes, padarias, açougues, etc. 

Maq. p/ o mesmo ramo-Mont. e Manut. de Oimaras Frigoríficas, 
Lav. de roupa-Geladeiras.-Ar Condicionado, etc. 

Rua Antonio Varanda 19 - Centro - Nova Iguaçu 
Tel: 767-1453 
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Carteiras de Motorista "B.C.D" e Motociclista 

21 anos não é para qualquer um. 
Emplacamento de Veículos 

Junto ao Detran 
Direção: José Eduardo 

Rua Frutuoso Rangel, 108 - Centro - Nova Iguaçu 
(próximo à Clínica Pró-Vida) Tel: 767-9213 Do amigo ... 

CAMPANHA SEM FRONTEIRAS 
PELA VIDA 

A todos aqueles que 
depositaram sua confiança 
em meu nome nas últimas 
eleições, quero aqui de 
público apresentar os meus 
mais sinceros 
agradecimentos. 
Mesmo não tendo sido 
eleito continuarei a ser aquele amigo com 
que você pode contar. 

José Antonio de Nigre 
(ZÉ GORDO) 

Corrupto, cria elementos de caráter ecológi
co, preservadores do meio-ambiente - cabides 
de emprego - isto sim. Exemplo simples: Serra 
do Tinguá - Manancial de água - potável, área de 
segurança, portanto. 

Reserva de Mata Atlântica e animais diversos, 
ali proliferam caçadores e os fiscais do IBAMA 
tomam cerveja, ouvem música, vêem televisão e 
dormem a sono solto na sede do Instituto locali
zada na Estrada do Comércio, ali dentro da mata, 
lá em cima, onde ninguém vai - aquela que dá 
acesso à Miguel Pereira, lugar aprazível, clima 
excelente - uma brisa suavemente aquecida ... e 
os fiscais dormindo. · 

Os macumbeiros ... como o Collor, chafurdan
do na lama, emporcalham o rio - que pobreza -
e os fiscais... lá em cima, na sede... cerveja, 
batata frita .. . 

No quiche do Banco do Brasil... o pagamento. 
Não dá. 

MELLO 
• Imobiliária e Administradora Mello Ltda 

Direção: Luiz Almeida Mello 

Av. Governador Amaral Peixoto, 427 - SI.. 233 
Centro - Nova Iguaçu - RJ • Tel: 767-0184 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
·o \klhor da Cozinha \rallt' '' 

Rua Dr. Barros Junior, 644 - Tel. 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu - R.J. 

O Atendimento que você mereç~ .. 

I 
LANCHONETE 

PALMA DE OURO L TOA 
"Desafia quem tem melhor preço" 

Lanches e Bebidas em geral 
Direção do Pasqual 

Rua Otávio Tarquinio, 16 - Nova Iguaçu 

'Oi<leo O: 4,to 

Pflla§:I 
***** 

Fotografias e 
filmagens em geral , 
R Otávio Tarquinio, 14 

Sl. 4 - N. Iguaçu - RJ · 
768-2147 - 768-3482 

Studio Resid. 

T'rana este anúncio e nanhe 10% de desconto. 
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Durval Mei relles 
Até quando? 

Logo após o processo de afastamento 
do Presidente Collor ocorreram as 
eleições municipais. A "Síndrome da 
ética súbita" dos deputados e sena
dores aliada ao apoio maciço da so
ciedade brasileira não foram sufi
cientes para que a ética existisse 
nessas eleições. Fraudes gritantes 
aconteceram, incluindo cédulas gra
fadas com a mesma caligrafia, benefi
ciando um único candidato. Fiscais 
tiveram cerceado o seu legítimo direi
to de exercer sua função. 
Credenciais não valiam nada. Muita 
vista ~~ossa a esses fatos acontece
ram, burlando a legítima vontade do 
povo na escolha de seus repre
sentantes, e isso em quase todos os 
municípios do Estado. Até quando irá 
ocorrer esta imoralidade? 

Vitório Rozeira jurou . ...-
Em discurso pronunciado na primeira 
sessão realizada pós eleições, o ve
reador Vitória Rozeira penitenciou-se 
publicamente pelos erros que consi
derou ter cometido na vida pública. De 
passagem "meteu o pau" no seu par
tido, o PDT, dizendo ter sido "garfado" 
pelos seus próprios correligionários 
em Belford Roxo, jurando que daquela 
data em diante não mais usaria a tri
buna e nem tampouco o microfone de 
apartes. Será? ... 

Ainda Rozeira 
Rozeira disse ainda estar profunda-

mente arrependido de não ter presti
giado a candidatura de seu compa
nheiro Carlos Moraes Costa à Prefeito 
de Japeri. Se arrependimento viesse 
antes seria uma maravilha ... 

Carlos Moraes garante que 
vai fazer um bom governo 

Carlos Moraes Costa, prefeito eleito 
no novo município de Japeri, asse
gurou que irá governar seu municí
pio procurando não cometer os mes
mos erros que vêm acontecendo 
sucessivamente pelas adminis
trações iguaçuanas.Vamos esperar 
prá ver. 

Afinal o PDT acordou ... 
No recente encontro dos pedetis
tas ocorrida em brasília - onde não 
faltaram farpas entre Brizola (o Aia
tolá dos Pampas) e o Prefeito Mar
celo Alencar, diga-se de passagem 
ótimo administrador, o PDT afinal 
acordou aceitando suas novas lide
ranças, rejeitando o radicalismo de 
Brizola, cujos erros sucessivos, 
aliados à sua péssima administra
ção, vinham comprometendo o 
PDT. O Gov. Albuíno Azeredo, do 
Espírito Santo, em entrevista 
concedida à Marilena Chiarelli, no 
programa Brasília ao Vivo, da TV
RIO, deixou isso bem claro. 
É isso aí, um partido político não 
pode e não deve ser feudo de nin
guém! 

Recebi com satisfação e orgulho o 
convite dos diretores J. Fontes e A Apa
recido, para participar da equipe desse 
conceituado veículo de comunicação. 
Fontes e Aparecido são meus amigos de 
longa data atuando juntos durante mui
to tempo em rádio, jornais e revistas de 
Nova Iguaçu. 
Incumbido da tarefa de divulgar as artes e 
a cultura pelo fato de estar inserido neste 
assunto trabalhando desde 1977, desde 
Nova Iguaçu, até Belém do Pará como 
ator, diretor, produtor, escritor teatral e 
professor de artes cênicas, no Teatro- Pro
cópio Ferreira (Nova Iguaçu) e Centro 
Educacional St" Inês. Espero poder atin
gir, com desenvoltura, os objetivos de hem 
informar SEM FRONTEIRAS. 

• COITADO DO DR. CORNÉLIO 
MANSO 
Comédia premiada com o troféu Fama 
86. Apresentada no dia 10/11 no Teatro 
SESC/S.J.Meriti tendo no elenco Vic 
Leon, Cacá Liberato, Hediberto lopes, 
Rita Máximo, Ccny Menezes, Sebastião 
Rabelo, Jane Maciel, André Belarmino, 
Carlos Castro, Roberto Pereira e Janai
na Lugão. 
Texto e Produção desse colunista, Dire
ção de lolanda Brazão. 

• CURTINHAS 
Espetáculos imperdíveis 
"Não fuja da Raia" - "Assembléia das 
Linguarudas"·- "Trair e Coçar é só Co
meçar" - "As Loucuras do lnsp. Zebe
deu" - "Por Falta de Roupa Nova Passei 
o ferro na Velha" - "Coitado do Dr. 

·-----~-----------~ 

Cornélio Manso" - "No Coração do Bra
sil" - "O Vampiro 171". 

•INFANTIS" -A Formiga Fofoqueira" 
- "As Aventuras no Bosque de Branca de 
Neve" - "Sapatinhos Vermelhos" e "No 
Mundo Encantado da Criança". 

Figura Em Destaque 
lolanda Brazão, atriz e diretora artística 
vem se destacando a cada dia com sua 
performance. Só nesse ano atuou c.:omo 
atriz e diretora cm 5 peças: As aventuras 
no Bosque de Branca de Neve ... , Coitado 
do Dr. Cornélia Manso, As Loucuras do 
lnsp. Zebedcu, O Vampiro 171 e O So
nho Maluco de um Menino. 
Na foto, a figura em Destaque: Iolanda 
Brazão 
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Dr. José Aderbal de Pai,a 1 BRASILAUTO ESCOLA 1 
. Convênio c{I'ouri.ng Club do Brasil 

1 Cart. Motorista - ambos os sexos - 21 Via Cart. 1 
:· FUNERARl~§AQ SAL.VAPºOR 

CONVÊNIOS: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
Ministérios dos Transportes, Compactor, Pedreira Vigné, Mi• 
nistério do Exército. • Concessionária dos Serviços Funerá
rios e de Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Administração - Compra e Venda de Imóveis -
Escrituras - Conttatos. 

Av. Gov. Amaral Peixoto 20 s/ 204 Centro 
N. Iguaçu - Tel: 768-43S9. 

H. PEROBELLI 
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CONTA81LJDA0E E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
Serviços Contábeis - Aluguel de Casas, 

Apartamentos e Telefones 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 427 sala 340 

Shopping 427 - Centro Nova Iguaçu - RJ 

1 Tramf. dePropr. de Veículo-1 11 emplacamcntÓ 1 
1 DUT/DUAI./IPVA - Seg. Obrigatório - Mudança de cor I 

Arclllo A. Machado (Celinho) - DH 007 - 41 CRT 
1 Rua 13 de maio 239 - Centro - Nova Iguaçu 1 

~-----------------~ 
-Av. Gov. Amaral Peixoto 271 s/703 -

Centro - Nova Iguaçu - RJ 

Theresa Gomes 

Reflexologista - Shiatsuterapeuta 

Crianças, adultos e idosos 
Problemas de circulação do sangue, 
reabilitação do corpo, tensão, stress, 

inchação, problemas de coluna, 
eliminação de toxinas do corpo, etc. 

Atende-se a domicílio 
Telefone: 351-1237 

\. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-0124 / 0529 

MARMIL-Marmoraria Iguaçu Ltda 
Mármores para construções - Instalações comer
ciais em Mármore e Granito 
Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 
Av. Nilo Peçanha, 670-Tels. 767-7196/767-8563 

■f ;.kel§QiUif .JtreThtl 
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CIOADAO IGUAÇUANO 

PIZZAS 
SALGADOS 

DOCES FINOS 
SORVETES 

TRAV. MARIANO DE MOURA, 85 

NOVA IGUAÇU - RJ 

Nas Trilhas i. 
do Disco ~ 

JAAIIAS GONÇAI.VES 

ANGÉLICA 

A Sony Music está lançando mais 
um bonito LP da estrelinha Angé
lica, a loirinha simpática de voz 
bonita e graciosa que vem ma
chucando os corações apaixona
dos a cada novo disco que grava. 
O seu mais recente trabalho já 
está nas lojas de todo País, com 
um repertório para agrq.dar jovens 
e adultos. 
Angélica sempre leva seus fãs e 
admiradores ao delírio em suas 
apresentações. , Seus discos es
tão sempre nas paradas de su
cessos nacional. A jovem cantora 
vem investindo forte na s_ua carrei
ra, negociando com sua gravado
ra, o lançamento de um disco 
espa.nhol visando o mercado lati
no americano. 

GIAN E GIOVANI 

Gian e Giovani em oito anos de 
carreira conquistaram o estrelato 
da jovem música sertaneja. O ro
mantismo, a espiritualidade e toda 

a força de Gian E Gio
vani são ítens funda
mentais reunidos neste 
novo disco - o terceiro 
da carreira ~ para que 
seja· mais um grande 
sucesso. Com um re
pe rtó r i o cu idadosa
mente selecionado e 
coerente com o poten
cial de suas vozes, o 
novo LP conta com 
nomes de compos i
tores que, como a du 

GRUPO RAÇA 
"O Teu Chamego"(de Beto Correa, 
Pagon e Lúcio Curvelo) é a primei
ra faixa do quarto álbum do grupo 
Raça - "Feito Prá Você',' pela BMG 
Ariola. 
O grupo formado por Marley (gan
zá). Paulinho (cavaqu inho), To-

p ia, são consagrados. 
As letras revelam uma das caracte
rísticas marcantes dos irmãos: can
tar o amor que, agora mais do que 
nunca, falam em músicas como "O
lha Amor" (Pinochio e Paulo Henri
que), grande sucesso da dupla. 

tonho (pandeiro), Delcio (banjo) , 
Valney (repique de mão) e Mon
gol (tantã) foi sempre muito bem 
recebido pela crítica, vendendo 
quase cem mil cópias do seu 
disco anterior: "Da África à Sa
pucaí". Além disso , o Raça ba
teu a marca de 40 shows, por 
mês e dá um recado à quem 

ainda não caiu na real : a onda 
do pagode está voltando. Um 
outro destaque nesse disco é a 
homenagem a Paulinho da Vio
la , num pout-pourri que reune 
os maiores sucessos do sambis
ta como: "Perdoa" - "Argumen
to " - "Guardei Minha Viola " - Co
ração Lev iano" - " E u Canto 
Samba" e "Foi Um Rio Que Pas
sou Em Minha Vida". 

ORQUESTRA 
TABAJARA-ANOS 

DOURADOS 3 

Patrimônio da música brasileira, a 
ORQUESTRA TABAJARA do 
MAESTRO SEVERINO ARAUJO, 
formada há 54 anos, está lançan
do o sexto d isco pela g ravadora 
CID e o terceiro da série ANOS 
DOURADOS. Com arranjos e re
gência do maestro e c larinetista 
Severino Araujo, a orqu estra 
conta com 21 instrumentistas e 2 
vocalistas. 
O LP ANOS DOURADOS 3 traz o 
seguinte repertório : Beguin The 
Beguine (Cole Porter), Três Lágri
mas (Ary Barroso), Eu e a Brisa 
(Johnny Alf), Manhattan (R. Ro
gers/L. Hart), Unchained Melody 
(Hy Zaret/Alei< North), A Lenda do 
Beijo (R. Sontulo /J. Vert), Café da 
Manhã (Roberto e Erasmo Car
los), Dora (Dorival Caimi ), EI Ma
nicero (Moysés Simon) e La Ne
g r a Consetida (Joaqu i m 
Pardays). 

Àqueles que depositaram em 
mim sua confiança em 3 de outu
bro, meus sinceros a.gradeci
mentos e dizer que continuarei a 
ser sempre o mesmo. 

CENTRO EDUCACIONAL 

PAULO GONÇALVES 
• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualidade no ensino 

Direção: Sérgio RamQs 
Aceitamos Bolsas de Empresa 

totalmente integral 

Élcio Antunes 

·r,, -~ .. :.~~~~~~~::.~ 
Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 ~ Nova Iguaçu 

Escrlt: Rua Prof• Venina C. Torres, 230 a/408 - Centro - Nova Iguaçu. 
Tels. : 767-9280 / 767-5342 e 776-1807 

·--------------··· 1 Bar Rei d<J Limão 1 
1 Refeições - Bebidas divetS&S 1 
1 Direção: Oswaldo Cruz 1 
1 Rua Luiz Sobral S80 - Califórnia I 

Nova Iguaçu 

·----------------· 
JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO J1l. 
ADVOGADO 
Escritório: 
Rua Tertuliano de Melo 64 - Nova Iguaçu - Tel: 
767-0165 

Das 10:00 às l3:00h. 

A Educação tratada com respeito. 
Rua Xingú, 15 - Santa Rita - Nova Iguaçu 

: ::~~:,~BJÃY:~:.E~•qM..I_N'~~·$§li::::::1t:::1:1:1:I 
Fazem-se chaves de todos os tipos. Cons. de 

Fechaduras em geral. Executa-se qualquer serviço do 
ramo, com perfeição e garantia. 

Vendas de Cadeados e Fechaduras -At~ à domtdlio. 
Especializado em Abertura de Cofres. 

Sérgio M. Rodrigues 
Rua Otávio Tarquínio, 238 lj 17 - N. Iguaçu - Tel: 767-2244 

Jardim à 8ª Série - Tel: 767-2244 

BOLDRINK'S 
Bar e Pizzaria 

Amplo salão com Ar Condicionàdo - Especialidade à Italiana -
Lazanha, Parmegiana, Canelone e Raviole - Som Ambiente -
Sorvetes e Sobremesas Especiais -Completo serviço p/ viagem. 
Rua Frutuoso Rangel, 279 • Tel.: 767-2048 - Nova Iguaçu 

r 

\. 

y NTAL CIRURGICA ~ Nova Esperança Lida. 
Artigoo Dentários. Órtopêdicoe;_CirUrgieos e Hospitalares., MuJetas, 

Cadei, as de Rodas, Fundas p/ Hêmia1 Cintas Especiais, Meias pi Varizes 
Kendal e outras, Botas e Palmilhas sob receita Medica, MO\feis 

Hospitalares, Aparelho de Pressão, Seringas e Agulhas Especiais, Papel 
p/ Eletro, Colchão O'ãgua, Aparelhos de Surdez. 

35 ANOS DE TRADIÇÃO E QUALIDADE 

CENTRO AUDITIVO DR. ADOLF FRITZ 

SCHOLL COSMÉTICO PEOICURE 
(Calista) c/ Hora Marcada-, Medicamentos p/ os pés. 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2.166 - Centro - Cep. 26.210 -
Tet: 767-7746 - PX1 E 6206 • Nova Iguaçu - RJ 



Cristais de 
Orvalho 

July Jocóme de Melo 

ABNEGAÇÃO 

Semeia o bem, não olhes o malfeito 

daquele que nem sempre te agradece. 

Expulsa do teu ser qualquer despeito 
que a luta tantas vezes esmorece. 

.Quem o bem faz espera o bem ter feito 
àquele que nem sempre o bem merece: 

que tu sigas fiel o bom preceito 

que não revida o mal e que o esquece. 

É bem feliz aquele que respeita 

o ser humano, como ser humano, 

e que ao bom-senso sempre se sujeita. 

Ao erguer o fraco, não se curva ao forte 

e não pratica nem sequer um dano: 

e a todos trata com igual transporte. 

r 

.. . 

MELHOR ANUNCIA QUEM 
ANUNCIA SEM FRONTEIRAS 

Contate: 249-9727 
768-1875 

REVELE SEU FILME EM APENAS 

1 HORA 11!!1111 -~ 
VICENTE PAIVA- Projetista 

Plantas, Projetos, Fração Ideal 
Serviços junto a PMNI e Cartórios 

Orçan:ientos s~m compromisso 
Rua Otávio Tarquínio, 45 s/316 

(Galeria Central frente ao Banerj) 

Artigos Odontológicos e Prótese, .Equipamentos Médicos e 
Odontológicos, Hospitalarés e Cirúrgicos, Papel para Eletro
cardi6grafos, Menômetros, Ap!irelhos de pressão, Muletas e 
Bengalas, Etc. 

Aluguel de Cama Fawler. 

Consertou Reformas de Aparelhos Médicos Odontológicos. 

Que o Natal e Ano Novo que se 
aproximam sejam repletos de felicidade. 
Rua Odvio Tarquínio, 238 Lj 16 - N. Iguaçu - RJ. 

Tels: 767-5270 - 767-7919 , ___________________ _ 

JUSTIÇA SOCIAL E SOCIEDADE 
JUSTA - Parte VIII 

Inezil Penna Marinho 

CRISTIANISMO 
O Cristianismo aceitou como verdade o que a razão 
natural exige, mas trouxe fontes novas de conhecimen
to que, aplicadas ã esfera do Direito, derramaram 
abundante luz. Segundo a doutrina de S. Paulo, tam
bém os pagãos, aos quais falta a lei ~cri ta mosaica, têm 
uma lei escrita em seu coração; Deus mesmo a escreveu 
e conforme ela serão julgados no dia de recompensa. 
Esta doutrina foi desenvolvida e profundamente expli
cada cm muitas passagens pelos padres da Igreja. O 
Cristianismo pode ser definido como a síntese das 
normas, princípios, idéias, convicções, que constituem 
o ideário da fé, de esperança e de ética pregadas por 
JESUS CRISTO. . 
Renan,emsua obra "YiedeJesus",fazumacrítica na qual 
pretende expurgar da vida de Jesus os milagres que lhe 
são atribuídos, apresentando-o simplesmente como ho
mem, como pregador de uma nova forma de vida, repre
sentada pela fraternidade universal. Reunindo escravos 
e senhores, gregos e romanos, pobres e ricos, brnncos e 
negros, o cristianismo abre-lhes os braços e acode todos 
os irmãos,sem qualquer distinção, realii.andoosonho de 
igualdade dos homens sobre a terra. 
Cristianismo e Marxismo 
Comunismo 
Em princípio, o comunismo caracteriza toda organização 
econômica e social cuja base é a propriedade comum, 
oposição ã propriedade priva ta, individual, e a interven
ção ativa da sociedade na vida dos indivíduos. Assim são 
as concepções de Platão e de Thomas Morus. 
Segundo o Manifesto Comunista de KARL MARX e 
FRIEDRICH ENGELS (1848), o comunismo repre
senta a doutrina expressa pela abolição dos bens indi
viduais de raiz {propriedade individual) e de herança, 
pela coletivização dos meios de transporte e de produ
ção, pela educação pública, pela organização do crédi
to por parte do Estado e pelo alistamento dos traba
lhadores sob sua direção. 

TERRENO - ALUGO - Estrada de 
Madureira, 1458 - Esquina de Luiz de Matos. 

Comércio e Serviços de 
Silk-Screen e Fotolitos 

Matriz: Rua Otávio Tarquinio, 45 lj. 3 - Centro 
Nova Iguaçu (Galeria Central frente ao BANERJ) 

Tel.: 768-4170 

Filial: Av. Getúlio de Moura, 452 - Juscelino 
"SHOPPING POLAR" -Tel.: 768,1644 

POSTO 
SIPEL 

• Lavagem 
• Lubrificação Et 
• Promoção no 

Abastecimento 

Sob a direção Marquinho 

R. Athaíde Pimenta de Moraes, 335 -
Nova Iguaçu - Tel: 767-2024 

PED.IATRIA E PUERICULTURA 

Dr. Thales Barbosa da Silva 

Escravidão da 
Mente 

Tenho sempre escrito sobre assuntos relativos a pediatria 
convencional. Hoje, no entanto, venho colocar conclusões pes
soais sacio-econômicos da infância desse Pais. 
Atreves dos meios de cominicação tomamos consciência, atual
mente, da pior, mais hedionda e desumana das lideranças exis
tentes em todos os tempos. 
Na Idade Média (idade das trevas) era regida pelas igrejas, e hoje 
é orquestrada pelas igrejas e pelos políticos (com raras ex
ceções) . 
O q4e ocorre nos dias atuais é a bem maquiada e organizada 
destruição gradativa da saúde, da educação, do orgulho e da 
moral do homem. 
Vemos ocorrer no mundo, o surgimento de entidades assisten
ciais e lideres de massas humanas acéfalas. Estas entidades que 
deveriam cuidar do engrandecimento moral, intelectual, da edu
cação do povo, apenas criam escolas ou outras formas assisten
ciais desestruturadas, que em nome de uma suposta humani
dade ou caridade, destroem a alma e o corpo da infância da 
Nação. 
Através da implantação de medidas paternalistas (o Governo dá ... 
A igreja dá ... tíquetes refeição, saúde, transporte, estudo etc.). 
Cabe ressaltar que o homem que se vê obrigado a aceitar tal 
situação está iniciando uma escalada para tornar-se mendigo ou 
flagelado, não do corpo. mas da alma. O homem tem o que lhe 
dão ... e o que é obrigado a aceitar, pois não pode escolher o que 
deseja. nem onde e quando deseja. E por que? Porque em breve 
se não abriemos nossos olhos para o fato, formaremos um 
exército de homens sem brio, sem orgulho, sem opinião, escra• 
vos das necessidades básicas da vida. Que lhes são 'dadas" por 
nossos líderes, igrejas e entidades afins. 
Esquecemos ou não percebemos q~e tal atitude escraviza a 
vontade e os direitos fundamentais do homem, pois lhe tira o 
melhor e o mais importante da sua vida, razão pela qual foi-lhe 
dado o direito de livre escolha. 
Queremos, sim, escolas, saúde, alimentação, moradia e etc, mas 
que não nos sejam ' dados' , porém que nos é de direito. 
O que querem criar? Uma sub-raça, sem orgulho, vontade pró
pria, brio, personalidade e sem independência? 
Este artigo é uma análise e conclusão pessoal de uma época. 
Não tenho em hipótese aÍguma a intenção de réplica a quem quer 
que seja. 

Carga Tributária crescente 
penaliza Indústria Nacional 

* Nelson Bornier 
A indústria brasileira não pode continuar sendo penalizada for
temente crecente, de que é exemplo o Decreto 613 de 21 /07/92, 
elevando de 20% para 30% o IPI incidente sobre canetas esfero
gráficas. 
A concorrência das multinacionais do setor, SIC e GILLETE, 
estabelecidas na Zona Franca de Manaus, apresenta-se esma
gadora. Acrescente-se a concorrência desleal, via Paraguai, de 
conhecimento amplo dos setores governamentais e do público 
em geral. É notório que a GILLETE importa suas hidrográficas 
da congênere argentina. 
Sumamente penosa essa competição para a indústria nacional, 
pois caneta barata também é educação. O fato da indústria de 
cosméticos haver sido contemplada com a redução de impostos 
é um exemplo gritan1e do descaso do Governo com a educação. 
É lastimável que os produtos cosméticos usados para atender 
às vaidades individuais, sobrepor-se à educação. As autori
dades fazendárias devem repensar a questão e, por conse
guinte, reformulem a absurda medida tomada. 

• Nelson Bornier ~ Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro. 

PROIBIÇÃO DE TRÁFEGO 
PREJUDICA COMERCIANTES 

O poder público toma, às vezes, medidas que, sem 
um estudo prévio das consequências, acarretam 
prejuízos e transtornos. 
Recentemente foi proibido o tráfego de ônibus pela 
Rua Dr. Barros Júnior em direcão à Av. Gov. Amaral 
Peixoto. Esta medida vem a'carretando prejuízos 
aos comerciantes estabelecidos naquele logradou
ro e através do 'SEM FRONTEIRAS" solicitam à 
quem de direito que reveja a medida, permitindo 
que, pelo menos, os ônibus municipais por ali vol
tem a trafegar. 

CIAC 
• O novo governo, preocupado com o alto 
índice de chifrudos na Baixada Fluminense, es
tá cogitando da implantação, em Nova Iguaçu, 
de um CIAC - Centro de Integração e Apoio ao 
Corno. 
• Rem·anescentes do antigo BU)CO DOS CHI
FRUDOS, de Nova Iguaçu, que tanto sucesso 
fez em antigos carnavais, estão eufóricos com 
a notícia e a possibilidade de se reagruparem 
novamente. Desta vez, num estabelecimento 
governamental que lhes dará assistência e 
apoio. 
• O Centro de Integração e Apoio ao Corno a 
ser instalado em Nova Iguaçu vem de encontro 
às antigas aspirações dos membros da irman
dade de São Cornélio que se reunem para jogar 
sueca no LE BISTRÔ, situado naquela galeria . 
da Nilo Peçanha, agora sob a direção de CAR
LINHOS LAPA. 

DESEMPREGO 
• O Sistema Globo de Rádio precisa criar, 
urgente, um departamento de auxílio-desem
prego com a finalidade de dar assistência aos 
ouvintes do SHOW DA MADRUGADA comanda
do por WASHINGTON RODRIGUES e HILTON 
ABI-HIAN. É que muita gente está ficando acor
dada prá curtir aquele programa e com isso 

Se. você não anuncia 
quem vai saber o que 

vende ou produz1 
Contate: 768-1875 - 249-9727 

!1:::!:[~,:;::::::l;!~:1:::!:j:::::::::::~~~ii~~~~iil~i1\:i:;:;;:;:;:;;;;:ii;;i:;:j;:;:~:~ 
Chega· diretamente às mãos de 

quem interessa para o seu negócio, 
produto ou serviço 

perdendo a hora de chegar ao trabalho e, 
em consequência, o emprego. 
• Enquanto ouvintes do SHOW DA MA
DRUGADA estão perdendo emprego por . 
ficarem a madrugada acordados, donos 
de casas noturnas estão perdendo fre
gueses. Muita gente está deixando de 
frequentá-las, pois, em casa, se divertem 
muito mais com o APOLINHO, o ABI-
HIAN e agora JILSON RICARDO, mais 

novo membro da equipe do SHOW DA MADRU
GADA que conta ainda com ALBERTO BRAN
DÃO , o porta-voz de defunto e BADALO o 
sonoplasta tripé. 

MIADOS CURTOS 
• JOÃO JORGE TRINTA caiu como carnavales
co, como "protetor" das crianças (foi expulso 
da flor do Amanhã) e agora é JOÃOZINHO 
ZERO.• Esposa de HUMPHREY GUABIRABA 
pensando em divórcio. É que ele, quando faz 
amor com ela, só fala: AMO NOVA IGUAÇU. Um 
caso patente de adultério.• NEUSA é avó mais 
uma vez. AJUMAvoltou a ganhar baby. • A rainha 
FERNANDA, a louca, afastada do reinado e confi
nada numa torre do castelo, continua a olhar-se 
no espelho e a perguntar: espelho, espelho meu, 
existe alguém mais bonita do que eu??? 
• Secretaria da Defesa Civil de Nova Iguaçu 
elaborando um plano de emergência para o 
próximo período das chuvas sob a direção do 
dinâmico JUBIRACY ALVES. Enquanto isso, no 
Rio, o esclerosado LEONEL BRIZOLA anuncian
do a compra por 200 mil dólares, de um subma
rino para navegar nas ruas do Rio nas cheias 
de verão. Principalmente na Praça da Bandeira. 
A rainha FERNANDA, a louca, será a convidada 
de honra na viagem inaugural do submarino 
aloucado. 

CATE - Centro de Auditoria Trabalhista 
Empresarial e Contabilidade 

PAULO DE ARRUDA GOMES 
Advogados: Paulo de Arruda Gmes 

Paulo Arydes Gomes e Andrea Arydes Gomes 
Trav. Vila Yboti,30 s/302 - Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2176 

i:i~@l:iêi11.i11i~111:i11:i11111iii\liii~i 
Luiz Carlos Madureira Leal 

Mareio Luiz Fonseca Leal 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 2475 s/302 - Centro 

Nova Iguaçu - Das 9 às 13 h - Tel: 768-8017 

ENCADERNAÇÕES 

Eocaderoaçõe1 de Livro, • Revistas • Nota, Pl1cal1 

Paaclculo1 • Razões - Diários e muitos outro,. 

Douraçõea a fogo, miro e prata em Ageodaa, Blblla1 

Certeiras, etc. • Aaplrals em várias cores. 

CRIAÇÕES EM GERAL 

DESENHOS E ARTE FINAL 

ELITE ARTES GRAFICAS 

IMPRESSOS ~ 
DA MELHOR ~~ 
QUALIDADE li!~ 
• Talões • Fichas 
• Cartõee • Dupllcataa . 

Tels. 
768-0166 
768-7828 

Av. Gov. Amaral Pei'.'oto, -427 • Sala 339 

Galeria Veplan • Nova Iguaçu • RJ 

Travessa Quaresma, 37 • Gr. 1 • Centro 

N. Iguaçu - (ao lado do Bob'sl 

LEIA O JORNAL 

AOUARIUM 
E GANHE UM AQUÁRIO COMPLETO 

MENSALMENTE NAS BOAS LOJAS DO RAMO 

(
~/ ·1::;! :!! l:!!!-i!i1~i!liiíilji!~ 
\/1 ~ Aluguel de Equipamentos de Som pa-

\ \ 
ra Festas • y e~das de Instrumentos 

MusIcaIs Importados 

· ...._ ~ Trav. Alberto Coozza, 41/ap.201- cen-
~ tro- Nova Iguaçu -Tel: (021) 767-8195 



Prognósticos 
Áries 

• Prestígio pessoal bom, crises no lar, 
muita atenção aos deveres sociais. 

Touro 
• Período fecundo social e intelec
tual, atenção aos seus gastos pes
soais. 

Gêmeos 
• O período requer compenetração 
tanto social quanto profissional
mente. 

Câncer 
• Período de altos e baixos, o êxito 
não estará distante se for bem aten
to (a). 

Leão 
• Período um tanto neNoso, preste 
muita atenção aos seus compromis
sos sociais e prôfissionais. Melhoras 
no fim do mês. 

Virgem 
• Êxito financeiro, boas relações so
ciais, bate-boca inútil no lar. 

Libra 
• Êxito financeiro, social, intelectual. 
Período excelente para semear e 
colher boas ações. 

Escorpião 
• Apesar de alguma adversidade, o 
período é bom e algura bons frutos 
financeiros e sociais. 

Sagitário 
• O fim do mês será o melhor perío
do, evite precipitações. Atue com 
prudência. 

Capricórnio 
• Período bom, social e financeiro, 
porém o fim do mês requer um pou
co de recolhimento. 

Aquário 
• as questões sociais exigem muita 
reflexão, as ações imprudentes são 
perigosas demais. 

Peixes 
• Período bom, mas que requer mui
ta reflexão. Qualquer ação impensa
da resultará em desastre. 

Agora também com 
CALÇADOS e Acessórios 

Av. Dr. Mario Guimarães, 198/200 
(antiga Av. Santos Dumont) 

Nova Iguaçu - RJ 

Em que se baseia? Qual a sua finalidade? Milhares de 
pessoas, abismadas com o acerto das previsões astrais, 
fazem estas perguntas aos astrólogos. "A Astrologia é 
uma ciência" de origem perdida no passado milenar, 
cujas referências mais antigas distam de 15 mil anos e 
vêm da China. 
A palavra astrologia vem do grego "astron (corpo celeste) 
logos (ciência)". Horóscopo também vem do grego" "ho
dos (caminho) scopo (mostrar)". Zodíaco, de igual ori
gem, "zood (animal) ecos (faixa)", éo espaço celeste onde 
percorre os astros. Lembremo-nos que os orientais deno
minam todos os signos com os nomes do animais. 
"A Astrologia é uma ciência verídica", nada tem de 
empírica, assim como a história, geografia, arqueologia 
e medicina, que se apóiam em fatos concretos. "Baseia
se no fluxo radiativo astral" emitido pelos corpos ce
lestes em suas peregrinações pelos vértices tio Zodíaco, 
fluxo este que, além de modelar as maré:, os dias e as 
noites e as estações do ano, influi também no cresci
mento das planta e nas mudanças de tempo. 
Este fluxo radiativo tem suas particularidades inerentes 
a cada planeta e atua além do que foi dito no tempera
mento de cada indivíduo, nas casualidades e con:tilncias 
da vida deste me. mo indivíduo. E. te. fato se expandem 
também na vida de toda a ociedades e naçõc. deste 
planeta. De todos os corpos celeste . o Sol cst:í nos 
mesmos lugar~· do Zodíaco nas mesmas datas dos anos. 
Já os demai astros (Lua, Vênus, Marte.etc) possuem 
órbita. diferentes da Terra, tornando necessários cálcu
los astronómicos para saber suas localizaçõe, numa 
determinada data qualquer. A astrologia "tem como 
finalidade prever, prevenir ou desviar fatos que e. tão 
para acontecer, além de mo trar o temperamento de 
cada indivíduo por mais contraditório que seja, fato de 
capital importância, pois como di se Sócrates: "Primei
ro conhece a ti mesmo". 
Baseado em milênios de observações, compilado por 
milhares de astrólogos através dos tempos, muitos dos 
quais sombrios, ela revive hoje, espalhada em todo o 
mundo, atingindo a sua finalidade que é, como todas as 
ciências, o bem-estar da humanidade. 
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DINÂMICAS 

*Um jovem de 80 anos 
O Esporte Club Iguaçu (cada vez mais jovem) está comemorando 
seus 80 anos de fundação e na programação consta a inaugura
ção do ginásio com o seu novo piso em ipê-extra, com direito a 
Orquestra Tabajara e tudo ... Falando do ECI, a equipe de adultos 
de Futebol de Salão foi classificada para disputar o campeonato 
dessa modalidade esportiva. 

*Sueca em Mesquita 
Está acontecendo no Bar da Velha Amizade, o V Campeonato de 
Sueca, na Rua Mercúrio, 284, Mesquita. Tuninho, Alvaro, Barreto, 
Beca, Artur, Daniel, Carlinho (coronel), Carlinho (sobrinho) , Wal
dir, Zé da Costa, Betinho, Bira, João e Mineiro são os conten
dores. E falando nisso a proprietária do Bar, D'! Edelvina, 
comemorou seu 5011 aniversário no último dia 8/11. 

*Mais um ... 
Nasceu n.o dia 11/1 O o garotão Victor, filho de Marta Araújo, uma 
das auxiliares do nosso amigo e vereador eleito, Maurílio de Oliveira 
(Maurílio Manteiga) . A mamãe está rindo até de desastre ... 

*Curso em andamento ... 
O Sebrae/RJ-Balcão Nova Iguaçu está ministrando o curso de 
Modelagem Industrial, no Auditório da ACINI, de 23/11 a 18/12, 
das 18 as 21 :00h. 

* Aniversários 
Neste novembro completaram mais uma idade a 'gatinha' Rica
line que completou 2 aninhos, netinha de Antonio e Hilda Chaves, 
e mais Anita e Dione, 28 e 10 anos respectivamente. Ainda em 
novembro ocorreram os aniversários dos empresários Assis Vieira 
Fernandes (nosso padrinho), Jorge Ferro e Márcio Nogueira. 

*APAEPROMOVEEVENTO 
Com a finalidade de obter recursos para a construção de sua sede, 
no Bairro Margarida, a APAE/NOVA IGUAÇU estará realizando um 
evento com várias atrações, · no dia 6/12 no CIESP (Centro de 
Educação Especial) no Bairro Monte Líbano, os convites podem ser 
adquiridos nos Lions Clubes ou na APAE pelo tel. 767-6767. 

* Dia 2 de dezembro completou mais uma nova idade a Sra. Maria 
Shirley Ferreira de Freitas, dinâmica Diretora do Educandário 
Mavidaf, em Cabuçu. 

A partir de Dezembro 
Clubes Esportivos e suas Histórias. 

Economia - Humorismo -
Curiosidades 

~ 
~ 

Ao aproximar-se o final de mais um ano de trabalho e de 
lutas por um Brasil melhor, o Sindicato dos Trabalhadores 
na Construção e do Mobiliário de Nova Iguaçu, ltaguaí, 
Queimados, Japeri, Paracambi-e Belford. Roxo deseja a 
todos um Natal e Ano Novo plenos ~e Alegrias e 
Realizações. 

Jorge Matias de Oliveira - Presidente 

' A todos, que com sua Confiança, 
Palavras de Fé, Incentivo e 
Amizade, fizeram-nos chegar até 
aqui, desejamos, sinceramente, um 
Natal Feliz e um Novo Ano de 
Alegrias e Progresso 

• São os Votos SEMFRONTEIRAS • 
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O QUE OS ASTROS DIZEM PARA 1993 
OS NOVOS CRISTÃOS 

Jesué Brito e Mauríllo Manteiga, são os vereadores, em Nova Iguaçu, eleitos por partidos 
de denominação cristã. Um pelo PDC e o outro pelo PSC. São os novos cristãos na política 
lguaçuana. 

SEBRAE / NOVA IGUAÇU TEM, 
CURSOSPROGRAMADOSPARA93 

O ·Balcão Sebrae/Nova Iguaçu, que 
vem ministrando cursos diversos, de 
interesse dos micro-empresários, já 
tem programado para o primeiro tri
mestre de 93 os seguintes cursos. 
Janeiro - do dia 4 ao dia 8, COMO 
ADMINISTRAR SUA EMPRESA, com 
carga horária de 18 h/aula; do dia 11 
ao dia 14: LEGISLA9ÃO TRABALHIS
TA E PREVIDENCIARIA, com 12 ho
ras/aula; do dia 18 ao dia 22: CONTA
BILIDADE, com 16 horas/aula e de 25 
a 29/01: IMPOSTO DE RENDA, com 
15 horas/aula. 
Fevereiro - do dia 01 ao dia 05: CO
MO ADMINISTRAR ROTINAS DE 
PESSOAL, com 15 horas/aula; Do 
dia 8 ao dia 12, EFICÁCIA EM VEN-

DAS, com 15 horas/aulas e de 15 a 
16/02, COMO TORNAR EFICAZ A 
COMUNICAÇO NA SUA EMPRESA, 
6 horas/aula. 
Março - Do dia 01 ao dia 5, CUSTO 
x PREÇO, com 15 horas/aula; do dia 
8 ao dia 12, com 15 horas/aula: ESTO
QUE MÍNIMO E GANHO MÁXIMO; do 
dia 15 ao dia 19/03, também com 15 
horas/aula: COMO ADMINISTRAR 
SEU CAIXA. 

PÁG. 8 

Rua Otávio Tarquino, 183 e 282 
Centro • Nova Iguaçu 

lei: 767· 1366 



JUSTIÇA SOCIAL E SOCIEDADE 
JUSTA - parte IX 

O MÉDICO DA FAMÍLIA 
.., 

DR. M. SIMOES NETO 

... comunismo e marxismo PLANEJAMENTO FAMILIAR - UI 

O comunismo não é ape
nas uma doutrina política, mas 
muito mais do que isso, uma vez 
que integra todo um sistema filo
sófico, construído por Engels e 
atualmente adotado por todos 
os países do leste europeu, sob 
a liderança da União Soviética, e 
que serve de catecismo aos Par
tidos Comunistas espalhados 
por quase todos os países do 
mundo, da qual o materialismo 
histórico é uma aplicação parti
cular; estabelece ele a subordi
nação de todos os fenômenos 
humanos aos da vida biológica. 
Assim concebido, "Dialético", 
nesta fórmula, opõe-se ao "Me
tafísico" como o dinâmico ao 
estatático. A segunda limitação 
específica deste materialismo (o 
do século XVII) consistia em 
considerar o mundo como pro
cesso, como matéria incluída em 
um desenvolvimento histórico. 
Isto correspondia ao nível a que 
tinham alcançado nessa época 
as ciências naturais e a maneira 
metafísica, isto é, anti-dialética 
de filosofar, que resultava disso. 

Michael Villey, Professor 
da Universidade de Paris, afirma 

com muita propriedade: "O mar
xismo c9"'tém um vestígio de 
messian·ismo cristão: a idéia de 
um paraíso que seria de perf~ita 
fraternidade, a fusão de uns com 
outros, os homens achando-se 
liberados de toda diferenciação 
social. 

Em última análise, o comu
nismo seria um processo de rea
lização de uma verdadeira utopia 
em que todos os homens seriam 
iguais no apenas perante a lei, 
mas, e sobretudo, para o supri
mento de suas necessidades vi
tais ou seja do ponto de vista de 
suas necessidades primárias, 
dentre as quais habitação, ali
mentação, vestuário, educação 
e trabalho. É nesse aspécto que 
se estabelece uma relação entre 
o Direito Natural e a Filosofia Co
munista apresentando estes 
pontos básicos sobre os quais 
repousa a filosofia do humanis
mo social cristão. 

N.R. Quando esta obra foi 
escrita, a União Soviética, ainda 
não houvera se esfacelado em 
repúblicas independentes. 

Na próxima edição: Mar
xismo 

PLANEJARA , 
FAMILIA PARA UM 
FUTURO MELHOR 

A experiência revela que, para tal, a via 
mais rápida é a do desenvolvimento 
dos recursos humanos: fazer baixar a 
mortalidade infantil, aumentar o ensi
no - especialmente para as mulheres - , 
promover os direitos das mulheres à 
propriedade e o salário igual para tra
balho igual, e facultar-lhes acesso fácil 
a uma gama variada de métodos de 
planejamento familiar. 
Alguns países, como a China, Re
pública da Coréia, Tailândia, Tuní
sia ou Barbados conseguiram êxitos 
espetaculares. Na Tailândia, apesar 
de os rendimentos serem baixos, o 
número médio de crianças por mu
lher desceu de 6,1 em 1965-70 para 
apenas 2,2 em 1987. 
A mortalidade infantil atingiu os níveis 
dos países europeus na década de 60. 
Nove em cada dez mulheres eram 
alfabetizadas. Dois terços dos casais 
usavam contraceptivos. 
Será que a Tailândia sofreu algum 
revés econômico por esse motivo ? 
Bem pelo contrário. Uma população 
ativa instruída permitiu construir 
uma base sólida para o crescimento 
econômico. 

Outro exemplo, Botswana tem uma 
das percentagens mais elevadas de 
matrícula de mulheres nas escolas de 
África e também uma das taxas de 
fecundação mais baixas, afirma o Re
latório sobre a Situação da Popula
ção Mundial em 1992. 
E Marx Gerekwe fala com um jovem 
casal na capital de Botswana, Gabo
rone, acerca das suas vidas e planos 
da família. 
Quando Peloentle / Shaki Kebas
wele crescia na aldeia de Moshupa 
na região sudoeste de Botswana, na 
década de 1960, os seus pais faziam 
suposições convencionais acerca do 
seu futuro. Mulher, filhos, uma casa 
tipo rancho e um rebanho de gado 
era tudo o que sonhavam para o 
filho. Nessa altura, em Moshupa, 
tal como em muitas aldeias do País, 
a norma era que um homem em 
primeiro lugar casasse com uma 

· mulher para ela lhe dar filhos e co
zinhar para ele. Mas atualmente es
sa maneira de pensar sobre as famí
lias está a ser ultrapassada pelo 
tempo e por novas aspirações, tanto 
dos homens como das mulheres. 
Voltaremos a falar no próximo núme
ro, esperando que o Natal tenha sido 
feliz, e um próspero 1993. Até lá 

... E que Deus nos proteja 
M. Simes Neto 

MELLO 
Imobiliária e Administradora Mello Ltda 

Direção: Luiz Almeida Mello 

Dr. José Aderbal de Paiva 
Administração - Compra e Venda de Imóveis -

Escrituras - Contratos. 
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H. PEROBELLI , ........... . .. ....... , 
CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

Serviços Contábeis • Aluguel de Casas, 
Apartamentos e Telefones - 767-8427 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 427 sala 340 

Shopping 427 • Centro Nova iguaçu • RJ 

- Contabilidade 

NELSON BoRNIER 

• Organização de Empresas 
• Assistência Fiscal e Comercial 
• Balanços 

if~'1••1■.1~í.f~1tff•J.JJitr•tr11~ 
Rua Profª Venina Corrêa Torres, 230 - 1 Oº andar 

- Centro - Nova Iguaçu -
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OR~ 1\/1. SIMÕES NETO 

MÉDICO 

. ;: 

~siquiatria - Medicina 
Psicossomática 

Psicoterapia 
(Doenças Nervosas) 

Prof. da Univ. do Rio de Janeiro 
UNI-RIO e da Univ. de Nova 

Iguaçu - UNIG 

Rua Luiz Gonzaga, 118 - Caonze 
Nova lguaçu/RJ - Tel.: 768-3884 

Consultas Com Hora Marcada 

PLANTAS, FLORES, ~ 
JARDINS & CIA. 1"' 

R ão bastará que uma boa d renagem e 
adubação sejam corretas. pois serão comple
tamente inúteis se não considerarmos o 

chamado Ph do solo. Uma notação que indica o 
grau de acidez ou alcalinidade do solo, conforme 
dissemos na edição anterior. Este Ph varia numa 
escala que vai de l a 14. Os solos ácidos são os que 
apresentam Ph abaixo de 7; alcalinos os acima de 
7 e os neutros são os igual a 7 na escala. 
Nossas plantas, na maioria, vivem bem em solo um 
pouco ácido. ou seja com o Ph entre 6,0 e 6,5, 
sendo que a maior parte dos solos b rasileiros apre
sentam Ph entre 5,0 e 5,5, o que torna necessário 
fazer a CALAGEM, isto é, a correção da acidez, que 
deve ser feita com o mínimo de 15 dias antes do 
plantio. O melhor corretivo para a acidez é o cal
cário dolomítico, mas podendo-se usar também cin
zas de madeira, cal virgem, c11I extinta, gesso. 
Para cnnhecer o Ph do solo existe um medidor 
chamado peagâmetro. encontrado em casas espe
cializadas. Em terrenos a colagem deve ser feita a 
lanço, espalhando o calcário sobre a terra e incor
porando-o com uma pá até 30 cm de profundidade. 
Para a colagem da terra em vasos, a quantidade de 
calcário será a indicada para cada planta que vier
mos a descrever nesta seção. 
A terra comum de jardim. normalmente argilosa, tem 
uma coloração entre o vermelho-escuro e o marrom. 
Seu grau é, via de regra, um pouco ácida, com Ph 
entre 5,0 e 5,5 e portanto passível de receber a 
aplicação de corretivos. 
A terra para vasos compõe um terço da 'mistura 
c lássica' para vasos, ou seja: 1/3 de terra, 1/3 de 
composto orgânico, l /3 de areia lavada. Composto 
orgânico é o nome dado aos adubos naturais.de 
origem animal e vegetal, que fornecem as substân
cias nutrientes de que a planta necessita, especial
mente o nitrogênio. Os mais conhecidos são o 
esterco curtido de galinhas, bois ou cavalos e restos 
de vegetais, gravetinhos, aparas de grama, ma
cerados e decompostos. 
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Fotografias para casamentos, batizados, 
aniversários, etc. 

Video-filmagens - Fotos para documentos 
Revelações 

Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio - Qualidade 

e Bom Atendimento 
Av. Nilo Peçanha, 10 sala 204 - Centro 

Nova Iguaçu - RJ 

POSTO 
SIPEL 

• Lavagem 

• Lubrificação 

• Promoção no 

Er 
Abastecimento 

Sob a direção de MARQUINHO 

R. Athaíde Pimenta de Moraes, 335 -
Nova Iguaçu - Tel: 767-2024 

PAINEL OMISSÃO INACEITÁVEL 

A 

ECONOfflCO 

É inaceitável a indiferença 
de alguns deputados pela falta 
de quorum para a votação do 
projeto de modernização e 
desregulamentação dos Por
tos. 

Chega a ser imcompreen
sível o desleixe e a falta de in
teres se do presidente da 
comissão, Senador Albano 
Franco, o qual é também presi
dente da C. N 1. ( Confederação 
Nacional da Industria). 

A maior interessada no pro
jeto. 

O projeto que o presidente 
afastado iniciou no começo de 
seu mandato continua trami
tando na Câmara, no aguardo 
da aprovação de um substitu
tivo do Tucano Senador Mário 
Covas, o qual determina a 
manutenção ao existente cor
porativismo. 

É hora de mudanças radi
cais, mudanças que a economia 

necessita para baratear ·nos- · 
sos custos de manuseio de 
cargas e consequente 
menores preços no mercado 
externo; mudanças que a so
ciedade exige por não mais 
admitir o pagamento de 
preços tão altos a sindicatos 
obesos e ineficientes, por 
serviços de qualidade duvi
dosa. 

Esperamos que o fim da 
omissão esteja próximo. _ 

ovos, pássaros, sem os quais sua maravilhosa 
MICO LEÃO DOURADO - Leontopithecus coloração esmaeçe. 
rosalia rosalla No seu habitat natural mantem-se escondi-

Um dos mais bonitos primatas americano, dos, protegendo-se da incidência direta dos 
de cor marrom escura e pelo amarelo-dourado raios solares, entre as folhagens densas du-
com reflexos averrndhados, é uma das três rantc as mais quentes horas do dia. 
subespécies de mico-leão. Chega a ter 70 cm 

· 40 Eram encontrados na região costeira dos 
de comprimento, embora a maior parte, cm estados de Bahia, Espírito Santo, Rio de Ja-
pertençam ª sua calda. nciro e São Paulo, em bandos numerosos. 

Recém-nascidos, passa os quatro primeiros Hoje quase extintos pelo mais cruel dos pre-
dias junto com a mãe, depois é o pai quem dadores: 0 homem. 
cuida do rebento, voltando aos cuidados da Alguns abnegados têm realizado um tra-
mãc, apenas na hora da mamada que dura balho para m~t~r a continuidad~ da_ espécie, 
aproximadamente 15 minutos. criando-os pnme1ramente cm cat1vc1ros, para 

Depois de 90 dias da amamentação, os mi- depois entregá-los a natureza. A Reserva 
cos-leões dourados passam a alimentar-se nor- Biológica de Poços Antas, por exemplo, em 
malmente comendo frutas, sementes, insetos, uma área de 3 mil hectares estão reservadas 
aranhas, pequenos invertebrados, lesmas, para a espécie. 

Fotografias e .., Í---BRA.SJLAÚTÕESCÕLÃ--1 
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o DASTINTAS 
Vende Sempre Por Menos 

Tintas • Óleos • Pincéis • Alvaiades 
Gessos • Colas • Vernizes 

Tudo para pintura 

Rua Quintino Bocaiuva, 53/55 - Nova Iguaçu 
Tels: 767-8384 • 767-8388 

·-----------------~ 
MARMIL- Marmoraria Iguaçu Ltda 
Mármores para construções - Instalações comer
ciais em Mármore e Granito 
Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 
Av. Nilo Peçanha, 670-Tels. 767-7196/767-8563 

lmtl1 
Agora também com 

CALÇADOS e Acessórios 

Av. Dr. Mario Guimarães, 198/200 
(ant iga Av. Santos Dumont) 

Nova Iguaçu • RJ 
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~Ire Barroro 

Gostos & Sabor~ ... 
-· Quem gosta de sopra.dillha é sopa quente 
- Quem gosta de mão boba é massa de piro 
- Quem gosta de português é (i()bradi1Jia 
- Quem gosta de pmu:a.da é tapeie sujo 
- Quem gosta de motorista é p,1e1, fura.da 
- Quem gosta de pedreiro é wlher 
- Quem gosta de farol e 11avio 

- Quem gosta de lambida é pindiro 
- Quem gosta de wra feia é wrteira de 
identidade 
- Quem gosta de trabalho é fa1wü»uirio 
públiro 
- {Juan gosta de beijQ. de velha é mão de 
padre 

- Quem gosta de badala.da é wrrilhiio 
- Quem gosta de fofoca é wlzmista social 
- Quem gosta de ruga é uva-passa 
- Quem gosta de pó-de-arroz é triwlor 
- Quem gosta de artista é 111acaca-de-
auditório 
- Quem gosta de babá é papai 
- Quem gosta de a.iscavel é o Bukmtã 
- Quem gosta de 111argi11al é a polícia 
- Quem gosta de defzmto é a fimerá.ria 
- Quem gosta dep~d8-ama é a praia11illha 
- Quem gosta de rebolado é porta-estan-
darte 
- Quem gosta de você é você mesmo .•. 

Filosofia barroqniana 
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BOLDRINK'S 
Bat e Pizzaria 

Amplo salão com Ar Condicionado - Especialidade à Italiana · 
Lazanha, Parmegiana, Canelone e Raviole · Som Ambiente • 
Sorvetes e Sobremesas Especiais - Completo serviço p/ viagem. 
Rua Frutuoso Rangel, 279 - Tel.: 767-2048 • Nova Iguaçu 

' 

LANCHONETE 

PA~~~fi?q:e~~ ~~or ;!ç~"A 
Lanches e Bebidas em geral 

Direção do Pascoal 

Rua Otávio Tarquínio, 16 - Nova Iguaçu 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
· o \ldhor da l'o1inha .\raht"" 

Rua Dr. Barros Junior, 644 - Tel. 767-6572 
Av Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu R.J. 

O /\tcndimcnto (lue você merece. 
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Ind. Refr. Espacial Nova Era Ltda. 
Balcões, Fogões, Coifas. Dutos, Vitrines e F.stufas 

lnst. de lachonetes, padarias, açougues. etc. 
Maq. p/ o mesmo ramo-Mont. e Manut. de Câmaras Frigoríficas, 

l..av. d.: roupa-Geladciras.-Ar Cond1cionado. etc. 
Rua Antonio Varanda 19 • Centro • Nova Iguaçu 

Tel: 767-1453 

So6 a direção áe 'Maria tJJik.e dos S. Silva - !l(psá1iia !!( 
Letfúeri -5 ilvia de 'Braga e 'Daniel Cip riarw 

Rua Otávio Tarquino 59 · Gr. 202 • Nova Iguaçu 
.. 767-4768 

OUÇA Q PROGRAMA 
"PIANTAO DO POVO" 

que vm zio m- todo:. o:. diw. de 2° zi 6". de 20 à:. 
22h pele luídio mziuzi~olimôe:. 1460 ffm. com 

uma equipe de N:pórte~ dZ2 melhor qualidade. 

1 A CHAVE FLUMINENSE 
Fazem-se chaves de todos os tipos. Cons. de 

Fechaduras em geral. Executa-se qualquer serviço do 
ramo, com perfeiçáo e garantia. 

Vendas de Cadeados e Fechoouras - Atende-se a domicilio. 
Especializado c m Abertu ra de Cofres. 

Sérgio M. Rodrigues 
Rua Otávio Tarquínio, 238 lj 17 - N. Iguaçu - Tel: 768-9170 

Se você não anuncia 
quem vai saber o que 

vende ou produz? 
Contate: 768-1875 - 249-9727 

i~l~!~~llf 1! l~l~!l(!!!.li!!!!{i!:::J:I'.::,t!:1:::!:ill 
Chega diretamente às mãos de 

quem interessa para o seu negócio, 
produto ou serviço 

Nas Trilhas do i, 
DISCO i•RBAS GONÇAlVES • . 

ROBERTO CARLOS 
O lançamento mais aguardado de todos os anos. Ro
berto Carlos, o disco. Trigésimo quarto de sua carreira 
lançado no Brasil, ele chega com composições assina
das com o inseparável parceiro Erasmo, inclusive uma 
versão de "E Tu Come Stai", de Claudio Baglioni, e 
uma adaptação de "Nova Flor", de Palmeira e Mário 
Za~. Outros compositores presentes nesse novo traba
lho de Roberto, são: Mauro Motta e Paulo Sérgio 
Valle; Altay Veloso, Michael Sullivan e Paulo Massa
das; Eduardo Lages e Paulo Sérgio Valle, e Roberto 
Livi e Alejandro Vezzani. A produção leva a assinatura 
de Mauro Motta com arranjos de Charlie Calello, 
Eduardo Lages e Julian Navarro . 

SEU BONECO 
Seu Boneco vem arreba
tando, com muita alegria 
nas cantigas de roda, ba
lançando nas discotecas, 
barbarizando na música te
ma do programa Escoli
nha do Professor Rai
mundo (pela primeira vez 
em disco), nos envolven

,.,_ __ __, do na magia do Circo em 
"O Circo Chegou!" e finalmente caindo no samba com 
a descontração de um autêntico pagode, tendo como 
convidados os maiores "cobras" no assunto: Bezerra 
da Silva, Dicró, Almir Guineto e Zeca Pagodinho. 
Tudo isso e muito mais no LP - "Sacode Brasil", o 
segundo trabalho do Seu Boneco para a Som Livre. 

SÍLVIO CÉSAR 
Sílvio César um dos maiores 
compositores da MPB e um 
dos intérpretes mais perfeitos 
do nosso cancioneiro, está 
lançando um LP p\!la grava
dora CID, que é um verdadei
ro primor. Criador de suces
sos como "Minha Prece de 

CENTRO EDUCACIONAL 

PAULO GONÇALVES 
A Educação tratada com respeito. 

Rua Xingú, 15 - Santa Rita - Nova Iguaçu 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualidade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
Aceitamos Bolsas de Empresa totalmente integral 

Jardim à Bª Série• Tel: 767-2244 . 
Rua Mirim, 35 - Centro - N. 1. 

Amor" e tantos outros, Silvio está de volta ao disco 
realiz.ando um grande sonho: gravar músicas dos maiores 
c.ompositores de sua época num só LP. Neste seu novo 
trabalho, Sílvio interpreta: Gonzaguinha (Explode Cora
ção / Sangrando / Começaria tudo outra vez), Dolores 
Duran (Noite de Paz / A Noite do Meu Bem e Fim de 
Caso), Chico Bua,rque (Desencontro / Carolina e Até 
Pensei), e mais Tom Jobim, Lupiscínio Rodrigues, Maysa, 
Nelson Cavaquinho e muitos outros. 

REGINALDO SODRÉ 
Companheiro de parceria de 
Amado Batista há mais de 16 
anos, com quem produziu mú
sicas corno: Sol Vermelho, Sei, 
Meu Ex-Amor, Reclamando 
Sua Ausência, Sou Seu Fã, etc. 
Reginaldo Sodré, está partin
do para a carreira solo. O seu 
primeiro disco acaba de sair 
pela Warner e já se encontra 
em todas as lojas do país, espe
rando alcançar o mesmo suces
so como cantor. O LP de estréia de Reginaldo Sodré 
foi produzido pelo seu amigo Amado Batista. 

• Bodas de Prata neste dezembro, dia 5, o casal Anto
nio e Maria José Miguelloti, comemoraram suas Bodas 
de Prata, em Porto Seguro, Bahia, curtindo em grande 
estilo a efeméride. • Duplo: _no dia 14, dupla comemo
ração na residência do casal Jorge Fernando P. M. 
Carvalho e Alda Maria Rafael N. Carvalho, que feste
jaram o 1 ° ano de casamento e da nova 
idade de Alda (funcionária da Comer
cial Mesquita de Bebidas), entre seus 
inúmeros amigos e, especialmente, de 
sua amiga de trabalho Angélica, na 
foto a aniversariante Aida Mª. R. N. 
Carvalho. •Ainda dia 14 Jacyra F. 

Almeida (mãe do editor desse veículo), Sandra Azeve
do de Souza, dia 15 (prima, idem). • Sayde Arydes 
Gomes, dia 7, esposa do Dr. Paulo Arruda Gomes, 
completando mais uma idade. •Prefeito Altamir 
Gomes, dia 11, ficou mais velho. • Derly Gomes Paiva, 
minha amiga, residente em Teresópolis, no dia 24 (de
veria ser Natalina, não é?) • Dia 17 foi a vez de Leny 
Caetano de Souza, Dama da sociedade de Belford 
Roxo, que ofereceu um cocktail para amigos e pa
rentes. •No dia 15, a residência do casal Sonia O. A 
Pereira e Sergio Ramos esteve em festa com o aniver
sário de seu filho Rómulo A Pereira, que completou 
10 anos. • Dia 12 aconteceu o "niver" da Sr" Geralda 
Moraes de Oliveira Fernandes, comemorado em sua 
residência, em Heliópolis, com os seus filhos e inúme
ros convidados que lotaram o "pedaço'.'• Dia 19, ainda 
em Heliópolis, Eliane Rosa dos Santos, completou 
suas 15 primaveras, junto com seus familiares e amigos. 
• Lá no princípio do começo de dezembro, dia 1 º, 
ocorreu, também as 15 primaveras de Rosana Giangia
rulo Fernandes, filha de José Valdevino F. Neto e 
Rosângela de S. Giangiarulo, com o comparecimento 
de quase 500 convivas, que foram levar seu carinho à 
Rosana. Presenças anotadas: Oswaldo Cruz, Nisval de 
Magalhães, Júlio Batista, Antonio Aparecido (Dir. 
Com. de Sem Fronteiras), Altamir Gomes, Edesio da 
Cruz Nunes e Walcler Vieira, ve- 1 
reador eleito do Mun. de Belfor 
Roxo. Na foto a debutante Rosa
na. • Em janeiro, dia 16, vai fazer 
nova idade a Sr' Ana Rolim da 
Silva, proprietária da Ótica Tam
baú, e sua filha Andrea Rolim da 
Silva, dia 18, com festividade única 
(ninguém é de ferro) para recep
cionarem seus convidados. 
Vamos ficando por aqui ... Até a próxima. 

r PENSAMENTO 
Por que queremos ser donos de tudo 
Se não somos donos da própria vida? 

Dr. Pauú> Roberto Saubermann 



é Ótica 
~Petrônio 

Rua Otivio Tarquinio, 4-5 L~ 9 
Nova Iguaçu 

Rua Otâvio Tarquinio, 170 
Nova· Iguaçu 

A Ótica do bom Preço 
Exame de vista -
Crediário Fácil 

Consenos Grátis 

Ru~ Ver. Marinho Hemetêrio de 
Oliveira. 32 - Queimados 

Rua Roeh,a Carvalho, 1353 l j. O 
Befford Roxo 
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CONVÊNIOS: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás;, 
Ministérios dos Transportes, Compactar, Pedreira Vigné, Mi
nistério do Exército. • Concessionária dos Serviços Funerá
rios e de Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-0124 / 0529 
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PO'J{TL moía feminina -íingerie 

Rua Olàv10 Tarquinic, 17 - Centro - NOYa Iguaçu - RJ - Tel. 767- 0487 

ô ~das femininas 

'modas 
Rua Dr. Tlbau, 144 - Nova Iguaçu • Rio de Janeiro 

VICENTE PAIVA - Projetista 
Plantas, Projetos, Fração Ideal 

Serviços j~nt~ a PMNI e Canários 

Orçamentos sem compromisso 
Rua 01ávio Tarquínio, 45 s/316 

(Galeria Central frente ao Banerj) 

Artigos Odontológicos e Prótese, Equipamentos Médicos e 
Odonto16gicos, Hospitalares e Cirúrgicos, Papel para Eletro
çardiógrafos, ~enômetros, Aparelhos de pressão, Muletas e 
Bengalas, Etc. 

Aluguel de Cama Fawler. 
Consertos e Reformas de Aparelhos Médicos Odontológicos. 

Que o Natal e Ano Novo que se 
aproximam sejam repletos de felicidade. 
Rua Otávio Tarquínio, 238 Lj 16 - N. Iguaçu· RJ. 

Tels: 767-5270 - 767-7919 

Caminho pela estrada solitária 
sem me deter para estudar meu rumo. 
Só de saudades minhas mãos pe,famo 
e de saudades, amto a triste ária. 

O pensamento alamça a vida vária 
e o sono ardente tranfonnando em famo. 
N:> remrdar e no sentir resumo 
esta msJência longa e multifória. 

0J riso e da alegria esqueço os ritos 
e é o meu gesto ina!rlo; estão proscritos 
os enredos de auroras que vivi. 

Triunfos e troféus são esquecü.los. 
N:> roraçiio, tento afogar gemidos 
de tudo que alamai e que perdi. 

José Milton Solomon 
lklvogado 

Causas Cíveis • Familia • Trabalhista · Acidente de 
Trabalho 

Rua Bernardino df' Melb, 2075 s/601 - Nova Iguaçu - Centro· Tel. 
768-1875 (ao lado do Forum) 

:i::ii::~$~~i~~'~1iji8iiii.iiii.iíi1i1i 
Luiz Carlos Madureira Leal 

Mareio Luiz Fonseca Leal 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 2475 s/302 • Centro 

Nova Iguaçu• Das 9 às 13 h-Tel: 768-8017 
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1993. 
José Ormináo e 9rÍerCJUÍão áos .9fn.imais 

Rua Cel. Francisco Soares, 83 • Nova I u - Tel. 768-2294. 

lissembléizi :iprovzi projeto que 
vedzi cobrzinçzi por 

estzicionmnento em '~hoppings" 
A Assembléia Legislativa do Estado 

aprovou, em 1 D discussão, o projeto de lei 
de autoria do Dep. Carlos Correia e Jorge 
Picciani, que veda a cobrança de taxa a.e 
estacionamento aos usuários de 
slwppings, supermercados e outras. 

Segundo os autores do_J~tQ/e_~~ só por 
estimativa, o BARRA SHOPP~G cobra 
Cr$ 5.000,00 por duas lwras de estadia. 
Sua área comporta cerca de 1 O mil vagas,, 
que na rotatividade, aproximadamente 4 
vezes ao dia, somam em 26 dias a 
''pe~na II soma de 5 b-Jlhões e 2<.>Q,, contra 
uma~ de no máximo 60 múhões. O 
projeto visa assegurar, ainda se!ffldo seus 
autores os direitos dos consumulores, que 
já pagam caro pelas constantes 
remarcações de preços, o el.evado custo de 
vúla, e não é possível arcar com mais esse 
ônus. 

H.eczi.clinho zio novo preleito 
O novo Código de Posturas sancionado 

em 19/12/91, portanto.lá compl.etado um 
ano estabeleceu no Árt. 11/J que: nos 
loctiis de travessia de pedestres, será 
promovúlo o rebaixamento do meio-fio, 
visando fac-Jlitar a Pfl5Sagem de deficientes 
físicos, incluindo no loca[ desse 
rebaixamento placas indicativas da 
finalidade... acrescentando que esses 
locais não podem ser obstados por nenhum 
meio e sob nenhum pretexto. 
Além de dúbio, ~is não de.fine de ~m é 
a responsahllúlãde, continua como l.etra 
morta, já que em nenhum dos ~ios da 
cidade tal providência foi toma.d& Os 
deficientes físicos são também seres 
humanos e merecem o respeito das 
autoridades. Es~amos que o Sr. Altamir 
Gomes, novo Prefeito, tome as necessárias 
providências, e urgentes que o assunto 
requer. 

•f '.',keJ!i4R!Jie)$~ 
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~ 
CIDADAO IGUAÇUANO 

PIZZAS 
SALGADOS 

DOCES FINOS 
SORVETES 

TRAV. MARIANO DE MOURA, 85 

NOVA IGUAÇU - RJ 

@):ij~jli!) 
DROGARIA 

YlceitatftíJs toáos os cartões áe crédito 
''Lembre-se: CBEFINBO AMA EDSON PASSOS 

VAMOS EMANCIPAR MESQ~ITA 

PODER 

• No Rio de Janeiro, os poderes estão assim 
distribuídos: Executivo, Legislativo, Ju
diciário e Narcotráfico. 

• Uma prova do Poder do Narcotráfico foi 
o fim dos arrastões na Zona Sul. Os 
arrastões estavam prejudicando os 
negócios dos traficantes e, em reunião, o 
Comando Vermelho determinou o seu 
fim. Com os arrastões, o Comando Ver
melho ficou mais Vermelho ... de Raiva. 

• Outra prova do Poder do Narcotráfico é 
a atitude do Governador causando obs
táculos ao uso de helicópteros em ope
rações contra os traficantes. Afinal, a 
filha do Governador é freguesa deles. 

FRUTO 

• No jardim do Éden, quando Adão comeu 
a maçã, aquela fruta ficou para o 
homem como símbolo do nosso fruto do 
pecado. Hoje, NOSSO FRUTO não é sím
bolo do pecado, mas de elegância e bom 
gosto do homem. NOSSO FRUTO é a loja 
SURF WEAR da Galeria do Comércio, 
na Nilo Peçanha, ao lado da TCK. 

f7'. Nenhuma estrada é 
ão longa quando nos 

acompanham os 
amigos A fé renova 

' as esperanças E a fé 
é a estrada da felicidade. 

:Feí-iz ?{ata[ e Próspero jlJu, ?{ovo 
Partido Social Trabalhista 

Dir. Mun. de Nova Iguaçu 
Ernani Boldrim de Freitas - presidente 

Ao chegarmos 
ao final de mais 

uma etapa 
vencida, quero 
desejar a todos 
que o espirito 

1.~ do Natal 
.....__..::,,.........__,'-'--'-/...,_,_, permaneça por 
todos os dias do Ano Novo. 

São os votos do amigo Elcio Antunes. 

FIORENTINA 

• O paranaense OSWAWO inaugurou, 
em Copa, na Av. Atlântica, 3056, o 
Restaurante VILA ITÁIJA com cozi
nha funcionando até às 5 da ma
tina. VILA ITÁLIA se propõe substituir 
a desaparecida FIORENTINA 
como ponto de encontro de ar

tistas,e de gente que é notícia na 
madrugada . 

• Na saudosa FIORENTINA. o bom 
ARAKEN aceitava ''Pendura" de contas 
de artistas. Resta saber se o OSWAWO 
vai adotar esa prática com certos Glo
bais que estão sempre "duros". 

MIADOS CURTOS 

• No Reveillon do BA TON VERMELHO, 
prato preferido dos "homens": Perú a 
camisinha . Das "mulheres": Aranha 
bem passada. ,,,,_ Nas recentes 
eleições para prefeito, PAULO LEONE 
recebeu mais de vinte mil votos. Votos 
de feliz regresso. Volte na próxima ... 
mas sem a VERA. ,,,,,, Duas sagitari
anas que aumentaram 'de idade no 
princípio de dezembro: a cantora 
ROSEMARY e a atriz ANGELA LEAL 
que em novembro perdeu seu pai, 
AMÉRICO RODRIGUES LEAL, o 
segundo LEAL a ser proprietário do 
Teatro RIVAL. O primeiro foi GENTU
DIMAN GOMES LEAL, não havendo 
parentesco algum entre eles . 
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São os votos do 'J/ereaáor Jesué :Brito 

··lJNILAJE ·: 
Lajes pré-fabricadas · · 

Cerâmica Própria 
Matriz; Rod. Washington Luiz. km 15 - Ftgueira - O Caxias 

Filial: Av. Getúlio de Moura. 616 - Nova Iguaçu 
Escrit.: Rua Prof• Venina C. Torres, 230 s/408 • Cenlro - Nova Iguaçu. 

Tels.: 767-9280 / 767 -5342 e 776-1807 
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São os votos áo 'Vereaáor 'EÍiseo .Leo 

CONFECÇOES E SAPATARIA 

'Direçiü,: Josué 'Mace.áo 
Rua Cameron 19 - Estr. do Iguaçu 280/284 

Nova Iguaçu 

!illiiiii ~!~~~s~~i:i~dg~~:_~~~~=~~sta 
Puulo d~ fü>rudu 6ome:i 

.91ávogados: Paufo áe5trruáa (jonr.s 
Paulo .wgáes (janr.s e 54rufrea Jvyáes (jomes 

Trav. Vila Yboti, 3D s/302 - Nova Iguaçu · Te!.: 
767-2176 

Àqueles que, com 
seu sorriso, sua 
palavra amiga, o seu 
apoio, estiveram 
conosco em 
pensamento, 
trabalho e 
cooperação, o nosso 
mais profundo 
reconhecimento e 
desejo de um 
felicíssimo ano de 
1993. 
José.f41ÍioniJ áe 9{yp-e (Z,e (joráo) 
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APAE PROMOVE 
FESTA BENEFICENTE 

Contando com a presença do Prefeito eleito 
Altamir Gomes, da 1 ª dama, do Dep. Est. José 
Montes Paixão, Prof. Sérgio Ramos e Sr8, Benilde 
dos Santos e Sr8, Leões e Lioness e várias outras 
personalidades, a APAE NOVA IGUAÇU, realizou 
no dia 6 festa beneficente com o objetivo de anga
riar recursos pró-construção de sua sede própria 
no bairro Margarida, próx. ao Posto 13. O programa 
constou de Torneio de Voleibol, Shows variados, 
desfile de modas, apresentação das academias 
Stef, Cláudio Parente, e outras atrações. 

A APAE NOVA IGUAÇU tem na sua presidên
cia o incansável Prof. Wanderley Sabino que faz 
desse trabalho uma missão de sacerdócio, dada 
sua dedicação à causa dos deficientes e excepcio
nais. 

Diversas barraquinhas vendiam desde cami
setas, mel, própolis, até bijouterias, com a renda 
revertida à APAE. Na hora do almoço foi servido 
rodízio de massas. 

ESTAL- INTER 
Instalação de lnterfone-Central de Portaria-Automatização de 
Portão de Garagem - Venda de Acessórios de Portão de 
Garagem-lnterfones em geral e equipamentos eletrônicos. 
Direção de Gilberto e Celso que desejam aos seus amigos, 
clientes e fornecedores um Novo Ano pródigo de felizes reali
zações. 
Trav. Roslnda Martins, 71 Grp. 206 • N. Iguaçu - Tel:767-4n2 

VW COMUNICAÇÃO 
Aluguel de Equipamentos de Som pa
ra Festas • Vendas de Instrumentos 

Musicais Importados 

Trav. Alberto Cocozza, 41 i ap.201- cen
tro - Nova Iguaçu - Tel: (021) 767-8195 

Ouça o Programa: 

''PESCADORES DE ALMAS EM AÇÃO" 
Todos os domingos das 8 às 8:30 h pela 

Rádio Mauá-Solimões - 1480 - AM 
Apresentação de: 

,, Nisval de Magalhães e Walter Júnior. 

Horóscopos Que 
Não Dão Certo 

"Todas as vezes que leio horóscopo de tal jornal a 
situação sai ao contrário; disse uma vez que o dia era 
muito favorável ao meu signo e naquele dia tudo 
correu errado; de outra feita disse que era um dia 
muito ruim e tudo correu bem. Ora, assim não dá para 

,entender". 
Esta é uma conversa rotineira ouvida pelos astrólogos 
verdadeiros; tantos erros e desacertos da astrologia, 
por que isso? . 
A Bíblia nos lembra que desde Adão o homem foi 

enganado e enganou, e até hoje pagamos por isso. 
Na medicina, na advocacia, na política, na eletrônica, na 
mecânica de automóveis, etc. existe um número enorme 
de enganadores e enganados. A astrologia não escapou 
ilesa desta praga chamada de "indivíduos de má fé". 
Na falta do cão vai o gato e na falta deste vai o rato. 
Na falta do astrólogo vai o "chutólogo". Não é o 

hábito que faz o monge, não é o título que faz o 
astrólogo. O astrólogo é feito com longos anos de 
estudos sérios. 

Devido a grande projeção mundial da astrologia, 
todos os jornais e revistas veêm-se obrigados a publi
car previsões, lançando mão, então, do material dispo
nível. Em não havendo astrólogo o "chutólogo" entra. 
Este "chutólogo" muitas vezes não tem o menor 
conhecimento da mecânica celeste, mas escreve qual
quer besteira e o jornal publica. Deu certo? Que sorte! 
Deu errado? Danem-se! Vai adiante. O leitor atento, 
no entanto, fica com a "pulga atrás da orelha". Será 
que essa coisa é errada ou estou fora do contexto? 
Que coisa deprimente, vai ser difícil explicar a este 

leitor que o que ele leu não tem a menor ligação com 
a autêntica astrologia, a séria e responsável. Um astró
logo leva anos, até décadas para se formar, a astrologia 
tem milênios de existência como ciência e ainda não 
está completa, muita coisa ainda há que se pesquisar. 
Mas os "chutólogos" estão na praça. Alguns até ro

dando bolsinha. 

TERRENO • ALUGO - Estrada de Madureira, 
1458 - Esquina de Luiz de Matos. 

TELEFONE 767/768 - "COMPRO" 
Rua Antonio Caetano Alves, 51 O (Rua da 

Erevan e da torre da Solimões, próx. à 
Garagem da Evanll) 

~IPABRINPREL 
IGUAÇU PAPELARIA, BRINQUEDOS E PRESENTES L TDA. 
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PRAÇA RUI BARBOSA, 13-A / RUA MIN. EDGARD DA COSTA, 59, 67 E 87 
TEL.: 767-0259 - NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO 
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PROGNÓSTICOS PARA 1993 

Arles 
O ano será excelente, grande projeção pes
soal. Recomenda-se terminar todos os proje
tos de longo curso este ano. 

Touro 
O ano será muito bom. Os projetos de longo 
curso desenvolverão bem, projeção pessoal 
boa, evite abusos com alimentos. 

Gêmeos 
O ano será de altos e baixos, há promessas 
de boas situações, porém a prudência se faz 
necessária neste ano. 

Câncer 
O ano começa tumultuado, mas com o correr 
dos dias surgirão desembaraços e prometem 
um excelente fim de ano. 

Leão 
O ano não começa bem, a partir de maio a 
situação melhorará. Atenção na saúde, o ano 
promete terminar bem. 

Virgem 
O ano promete ser bom. Maio, junho e agos
to poderão surgir contratempos, os compro
missos sociais deverão ser mantidos em dia. 

Libra 
O ano será excelente. Julho, agosto e setem
bro poderão surgir alguns contratempos, no 
mais tudo azul. 

Escorpião 
O ano terá alguns dissabores. Novembro e 
dezembrro a situação se aclara. O final do ano 
será muito bom. 

Sagitário 
O ano não será dos melhores, porém apre
senta algumas perspectivas boas, a prudên
cia, a moderação e discrição são aconselhá
veis. 

Capricórnio 
O ano será de grande projeção pessoal, en
tretanto a discrição se faz necessária. Extraor
dinária realização poderá acontecer. 

Aquário 
O ano será pesado. Compromissos e de
veres exigirão muita atenção, porém nem 
tudo serão espinhos, haverão rosas e per
fumes. 

Peixes 
O ano não será dos melhores, mas se você é 
uma pessoa diligente, este ano será prepara
tório pra muitas coisas boas que estão a ca
minho. 

CENTRO DE EDUCAÇÃO JOSÉ DE ANCHIETA 
, "' 

PRÉ-ESCOLAR E 12 GRAU 
Direção: Profº ERUTIAN e Profº EDSON LEMA: APRENDER PARA DESENVOLVER 

MATRÍCULAS ABERTAS - ACEITAMOS BOLSA DE EMPRESA 

RUA JORGE SANTANA, 161 - PALHADA - NOVA IGUAÇU - RJ 
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1833 - 1993 
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O leito da então Estrada de Fer
ro Dom Pedro li passa, na cara 
(capital) do Municlpio de Nova 
Iguaçu, desde março de 1858 
(na então Maxambomba, ainda 
um arraial vagabundo, em 
1891 intalou-se a sede do Mu
nicípio de lguassú, que não 
possuía - como ainda não pos
sui - um mínimo de condições 
para ser capita! de nada) Des
informados "comentaristas" -
segundo soube - da rádio lo
cal, teriam afirmado que só 
agora, com o atual Prefeito, "foi 

Vista panorâmica de Nova Iguaçu nos seus 160 anos de existência. 

derrubada oligarquia que sempre mandou no Municlpio". 
Pura asneira! De 1833 a 1930 o Minicipio foi governado por 
representantes da aristocracia agrário comercial escravis
ta ou por seus herdeiros e, de 1930 (quando o caudilho 
Vargas sentou no "trono") o Município foi governado por 
cabos-eleitorais do dito ditador ou por seus herdeiros 
eleitorais. Todos eles donos de escravos ou donos de 
posturas demagógicas - jamais fizeràm administrações 
embutidas nas participações populares. -É curioso veri
ficar que, para enraizar a árvore fedorenta do autorita
rismo, tanto da ditadura de 30, como na de 64, os 
delegados da revolução (interventores nomeados pe
los ditadores, com o Legislativo arrolhado) entregaram 
ao Município realizações significativas, que propicia
ram, a volta - via eleição - dos então "prefeitinhos do 
golpe". Mas todos eles, eleitos e nomeados, jamais de
monstraram qualquer atitude amorosa para com a ferro
via. Esta, na verdade, não tem passado (embora conti
nue passando ... ) de incômoda intrusa, sem que receba 
abraços calorosos, para integrá-la à paisagem urbana 
(ou em trechos, no passado, ao cenário rural) . O viaduto 
de Mesquita, construido para carroças ou fordecos, já 
ficou longe do avanço arquitetônico, mas, ainda, foi o 
melhor construído. Os outros, um, recentemente inau
gurado e mais aquele que desemboca no meio da rua 
Santos Dumont (que já virou Mário Guimarães), são dois 
monstrengos divorciados da integração urbana. 

A partir dessa edição o Jornal Sem Fronteiras estará 
acompanhando a trajetória do novo município com a 
instalação da sucursal sob a responsabilidade de Carlos 
Trigo. Dedicando espaço exclusivo em suas· páginas 
enfocando seus problemas, seus eventos, meios de pro
dução, entrevist,ando gente de todos os segmentos so
ciais, enfim participando do dia a dia desta caminhada. 

CHEFINHO pede melhoria$ 
para Edson Passos 

Continua na pág. 3 Pág.6 
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PÁG. 2 

Pena de Inorte é a solução? 

A adoção da pena de morte no Brasil 
seria a solução? 

Quantos crimes hediondos já furam pra
ticados no País inteiro e ninguém levantou 
sua voz para a aplicação dessa pena 

Lembro-me ainda - era muito jovem -
quando ocorreu um crime que ficou 
conhecido como da FERA DA PENHA, 
cometido por uma enfermeira que para 
se vingar do amante, por ter sido aban
donada por este, sequestrou, matou e 
queimou a filha deste. Os mais antigos 
lembram-se desta tragédia. 

E quantos crimes passionais são regis
trados pelas Delegacias, sem o estarda
lhaço cinematográfico, como deste da 
atriz Daniela Perez? 

Por que este "escândalo" todo? Não res
ta dúvida que o crime foi hediondo, mas 
por se tratar de atores da Rede Globo ( que 
manipula a opinião pública facilmente) e 
sendo "oposição" ao Governador do Es
tado, utiliza-se deste lamentável fato para 
botar a boca no trombone, além, ~ claro, 
dos "pontinhos" no IBOPE, afirmando 
que os criminosos têm que ir para a cadeia. 
Tiraram a vida de uma jovem atriz com 
uma carreira promissora 

Os assassinos são maníacos, estavam 
sob as influências de Exús e outras coisas 
mais. E jovens de familias humildes que 
perderam suas vidas da mesma forma e 
que não mereceram manchetes em jor
nais? Nem a OAB, os "defensores" dos 
Direitos Humanos não moveram uma 
palha nesses casos. Nem a Igreja. Como 
se tratam de personagens GLOBAIS, to
dos querem aparecer. 

São os donos da festa. 

Nelson Júnior 

A falta de escolas, hospitais (oda Posse, 
por exemplo) de empregos, de segurança 
nas ruas, de alimentação a preços razoá
veis para que o trabalhador possa adq ui- . 
rir para sua sobrevivência e da família, 
tudo isso não é uma violência? 

Para pensarmos na aplicação da pena 
capital é necessário rever-se, antes, nosso 
Código de Processo Criminal que desde 
1941 está em vigor e, assim, ultrapassadís
simo. E os nossos presídios? Segundo da
dos da Vara de Execuções Penais, há cerca 
de 12.000 mandados de prisão sem pode
rem ser expedidos por falta de vagas. Tam
bém não é uma violência? 

As novelas que, atualmente, só mos
tram cenas de violência, falcatruas, este
lionatos e sexo, não é uma violência? 

Muita coisa temqueserfeita,antes, para 
que a pena de morte seja impla&tada no 
Brasil. Nos países que a adotam? Quais os 
resultados? A violência acabou? 

Se vier a ser adotada muita gente terá 
de sentar na cadeira elétrica antes desses 
assassinos frios, endemoniados e com 
todos os seus Exús. 

Muito mais hediondo foi o assassinato 
covarde da menina de apenas 5 anos de 
idade, que não mereceu tanto destaque na 
mídia, quanto o da Global Daniela Perez. 

Se não tivesse ocorrido, o ator 
Guilherme de Pádua continuaria a inva
dir nossos lares, porque era da GLOBO. 
E lá não é preciso talento. Basta ter um 
rostinho bonito, corpo bem feito (para 
as mulheres) para ser "atriz". Aos ho
mens, basta ter um ffsico invejável, sim
pático de fisionomia para serem 
"atores". E estamos conversados. · 

JAN / 93 

MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS & 
OUTRAS BOSSAS 

Música Popular & Artes 
Plásticas. 

Poesia Popular. 
Crônica de Costumes. 

O cotidiano do morro ou da peri
feria cantado em verso, prosa e 
cores quentes ... 

Seguinte: dentro da carência ge
neralizada cfe informações sobre 
as atividades artísticas, pouco ou 
nada é divulgado sobre a pintura 
de muitos dos grandes nomes da 
música popular, exercida paralela
mente às suas outras carreiras. Às 
vezes "hobby" (Caetano e Derivai); 
noutras, alternativa para aumentar 
o orçamento (Nelson Sargento e 
Guilherme de Brito). 

O certo é que na criação artística 
cabem maneiras diversas de ex
pressar a relação com a vida, esta, 
sim, a Grande Arte, onde se agluti
nam tantas/todas as atividades 
quantas sejam necessárias para 
alimentar/suprir a ânsia dos que se 
entregam às suas sutilezas e des
caminhos da criação. 

Música, poesia, pintura, dança, 
teatro são, em essência, a mesma 

Orlando Rajhael 

coisa, desde que exprimam profun
damente aspectos da vivência de 
quem as pratica, juntas ou isolada
mente. 

Os cordelistas são vívida com
provação do que afirmo acima, 
pois exercem a poesia, a música e 
as artes plásticas e gráficas (atra
vés da xilogravura) , publicando 
seus folhetins por conta própria, 
ilustrando capa e conteúdo, ta
lhando a matriz em madeira e im
primindo várias cópias, as quais 
vende durante as suas apresen
tações. Considero a sua atividade 
uma requintada forma de "teatro" 
espontâneo e popular, na linha 
dos menestréis da Idade Média. É 
a alternativa da sobrevivência pe
la Arte, rudimentar e essencial. 
Honesta e fundamental. É a 
condição artística emergindo e se 
impondo, não através de testes 
de orientação vocacional, mas da 
necessidade interior de expressar 
muitos dos paradoxos da condi
ção humana. 

Esta coluna se propõe a comen
tar e discutir a diversidade nas 
atividades artísticas à luz das 
suas manifestações mais espon
tâneas. 
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DR~ M. SIMOES NETO 

MÉDICO 
Psiquiatria - Medicina 

Psicossomática 
Ps icote rap ia 

(Doenças Nervosas) 

Prof. da Univ. do Rio de Janeiro 
UNI-RIO e da Univ. de Nova 

Iguaçu - UNIG 

Rua Luiz Gonzaga, 118 - Caonze 
Nova lguaçu/RJ - Tel.: 768-3884 

Consultas Com Hora Marcada 

' 

• Organização de Empresas 
• Assistência Fiscal e Comercial 
• Balanços 

Rua Profª Venina Corrêa Torres, 230 - 10º andar 

• Centro - Nova Iguaçu -
Tel. 767-1747/767-7621 (Sede Própria) 

Dr. José Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica 

Terça e Quinta-feira 
DAS15:00ÀS 
19:00 HORAS 

LIPOASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cintura. 
PLÁSTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer, etc. 
PLÁSTICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez, etc. 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios, etc. 
PLÁSTICA DA FACE total, testa, pálpebras, etc. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras, etc. 

Rua Bernardino de Melo, 1.399 sala 304 (Centro Médico) 
Nova Iguaçu -Tel.: 768-0313 
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PLANTAS, FLORES, ~ 
JARDINS & CIA. 1"' 
PLANTAS DE INTERIOR 

•·-
As plantas de interior, além de lhe proporcionar ter verde dentro 

de sua casa, apartamento ou escritório, complementam a decora
ção do ambiente. Escolhendo-as bem para o ambiente disponlvel, 
você não terá muito trabalho com elas, dispendendo poucos 
cruzeiros e desfrutando do sabor de ver desenvolver-se ao seu 
redor seres vivos passo a passo. 

As plantas de interi9r, se bem arranjadas, podem inclusive servir 
de divisões de espaços no ambiente. 

Primeiramente, o que se torna necessário fazer é ajustá.las ao 
a1T1biente que lhe poderá oferecer. É preciso lembrar que irão 
suportar um nlvel de iluminação menor do que quando em seu 
ambiente natural, menor umidade e menor espaço para as ralzes, 
posto que estarão plantadas em vasos. Por outro lado, no entanto, 
não precisarão enfrentar ventos, enxurradas e as oscilações de 
temperatura, se ao ar livre. 

Nosso pais, de clima tropical, propicia-nos o cultivo de plantas 
em interior sem necessidade de apelar para artifícios caros, assim 
c•Jmo necessitam fazer os europeus e norte-americanos, para 
cuidar de suas plantas com luz e temperaturas artificiais. 

A maioria das plantas brasileiras de interior, adaptam-se bem 
em locais sombreados onde recebem luz indireta. Contudo não 
se pode negligenciar sobre o tratamento que cada espécie exige. 
Para isso é de suma importância ter conhecimentos de solos e 
fertilizantes e o modo como empregá-los. Além disso é preciso 
também saber como efetuar as regras; quando e como podar, 
conhecer as diversas maneiras de obter mudas, de combate a 
doenças e pragas. 

Visto assim, parece que o trato com plantas de interior é uma 
coisa trabalhosa e complicada. Mas não é. 

Muito mais do que isto, a sua sensibilidade é mais do que 
fundamental para que seu desenvolvimento seja sadio, e cresçam 
bonitas e robustas. 

Em interior pode-se ter várias espécies de samambaias, gloxí
nias, violetas, palmeirinhas e etc. 

Voltaremos ao assunto. 

H. PEROBELLI 
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CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
Serviços Contábeis - Aluguel de Casas, 
Apartamentos e Telefones - 767-8427 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 427 sala 340 

Shopping 427 - Centro Nova Iguaçu - RJ 

Dr. José Aderbal de Pai J.'a 
Administração - Compra e Venda de Imóveis -

Escrituras - Contratos. 
Av. Gov. Amaral Peixoto 20 s/ 204 Centro 

N. Iguaçu - Tel: 768-4359. 

Rua Dr. Tibau, 144 - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro 

Ao ensejo dos 160 anos de Nova 
Iguaçu em 15 de janeiro, nosso 

abraço ao povo iguaçuano. 

José da Silva Pereira - Zé do Doce 

OUÇA Q PROGRAMA 
"PIANTAO DO POVO" 
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ECOLOGIA E 
MEIO AMBIENTE 
---------- Jovane Prate 
Ah! O Homem! 
Que tristeza falar do homem. 
Que perda de tempo o Criador terá ao julgar esta 

espécie no Juízo Final. Melhor ir exterminando gradati
vamente este animal antes que ele destrua o planeta, se é 
que interessa ao Criador a preservação destas plagas. 

O homem é um ig,10rante; sabe nada e pensa que sabe 
tudo. Transforma-se em advogado - médico - engenhei
ro e nada produz para o seu semelhante. 

Radialista - jornalista desanda a falar besteiras - ba
boseiras; é o Febeapá que não se dissipa. 

É um estúpido; vive degladiando-se, matando-se, vio
lentando-se. 

Ah! Sim! Dizia um amigo meu: Nestes milhões de 
homens deve haver umas cinco pessoas boas ... 

Se político ... ladrão! Jovem aparentemente saudável, 
esperto, lépido ... um imbecil! Casado, pai de filhos, um 
irresponsável. 

Professor. .. incapaz, idiota. 
Comerciante ... explorador - ganancioso - insaciável. 
Artista ... pela própria natureza enganador, falso -

representa o tempo todo. 
Pobre ... sem educação - cospe no chão, fala alto, joga 

papel na rua, não come - pede a todos ... 
Rico ... mal educado - mal humorado - mal vestido -

mal visto. 
Velho ... gagá - rabujento - brocha - desdentado. 
Crianças ... desnutridas - abusadas - preguiçosas. 
Macho - macho só! 
Fêmea - nem fêmea! 
Esse é o homem nascido no país do futuro. Alheio ao 

sistema ecológico e ao meio ambiente. 

PÁG. 3 

Dormindo em camas separadas 
(continuação da 1 ª página) 

As antigas cancelas, "armadilhas" da melhor qualidade, desa
pareceram em meio às inúmeras poças de sangue, mortes e 
lágrimas. A humanização integradora, para melhor servir aos 
olhos e às comunicações, continuará a ser importante providên
cia de um futuro distante. 

Faixa da Laite pode dar Choque 
Um espaço urbano não pode ser preparado só para veículos, 

pesados ou leves. Fala-se numa hora em que se luta contra a 
poluição - em implantar no centro nervoso lguaçulno, uma 
"rodovia", para escoamento da nossa mão de obra baratíssima. 
Idéia "genial", certamente, de mais um iguaçuasno. E tudo 
porque não se criou a intimidade necessária e indispensável 
com a ferrovia. E é bom observar que a estrada de ferro é, na 
verdade, o motivo primeiro do nosso crescimento demográfico, 
sendo, o segundo (em termos locais) a virada do laranjal em 
loteamento. 

Outra já é rua urbana 
Além dos espaços já c itados, ainda temos a antiga "va

riante", a embutir-se no centro nervoso novaiguaçuano e, 
que, preferencial destinada a alvos comuns, transformou-se 
na angústia daqueles que a procuram, pa ra chegar à ex-Ca
pital Federal. 

Nos t rês casos o Município ainda não decidiu estabelecer 
convívios amigáveis, projetando o futuro e humanizando o 
presente. Tudo porque, no passado, engoliu um casamento por 
correspondência. 

Becos e Entrada Ridícula 
Toda cidade prestável conta co~ uma rua (ou avenida), para 

se ter acesso ao centro urbano. A cidade de Nova Iguaçu se 
chega por fora e, sua principal rua (Marechal Floriano) se presta 
como saída. Bequinhos foram permitidos e os recuos abando
nados. Nos projetos antigos, avenidas margeavam a faixa da 
Laite. E para completar a balbúrdia na quitinete ... enfiaram na 
goela inflamada, um calçadão esburacado. 

Caso o sábio Lavoisier tivesse conhecido Nova Iguaçu teria dito 
o seguinte: Em Nova Iguaçu pouco se cria, tudo se perde, tudo 
se deforma. 

Nova Iguaçu não conhece os espaços que passam dentro dela 
e que a impede de comunicar-se com as inúmeras partes do seu 
corpo ... E ... Nova Iguaçu já completou 160 aninhas. 
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BELFORD ROXO EM FOCO 

Veio, viu, venceu ... 
O povo belforroxense elegeu, em ou

tubro últi!Ilo, seu primeiro Prefeito: 
JORGEJULIO DA COSTA SANTOS, 
o popular JOCA - "O HOMEM QUE 
AMA BELFORD ROXO". 

Vitorioso já no primeiro turno com 
uma devastadora avalancha de votos . 
sem chances para os adversários - de
monstrou sua popularidade e a esperan
ça que o povo desta cidade (o coração da 
Baixada da Guanabara)* depositou 
neste homem polêmico, principalmente 
?S mais humildes. Contestado por uns e 
idolatrado por outros, com inteligência 
e carisma conseguiu traçar sua caminha
da política em direção ao posto que mui
tos gostariam de ocupar: PRIMEIRO 
PREFEITO DE BELFORD ROXO. 

Belforroxense nato, JOCA, como todo 
filho de familia humilde, teve suas difi
culdades, mas com garra, trabalho e luta, 
venceu. Transformou-se em empresário 
bem sucedido. Realizando um trabalho 
de assistência social, elegeu-se vereador 
à Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 
representando o então distrito emanci
pado de BELFORD ROXO. 

Um acidente quase lhe rouba a vida, 
porém com fôlego de gato, recuperou-se 
rapidamente e mesmo andando de mule
tas não parou com o seu serviço social 
aos mais carentes, ouvindo seus proble
mas e buscando soluções. 

Lançando audaciosamente, já no iní
cio do mandato, sua candidatura a pre
feito da cidade ( e por todos os meios 
possíveis), cercou-se de políticos expe
rientes e empresários que nele confia
vam, começando aí uma campanha ex
plosiva tendo de enfrentar as mais 

diversas acusações, mas foi em frente, 
com a certeza que o povão acreditava 
nele. Acreditou e venceu. 

Profª Priscila recebe o 
carinho dos educadores 
Após tomar~ como Secretária de 

Educação de Belford Roxo, a Prof3 Priscila 
Bouças Villanova foi agraciada com um 
carinhoso coquetel, no Ster Drink's, ofere
cido pela comunidade educacional do mu
nicípio. Todas as gerações de educadores 
estavam presentes, numa demonstração 
de confiança na homenageada. 

Além do Prefeito JOCA e do Vice Ri
cardo Gaspar, todos os demais secretá
rios, vereadores e Procurador Municipal 
prestigiaram o evento. 

Em discurso emocionado, Priscila fez 
uma retrospectiva de sua vida como mu
lher, mãe e educadora. 

Na oportunidade recebeu uma placa co
memorativa do evento, atravé5 da Prof! 
Dulce, uma das pioneiras da educação pú
blica em Belford Roxo e brindada com um 
discurso da Prof! Bete Bicbieri, repre
sentando a classe do magistério. Usàram 
da palavra, o Prefeito, o Dep. Est José 

Távora e o Pres. da Câmara Municipal de 
Belford Roxo: Ver. Expedito Lopes. 

O ensino privado se fez presente nas 
pessoas do Prol'° Rubens Meneses 
(CEB), Prof' Fernanda Bichieri (CEM) 
e Cândida Vilaça (J. E. REIZINHO), 
entre outros. 

O jornalista J. Fontes, Diretor-Presi
dente do Jornal SEM FRONTEIRAS, 
também lá esteve para dar seu abraço na 
Prof' Priscila. 
. ~elford Roxo está de parabéns pela sua 
md1cação. O povo do município confia em 
seu trabalho e seu carinho por ele. 

Na foto a Prof" Priscila e Carlos Trigo, 
diretor do Depto de Educação da FEMAB 
e responsável pela sucursal de Belford 

roxo do jornal SEM FRONTEIRAS. 

Comunidade em ação 
A Federação das Associações de Mo

radores de B. Roxo (FEMAB) realizou a 
9_de janeiro, na Escola Municipal Leôn
c10 de Carvalho, a primeira reunião do 
ano de 93, do Conselho de Repre
sentantes de suas filiadas. Na ocasião 
seu pr~idente, Sr. Francisco de Assis: 
comUillcou que a direção da entidade 
encaminhou oficio ao Prefeito do Muni
cípio, solicitando audiência para serem 
discutidas as prioridades de interesse da 
comunidade belforroxense. Neste ensejo 
foi denunciado a Diretora Fátima 
Nu~es, do Depto. Mun. de Promoção 
Social, que caminhões, inclusive da Pre
feitura, estariam despejando lixo nas 
margens do Rio Botas, na altura do Bair
ro S. Francisco. É preciso verificar. 

Lixeiras são problemas 
O Sr. Carlos Moraes, de Areia Branca, 

pede providências ao Executivo para coibir 
a proliferação de lixeiras no bairro principal
mente nas ruas Amarai Xerém com Agua
pe~ Marcílio Dias e Pinhal com Buenoo 
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Aires. A propósito a Assessoria de Co
municação da Prefeitura poderia confec
cionar um calendário de coleta de lixo e 
uma mensagem do Executivo conscienti
zando a comunidade sobre as inconve
niências dessas lixeiras, cujo calendário 
e mensagens seriam distribuídos aos mo
radores v!a associações. Fica a sugestão. 

ELEIÇAO: A Associação de Moradores 
dos Bairros Maria Amélia e Jardim Almo 
estará realizando, no dia 31 de janeiro, 
eleições para nova diretoria e Conselho 
Fiscal. Concorrem duas chapas, encabeça
das pelos Srs. SÉRGIO e LUÍS. 

Aberta a todos os moradores do bairro. 
FOLCLORE: Comentário malicioso 

que circula nos bate-papos políticos: A 
Câmara Municipal, atravé5 de seus edfs, 
está usando a política do "Bente que 
bente é o frade, na boca do forno. O que 
seu mestre mandar, faremos todos." 
Acreditamos nos vereadores. Cremos 
que o que existe é uma vontade de contri
buir com o Executivo, sem picuinhas ou 
negociatas, dando-lhe liberdade na exe
cução dos projetos de melhoria de vida 
da população. Se assim não for, estare
mos atentos para denunciar qualquer 
acumpliciamento que acarretem prejuí
zos ao povo belforroxense. 

Aniversário 
A gatinha da foto, Charlene Rodrigues 

Mesquita Alves, neta da prof' Leda Mes
quita, da Secr. de Educ. de Belford Roxo, 
comemorou esfu
sian temente, dia 
16, 11 primaveras 
em animada festa 
na sua residência, 
sob a supervisão · 
dos papais corujas 
Cleide e Jorge Hen
rique Alves. Para
bénsdaequipe SEM 
FRONTEIRAS. 
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CO':'JV~NIOS: Polícia Mil itar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
~1n'.s~enos do~ T_ransportes, Compactor, Pedreira Vigné, Mi• 
rnsteno do Exercito. • Concessionária dos Serviços Funerá
rios e de Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

EFICIENTE 

Fotografias para casamentos, batizados, 
aniversários, etc. 

Video-filmagens - Fotos para documentos 
Revelações 

Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio - Qualidade 

e Bom Atendimento 

Av. Nilo Peçanha, 1 o sala 204 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ 

Luiz Carlos Madureira Leal 

Mareio Luiz Fonseca Leal 
Rua Qulntlno Bocaiuva, 25 - sala 707 - Centro - N. Iguaçu 

Das 9 às 13 h - Tel.: 768-8017 

MARMIL- Marmoraria Iguaçu Ltda 
Mármores para construções - Instalações comer
ciais em Mármore e Granito 
Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 
Av. Nilo Peçanha, 670 - Tels. 767-7196/767-8563 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 
\. Tels.: 767-0124 / 0529 

MELLO 
Imobiliária e Administradora Mello Ltda 

Direção: Luiz Almeida Mello 

Av. Governador Amaral Peixoto, 427 - SI.. 233 
Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel: 767-0184 

Centro Educacional Brasileiro 
A ESCOLA QUE VOCÊ MERECE 

Direção: Prof.: RUBENS MENEZES 

■--------------

[El3 Rua Dagmar nº 38 - Centro de Belford Roxo 
(Próximo ao parque) - Tel.: 761-6549 

CURSOS: Pré-escolar e 1 ° grau (C. A. à 8ª série) 
SUPLETIVO (5ª à 8ª séries em 2 anos) 

2° grau (Contabilidade - Form. Geral - Administração) 

O C. E. B., na pessoa do prof. RUBENS MENEZES, 

reafirma seu apoio e confiança no primeiro PREFEITO 

da cidade: "JOCA - o homem que ama BELFORD 

ROXO" 

RUBENS MENEZES 

---------------■ 

j 
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Nas Trilhas do 

DISCO 
JAR8AS GOlilÇAlVES ft . . 

BETH CARVALHO 
Beth Carvalho está completando 25 anos de carreira. A comemo
ração desse "Jubileu de Prata" dedicado à música coincide com 
o _ lançamento do seu 25° LP "PÉROLAS". Para elaborar este 
d isco, ela pesquisou minuciosamente durante quatro meses a 
obra musical de seus 40 compositores preferidos. O resultado de 
tantas horas dedicadas à audição de centenas de fitas LPs e CDs 
foi a s_eleção de 12 sambas irretocáveis, um résgate hi~t6rico. Das 
selecionadas, apenas uma é inédita: "Quem é de Sambar" uma 
de~laração de amor ao samba composta por Sombrinha ~ Mar
quinhos PQD, que integram a geração de sambistas oriundos do 
bloco "Cacique de Ramos". (Foto de Teresa Helena) 

BENITO DI PAULA 
Pesquisador incansáv el de 
todos os movimentos da 
MPB, Benito sempre se preo
cupou em manter v ivas as 
verdadeiras raízes de nossa 
música que, segundo ele, é a 
mais rica do mundo. Benito 
ao longo de sua carreira teve 
dezenas de músicas regrava
das; turnês no exterior (s6 na 
França, depois de sua tempo
rada no Olympia de Paris, 
vendeu mais de 4 milhões de 
cópias com um único LP); e 
hits que se imortalizaram co
mo "Charlie Brown", "Mulher 
Brasileira" e " Retalhos de Ce
tim", entre outras. Mesmo de
pois de tanto sucesso, Benito manteve sua costumeira simplici
dade. Este ano, assinou com a Copacabana e está lançando seu 
25° disco, A Vida Me Faz Viver. E sobre este trabalho, diz 
Benito: "A certeza da riqueza da MPB s6 pode gerar um disco, 

CENTRO EDUCACIONAL 

PAULO GONÇALVES 
A Educação tratada com respeito. 

Rua Xingú, 15 - Santa Rita - Nova Iguaçu 

y NTAL CIRURGICA ~ Nova Esperança L1da. 

Art igos Dentários, Ortopcdicos. Cirurgicos e Hospitalares, Muletas, 
Cadeiras de Rodas. Fundas p/ Hcrnia, Cintas Espcci3is. Meias p/ Varizes 

Kcndal e outros, Bota& e Palmilhas sob receita Medica, Moveis 
Hospitalares, Aparelho de Pressào, Seringas e Agu lhas Especiais, Papel 

p/ Elet ro, Colchão O'agua, Aparelhos de S urdez. 

35 ANOS DE TRADIÇÃO E QUALIDADE 

SCHOLL COSMÉTICO PEDICURE 
(Calista) e/ Hora Marcada, Medicamentos p/ os pés. 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2.166 - Cent ro 

Tel: 767-7746 - Nova Iguaçu - RJ 

e aí estão milionários da música que não me deixam mentir· 
Dorival Caymmi, Ataulfo Alves, e gravar novos milionários com~ 
César Augusto, Reinaldo Barriga e outros. 

• 

MARCOS E MATEUS 
A d~pla Marcos e ~ateus cantava no coral da Igreja em Dív in6-
pohs em Belo Horizonte. Eram amigos e se encontrav am em 
todos os eventes musicais da cidade. Até que, juntos, fizeram 
~ma versão par!~ música "Alone", de 8 . Steinberg/T. Kelly. 
F~rça da Cançao , º. nome que a versão ganhou em portu

gues, entrou na coletanea Brasil Rural, lançada em 91 . Foi o 
sucesso desta música que levou a d upla à uma carreira nacio
nal. Outras ~anções, sempre românticas, começaram a chegar 
para serem interpretadas por Marcos e Mateus. Em "Retrato 
da Vida", o primeiro LP pela Warner, q ue foi produzido pelo 
Paulo Debético, a dupla interpreta "Fale Um Pouco Comigo" 
(Elias Muniz/César Augusto) . "Pelas Vertentes da Terra" e 
"Cheiro de Paixão" (Paulo Debético e Paulinho Rezende} , além 
dos clássicos da MPB "Solidão à Toa", de Lindomar Castilho e 
"Serafim e seus filhos", de Ruy Maurity e Jorge José. Para 
alegria de primeira hora, o sucesso "Força da Canção" também 
está incluída neste LP. 

ZECA PAGODINHO 
E~e é um dos g randes barn-bam-bãs do pedaço: no seu estilo 
nao tem nada melhor - nem parecido. Um jeito personalíssimo 
de cantar e de ser, boêmio como ele s6, já com 8 anos de 
estrada. 
Zeca Pagodinho lança 
o "1° LP de sua carreira 
com um trabalho cada 
vez mais apurado, 
mais consistente e 
cheio de excelentes ti
radas de gênio. Em três 
músicas de sua autoria 
com outros parceiros, 
Zeca exibe a verve que 
tornou um dos grandes 
do samba. Diversos e 
bem inspirados pareei- ~=-----=-=--------1 
ros aparecem em Fiquei Amarrado na Sua Blusinha (Barbeirinho 
do Jacarezinho e Rody do Jacarezinho) , este é o grande sucesso 
deste disco que é um tremendo barato. Zeca Pagodínho é um 
dos poetas do samba e pede licença para mostrar mais um 
grande trabalho, este novo disco. 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualidade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
Aceitamos 8olsa5 de Empresa totalmente integral 

Jardim à 8ª Série - Tal: 767-2244 
Rua Mlrim, 35 - Centro - N. 1. 

Tipografia 
São José 
Marte! Santiago 
Tipografia Ltda. 

Convites - Talões Notas Fiscais 
Impressos em Geral 

Qualidade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 

,. 
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Ind. Refr. Espacial Nova Era Ltda. 
Balcões, Fogões, Coifa~, Dutos, Vil rines e ·Estufas 

. lnsl. de l.lchonetcs, padarias, açougues. etc. 
iv,aq. p/ o mesmo ramo-Mont. e M,1nu l. de Ciimaras fnooríficas 

IÁw. de roupa-Gcladciras.-Ar Condicionado, et~ ' 
Rua Antonio Varanda 19 - Centro - Nova Iguaçu 

Te l: 767-1453 

.... CONFECÇOES E SAPATARIA 

'Direção: Josué 'Mace.tío 
Rua Cameron 19 • Ei.t. do Iguaçu 280/284 

Miguel CoU1o - Nova Iguaçu 

' 

LANCHONETE 

PA~.~!fi?q~e~~ ~~or :~ç~'A 
Lanches e Bebidas em geral 

Direção do Pascoal 
Rua Otávio Tarquínio, 16 - Nova Iguaçu 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
··o \ h-lhor da l '111 i11 ha \raht··· 

Rua Dr. Barros Junior, 644 - Tel. 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu - R.J. 

O Atendimento <1ue você merece. 

Fotografias e 
filmagens em geral 
R. Otávi.o Tarquinio, 14 

Sl. 4 - N. Iguaçu - RJ 

768-2147 • 768-3482 
Studio Resid. ***** 

Traaa este anúncio e ,;ianhe 10% de desconto. 

Se você não anuncia 
quem vai saber o que 

vende ou produz? 
Contate: 768-1875 - 249-9727 

,:;::::::::::,::::;:,::::::::j:::;I:;:;~~~;i:,H~0~,~~~®~::::::;:;'!:':::::::'::'.::::=::1:::\:; 

Chega diretamente às mãos de 
quem interessa para o seu negócio, 

produto ou serviço 

•f 1',.el§iijffleJb]l 
8AM&IEO@OE 

~ Pims •Salgados• 
CIOAOAO IGUAÇUANO Doces Finos • Sorvete 

Parabéns Nova Iguaçu pelos 
seus 160 anos 

TRAV. MARIANO DE MOURA, 85 

NOVA IGUAÇU - RJ 

..., 
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11111111111~1111■1,11,,,,, PAINEL 
• Muito feliz à escolha do Prefeito Jorge Julio (Jaca) de A 
Mauro Miguel Junqueira Garcez para ocupar a Pasta da ECO la.T.o, ... co 

Os empresários relataram ao presidente que ale
gislação atual do substitutivo da Comissão de As
suntos Econômicos do Senado, caso seja aprovado 
tornam impossíveic; a meta de exportação de US$ 50 
bilhões fixados par<! este ano. Fazenda (secretaria) no novo município de Belford Roxo, 1.. ._, :J...1" ._. 

pois competência é o que não lhe falta. Outro nome é o ___ F_I_N_A_L_Q_U_A_S_E_F_E_L_I_Z O substitutivo do Senado mantém o monopólio 
da contração da mão-de-obra em poder dos sindicatos, 
e cria dificuldades para a operação de terminais priva
dos, conforme relatado em nossa coluna anterior. 
Gerdau disse ter informado a Itamar que a moderni
zação da atual legislação portuária permitiria o cresci
mento das exportações sem a necessidade de investi
mentos em novos portos. 

de Alkir Lopes (secretaria de obras) e de Priscila Bouças 
Vilanova para a secretaria da educação. É uma tropa da J. Martinez 
pesada. Além de outros nomes. 
• E por falar em Mauro Miguel. Ele e sua esposa foram Após receber os integrantes da ação empresarial, o 
padrinhos de casamento dos jovens Jeanete e Nilson, ocor- governo decidiu de vez, apoiar o projeto de desregula
rido em dezembro, ao qual compareceu um significativo mentação e modernização dos portos, aprovado na 
número de convidados, dos quais destacamos: Gabriel Bar- Câmara em julho último por acordo de lideranças par
bosa e Neuza, ClauGio Rozzo e elsinho, (dir. do ECI) tidárias. Depois de um encontro mantido com o Presi
Henrique e Mª Inez, Carlos André, Mª das Graças Garcez, dente Itamar Franco~ o governo, segundo Jorge Gerdau 
Sebastião Barbosa e Sr e muitos outros. Joannpeter (Presidente da Ação Empresarial Integra-
Aniversários da), prometeu se empenhar para que o projeto que 
• Neste janeiro ocorreu O aniversário da Srta. Maria tramita no Senado, entre como prioridade na pauta de 
Aparecida Pacífico, comemorado em alto estilo na convocação extraordinária que começaria no dia 11, 
residência à Rua dos Velhos, 90 em Vila de Cava. mas foi Pºstergada para O próximo mês. 

Os membros da Ação Empresarial Integrada e a socie
dade civil não acreditam que o plenário do Senado 
restabeleça o projeto original da Câmara (aquele do 
Sen. Mário Covas). 

Acrescentou mais uma idade o conceituado advogado 
Paulo Arruda Gomes, que comemorou a data junto com 
seus filhos e esposa, no Restaurante La Mole. 
• Em 15 de janeiro, a jovem Nova Iguaçu, completou 
160 anos de emancipação administrativa e política. 
• Quem também aniversariou neste janeiro foi o Dep. 
Federal Nelson Bornier, no dia 14, e o jovem Jorge Luiz 
da Cruz Gonçalves que fez 13 anos. no dia 23. Jorge Luiz 
é filho do casal Paulo Gonçalv~ (nosso amigo) e Joana. 
Aos aniversariantes nossas felicitações. 

·: :.;···· ··•-:,,·-···:·:·:'.:":: . • .... -❖-.-.-.· ······-··· •.•. ·-·-·-
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PONTE Moda Feminina 

Lingerie 

''A Moda Íntima de Bom Gosto" 
Rus Otávio Tarqulnio 71 - Centro - Nova Iguaçu - RJ 

Tel.: 767-0487 

Direção: Jesué Brito 

Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 
Figueira - O. Caxias 

Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 
Centro - Nova Iguaçu 

Escritório: Rua Prof- Venina C. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Por isso querem apressar o votação no senado. 
Vamos aguardar mais um capítulo da novela, mas que 
desta vez tenhamos, enfim um final feliz. 

CHEFINHO PEDE MELHORIAS 
PARA EDSON PASSOS 

CHEFINHO solicita SOS urgente 
ao Secretário de Defesa Civil, Jubi
raci Alves, por quem tem grande 
admiração, que atente ao fato, e 
mande apurar e executar sua limpe
za, pois seria o caos se porventura 
vierem as tais chuvas de verão, para 
que as famílias humildes não per
cam o pouco que ainda possuem. 
Faz questão também de enaltecer o 
trabalho do Deputado Federal Vi
valdo Barbosa (com quem está na 
foto), que tem lutado pelo povo ca
rente, com a vitória dos 147% para 
os aposentados e contra a privatiza
ção da USIMINAS, C.S.N. e outras. 
Agora em 93 pretende lutar por al
gumas melhorias para Mesquita, a 
nível Federal e Estadual. 
CHEFINHO finaliza levando uma 
palavra de esperança ao povo de Ed
son Passos, pois acredita em Altamir 
Gomes, homem de bom caráter, idô
neo e de família humilde que saberá 
tornar esta esperança em realidade. 

O líder comunitário CHEFINHO 
está lutando junto ao Executivo 
Iguaçuano, por melhorias para Ed
son Passos, bem como obras so
ciais, saneamento e asfaltamento 
das ruas Otávio Braga, Magno de 
Carvalho, Mucuri, Elizeu de Alva
renga, da Trav. Edson Passos e pela 
construção de um Posto de Saúde 
no terreno do Colégio Roberto da 
Silveira, naquela localidade. Já se 
encontra na Prefeitura um projeto 
aprovado com o nº 06/2258/92. 
Mesmo perdendo a eleição, para ve
reador nas eleições passadas, CHE
FINH O continua lutando pela 
comunidade e agora majs do que nun
ca pela EMANCIP AÇAO DE MES
QUITA, pois entende que Edson 
Passos e todos os bairros do distrito 

LydioMelo 

irão crescer após a sua emancipa
ção. Tornar-se independente. 
No momento toda a comunidade do 
bairro está preocupada com as chu
vas de verão, pois os bueiros estão 
entupidos e o rio que desemboca no 
Cemitério Jardim da Saudade está 
obstruído pelo muro da Rede Fer
roviária. 

@}i~~J[ID 
DROGARIA 

J'l.ceitamos todos os cartões de créáito 
"Lembre-se: CHEFINHO AMA EDSON PASSOS 

VAMOS EMANCIPAR MESQUITA 

NÃO É TODO DIA QUE ACONTECE ... 
PARABÉNS NOVA IGUAÇU PELOS 160 ANOS 
DE AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

JORNAL SEM FRONTEIRAS 
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ELEIÇÕES 
Em fevereiro, eleições no Comando Ver

melho para compôr a diretoria que irá dirigir 
o narcotráfico durante o biênio 93/94. 

Vários candidatos concorrem aos se
guintes cargos: Diretor de Tráfego Aéreo, 
responsável pelos "aviões"; Diretor Dentis
ta, responsável pelas Bocas; Diretor de Es
trebaria, responsável pelas "mulas"; Diretor 
Oculista, responsável pelos olheiros; Diretor 
Tintureiro, responsável pela lavagem do 
dinheiro; Diretor de Banheiro, responsável 
pela cobrança dos "banhos". 

INDEPENDENTE 
No Rio de Janeiro, o primeiro bebê a nas

cer em 93 foi na Maternidade Carmela Outra 
e seu nome é RAFAELA, filha de uma jovem 
de 21 anos, que é solteira, mora com a mãe 
e NÃO TRÀBALHA. 

Quer dizer, no Rio, o ano de 93 começou 
com mais um problema social. Aos primeiros 

APAE FAZ AS 
CONTAS 

A Diretoria da APAE/NOVA IGUAÇU e seu volun
tários reuniram-se no dia 12/01 , no Bar e Restau
rante Sacarrolha, R. Antonio Melo 26, para avaliarem 
o resultado financeiro da festa beneficente realizada 
em dezembro, pró-construção de sua sede própria. 
Aproximadamente Cr$ 7 milhões foram arrecada
dos. O que é quase nada, em relação à envergadura 
do empreendimento, mas já é alguma coisa. Lá 
estiveram presentes o Prof. Wanderley Sabino, Aldo 
S. Paixão, Elmo M. Rosa, Braulio R. da Silva, Ma .. 
Cristina do Carmo, Elizabeth Mikalauskas, Profl. Ju
çara C. Rodrigues, Prof. Paulo Cesar Fernandes, Sr. 
Haroldo Leal e a Dr8. Mª de Fátima Ferreira (mem
bros do Lions Clube de Mesquita). 

PIADINHAS 

minutos do ano, nascia mais uma filha 
, da ... da produção independente. 

MIADOS CURTOS 
Em Nova Iguaçu, parabéns ao AL

TAMIR pela manutenção do JUBIRA
CI ALVES como secretário de defesa 
civil. Bira é o VERDADEIRO defensor 
da população iguaçuana. 

Em Belford Roxo, parabéns ao JOCA 
pela nomeação do iguaçuano MAURO MI
GUEL JUNQUEIRA GARCEZ como Secre
tário de Fazenda daquele novo município. 
Começou bem. 

Em São João de Meriti, o iguaçuano CEL
SO BRUNO FARIA vem se destacando nos 
meios empresariais à frente da Dental Mé
dica de Meriti, um orgulho para nós igua
çuanos. 

Em Nilópol is, outro iguaçuano, LUIZ 
CARLOS DUARTE BAPTISTA, passou ano 
de 92 como Presidente da BEIJA-FLOR 
com humildade, sem a volúpia de querer 
"aparecer", ao contrário da RAINHA FER
NANDA, a louca, que acabou abdicando 
ao trono, desapontando seus fiéis súditos 
Leonel Brizola e Roberto Jefferson. 

Dois de fereveiro, um dia muito impor
tante: o aniversário do meu irmão CLÁUDIO 
MARTINS DE OLIVEIRA. 

CLUB E ASSOCIAÇÃO 
BUSCAM RETIRAR OS 
MENINOS DAS RUAS 

O VASQUINHO ESPORTE CLUBE e Ass. de mora
dores do bairro da Prata. sob a presidência do Sr. Luís 
Fernando, estão desenvolvendo um projeto social e 
esportivo, promovendo eventos, partidas de futebol e 
passeios a diversas localidades com o propósito de 
retirar das ruas as crianças. Um bom começo foi a 
vitória da equipe de infantis, frente ao União Esportiva 
de Coelho da Rocha pelo escore de 3x0. 

Quem quiser colaborar com o projeto, é so entrar 
em contato por carta para a sede provisória da 
associação, à Rua dos Armadas 42, bairro da Prata, 
Nova Iguaçu - CEP 2601 O - É isso aí, quando a 
sociedade quer, funciona. 

• Um cidadão chegou apressa
do em uma esquina e perguntou 
a um passante 

- Amigo pode me dar um troca
dinho? 

sorientados quanto ao rumo 
a tomar para seguirem via
gem para S . Paulo. Mais 
adiante encontraram alguns 
caipiras sentados em uma 
porteira, e um deles pergun
tou: 

- Amigo, você viu um rapaz de 
camisa vermelha dobrar essa 
esquina? 
- Não senhor! Quando che
guei aqui a esquina já estava 
dobrada. 

• Um mendigo aproximou-se de 
um ·homem e pediu-lhe uma es
mola. .. 

- Hoje não posso, estou duro, 
passe amanhã - respondeu o 
homem. 
- Não , tem que ser hoje - d isse 
o mendigo. 
- Por que? indagou. 
- Por que amanhã é meu dia de 
folga, ora! 

• Três amigos estavam viajan
do pelo ·interior de Minas e de-

- Amigos, algum de vocês sa
be se esta estrada vai para 
São Paulo? 
E um deles respondeu: 
- Ói, nóis nun sabi não, mais si 
ela for prá lá nóis tá lascado. 
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PensameflU): 
Um gesto de cortesia é o espellw de uma sã educação. 

r 

r 

Guy Berçot de Mattos 

SALÃO ESTRELA -
CABELEREIRO UNISSEX 
Agora também no Centro de Nova Iguaçu 

Cortes, Escovas, Massagens, Alisamentos, etc. Manicure, 
Pedicure, Estética em Geral 

Trav. Almerlnda Lucas de Azevedo 11 s/405 
Direção de Celma e Beatriz 

VICENTE PAIVA - Projetista 
Plantas, Projetos, Fração Ideal 

Serviços junto a PMNI e Cartórios 

Orçamentos sem compromisso 
Rua Otávio Tarquínio, 45 s/316 

(Galeria Central frente ao Banerj) 

OL DAS TINTAS 
Vende Sempre Por Menos 

Tintas • Óleos • Pincéis • Alva,ade5 
Gessos • Colas • Vernizes 

Tudo para pintura 

Rua Quintino Bocaiuva, 53/55 - Nova lguacu 
leis : 767-8384 - 767-8388 , 

PARABÉNS POVO 
IGUAÇUANO, 

Que com seu trabalho e amor por esta 
terra, contribui para o progresso da cidade, 

nossos parabéns pelos 160 anos de 
emancipação política e administrativa, em 

15 de janeiro de 1993. 

José Távora 
Deputado Estadual 

Com luta, dedicação e garra, o povo 
lguaçuano vem construindo seu passado, 

seu presente e seu futuro. De mão dadas e 
unidos haveremos de alcançar maior 

progresso e felicidade. 

15 de janeiro de 1993 

Parabéns Nova Iguaçu pelos 
160 anos de emancipação 

política e administrativa 
.... _ .................. ❖·•··· ............................................... . 

Maurílio de Oliveira 
Vereador 

.J 

· .. -.-:-:-.-. ..;-. ,•.• ... ·.• · -. ·-:--.-·-;-.;-;.; :-·-·.:-:-:-·- ... ·.· ..... :-.. ::.::t:t: 

i~1Sii&l~~;:::.~:~ll::::lli;li~Bli!1ii!l 
Artigos Odontológicos e Prótese, Equipamentos. Médicos e 
Odontológicos, Hospitalarés e Cirúrgicos, Papel para Eletro
cardiógrafos, Menômetros, Aparelhos de pressão, Muletas e 
Bengalas, Etc. 

Aluguel de Cama Fawler. 

Consertos e Reformàs de Aparelhos 
Médicos Odontológicos. 

Rua Otávio Tarquínio, 238 Lj 16 - N. Iguaçu - RJ. 
Tels: 767-5270- 767-7919 

.. •• ª . ª ...... ..... .. ................... ······· ·· ·····-······· ........... .... . 
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Lydio Mello 

Imperial Apresenta seu enredo 
OGRES Imperial do Morro Agudo, com o enredo "JOGAR NÃO 
É MELHOR NEM PIOR, A SORTE QUE DECIDE", dos carnava
lescos Jacy Motta, Adalto Vieira e Agnaldo Silva, estará dividido 
em quatorze alas e dois carros·aleg6ricos, a escola lembra as 
suntuosidades dos cassinos, a elegância das damas, a lumino
sidade de um palco que atrai gente de todas as espécies, sem 
distinção de raças, mostra a criatividade do jogo do bicho. 
O enredo caminha pelo fascinante mundo dos jogos, como a 
famosíssima corrida de cavalos, as milionárias loterias, culminan
do com as divertidlssimas raspadinhas. O enredo vive a reali
dade mostrando descontração, a alegria de um povo que gosta 
de sonhar, e mais do que isso: jogar, pois o jogo faz parte da vida 
de milhões de brasileiros e é essa alegria que a Imperial vai 
mostrar. 

Um Rei de Bateria 
O Acadêmicos do Grande Rio lança neste ano o primeiro Rei de 
Bateria. Trata-se do bailarino e coreógrafo José Reinaldo, mas 
conhecido como Zé Reinaldo, que vai sair à frente da bateria da 
agremiação. 
O Presidente da Escola, Jaider Soares, disse que resolveu inovar 
em 93 colocando o bailarino para "inspirar" os sambistas com o 
seu potencial. 
Zé Reinaldo nasceu e foi criado na Tijuca. 
A Escola desfila com o samba-enredo "No Mundo da Lua", do 
carnavalesco Alexandre Louzada. Zé Reinaldo está confiante e 
se diz feliz e encantado ao mesmo tempo. Quer mostrar tudo que 
sabe para o grande público da Marquês de Sapucal. 

Do Fogo A Água 
Devagar, ela chega lá. 
De mansinho a Escola de Samba Acadêmicos do Cubango 
conquistou a Marquês de Sapucal, e em 93 disputa o titulo de 
Campeá do Grupo 1, mostrando o enredo "DO FOGO A ÀGUA, 
RECRIANDO A TERRA", dos carnavalescos José Luiz de Mello e 
Ronaldo Silva. A verde e branco de Niterói • segunda a desfilar 
na sexta-feira de carnaval • está a todo vapor e mostra com 
exclusividade os protótipos de suas fantasias. 

Ala Será Batizada 
A Ala Sente Quem Quer, da Imperial do Morro Agudo, estará, no 
próximo dia 14 de fevereiro, sendo batizada pela Ala Samba 
Show Pretas Dengosas, da Unidos de Vila Isabel, com uma 
grande programação a partir das 12:00 h, estendendo-se até às 
últimas horas do dia. Haverá um almoço dançante, pagode e 
apresentação do samba-enredo da agremiação "Jogar não é 
Melhor Nem Pior. A Sorte é Que Decide" e um show de Mestre
Sala e Porta-Bandeiras de várias agremiações. Os convites estão 
sendo yendidos pelos componentes da ala, que dá direito a 
mesa E só chegar junto ... 

Ingressos do Carnaval aumentam 11 % 
DeJde 9 de Janeiro, os ingressos de arquibancadas, cadeiras de 
pista e camarotes para os desfiles das Escolas de Samba tiveram 
um reajuste de 11 %. 
Para este carnaval, as vendas superaram as expectativas. Das 
13.904 arquibancadas colocadas à disposição do público, em 1 O 
dia~, faltam ser vendidas exatamente a metade. As 19.200 arqui
bancadas populares, dos setores 6 e 13, estarão a venda nos 
postos do Banco Meridonal, uma semana antes do desfile. Para 
domingo e segunda custarão Cr$ 50 mil, no sábado das 
campeãs, Cr$ 25 mil. 
A grande surpresa, segundo José Geraldo, coordenador execu
tivo do carnaval, foram as vendas antecipadas para o desfile das 
Campeãs. O Setor 7 das arquibancadas está esgotado. 

, 
PARA VER NO CEU 

MARTE, JÚPITER, ~NUS - Planetas magnifi
cas que brilham no céu aos olhos de todos. 

Mas como reconhecê-los? 
Simples, ao escurecer, no poente (OESTE) surge 

uma estrela de 1ª grandeza, de cor branca-azulada, 
brilho firme, sem cintilações, é o Planeta ~NUS, a 
pequena fortuna, ligada às Belas Artes. 

Mais tarde, próximo á meia-noite, bem no alto, na 
direção contrária a ~NUS, uma outra, amarelo-aver
melhada brilha firme, é o Planeta MARTE, o Deus da 
guerra, doador de energia aos seres humanos, que co
meça a afastar-se da Terra, não antes de derrubar 
Collor. 

À direita de MARTE outra estrela brilha fixa, também 
de 1 ª grandeza de cor bem clara, é JÚPITER, a grande 
fortuna, doador de bom-senso aos terrestres. 

A LUA estará junto a MARTE no dia 3, à JúPI
TER no dia 10 e à %NUS no dia 24, por coincidência 
os três caem numa quarta- feira. 

Para melhor esclarecimento, o PLANETÁRIO DA 
GÁVEA mostra bem tudo isso, com sessões sempre 
aos sábados e domingos à tarde (três sessões), conta 
ainda com a assistência de professores de astronomia. 
Vale a pena ver este programa. 

O NOME DOS BOIS 
A missão da imprensa é informar, bem informar. 

Contudo a grande imprensa, tanto a escrita corno a 
falada ou televisiva, passam e teimam em passar infor
mações que não correspondem a verdade. O exemplo 
que damos está relacionado com a denominação geo
gráfica de urna região do nosso Estado e alguns logra
douros da Cidade do Rio de Janeiro. 

Ao situarem os municípios de Nova Iguaçu, Niló
polis, São João de Meriti, Caxias e etc., como situados 
na Baixada Fluminense, tal informação é meia verdade. 
A Baixada Fluminense, propriamente dita, é uma re
gião bem mais vasta (estende-se de Sepetiba a Cam
pos). A verdade é que os municípios acima citados, 
incluindo o Rio de Janeiro, Rio Bonito, Magé, Itabo
raí, Niterói e outros estão, na verdade, situados na 
sub-divisão da Baixada Fluminense, denominada 
Baixada da Guanabara. 

Os logradouros cujas denominações são incorretas: 
Aterro do Flamengo, chama-se Parque Carlos Lacerda; 
A ponte Rio-Niterói chama-se Ponte Pres. Costa e Silva; 
A Linha Vermelha chama-seAv. Tiradentes; AAv. Peri
metral chama-se Av. Pres. J uscelino. Assim através desse 
veículo de comunicação restabelecemos a informação 
correta, dando o verdadeiro nome dos bois. 

IGUAÇU PAPELARIA, BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA. 

A CASA ONDE O ESTUDANTE ENCONTRA O QUE PROCURA 

PRAÇA RUI BARBOSA, 13-A / RUA MIN. EDGARD DA COSTA, 59, 67 E 87 
TEL.: 767-0259 - NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO 

PROGNÓSTICOS PARA FEVEREIRO 

ÁRIES 
O Mês começa muito bem, não exagere, pois 
a prudência será exigida, no final do mês. 

TOURO 
O mês não será bem romanticamente, mas 
nos demais setores sociais tudo correrá bem. 

GÊMEOS 
Que mês maravilhoso, a situação correrá tão 
bem que aconselhamos prudência, a esmola 
será demasiada. 

CÂNCER 
Certa situação atrapalhada será no final do 
mês dissolvida, ação prudente e muita aten
ção estará sendo exigida. 

LEÃO 
Situação continuará tensa, culpa sua por não 
saber lidar com as pessoas conveniente
mente. 

VIRGEM 
Um período tenso, o senso econômico se faz 
necessário, prudência no falar. 

LIBRA 
O mês será muito bom, talvez uma pequena 
queda nas entradas de dinheiro. O amor está 
em alta. 

ESCORPIÃO 
Um certo alivio financeiro acontecerá éste 
mês. Seu relacionamento amoroso estará em 
alta. Não descarte prudência porém. 

SAGITÁRIO 
Um mês delicado para você. Procure colocar 
seus compromissos em dia, o próximo mês 
promete ser melhor. 

CAPRICÓRNIO 
Mês ágil. Faça um levantamento de seus 
empreendimentos e vá em frente. Amor 
confuso. 

AQUÁRIO 
Mês pesado, sentimentalmente confuso, 
saúde tende a melhorar. 

PEIXES 
Cuidado, a teimosia mata, acautele-se, reco
lha-se. Observe, este mês não está para 
PEIXES. 

José Milton Solomon 
liàvogudo 

Causas Cíveis - Família - Trabalhista - Acidente de 
Trabalho 

Rua Bernardino de Melo, 2075 s/601 • Nova Iguaçu • Centro - Tel. 
768-1875 (ao lado do Forum) 

r ~ 

- i 
Agora também com 

CALÇADOS e Acessórios 

Av. Dr. Marlo Guimarães, 198/200 

(antiga Av. Santos Dumont) 

Nova Iguaçu - RJ 
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BELFORD ROXO COMEMOROU -TERCEIRO ANO DE EMANCIPAÇAO 
Foto: Jorge Camer • 

Joca e Alkir Lopes discutem com 
os Artesãos do Lote Xv detalhes 

da implantação do centro do Couro 

O Prefeito Joca e Alkir Lopes (Secr. de Obras) reali
zaram novo encontro com os artesãos do Couro para 
discutirem detalhes de sua implantação. 

Detalhes na pág. 10 

Foto: J.Fontes 

A apresentação do CORAL DA BAYER DO BRASIL foi o 
ponto alto das comemorações do terceiro aniversário de 

Belford Roxo. 

Uma extensa programação cultural e esportiva mar
cou a passagem do terceiro aniversário da emancipa
ção política e administrativa de Belford Roxo e entre 
as quais a impecável apresentação do CORAL DA 
BA YER DO BRASIL, na Praça Eliaquim Batista. 

Nova Iguaçu Futebol Club festeja 
com show terceiro ano de fundação. 

O Prefeito Jorge Júlio (Joca), Alklr Lopes, Secr. de Obras de 
Belford Roxo, e Ricardo Gaspar, Vice-prefeito, durante 

encontro com os artesãos do couro do Lote 'IN. 

Foto: J. Fontes Pág. 6 

A chuva que ocorreu no dia 3, primeiro das festivi
dades, atrapalhou um pouco a programação, além da 
pequena divulgação dada ao importante evento, não 
foi, em verdade, o que poderia ter sido. 

Mais detalhes na pág. 9 

Realizado Com Sucesso o 
II Encontro de Educação 

de Belford Roxo 

O jovem empresário Pedro Mario Nardelli Filho e vice-diretor de 
marketing do Nova Iguaçu Futebol aub, presente à comemoração 

Nos dias 26 e 27 foi realizado no Centro de Edu
cação Moderna, promovido pelo Depto. de Educa
ção da FEMAB, o II ENCONTRO DE EDUCA
ÇÃO DE BELFORD ROXO, em que foram 
debatidos os mais variados assuntos ligados a educa
ção no novo município. 

Mais detalhes na pág. 8 

~ 
[EB 

Centro Educacional Brasileiro 
A ESCOLA QUE VOCÊ MERECE 

Direção: Prof.: RUBENS MENEZES 
Rua Dagmar nº 38 - Centro ·de Belford Roxo 

(Próximo ao parque) - Tel.: 761-6549 

CURSOS: Pré-escolar e 1° grau (C. A. à 8ª série) 
SUPLETIVO (5ª à 8ª séries em 2 anos) 

2º grau (Contabilidade - Form. Geral -Administração) 

■-------------º Centro Educacional Brasileiro, na pessoa de 
seus diretores Josin.eide e Rubens Menezes para
benizam a primeira dama do município, Sr2 Maria 
Lúcia Santos, pela contagem de mais uma prima
vera no jardim de sua existência, hoje, junto ao 
Prefeito Jorge Júlio ''JOCÁ'~ dedicada com can
nho ao povo de Belford Roxo. 

;,.,~'Si 
._ ____________________ $: 

a • 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
' 

A ARTE PARA VOCÊ 
DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

Esta coluna tem o objetivo de pro
piciar aos leitores o que é a arte 
para aqueles que se identificam 
coma mesma. 
Que entendemos por "arte"? Se
rá a arte o limite máximo das 
nossas mais altas aspirações sen
soriais, a suprema, a alta mani
festação do intelecto? Ou a 
expressão real e objetiva dos câ
nones estéticos, em função da vi
da social do homem? 
Goethe chamou a arte "a magia 
da alma". Para Wagner, o prazer 
que alguém experimenta em ser 
o que é, dito de outro modo, era 
"a alegria de viver". Em relação a 
longa história das culturas, tem 
desempenhado importante e di
cisivo papel. Poder-se-ia afirmar 
que o meio ambiente da vida hu
mana é fora de dúvida, influen
ciado sobremodo pela arte, seja 
esta o desenho, a música, a dan
ça, a literatura, a escultura, a pin
tura, etc. 
É incontestável que o homem 
sempre tem aspirado, por apro-

Contabilidade 

veitar o que é de melhor, transfor
mar e socializar-se. A arte, real
mente há norteado sempre a sua 
trilha no tempo e espaço, forne
cendo, assim, resposta as suas 
mais altas aspirações. As fontes 
da arte desaparecem nas profun
dezas da pré-história. Os bi
zontes pintados há cerca de 
quinze mil anos pelo artista da 
caverna e hoje admirados na gru
ta de Masonhas, as famosas es
culturas siberianas de Malta, 
além das famosas renas de Kes
serloch, definem singularmente 
o esforço incomum do homem 
no saber das esculturas. 
A arte da pintura encontra-se di
vidida em escolas, de marcantes 
movimentos que foram apare
cendo no decorrer dos séculos, 
definindo os diversos gêneros, 
ou formas de expressão estética 
conhecidos. 

Manoel Tabella Teixeira -Artista 
plástico e Presidente do Centro 
Cultural Manoel Tabella 

VITILIGO 
Todos sabemos que a etiopatogenia do 
vitiligo é obscura, e não resta a menor 
dúvida de que o sistema nervoso e tam
bém o sistema endócrino participam do 
seu aparecimento. Esta é uma opinião 
universalmeme aceita. 
O vitiligo está consignado em grande 
número de afecções do sistema nervo
so central e periférico. Verificamos 
que o seu aparecimento coincide, inú
meras vezes, com choques emocionais 
e, quando já preexiste, o seu alastra
mento é frequente após frustações e 
preocupações. 
Quando localizado na face ou nas mãos, 
os pacientes com vitiligo manifestam um 
grande "estresse", sobretudo ao percebe
rem que estas "manchas" chamam muita 
atenção, e estão sendo observados. Bus
cam artifícios para disfarçá-las, princi
palmenteas acrômicas (descoradas) que 
a muitos causam receio, por julgarem a 
afecção contagiosa. 
Há portadores de vitiligo que se isolam, 
evitando o convívio social, principal
mente as mulheres, rias quais a afecção 
tem manifesta repercussão psicológica, 
por vezes inacessível à psicoterapia me
lhor orientada. 

Como exemplo, citemos o caso de uma 
manicura que há muitos ano~ trabalhava 
num salão bem frequentado, tinha ve
lhos fregueses e ganhava o suficiente 
para viver modestamente, pois a vida 
cara como está não permite a qualquer 
um viver bem. 
Um dia ela notou uma pequena mancha 
nas costas da mão direita, descorada. E 
foram aparecendo outras, algumas mais 
escuras. 
Um dia, fazendo as unhas da esposa de 
um médico, ele chegou e disse tratar-se 
de um começo de vitiligo. O médico ex
plicou que o problema não era grave 
nem contagioso, porém muito rebelde 
no tratamento. 
Começou a perder os fregueses. E de
pois o emprego. 
Entre outros tratamentos a psicoterapia 
é muito importante. 
Além do tratamento dermatológico, a 
paciente passou a tratar do seu sistema 
nervoso, obtendo excelente resultado na 
sua reintegração pelo modo diferente e 
objetivo de encarar a sua afecção. Vol
tou a trabalhar com uma amiga em ven
da de roupas, mais disposta e mais 
animada. 

ATÉLÁ .. 
E QUE DEUS NOS PR01EJA 

M. SIMÕES NETO 
O médico da família. 

NELSON BoRNIER .. '.• · . 

Dr. José Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica 

• Ç)rganização de Empresas 
• ~$Sistência Fiscal e Comercial 
• ·aafàn·ços -
ôl82:;Qt;~~ZZfiZ777:lZIS83iJ 

R~"aP!':Ófl';V~riína Corrêa Torres 230. 10° andar ::::: - •:•:• _::.•-:.:.:>>:• ·.:,:.. , 

, .• ,,, \._-:', •- • Centro - Nova Iguaçu -

J'.''·•i[i!f:-!67-<1747/767-7621 (Sede Própria) 

Tipografia 
São José 
Martel Santiago 
Tipografia Ltda. 

Convites - Talões Notas Fiscais 
Impressos em Geral 

Qualidade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel,: 767-5470 

Terça e Quinta-feira DAS15:00ÀS 
19:00 HORAS 

LIP!JASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cintura. 
P½STICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer, etc. 
P½STICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez, etc . 
P½STICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios, etc. 
P½STICA DA FACE total, testa, pálpebras, etc. 
PLASTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras, etc. 

Rua Bernardino de Melo, 1.399 sala 304 (Centro Médico) 
Nova Iguaçu • Tel.: 768-0313 

-Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Figueira - D. Caxias 
Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 

Centro - Nova Iguaçu 
Escritório: Rua Prof" Venina e. Torres, 230/408 

Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

-Av. Gov. Amaral Peixoto 271 s/703 -
Centro - Nova Iguaçu - RJ 

F o T o 
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Fotografias para casamentos, batizados, 
aniversários, etc. 

Video-filmagens. Fotos para documentos 
Revelações 

Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio - Qualidade 

e Bom Atendimento 

Av. Nilo Peçanha, 1 O sala 204. Centro 
N9va Iguaçu . RJ 
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Editorial 

FOI MELHOR ASSIM 
Com a negativa da Justiça Eleitoral em 
realizar a recontagem dos votos na elei
ção majoritária do segundo turno, em 
Nova Iguaçu, movido no processo pedi
do pelo candidato derrotado Fábio 
Raunheitti, quem saiu ganhando foi o 
povo iguaçuano. 
Isto livrou o municipio de um processo 
angustiante, e penoso, cujas consequên
cias não se poderia prever. 
Se porventura neste processo de recon
tagem o quadro se revertesse? O que 
aconteceria? 
O que a.conteceria, por exemplo, com a 

situação do Prefeito proclamado, diplo
mado e empossado pela própria Justiça 
Eleitoral? 
O que aconteceria, com as exacerbações 
polfticas de um lado e do outro? Quem 
nos garante que muitas vidas não vies
sem a ser suprimidas? 
Como ficaria a situação da própria Jus
tiça Eleitoral, passando a si mesma um 
atestado de incompetência, de falta de 
zelo e de incoerência? 
Como ficariam aqueles que trabalharam 
nas apuraçóes, desde os presidentes de jun
tas apuradoras, até aos juízes eleito~? 
Pode ser até que não cheguemos (após 
os quatro anos de mandato do Prefeito 

Altamir) a lugar nenhum. Mas pode ser 
também, dada a sua origem humilde, 
que consiga realizar um excelente gover
no. Estamos torcendo por isso, Desejan
do que Altamir chegue ao final do man-
dato, com pleno êxito. · 
Nova Iguaçu não aguentaria, e não 
aguentará um mau governo. 
Somos de opinião que a legislação 
eleitoral sofra profundas transfor
mações, incluindo aí, o desligamento 
temporário do candidato eleito a Pre
sidente, a Governador e a Prefeito, dos 
seus respectivos partidos, para, com 
isso, terem maior liberdade de ação 
governamental, livrando-os de com
promissos partidários, transforman
do-os em compromisso com as 
popula,;ões, enquanto perdurasse seus 
respectivos mandatos. 
Um governante não pode e não deve ser 
governante de uma casta partidária, em
bora não abandonasse a linha progamá
tica pela qual foi eleito. 
Assim todos os governantes teriam me
lhor trânsito com o poder legislativo, 
que é, afinal, um poder tão ou mais im
portante que o executivo. 
A Justiça é cega, mas não é burra. Foi 
melhor assim. 
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ECOLOGIA & MEIO-AMBIENTE 

LACRAIA 
Lacraia ou centopéia, são animais que 
têm o corpo adaptado a penetrar em 
frestas - caçadores muito rápidos - que 
se escondem durante o dia, saindo à 
noite para caçar. Al imentam-se de inse
tos, lagartixas, camundongos e, até, fi
lhotes de pássaros. Podem ter até 23 cm. 
de comprimento. 
Seu corpo é formado por vinte e um 
segmentos, cada qual com um par de 
patas pontiagudas. Na cabeça situam-se 
duas antenas e os olhos. Embaixo dela 
ficam ferrões venenosos e que funcio
nam como pinças. 
O par de patas do último segmento não 
serve para locomoção, já que é um orgão 
sensorial e da captura d~ alimentos, que 
quando toca em uma presa, segura-a 
com força e todo o seu corpo dobra-se 
para trás, injetando, então, o ven~no que 
paralisará a presa ou que a matará, a 
qual será ingerida aos poucos. 
Seu veneno e pouco tóxico para o ho
mem, muito embora existam lendas so
bre esse animal, não existe, no Brasil, 
comprovação de morte e nem de enve
nenamentos graves por lacraias. Seu 
nómeci~ntffico é Scolopendra viridicor
nis. Os sintomas de sua picada são uma 
dor forte e edema (inchaço) no local 

Jovane Prate 

atingido, p0dendo ocorrer, também, 
com lacraias grandes, febre, calafrios, 
tremores, suores, além de uma pequena 
ferida. 
Como habitat preferem os locais úmidos 
e como perambulam muito, não é raro, 
penetrarem nas casas, onde podem cau
sar muitos acidentes. 
Para evitá-los podemos tomar as se
guintes precauções: 
1 - Limpe os ralos com creolina e água 
quente, toda semana, e mantenha-os fe
chados quando não estiver em uso. 
2 - Porões, garagens e quintais não de
vem servir de depósito de mateiais fora 
de uso, pois aí podem servir de esconde
rijo para elas. 
3 - Os jardins, as plantas ornamentais e 
trepadeiras devem ser afastadas das ca
sas. A grama deve ser aparada. Os galhos 
de trepadeiras devem ser podadas para 
que não toquem no chão. 
4- Mantenha os muros eos calçamentos 
livres de frestas onde se acumule umi
dade proporcionando a elas lugares para 
esconderem-se. 
Se picado por uma evite beber álcool, 
querosene ou aguardente e etc. Isto lhe 
causaria intoxicação. O melhor é procu
rar um médico. · 

Consultor Histórico: 
Ney Alberto Gonçalves de Barros 

Assessoria Jurldica: 

Promoções &Merchandising 
Dr. Edson Ferreira de Lima 
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SALADA MISTA 
NÃO ACONTECEU 

COMO DEVIA ... 
Os festejos comemorativos do 3° aniver
sário de emancipação do municfpio de 
Belford Roxo não aconteceram como 
estava programado. 
Da vasta programação prevista para 
o dia 3 com início às 9:00 h. na Praça 
Eliaquim Balista (onde outrora exis
tia uma rodoviária mambembe) até às 
12:00 h. nada do que estava programa
do aconteceu. Isto demonstrou uma 
falta de entrosamento entre os mais 
variados setores da recém-instalada 
Prefeitura. Talvez por isso mesmo, ma
rinheiros de primeira viagem, não 
aconteceu como devia. Espera-se que 
no próximo a coisa funcione melhor. 

BATENDO NA MESMA 
TECLA 

Na nossa edição de novembro publica
mos com fotos o estado lamentável em 
que se encontrava a Av. Getúlio de Mou
ra, principal via de acesso ao nosso mu
nicípio, que entra governo, sai governo 
e permanece tudo corno sempre. Espe
ramos que agora com a nova administra
ção instalada no município o Prefeito Al
tamir Gomes, insira no seu programa de 
ação a recuperação urbanística daquele lo-

gradouro. A nossa principal via de aces
so não pode e não deve ser o que é, suja, 
esburacada, feia. Nessa reurbanização 
deve ser lembrada também uma nova 
drenagem para que não fique alagada em 
alguns poiios críticos já sobejamente 
conhecidtl de todos. Fica a sugestão. 

COISAS DE NOVA 
IGUAÇU 

Com a eleição do empresário Roberto de 
Almeida, na Associação Comercial e Ind us
trial de Nova Iguaçu, aoontece pelo menos 
um fato curioso. Um empresário do Muni
cfpio de Belford Roxo passou a ser o presi
dente da Associação de Nova Iguaçu. 
Interessante, não 'é? 

SOCIAIS 
No dia 1 ° de abril ocorreu o 3° aniversário 
de Tiago da Silva Lima Paiva (que se vê na 
foto) oomemorada, no dia 3, junto oorn os 
pais Vanderli ---
e Vicente 
Paiva (nosso 
amigo) na re
sidência dos 
avós oorujíssi
rnos Raimun
do e Nicinha, 
no bairro Car
rnary. 

Também no dia 1 ° ocorreu o aniversário 
da doce "Sandrinha", cornpaheira do 
nosso amigo e colaborador ( desde o iní
cio) Dr. Simões Neto. 

NÚPCIAS 
No dia 16 de abril aconteceu o enlace 
matrimonial do jovem advogado Paulo 
Arydes Gomes com Elizabeth, na Cate
dral de Stº Antonio de Jacutinga, pe
rante seus inúmeros convidados. Pauli
nho (como é conhecido) é filho de outro 
conceituado advogado Dr. Paulo Arruda 
Gomes e de Sayde Arydes Gomes. 

MAIS ANIVERSÁRIOS 
No dia 8t04, aniversariou a Sr8 Haydée 
Ramos Souza, que foi comemorado, entre 
seus amigos e parentes, com uma peixada 
especial. D.Haydéeépessoadas mais que
ridas da Rua Uruguaiana, na Posse. 
No dia 10,-04 completou mais uma idade 
a Sr" Neuza Lima Pinto, gentil e querida 
pela sociedade de Miguel Couto. 
No dia 28 o casal Jurandir do Nascimento 
e Mónica vão festejar o 1 ° aniversário da 
"bonequinha" Julinha, que será festejado 
no Sitio Parent's Ville, em Piranema. 

MESQUITENSES 
DISCUTEM 

EMANCIPAÇÃO 
O Conselho Pró-Emancipação do Dis
trito de Mesquita, reune-se todas as 
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quartas-feira, ás 19 h, no União Futebol 
Club. Na que ocorreu no dia 17, foi feita 
uma avaliação do avanço do movimento 
emancipatório. 
Segundo esta avaliação foi descartada 
a idéia da realização do plebiscito, no 
dia 21 de abril, simultâneamente com 
o da escolha da FORMA e SISTEMA 
de governo, principalmente levando 
em conta a enorme confusão no seio 
do povo sobre o que é forma e sistema 
de governo. 
Foi, também, aventada a possibilidade 
de ser marcada urna audiência com o 
Governador do Estado, para apoiá-los 
neste processo. 

TRE DIVULGA , 
NUMERO ATUALIZADO 

DE ELEITORES 
O TRE/RJ divulgou no Diário Oficial 
do Estado, na Pág. 104, em 17/02/93, os 
números de eleitores existentes no Esta
do, apurados até 31/12/92 e, em nossa 
região são estes os números: 
Nova Iguaçu: 27ª/67ª/82ª/83ª/ e 84ª ZE: 
483.198 eleitores; 
Belford Roxo: 67ª ZE: 206.442 elei
tores; 
Queimados: 84ª ZE: 63.884 eleitores; 
Japeri: 84ª ZE: 40.996 eleitores; 
S.J.Meriti: 46ª/88ª/ e 8~ ZE: 28.780 
eleitores; 
Duque de Caxias: 66ª/77ª/78ª/7~/103ª 
ZE: 430.753 eleitores; 
Nilópolis: 44ª/803 ZE: 123.341 eleitores..-

MELLO 
Imobiliária e Administradora Mello Ltda 

Direção: Luiz Almeida Mello 

"Os homens se dignificam, prostrando-se diante da lei e 
assim evitam ter de ajoelhar-se perante os tiranos". 

WILMAR DA COSTA OLIVEIRA 
Advogado -Av. Governador Amaral Peixoto, 427 - SI. 233 

Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel: 767-0184 

H. PEROBELLI 
f·-·· ·-·•.•·.•-··-··············-·-•.•.•.•.·.· ... •.•.•.· ... •.·······•·-•·•-'•"·'·'•'•'·V•'·'-'·'•'•"-'•"•V✓,•-•.•.•.•-· •• • •• • • .-•••• .) 

CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
Serviços Contábeis - Aluguel de Casas, 
Apartamentos e Telefones - 767-8427 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 427 sala 340 

Shopping 427·- Centro Nova Iguaçu - AJ 

PASSO PONTO 
Sala 340 da 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 427 
Nova Iguaçu - RJ 

Rua Bernardino de Melo, 1919 - 2" andar - Cj. 13/14 -
Nova Iguaçu -Tels: 767-0894/767-0895/767-0882 

VAMOS EMANCIPAR 
MESQUITA 

E~Edson Passos 

Ci-i:-□ :ij---iG..-....:~J tID 
DROGARIA 

"Aceitamos todos os cartões de crédito• 

Compras á vista r:/ 10% de desconto 

Av. Presidente Cas1 ?llo Branco, 122 
Edson Passos 

A Educação tratada com respeito 

Rua Xlngú, 15 - Santa Rita - Nova Iguaçu 

I 
LANCHONETE 

PALMA DE OURO LTDA 
"Desafia quem tem melhor preço" 

Lanches e Bebidas em geral 
Direção do Pascoal 

Rua Otávio Tarquinio, 16 - Nova Iguaçu 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
"O \h-lh111 da t ·11,i11ha \ralw" 

Rua Dr. Barr'?s Junior, 644 - Tel. 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu - R.J. 

O Atendimento que você mer~çe. 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1993 

111TEMPLO AUGus,·o DA VERDADE•í 
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Quase como no sonho 
Guilherme da Franca 

Em um dia desses que se tira para visitar a familia, 
resolvi ir a casa de minha tia. 
Já em sua casa e depois de muito conversarmos tive 
vontade de ficar na janela de seu quarto, que dava de 
frente para a rua. Quase em frente à sua havia urna 
outra muito bonita, com muros gradeados, vendo-se 
toda sua fachada. 
Na frente, perto do portão, havia uma gaiola com un
canário. Na rua dois garfs varrendo-a. Um b,~rn em 
frente a esta casa e o outro do lado da casa da titl:;i. 
O gari que varria perto da bela casa de repente parou de 
fazer seu trabalho e começou a falar com o canário. Olhou 
para ele e perguntou se não trabalhava. Isso deixou-me 
estupefato pensando que o homem fosse louco. Como o 
canário não lhe respondia o gari contestava a mordomia 
que o pássaro levava, lamentando que enquanto ele se 
desgastava varrendo as ruas debaixo de um sol quente e 
comendo em marmita fria, estava ele diante de um "boa 
vida" que tinha tudo que pediu a Deus. Comida na hora 
certa, sombra e água fresca e só vivia a cantarolar. 
Durante todo o tempo o canário esta a quieto mas, de 
momento, como desabafo ou ironia, começou a soltar 
seu canto. O gari virou as costas para o canário e 
rçcorneçou a varrer a rua corno se tivesse entendido 
tudo o que o pássaro havia cantado. 
O mais interessante depois de ter presenciado aquela 
cena é que eu me encontrava na carna. Foi então que 
percebi que havia sonhado. Era uma quinta-feira. 
No domingo minha mãe me pediu que fosse á casa ~e 
minha tia para levar-lhe um cheque que ela havia 
solicitado. Chegando lá, entreguei-lhe o cheque e 
conversamos por longo tempo. Depois fui à janela de 
sua casa que dava de frente para a rua. Em frente havia 
urna bela c.3sa, com um jardim e urna enorme grade na 
frente e urna gaiola com um pássaro preto. Passei a · 
observar curiosamente a paisagem. 
Um moleque de rua acabava de chegar perto da gaiola 
começando a acariciar e a conversar com o pá~ro. 
Chorei ao ver a cena ao lembrar-me do sonho que tivera 
na quinta-feira - do canário e do gari. Perguntei-me: O 
que estaria oonversando aquele moleque com o pássaro? 

O MÁRCIO E O 
~ ,., 

SODRE SAO DOIS 
OPORTUNISTAS 

,. F.UNERÁRIA .. S_ÃQ,_$.:ÂJ..V,jQQB::::::~ 
CClNViNIOS: Polícia Militar. C;;~o de Bombeir<?s, ~~tro,brás, 
Ministérios dos Transportes, Compactor, Pedreira Vrgne. M_i
nistérío do Exército. • Concessionária dos Serviços Funera
rios e de Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 

1.. 
Tels.: 767-0124 / 0529 

::~:~::~::i1;§'.i:ª:!!~,~~i;::g.:~~:i~,~iiiiiG.íí~i;i1 
- Luiz Carlos Madureira Leal 

Mareio Luiz Fonseca Leal 
Rua Qulntlno Bocaluva, 25 - sala 707 - Centro - N. Iguaçu 

Das 9 às 13 h-Tel.: 768-8017 

MARMIL- Marmoraria Iguaçu Ltda 
Mármores para construções - Instalações comer

ciais em Mármore e Granito 
Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 
Av. Nilo Peçanha, 670 - leis. 767-7196/767-8563 

/' 

OS· ECLIPSES 

/ 

'ECLIPS 
ISOLA~ 

/<D 
No mês de maio teremos, dia 21 às 11:00 h. da manhã, 
um ECLIPSE PARCIAL SOLAR (0° 31' do signo de 
gêmeos) seguindo-se outro, desta vez da LUA e será 
total, no dia 4 de junho às 10:00 h. da manhã, que por 
este motivo não poderemos ver, mas os japoneses o 
verão, isto à 13º 55' (treze graus e cincoenta e cinco 
minutos) do signo de Sagitário. 
Eles ocorrem a períodos de 6 em 6 meses e são causados 
pelo alinhamento do SOL, TERRA, LUA, nestas 
condições quando a LUA se interpõe entre a TERRA 
e o SOL (ponto 1 do desenho) observamos daqui o SOL 
ser encoberto. Temos assim o ECLIPSE SOLAR, isto 
acontece sempre na LUA NOVA 
A LUA continua no seu trajeto em torno da TERRA 
(translação), passa pela sua fase de quarto crescente 
(ponto 2) e em seguida entra na sombra projetada da 
TERRA ao espaço (ponto 3), ternos então o ECLIPSE 
LUNAR, sempre ocorrendo na LUA CHEIA 
A cada ano temos de 4 a 7 aclipses dependendo da 
distância que o SOL passa pelos NODOS LUNARES, 
do qual falaremos posteriormente. 
Quando o SOL ou a LUA estão juntos a planetas violenta;: 
MAR1E,SA1URNO, URANO, PLUTÃO,ou asignrn teni
veis ou então a estrelas brutais, a; acontecimentos são, então, 
awssaladores. Estes perioda; são muito tensa; para a humani
dade, ocorrendo tell5Ões, rebeliões, crises de histeria ou depres
são, revoltas populares ou militares, tempestades, e enchentes. 
A POROROCA amaz.ônica aoontece nestes períodos. 

Administração - Compra e Venda de Imóveis 
Escrituras - Contratos 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 20 s/204 - Centro 
N. Iguaçu - Tel: 768-4359 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de quallda~e no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
Aceitamos Bolsas de Empresa totalmente integral 

Jardim à 8ª Série - Tel: 767-2244 
Rua Mlrlm, 35 - Centro - N. 1. 

.. VICENTE PAIVA - Projetista 
Plantas, Projetos, Fração Ideal 

Serviços junto a PMNI e Cartórios 

Orçamentos sem compromisso 
Rua Otávio Tarquínio, 45 s/316 

(Galeria Central frente ao Banerj) 
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PROGNÓSTICOS PARA MAIO 
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Árles 

Um período excelente, tanto nas questões 
sentimentais como financeiras. A discrição, 
porém, é necessária. 

Touro 

Um mês variável, a situação será dúplice, 
algo bom e ruim se alternarão. 

Gêmeos 

O eclipse será no seu signo, leia com muita 
atenção o artigo do Mês. 

Câncer 

Alguma melhora financeira, previna-se, no 
entanto, contra maledicências. 

Leão 

Um refresco na sua situação, use o cérebro e 
não avance o sinal. 

Virgem 

Sua discrição se fará exigida, período propí
cio a desentendimentos. 

Libra 

Situação amorosa perturbada, nos demais 
setores da vida, tudo bem. 

Escorpião 

Compromissos e deveres estarão em pauta, 
use sua energia para uma boa obra. 

Sagitário 

Os eclipses do mês estão na sua faixa ZODIA
CAL, leia com atenção o artigo ao lado. 

Capricórnio 

Este é um bom mês, alguns transtornos desa
parecerão. No amor, confusão. 

Aquário 

O mês se apresentará dúplice, um certo pe
sar desaparece, surgem novos transtornos, 
mas serão breves. 

Peixes 

Muita atenção, coisas inusitadas surgirão, 
cautela e silêncio. Pesares rondando. 

Rações p/ Cães e Aves 
Casas para Cães, Aquários, Pombos, 

Leitões, Coelhos, Cabritos, 
Cães de Raça, Prod. Veterinários. 

Compramos, Vendemos E! • 
Aceitamos encomendas de anImaIs 

Direção: José Ormindo 
A. Cel. Francisco Soares, 83 

Nova Iguaçu - RJ - Tel: 768-2294 

~l~~~~~EreiiJ~ 
Direção: Manuel J. S. Roballnho 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos "Tickets• 
como forma de paga

mento 

Rua Dr. Thlbau, 20 - Tel: 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu 

'• 
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PLANTAS, FLORES, ~ 
JARDINS & CIA. 1" 

Multiplicação por estacas de galho 

As plantas podem ser multiplicadas por divers9s proces
sos e um deles é a multiplicação por estaca~1 de galho. 
Algumas multiplicam-se por divisão de louceiras, como é o 
caso do melindre, outras por estaca de folha, e outras por 
estacas de gal~o, que é o que vamos ver. 

De quase todas as plantas pode-se conseguir mudas atra
vés da reprodução assexuada ou vegetativa, ou seja, sem o uso 
de sementes. Este tipo de reprodução é"possível pois em certas 
partes dos vegetais existem células com capacidade de repro
duzir a planta inteira. Tais células localizam-se nas raízes, nos 
galhos e, em algumas espécies, nas folhas. 

As peperômias, a begônia-rex, a espada-de-são-jorge e 
outras podem ser reproduzidas a partir das folhas, mas não 
da raiz, as heras e as acalifas, por exemplo, dão mudas a 
partir de pedaços de caule, mas não das folhas e raízes. Mas 
vamos ao que interessa. 

Se você pretende reproduzir por estaca aproveite a parte 
superior de um caulequehaja desenvolvido no ano corrente 
e que não seja muito velho. 

As estacas de galho funcionam muito bem com os gerâ
nios, os hibiscos (erroneamente chamados de papoulas) 
azáleas e um número significativo de outros vegetais que se 
reproduzem por este meio. A melhor época para retirar as 
estacas é no período de crescimento ativo do vegetal, (em 
geral no verão ou na primavera). 

A vantagem desse tipo de reprodução é que garante a 
obtenção de um exemplar autêntico, ou seja, com a mesma 
forma e medida da anterior. O que dificilmente ocorre quando 
a reprodução é através de sementes. Já que nesse caso, ocor
rem combinaçóes de caracteósticas hereditárias masculinas e 
femininas e que resultam em exemplares diferentes dos seus 
ascendentes. Embora o resultado possa ser o de dar origem a 
plantas mais bonitas, a reprodução vegetativa é mais seguro e 
com este método as plantas vão desenvolver-se bem e florescer 
mais cedo e menos sujeitas a doenças e pragas. 

Voltaremos ao assunto. 

Aluísio Gama eleito para o T.C.E 
O ex-Prefeito de Nova Iguaçu Aluísio Gama foi eleito 

Conselheiro do Tnbunal de Contas do Estado (fCE). 
Com 52 dos 62 votos dos deputados que compareceram 
a Assembléia Legislativa (ALERJ), no dia 14 de abril. 

A nomeação dos Conselheiros somente foi decidida na 
madrugada do dia 15. A votação foi considerada surpreen
dénte pelo número de votos dados a cada um candidato. 

Cada Deputado tinha direito a votar em dois nomes, e 
o primeiro voto saiu para Aluísio!Gama, arrancando 
aplausos da "galerá de Nova Iguaçu, que foi prestigiar o 
ex-Prefeito, que estava acompanhado pela esposa Sheila 
Gama e o Prefeito de Nova Iguaçu Altarnir Gomes. 

Elcio Antunes 
Pontes 

A Esperança de 
Cantagalo 

José Milton Solomon 
ltdvogzado 

Causas Cíveis • Familia • Trabalhista - Acidente de 
Trabalho 

Rua Bernardino de Melo, 2075 s/601 • Nova Iguaçu - Centro · Tel. 
768-1875 (ao lado do Forum) 
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DIVULGAR COMO E O QUE? 
Um leitor do SEM FRONTEIRAS indagou-nos o 

porquê de não abordarmos sobre o trabalho de nos
sos políticos, já que eles (os políticos) não divulgam 
o que fazem na Câmara Municipal, na Assembléia 
Legislativa e na Câmara dos Deputados e, como 
leitor assíduo da nossa coluna" ANTE-SALA POLÍ
TICA" publicada semanalmente na "A GAZETA 
FLUMINENSE", lê sempre notas de alguns parla
mentares iguaçuanos? 

Realmente. Nem todos os parlamentares enviam para 
a imprensa local, matérias concernentes às suas atua~ 
na Câmara Municipal, ALERJ e Câmara dos Deputa
dos. Temos por norma só divulgar o que nos enviam. 
Inventar matérias, nunca o fizemos e nunca o faremos. 

Começamos pela Câmara Municipal. Dos 33 ve
readores que integravam aquela casa legislativa, na 
legislatura passada, excluindo, é claro, os de Belford 
Roxo (9) eos que não concorreram (2), disputaram 
as eleições 22 vereadores, dos quais somente 10 
foram reeleitos. Walney Rocha Carvalho, Nagi Al
mawy, Acárisi Ribeiro, Sebastião Corredeira, Ita
mar Serpa, Eliseo Leo da Rocha, Margareth Lídia, 
José Rechuem, Mario Pereira Marques Filho e Ar
tur Messias. 

Hoje a CM é composta por 21 vereadores e que, em 
relação as anteriores da década de 80, é a mais atuante, 
mais operosa, tendo inclusive instalado duas CEI - Co
missão Especial de Inquérito, para apurar irregulari
dades praticadas na administração do ex-prefeito Aluí
sio Gama, especialmente nos setores de Obras e Saúde. 

Dos novos vereadores destacamos: Jesué de Brito, 
Maurílio de Oliveira (Maurflio Manteiga), Nôzi
nho, Luiz Antunes, Paulo Crispim, Jorge Campos, 
Der li Silveira, Carlos Magno Gomes (já foi vereador 
até 1986) e Alarico Rodrigues (Kinha ). Dos antigos, 
e reeleitos, destacamos: Sebastião Corredeira, Nagy 
Almawy e Artur Messias. Não podemos esquecer a 
atuação, em alguns casos, severa do vereador Celso 
Valentim, que preside com muita lealdade e firmeza 
os trabalhos da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. 

A TERRA É O NOSSO 
LAR NÃOA 

DESTRUAMOS 

VIEIRA AUTO PEÇAS 
Peças e Acessórios para 

Wolkswagem - Ford - Fiat e 
Chevrolet 

Grande promoção em motores, 
embreagens, rolamentos 

Av. Nilo Peçanha, 554 - ~• wa Iguaçu - RJ - Tel: 767-8825 

Participam no 
progressoiguaçuano 

ao servir com amor aos 
, . 

usuaraos. 

NITURVIA 
R. Dr. Thibau - Centro - Nova Iguaçu 

Nelson Júnior 
Na Assembléia Legislativa, apesar de termos cin

co deputados eleitos por Nova Iguaçu, temos, ain
da, Luiz Novaes (eleito por Duque de Caxias), Apa
recida Gama e Jorge Picciani (eleitos pelo Rio) e 
José Montes Paixão (por Nova Iguaçu e Rio), per
fazendo um total de 8 deputados estaduais, dos 
quais apenas dois: Fernando Gonçalves e José Tá
vora enviam matérias e noticiário do que fazem na 
ALERJ. Os outros se omitem. 

Na Câmara dos deputados, eleitos por Nova Iguaçu, 
temos Nelson Bornier, Fábio Raunheitti e Laerte Bas
tos. Temos, também, aqueles que vieram a Nova Iguaçu, 
obtiveram votos, e desapareceram no tempo e no espaço 
como: Vivaldo Barbosa, Cidinha Campos, Amaral Ne
to, Bocayuva Cunha e outros menos votados. 

Apesar da omissão da maioria dos nossos políti
cos, Nova Iguaçu, nesta presente legislatura, tem na 
Câmara Federal, um representante atuante Nelson 
Bornier, que é encontrado às segundas e sextas-fei
ras, no Diretório do PL, onde atende à toda comu
nidade. 

Muitos parlamentares, procuram nosso municí
pio em época de eleições, na caça aos votos para 
completarem o número exigido por Lei, a fim de se 
elegerem, mas depois de eleitos parece que tomam 
"DORIL" e desaparecem, só retornando quatro 
anos após para "catarem" votos, mas nada fazendo 
para minorar o sofrimento dos que residem nessa 
região e, em especial, Nova Iguaçu. 

Em 94 teremos novas eleiÇôes para deputados 
Federais e Estaduais. 

Devemos pensar nisso bem antes de colocarmos 
nosso voto na urna. 

Digamos um retumbante NÃO aos forasteiros
aventureiros que, via de regra, são eleitos com os 
nossos votos e depois vão se deliciar em Copacabana 
ou Barra da Tijuca, deixando em segundo plano os 
eleitores carentes dos nossos municípios. 

• Nelson Júnior é jornalista político e mantém a 
coluna "ANTE-SAI.A POÚTICA" há 19 anos. 

Aceitamos encomendas para festas e 
casamentos 

Servimos Indústrias, hotéis, restaurantes, Etc. 

Pães de sal e doces - Biscoitos em geral -
Bebidas nacionais e estrangeiras 

Rua Lafayete Pimenta, 267 - Com. Soares • 
Nova Iguaçu - RJ - Tel: 767-2425 

1 REAL! Administração de Imóveis 

Vanda Barbosa dos Santos 
Crecl 11,130 

Realidade e bom senso em administração 
Compra e Venda 

Administração de lmóvela - Cobranças de Loteamento■ 

Rua 13 de Maio, 85 - Gr. 206 - Centro -
Tel: 767-8342 - Nova Iguaçu - RJ 
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IMPOSTO 
Se o Prefeito de Nova Iguaçu, ALTAMIR 

GOMES, atender às reinvidicações dos gays da 
ENCANTU'S (EX-BATON VERMELHO) e 
implantar o Imposto Provisório Sobre Mulher 
Feia - IPMF, aumentará em muito a arrecadação 
do Município. Um aumento tão significativo, que, 
esse imposto sobre feiúra, poderá substituir aque
la mal-fadada taxa de iluminação pública. O que 
tem de mulher feia em Nova Iguaçu ... 

Muito mais do que postes. 

DESCOBRIMENTO 
Em recente entrevista à Televisão, FRANCIS

CO ANÍSIO DE OLIVEIRA PAULA FILHO e 
ZÉLIA CARDOSO DE MELLO falaram de seu 
filho RODRIGO. Acontece que, o espaço entre 
o tempo em que TIA ZÉLIA "dançava" ao som de 
BESAME MUCHO e seu casamento com CHI
CO ANÍSIO é tão curto que há rumores de ser 

lr:{:r:jrQr~:itfb=ã1~mcãtaoãó~a:émMw~:i;:i;:i:~í:;;::1 
CAM - RJ 52.21792-1 

CARDIOLOGIA - CLÍNICA MÉDICA 
Travessa Regina 78 • Centro - Nova Iguaçu - RJ • 

Tel: 767-7902 
Consultas as segundas e quintas de 15 às 19 h. 

RODRIGO filho de BERNARDO CA
' BRAL. Dizem que quem descobriu o ovário 

de ZÉLIA foi CABRAL. 

MIADOS CURTOS 
FÁBIO RAUNHEIITI tem direito à recon

tagem! 

Ele tem direito a recontar carneirinhos nas 
noites de insônia comuns aos derrotados. 

ROSANE COLLOR vai participar no Progra
ma de SILVIO SANTOS, no quadro TOPA TU
DO POR DINHEIRO. O marido fica em casa 
dando despachos de galinhas pretas. 

Em São Paulo, no NOTÍCIAS POPULARES, 
tem um coleguinha (de imprensa, bem entendi
do), que reúne três bichos: LEÃO VEADO LÔ
BO. 

Falando sobre chuvas no programa LUÍS DE 
FRANÇA, da Rádio Globo, o Secretário Muni
cipal de Defesa Civil, JUBIRACI ALVES, disse 
que, ano passado, doze pessoas morreram em 
Nova Iguaçu, vítimas de raios. Uma pena que a 
ex-rainha FERNANDA, a Louca, e seu fiel sú
dito ROBERTO JEFFERSON não saiam de 
casa em dias de chuva. Bem que a gente queria 
que eles fossem pro raios que o partam. 

Por hoje é só. agora este GATO vai tomar seu 
pires de uísque e atender a uma GATA que está 
ronronando em seu telhado. 

,; Centro de Auditoria Trabalhista 
;! Empresarial e Contabilidade 

PzaulQ de Hrrudzt t:íom~ 
Jláwgadas: Paulo áe54rruáa {jo~ 

Paulo Ylrgáes {jo~ e .5wÍrea Ylrgáes (jomes 
Trav. Vila Yboti, 30 s/302 - Nova Iguaçu · TeL: 

767-2176 

;'~~E?::=11::~~M,,1:i :::=::~1="11:=:t:1a~::::1fie1;~1=114m:~::. 
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A melhor marca do seu Ford. 
Av. carlos Marques Rollo, 951 - Nova Iguaçu 

PABX 79&-'1 '1 '1 D 
DIRETOS: 796-1307 / 23n ! 2496 / 3685 / 1749 / 

Rovemar 
Rosa dos Ventos Materiais de 

Construções Ltda. 

Cimento, Pedra, Areia, Tijolos, Ferro, Materiais 
Elétricos e Hidráulico, Pisos e Azulejos em Geral. 

Revendedor do cimento MAUÁ 

Sob a direção do Sérgio 

Av. Abfllo Augusto Távora, 1318 - Bairro da 
Luz - Nova Iguaçu Tel.: 767-0688 

Informe Publicitário 

UM VEREADOR ATUANDO 

A Escola Municipal Waldemiro José Pereira, 
construída por iniciativa do Vereador Walcler 
Vieira, na Estr. da Mina 15, Shangri-lá, tem capa
cidade para 480 alunos, funcionando em três tur
nos, divididos em 12 turmas. Sendo 3 de CA; 5 da 
1ª série; 2 da 2ª; 1 da 3ª e 1 da 4ª séries. Possui 12 
professores e 4 salas de aula. Está ainda sendo 
construída, próximo á escola um Posto de Saúde. 
Walcler pretende ver também calçados e saneados 
os logradouros de Shangri-lá. 

- - -
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Ponto de Vista 
Ananias Batista 

Apresentação 
A partir dessa edição do SEM FRONTEIRAS 

estamos ingressando como mais um dos soldados 
desse veículo de comunicação. 

Nesta coluna estaremos fazendo comentários, 
· observações, avaliações e denúncias sobre tudo o 
que prejudicar o nosso povo. Estaremos defen
dendo o direito de organização desse povo e de 
sua emancipação social-política e econômica. ~a 
defesa dos direitos de saúde, educação, moradia e 
trabalho. 

Nos anos 60 fomos colaborador no jornal "A 
VERDADE", que circulava no movimento estu
dantil daquela época, principalmente nas depen
dências do Restaurante Central dos Estudantes, 
na Ponta do Calabouço. Ajudamos a fundar o 
jornal "TRIBUNA LIVRE" e, em passado re
cente, fundei, com um grupo de companheiros, o 
jornal "O PDT', que circulava em vários municí
pios, especialmente Nova Iguaçu. 

Fizemos nossos estudos jornalísticos na Escoia 
de Comunicação Assis Chateaubriand. 

Nesta coluna PONTO DE VISTA, seremos um 
"Leão" na defesa da justiça e dos direitos dos 
injustiçados. 

•o homem não existe sozinho, mas sim é parte de um 
padrão enormemente complexo de formas de vida" 

lssac As,mov (no livro o Homem Bicentenário) 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

e REGISTRADORAS ELETRÔNICAS 

Rua Mar. Floriano Peixoto, 1480- Lj.120- Centro -
(Shopping Center de Nova Iguaçu) -Tel: 767-0706 

Rua Prol, Venlna Correa Torres. 230. 

1r 768-517 
Rua Carmela Outra, 1.72à. 

1r 791-4112 
Rua Antônio Telles Menezes, 41 -sala 308 

SÃO JOÃO DE MERm 1r 756■9084 
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BELFORD ROXO EM FOCO 

II Encontro c!e Educação em Belford 
Roxo foi coroado de êxito 

Realizou-se nos dias 26 e 27 de março, promovido Depto. de 
Educação da FEMAB- Federação Municipal das Associações 

de Bairro de Belford Roxo, o li Encontro de Educação no novo 
municlpio, quando foram tiradas propostas para um programa 
de educação emanadas dos representantes dos diversos seg
mentos envolvidos na área, em nossa cidade. 
As propostas extraidas de discussões em grupos dos quais parti
ciparam professores e diretores das escolas públicas municipais e 
estaduais, escolas privadas, estudantes da área de educação (2° e 
3" graus) e representantes das associações de moradores, foram 
aglutinadas em um documento, transcritas na Integra, em respeito 
aos participantes do evento, uma prova de maturidade democrática 
da Comissão Organizadora do Encontro. 
Este documento, extraido em várias vias, foi entregue a Vereadora 
GRAÇA HELENA e demais membros da Comissão de Educação 
da Câmara Organizante, numa contribuição de subsídios para a lei 
Orgânica de Belford Roxo; à Secretaria de Educação do município 
e ao Secretário de Estado de Educação, além do envio de cópias 
para as diversas entidades que participaram do Encontro. · 
O Prefeito da cidade, JORGE JÚLIO DA COSTA SANTOS, fez a 
abertura oficial do li ENCONTRO DE EDUCAÇÃO, seguido de 
palestra proferida pela prof" KATIA MARIA SOARES THAN, Dire
tora Pedagógica do CEM, abordando o t'}ma 'A CRIANÇA BEL
FORROXENSE E SUA APRENDIZAGEM'. 
No segundo dia, coube a ilustre prof" ZÉLIA NEVES, titular de 
várias cadeiras de educação na Universidade de Nova Iguaçu, 
que, numa importante contribuição, como reciclagem, aos edu
cadores ali presentes proferiu palestra sobre 'ESTRUTURA E 
LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO'. 
Também tiveram importante participação os prof. ~NORA VI
CENTE M. GOMES, 'A Pré-Escola e Seus Métodos'; JOAO BERTA
LO ALVES, 'Ensino do 1 ° Grau e Municipalização' e 'Ensino do 2° 
Grau e Profissionalização'; LUCÍLIAGIMENEZ, 'Educação Ambien
tal'; EDI CID DE SOUZA, 'Educação Especial'; VERA CAETANO, 
'Movimento Popular na Educação' e DrA MARIA DOS ANJOS 
CARMADELLA (rllular da DEAM-N.L), 'Educação Como Prevenção à 
V101ência'. 
Entre as várias propostas apresentadas, enumeramos algumas: 
Local e material pedagógico adequados ao bom desempenho 
profissional, cursos de aperfeiçoamento e reciclagem sempre, 
encontros mensais ou bimestrais para troca de experiências de 
escola para escola e'Tl nosso município, convênios com SENAI 
e SENAC, 35% do orçamento municipal destinados excllJsivamente 
à educação, absorção de mão-de-obra pelas indústrias do munici
pio, através de convênios com a Prefeitura, fazer programas de 
educação ambiental de parceria com a comunidade, incluir educa
ção ambiental nos currículos escolares, a nível de prevenção: 
criação de atendimento de estimulação precoce, criação de uma 
escola especial ou classes especiais em Belford Roxo, reconhecimen
to das escolas e creches comunitárias pela Prefeitura, ensino profis
sionalizante sem necessidade de escolaridade anterior, criar um 
seminário como prevenção a violência e de um conselho especial de 
prevenção às drogas, além das justas e habituais reivindicações de 
melhores salários para a classe educadora; também foram propostas 
eleições diretas para diretores. 
Foi proposta geral de todos os participantes que houvesse mais 
encontros e palestras na Baixada da Guanabara, para melhor 
conscientização e atualização da nossa realidade. 
Ao final do encontro, fizemos entrega do primeiro certificado a 
prof" ROSA NA MORI, esposa deste colunista, como homenagem 
a sua dedicação e carisma na educação, além de ser uma das 
principais estimuladoras de eventos desta natureza. 
A seguir, cantando 'Para Não Dizer Que Não Falei de 
Flores', todos, num gesto espontâneo, se deram as mãos 
num grande círculo simbolizando a união. Um momento de 
muita emoção. 

e 
E 
M. .. . 

Finalmente, foram entregues, no
minalmente, todos os certificados 
e entoado o HINO NACIONAL, 
simbolo da cidadania, que tam
bém constou da abertura do EN
CONTRO. 
Como Diretor de Educação da 
FEMAB, destacamos a importân
cia da participação das prof"s t(A
TIA THAN (CEM) e MARIA CAN
D IDA VILAÇA (REIZINHO) na 
comissão organizadora, pois o 
amor, garra e dedicação empe-

Autoridades municipais e educadores durante a abertura do Encontro de Educação e entre 
eles, na foto, Mauro Miguel (Secr. de Fazenda), O prefeito Joca, o Dep. Est. José Távora, 

Príscila B. Villanova (Secr. de Educação) e ao centro, Carlos Trigo. 

nhados, foram imprescindíveis para o sucesso do evento, bem 
como uma prova de que com desprendimento e seriedade pode
sa, através da educação, proporcionar a este povo a transforma
ção sócio-econômica que ele precisa e merece. 
Também foi muito importante a participação da Prefeitura de Bel
ford Roxo, através da Assessora APARECIDA CARVALHO· 'CIDA' 
e da Secretaria de Educação do Municlpio. A organização do 
evento contou, naquela Secretaria com a participação das prof"s 
MARIA CEUA e ZEUMA e do profOWILSON, com o apoio das Prof"s 
ANA ROSA AREIAS, JOANA D'ARC, ELENILDA e DULCE. 

A Comissão Organizadora através do Jornal SEM FRONTEIRf.S 
externa o seu carinho a ACIBER, CENTRO DE EDUCAÇAO 
MODERNA (ofereceu toda a estrutura material para o evento), 
CASAS SENDAS (serviu o cafezinho) pelo empenho de seu 
gerente PAULINO GERALDO e secretária ELIZABETH, Jornal de 
Hoje (CRISTINA MERATH e MÁRCIA AURORE), CARLOS 
DUARTE (C. Afonso), LIVIO e ALBUQUERQUE (divulgação atra
vés das Rádios Globo e Tupi). RAIMUNDO LEMOS (Bazar Ca
mamu), CLEBER (Papelaria Juab), ELIJAH (Arion Informática). 

Conclul na pág. 9 

Direção: Otlllo S. Rocha 
Edna F. da S. Rocha e Suzl Canuto 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 

CENTRO EDUCACIONAL O REIZINHO 
Jardim Escola Reizinho 

• Do Jardim à 4ª série • Direção: Profª. Maria Cândida Vilaça 

Av. Benjamin Pinto Dias, 800 - Belford Roxo - RJ - Tel: 761-081 O 
•Quando afagares teu filhinho no aconchêgo doméstico, não te esqueças das 

mãozinhas esquecidas ao desamparo ... • 

Dr. Oscar Arias Sánches (Novel 1988) 

Centro de Educação Moderna 
e J ardiID Escola Castelinho 

' ' ' t 
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BELFORD ROXO EM FOCO apresentando as canções "AVE MARIA NO MOR
RO", "VA PENSIERO", "TREM DAS ONZE" "AVE 
MARIA" do Padre Braun, "SAMBA EM PRELÚ
DIO", "JANGADA" e "ANDANÇA", corr. o povão 
acompanhando o coral. 

ENCONTRO DE EDUCAÇÃO 

CONCLUSÃO 
LUIZ G. GA:TO (S~opping das Bebidas), ANA CLAUDIA RICCI 
RIBEIRO (?rvulgaçao através das TVs Educativa e Rio e Rádio 
Roquete ~rnto)_, V~LDEMIR (Gráfica Continental), JOMAR EMILIA
NO (R~dr~ Solrmoes) e da nossa particular amiga, a empresária
comunitárra ENI SIMONI (Eni Festas). 
Tambél')l muito eficiente e importar;ite o trabalho na recepção por 
ELZA F:4-TIMA, LUCIANA TRIGO, LUCIA MATIAS e, como sempre 
da dedicada professora ROSANA MORI. ' 
Prestigiaram o evento FRANCISCO DE ASSIS FREITAS e MARIA 
DE LOURDES JUSTINO (Presidente e Vice, respectivamente, da 
FEMA~), Profa. PRISCILA B. VILLANOVA (Secr. de Educação) que 
se fazra acompanhar da gatíssima filha MÁRCIA FERNANDA 
(Acadêmica de Jornalismo), MAURO MIGUEL (Secr. de Fazenda), 
RICARDO GASPAR (Secr. de Governo e Vice-Prefeito) Deputados 
~sta?u~is JOSÉ T~VORA e J~SÉ PAIXÃO (os Deput~dos Corné
lro Rrberro e Aparecida Gama Justificaram a ausência), Vereadores 
MAIR ROSA, GRAÇA HELENA, RENATO DE JESUS, JOSÉ PEREI
RA, JOAQUIM ~ARIANO e da sempre simpática e amiga profa. 
SAND_RA GUSMAO (Secretaria de Educação de nova Iguaçu) que 
se fazra acompanhar dos prof. ODILON ANTENOR DE OLIVEIRA 
e ARILDO TELES. 
O casal FERNANDA BICCHIERI e CARLOS VITOR SOARES pro
prietários do CENTRO DE EDUCAÇÃO MODERNA, o recon°heci
mento do povo belforroxense. 
O jornalista _J._ FONTES, Editor de nosso jornal, e JORGE CAMER, 
fotógrafo of1c1al da PMBR, registraram todo o evento. 

Telegrama recebido: 
Recebemos do Dep. Cornélio Ribeiro, por ocasião da realização 
do_ 11 Encontro de Educação, um telegrama vazado nos se
g urntes termos: 
~rgente - Jor~al Sem Fronteiras - A/c jornalista Carlos Trigo 
Congr~tulaçoes pela oportuna promoção segundo encontro 

educaçao em Belford Roxo, evento digno maiores encomios' 
Cornélio Ribeiro Deputado Estadual. 

Fernanda Bicchieri Soares, Guardiã do 
Patrimônio Histórico De Belford Roxo. 

Familias tradicionais de Belford Roxo, os BICCHIERJ e os VI
CENTE, chegaram a esta terra na década de vinte, fundaram a Igreja 
d? Sagrado Coraçã<!_ de Jesus, na localidade até pouco tempo conhe
cida como SOLIDAO, onde deram inicio ao desenvolvimento no 
baim>_onde hoje se enconta instalaoo o CEM - CENTRO DE EDU
CAÇAO MODERNA, de propriedade da familia, escola modelo em 
nosoo município, dirigida com muito amor por FERNANDA, seu 
marido CARLOS VITOR SOARES e pelo e.asai de filhos FERNAN
DO CARWS SOARES e KATIA MARIA SOARES 11-IAN. 
CoRÉmeçou seus estudos na escola da familia, tendo como professora AU-

LIA DE SOUZA BRAGA, p=ra do ensino em nosso tomío. 
Formada em m· gistério e pedagoga, iniciou suas atividades como 
educadora, aim a jovem, em um casarão próximo a sua residência 
ti:3balhou em vtrias escolas póblicas e particulares, desenvolvend~ 
ainda, pelo Estado, várias atividades educacionais em quase todos 
os municípios do Estado. 
Ema_ncipacionista por opção e de coração, participou de todos os 
movimentos em benefício de Belford Roxo. . 
FundouoCENPRE-CENlRODEPRESERVAÇÃODOPA1RIMÓ
NIO HISTÓRICO E CUL1URAL DE BELFORD ROXO onde é 
Vire-Presidente, OCU(Xlndo também o mesmo cargo na ACIBER ~ ASSO
CIAÇAO COMERCIAL E INDUS1RIAL DE BELFORD ROXO. 
Hoje, m~recidamente, recebe da 1ª Cfimara Municipal o tftulo de 
CIDADA BELFORROXENSE. 
Neste mês que transcorre seu aniversário, o Jornal SEM FRONTEI
RAS_ lhe p_resta esta singela homenagem, publicando um pouco de 
s~a vida, ~ida esta que aprendemos a respeitar, pelo que esta mara
V11!J_osa criatura representa para nossa terra. 

• • 
-i 

Carlos Trigo (Sucursal) 

BELFORD COMEMORA 
3° ANIVERSÁRIO 

DA EMANCIPAÇÃO 
Com uma bonita f~ta, organizad:-1 pela FEMAB, FA
MERJ e PMBR, a cidade comemorou seu 3º aniversá
rio de emancipação política-administrativa, alcançan
do sucesso total, provando que PODER POLfTICO e 
PODER POPULAR, quando unidos, podem real
mente elevar o aspecto social de uma comunidade. 
O povo fof convocado e respondeu presença maciça
mente, mais uma vez com muita tranquilidade e alegria. 
Embora tenha havido atraso no início do evento 
de~ndo o público um tanto impaciente, logo se nor~ 
mahzou, re<::b_endo elogios daqueles que ali compare
ceram e participaram das mais diversas atividades. 
A programação iniciou-se no sábado dia 3 com um 
torneio infantil entre seleções da "Ba~da da Guanaba
ra" e corrida rústica infantil, além de diversas atividades 
culturais, no decorrer do dia, coordenadas pelos diretores 
da FAMERJ, com apresentação do projeto "CULTURA 
Y!_VA"; da FEMAB e SECRETARIA DE EDUCA
ÇAO, CUL 1URA, ESPORTE E LAZER da PMBR. 
A noite, tivemos com destaque:a apresentação do CO
RAL MASCULINO DA BA YER S/A sob comando do 
Presidente Ex~utivo ENEDIR MENDONÇA e regi
do pel~ m~estrma ODETE TINOCO. O conjunto, na 
s~a pnmelfa apresentação em praça pública na nova 
cidade, encantou o público com um vasto repertório, 

Aqui o seu anúncio é ... 

~ 

Otica São José 
Óculos, Filmes e Revelações Kodak 
Vendas a Prazo em 3 pagamentos 

sem juros 
Xerox e Plastificações de Documentos 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 34 - Loja 16 
Centro • Nova Iguaçu 

Pça. Getúlio Vargas, 15 - Loja 01 - Centro 
Belford Roxo 

Logo após, o diretor de Turismo e Eventos da Prefei
tura, EDSON BURICHE, o popular "EDINHO", 
convoc?u ~o palco TIM MASTER E SUA BANDA, 
dan~o. mfc!o ao show musical que contou ainda com a 
part1c1paçao das bandas locais POSTURA AFRICA
N~ ABBT, DIAOP, BAIXÁFRICA, RESISTÊNCIA 
MUTUA e KMD 5, culminando com a apresentação 
de DOUTOR SILV ANA e sua banda. 
No domingo, a cidade ainda continuava sua festa com 
mais atividades para a gurizada, um passeio ciclístico e 
o show de encerramento com a apresentação da. 
G.R.E.S. MOCIDADE DE PADRE MIGUEL e dos 
pagodeiras EDSON BOMBEIRO, JANE MARIA 
JACKSON MARTINS e ARTUR SANTOS, que foi 
homenageado com um "Parabéns pra Você", pela pas
sagem de mais um aniversário. 
A iluminação ficou por conta do atencioso Presidente 
da Comissão de Energia, nosso particular amigo JOSÉ 
AUGUSTO. 
(? ~refeito "JOCA" e o vice RICARDO GASPAR par
t1c1param, com vários Secretários e Diretores de Depto. 
"SEM FRONTEIRAS" também se fez presente através 
deste colunis~a e d_o Editor JOÃO FONTES que conta
ram com apoio do fotógrafo JORGE CAMER. 
O Póyo BELFORROXENSE está de parabens pela 
matun~de de sua emancipação que realmente transfor
mou a cidade, ':°m seu povo voltando a sorrir e, passo a 
passo, consegumdo sua transformação social. Em breve 
quem sabe, conseguirá sua transformação econômica. E 
um desafio para o dinâmico Prefeito ·JOCA" que com 
trabalho e amor vem, até o presente momento, demons
trando vontade de transformar BELFORD ROXO em 
CIDADE MODELO E MODERNA 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de 

troca - Consertos e Refom,as 
• Bancos• Capas Procu e Cobre Car 

• • Carpetes moldados e for,o de porta 
LAVAGEM OE BANCO A SECO· Direção de Reinaldo 

Rua Olávio Ta,qufnlo, 1027 - Nova Iguaçu- Tel: 768-2119 
Av. Benjamin P. Dias, 830 - Belford Roxo - Tel: 761-0285 
R Braga, 5 • Penha Circular (esq. r./ Lobo Jr) Tel: 280-6848 

Móveis de 
Qualidade Pelo 

Melhor Preço da 
Cidade 

Organização RUBENILDO 1 

Rua Rocha Carvalho, 951 - Belford Roxo • 
RJ - Fone: 761-4230 

[ J. C. CAR ] 
TROCA DE SILENCIOSOS ORIGINAIS E 

ESPORTIVOS 

Troca de Óleo, Filtros e Produtos para Limpesa 
Aceitamos todos os Cartões de Crédito 

Av. Joaquim da Costa, 217 - Centro - Belford Roxo - RJ Tel: {021 ~ 761 ~2364 
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O Prefeito "JOCA", na ocasião, se fazia acompanhar do 
Vice- Prefeito RICARDO GASPAR, dos Secretários 
MAURO MIGUEL (Fazenda) e EDIRALDO MAT
TOS (Administração), além do já citado ALKIR LOPES 
e dos Vereadores EXPEDITO LOPES, "DITO" (Presi
dente da Câmara) e MAIR ROSA, ambos eleitos pela 
região. Também se encontravam presentes o Diretor de 
Turismo e Eventos, EDSON BURICHE (popular 
"EDINHO"),entusiasmado com os vários projetos de seu 
Departamento, e os diretores da ACIBER: ANTONIO 
JOSÉ TENÓRIO e JOÃO LUIZ GA TIO. 

entidade conta com a filiação de aproximadamente 60 
artesãos, gerando, ainda, em tomo de 1000 empregos 
diretos e que os produtos ali diretamente vendidos ficam 
em média 50% mais baratos que nas dive~as lojas espa
lhadas pelo país pois, através intermediários, os calçados 
ali fabricados são revendidos em vários estados brasileiros 
e no exterior, tal é a qualidade e modernismo do produto. 
Ficou acertado entre Governo e Associação que a Prefei
tura fará doação da área e oferecerá incentivos fiscais aos 
artesãos que terão prioridade e facilidades para se instalar 
no local e a manutenção do mesmo se dará através de um 
condomútio ou cooperativa, como sugeriu o artesão "BA
CALHAU". Também ficaram estabelecidos critérios pa
ra instalação de lojas e serviços, sempre priorizando as 
ne.cessidades daqueles profissionais. O Prefeito "JOCA" se reuniu mais uma vez com arte

sãos do couro do Lote XV, para discutir a implantação 
do SHOPPING DO COURO, projeto audacioso da 
Prefeitura apresentado pelo Secretário de Obras e De
senvolvimento Urbano, Dr. ALKIR LOPES, que exe
cutado trará a tão almejada transformação sócio-eco
nômica daquela região, face o desenvolvimento que 
proporcionará com surgimento de novos serviços a 
serem prestados àquela comunidade que votou maci
çamente no agora Prefeito da cidade, acreditando nas 
suas propostas de governo. O projeto ampliará ainda 
consideravelmente a oferta de empregos, fixando os 
trabalhadores, e atrairá novos empresários para a re
gião, proporcionará a estes trabalhadores e seus fami
liares melhores condições de vida e, principalmente, os 
jovens que, com a melhora do mercado de trabalho, 
com certeza se afastarão das armadilhas que o mundo 
prepara para os ociosos. 

O encontro contou com a presença de vários artesões da 
localidade liderados por CARLOS, IV ANIL, CEZAR, 
GEDIEL ("BACALHAU"), LILA, GERALDO e 
MARCOS. 

O Secretário ALKIR LOPES informou que o E.xecutivo 
e Legislativo já estão tomando medidas para desapropria
ção da área escolhida pelos artesãos, através de sua Asso
ciação, e providenciando recursos financeiros para execu
ção da obra que, definidos, terá o prazo aproximado de 6 
meses para conclusão. Informou ainda que será construi
do em anexo um terminal rodoviário, reinvidicado pela 
população através do Vereador "DITO". 
O Prefeito "JOCA", encerrando o encontro reafirmou 
que este é um dos sonhos da população do Lote Quinze 
em vias de se realizar, conforme suas promessas de 
campanha, declarando ainda que "É IMPORTANTE 
A PARTICIPAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LO
CAIS", vários deles presentes e que "CONSTRUINDO 
UM BELFORD ROXO MELHOR, TEREMOS 
UMA CIDADE MODELO E MODERNA". 

O encontro se deu no CHARMANT BUFFET e contou 
no cerimonial com o experiente radialista HUGO 
ALVES. 

Prefeho •JOCA• com os Drs. LUIZ CHOR e JOSÉ DE 
ARIMATÉIA da Chozll Engenharia, por ocasião do 

encontro com os artesãos do couro. 

Num bate-papo com MARCOS, hoje Presidente da AS
SOCIAÇÃO DE ARTESÃOS, ficamos sabendo que a 

O Jornal SEM FRONTEIRAS prestigiou o evento, nas 
pessoas dos seus diretores J. FONTES, APARECIDO, 
ORNISSú.N e este colunista que junto com o fotógrafo 
JORGE CAMER, registrou o evento. 

ROTARY EM MOVIMENTO 
Na qualidade de convidado especial, o 
jornal "SEM FRONTEIRAS" tem par
ticipado das várias reuniões do Rotary 
Club na nossa região, tomando conheci
mento dos importantes trabalhos filan
trópicos e outras atividades desenvolvi
dos por esse dinâmico clube de serviço. 
No ROTARY BELFORD ROXO -
CENTRO, presidid9 pelo bem sucedi
do empresário JOSE CAPUTO (Casas 
São Jorge), temos percebido a presen
ça quase constante do futuro Presi
dente (tomará posse em junho) o advo
gado SILVIO SPANO BÁRCIA, da 
empresária ENI SIMONI, do empresá
rio FRANCISCO e sua simpática es
posa DENISE, JOSÉ CARLOS NAS
CIMENTO da Imobiliária Fortaleza, 
RENATO da Sureana Automóveis, 
ASSIS, o Barão de Tinguá WISLAINE 
DUARTE PEREIRA, a também sim
pática Professora ÂNGELA e outros 
mais. 
Na mais recente ~eunião que participa
mos, HÉLIO BARCIA, fundador do 
RC-B.Roxo, falou sobre o 36° aniversá
rio do Rotary Nova Iguaçu e lembrou os 
participantes sobre a Assembléia Rota
riana que se realizará nos próximos dias 
13, 14 e 15 de maio na cidade mineira de 
São Lourenço, estando também a orga-

nização do evento sob encargo da dinâ
mica empresária ENI. 
No dia 05 o clube teve um convidado 
muito especial, o executivo da Bayer 
S/A, Dr. ENEDIR MENDONÇA, Pre
sidente do Coral Masculino da empresa, 
que nos relatou o sucesso que foi a apre
sentação, em praça pública, daquele gru
po musical, na comemoração do aniver
sário da cidade de Belford Roxo. 
No ROTARY CLUB BELFORD ROXO 
- LOTE QUINZE, tivemos com os mem
bros SIDNEI e HAROLDO na reunião 
do Prefeito "JOCA" com os artesãos, ten
do sido convidados para participar de suas 
reuniões que são realizadas às 2"s feiras, às 
20 horas, na rua Carmelink, 134, centro 
daquele bairro. Na oportunidade os refe
ridos rotarianos nos informaram que es
tão dando irrestrito apoio a criação do 
SHOPPING DO COURO. 
Já no ROTARY CUIB DE NOVA IGUA
ÇU - PRATA, toda equipe diretora do Jor
nal SEM FRONTEIRAS, a convite de seu 
Presidente Dr. ANTONIO DOS SANTOS 
JUNIOR, participou da mais recente reu
nião, presenciando a emocionante entrega 
de uma cadeira de rodas a um paraplégico 
que agradecido não conseguiu conter as 
lágrimas que lhe rolaram a face. Vários dos 
empresários pr€Sen tes tiveramquerecorrer 

rápida e sutilmente ao lenço, além de 
disfarçados pigarros. 
Passado o clima de emoção, o Presidente 
ANTONIO exibiu orgulhoso o bonito 
troféu recebido pelo clube por ter com
parecido com a maior caravana na festa 
do 36° aniversário do RC-Nova Iguaçu. 
Em continuidade a reunião, o rotariano 
ALBERTO CLARO recebeu o Chavei
ro 100%, pela presença constante em 
reuniões (sem falta), oferecido peri
odicamente pelo clube como incentivo 
ao comparecimento. 
.,.,ivemos também na oportunidade a im
po1 .ante palestra proferida pelo Presi
< ente do Sindicato do Comérck Vare
j ista de N. Iguaçu (SINCOVA_N'I), 
empresário VICENTE Gl!~ . .r <\RAES, 
tendo como tema "SEMANA INGLE
SA • tendo fornecido uma "sus generis" 
estaHstica: 70% dos comerciantes vare
jistas de N. Iguaçu já foram empregados 
no ramo, 20% são oriundos de famílias 
de classe "B" e 10% tem uma descendên
cia privilegiada. 
Informou também que hoje existe um 
bom diálogo entre empregados e empre
gadores, o que não acontecia até pouco 
tempo, esclarecendo que a Semana In
glesa causa grande evasão de renda para 
o município e que hoje governantes não 

mais interferem diretamente, apenas 
homologando os acordos. 
Ao final, o secretário do clube comuni
cou aos presentes a Assembléia Distrital 
a realizar-se em 9 de maio na Escola de 
Fuzileiros Navais e Seminário p/ Presi
dentes e secretários, no dia 24 de maió 
no Hotel Novo Mundo. 
No decorrer da reunião, o empresário 
PAULO ROBERTO ORfLIO convidou 
todos os presentes para o casamento de 
suafilhaPATRÍCIAcomojovemROSE
NEY, no dia 22 de maio, na Paróquia do 
Sagrado Coração de Jesus, no bairro K-11. 

Jantar festivo marca 
passagem do 36° 

Aniversário do Rotary 
Nova Iguaçu 

No dia 26 de Março o Rotary Nova Igua
çu realizou um jantar festivo, marcando 
a passagem dos seus 36 anos de funda
ção. Várias personalidades disseram 
presente das quais destacamos: Dr. José 
Maria de Azevedo, Wislayne Duarte Pe
reira, Paulo Arydes Gomes, Dewett, Zu
za, Paulo Sérgio Gonçalves (da Rover
mar) e famHia, Geraldo Miguelloti; 
Antonio Miguelloti, Denanci Ribeiro e 
Sr, Lauro Ghiel, Wilson Amaro Vital 
(R.C. Nova Iguaçu Leste) o Governador 
de Rotary, Distrito 4670, Augusto Re
zende ae Menezes, e várias outras. 
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BELFORD ROXO EM FOCO t LEl MARQUES DA SILVA, Presi
dente do PL belforroxense. 

SOCIAIS BELFORROXENSES • FAMÍLIA "CEM" EM 
ÉPOCA DE FESTAS 

No próximo dia 27 de abril a profl RO-
SANA MORl, esposa deste colunista, 

estará colhendo mais uma primavera no 
belíssimo jardim de sua existência. A ani
versariante, conceituada educadora das 
redes estadual e municipal, além de bri
lhante acadêmica da cadeira de letras da 
Universidade de Nova Iguaçu, estará rece
bendo, numa íntima festinha, o carinho de 
sua gatíssima filha ROBERT A MARIA-

"Bel") e da madrinha GEORGETE vá-
rias de suas coleguinhas e fãs. ' 

Dia 15 foi o conceituado médico JOSÉ 
ABRAHÃO HADDAD, reconhecido 
líder político da cidade que recebeu o 
carinho de seus familiares e vários tele
fonemas de amigos e admiradores, pela 
passagem de mais um aniversário. 

Dia 18 RUBENILDO SILVA BAR
ROS, Diretor-Presidente da 
Belos Móveis Ltda recebeu 
em sua residência, num 
concorrido coquetel, ao lado 
de sua jovem esposa RO
SANE, vários amigos e pa
rentes que foram cumpri
mentá-lo por mais 1 ano de 
vida, com direito a bolo e al
gumas velinhas. 

Dia 20 foi a vez da simpática 
e jovem senhora SONIAAS
SEF, dedicada funcionária 
do INSS quem comemorou 

◄ ao lado do esposo, filha e 
mamãe GERALDA MA

.__ __ R_o_sa_n_a_c_o_m_C_ar-lo_s_T_r_lg_o_e_a_fl_l_ho_t_a_d_o_c_as_a_l,-..J D UREIRA JORGE, mais 
Roberta Mariana uma primavera. 

NA e do maridão apaixonado CARLOS 
TRIGO, bem como dos demais fami
liares e colegas. Ela merece! 

Dia 03 de abril quem aniversariou foi a 
gatíssima estudante de comunicação 
MARCIA FERNANDA BOUÇAS 
VILLANOVA que recebeu em sua resi
dência, ao lado da mamãe PRISCILA 
VILLANOV A (Secret. de Educ. em 

Dia 23 é a vez da conceituada 
empresária LAfs EL CHAER, proprie
tária da Veneza Artigos Para Presente, 
comemorar, ao lado dos filhos sempre 
corujas PAULO SÉRGIO, CARLOS 
ROBERTO e MAURO, mais um ano de 
belíssima e modelar existência. 

Dia 30 quem estará comemorando mais 
uma primavera será a jovem empresária e 
líder comunitária ALECI ARAUJO PAI-

Comunidade em ação 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• Aconteceu, nos primeiros dias de 
abril, 1, 2 e 3, no auditório da Faculdade 
ABEU, o I SIMPÓSIO DA JUVEN
TUDE IGUAÇUANA, tendo como 
preletores os pastores Hélio Renê de 
Oliveira e lrapuan Sisnando Panzariel
lo, Diretor do Projeto RAABE e ainda 
o Dr. Waldir Ramos Cavalcante, Juiz 
titular da ()ól Vara Criminal da Capital, 
abordando temas importantes como 
SEXO, VIOLÊNCIA E DROGAS. 
Eventos dessa natureza são muito im
portantes para nossos jovens e devem 
ser realizados com mais frequência na 
nossa região da "BAIXADA DA GUA
NABARA~ 

FEMAB 
• Por iniciativa da FEMAB, no dia 17 
de abril foi realizado no CENTRO DE 
EDUCAÇÃO MODERNA, uma reu
nião de vários segmentos sociais para 
discutir a formação do CONSELHO 
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, 
em Belford Roxo. 
• esta entidade promoveu também, no 
auditório da ABEU, debate sobre FOR
MA E SIS'fEMA D~ ~OVERNO\~~1!1 

a participação de Assis (FEMAB), Vera 
Caetano (MAB), Josinaldo (MUB), 
Pepe (UNIVERTA), Washington . 
(CUT-RIO), Josinaldo Miranda (Sind. 
dos Comerciários), Fernando Amaral 
(Sind. dos Bancários), Drs. Gastão Reis 
e Cesar Benjamim e o cientista político 
Cunca Bocaiuva. 
• Ainda nas Faculdades ABEU ocorreu 
um debate sobre o mesmo tema promo
vido pelo Diretório Acadêmico, presidi
do por Abrahão Nascimento, no dia 6 de 
abril, com a participação de Deputados 
Estaduais e Federais que defenderam 
simultaneamente o P ARLAMENT A
RISMO E PRESIDENCIALISMO e 
um representante da MONARQUIA. 
Lamentavelmente, por volta das 22 ho
ras, quando já se encerrava o encontro, 
o funcionário da Faculdade, alegando 
ordem superior, desligou o som e apa
gou as luzes, deixando os participantes 
em total escuridão. Isto representa um 
total desrespeito a platéia e aos convida
dos. Fatos como esse deixam a popula
ção de Belford Roxo - uma cidade que 
pretende ser modelo - humilhada. 
Espera-se que a Direção da Abeu justi-
fiqut;-se puõficamente. ' ' 
, " ' , ' 

A Primeira-Dama de Belford Roxo, em 
foto de Jorge Camer, Maria Lucia. 

VA, nossa simpática vizinha, recebendo 
em seu lar, num íntimo "parabéns" o 
carinho do seu apaixonado marido "ZE
QUINHA" e da gatíssima filha Bianca. 

Várias amigas e empresárias cantaram pa
rabéns, em animado chá na Ka ri ucha, para 
a primeira dama do município, a simpática 
senhora MARIA LUCIA SANTOS, pela 
passagem de seu aniversário, que esticou 
pela noite a dentro em movimentado co
quetel promovido pelo maridão "JOCA", 
o homem que ama Belford Roxo e, ob
viamente, mais ainda sua esposa. 

No dia 8 de maio estarão trocando alian
ças, na Igreja de São Sebastião, nossa 
vizinha DEBORAADRIANAeo noivo 
ADEGILSO, sob os ternos olhares dos 
papais FERNANDO e MARINALVA 
(noiva) e ZILDA (noivo). 

Dia 14 de maio será a vez da graciosa 
jovem EMfLIA ABRANCHES receber 
como marido, na Igreja Batista do bairro 
Botafogo,ojovemRONEI.Anoivaéfilha 
de nossos amigos MADALENA e JOSÉ 
ABRANCHES (Ex-diretor do MAB). 

Também dia 14 estará recebendo o ca
rinho da esposa ANA LÚCIA, dos filhos 
e correligionários, o nosso amigo SIR-

De tradicional família belforroxense,a 
professora FERNANDA BECCHIERI 
SOARES, um& das baluartes da educa
ção em Belford Roxo, recebeu o carinho, 
no último dia ~ 
13, de seu es 
poso dedica
do CARLOS 
VITOI<. SOA
RES e dos fi
lhosFERNAN
DOCARLOSe 
KA TIA,do gen
ro HEBERT 
THAN e da 
nora ROSE
LÉA, dos ne

A "baixinha" Luiza, filha de 
Fernando Soares e netinha 
de Femanda B. Soares. 

tos RODRIGO e VERENA MARIA 
(aniversariou no dia 21 de março), filhos 
de KA TIA e HEBERT e MARIA CLA
RA e LUIZA (aniversariou no dia 19 de 
marçç>), filhos de FERNANDO e RO
SELEA Os "baixinhos" do CEM e do 
CASTELINHO também prestaram 
uma festiva homenagem a sua querida 
diretora. 

Prof. Fernanda B. Soares e a neta Verena, 
filha de Kátia Than. 

QUEM NÃO 
ANUNCIA 

ENTREGA O OURO 
AO 

CONCORRENTE 
ANUNCIE 

RUA BARÃO DE TINGUÁ, 669 
CENTRO-NOVA IGUAÇU 

RJ 
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HISTÓRIA DE CLUBES NOVA IGUAÇU FUTEBOL CLUBE COMEMORA 3° ANIVERSÁRIO 

Assim nasceu o 
clube da Light 

Paulo Romeu de Azevedo 

(conclusão) 

Depois de criado e Já com estatuto elaborado, o grupo ,Íos 
onze, nomeou-me para encabeçar uma ch'apa e, em postérior 
solenidade, fui aclamado e empossado como Presidente da 
AABF. AI o clube já com Diretoria formada começou a andar. 
E os sócios foram chegando através de trabalho dinâmico da 
Diretoria, ocorrendo dessa forma sua rápida ascensão. Com o 
total apoio do Superintendenk, Dr. Antonio Pinto e o aval 
indireto do Presidente da Light, Dr. Túlio Romeno, funcionou 
no 5° andar do prédio da Administração da Empresa A primei
ra Diretoria constitulda elaborou uma intensa programação de 
atividades sociais, recreativas E esportivas para os funcioná
rios e seus familiares. 
Foi criado também o jornal informativo do club sob o título: "A 
Folha de Notícias da AABF", cuja sustentação se deu através 
de patrocínios de comerciantes ligados a funcionários da em
presa. Sua edição era mensal. Algum tempo depois a empresa 
cedia uma 'kombi' para uso do r.lube. O fato que entristeceu, e 
muito, toda a Diretoria foi a dificuldade encontrada para conse
guir uma área onde pudesse ser construída a sede da AABF. A 
Diretoria través de conhecimento com então prefeito Paulo 
Leone, deu entrada em um processo de 'cessão de uso', de nº 
0688/88, para uma área de 11.000 m2· Mas passados já 5 anos 
a área foi negada pelo ex- Prefeito Aluísio Gama, que continua 
intacta e inexplorada. É preciso que haja um interesse político 
maior para que a AABF consiga 'desengavetar' o tal processo 
e conquistar a área almejada, situada no Jardim Alvorada. 
Atualmente a AABF tem como presidente o Dr. Armando, médi
co da empresa, que apesar de todos os esforços dispendidos 
não tem conseguido dar andamento na aquisição dessa área da 
Prefeitura. 
Hoje a AABF tem uma sede social funcionando às 6"s feira após 
às 17 horas, com shows ao vivo e com uma frequência muito 
boa. Porém não podemos esmorecer. É necessário que o Dr. 
Armando faça um trabalho maior em prol de seu crescimento, 
com o apoio dos sócios e dos demais diretores. · 

O Noya lg~açu Futebol Club - que durante o seu curto período 
de ex1stenc1a vem alcançando crescimento significativo - comple
tou no último 1° de abril, seu terceiro ano de fundação, com uma 
festa realizada nos salõ,s da RIOSAMPA, animada pelo Grupo 
Roupa Nova. '. 
Várias personalidades lá estiveram presentes prestigiando o Im
portante evento, das quais destacamos: Roberto Dinamite, Zinho 
ijogador), Nilso Marques (diretor da FERJ), do árbitro Jorge 
Emiliano, O Margarida, Humberto Martins, ator da TV GLOBO, do 
cantor Emilio Santiago, Fagner, Altamir Gomes e vários de seus 
secretários e, entre eles, o da Defesa Civil Jubiracl Alves e mais 
Jorge Martins e Sr", o Dep. Nelson Bornier e sr& e muitas outras. 
Pe_la diretoria do NIFC, lá estiveram presentes seu presidente 
Ja1ro Moraes, Vitor·Marques, vice-presidente; Jorge Moraes, vice 
de Futebol Amador; Pedro Mário Nardelli Filho, vice de Marke
ting; Jorge lbrahim, Diretor de Marketing; Cláudio Cesar, Diretor 
de Futebol Amador e o Prof. Paulo Cesar (Fala Fina) Técnico dos 
Junlors e Selecionador de Atletas. 

SEBRAE/NOVAIGUAÇU 
PROMOVE NOVOS CURSOS E 

DESFILE DE MODAS 
O SEBRAE/RJ - Seção Nova Iguaçu, que funciona nas instalações 
da Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu, na Av. 
Governador Amaral Peixoto, 236 sala 201, vem mantendo todos 
os meses os mais variados tipos de cursos para o aperfeiçoamen
to aos diversos setores de atividades empresariais. 
Para maio estão programados os seguintes cursos: 
De 3 a 7/5, no horário de 18 às 21 :00 h.: Contabllidade; De 10 a 
14 /05, no mesmo horário: Como Administrar sua Micro e 
Pequena Empresa; de 24 ao dia 04/06: Desenho de Moda. 
Em Junho os cursos oferecidos são: Planejamento e Controle da 
Produção em Confecção, no período de 7 a 18/06, no mesmo horário. 
No período de 21 a 21/06, o curso de Legislação Trabalhista e 
finalmente de 28 a 23/07: Modelagem Industrial Feminina. 
Ainda em maio, no dia 11, promoverá o li Desfile de Moda 
Verão/Inverno, que acontecerá nos salões do Nova Iguaçu Coun
try Club, às 19:00 h com reserva de convites. 
Os interessados nos cursos acima devem procurar Elizabeth ou 
Andréa, na Associação Comercial, no horário comercial, ou pedir 
informações pelos teis: 767-7964 ou 768-7966. O Sebrae infor
ma, ainda, que as vagas são limitadas. 
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MERCADO PRINCEZA 
Em Tempo de Economia 

O Mercado Princeza 
Dá Show de Preços Baixos 

CARNEIRINHO DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

Se você pensa em construção a CARNEIRINHO é 
a solução. 

Rua Maria Lúcia, 285 - Santa Rita - Nova Iguaçu - RJ 

Na foto, ao centro Cláudio Cesar, ladeado por sua noiva e 
por Marcelo Nardelll. Foto: J. Fontes 

BORNIER CONTINUA 
ALERTANDO GOVERNO SOBRE 

O PROBLEMA DA FOME 
Em discurso pronunciado na Câmara Dos Deputados, o Dep. 
Nelson Bornier, continua alertando o Governo sobre o mais 
grave problema do Pais: a FOME. 
Tomando como base a recente onda de saques aos super
mercados, principalmente no Rio de Janeiro, muito embora 
não justificando estes gestos extremados, mas que são a 
resultante do desespero em que se acha a grande maioria 
da população. Sem emprego, sem renda definida e com 
uma gama de problemas de toda ordem, que vão, desde ao 
surto de cólera à prestação da casa própria e da enorme 
escassez de alimentos. 
O próprio Presidente Itamar reconhece que o Pais atravessa 
uma fase muito difícil, muito próxima da pré-convulsão saciai 
e já até advertido pelo Secretário Especial para Assuntos 
Estratégicos. 
Ainda continuando suas palavras está, a cada dia, mais 
convencido de que a década de oitenta foi realmente perdida. 
Não se investiu em produção, não se planejou para fazer face 
ao crescimento populacional a divida externa cresceu assus
tadoramente e o resultado é esse. No Nordeste e nos grandes 
centros urbanos, os desempregados saqueando na busca de 
alimentos. E concluindo: - Ê preciso repensar a crise brasileira 
e agir com toda urgência, pois qualquer convulsão social, 
depois de deflagrada, terá consequências imprevisíveis. 

• Enquanto isso, nosso IH! TÁ MAR, anuncia a criação da 
nossa Agência Espacial. Deve estar com a cabeça nas nu
vens. 

~ 
CIOAOAO IGUAÇUANO 

PIZZAS 
SALGADOS 

DOCES FINOS 
SORVETES 

TRAV. MARIANO DE MOURA, 85 

NOVA IGUAÇU - RJ 
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RETOMADAS AS OBRAS DE REFORMA 
DA PRAÇA SANTOS DUMONT 

Visão parcial das obras de recuperação da Praça Santos D~mont. 

Na nossa edição de nº 9, de março, chama
mos a atenção das autoridades municipais, em 
primeira página, para o estado lamentável em 
que se encontrava a Praça Santos Dumont, 
uma das mais importantes para o lazer da 
população iguaçuana, que encontrava-se com 
obras de reforma paralizadas. Tão logo esta 
edição passou a circular as autoridades toma
ram as devidas providências para a recupera
ção dessa importante área. 

A população iguaçuana agradece. Apenas 
uma perguntinha: que fim levou o avião que lá 
existia. Decolou? 

Rotary Club Nova Iguaçu-Prata recebe Carta Constitutiva 
O Rotary Nova Iguaçu-Prata recebeu sua carta constitutiva no dia 3 de maio em 
reunião festiva que primou, principalmente, pela organização irrepreensível. 

Detalhes na pág. 9. 

Da esquerda para a direita: Wilson A. V'rtal, Augusto de Rezende Menezes Gov. de Rolary, Dis1r. 4570 
e o Presidente do Rotary Club Nova Iguaçu - Prata, no momento da entrega da Carta Constitutiva. 

ORIENTE MÉDIO: 
O POVO, OS COSTUMES, OS MISTÉRIOS. 

Pág.5 

Vereadores e Empresários de Belford 
Roxo participam de almôço, discutindo 

rumos do novo município. Pág. a Conforto multo conforto, será o principal nas roupas 
' infantís i:io verão 93/94. 

~ 
[E13 

Centro Educacional Brasileiro 
A ESCOLA QUE VOC'Ê MERECE 

Direção: Prof.: RUBENS MENEZES 
Rua Dagmar nº 38 - Centro de Belford Roxo 

(Próximo ao parque) - Tel.: 761-6549 

■------------/. 

MÃE! 

NO SER QUE GERASTE EM TEU VENTRE, A 
ESPERANÇA DE UM FtJTURO FELIZ PARA 
NOSSA TERRA. DEUS TE ABENÇÕE! 

PROF. JOSINEIDE E RUBENS MENEZES 
· CURSOS: 'Pré-escolar e 1° grau (C. A. à 8ª série) 

SUPLETIVO (5ª à 8ª série~ em 2 anos) 
2º grau (Contabilidade - Form. Geral - Administração) •' . ,,. ■ 

... 
' ~ --
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

Manoel Tabela* 

A arte revela continuamente novo 
significado das coisas, em tudo o 
que nos cerca. 
Aristóteles encontra íntima corre
lação entre as impressões da cor e 
da música verificando a estreita in
terligação em que tanto uma como 
a outra influem sobre nosso ânimo. 
A profunda revelação mútua entre 
os sentidos encerra extraordiná
rias possibilidades. Essa ideia foi 
exposta, em épocas distintas, por 
Leonardo da Vinci, Newton, 
Goethe e outros. 
Tudo o que o artista é, individual
mente, rellete-se na sua obra. 
Muita gratidão devemos a Ruskin, 
por haver assinalado a relação in
tensamente ética entre a criação 
do artista e o que o artista é, como 
homem: "a estreiteza mental de 
um artista se reflete nas frases da 
sua música, nas cores que estampa; 
quando o artista cria, reflete-se sua 
pequenez. 
Cada obra é um capítulo na vida do 
artista. Para avaliar um trabalho de 

arte, precisamos conhecer a histó
ria do artista, como a do escultor e 
pintor Henrique Lemos, pois 
quando modela um torso humano 

' não~ somente um monte de mús-
culos o que ele representa; é a pró
pria vida que o anima, mais ainda 
que a própria vida, a força que o 
inspirou, comunicando a graça, o 
vigor, o encanto amoroso ou a fuga 
indomável. 
A importância da personalidade 
constitui fator essencial na vida do 
artista e é, sem dúvida alguma, o 
mais importante na sua afirmação 
através da escola passadista, pre
sente, ou do futuro. 
O nosso sincero desejo é que os 
artistas não depreciem as belezas 
estéticas da natureza, pois ela se 
apresenta gratuitamente em mil 
formas diferentes. 

1-:•··-·-·••.· .-.-... -. ;;;. ;;.-.-.•.. ·. -· .·.·! 

Manoel Tabella Teixeira 
Artista plástico e Presidente do 
Centro Cultural Manoel Tabella. 

O FILHO ÚNICO 

A existência de um filho único e as 
consequências danosas que daí resul
tam para o casal e para ele próprio 
têm sido assinaladas por diversos 
autores, com frequência. De fato, os 
ma_les do filho tÍnico são multíplos, 
pois a criança crescida isolada dos 
companheiros da mesma idade 

' convivendo apenas com adultos, fica 
gravemente prejudicada na sua for
mação. Os pais, por sua vez, vivem em 
constantes sobressaltos. A menor 
doença é motivo de graves 
apreenções, pelo receio de perdê-lo. A 
criança é mimada, toma-se caprichosa, 
cheia de vontades. Por sua vez, com o 
correr dos tempos, passa a ser uma 
~pécie de juíz no lar, tomando o par
tido ora do pai, ora da mãe. Há sempre 
dois contra um; De qualquer forma, 
porém, surge o conflito, sempre preju
dicial ao sossêgo no seio da família. 

É sobremodo impressionante o 
grande número de casos em que se 
verificam, na atualidade, desentendi
mentos entre pais e filhos, com resul
tados pernisciosos para a saúde, 
consequentes do estado emocional 
que se estabelece na vida familiar. 

IIIL._. ·-·-·. 
Contabilidade 

Av. Gov. Amaral Peixoto 271 s/703 -
Centro - Nova Iguaçu - RJ 

·) _. ----~ :t ---:.-~~~:.\ e . . . raame=à entro de Aud1tona Trabalhista 
fü~,·::·_·,:_:. 3:) ""Wl Empresarial e Contabilidade ..:M w.,(.,.., ....... .. 

NELSON BoRNIER 
• Organização de Empresas 
• Assistência Fiscal e Comercial , 

Entre pais e filhos registram-se 
conflitos frequentes, a autoridade 
paterna se enfraqueceu. Há uma 
exaltação da liberdade pessoal que 
impele a juventude à desobediência, 
a revolta contra os progenitores, que 
se sentem incapazes de dominar os 
filhos, de orientá-los, de preservá-los 
da nova mentalidade que domina a 
geração atual, ávida de sensações no
vas e de se libertar dos princípios 
severos que dominavam as passadas. 

Ao médico cabe frequentemente 
intervir com a sua autoridade e com 
seu prestígio, procurando estabele
cer uma atmosfera de maior orienta
ção conciliatória, valendo-se dos 
seus conhecimentos e da sua expe
riência. 

Buscará, assim, fazer com que se 
abrande a intransigência paterna, 
sem quebra da autoridade, concitan
do, por outro lado, os jovens a mode
rarem os seus impulsos e a atende
rem às injunções paternas, tarefa que 
exige tato, conhecimentos psicológi
cos e habilidade, dada a profunda 
divergência de opiniões e a resistên
cia encontrada, tanto da parte de uns 
como de outros. 

Que Deus nos proteja e ... 
Até lá ... 

PEDIATRA 
Pztulg d.e ltrrud.n tíQm~ 

!ifávogruíos: Paulo deYurulÍa (joTTF.S 

• Balanços · 

w.~fJ.wiÍ1iiiOO!■í~i~;f@'ill@ftiililIEalJNjlliff-illillf&~ .;:iJ::1:i0t~\49$.@::iJ4píg::í ,t@,$:i:itU~::iJm~Jgj,i!i':::::: 
Paulo .9fIJde.s (joTTF.S e.91.ruírea !ll.Jyde.s (jomes 

Trav. Vi.la Yboti, 3D s/302 - Nova Iguaçu - TeL: 
767-2176 

F O T O 
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A RAPIDÊZEF7éíE~ 

Fotografias para casamentos, batizados 
aniversários, etc. ' 

Vídeo-filmagens - Fotos para documentos 
Revelações 

Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio - Qualidade 

e Bom Atendimento 

Av. Nilo Peçanha, 1 o sala 204 - Centro 

Aµa Pçof'; Vtnina Cor rêa Torres, 230 . 1 Oº andar 
- Centro - Nova Iguaçu -

Tel. 767-1747/767-7621 (Sede Própria) 

Dt. José Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica 

Terça e Quinta-feira DAS 15:00ÀS 
19:00 HORAS 

LIP!=)ASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cintura. 
P½STICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer, etc. 
P~STICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez, etc. 
P½STICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios, etc. 
P½STICA DA FACE total, testa, pálpebras, etc. 
PLASTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras, etc. 
Pi?Ni e t e wz r: ta 

Consultório: Rua Otávio Tarquino, 209/206 
2", 4ª e 6ª de 16 às 19 h 

Queimados: Av. Irmãos Guinle 901/205 
3ªe5ªde13:30às17h / 2ªe6~de8às11 h 

~,;;,;;:,i;::,Viet:::r6•~f.~1~ªrqç~Q''rJg•=:MªUA~:!':':':\''.':'':J 
CAM - RJ 52.21792-1 

CARDIOLOGIA - CLÍNICA MÉDICA 
Travessa Regina 78 - Centro - Nova Iguaçu - RJ 

Tel: 767•7902 
Consultas as segundas e quintas de 15 às 19 h. 

Padrão de qualldade no ensino 
Direção: Sérgio Ramos 

Aceitamos Bolsas de Empresa totalmente integral 

t ••• ··- - Novalg-uaçu-R-J- ·· 

mrw 
Rua Bernardino de Melo, 1.399 sala 304 (Centro Médico) 

• • "Nova· Iguaçu O Tel.~ 768-0313 

• 

LICEU SANTA MARTA 

Jardim à 8ª Série -Tel: 767-2244 
Roa Mitlh'I, 35 ~ '"Cenlro - til. 1. • · ·· 

., 
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PÁG. 3 

Ecologia & Meio Ambiente 
Jovane Prate 

., 
VEJAM SO! 

Lá em Tinguá, bem ali na praça, 
juntinho do colégio, da Igreja, tinha 
um Posto Ecológico. A placa, em 
grandes letras, dizia: POSTO ECOLÓ
GICO DE TINGUÁ. Movimento ecoló
gico que é bom, nada, nenhum! Alí eu 
via, sempre, um grupo de rapazes, 
provavelmente desocupados, sem 
camisa, de bermudas, descalços. 
Pensei logo no COLLOR. 

Sem coragem para aproximar-me 
do Posto, fiquei a imaginar sua quali
dade, finalidade e propósito. Devia ter 
um chefe; no mínimo um chefete: um 
puxa-saco qualquer levando uma gra
na do nosso imposto. . 

- É um engenheiro florestal, disse
me um curioso. Não acreditei, po
rém ... 

Um dia, depois de umas cervejas, lá 
fui eu visitar o tal posto ecológico. A 
pl~ca já não estava no lugar; lá dentro 
os descamisados de sempre. Agora 
jogavam baralho: ronda, sueca, bara
lho ... não sei. 

Saí fora e voltei a meditar sobre 
questões ecológicas. Como pode 
um povo ser tão desligado dos pro
blemas comuns. Nada nos une; aci-

ma de tudo está o interesse pessoal. 
As autoridades são desinteressadas 
e desvinculadas das coisas públi-· 
cas. Usam em proveito próprio e 
abusam para favorecer a •curriolaª. 
São oportunistas, não têm compe
tência e/ ou consciência. São ape
nas espertos, como os ratos. É uma 
pena! 

Eu disse ratos, predadores inúteis, 
nocivos como os políticos. Falar de 
ecologia em um país tão atrazado co
mo o nosso, na Baixada, mais atraza-

. da ainda, onde ninguém lê e os que 
leem não entendem o que leram, dá 
no saco. Aqui todos são corruptos, 
não apenas alguns. Lutam entre si 
pelo poder, dividem as benesses do 
poder e lambem as migalhas, não per
mitindo sobrar, o que, se aconte
cesse, teria muita gente de boca aber
ta pronta a recebê-las. Gente 
desavergonhada, sem escrúpulos. 

Afinal, homem público é aquele que 
vive publicamente, tal como os pe
dintes e mendigos que todos conhe
cemos ou aqueles que vivem às cus
tas do erário, desviando verbas e 
assaltando os cofres do governo. 

Promoções &Merchandising 
Rua Dr. Thibau, 357 - Centro - Nova Iguaçu 

RJ - Tel. (021) 767-3103 - Fax: 767-6697 

Cep.: 26.255-160 
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SALA.DA MISTA 
* Coleguinha aniversariou 

Antonio Aparecido 
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ra os "JOVENS DA 3ª IDADE", na Av. 
União 365, Mesquita. 
É só chegar lá 

* Paulinho e Ellsabeth disseram sim ... 

Sob os acordes da Marcha Nupcial, 
aconteceu, em cerimônia simples, em 
abril, o casamento do jovem advogado 
Paulo Arydes Gomes e Elisabeth Fer
nandes, na Catedral de Nova Iguaçu, que 
estava repleta de seus inúmeros amigos 
e convidados. 

aconteceu e Guabiraba considera que o 
que o América fez foi puro "trambique". 
Vamos ver no que vai dar isso ... se é que 
vai dar. / 

Com a presença do JOCA, prefeito de B. 
Roxo, Mauro Miguel, Secr. Fazenda, 
idem, dos Deps. Federais Paulo de Almei
da e Nelson Bornier, Dep. Estadual José 
Távora, Simone Fernandes (jornalista), 
Emani Boldrim, Mauro Vasconcelos, se
cretárias e as.se.ssores do Governo JOCA: 
Aparecida Corália de Catvalho, Ana Cris
tina L Silva, José Walter, Walter Cadong, 
Claudemiro--F. D. Filho, Rui Efferson, I...e
ni C de Souza e Mª de Fatima, o COLE
G UINHA DE IMPRENSA ELISEU 
PIRES comemorou no dia 30 de abril, 
seus 33 anos de existência. ELISEU é jor
nalista atuando no JORNAL O POVO e 

* Exposição de Artes Plásticas 

Os artistas plásticos Andrioni, Clenio e 
Toni Ano estarão expondo suas obras, 
sob o titulo PASSEIOS ECOLÓGI
COS, na Galeria do SESC/MERITI na 
Av. Automóvel Club 66, cuja inaugura
ção se dará no dia 4/06, às 20 h. 

* Excelente! 

Excelente a nova iluminação da Aveni
da Mal. Floriano Peixoto, promessa do 
Prefeito Altamir, em recente reunião na 
ACINI. É por ai, Sr. Prefeito. Nem só de 
críticas vive o jornalista. 

* Guablraba quer a desfusão da 
A. A. Filhos de Iguaçu do América 

:rlfé$uzam; ned'' 
. ta doeditotSEM? 

· as.se.ssor de impré'nsa do Pref. de Guapirni
rim. E, é claro, recebendo o carinho todo 
especial dos filhos Igor e Ives e da esposa 
Aparecida da Silva. 

* No dia 25, quem aniversaria é o Sr. 
Juarez R. Chagas, fiscal da PMNI, que 
receberá nesta data o carinho de seus 
amigos e familiares. 
* Registramos a passagem da data natalícia 
do Secr. de Administração da PMNI, Edé
sio da Cruz Nunes, no dia 23'°4, comemo
rada com Missa em Ação de Graças, e a 
presença de amigos e do Pref. Altamir. 

As obras ficarão expostas dessa data até 
ao dia 30/06, nos seguintes horários: de 
2ª a 6ª - de 9 às 20 h.; sábados e domingos 
de 10 às 16 h. 
Vale a pena conferir 

ASSOCIAÇÃO DOS 
TAIFEIROS DA ARMADA VAI 

REALIZAR ÇONVENÇ['O 
COM VISTA AS ELEIÇOES 

O empresário Humphrey Guabiraba 
deu início a um movimento visando, se
gundo ele, promover a desfusão da A A 
Filhos de Iguaçu com o América F. C., 
cuja fusão ocorreu em 9/12(78, com o 
América prometendo "mundos e fun
dos" para aquela agremiação, entre elas 
a da construção de um prédio de 10 an
dares que abrigaria não só a sede da 
entidade, bem como um salão de baile, 
restaurante e, se possível, uma piscina 
no último andar. Porém nada disso 

:fRONTiilRAS;'. 
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* Jovens da 3ª Idade 

OCentroSocialdaLBAdeNova Iguaçu 
promove todas as quartas-feiras uma 
reunião, coordenada por Asia Souza 
Nunes, Maria Eulalia, Maria do Socor
ro, Maria Aparecida e do Diretor Social: 
Aragão, várias atividades recreativas pa-

A Associação dos Taifeiros da Armada 
(ATA) vai realizar em junho convenção 
com vistas às eleições para renovação dos 
quadros dirigentes daquela agremiação. 
O que se observa é que a chapa encabe

çada pelo Sub-Oficial José de Mesquita 
é a preferida pela maioria dos seus as
sociados, composta com personali
dades de alto quilate, a exemplo de An
tonio Aparecido, que já realizou, no 
passado, em conjunto com outras direto
rias e junto a autoridades municipais, es
taduais e mesmo federal, tal como sua 
intercessão para a instalação de energia 
elétrica da Light, que antes era a gerador. 

MELLO 
Imobiliária e Administradora Mello Ltda 

Direção: Luiz Almeida Mello 

Av. Governador Amaral Peixoto, 427 - SI.. 233-

Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel: 767-0184 

·•:··•:•:•·•:•·•: ... ·.•.• :•:;:•'.;'.•:::::-:::;:;:;:•:•:•:•:-:;::·-:;:-: :-:-:-:;: ,.;.: : :-:.:-:-. :-:-: :::-:=:-:- :;-:-:·:·:-:-:-:-?::·:•::::;:::::::::=:-
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Contabilidade 

Legalizações de Emprêsas - Escritas contábeis e fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"EXPERIÊNCIA E SERIEDADE A SEU 
SERVIÇO" 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 427 S/ 340 

Shopping 427 - Centro - N. Iguaçu - RJ 

"Os homens se dignificam, prostrando-se diante da lei e 
assim evitam ter de ajoelhar-se perante os tiranos". 

WILMAR DA COSTA OLIVEIRA 
Advogado 

Rua Bernardino de Melo, 1919 - 2° andar - Cj. 13/14 -
Nova Iguaçu - Te:s: 767-0894{767-0895(767-0882 

VENOASE -) 
CONSERTOS •-

'------- I 

=.., 
Telefones s/fio e/fio Fax 

Parabólica Secretária Eletrônica 

VENDAS, CONSERTOS, INSTALAÇÃO 

• MANUTENÇÃO KS, PABX, FAX 
• CELULARES • PORT. ELETRÔNICO 

• MICRO PABX • CENTRAL PORTARIA 

CONSULTE NOSSOS PREÇOS 

~ 

' Celular 

AFC 
Telecomunicações 

LIGUE JÁ 
767-1198 

- A Educação tratada com respeito 

Rua Xingú, 15 - Santa Rita - Nova Iguaçu 

I 
LANCHONETE 

PALMA DE OURO LTDA 
" Desafia quem tem melhor preço" 

Lanches e Bebidas em geral 

Direção do Pascoal 
Rua Otávio Tarquínio, 16 - Nova Iguaçu 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
·e> \h-lh11r d:t ( '01i11ha \ralll'. 

Rua Dr. Barros Junior, 644 - Tel. 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu - R.J. 

O Atendimento que você men;çe. 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1993 

111TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE" 

' 1 
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A ARTE DE 
RECEBER VISITAS 

*NAZIR T. KAI.AOUN 

Receber visitas, isto é uma coisa comum em todo mundo. Mas 
em cada região do mundo, há o seu próprio modo tradicional de 
fazê-lo. 
Hoje vamos viajar para o outro lado do mundo, um mundo 
diferente, cheio de surpresas, costumes, curiosidades, enfim, um 
mundo cheio de histórias. É o que iremos mostrar, aos poucos, 
através dessa coluna. 
A alocução ORIENTE MÉDIO, refere-se aos palses árabes da 
ÁSIA (Ubano, Slria Jordânia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, 
Iraque, etc.) que falam a mesma llngua, têm a mesma religião, 
fazem fronteiras entre si, coisa que só existiu após a 2ª Guerra 
Mundial. 
O povo do Oriente trabalha no comércio desde a Era Antiga, 
viajando d ias e dias para um Pais a fim de vender suas merca
dorias e trazer de volta outras desse mesmo país, para negociar 
na sua cidade. A venda era na base da t roca de mercadorias por 
mercadorias. Não existia moeda, nem contratos de vendas. 
Nas viagens, o oriental, conhecia mulheres de outras nações e 
casava e assim foi formando raízes e relações fortes entre estas 
nações. Mesma religião, comércio, casamentos ... 
Para visitar um amigo ou parente tinha que viajar pela noite toda 
ou vários dias, montado a cavalo ou camêlo. Na chegada a 
pessoa era e é bem recebida. A tradição é de matar carneiro, 
cabra ou boi, festejando a sua chegada e o dono da casa só tem 
o direito de perguntar spbre o motivo da v isita, após três d ias. É 
uma lei, é a moral do ARABE. No término da visita, o visitante 
será caFregado de presentes, comida e bebida, que cubra-lhe 
suas necessidades na viagem de volta. 
Essas tradições foram passadas para outros povos não orientais, 
mas que são muçulmanos, por exemplo os palses árabes da 
ÁFRICA, Turquia e as regiões que foram dominadas pelos 
!;lrandes governantes muçu_lmanos. A religião faz parte da cu ltura 
Arabe Oriental. No ALCORAO (o livro sa_grado dos muçulmanos) 
DEUS revelou dos visitantes do ABRAAO, quando eles chega
ram para visitá-lo, sem conhecê-lo e, antes de perg ... nla1 alguma 
coisa e, antes de saber quem eram, e o que queriam, mandou 
matar um boi, mandando servi-los bem ... 
Também o profeta MOHAMED disse: Só acredita em DEUS 
quem recebe bem sua visita. 
Então leitor amigo, a relig ião muçulmana misturou-se com Árabe 
e Oriental e faz parte inseparável dela, ajudando a educar esse 
povo, espalhando-se, ainda, para outros países que não são 
árabes nem orientais. 

*Nazir T. Kalaoun é Diretor do COI-Curso de Idiomas - Árabe
Francês-Inglês. Tel: 767-8022 

/ 

ESTOU MUITO 
ORGULHOSO DE 

VOCÊ! 

CONVÊNIOS: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
Ministérios dos Transportes, Compactor, Pedreira Vigné, Mi
nistério do Exército. • Concessionária dos Serviços Funerá
rios e de Admi~istração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-0124 / 0529 

::1:11::'::;§$.'~:~:,.~~i~~i::::ijis.i:i1iiiMí.m1e:i1;i:~i::ii 
Luiz Carlos Madureira Leal 

Mareio Luiz Fonseca Leal 
Rua Qulntino Bocaluva, 25 - sala 707 - Centro - N. Iguaçu 

Das 9 às 13 h -Tel.: 768-8017 

MAR MIL - Marmoraria Iguaçu Ltda 
Mármores para construções - Instalações comer

ciais em Mármore e Granito 
Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 
Av. Nilo Peçanha, 670 - Tels. 767-7196/767-8563 

-----, 

ASPECTOS INTERPLANETÁRIOS 
O SOL, a LUA e os Plane
tas mantém entre si uma 
relação harmónica ou 
inarmônica, medida atra
vés de graus geométricos 
e não em distâncias quilo
métricas. 
De ZERO a CENTO E 
OITENTA GRAUS (1801 
tudo pode acontecer e 
isto é chamado de AS
PECTOS INTERPLANE
TÁRIOS. 
A Lua é a campeã univer
sal de aspectos, em um 
mês forma todas as re-

Unhas Tracejadas: aspéctos harm6nlcos 

Unhas Retas: aspéctos inarmônicos 

lações com os demais astros do Zodíaco, tomando-se corriqueiros. 
OSIRES por ser o mais distante e lento de todos é o mais escasso 
e, portanto, mais precioso em aspectos. 
De ZERO a DEZ GRAUS dizemos ser uma conjunção ( 6 ) que pode 
ser variável, harmonica ou inarmônica, porém, sempre agregadora 
TRINTA GRAUS (30') é um semi-sextil (V) harmônica. 
QUAREt-íT A E CINCO GRAUS (45') semi-quadratura ( L) inarmônica 
SESSENTA GRAUS (60') sextil ( * ) harmônica. 
NOVEr.ffA GHAUS (90') quadratura ( □) inarmônica e violenta. 
CENTO E ',iiNTE GRAUG '.~ 20') trígono ( ~ ) harmônica, muito 
benéfica. 
CENTO E TRINTA E CINCO GRAUS (135') sexqui-quadratura 
( G:J) inarmônica. 
CENTO E CINCOENTA GRAUS (1 50') quincuncio ( ~ ) inarmônica. 
CENTO E OITENTA GRAUS (1801 oposição (oo) inarmônica e 
desagregadora. 
A lua nova é quando sol e lua estão a ZERO graus, os quartos 
crescentes ou minguantes- estio a 90o. e a lua cheia está a 
1800. do sol. 
Estes relacionamentos são, também, chamados de bons ou maus 
aspectos, tudo ao gosto linguístico e literário dos astró logos. 
Posteriormente entraremos em mais detalhes. 

~ 
~ ~-

MERCADO PRINCEZA 
Em Tempo de Economia 

O Mercado Princeza 
Dá Show de Preços Baixos 

:;;:;;;~;;:~::~::: 

=:::=~= 
Análises médicas 

Exames computadorizados 
Convênios e Particulares 

Rua Heraldo Sales, 40 - Nova Iguaçu 

Tel: 767-2335 

Rua Alberto T. Cunha, 169 - Nllópolis 

Tel: 791-2600 

PÁ~ 

PROGNÓSTICOS PARA JUNHO 

Áries 

Um mês muito movimentado, romance e fi
nanças em alta. 

Touro 

Muitas v iagens, bons ganhos, amores calo
rosos. 

Gêmeos 

Sentimentalmente o mês não é dos melhores, 
podendo, no entanto, surgir algumas ale
grias, bom para as finanças. 

Câncer 

O mês requer prudência, bom nas finanças e 
no lar, mas a maledicência comerá solta. 

Leão 

As coisas estiveram ruins para vocês, melhoram, 
mas voltarão a piorar,_o mês requer prudência. 

Virgem 

O mês requer prudência, c•Jidado com o que 
disser. as f inanças estarão em alta. 

Libra 

O mês será bom, em alguns casos magnifico 
até, mas o céu manda que sejam prudentes. 

Escorpião 

Período um pouco sombrio, cautela e caldo 
de galinha não fazem mal a ninguém. 

Sagitário 

O que foi d ito para Escorpião serve para 
vocês, o mês requer muito tato. 

Capricórnio 

Mês dúbio, prestígio de um lado, atrazos de 
outro, boataria, romanticamente bom. 

Aquário 

Um certo alívio momentãneo: na saúde e nas 
finanças. Socialmente: farpas. 

Peixes 

Algumas coisas boas, algumas coisas ruins, 
o mês será dúplice. Meditação, cautela e 

firmeza são exigidas. 

VICENTE PAIVA - Projetista 
Plantas, Projetos, Fração Ideal 

Serviços junlo a PMNI e Cartóries 

Orçamentos sem compromisso 
Rua Otávio Tarquínio, 45 sala 312 

(Galeria Cent ral frente ao Banerj) 

O melhor Plano de Saúde~ 
Pergunte a quem tem. 

Rua Prof~ Venina Correa Torr 

NOVA IG(.!AÇU ~ 768-517 
Rua Carmela Outra, t.728. 

NILÔPOLIS ~ 791-4112 
Rua Antônio Telles Menezes, 41 - sala 308 

~ 756-9084 
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ROSAS VERMELHAS 

O prefeito de Nova Iguaçu, Altamir 
Gomes, aproveitando o DIA DAS 
MÃES, no sábado dia 8/5, invadiu o 
Calçadão para distribuir 'ROSAS 
VERMELHAS" para as mães que 
transitavam pela Av. Amaral Peixo
to. 

Foram distribuidas 5.000 rosas 
acompanhadas de um sorriso irôni
co (que já se tornou peculiar) do 
Chefe do Executivo municipal igua
çuano. 

Na realidade o que as mães igua
çuanas desejavam receber do pre
feito seria o restabelecimento do 
Hospital da Posse para levar os fi
lhos a fim de se tratarem sem ter que 
percorrer outros hospitais da cidade 
do Rio de Janeiro, isto sem falar na 
falta de vagas nas nossas escolas 
públicas, remoção dos lixos nas re
sidências e outras deficiências de 
responsabilidade da Prefeitura Mu
nicipal de Nova Iguaçu. 

Bastava o prefeito cumprir o que 
prometeu ao eleitorado durante a sua 
campanha, principalmente nas 
eleições do 2° turno em novembro de 
1992, que teria o reconhecimento, não 

Nelson Júnior 

só das MÁ~, mas de toda a comuni
dade iguaçuana. 

O gesto do prefeito, fez lembrar a 
atitude do Mário Marques, que em 
197 4, tentava uma cadeira na Assem
bléia Legislativa do Estado e por 'distri
buir Rosinhas Vermelhas• pela mesma 
Avenida Amaral Peixoto, acabou sendo 
derrotado nas eleições. Na época, o 
vereador Mário Marques, sofreu criticas 
pelos órgãos de imprensa. 

Senhor prefeito, o que o povo dese
ja, e quer, é que assuma de uma vez 
por todas, a autoridade que o eleito
rado lhe outorgou em 1992. 

Ainda há tempo para recuperar o 
tempo perdido, mesmo com a •som
bra' da recontagem de votos da 82'1 e 
84ª Zona Eleitoral por denúncias de 
fraude. É só não dar ouvidos a bajula
dores que frequentam assíduamente 
seu gabinete. 

Se assim o fizer, colherá muitas 
rosas vermelhas em sua administra
ção. 

Nelson Júnior é colunista político, há 
19 anos é titular da Coluna 'ANTE-SA
LA POLÍTICA". 
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PONTO DE VISTA 

SAÚDE PÚBLICA NA UTI 
Ananias Batista 

A saúde pública ·enfrenta sua 
maior crise de sucateamento dos 
últimos tempos. Até os anos 60 os 
trabalhadores eram atendidos no 
hospital de sua categoria. 

Após a unificação (em Instituto 
Nacional da Previdência Social -
INPS) que, no projeto original da 
propaganda, &ra para melhorar o 
atendimento dos clientes da citada 
previdência, garantindo seu direito, 
não passou, porém, de promessas 
dos tecnocratas da saúde pública 
daquela época. Logo em seguida 
iniciou o sofrimento do povo. Falta 
de médicos, de atendimento, de 
grandes filas nas portas dos hospi
tais. 

Com a municipalização, a saúde 
pública que já estava em estado de 
observação, ficou doente com o su
cateamento, a falta de verbas, a falta • 
de vergonha dos administradores 
da coisa pública. Os governadores 
e prefeitos reclamam do governo fe
deral pelo atrazo dos repasses das 
verbas a que têm direito; Do outro 
lado o Ministro JAMIL HADDAD, diz 

que não libera verbas para os Esta
dos e Municípios enquanto não fize
rem a prestação de contas. 

O Hospital da Posse sendo o 
maior da Baixada da Guanabara 
encontra-se há, aproximadamente, 
oito meses, prejudicando a popu
lação carente (mas contribuintes) 
que ficou sem atendimento e alter
nativas quando necessitada de in
ternações, atendimentos de emer
gência para os doentes, vivendo 
em bairros sem saneamento, com 
esgotos a céu aberto. O paraíso da 
CÓLERA, da MENINGITE e outras 
doenças graves. O número de 
pessoas contaminadas pelo vi
brião da CÓLERA já ultrapassa de 
250 casos em todo o Estado - e 
não vai ficar por ai. Vários casos de 
MENINGITE cujo caso !1)ais re
cente foi o da menina FLAVIA ME
LO CUNHA, de 9 anos, que estu
dava no Colégio Estadual Brasil, 
em Mesquita, que faleceu em de
corrência da doença. 

Ainda temos uma saída: a prote
ção de DEUS. 

DATILOGRAFIA ESPECIALIZADA 
, Rações p/ Cães e Aves 

Casas para Cães, Aquários, Pombos, 
Leitões, Coelhos, Cabritos, 

Cães de Raça, Prod. Veterinários. 
Elcio Antunes 

Pontes 
<-····· • :- • < • > • <· .... · .. . , ...... . , ....... ••• ......... . • e·, .. .... ·· :n-o .... .. p 

Especializado em Cães de Raça 

Direção: José Ormindo 
R. Cel. Francisco Soares, 83 

Nova Iguaçu - RJ - Tel: 768-2294 

Participam no 
progressoiguaçuano 

ao servir com amor aos 
, . 

usuanos. 

NITURVIA 
R. Dr. Thibau - Centro - Nova Iguaçu 

A ESPERANÇA DE 
SÃO GONÇALO 

1 REALI Administração de Imóveis 

Vanda Barbosa dos Santos 
Crecl 11.130 

Realidade e bom senso em administração 
Compra e Venda 

Administração de Imóveis - Cobranças de Loteamentos 

Rua 13 de Maio, 85 - Gr. 206 - Centro -
Tel: 767-8342 - Nova Iguaçu - RJ 

DROGARIA 
• Aceitamos todos os cartões de crédito • Compras a vista com 10% de desconto 

"Lembre-se: CHEFINHO AMA EDSON PASSOS 
Av. Presidente Castello Branco, 122 - Edson Passos 

VÀMOS EMANCIPAR MESQUITA 
. . 

(Teses, Monografias, Projetos, Apostilas, Livros, 
Transcrição de Fitas, ETC.) 

E REVISÃO EM PORTUGUÊS 

EDILENE - Tel: 278-0419 

Tipografia 
São José 
Marte! Santiago 
Tipografia Ltda. 

Convites -Talões Notas Fiscais 
Impressos em Geral 

Qualidade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 

Direção: Manuel J. S. Robalinho 

r 
Entregas à 
Domicílio 

Recebemos 'Tickets' 
como forma de paga

mento 
Rua Dr. Thibau, 20 - Tel: 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu 
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l!iiiiliiitf l~l[~i'iiil 
Nos Estados Unidos, uma manifestação 

reuniu em Washington 350 mil homos
sexuais que reinvindicam, entre outros di
reitos, o do casamento oficial entre pessoas 
do mesmo sexo. 

No Brasil, a exemplo dos colegas ameri
canos, os gays estão programando uma 
grande manifestação na Cinelândia (não 
podia ser em outro lugar). 

As bichas vão fazer as mesmas reivinldi
cações das colegas ianques e mais o direito 
de usarem topete. 

VAI SER O COMÍCIO DOS BUNDAS PIN
TADAS! 

Finalmente o baiano de Juiz de Fora 
tem um plano. Um plano que acaba com 
a inflação, os corruptos, a fome, a falta de 
assistência hospitalar e a sonegação de 
impostos dos tubarões. 

Eu também tenho um plano. Meu plano é 
ganhar sozinho na loto, sair do Brasil e ir 

morar na Etiópia. Lá, como aqui, vou 
conviver com a fome mas, pelo menos, 
não vou ouvir HISTORINHAS. 

- Em suas andanças pelos telhados 
da vida, este GATO encontrou ALZIRA 

RONQUETTE, secretária da Diretoria do 
Hospital da Posse. Ela falou da infeliz idéia 
de transferirem as ambulâncias da DEFESA 
CIVIL de Nova Iguaçu para a Secretaria 
Municipal de Saúde, prejudicando o atendi
mento à população naquele hospital, já tão 
carente de recursos. Segundo ela, quando 
as ambulâncias estavam com a DEFESA 
CIVIL, o Hospital era atendido em caso de 
remoções a qualquer hora do dia ou da 
noite, pois a DEFESA CIVIL funciona 24 · 
horas por dia. 

Miadão comprido, hein??? Minha amiga 
Alzira e a população carente da baixada 
merecem. 

- No PIRANHÓDROMO (Calçadão da 
Amaral Peixoto) encontro o famoso trans
formista CHUCHU que faz show na EN
CANTU'S (ex-BATON VERMELHO). Ele 
disse estar engajado na campanha pela 
construção do monumento à BICHA DES
CONHECIDA. 

Por hoje é só! Agora este GATO vai tomar 
seu pires de uisque e assistir na TV a entre
vista do INOCÊNCIO FURA POÇO. 

Fórd O KM 
é na lguave ;!!,li,ljl:~'i'q7:~,,~%m1••~--~i 

Pampa SR XP 
Cab. dupla 
Super 
Promoção 

A melhor marca do seu Ford. 
Av. carlos Marques Rollo, 951 - Nova Iguaçu 

PABX 79&-"1 -. "1 O 
DIRETOS: 796-1307 / 2377 / 2496 / 3685 / 1749 / 2533 

PÁG. 7 

A MORTE NO FOGO 
(autor desconhecido) 

EU BEBO SIM 
Eu tinha lá em casa dez garrafas de cachaça, da boa. 
Mas, minha mulher obrigou-me a jogá-las fora. 
Peguei a primeira garrafa, bebi um copo e joguei o 
resto na pia. Peguei a segunda garrafa, bebi outro copo 
e joguei o resto na pia. Peguei a terceira garrafa, bebi 
o resto e joguei o copo na pia. Peguei a quarta garrafa, 
bebi na pia e joguei o resto no copo. Peguei o quinto 
copo, joguei a rolha na pia e bebi a garrafa. Peguei a 
sexta pia, bebi a garrafa e joguei o copo no resto. A 
sétima garrafa eu peguei no resto e bebi a pia. Peguei 
no copo, bebi no resto e joguei a pia na oitava garrafa. 
Joguei a nona pia no copo, peguei na garrafa e bebi o 
resto. O décimo copo, eu peguei a garrafa no resto e 
me joguei na pia. 

INFLAÇÃO ESTIMULA OS -
SAQUES E A VIOLÊNCIA 

O atuante Dep. Nelson Bornier, em pronunciamento 
na Tribuna da Câmara dos Deputados, 23/03, baseádo 
em matéria do JORNAL DO BRASIL, assinalou que 
estamos vivendo tempos assemelhados àqueles da Ale
manha pré-nazista, quando a inflação incontrolável, 
obrigava as donas de casa a irem às feiras- livres com 
carrinhos de mão para carregar quilos e mais quilos de 
dinheiro, acrescentando que, infelizmente, a popula
ção brasileira não dispõe de tantos ... 
O pior - ~e Bornier - é que continua a ten~ência de 
alta ... Com os reajustes dos preços sendo supenor à taxa 
inflacionária, o que vem inviabilizando o acesso aos 
gêneros de primeira n~idade pela maior parte da 
população, cujos recursos financeiros são estremamente 
limitados. E concluindo apelou ao Pres. Itamar e aos 
Ministros da área econômica, para que tomem medidas 
imediatas e drásticas ... antes que aconteça o pior. 

!';I't::;:=:=::::==:;'.'''':?':·=::•;,,:=:·çg$T:$9Si[0::,:,;'.::'''.:;:;:;;:;;.:;:;,;,::'.:;:,:;;;:;l 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO 

AJMAIOR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO DO RIO 
CIMENTO DE TODAS AS MARCAS 

Direção: OSMARIO DIAS 

Est. Plínio Casado, 2376 - Prata- N. I. -Tel: 761-4187/0522 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

e REGISTRADORAS ELETRÓNICAS 

Rua Mar. Floriano Peixoto, 1480- Lj. 120- Centro
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel: 767-0706 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUANA 

ELMAR TRANSPORTES L TDA 
Rua Bahia, 135 - Posse - Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2576 / 2577 
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BELFORD ROXO EM FOCO 
ACIBER PROMOVE-•I ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS E 

VEREADORES DE BELFORD ROXO 
Em movimentado almoço realizado na 
Kariucha, no ultimo dia 3, reuniram-se 
empresários e vereadores, com a finali
dade de um melhor entrosamento entre 
estes segmentos, com o objetivo de, juntos, 
traçarem metas para o desenvolvimento 
social e econômico deste novo munictpio. 

remos vereadores daquela casa empenha
dos em desenvolver um trabalho sério e 
honesto na organização do munidpio. 
AempresáriaENISIMONIROCHA,num 
emocionado discurso, atribuiu ao empresa
riado local a responsabilidade pela funda
ção do município. 

A Prof3. FERNANDA BIC
: CHIERI SOARES comparou 
· Belford Roxo a um filho que 

precisa de muito carinho para 
o seu desenvolvimento. 
Foram os demais oradores os 

vereadores PAULO CESAR, 
V ALCLER PEREIRA e 
.GRAÇA HELENA, o comuni
cador HUGO ALVES, além 
deste colunista que, na quali
dade de Diretor da FEMAB, 

t=========~---"'-"----=---' elogiou aquela iniciativa e que, 
Na mesa, o empresário JOÃO (Madelrex), CARLOS TRIGO, 
KATIA THAN, vereadores VALCLER e ZEMAR. Ao fundo, a a partir daquele encontro, desse 

esquerda, Dr. ELIAS SOARES, advogado da ACIBER. congraçamento resultasse frutos 

Naaberturadoencontro,HEBERTRU
DOLF THAN, Presidente da ACIBER, 
destacou a importância da participação 
da entidade no processo emancipatório 
de Belford Roxo, assumindo o comando 
das ações, após uma primeira e frutrada 
tentativa de independência do município 
de Nova Iguaçu, considerando funda
mental a posição apolítica da entidade, 
conseguindo assim aglutinar no movi
mento os mais diversos segmentos da so
ciedade Belforroxense. Fazendo um 
breve relato da trajetória do processo. 
O vereador EXPEDITO RIBEIRO, "DI

TO", Presidente da Câmara, afirmou esta-

para o povo belforroxense, com 
projetos que tragam realmente a transfor
mação social e econômica e, consequen
temente, melhores condições de vida para 
a comunidade. 
Registramos ainda, entre outros, a pre

sença da prof. KATIA SOARES THAN, 
Dir. pedagógica do CEM e primeira dél:!Ila 
da ACIBER, dos empresários JOAO 
(Madeirex), RENATO SOUZA (Surea
na), ANTONIO JOSÉ TENÓRO (Te
soureiro da ACIBER ), assessores daquela 
entidade e dos vereadores GIL V AM ME
D E IR OS, RENATO DE JESUS, 
ODETE MARQUES, CARLOS CID e 
JOSEMAR HENRIQUE (ZEMAR). 
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POSTO DO FÉLIX PACHECO 
EM BELFORD ROXO PASSA POR 

DIFICULDADES 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Funcionando, anexo a 54ª DP, 
o posto do Félix Pacheco não 
atende plenamente as necessi
dades da população de Belford 
Roxo. 

Fundado em 09 de janeiro de 
1991, numa solicitação da Fede
ração das Associações de Mora
dores e empenho do falecido 
Delegado RUDÁ IGUATEMI VIL
LANOVA e do Detetive JOÃO BA
TISTA, ate hoje chefiando o 
posto, vem atravessando sérias 
dificuldades com falta de material 
e mão-de-obra. 

Em entrevista ao JORNAL SEM 
FRONTEIRAS o det. BATISTA in
formou que atende de 40 a 60 
pessoas diariamente, entre 7 e 12 
horas, para 1 ª e ~ vias, exigên
cias de processo e entrega de 
carteiras, dando prioridade para 
maiores de 65 anos, deficientes 
físicos e gestantes. Com apenas 
dois funcionários, sendo neces
sário, pelo menos, mais 4 para 
um atendimento satisfatório. 

O posto é procurado, em mé
dia, por 200 pessoas por dia, em 
enorme fila que começa a se for
mar pela madrugada. 

,, 

Segundo BATISTA vários ape
los já foram feitos aos seus supe
riores, a Prefeitura de N. Iguaçu 
e, agora, a criada Prefeitura de 
Belford Roxo. 

Com relação ao assunto a ACI
BER encaminhou ofício ão Prefei
to "JOGA", tendo este prometido 
analisar e atender o pedido de 
cessão de alguns funcionários 
municipais para melhorar o aten
dimento. 

A BAYER S/A, responsável pe
las instalações vem fazendo re
gularmente a sua manutenção. 

Na oportunidade entrevista
mos o jovem DANIEL MALAFAIA 
DE SOUZA, que informou ter che
gado ao local 4 horas e pago a 
um "zangão" a importância de 
vinte mil cruzeiros para preenchi
mento do formulário, assim mes
mo de forma errada. 

O posto, segundo seu chefe, já 
fez trabaihos de ação comunitá
ria, tendo atendido em postos vo
lantes os bairros de Nova Aurora, 
Parque São Vicente e J. Reden
tor, em Belford Roxo, Queimados 
e Mesquita, com excelente resul
tado. 

CENTRO EDUCACIONAL O REIZINHO 
Jardim Escol_a Reizinho 

Otica São José 
Óculos, Filmes e Revelações Kodak 

Vendas a Prazo em 3 pagamentos 
sem juros • Do Jardim à 4ª série • Direção: Profª. Maria Cândida Vilaça 

Av. Benjamin Pinto Dias, 800 - Belford Roxo - RJ - Tel: 761-081 O 
•o Brasil que precisamos construir, com oportunidade para todos, depende do êxito 

dos nosso esforços no campo da educação" 
Gonzaga da Gama Filho 

Xerox e Plastificações de Documentos 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 34 - Loja 16 
Centro - Nova Iguaçu 

Pça. Getúlio Vargas, 15 - Loja 01 • Centro 
Belford Roxo 

e 
E 
M 

Centro de Educação Moderna 
e J ardiin Escola Castelinho 
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4~ ROTARY EM MOVIMENTO 

~ ROTARY NOVA IGUAÇU-PRATA RECEBEU 
SUA CARTA CONSTITUTIVA 

'troupe", Pedro Arume, Maurino Giral
do e Srª, Antonio S. Júnior (pres. 
R.C.N.I-Prata) Wilson A. Vital, Jova
cy e Sada, Aldo Pereira e Sra., Jorge 
Martins e Clea, Geraldo Sereno e mui
tos outros. 

~:.t~ 
O dia 3 de maio ficará, com certeza, 

indelevelmente marcado nas retinas 
das 576 pessoas que compareceram 
à reunião festiva organizada pelo Ro
tary Club Nova Iguaçu-Prata, realizada 
na Casa de Shows RIOSAMPA. 

Primando pela organização impe
cável, este Club de Serviços recebeu 
sua Carta Constitutiva pelo Rotary In
ternacional. 

Vários foram os momentos de emo
ção ocorridas nessa reunião e, entre 
elas, a inovação ocorrida com a entra
da das bandeiras que compuseram a 
panopla tradicional desse club. Sob 
os acordes do Hino Nacional foi en
tronizada a Bandeira Brasileira, se
guindo-se as do Rotary-Prata, a de 
Nova Iguaçu, a do Estado do Rio de 
Janeiro, a de Portugal, a do FRET e 
finalmente a dos EUA. 

e • 
-i 

Diversas autoridades civis e mili
tares lá estiveram prestigiando o 
evento. O ponto alto foi a entrega da 
Carta Constitutiva feita pelo Gover
nador do Rotary-Distrito 4570: Au
g_usto de Rezende Menezes ao pre
sidente do novo Club: Antonio dos 
Santos Junior. No encerramento da 
solenidade ocorreu uma bonita chu
va de papel prateado sobre os pre
sentes. 

Em reunião festiva realizada no 
dia 26/04, os Rotarys Nova Iguaçu
Leste, Nova Iguaçu-Prata e Mesqui
ta, homenagearam os aniversa
riantes do mês, com um jantar 
típico português, cujo ponto alto 
foi, sem dúvida, a apresentação do 
Grupo Folclórico Português Casa 
de Gondomar, que deu um maravil
hoso show de danças folclóricas 
daquele País. Ressaltando que a 
maioria de seus componentes são 
brasileiros. Lá, entre inúmeras per
sonalidades anotamos as se
guintes presenças: Manoel Simões 
Neto, Luiz Geraldo (aniversariante 
e pres. do R.C. Mesquita) çom sua 

Naquela oportunidade o casal Ce
sar Luís e Maria de Fátima (R.C. Mes
quita) comemorou a passagem dos 
seus 20 anos de casamento. 

As senhoras das Casas da Ami
zade dos Rotarys Nova Iguaçu- Prata 
e Mesquita, com o apoio do Rotary 
Club Nova Iguaçu-Prata, estarão rea
lizando no dia 27/05, no Esporte 
Clube Iguaçu, o I BINGO DA AMI
ZADE, em benefício das obras assis
tenciais da comunidade que conta
rá, também, com o apoio da 
Coordenadoria das Casas da Ami
zade do Distrito 4570. 

O Rotary Clube Nova Iguaçu, reali
zou a 1° de maio a 3D8 Festa Inter
clubes na RIOSAMPA, com as costu
meiras barracas de prendas, Galetos, 
Doces, Salgados, Brincadeiras e etc. 
e mais a realização do Forum de De
bates, este ano da Av. dos Serv. Pro
fissionais. O Grupo Brasil Samba Som, 
animou a festa com um show de Pa
gode. 

So~ a presidência do empresário 
JOSE CAPUTO, têm sido bem movi
mentadas as reuniões do AC B. 
Roxo. Presença constante em quase 
todos os encontros dos empresários 
WISLAINE DUARTE PEREIRA SIL
VIO BÁRCIA, FRANCISCO CORRÊA 
(sempre acompanhado da esposa" 
DENISE e do filho THIAGO). A em
presária ENI SIMON! teceu comentá
rios sobre o Forum, na casa de espe
táculos RIOSAMPA, promovido 
pelas Associações Comerciais da re
gião, com a participação dos Pre
feitos dos municípios da Baixada 
da Guanabara. O AC B. Roxo está 
interessado em assumir os traba
lhos assistenciais da Creche Crian-

. ça Feliz, situada em imóvel da Pre
fe itura local credenciando este 
colunista para manter negociações 
com a Secretár ia de Educação 
Prof. PRISCILA BOUÇAS VILLANO
VA e Prefeito J.OCA para efetivação 
do convênio. Na mais recente reu
nião registramos a presença dos ro
tarianos OSNI AZEVEDO (RC N. 
Iguaçu), MILTON JOSÉ e DARLY 
MAIA DE FIGUEIREDO (ambos do RC 
Nilópolis). Já o empresário PAULO 
ROBERTO GONZAGA, algum tempo 
afastado do clube, anunciou entu
siasmado o seu retorno as ativi
dades rotarianas. Como sempre, a 
Prof8. ANGELA vem assessorando 
todo o trabaJho das reuniões. Ao 
encerrarmos esta matéria tivemos 
conhecimento, com grande pesar, 
do falecimento do empresário GIU
SEPPE CAPUTO (pai do Pres. Capu
to) na última quinta-feira, dia 13/05. 

à 8ª Série Móveis de 
Qualidade Pelo 

Direção: Otilio S. Rocha ,n_l Melhor Preço da 

Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto 
..-,V& Cidade 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 

1 Organização RUBENILDO 1 

Rua Rocha Carvalho, 951 - Belford Roxo -
RJ • Fone: 761-4230 

[ __ J._C_. C_A....:.......;:._R ___ ] 
TROCA DE SILENCIOSOS ORIGINAIS E 

ESPORTIVOS 

Troca de Óleo, Filtros e Produtos para Limpesa 
Aceitamos todos os Cartões de Crédito 

Av. Joaquim da Costa, 217 - Centro - Belford Roxo - RJ Tel: (021) 76.1-23.64 
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BELFORD ROXO EM FOCO 
BELFORD ROXO, sua história, sua gente. 

A partir desta edição a Prof. FERNANDA BICCHIERI 
SOARES, Vice-Presidente do CENPRE - CENTRO DE 
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CUL
TURAL DE BELFORD ROXO, estará contando a ,Histó
ria de Belford Roxo, através de pesquisa de/dados 
registrados no acervo da entidade, fruto de árduo trabalho com muito 
amor e carinho, executado por esta educadora que, merecidamente, 
recebeu o Título de CIDADÃ BELFORROXENSE e é considerada GUAR
DIÃ DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE BELFORD ROXO. 

HISTÓRIA DE BELFORD ROXO (cap 1) 
Nesse primeiro capítulo de nossa Histó
ria, é preciso traçar a linha do tempo que 
começa nos idos dos séculos XVI e XVII 
com o processo da colonização do Brasil, 
após ao seu Descobrimento. 
Nossos primeiros habitantes os índios 

Tupinambás, habitantes naturais do li
toral brasileiro, pertenciam às dife
rentes tribos Tupi-Guaranis. Aqui 
viviam na parte seca da região e o nosso 
Belford Roxo era o lugar propício para 
caça e pesca, devido principalmente a 
fartura de água e a floresta virgem. Nas 
terras próprias aprenderam com ache
gada do branco europeu, o cultivo do 
fumo e do algodão entre outros. Com a 
divisão das costas brasileiras em Capi
tanias Hereditárias, coube a Martin 
Afonso de Souza parte do território, 
hoje Rio e São Paulo. Em 1532, ele 
funda a 1ª Vila no Brasil, que foi a Vila 
de São Vicente. Com aquele início de 
construção, a entrada das primeiras 
mudas de cana-de-açúcar no Brasil e a 

Na porta à direita, os empresários CARLOS 
RIBEIRO e JORGE MINEIRO. 

CARLOS ANTONIO OAZEM RI
BEIRO e seu cunhado, JORGE 
LUIZ MINEIRO, o primeiro nasci
do em Belford Roxo e o segundo 
em Caxias, com a firma J. C. CAR, 
vem se destacando no novo mu
nicípio, pelos bons serviços pres
tados por sua empresa, fundada 
em 12 de junho de 1992, na av. 
Joaquim da Costa Lima, 217, nes
ta cidade. 

Sob supervisão dos referidos 
empresários, assessorados por 
suas respectivas esposas LUZI
MAR AMANCIO RIBEIRO e MARIA 
ALICE RIBEIRO MINEIRO e çs fi-

tentativa da utilização da mão-de-obra 
indígena, a parte rest:fnte da Capitania é 
considerada improdutiva e doada pela 
Corte aos interessados. Criavam-se en
tão as Sesmarias. Ficou a nossa região 
situada na Sesmaria das proximidades do 
Rio Iguaçu e seus afluentes em Belford 
Roxo, o Botas e o Sarapuí. 
No início do Século XVII, com a de
marcação das terras, as fazendas apre
sentavam amplo desenvolvimento da 
cana-de-açúcar, resultado principal
mente da entrada da mão-de-obra es
crava na metade do Século XVI. Com 
os portos aqui construidos escoava-se 
para Lisboa toda produção. Desen
volviam-se ainda o amendoim, a ba
nana, o milho, o fumo, algodão e a 
mandioca. 
A participação dos Frades Beneditinos 

na história do desenvolvimento econô
mico na ocupação do nosso território e 
expansão, foi decisiva, mas isso, contare
mos nas próximas edições. 

lhos CARLOS EDUARDO e RO
BERTA, a empresa atende a troca 
de silenciosos orig inais e 
esportivos, óleo, filtros , forne
cendo ainda produtos para lim
pesa. CARLOS RIBEIRO e JORGE 
MINEIRO, informaram entusias
mados que face a grande procura 
de clientes, a firma brevemente 
estará funcionando em insta
lações mais amplas, situada no nº 
229 da mesma rua, ao lado da 
atual. É isso aí, uma família unida 
trabalhando para o desenvolvi
mento da nova cidade e ocupan- ' 
do o espaço existente no ramo. 

Os jovens empresários MARCELO, 
DOMINGOS, ANTONIO, ANDRÉA e RICARDO. 
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JOCAINAUGURA 
PRIMEIRA OBRA EM SEU 

GOVERNO 
No último dia 23 o Prefeito 

, l 

JORGE JULIO, cercado de diver-
sos colaboradores e moradores 
do bairro Sublime, inaugurou o sa
neamento e pavimentação da rua 
Alceu, uma reinvidicação antiga 
daquela comunidade, visto que a 
maioria das ruas do bairro já se 
encontram urt,anizadas, caracteri
zando uma discriminação dos go
vernos do município de origem: 
Nova Iguaçu. 

Na oportunidade, num bate-pa
po com o Secretário Municipal de 
Obras e Desenvolvimento Urbano, 
ALKIR LOPES, informou-nos que 
aquela era a primeira de uma série 
de 22 ruas e praças que serão 
entregues a população belfor
roxense nos primeiros seis meses 
do atual governo. 

"JOCA", em seu discurso, ressal
tou que ao inaugurar aquela obra 
resgatava uma dívida do poder pú
blico com os moradores daquele 
logradouro, onde residiu, há 44 
anos, na sua infância, na "cabeça de 
porco" do ZICO. 

Falou sobre os seus adversários 
derrotados que fizeram acusações 

RICARDO TACONI BÁRCIA e 
sua esposa ANDRÉA DIAS ALVES 
BÁRCIA, DOMINGOS TACONI 
BÁRCIA, MARCELO DIAS ALVES 
e ANTONIO DE ABREU, detectan
do a necessidade, em Belford 
Roxo, de uma firma de 
gabarito para atendi-

levianas durante a campanha elei
toral e desafia que os mesmos 
provem aquilo que falaram; recla
mou de presidentes de Asso
ciações de Moradores que têm 
discurso mas não participam do 
trabalho para melhorar Belford 
Roxo e desafiando vereadores a 
criarem CEI para provar qualquer 
irregularidades sua ou de seu go
verno. 

Além de vários secretários e di
retores de departamentos, regis
tramos a ,Pre~ença dos Deputa
dos JOSE TAVORA e NELSON 
BORNIER, dos vereadores de Bel
ford Roxo GILVAN MEDEIROS, 
JOAQUIM MARIANO, EDINHO, 
RENATO DE JESUS, ZEMAR, VA
GNER SALGADO, PAULO CESAR 
ABREU e MARCELO MOTA. 

Registramos ainda a presença 
de Dona ELISA FERREIRA, adv. 
TELSO JESUS DE SOUZA e seu 
filho WILLIAM MACHADO DE SOU
ZA, contador, moradores antigos 
da rua e da moradora SOLANGE, 
que, por estar aniversariando na
quela data, recebeu o "parabéns" 
cantado por todos os presentes. 

roxense é constituída de uma ju
ventude séria, disposta a contri
buir para o desenvolvimento da 
terra onde nasceram e foram cria
dos, ocupando o espaço que me
recem. 

mento no ramo de auto
motores, resolveram 
fundar, sabiamente, a 
empresa, na av. Ben
jamim Pinto Dias, 
1076/1082, no centro 
da cidade. Temos ou
vi d o de vários 
clientes da casa que 
o atendimento é de 
primeiríssima quali
dade, o que vem pro
vocando uma grande 
afluência de proprie
tários de veículos 
desta progressiva ci
dade. 

CASA ORIENTAL 

Isto demonstra que a 
sociedade belfor-

l---.-.-:-.-.·.·.·.-.·.·.·~ ..................... ·.· . ....-.·.·.· .. -.-.-... -.-.-.-.-.-.; ... -.-.. -.-X.-.-.·.-.-.-.-:•.-.-.-.·.-.-•• : ••• .-• .-•• 1 L TOA 
Rua Rocha Carvalho, 1246 lj. A e B -

Centro - Belford Roxo. 
Balas, doces e cigarros no atacado 

e no varejo. 
Agora, em anexo, seção especlallzada: 

ENIFESTAS 
Artigos para ornamentação de festas de 

batizado, aniversários, casamentos e festas 
de quinze anos. 

PAINÉIS, CAIXAS DE BOLO E ENFEITES 
COM TEMAS QUE SÃO SUCESSO 

Direção de ENI SIMONI ROCHA 

. . TEL: 761-1259 • 

.. .. .. ... . ~ 
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fZ:;t.:;Sjjy~ts;:ae,~Q~~~1S!!& O QUE VAI PINTAR NA MODA -VERAO 93/94 NO ÚLTIMO DIA 08, numa bonita 
cerimónia, realizada na Igreja de São 
Sebastião, realizou-se o casamento de 
DÉBORA ADRIANA DE OLIVEI
RA e ADEG ILSO FREITAS. A noiva, 
filha de nossos vizinhos FERNANDO 
e MARINAL V A, teve çomo padrinhos 
NOIR e EDISON e CATIAREGINA. 
O noivo, filho de ZILDA FREITAS, 
teve como padrinhos os casais MAR
COS e ROSELI e ADEMAR e MARIA 
JOSÉ. Aos noivos os sinceros votos de 
e1erna felicidade da equipe do SEM 

Leves, soltas, descontraídas, na 
moda 93/94, esta é a tendência par .. 
esta estação, em que tudo será permi
tido, proporcionando resullados di
ferentes, pois cada mulher poderá fa-

drapeados, das amarrações, em tecidos 
finos, leves como as microfibras, sedas, 
organzas, musselines, viscoses, malhas e 
algodões. O Cotton-Stretch e o couro 
de animal, como o "chamois" também 
estarão em alta na estação, já que a ten
dência das pessoas é usarem materiais 
macios , como se fosse uma segun
da pele. 

FRONTEIRAS. 

A aniversariante ALECI, segunda a esquerda, 
ladeada pelo marido e filhos do amigo GARI, 

também aniversariante 

No dia 30 de abril tivemos a inaugura
ção do LABORATÓRIO DE ANÁ
LISES CLfNICAS S. JORGE DE B. 
ROXO LIDA., atendendo oom exames de 
fezes, urina e sangue, na Av. Retiro da 
Imprensa, 2279, em Heliópolis. A empre
sa, que tem o telefone 761-0268, é de pro
priedade do rotariano ANTONIO 
FRANCIS,ÇO CORRU que tem como 
sócios JOAO TEIXEIRA CORRÊA e 
ALDENISTA NOGUEIRA. Sucesso no 
empreendimento é o que desejamos. 

No dia 05 de maio, quem recebeu os 1 
parabéns da esposa ANA, dos oolabora
dores e clientes foi o bem sucedido empre
sário RENA TO DESOUZA, proprietário 
da Agência de Automóveis SUREANA 

As cores irãodo branco (sozinho ou 
acompanhado) o preto ou o marinho, 
mesmo o dourado, o cru - em parceria 
com o chocolate - os pastéis, os terrosos 
e as cores alegres como o laranja, ama
relo, verde e azul. ~os estampados as 
inspirações vêm da Africa, China, Báli, 
Cuba, Japão, Grécia e da Riviera Fran
cesa dos anos 30. 

Por um lapso de memória deixamos de 
publicar o aniversário do meu sobrinho 
IGOR REJS TRIGO, que no último dia 
20 de março completou quinze anos. Na 
foto o aniversariante, atualmente resi
dindo em Brasília, onde cursa o Colégio 
Militar, tendo a seu lado o mano DIE
GO edo outro a mamãe coruja VILMA, 
Parabéns de seu "paipai" JOSÉ CAR
LOS e do tio CARLOS TRIGO. 

Transcorreu na maior alegria, no últi
mo dia 30 de abril, o aniversário da em
presária ALECI ARAUJO PAIVA, que 
festejou a data ao lado de seus filhos, do. 
maridão ZEQUINHA e de parentes e 
amigos, entre eles este colunista e o nos
so companheiro J. FONTES que parti
ciparam Jo saboroso churrasco e demais 
comes e bebes que "rolaram" durante o 
dia inteiro. Parabéns de nossa equipe. 

Já no dia 9 de maio aniversariaram o 
conceituado empresário CEZAR BUTU
RINE FRAMBACH, da Iguaçu Máquinas 
e Móve~ e o empresário e líder político 
ABRAAO NASCIMENTO, proprietário 
da Casa Madeireira de Rondônia. 

zera combinação de peças que quiser. A 
silhueta ainda permanece delgada, mas 
com estrutura maleável, pois a moda 
que vem aí é a dos enrolamentos, dos 

l';l"a moda masculina para esse verão 
a tendência são silhuetas soltas, folga
das, ou mais ajustadas, nos moldes dos 
anos 50. Estampas florais, quadricula
dos, "batik", "patchwork", listrados, 
desenhos africanos ou polinésios. Os 
motivos marinhos serão a dominante, 
sempre com a combinação "faça como 
achar melhor", de três peças: bermuda, 
camisa e colete, camisa e blazer ligei
ramente acinturado. Tons de terra, os 
laranjas, vermelho e amarelo combi
nados com azuis e verdes, mais o bran
co, e os castanhos serão as cores, na 
estação. 

Quem, estará aniversariando no 
próximo dia 25 de maio é a sempre sim
pática professora e psicóloga KATIA 
MARIA SOARES THAN, que na inti
midade de seu lar estará recebendo o 
carinho do esposo HEBERT, dos filhos 

ANOTE O 
TELEFONE 

SEM FRONTEIRAS 
VERENAeRODRIGO,dospaisFER- 1••• ••••••• ••• ••• • • • • ••••••• ···· · • 

NANDA e VITOR do irmão FER- ! 
NANDO, da cunhada e dos sobrinhos. ' 767-1198 

* * * *. 
B. Roxo AuTo PeçAs e AcessóR1os LTDA 

E•··•·-·······•.•·:.. < >.º:: .. .... ? .•. ·,· •• n.; ......... ·, .• · ·e i; ... . -:-: . ·.,.· . . ·-· .•.. ·-.-· ? .... . ·-·-· •• " . ·-· . :.:. :❖:-:-:❖: · :-:-:-:-:-·-:-:-:-:-:-:-:,:.:-:•:❖:•:•:❖ - ❖.•:: .• • • ; ... /•, •• <. ? . ..... ! •• -~- . •... ❖ ..... .... . ... . ..... ,. ••• -••••. •• ........... >. .. -•• >. .<; ... -1 

VOLKS • GM • FIAT E FORD 
O Melhor Preço O Melhor Atendimento 

1 Tel: 761-4593 1 

Av. Benjamin Pinto Dias, 1076/1082 - Centro - Belford Roxo 

CARNEIRINHO DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

SE VOCÊ PENSA EM CONSTRUÇÃO 

A CARNEIRINHO É A SOLUÇÃO. 

Rua Maria Lúcia, 285 - Santa Rita -

A gata desta foto é 
TABATA que desfi
lou em uma Pizzaria 
em Nova Iguaçu, 
em promoção de 
agência de Modelo 
e Manequins. 
A gatinha tem tudo 
para alcançar su
cesso. 

Foto de Adauto 
Gonçalves 

Motéis 

***** MED.IEVAL 
Ltda 

Rod .. Pres. Outra, km 17 
: ..... ,. ...... :.Nova iguac;ü.;.f.W ...... : . ' .•-,., ===== ===== t1, .11 ~ • .,:. 1 l.., '- l (' .. , J .. ;•, .. J. 1' .. ~ - ,:••. i,-, .. ,. -.. -·•• 

Nova Iguaçu - Tel: 767-2325 
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Comunidade Sem Fronteiras 
HISTÓRIA DE CLUBES 

QUEIMADOS: CIDADE SEM TRANSPORTES Reglnaldo Barbosa 

Os moradores de um dos mais recentes muni
cípios do Estado do Rio de Janeiro, sofre com 
a falta de transportes. Com mais de 220.000 
habitantes, esta população conta somente com 
uma linha de ônbus ligando a cidade ao Centro 
do Rio. A população de baixa renda conta 
apenas com os trens que diariamente sofrem 
atrasos contínuos e abusivos. A empresa res
ponsável pela única linha que liga o município 
ao RIO é a TRANSMIL, levando vantagem 
absoluta, pela falta de concorrentes. 
Sem opção, os trabalhadores residentes em 

Queimados enfrentam enormes dificuldades 
para ir e vir do trabalho. A mais problemática 
é no retorno aos seus lares, pois os trens trafe
gam superlotados, pela falta de um melhor 
transporte rodoviário. 
No que tange ao transporte interno a situação 
tem aspectos idênticos ou piores. A empresa 
F AZENI, não consegue suprir as necessidades 

Andréa Mendes Ferreira 

dos moradores da VILA CAMORIM, que uti
lizam a linha FANCHEM, circulando lotados, 
atrasados e sujos, piorando muito na parte da 
tarde. As tarifas que ligam Queimados e seus 
bairros têm preços absurdos. Comparando-se 
os preços das tarifas do Rio de Janeiro, nota-se 
uma enorme diferença daqueles em relação aos 
nossos. Temos como parâmetro a linha 474 
(Jacaré-Praça Quinze) cujo percurso é o equi
valente a três ou cinco vezes mais do que, por 
exemplo, o ónibus que sai do centro de Quei
mados para o bairro Valdoriosa, no municipio. 
A diferença das tarifas é gritante - até parece 
que os queimadense são ricos ... todos. 
A população de Queimados precisa que o Sr. 

Secretário de Transportes tome as providên
cias de sua alçada a fim de melhorar o atendi
mento aos usuários, já que é, afinal, quem lhe 
paga o salário e os que mantém os ferro-velhos 
circulando. 

ESPORTE CLUBE MIGUEL 
O Esporte Clube Miguel Couto 
foi fundado em 21/03/1948, ten
do como principal fundador o 
Sr. João Vieira, que ficou 18 
anos à frente dessa agremiação 
esportiva. 
Desde a sua fundação foi sem
pre forte no futebol, entrando 
para a história esportiva, nessa 
modalidade, em Nova Iguaçu, 
tornando-se o único clube duas 
vezes bi-campeão da Liga de 
Desportos de Nova Iguaçu em 
57/58 e 60/61, tendo como base 
o seguinte elenco de jogadores: 

decorrência da derrota ocorrida 
em Santo Antonio de Pádua, pe
lo placar de 3 x 1 pela equipe do 
Paduano. 
Não fosse a péssima atuação do 
árbitro Aluísio Viug, teria sido, 
sem dúvida campeão _daquele 
ano. 
Esta foi a equipe vice-campeã: 

Heraldo, Ari, Firmino, Rober
tinho, Aço, Guto, Killing, Ail
ton, Eloi, Betão, Almir e técni
co: Celso Alonso. 

Na época eram presidente e 
vice, respectivamente Edgilson 
de Moura Batista e (de futebol) 
Joel Pereira. 

Miguel Couto protesta contra abandono 

Laerte, Olaildo, Correia, Marte
lo, Ie1.0, Joel (atual presidente) 
Padilha, Jorge Nascimento, Ne
ném, Zeca, Neco, Valter, Pi
namba e Nivaldo. E como técni
co João Vieira. 
Além dessas conquistas o E.C. 

Miguel Couto conquistou os se
guintes títulos: 1962 - campeão 
do Torneio Inicio; 1974/ 
1980/1982, campeão da Taça Ci
dade de Nova Iguaçu; 1979, 
Campeão de Juvenis; 1982, 
campeão de Juniors; 1982, vice
carnpeaô de juniors-cinquente
nários; 1986, vice-campeão de 
juniors; Em 1981 o clube desli
gou-se da Liga Iguaçuana, pas
sando a fazer parte da Federação 
de Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro - FERJ - disputando 
campeonatos pela 3ª divisão de 
profissionais e, em 1986 sagrou
se vice-campeã nesta divisão em 

Em 1987 disputou o campeo
nato da 2ª divisao de profissio
nais, onde não fez uma boa 
campanha, mas em 1988 fez a 
melhor campanha na 2ª divi
são, tendo como técnico Ivo 
Marinho. 

O Sr. Durval Goulart, presidente do Núcleo 
de Assistência Pró-Melhoramentos de Miguel 
Couto enviou-nos pedido de publicação de ma
téria do interesse daquela comunidade vazada 
nestes termos: 
"A população de Miguel Couto vive em pés

simas condições de vida, no que diz respeito 
a falta de bons postos de saúde, escolas pro
fissionalizantes, espaços culturais, áreas de 
lazer, policiamento, casas populares, tele
fones, etc. E ainda o caos político e adminis
trativo em que se encontra o nosso municí
pio. Essa situação é fruto do descaso com que 
as autoridades, eleitas, governam. Em nivel 
estadual também nada vem sendo feito para 
mudar o atual quadro de abandono. Pagamos 
nossos impostos, mas eles somem nos des-

mandas do govêrno, nas denúncias nunca apu
radas de corrupção e ainda no favorecimento 
dos apadrinhados. 
A comunidade sofrida de Miguel Couto, não 

pode se calar, temos que exigir decisões das 
autoridades, mas, sobretudo, é preciso organi
zação e força de vontade. Só assim conseguire
mos lutar para mudar este atual quadro de 
vergonha. O que temos de fazer, de início, é 
pressionarmos as autoridades no sentido de 
que atenda nossas reivindicações. 
Na oportunidade, quero pedir a população de 
Miguel Couto e outros bairros vizinhos que me 
escreva informando o problema de sua rua e de 
seu bairro. Escreva logo, o endereço é esse: Av. 
Luis Galvão, 1019 - Miguel Couto, Nova Igua
çu, RJ - CEP 26150- 590. 
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CIDADÃO IGUAÇUANO 1 

PIZZAS 
SALGADOS 

DOCES FINOS 
SORVETES 

TRAV. MARIANO DE MOURA, 85 

NOVA IGUAÇU - RJ 

Fabricamos Móveis de Escritório 

~- ~ Residenciais e 
ffl' ~ ~ Escolares 

Rua Estado do Rio, 338 - Andrade Araújo 
Nova Iguaçu - RJ 

Tels: 761-4551 e 761-4650 

Já em 1989, devido a boa cama
panha do ano anterior, foi 
convidado a disputar a 
CHAVE B de profissionais, 
onde fez uma campanha ape
nas razoável, mas em 1990 fez 
a melhor campanha na chave B, 
sendo campeão do 1 ° turno 
com a seguinte equipe: Jorge, 
Pedro Paulo, Xexeu, João Car
los, Firmino, K.illing, Ailton, 
Babalu, Jackson, Celsinho, 
Paulo Cesar e como técnico 
Kalú - Conclui na próxima edi
ção 

Administração - Compra e Venda de Imóveis 
Escrituras - Contratos 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 20 s/204 • Centro 
N. Iguaçu - Tel: 768-4359 

-NOVO REI DO LIMAO 
ESPECIALIDADE EM FRUTOS DO MAR 

Rua Luiz Sobral, 599/605 - Califórnia 
Rod. Presidente Outra, km 14,5-Atrás da Termas 

Nova Iguaçu 

(----......_--=-..:___P_E_D_R_E~I R_A_N~O--'--S-=---S..:.....__A~S_E_N_H_O_R_A_D~E~F~Á__,_T_I M_A_~_] 
QUE SANTO ANTONIO - PADROEIRO DE NOVA IGUAÇU -

ILUMINE SEUS DIRIGENTES PARA CONDUZIR SEU 
POVO AO SEU GRANDE DESTINO. 

AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 1.031 NOVA IGUAÇU : 



AGORA 

QUINZENAL 

VOCÊ 

MERECE 
ANO li 1 a 15 JUNHO / 93 Cr$ 10.000,00 

-EDIÇAO DE 

ANIVERSÁRIO 
JUNHO 92 - JUNHO 93 

UM ANO BEM 

INFORMANDO 

ESCOLA INACABADA EM MESQUITA 
VEM SENDO USADA COMO MOTEL 

JAIRO MARCONDES 
ASSUME SECRETARIA DE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Em concorrida solenidade, o em
presário Jairo Marcondes, assumiu 
dia 4 a Secretaria de Indústria e Co
mércio de Nova Iguaçu, por indica
ção da Ass. Com. e lnd. de Nova 
Iguaçu, com quem o Prefeito Altamir 
espera contar nos anos de seu man
dato, para transformar a situação 
econômica do Município. 

13 de Junho - Dia do Padroeiro da Cidade 

Rasgando os céus da cidade, a majestosa torre da 
Igreja de Santo Antonio, seu padroeiro, parece apelar 
para que o seu povo tenha melhor destino. 

Aspecto panorâmico 
da obra, que largada 
às intempéries -vem 
lentamente se degra
dando e em cuja área 
livre também vem ten
do outro uso, que é a 
guarda de cavalos. 

Situada na Av. São Paulo com fundos com a Rua 
Paraná e ao lado do Posto de Saúde, em Mesquita, 
a municipalidade deu início a construção de uma 
unidade escolar e que está paralizada há cerca de 
18 meses, segundo informações colhidas no local. 
Em vista disso, em vez de estar servindo à comuni-

APAEINAUGURA 
CENTRO TERAPÊUTICO 

A APAE/NOVA IGUAÇU inaugurou no último dia 
30/05 o CENTRO DE ATENDIMENTO TERAPÊU
TICO DA APAE DE NOVA IGUAÇU, na Rua do 
Trabalho 464 - Conjunto Residencial João Gon
çalves, bafrro Carolina, que · tem por objetivo 
resgatar a funcionalidade motora das crianças 
que necessitarem desse tipo de atendimento; 
através de profissionais voluntários. · 
Após o corte da fita simbólica houve o descerra
mento da placa inaugural seguida do hino nacio
nal e hasteamento de bandeiras, um culto ecu
mênico e a apresentação dos terapeutas e da 
diretoria que irá dirigir os destinos da entidade 
no biênio 93/95. 

De 11 a 13 de junho aconteceramcelebrações, dias de 
visita e orações com a imagem, intensa programação 
artística e social, e suas tradicionais barracas, culmi
nando com a procissão pelas ruas da cidade às 16:0011 
do dia 13 - Domingo. -- ······- .. -----·-····· . 

Visão de parte interna da obra,_ 
vendo-se ao fundo construido 
o bebedouro azulejado. Cerca 
de oitenta por cento da obra já 
está feita. 

dade na educação das crianças, está tendo outro 
uso~ já que na parte da Rua Paraná, parte do muro 
é inexistente facilitando a entrada de casais, à noite, 
para encontros amorosos. Urge que o Prefeito Alta
mir Gomes dê prosseguimento a esta importante 
obra de que tanto carece a população mesquitense. 

1 ' 

O aguerr1do líder comunitário CHEFINHO ladeado do 
Pref. Altamlr Gomes. 

CHEFINHO assegura: Só a emancipação 
de MESQUITA melhorará as condições 
de vida de sua população. Leia na pág. 5 
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AS PALHETAS DOS 
GRANDES MESTRES 

As palhetas dos grandes mes
tres eram muito extensas, com
portando em média, vinte cores 
distintas. 
Delacroix contava com vinte e cin
co cores, como também lngrns, 
Rubens, no entanto o mestre tra
mengo, que foi o maior têcnico 
de todos os tempos, empregava 
uma palheta limitadíssima. Ve
lasquez, em seu famoso quadro 
"As Meninas", empregou apenas 
oito cores: amarelo-oca, terra de 
Siena queimada, verde esmeral
da, vermelhão, azul de cobalto, 
carmim, preto, marfim e branco. 
Assim mesmo, ao observar a tela 
do grande pintor espanhol tere
mos a impressão de que foi pin
tada com uma profusão de cores. 
Rembrandt não necessitava mais 
de cinco ou seis cores para resol
ver seus admiráveis claros-escu
ros. 
Cada pintor usa determinadas e in
confundíveis cores próprias em 
consonância com a sua maneira 
pessoal de ver e sentir. 

::::-.,,· .::.Çontabilidade 

A Arte de Batista da Costa 
e Antonio Parreiras 

Batista da Costa (1865-1926) 
Batista da Costa o grande pintor 
brasileiro possuia técnica soberba; 
Os extraordinários tons de verde da 
sua palheta jamais foram conquis
tados pelos seus inúmeros discípu
los ou seguidores. Nas esplêndi
das paisagens do mestre João 
Batista da Costa, inigualáveis, sen
timos a Natureza manifestar-se ple
namente em toda sua grandeza. 
A arte de Batista da Costa é incon
fundível. 

Antonio Parreiras (1860-1937) 
A exuberante e maravilhosa paisa
gem da nossa terra tem em Parrei
ras o seu maior intérprete. Na difícil 
técnica da paisagem ele foi o maior 
entre todos. E pintou ainda a mais 
importante paisagem brasileira, 
•sertanejas•, que se encontrava no 
Museu Nacional de Belas-Artes do 
Rio de Janeiro. Antonio Parreiras 
figura entre os representantes 
máximos da arte brasileira. 

* ManoeÍ Tabella é diretor do Centro Cul
tural Manoel Tabella, Rua Bernardino de 
Melo, 1737 casa 16- Centro - Nova Iguaçu. 
Tel: 767-1721. 

O MÉDICO DA FAMÍLIA 
,., 

DR. M. SIMOES NETO 
Medicina Psicossomática 

FOBIAS 
A fobia é um medo infundado, um 
receio mórbido, que tanto pode ter um 
perigo real, como remoto, inexistente, 
improvável ou injustificado. Muitas 
vezes, o próprio paciente reconhece 
não haver razão para o receio que o 
domina. Entretanto, não consegue li
vrar-se do medo imotivado e irresistí
vel que dele se apodera de forma per
manente ou transitória. 
As fobias são extremamente variáveis. 
Existem doentes que têm medo até dos 
elementos da natureza - da água, do 
fogo, do ar e da terra. Outros ficam 
apavorados pelo receio da morte (TA
NATOFOBIA). Entre as fobias mais fre
quentes, figuram as de doenças (NO
SOFOBIAS), sobre tudo de doença 
mental (PSICOPATOFOBIA), de lepra 
{LEPROFOBIA), de tuberculose (TISIO
FOBIA), de doença cardíaca (CARDIO
PATOFOBIA), de câncer (CANCERO
FOBIA). Casos há em que se observa o 
receio dos espaços fechados (CLAUS
TROFOBIA). Outros, pelo contrário, dos 
espaços amplos (AGORAFOBIA). As fo
bias de animais, particularmente de 
cães (CINOFOBIAS), gatos (GALEO
FOBIA), são de observação diária 
As fobias, as vezes, surgem depois de 
um trauma emocional: alguém que 

correu o risco de morrer afogado na 
praia, ou após um naufrágio, e nunca 
mais quis ir a praia, ou sair de barco, ou 
andar de navio. Uma pessoa passa a 
ser HIPEREMOTIVA depois de um aci
dente grave em uma estrada de ferro e 
nunca mais anda de trem com medo de 
desastres. Depois de uma viagem aci
dentada, aérea, um determinado cida
dão não pode mais tomar um avião, 
sem que se apodere dele uma grande 
angústia, pela temeridade e receio de 
um possível acidente. 
Todas essas fobias trazem desordens 
também somáticas, pelo 'stress" a 
que se expoem esses pacientes. 

O tratamento com acompanhamento 
médico é indispensável com apoio de 
especialistas, através da psicoterapia. 

E para encerrar, citamos Platão: -
Quando o todo se encontra em mau 
estado, é impossível que a parte se 
comporte bem... É da alma que vêm 
para o corpo e para o homem, na sua 
totalidade, todos os males e todos os 
bens. É pois da alma que é preciso 
desde logo cogitar, tratando-a antes 
de tudo, constitui erro hoje dissemina
do entre os homens o procurar curar 
separadamente a alma e o corpo. 
Que Deus nos proteja 

E até lá.. M. Simões Neto 

, DOENÇAS NERVO~AS ~ 

NELSON BoRNIER 
Dr. José Maria de Azevedo 

Cirurgia Plástica 
DR. M. SIMOES NETO - CREMERJ 5227282-5 

• Psiquiatria • Medicina Psicossomática 
• Psicoterapia 

• Or9.~ríí#.ação de Empresas 
• A$sjstência Fiscal e Comercial 
• Balanç9s 

Rua·Próf-' Venina Corrêa Torres, 230 -10° andar 
• Centro - Nova Iguaçu -

Tel. 767-1747/767-7621 (Sede Própria) 

~~-!lfi■ 
Análises médicas 

Exames computadorizados 
Convênios e Particulares 

Rua Heraldo Sales, 40 - Nova Iguaçu 
Tel: 767-2335 

Rua Alberto T. Cunha, 169 - Nilópolis 
" 'Tel: 791-2600 

Terça e Quinta-feira 
DAS 15:00ÀS 
19:00 HORAS 

LIPOASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cintura. 
PLÁSTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer, etc. 
PLÁSTICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez, etc. 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios, etc. 
PLÁSTICA DA FACE total, testa, pálpebras, etc. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras, etc. 

Rua Bernardino de Melo, 1.399 sala 304 (Centro Médico) 
Nova Iguaçu - Tel.: 768-0313 

Contabilidade e Serviços 

Contabilidade - Marcas e Patentes 
Microempresas - Despachante 

Estrada Belford Roxo, 2022 sls. 03/04 
Jardim Bom Pastor 

~elford Roxo - Est. do Rio de Jan~lro 

Professor da Universidade do Rio de Janeiro (Uni-Rio) 

Consultas com TEL. 768-3884 
..._ Hora Marcada • ~ 

M~llrl{JI 
Av. Gov. Amaral Peixoto 271 s/703 -

Centro - Nova Iguaçu - RJ 

•" PEDIATRA 

Consultório: Rua Otávio Tarquino, 209/206 
2ª, 4ªe6ªde 16 às 19 h 

Queimados: Av. Irmãos Guinle, 901/205 
3ª e 5ª de 13:30 às 17 h / 2ª e 6ª de 8 às 11 h 

Elcio Antunes 
Pontes 

A ESPERANÇA DE 
PARACAMBI 
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• Casas, aptos.,escritórios em geral • Pintura, ladrilhos, 

inst. elétrica e hidráulica • Pedras em geral 
Pegamos serviço por empreitada 

Qualidade - Menor Preço - Orçamento Grátis 

Av. Marechal Floriano, 2161 / 02 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ - Tel: 768-7722 
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Ecologia & Meio Ambiente 

·-EROSAO 
Erosão é um fenômeno físico natural 
e artificial cujas consequências são 
desastrosas. 
As causas naturais são a chuva, os 
rios, o vento e o mar. 
As enxurradas, correntes de água da 
chuva, cavam a terra buscando ca
minho por onde passar e vai, neste 
caminho, sulcando a terra, extraindo 
dela os nutrientes que alimentam as 
plantas, transportando-os para al
gures. 
Os rios promovem a erosão chamada 
fluvial - aí dá-se sociedade em chuva 
e vento : a chuva provocando as 
cheias e o vento arrancando ár
vores e arbustos. Os rios por si vão 
arrancando terra de suas mar.gens 
alargando-se e tornando-se mais 
rasos. Uma coisa é consequência 
da outra. 
O vento causa estragos os mais diver
sos facilitando a ação das águas; der
ruba árvores, geralmente expondo as 
raízes, espalha galhos e folhas que 
vão se acumulando e formando pe
quenas represas ou diques. 
O mar, no seu bate-bate constante, 
dia e noite, destroi suas beiradas 
avançando terra a dentro aumentan-

JOVANE PRA TE 

do seus limites, invadindo conforme a 
força de suas marés. 
É comum vermos os moradores do 
subúrbio capinando os terrenos para 
"simplesmente' limpar, capinando as 
calçadas para dar bom aspecto à 
frente de suas casas. Ledo engano, o 
capim protege o solo não permitindo 
o deslocamento de terras e a forma
ção de lama. Deve, isto sim, ser apa
rado, cortado, dominado, jamais reti
rado. Quantas vezes vemos morros e 
terrenos nús, isto é, limpos, sem ca
pim ou qualquer vegetação. Esses so
los são impróprios à roça ou plantação 
de qualquer espécie, desbarrancando 
e causando acidentes os mais diversos, 
pois a água da chlNa carrega os nu
trientes morro abaixo e não há como 
recuperar este solo, senão com medi
das técnicas, e extremamente caras. 
Dos variados tipos de solo, - pedrego
so, arenoso, argiloso e barrento - os 
propensos a erosão são os arenosos e 
pedregosos. 
Por último temos a erosão artificial: é 
causada pelos vereadores, deputa
dos e senadores que ao elaborarem o 
orçamento anual da nação praticam a 
maior devastação e logo após obtém 
uma colheita sensacional. Aí sim, seus 
bolsos se enchem de grana, e a 
saúde, educação, segurança ... 

Promoções & Merchandising 
Rua Dr. Thibau, 357 - Centro - Nova Iguaçu 

RJ - Tel. (021) 767-3103 - Fax: 767-6697 

Cep.: 26.255-160 
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SALADA MISTA 
Antonio Aparecido 
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* RECADINHO PARA O 
ALTAMIR 

Os moradores das ruas adjacentes ã Ber
nardino de Melo pedem ao Prefeito Al
tamir providências no sentido de insta
lar um sinal luminoso na travessia desta 
via, em frente ao "BURACO DO GE
TÚLIO", pois se trata de uma travessia 
perigosa, principalmente, para os cole
giais que estudam no Colégio Iguaçuano 
e aos transeuntes .em geral. Não raro 
acontecem atropelamentos no local, fe
lizmente ainda sem muita gravidade. 
Mas é melhor prevenir. .. 

* DOCUMENTO PERDIDO 
Encontra-se em nossa redação ã dispo
sição de sua proprietária a Carteira de 
Identidade da Sr" Dilma Eliza da Silva. 
Da. Dilma pode vir buscá-la de 2ª a 6ª, 
em horário comercial. 

* CURSO DO SEBRAE PARA 
JUNHO 

O Balcão SEBRAE/NOVA IGUAÇU 
promove no mês de junho ~s cursos de: 
COMO INICIAR SEU PROPRIO NE
GÓÇIO (2ª turma) no período de 14_a 
18, AS 14:15 h. e LOTUS-INFORMA
TICA, no período de 21 a 02 de julho, 
das 18 às 22 h. As inscrições para os 
cursos acima, ou reservas, podem ser fei
tas pelos telefones: 767-7964 e 768-7966, 
com Andréa ou Elisabeth, ou pessoal
mente na Av. Amaral Peixoto 236/ sala 
201 - Ass. Com. e Ind. de Nova Iguaçu. 

* LICEU SANTA MARTA EM 
1FESTA 

Nodia7dejunhooLICEUSANTAMAR
T A esteve em festa na comemoração 'do 
aniversário da "tia" JANETE PEREIRA 
JORGE, profa. desse oonceituado educan
dário, quando recebeu o carinho de seus 
amigos e dirigentes do LICEU. 

* O QUE O ITAMAR FOI 
FAZER NA ARGENTINA 

"Diante da inflação galopante que grassa 
no Brasil, o Itamar foi á Argentina falar 
com o Cavallo". 

* COMEMORAÇÕES 
No dia 1° de junho o seu Jornal SEM 
FRONTEIRAS comemorou seu pri
meiro ano de fundação. 
Dia 5 comemora-se o Dia Internacional da 
Ecologia e do Meio Ambiente. Aliás esta
rá completando neste junho um ano da 
realização da ECO-92, sem que medidas 
concretas fossem tomadas, de lá para cá, 
no sentido da preservação da ECOLO
GIA e do MEIO AMBIENTE e, conse
quentemente, do próprio homem. 
E ... se não fizermos nada agora, não ha
verá nada a fazer depois. 

* INAUGURAÇÃO 

Nosso amigo Oswaldo Cruz Montenário 
inaugurou no dia 4, o seu novo BAR REI 
DO LIMÃO, às 20 h., que sem dúvida será 
o próximo must gastronómico da área dos 

restaurantes na Califórnia. O endereço? Rua 
Luiz Sobral 59'J,m5. O forte. .. ? Fruta. do mar. 

* PALESTRA 

Diante de uma platéia atenta e silenciosa, 
o Dr. M. Simões Neto proferiu excelente 
palestra no Rotary Club RJ-Galeão, rea
lizada no Restaurante Provençal, na Praia 
da Bica (local das reuniões normais desse 
club), sob o tema: ECOLOGIA, MEIO
AMBIENTE, COMPORTAMENTO 
CRIMINOSO E ASPECTOS ETICOS 
LEGAIS. Com um calhamaço de infor
mações, Simões logrou manter atenta 
uma assistência antes dispersa. 

* POLUIÇÃO 
A Panificação FIE, situada na esquina 
das Ruas Floresta Miranda e Bernardi
no de Melo e mais a Padaria Flor de 
Iguaçu, na esquina da Mal. Floriano 
Peixoto com Cel. Francisco Soares, além 
de estarem transgredindo a lei que 
proibe o uso de lenha nos fornos, vêm 
poluindo a área com a fumaceira que 
produzem. Duas na mesma área é dose ... 

* ANIVERSÁRIOS 
Quem contou mais uma idade foi o concei
tuado Dr. Emmerson Luiz da Costaoome-
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morado, cm alto astral, cm seu sítio na 
Estr. de Madureira. Isto cm maio passa
do. 
Daniele e Deliane Jorge Paiva comple
taram, em maio, 10 anos de fclizexistl:n
cia. Ambas filhas do casal Walter e Ja
nete Jorge Paiva. O acontecimento 
lotou a residência das "gatinhas" onde 
receberam o abraço dos amiguinhos e 
parentes. 
Dia 24/06 quem vai contar mais uma 
idade é o Diretor de Publicações do Jor
nal SEM FRONTEIRAS: J. Fontes. 
Quantos anos? Ora, já dobrou o "Cabo 
da Boa Esperança". 

* BOA NOTÍCIA 
Os ig·uaçuanos que, agora, desejarem 
viajar para JUIZ DE FORA não pre
cisam mais embarcarem na Rodoviá
ria Novo Rio. A VIAÇÃO PRO
GRESSO inaugurou linha regular 
partindo de Nova Iguaçu para aquela 
cidade, diariamente ás 14:00 h, de se
gunda a sábado e aos domingos ãs 14 
e 16 h. e de lá para cá, diariamente ás 
8:00 h. Domingos ãs 8 e 9:00 h. Não 
é uma boa? 

* MAIS ANIVERSÁRIO 
No dia 4/6, a "gatinha" Adriadne com 
sompletou 3 aninhas. É filha de Ronald 
Azaro (Pres. Regional do PSC) e Fátima 
Senna Azaro, comemorado em grande es
tilo. 

*DOCUMENTO PERDIDO 
Se você encontrar documentos perdidos, 
pode entregá-los em nossa redação, que 
publicaremos a relação deles e, se você 
perdeu o seu também o faremos com 
satisfação. 

O ex-deputado NIELSEN LOUZADA 
voltou a vencer as eleições no 

Mesquita Futebol Clube. 

Está todos os dias na sede 
atendendo os associados e o povo. 

MIL• A Educação tratada com respeito 
e LICEU SANTA MARTA 

Padrão de qualidade no ensino 
Direção: Sérgio Ramos 

Aceitamos Bolsas de Empresa totalmente integral 

Jardim à 8ª Série - Tel: 767-2244 
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Luiz Carlos Madureira Leal 

Mareio Luiz Fonseca Leal 
Rua Qulntlno Bocaiuva, 25 - sala 707 - Centro - N. Iguaçu 

Das 9 às 13 h • Tel.: 768-8017 

F o T o 
A RAPIDEZ EFICIENTE 

Fotografias para casamentos, batizados, 
aniversários, etc. 

Vídeo-fi lmagens - Fotos para documentos 
Revelações 

Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio - Qua.lidade 

e Bom Atendimento 

Av. Nilo Peçanha, 1 o sala 204 - Centro 
Nova Iguaçu • RJ 

Rua Xingú, 15 - Santa Rita - Nova Iguaçu 

Administração - Compra e Venda de Imóveis 
Escrituras - Contratos 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 20 s/204 - Centro 
N. Iguaçu - Tel: 768-4359 

~ 
~ -

Direção: Jesué Brito 

Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 
Figueira - D. Caxias 

Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 
Centro • Nova Iguaçu 

Escritório: Rua Pror Venina C. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

•• 
Rua Mirim, 35 - Ceatro - N. 1. 

"Os homens se dignificam, prostrando-se 
diante da lei e assim evitam ter de ajoelhar-se 

perante os tiranos". 

WILMAR DA COSTA OLIVEIRA 
Advogado 

Rua Bernardino de Melo, 1919 - 2º andar - Cj. 13/14 
Nova guaçu - Cep: 26.255-000 - Tel: 767-4822 

Tipografia 
São José 
Martel Santiago 
Tipografia Ltda. 

Convites - Talões Notas Fiscais 
Impressos em Geral 

Qualidade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel. : ,67-5470 
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CHEFINHO LUTA COM TODAS 
AS FORÇAS PARA EMANCIPAR 

MESQUITA 
O líder comunitário CHEFINHO, não esconde de nin
guém que só emancipando MESQUITA será possível 
às comunidades locais melhorar as condições de 
vida, pois afirma que em algumas delas chegam a ser 
desumanas faltando tudo: luz, água, esgoto, sanea
mento, educação e saúde. CHEFINHO confia muito 
no Pref. Altamir Gomes chegando a asseverar que o 
mesmo deixará gravado seu nome na memória do 
povo iguaçuano pela sua honestidade, trabalho e 
humildade. Mas, por. Nova Iguaçu ser uma cidade 
grande, fica difícil administrar e Edson Passos não 
tem um representante habilidoso na Câmara, chega 
a conclusão que passaremos mais 4 anos sem rece
ber nenhuma melhoria. 
Por tudo isso descrito, CHEFINHO pede ao povo 
mesquitense que procure se informar das reuniões 
sobre a emancipação, às 20 h. no G.r.e.s. Unidos de 
Edson Passos e às quartas no União F. C., em Mes
quita, e ouvir o Programa Plantão do Povo, às 20 h. 
de quintas, Acrescenta, ainda que poderão ser feitas 
reuniões nas comunidades, em breve, nas próprias 
residências com, no mínimo, 5 a 1 o famílias. Temos a 
obrigação gratuita de lutarmos unidos a fim de aju
darmos nossa cidade para que nosso filhos e netos 
não passem pelas privaçóe~ que estamos passando. 
CHEFINHO vai tentar viabilizar, junto ao Dep. Vivaldo 
Barbosa e ao Gov. Brizola, a construção de galerias 
de águas pluviais, que rompam as barreiras construí
das pela CBTU, sonho de mais de 100.000 eleitores 
que querem a emancipação de Mesquita. 

EPS Imobiliária Ltda. 
CRECI 16518 ENOCH 

Compra, Vende, Legaliza, Administra Terrenos, Sítios, 
Casas, Apartamentos e Casas Comerciais 

Sede: Rua Getúlio de Moura, 1663 Gr. 206 
Nilópolis • AJ • Tel.: 791-7271 

11611w1ítiJÍ-,Í 
Contabilidade 

Legalizações de Emprêsas - Escritas contábeis e fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

•EXPERIÊNCIA E SERIEDADE A SEU 
SERVIÇO" 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 427 5/ 340 

Shopping 427 - Centro • N. Iguaçu • RJ 

AS ESTRELAS DO CÉU 

Galileu com sua luneta, Copérnico com_o sistema he
liocêntrico, Kepler com seus cálculos matemáticos 
trouxeram luz aos fatos. 
Estrelas, planetas, cometas, meteoros, asteróides, anéis, 
galáxias, constelações, signos, satélites, nebulosas, bura
cos negros, telescópios, observatórios astronômicos, son
das espaciais, Huble, eclipses, ocultações, universo de 
conhecimentos, universo de desconhecimento de DEUS. 

MERCADO PRINCEZA 
Em Tempo de Economia 

O Mercado Princeza 
Dá Show de Preços Baixos 

1;;;~~~i~~~!~-
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DROGARIA 

• Aceitamos todos os cartões de crédito • Compras a vista com 10% de desconto 
"Lembre-se: CIIEFINBO AMA EDSON PASSOS 
Av. Presidente Castello Branco, 122 - Edson Passos 

I 
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PROGNÓSTICOS PARA JULHO 
Aries 

Finanças, amores, viagens, tudo estará 
bem, cautela no lar. 

Touro 
Amores, finanças, viagens, estarão bem, al
guns transtornos nas vizinhanças ou com 
parentes. 

Gêmeos 
Cessarão algumas maledicências, setor 
amoroso, financeiros e comunicação esta
rão bem. 

Câncer 
Cuidado com maledicência, alguns boatos 
e informações falsas, o mês promete, no 
entanto, ser bom. 

Leão 
A situação voltará a piorar este mês, mas 
será passageiro o mal estar, paciência e 
prudência. 

Virgem 
O mês será irriquieto, bom para a saúde, 
péssimo socialmente. 

Libra 
O mês será muito bom, seu prestígio estará 
alto, alguém no entanto, poderá por água no 
chopp. Esteja alerta. 

Escorpião 
O mês promete ser excelente, procure no 
entanto conferir as informações. 

Sagitário 
Um mês meio cabuloso, tudo no entanto 
será passageiro. 

Capricórnio 
Mês para acertos, ação cautelosa, infor
mações falsas, algum prestígio. 

Aquário 
O mês promete alegrias, junto com alguns 
aborrecimentos, paciência e cautela são re
queridas. 

Peixes 
Mês será bom, algum confronto poderá sur
gir, cuidado com pessoas desconhecidas. 

LANCHONETE 
PALMA DE OURO LTDA 

" Desafia quem tem melhor preço" 
Lanches e Bebidas em geral 

Direção do Pascoal 

Rua Otávio Tarquínio, 16 • Nova Iguaçu 

O Atendimento que você merece. 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tel: 767-6572 

Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu• RJ. 

Direção: Manuel J. S. Robalinho 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos "Tickets• 
como forma de paga

mento 

Rua Dr. Thibau, 20 - Tel: 768-3760 

Centro • Nova Iguaçu 
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ORIENTE MÉDIO - O povo, os costumes, os mistérios ... 

MECA·- Ponto de Convergência da Fé 
Nazir T. Kalaoun 

A convicção do homem na existência de 
uma força superior que domina o universo 
e a consciência de sua fragilidade mediante 
o macrocosmo e reconhecimento pelas gra
ças, que Deus lhe confere, são estímulos que 
o levou a agradecer ao ,Criador com ex
pressões de amor e glorificação, que outra 
coisa não é senão a oração. Aliás tal prática 
observa-se em todas as religiões, embora, 
muitas vezes, sob aspectos diferentes. A 
oração dos brâmanes, por exemplo, com
preende oferendas e sacrifícios, acompa
nhados de súplicas e rezas. Os zoroastros 
viviam praticamente em uma atmosfera de 
oração. Rezava-se ao cortar as unhas ou os 
cabelos, ao cozer ou acender uma lâmpada. 
E, ein suas orações, dirigiam-se, primeira
mente a Hurmuz, depois aos céus, à terra, 
às estrelas ou às árvores. No judaísmo há 
também orações e segundo Deoliger (Vol 
II, pág. 372) a prática da oração, pelos ju
deus, tem sua origem nas tradições pois não 
há determinação expressa a este respeito. 
O cristianismo, da mesma fonna, ado ta a ora
ção e Jesus, com sua conduta prática, deu-lhe 
um aspecto sagrado. O islamismo que surgiu 
naPeIÚllSulaArábica quando a base moral da 
sociedade encontrava-se profundamente 
confusa, prescreveu a oração, procedida cinco 
vezes ao dia: na aurora, ao meio dia, à tarde, 
ao por do sol e à noite, a fim dequeo homem, 
em contato oom Deus, purificasse sua alma. 

Segundo o Is)àmismo, a oração pode ser 
feita em qiµílquer lugar, não necessaria
mente no templo e o muçulmano deve 
fazê-la sejam quais forem as circ~nstân
cias, permanecendo rio lugar onde vive ou 
viajando, gozando de boa saúde ou enfer
mo. O Islamismo não possuí nenhuma 
hierarquia religiosa e não permite inter
mediários entre o servo e Deus. Todos 
podem comunicar-se diretamente com 
ele. o · alvo da oração não se restringe 
apenas a glorificação de Deus em movi
mentos de reverência ou de prosternação, 
mas a entrega da alma a Deus, a renovação 
da fé e a solicitação de sua misericórdia. 
Uma das exigências da oração é a ablução 
(é a lavagem dos braços, pernas e rosto). 
Outra exigência diz respeito à postura do 
indivíduo que, no momento da oração, 
deve .estar voltado em direção à Caoba, 
em M,eca. O objetivo desta observância é 
o de reativar na memória de cada árabe a 
lembrança do lugar que assistiu ao surgi
mento do ISLAO e que se tornou o ponto 
de convergência de todos os corações. 
Com efeito, Meca representa, para os 
árabes, as lembranças seculares, o berço 
da sua religiosidade, a luta destemida en
tre o paganismo e o monoteismo e, final
mente, a conquista do bem sobre o mal. 

* Nazir T. Kalaoun é diretor do COI-Curso de 
Idiomas -Árabe-Francês-Inglês. Tel: 767-8022 
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PONTO DE VISTA 

As Armadilhas das Compras á Crédito 
Ananias Batista 

O consumidor que decide por uma 
compra á crédrto, principalmente nas 
operações mais simples, com che
ques pré- datados, pode cair em vá
rias armadilhas e acabar não saben
do de imediato qual a taxa de juros 
no seu financiamento. Um cálculo 
rápido para uma compra que, apa
rentemente, teria juros de 20% ao 
mês, por tanto menor que a inflação 
pode ser ilusório para quem, no final, 
pag_a mais de 50% de juros sobre o 
saldo devedor, como já alertou o 
Ministro da Indústria e Comércio José 
Eduardo Andrade Vieira 
Se a informação dada pelo comer
ciante sobre a taxa de juros é en
ganosa, o caso não é nem de De
fesa do Consumidor, mas de 
polícia, pois trata-se de estelionato 
puro e simples. 
Na opinião de Josué Rios, do Institu
to de Defesa do Consumidor (IDEC) 
dar uma informação ao consumidor 
de que a taxa de juros cobrada é de 
30%, quando na verdade supera os 
80% é um mecanismo para obter 

vantagem ilícita induzindo ou man
tendo alguém em erro mediante artifí
cios. Portanto está previsto no Código 
Penal no Art. 171, como "estelionato·. 
No entanto, na maioria das vezes, o 
comerciante não explicita qual a taxa 
de juros aplicada, oferecendo um pre
ço á vista e outro á prazo, divididos em 
duas ou mais vezes. 
- ªEle até pode proceder dessa for
ma, mas caso o consumidor exija, 
ele tem de dizer qual a real taxa de 
juros do financiamento• - observou. 
Para o Diretor do IDEC, essa prática 
exige dos órgãos de defesa do 
consumidor uma ampla campanha 
para auxiliar o comprador na hora de 
fazer o cálculo dos juros cobrados 
sobre o saldo devedor. No Art. 52 do 
Código de Defesa do consumidor 
está previsto, por exemplo, que o 
fornecedor do produto ou serviços 
terá de informar o montante dos ju
ros de mora e da taxa efetiva de 
juros, os acréscimos legalmente 
previstos e tambem a soma total a 
pagar, com ou sem financiamento. 

-- . - . : - : . -
: ... ; .-•• - ····· 
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Especializado em Cães de Raça 

Direção: José Ormindo 
R. Cel. Francisco Soares, 83 

Nova Iguaçu - RJ - Tel: 768-2294 

DISTRIBUIDORA DE CIMENTO 

A MAIOR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO DO RIO 
CIMENTO DE TODAS AS MARCAS 

Direção: OSMARIO DIAS 

Est. Plínio Casado, 2376 - Prata - N. 1. - Tel: 761-4187 /0522. 

Ford O KM 
é na lguave 

~~~~r<~2MJl~~u:.,~!=5!1i!'i1!:!!flrfli:!;11::~S,í~i1lltffli~l' 
Pampa SR XP 
Cab. dupla 
Super 
Promoção 

[4i:•I 
A melhor marca do seu Ford. 

Av. Carlos Marques Rollo, 951 - Nova Iguaçu 

PABX 79&-"1 "1 "1 O 
DIRETOS: 796-1307 / 23n / 2496 / 3685 / 1749 / 2533 

SR XKF 
4 ptas 
Super 

Promoção 

Plantas, Projetos, Fração Ideal 
Serviços junto a PMNI e cartórios 

Orçamentos sem compromisso 
Rua Otávio Tarquínio, 45 sala 312 
(Galeria Central frente ao Banerj) 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

e REGISTRADORAS ELETRÔNICAS 

Rua Mar. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 - Centro -
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel: 767-0706 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1993 
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COLUNA 
DO 

MAL. EURICO GASPAR OUTRA e MAL. 
HUMBERTO DE ALLENCAR CASTELO 
BRANCO. 
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' Informe Publicitário 

Educação é um direito de todos 
É com tristeza que vejo este quadro de desrespeito 
e omissão por parte dos governantes com a educa
ção, que 4 um direito adquirido pela Constituição, 
mas um rbrivilégio de poucos. 

No programa de José Eugênio Soares, 
~;;;,,,,,;~• o JÔ SOARES, o barbudo sem-mindi

Se não bastasse a falta de vagas nas escolas públi
cas, ainda tem a discriminação e humilhação por 
parte dos empresários dos transportes da Baixada. 
É comum ver crianças sendo tratadas como obje
tos, por motoristas que, certamente, não tiveram 
acesso a educação. 

Noite dessas estava eu no telhado, transan
do com uma gata, quando chegou HUM
PHREY GUABIRABA com um ar de quem 
estava filmando CASABLANCA. 
Depois de declarar, em tom patético, seu 
amor neurótico por Nova Iguaçu, ele disse 
possuir o título de cidadão iguaçuano e que 
o baianQ de Juiz de Fora é OUTRA COISA. 
Quanto ao título, há muito este GATO é 
possuidor do título de CIDADÃO IGUAÇUA
NO conferido pela Câmara Municipal por 
relevantes serviços prestados à comuni
dade em seus cerca de vinte anos de mili
tância na imprensa iguaçuana. 
Quanto ao baianeiro fuscateiro ser OUTRA 
COISA, eu discordo. O do topete é a MES
MA COISA de seus antecessores José Ri
bamar Ferreira de Araújo Costa, o JOSÉ 
SARNEY e Fernando Affonso Collor de Mel
lo, a RAINHA FERNANDA,~ louca. 
Em seus sessenta anos de andanças pelos 
telhados da vida, este GATO só conheceu 
dois presidentes realmente OUTRA COISA: 

, - •· . _'.;, ··.· . • ;::=::.·/' · · :::•,• 

FUNERARIA SAO SALVAP~R: 
CONVÊNIOS: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petro.brá~, 
Ministérios dos Transportes, Compactor, Pedre1(a V1gne. M_1-
nistério do Exército. • Concessionária dos Serviços Funera
rios e de Administrac;ão dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-0124 / 0529 

MARMIL- Marmoraria Iguaçu Ltda 
Mármores para construções - Instalações comer
ciais em Mármore e Granito 
Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 
Av. Nilo Peçanha, 670 - Tels. 767-7196/767-8563 

nho Luis Inácio Lula da Silva falando 
sobre o recente episódio em que ofendeu a 
genitora de ITAMAR FRANCO, disse que 
costuma chamar -seu filho de filho da p ... 
Como a gente não conhece a mãe, não se 
sabe quando LULA chama o herdeiro de 
filho da p ... é de brincadeira ou à Véra. 

* A GLOBO vira e mexe, mexe com o BRI
ZOLA. **** Fim de Sequestro. A Delegada 
HÉLIA VIGIA localizou o cativeiro e resgatou 
JUMA. Casal ALLAN e MARA com a ajuda 
de um jornalista, praticaram o sequestro por 
amor. **** LUISA ERUNDINA levou um 
coice de burro ao som do samba de DON
GA: PELO TELEFONE. **** Por falar em 
Ministério, ELISEU RESENDE foi fritado em 
óleo de TUCANO. **** Se ligue. Ligue 199, 
DEFESA CIVIL e fale com seu defensor 
JUBIRACI ALVES. Por hoje é só, agora 
este GATO vai tomar seu pires de uísque 
e comer um pedaço de bolo de primeiro 
aniversário do SEM FRONTEIRAS - A ln
formação Sem Limites. 

Parabólica 

VENDAS E ~-• • ; CONSERTOS - - / 
=:õfli!l!lillJ, 

Telefones s/lio e/fio - F~~ 
Secretária Eletrônica 

VENDAS, CONSERTOS, INSTALAÇÃO 

~ • MANUTENÇÃO KS, PABX, FAX 
• CELULARES • PORT. ELETRÔNICO 
• MICRO PABX • CENTPAL PORTARIA 

CONSULTE NOSSOS PREÇOS 

i 
.. ] 
•--~ 
t.- ·+· .. . 

Celular 

AFC 
Telecomunicações 

LIGUE JÁ 
767-1198 

Outro quadro tr iste é o das crianças que estudam 
em colégios particulares, eles não têm direito ao 
passe, pois acham que são ricos, mas na verdade 
são aqueles que não conseguiram vaga nos colé
gios públicos e os pais têm que se sacrificar para 
pagar por mensalidades abusivas, que não são 
controladas pelo govêrno, que deixa os pais a 
mercê desse capitalismo selvagem. 

. 

NELCIPRAÇA 
Supl~nte de Vereador do PSC 

RECESSÃO PENALIZA 
MAIS A CLASSE MÉDIA 

.J 

O Dep. Nelson Bornier em discurso proferido na Tribuna da 
Câmara Federal, atento a todos os problemas do País, baseado 
em estatísticas do Ministério do Trabalho e dados do Jornal do 
Brasil alertou para o grande problema que a recessão e a inflação 
incontrolada tem criado para os trabalhadores. 
Segundo estas informações de janeiro de 90 a fevereiro de 93 
registraram-se vinte milhões e duzentas mil demissões, repre
sentando, por dia útil , quinhentas e trinta e uma mil, duzentas e 
treze por mês. 
No Est de São Paulo, por exemplo, são os profissionais de nível 
superior os que mais sofrem com esta onda de desemprego, sendo, 
ainda, neste estado o maior número de desemprego dos traba
lhadores que possuem o segundo grau completo e que representam. 
em conjunto, os componentes da classe média nacional. 
Finalizando aborda a questão dos trabalhadores com mais de 35 
anos declarando que tais trabalhadores difici lmente voltarão ao 
mercado de trabalho e os mais jovens sofrerão o mesmo proble
ma quando aproximarem-se dessa faixa etária, dando margem 
a que desesperos se instalem em lares e em vidas sem a mínima 
esperança de recolocação. 

ll'::1:!:·ê'1'.§:~:,,~~:§:'s~fi·,.·s1.c:!:K·ê1:N.TqN_.,::···1 
Grande Variedade de Bebidas, Salgados, Lanches etc ... 
Alugamos nossa p iscina para: Casamento, Aniversário e 

batizado. Ambiente Familiar. 

Direção do Sub-Prefeito de M. Couto, BIL. 
Estr. do Ambaí, 16 - Ambaí - Nova Iguaçu. 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de 

_ troca - Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cob<e Car 

• Carpetes moldados e forro de porta 
LAVAGEM DE BANCO A SECO • Direção de Reinaldo 

Rua Otávio Ta,quinio, 1027 - Nova Iguaçu - Tel: 768-2119 
Av. Benjamin P. Dias, 830 - Bettord Roxo• Te!: 761-0285 
R Braga. 5 • Penha Circular (esq. e/ lobo J ~ Te!: 280-6848 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUANA 

ELMAR TRANSPORTES L TDA 
Rua Bahia, 135 - Posse - Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2576 / 2577 
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I Encontro de Educação 
No dia 27 de maio, a Coordenadoria de 
Educa~ão-e Cultura da Sub- Prefeitura de 
Cabuçu, em Nova Iguaçu, realizou um en
contro na E. M. Darcílio Ayres Raunheit
ti,, tendo como convidada a professora 
ZELIA NEVES, ti tu lar de várias cadeiras 
na área de educação da Universidade de 
Nova lguaçu-UNIG, que proferiu impor
tante palestra sobre "CONSTRUTIVIS
MO" para uma platéia de aproximada-. 
mente duzentos educadores, vários deles 
acadêmicos de Pedagogia da SESNI. 
Segundo ZÉLIA, "O professor trabalha a 
nível de sala de aula, mas não tem autono
mia para decidir sua prática pedagógica, ele 
exercita o que 9utras pessoas escreveram, 
determinaram. E como se um paciente fosse 
atendido por um médico que pesquisa a 
fundo os sintomas de sua doença, entretan
to, quem prescreve a receita é outro médico 
que apesar de muito competente, nunca 
examinou esse paciente. O professor execu
ta o que outro espe<;ialista escreveu". 
Confessou ainda ZÉLIA: "Particularmente 
somos contrário ao uso de cartilhas edita
das, por conterem enganos conceituais, po
rén:i sabemos da dificuldade dos professores 
em orientarem seus alunos na construção 
de suas próprias cartilhas, pois não foram 
preparados para tal tarefa". 
Acresctntando que: "A crítica que faze
mos ao livro didático (não ao bom livro) 
é de conterem urna ideologia dominante 
que tem como objetivo a perpetuação do 
modelo social vigente, a sociedade se 
manter em classes onde uns poucos man
dam e outros obedecem". 
R~pondendo pergunda da atenta platéia, 
ZELIA explicou: "Construtivismo não é 
para se definir, para se ensinar, é para 
praticar na sala de aula, é construir o 
conhecimento através da Ação". 

Apalestrante conceituou como pontos bá
sicos do Construtivismo·"Conhecer a teoria 
Piagetiana=m ua amplitude", "Estudar to
dos os pensa res da linha construtivista", 
"Trocar e · eriências com outros educa
dores que adotaram essa prática pedagógi
ca" e "Não ser autoritário, não reproduzir o 
modelo vigente. Inovar, criar, ter iniciativa, 
dar liberdade ao aluno". 
Encerrando a palestra, ZÉLIA NEVES 
contou a "História da Escola na Floresta", 
onde os bichos tentaram organizar uma 
escola, não dando certo. A__o questionarem 
o fracasso, foram esclarecidos pela sábia 
coruja que tal ocorreu por terem copiado o 
modelo idealizado pelo bicho-homem. 
~mo homenagem por sua participação, 
ZELIA recebeu da Comissão Organizado
ra um buquêde rosas. O encontro foi encer
rado com a apresentação de um coral forma
do por professores, de um jogral e do 
conjunto musical ONIX, da Igreja Batista 
Centrá_) de Cabuçu~ O evento teve o patrocí
nio da ºfirma EDNAS BAZAR. 
Em posterior bate-papo com a professora 
THIELCIA FAIAL DE MORAES, Co
ordenadora de Educação e Cultura da 
Sub-Prefeitura de Cabuçu, ela nos relatou 
entusiasmada que o sucesso do evento foi 
tão grande que a UNIG-SESNI propos 
que fossem feitos sob seu patrocínio mais 
três encontros para continuidade da pro
posta, oferecendo o auditório da entidade 
para que estes se realizassem. O II Encon
tro, ainda sobre o tema "CONSTRUTIVIS
MO", será realizado no próximo dia 28 de 
agosto (sábado), de 8 às 12 h., enfocando 
"EV ASAO" e "REPETÊNCIA". Os partici
pantes do I ENCON1RO terão sua inscrição 
automática,sendo que a; noms terãoquelàzê..lo 
no protocolo da SESNI. serão fornecidos 
CERTIF1CADOS DE PARTICIPAÇÃO. 

1 A 15 JUN/93 

e Cultura em Cabuçu 
E. M. Darcílio A. Raunheitti participa 

de competições estaduais 
A E. M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI, na 
localidade de..Cabuçu, está participando, pela 
primeira vez, de competições a nivel estadual. 
Segundo a Coordenadora de Educação e 
Cultura da-Sub- Prefeitura da região, THIEL
CIA FAIAL DE MORAES, é o excelente o tra
balho que vem sendo realizado nesta área 
pela diretora da escola, prof. IEDA SOBRAL 
GONZALEZ. 
Em entrevista com a referida diretora, ela 
informou que equipes de alunos da escola 
estão participando de várias modalidades 
esportivas no XI INTERCOLEGIAL e no 
JEEPs - JOGOS ESTADUAIS DAS ESCOLAS 
PUBLICAS, com a participação de escolas 
estaduais e muncipais. IEDA está indo pes
soalmente aos organizadores dos eventos 
inscrever suas crianças, numa demonstra
ção de forte interesse no trabalho. A dificul
dade de participação é muito grande, pois a 
escola não dispõe de material esportivo e 
uniformes para competição, têm sido conse
guidos, por empréstimo, atreves esforço do 

professor de educação física ANGELISON 
LOURENÇO que, junto com seu colega MAU
RÍCIO TOMAZ, vem treinando e acompanhan
do os alunos. 
A professora IEDA está entusiasmada com o 
retorno que este trabalho vem trazendo, pois 
quando assumiu n direção era grande a de
pedração da escola, tendo havido diversas 
palestras, dela e de THIELCIA, com os alu
nos, e, com a participação dos alunos nas 
práticas esportivas, estes mudaram comple
tamente de comportamento. A energia de 
alguns alunos que era voltada para um lado 
negativo, está voltada agora para esta ativi
dade. 
Despertou também o interesse das crianças 
por outras atividades, com resultados posi
t ivos, trazendo melhor aproveitamento em 
sala de aula com mudança no rendimento. 
Também tem sido feito um trabalho psicoló
gico em cima dos alunos, para que eles se 
conscientizem que é importante a participa
ção, com a obtenção de medalhas ou não. 

Comunidade impede prefeitura de 
fechar escola em Cabuçu 

A COMUNIDADE DE CABUÇU, 
contrariando setores da Secretaria 
Municipal de Educação de Nova 
Iguaçu, a comunidade daquele local 
impediu que a E. M. VISCONDE DE 
ITABORAÍ, que se encontrava em 
rúínas, fosse desativada. Entidades 
organizadas da localidade, com o 
apoio da Coordenadora de Educação 
e Cultura da Sub- Prefeitura, prof. 
THIELCIA FAIAL DE MORAES, 
conseguiram no comércio local doa-

., 

ção de material e, juntos, em mutirão, 
reconstruiram todo o prédio, onde por 
determinação direta do Secretário da 
pasta, Prof. ACÁRISI RIBEIRO, já 
estão funcionando várias turmas. A 
mobilização popular teve o apoio do 
Sub-Prefeito JONAS FAUSTO. A 
professora THIELCIA declarou dar 
gosto trabalhar com esta comunidade, 
pois ela tem amor a escola, não depe
dra o patrimônio e ajuda na sua manu
tenção. 

CARNEIRINHO DISTRIBUIDORA Otica São José 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

SE VOCÊ PENSA EM CONSTRUÇÃO 

A CARNEIRINHO É A SOLUÇÃO. 

Rua Maria Lúcia, 285 - Santa Rita -
Nova Iguaçu - RJ 

Centro de Educação Moderna 
e Jardilll Escola Castelinho 

e 
E 
M 
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Óculos, Filmes e Revelações Kodak 

Vendas a Prazo em 3 pagamentos 
sem juros 

Xerox e Plastificações de Documentos 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 34 - Loja 16 
Centro - Nova Iguaçu 

Pça. Getúlio Vargas, 15 - Loja 01 - Centro 
Belford Roxo 
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BELFORD ROXO EM FOCO 

CEM realiza com sucesso 11 Projetão 
Com objetivo educacional e cultural, 
como tudo que ali é promovido, o 
CENTRO DE EDUCAÇÃO MODERNA 
- CEM, com a coordenação das 
Equipes de Português, História e In
glês e apoio da Direção, Coordenação 
e Orientação Educacional, realizou o 
li PROJETÃO, no dia 5 de junho, em 
seu anfiteatro. O projeto contou com 
a participação dos alunos, de 1 ° e 2º 
grau, na organização e apresentação 
de crônicas, poesias inéditas e coreo
grafias de músicas brasileiras e de 
língua inglesa, sob a orientação dos 
professores das equipes. 
O li PROJEtÃO contou com um corpo 
de jurados criteriosamente indicados 
que escolheram os vencedores que 
serão premiados com bolsas de estu
do, passeio histórico, publi_cação das 
poesias e crônicas, e ingressos para 
peça teatral. Ao final do evento, cen
tenas de jovens que participaram ou 
assistiram, invadiram todo o espaço, 
promovendo um baile animado por 
uma equipe de discoteque. 
Em entrevista com a prof. KA THIA 
SOARES THAN, Diretora Pedagógica 
do colégio, fomos infonnados que tais 
projetos têm como objetivo incentivar a 
participação dos alunos em atividades 
criativas e de muita expressão, visando 
o desenvolvimento global, bem como a 

canal ização da grande energia estu
dantil para realizações saudáveis, de 
crescimento pessoal e grupal. 
Também a p rof. FERNANDA BIC
CHIERI SOARES, diretora do CEM, 
que acompanhada de seu dedicado 
esposo, também diretor, CARLOS 
VICTOR SOARES supervisionavam 
todo o evento, em emocionado depoi
mento, fez questão de destacar que 
todo o brilhantismo do evento, o belís
simo cenário confeccionado, a orga
nização e riqueza cultural do trabalho, 
foi fruto de exclusivo esforço daqueles 
jovens e orientação de seus mestres. 
Foram premiados, como primeiro co
locado de suas categorias: Inglês Ju
nior Coreografia - LET'S DANCE, In
glês Senior (coreografia) - SIMPLE 
THE BEST, História - A BAHIA, portu
guês Senior (prosa) - VESTIDO DE 
NOIVA de LUIZ FERNANDO S. CAL
DAS, Português Junior (poesia) -
SONHAR de SÉRGIO S. SANTOS, 
Português Senior (poesia) - APELO 
DO DEFICIENTE de TATIANA DE 
SOUZA CALIRO, Intérprete Junior -
DARIO TELES e Intérprete Senior -
RENATA VERÔNICA. 
EVENTOS COMO ESTE DEVEM SER
VIR DE EXEMPLO PARA O APRIMO
RAMENTO DA CULTURA NA "BAIXA
DA DA GUANABARAº. 
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ACIBER PROMOVE 
PALESTRA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recentemente, em badalado almo
ço, a ACIBER reuniu vários empresá
rios para uma palestra proferida por 
OLDEMAR FERREIRA, chefe do Se
tor de Treinamento do SENAI, sobre 
"TERMO DE COOPERAÇÃO E PRO
GRAMAÇÃO PROFISSIONAL DA 
EMPRESA", importante projeto na 
área industrial, onde empresários 
utilizam treinamento para seus fun
cionários sem dispor de capital. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
administrativa; Treinamento para o 
pessoal em nível de supervisão, mes
tres, contramestres, encarregados e 
ocupantes de pàstos de chefia média 
em geral. 
Entre os presentes registramos a 
presença dos empresários CEZAR 
FRAMBACH, da prof. FERNANDA 
BICCHIERI SOARES, HERBERT 
THAN, Presidente da ACIBER; JOÃO 
BATISTA DE ALMEIDA, conselheiro 

À mesa, o palestrante Oldemar, o Pres. da ACIBER, Hebert Than 

e João B. Almeida, Cons. da Firjan. 

Através deste convênio, as empre
sas dispõe de Cursos de qualifica
ção, aperfeiçoamento, esp·ecializa
ção e treinamento, até a nível de 
mestria, para adultos; Treinamento 
para o pessoal de apoio, na área 

da Firjan e organizador do evento; SIL
VIO BÁRCIA do RC Belford Roxo e 
MARCELO BÁRCIA, gerente do SE
BRAE em Belford Roxo, além do 
sempre presente ANTONIO JOSÉ 
TENÓRIO, Tesoureiro da ACIBER. 

ORAÇÃO DAS 13 
ALMAS BENDITAS 

Direção: Otilio S. Rocha 

OH! minhas 13 almas benditas. A 
vós peço pelo amor de Deus, que 
meu ped ido seja atendido. Minhas 
13 a lmas, Bend itas. Sab idas e En
tendidas, a Vós peço pelo sangue 
que JESUS derramou, que meu pe
d ido seja atendido Meu SENHOR 
JESUS CRISTO que a vossa prote
ção me cubra com vossos braços e 
me proteja com vossos olhos Oh! 
DEUS de vontade, Vós fostes meu 
defensor na vida e na morte. peço 
que me livreis das d ificuldades que 
me afligem. Minhas 13 Almas Ben
ditas, Sabidas e Entend idas, a~ 
cançada a g raça que •os peço( ... ) 
ficarei sua devota e mandarei pu
blicar esta oração e mandarei cele
brar uma missa. Rezar 13 PN, 13 
AM durante ~ 3 d ias. 

Quem fica na 
praça só vendo 
a banda passar 

Jamais nela 
poderá 

participar ... 
Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 

ANUNCIE SEM 
FRONTEIRAS 

767-1198 

~ 
CE13 

Centro Educacional Brasileiro 
A ESCOLA QUE VOCÊ MERECE 

Direção: Prof.: RUBENS MENEZES 
Rua Dagmar nº 38 - Centro de Belford Roxo 

(Próximo ao parque) - Tel.: 761-6549 

CURSOS: Pré-escolar e 1 ° grau (C. A. à 8ª série) 
SUPLETIVO (5ª à 8~ séries em 2 anos) 

2º grau (Contabilidade - Form. Geral - -Administração) 

. . . . . .. .. •;• 

M. L. N. P. 

■-------------
Acompanhando a trajetória do JORNAL SEM 

FRONTEIRAS, no seu primeiro ano de existência, 

divulgando o que de melhor existe em nossos muni

cípios só podemos dizer simplesmente: PARABÉNS. 

Profs. Josineide e Rubens Menezes 

---------------■ ; '~\"',~~---
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HISTÓRIA DE BELFORD ROXO 

Na história de Belford Roxo, iniciada 
na edição passada, é preciso que 
deixemos um pouco o período da co
lonização do Brasil e consequente
mente da nossa região e procurare
mos enfocar um fato mais evidente e 
atual. Quando perguntam se a Bica da . 
Mulata vai voltar, respondo sempre 
com certa expectativa - 'se o povo 
betforroxense quiser ... • É sobre o as
sunto que vamos tratar. Para que te
nhamos um justo motivo para sua vol
ta é necessário analisarmos primeiro 
a sua origem. A estátua chegou a nos
sa cidade no início do século, depois 
da emancipação do município de São 
João de Meriti, que antes pertencia a 
Nova Iguaçu. Transferido o Depto. de 
Águas para Belford Roxo, o símbolo 
que representava a Deusa das Águas 
mereceu um destaque em nossa prin
cipal Praça. Era uma fonte onde o 
povo obtinha o precioso liquido, puro, 
saudável, pois não havia canalização 
para as residências, nestas existia os 
poços perfurados nos quintais. Aqui 
era ainda uma região quase isolada 
devido à malária e, depois, a gripe 
espanhola, entre outras doenças en
dêmicas da ocasião. A água dessa 
fonte era considerada miraculosa pe
los nossos habitantes e o povo perce-

A BICA DA MULATA 
beu o valor ~ presença dela, apeli
dando-a, G~inhosamente, de BICA 
DA MULATA. Passou então Euterpe, 
verdadeiro nome dessa obra artística 
- a Musa (grega) da Música e da Poe-

eia Dois de Julho, até hoje existente. 
Entretanto, na ocasião em que o local 
recebeu o calçamento e arborização, 
na década de.50, a BICA DA MULATA 
foi dali retirada e colocada sobre uma 

sia Lírica, receber pilastra quase em 
sua identidade cul- frente a Padaria Cen-
tu ral, reconhecida trai, na mesma pra-
pela comunidade ça. Não havia mais 
do nosso Brejo, função para a fonte, 
hoje Belford Roxo. pois a maioria das re-
Euterpe, Deusa das sidências já possuía 
Águas,sejaláonome água encanada. 
que for, não passou Como em toda histó-
desapercebida em ria existem contra-
nossa terra, tomou- vérsias, contam ai-
se sim o símbolo guns moradores 
máximo popular, da antigos que um 
história-e da cultura doente mental subiu 
da nossa gente. no pedestal e derru-
Quando a Praça foi bou nossa deusa, 
inaugurada pelo entretanto a Profa. 
então Presidente Léa Barcelos , 
da Republ·1ca Dr ConselheiradoCEN-

, · 4 "f- d \ I l " ftca1·a n" , . _ onte a . u ata , que .. PRE B lf d R 
Getul,o Dorneles Praça Getúlio nugas, está hoje no e or oxo, 
Vargas, recebeu ~ Largo cios Leões, no Rio de ~aneiro afirma que foi um 
seu nome que ate '------------~ conterrâneo identifi-
hoje permanece. O fato ocorreu em cada como Cid, que após a euforia de 
1931, junto com a instalação da ener- algumas bebidas, subiu na pilastra e 
gia elétrica nos logradouros públicos, derrubou a estátua. A consequência 
a nossa estátua permaneceu oride foi foi desastrosa para todos nós, leva-
instalada, em frente a histórica Farmá- ram-na para Nova Iguaçu a fim de · 
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Fernanda Bicchieri Soares 

consertá-la e nunca mais voltou para 
o convívio do povo que soube amá-la 
e respeitá-la, e hoje sabe- se que de
pois de ficar como uma ilustre desco
nhecida no paço de um departamento 
municipal, onde hoje funciona a Se
cretaria de Saúde e Bem-Estar-Social 
de Nova Iguaçu, na década de 60 e 
70, foi parar nos porões da Cobrex, 
sede provisória da Prefeitura dequele 
município, de lá, emprestada a Pavu
na na década de 80, apareceu no 
Largo dos Leões, no Rio de Janeiro. 
Lá como puderam comprovar na edi
ção do RJ-TV da Globo, no último 21 
de maio, também seus moradores 
não sabem qual é a sua identidade, e 
por ironia o Largo que deveria ser dos 
Leões, não existe nenhuma espécie 
desse animal felino. Está a nossa Bica 
- a da Mulata - característica da Mulher 
Mestiça que habita a nossa Baixada, 
isolada, sem o reconhecimento do 
que seja a sua vida, a sua história e o 
que ela para nós representa. Está lá a 
nossa única relíquia popular belfor
roxense. Trazê-la de volta é mais que 
um ato de justiça, apenas uma deci
são política ou, talvez, da mobilização 
popular que, pacificamente, pode im
por o seu resgate, para a mesma pra
ça e local. 

SEMANA 
DO QUÍMICO 

Sociais Belf orroxenses 

=••• ••• ·•· • ❖' •,•••.•.•.•,• u•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :::::•-:-••:••:•:::::.•••--.•::.• -:::.❖•••--•• • •• •• ••-- • :::::-: .· : j 

Na semana de 05 a 09 de 
julho próximo, o CEM - CEN
TRO DE EDUCAÇÃO MO
DERNA estará promovendo, 
através do Departamento 
de Ciências, o evento SE
MANA DO QUÍMICO, com o 
objetivo de reunir profissio
nais da área, junto a estu
d antes secundaristas e 
universitários, em torno de 
assuntos de interesse da 
comunidade científica. Os 
temas que serão abordados 
têm por finalidade fornecer 
conhecimentos técnicos
científicos aos estudantes, 
bem como despertar inte
resses e aptidoes para futu
ras pesquisas. O even_to · 
contará com a participação 
das indústri as locais (que 

• .J ,·\,-, 1 , ... _. ·•'i .' 
1. • •• - - ••••• 

.. 

montarão stands), interes
sadas na melhoria do nível 
dos profissionais formados 
na região. Contará também, 
com órgãos, como o Conse
lho Regional de Química e o 
Sindicato dos Químicos, que 
trarão profissionais pales
trantes, visando fortalecer a 
imagem e a competência da 
classe. 
Com a finalidade de ampliar a 
qualidade da Semana, os alu
nos, professores e equipe 
pedagógica, envolvidos no 
projeto, estão contactando 
empresas e entidades para 
solicitar o apoio necessário, 
contando com os seus reais 
interesses no formação de 
nossos jovens, futuro do nos
so país. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dia 29 de maio, no 
aconchego do seu 
lar, a simpática 
professora KA
TIA SOARES 
1HAN (foto), Di
retora do CEM, 
c.omemorou mais 
um ano de feliz.-..---"-"~---..._. 
existência, ao lado do maridão HER
BERT THAN e dos fi lhos VERE
NA e RODRIGO 

Nodia 06 deste mês aniversariou MA
NOEL NASCIMENTO DIAS, "Ma
noel da Lord" que comemorou ao la
do de sua esposa NILZA e dos filhos 
CRISTINA e CARLOS ALBERTO. 

No dia 8 foi a vez de AMÉRICO MA
CHADO comemorar, com a esposa 
SOLANGE e de mais membros da 
família, mais um ano de vida. 

No dia 11, rodeado de familiares e 
inúmeros amigos, o bem sucedido 
empresário JOÃO BATISTA DE 
ALMEIDA, secretário da ACIBER e 
membro do Conselho da FIRJAN, 
além de diretor de outras entidades, 
c.omemorou mais um "niver". 
Dia 23, na Conf. Lanch. Natural se
rá dia de festa em homenagem ao 

seu titular , ROGÉRIO JOSÉ PE
REIRA, que também ira c.omemorar a 
data, em sua residência, c.om o carinho 
da família e selecionados amigos. 

Dia 24 a Câmara Municipal de Bel
ford Roxo, em sessão especial, home
nageará o vereador G ILSON BRITO 
aniversariante do dia. 

No dia 26 será a vez do jovem empre
sário JOÃO ALVES CORREIA re
ceber o carinho de seus funcionários 
da Madeirex e de familiares pela sua 
data natalícia. 

No dia 21 de maio a graciosa jovem 
ERIKASILVASOARESc.olheumais 
um ano no jardim çle sua feliz existência 
recebendo o carinho de seus c.orujas 
pais Maria Helena e Antonio Soares. 

No dia lº de junho a gentil senhora 
NOELGA SODRÉ, professora e as
sessora do Vereador Sebastião Cor
redeira, com direito a jantar e bolo, 
recebeu o carinho de mais de duzen
tas pessoas, entre parentes e amigos. 

4 anos de feliz existência matrimonial 
foi comemorado no dia 6, em lauto 
jantar, pelo simpát ico casal ROSI
LEID E DE AL1!EIDA e LUÍS 
CARLOS BERTINE. 
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ROTARY EM MOVIMENTO 
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Casa da Amizade 
tem nova presidente 

A Casa da Amizade, do Rotary Nova 
Iguaçu, empossou no dia 28/05, sua nova 
presidente. O agape ocorreu ocorreu no 
salão nobre do Nova Iguaçu Country 
Clube com a presença do futuro Gov. de 
Rotary: Edson Avelar e Sr3, com a sole
nidade conduzida pelo presidente do 
R.C._ Nova Iguaçu:. L uiz Sérgio M. 
Duarte. 

Leila Giraldo dos Santos (pres. anterior) 
t ransmite o cargo para Maria da Conceição. 

A nova presidente Srª Maria da Concei
ção Domingues Arydes (esposa de Ab
dala Arydes (próximo prcs. do R.C. No
va Iguaçu) irá conduzir os trabalhos da 
CASA DA AMIZADE no período 
93/94. Nessa oportunidade foram, tam
bém empossados novos membros neste 
clube. 
Das inúmeras presenças anotamos as se
guintes: L uís Fernando (futuro pres. do 
R.C.N.l.-Leste), Sada Milton Gonçalves 
(Coord. das Casas da Amizade do Distr. 
4570) Paulo A rruda e Saide, Tarcissio e 
Conceição, Geraldo Miguelloti e Maria 
José, Dep. José Távora e Sonia e muitas 
outras. 

POSSE CONJUNTA 
Os Rotary Clubes Nova Iguaçu Austin, 
Nova Iguaçu Leste, Nova Iguaçu Prata, 
Queimados e Mesquita, vão realizar no 

dia 7 de julho reunião festiva para a 
posse de seus respectivos novos presi
dentes, em que deverão estar presentes 
os ex-governadores do Distri to 4570, 
além do novo governador Edson Avelar 
e várias outras personalidades que já es
tão sendo convidadas. O evento aconte
cerá na RIO SAMP A. 

BINGO FOI SUCESSO 
O Bingo real izado pelas senhoras da Ca
sa da A mizade de Mesquita/Prata e 
Leste, bastante c.oncorrido, obteve su
cesso total. Os recursos amealhados no 
evento serão usados em trabalhos de as
sistência social, e por falar nisso vão ini
ciar a campanha do cobertor para aga
salhar velhinhos carentes no próximo 
inverno. 

ROTARY 
BELFORD ROXO 

O RC B. Roxo tem realizado um ex
celente trabalho e nas reuniões em 
que participamos, como convidado 
especial, temos oportunidade de to
mar conhecimento de par te deste tra
balho. Palestras sempre ilustram es
tas reuniões, como no dia 31 de maio, 
tendo como palestrante ASSIS FER
NANDES que enfocou, dentro de 
A tividades da Avenida de Serviços In
ternacionais, o intercâmbio de jovens 
com outros países, como o ROTA
RACTe o INTERACT, quando estu
dantes são assistidos por bolsas de es
tudo mantidas pela FUNDAÇÃO 
ROTARIA, considerada pela ONU 
como entidade filantrópica de maior 
credibilidade do mundo. No dia 7 
deste mês foi a bióloga LUCÍLIA GI
MENEZ, da Prefei tura de Belford 
R oxo, que em sua palestra sobre 
meio-ambiente, enfocou o trabalho 

de reciclagem de lixo e saúde sanitá
ria desenvolvido por seu Departa
men to. 
Bom trabalho vem desenvolvendo A Ca
sa da Amizade do RC B. Roxo, sob a 
presidência da simpática senhora IARA 
LIMA, na área assistencial. No dia 1 de 
agosto realizará o BINGO DA AMI
ZADE, às 15 h., no BA YER ESPORTE 
CLUBE, com a renda revertida para 
aquisição de um aparelho auditivo eco
bertores para famílias de baixa renda. Os 
participantes estarão concorrendo a 1 
vídeo cassete, 1 TV a cor, 1 bicicleta, 1 
ventilador de teto e 1 ferro elétrico. Vale 
a pena participar. Se não bastasse pela 
nobreza da causa, mas também pelo ex
celente padrão dos prêmios, doação de 
empresários. 
Já no dia 19 deste mês haverá o almoço 
do bota-fora de JOSÉ CAPUTO e pares 
da atual diretoria, reunião de compa
nheirismo que acontecerá no sítio de JO
SÉ CARLOS DO NASCIMENTO. Já 
no dia 28 JOSÉ CA.PUTO, em reunião 
festiva às 19 horas, estará passando a 
presidência para SIL V IO BÁRCIA, 
eleito para gestão 93/94. 
No RC BELFORD ROXO, que re
centemente conquistou o Tro féu 
MAIOR CARAVANA na posse da 
atual Presidente da Casa da Amizade 
do RC N. Iguaçu, temos registrado a 
presença constante dos sócios HÉ
LIO BÁRCIA, FRANCISCO COR
RÊA com esposa DENISE, RENA
TO SOUZA, JOAQUIM 
RODRIGUES, GERALDO BALBI
NO, a dinâmica ENI SIMONE, R ITA 
BÁR,CIA esposa do presiden te _93, 
JOSE FERRAZ e JOAO CORREA, 
sempre assessorados pela secretária 
ANGELA LIMA e tesoureiro RI
BEIRO. Recen temen te tivemos o 
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ROTARY 
VILAR DOS TELES 

Estreante em nossa coluna, o RC SÃO 
JOÃO DE MERITI-VILAR DOS 
TELES, em sm reuniã() do dia 8 deste 
mês, prestou homenagens ao seu pran
teado fundador GIUSEPPE CAPUTO, 
falecido no dia 14 do mês passado, para 
consternação dos membros daquele 
clube. 

... . 

Compuseram a mesa diretora com o 
Presidente JÚLIO TEIXEIRA, os 
senhores EDÉSIO MENDONÇA 
(secretário) ; ERALDO BOM (presi 
dente para 93/94); MANOEL PE
REIRA DA COSTA (RC CUIABÁ -
Mato Grosso do Sul), JAIR STER
CY ( RC São João de Meriti ) , 
JORGE MIGUEL (RC RIO-I 
NHAUMA) e os convidados JOSÉ 
SI MPLfCIO e VALDEMAR FA
RIAS, além de JOSÉ DA MOTTA 
CAPUTO, Presiden te do RC Belford 
Roxo e filho do homenageado. No .. 
Protocolo GERALDO DA 
CONCEIÇÃO (Geraldão), tratado 
carinhosamente pelos companheiros 
de "governador". Foram a tri buna 
( que receberá o nome de GIU
SEPPE CAPUTO) sempre enfo
cando o homenageado, seu f i l ho 
JO SÉ CAPUTO, mais CÍ CERO 
TELLES, SÉRGIO PEREIRA e 
PAULO VAGNER que ao final leu 
alguns pensamentos escritos pelo sau
doso companheiro. 
No dia 06 de julho acontecerá a posse do 
Conselho Diretor para 93/94, às 20 ho
ras, no Beef Place, quando assumirá a 
presidência ERALDO ALVES BOM. 
Na mesma oportunidade será empossa
do o Conselho Diretor do RC COE
LHO DA ROCHA. 

reingresso dos empre
sários PAULO GONZA
GA e JOSÉ CARLOS 
NASCIMENTO. É pre
sença constante o sócio 
honorário WISLAINE 
DUARTE PEREIRA 
(Maninho), o BARÃO 
DETINGUÁ. 

JUANINHA 
, 

PARABENS! 
FOI ÓTIMO 

t:j:I::ei:t;a~:;:::!:Ji!1l:R~iRlç'ªI1B;]Ví~í~.r~~ ., 
Retífica - Carc~ça - Eixo - Cabeçotes 
Motores a Gasolina, Álcool, Diesel 

VOLKS-PASSAT--KOMBI-CHEVETTE-MONZA-flAT-CORCEU:SCORT 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Edson Passos 
Mesquita - Nova Iguaçu 

(antiga Getúlio de Moura) Tels: 796-4726 e 796-1895 
APOIAMOS A EMANCIPAÇÃO DE MESQUITA 

COMIDA A KILO 

.. 

Motéis 

***** 
De Trote e Caputo 
PAPELARIA E LIVRARIA 

• Diversos tipos de saladas 

• Pratos Quentes 

• O cafezinho e o drink são por nossa conta. 

MEDIEVAL 
Ltda 

Rod. Pres. Outra, km 17 

Nova Iguaçu - Tel: 767-2325 

UMA ORGANIZAÇÃO A 
SERVIÇO DO ESTUDANTE 

São João de Meriti - Belford Roxo 
Duque de Caxias - Vilar dos Teles 

PBX 756-1117 

• PIZZA É A NOSSA ESPECIALIDADE 
Venha e Sinta-se em Casa 

RESTAURANTE E PIZZARIA 
Rua Rocha Carvalho, 1170 - Belford Roxo 



... 
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Ili Feira Esotérica de 
Nova Iguaçu - IEVE 

A EMANCIPAÇÃO DE MESQUITA 

. O 5° Distrito de Nova Iguaçu - Mesqui
ta - movimenta-se novamente para 
realizar seu plebiscito a fim de decidir 
sua emanciapação política-adminis
trativa e tornar-se mais um município 
da Baixada. 

Nelson Junior 

patrol, 2 guindastes e 2 caminhões 
trabalhando, temporariamente, de se
gunda à sábado. Já limpou os valões, 
aterrou 50% do município, construiu 5 
escolas, reformou 1 o, a saúde está 
funcionando, em que pese os desvios 
de verbas para Nova Iguaçu, está 
cumprindo com as despesas nesse 
setor como: pagamento de 40 enfer
meiros, 40 médicos e distribuindo re
médios para o povo. Japerí está fun

Vai acontecer, no Esporte 

Clube Iguaçu, nos dias 26 e 27 
de junho, a Ili FEIRA ESOTÉRI
CA DE NOVA IGUAÇU, das 14 

às 22 h. 

Como atrações acontecerão 
danças ciganas, acompanhada 
ao som de violinos, comidas tí
picas ciganas e as palestras 
que serão proferidas durante 
toda a programação com as
suntos diversos tais como: 

Missão Messiânica de Jesus; 
o julgamento de Jesus; Lamuria 
e Atlântida seriam continentes de 
super-homens ou apenas mera 
fantasia criada por Pitágoras? 

Culto Afro-Brasileiro - Pirâ
mides - Ufologia - Demoniologia 
- Espiritismo - Umbanda - Karma 

e Darma. 

Demonstrações de Artes 
Marciais e, 

Mediunidade nas Artes Mar

ciais. 
O POR QUE DA FEIRA. 
A questão é que estamos na 

era de Aquario , o qual mostra 

que a humanidade tem que se

guir um caminho real de vida, já 
que a era de Peixes, ou seja, o 
período que apareceram os 
grandes AVATAR: Jesus, Krish
na, Buda, Maomé e Mahatma 
Gandhi, ou seja, mostrando que 
ainda a humanidade estava em 
um estado embrionário. Sendo 
assim a era de Aquario veio pa
ra nos mostrar o motivo pelo 
qual, realmente, vivemos neste 

mundo de provas e expiações 
para transformá-lo em um mun
do de regeneração. 

Palestrantes: 
Babalorixa Wilson de Oxoce, 

Dr. Luiz Marcelo Peixoto Lu
banco, Prof. Newton G. Barros, 
Yossuef Marrayana, lvete Pan

taleão e ~orammed. A feira 
tem a coordenação geral de 
Morammed Isa Arafat, Apoio 
desse Jornal e do Programa 
Plantão do Povo, (da Rádio 
Solimões) . Os ingressos esta
rão á venda no local a preços 
populares. 

Desde 1957 que pretende desvenci
lhar-se de Nova Iguaçu, mas por falta 
de escrúpulos de alguns políticos, 
que viveram naquela época, só pen
savam nos votos que poderiam obter 
nas eleições municipais e impediam o 
seu progresso. 
Após a fusão dos Est. do Rio com o da 
Guanabara, a invasão de políticos es
tranhos tornou cada vez mais inviável 
a concretização do sonho dos mes
quitenses. 
Mas desta vez, irão as urnas e votarão 
pela emancipação, contrariando os 
falsos defensores da emancipação, 
que só querem iludir a opinião públi
ca, ou melhor, os menos esclarecidos. 
O Prefeito de Japerí - Carlos Moraes 
Costa - em pronunciamento em uma 
de suas reuniões preparatórias (da 
emancipação) informou aos mesqui
tenses que em apenas cinco meses 
de sua administração, Japerí já conta 
com uma arrecadação de Cr$ 20 
bilhões de repasses, e atende às suas 
necessidades, já conta com 35 equi
pamentos alugados, 17 caminhões, 3 
retro- escavadeiras, 1 pá-mecânica, 2 

cionando muito bem. 
Mesquita tem renda maior que Japerí, 
comparando-se com a de Belford 
Roxo. Concluindo Carlos Moraes Cos
ta, incentivou os moradores de Mes
quita a levarem a cabo este ideal, es
clarecendo sobre o que pode realizar 
após a emancipação e, no segundo 
plano, escolher seu primeiro gover
nante. Capaz, conhecedor profundo 
dos problemas locais e que possua 
credibilidade dos futuros munícipes. 

Mesquita vem sendo violentada por 
atuações de péssimos políticos e com 
isso não recebe, em troca, do governo 
municipal, o que necessita para o seu 
desenvolvimento. Já está na hora de 
Mesquita dar a volta por cima. Até hoje 
seus moradores serviram de 'cobaias' 
dos políticos que se vestiram de cor
deirinhos mas, na realidade, só se 
preocuparam em impedir o progresso 
dessa localidade. 

•f W,,.eIU W ttfiel&$1 
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Indústrias 
Reunidas Ltda. 

~ PISCINAS 
PORTO RICO 

~ 
CIDADAO IGUAÇUANO 

PIZZAS 
SALGADOS 

DOCES FINOS 
SORVETES 

Fabricamos Móveis de Escritório 

rrtf'J. ~ Residenciais e ffl' M .- .- Escolares 

Piscinas de Concreto e Fibra 
Saunas e Equipamentos 

Rod. Pres. Outra, km 14,5 

TRAV. MARIANO DE MOURA, 85 

NOVA IGUAÇU - RJ 

Rua Estado do Rio, 338 - Andrade Araújo 
Nova Iguaçu - RJ 

Tels: 761-4551 e 761-4650 

N. Iguaçu - RJ 

Tels.: 768-0121 - 767-0763 

(~ ___ PE_D_R_E_I_RA __ N_O_S_S_A_S_E_N_H_O_R_A_D_E_F_Á_T_IM_A ___ ] 
Nossas congratulações pela passagem do primeiro aniversário de fundação do 

Jornal "SEM FRONTEIRAS". Um ano informando, esclarecendo e contribuindo, com 
divulgação das mais diversas atividades, para o progresso da cidade. 

PARABÉNS! SIGAM EM FRENTE 

AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 1.031 - NOVA IGUAÇU 
' t • • 
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AGORA 

QUINZENAL 

VOCÊ 

MERECE 

·-A MELHOR 

ANO li 15 a 30 · JUNHO/ 93 Cr$ 10.000,00 

OPÇÃO NA 

BAIXADA 

DA 

GUANABARA 

BELFORD ROX-0 ESCOLHEU 
SUA PRIMEIRA MISS 

Ricardo Gaspar, vice-prefeito sorridente ao ' 
lado da Miss Simpatia. . 

Em noite de brilho, graça, 
beleza e elegância, a admi
nistração de Belford Roxo 
promoveu, neste junho, o 
concurso que escolheu sua 
primeira miss, buscando 
com isso, mudar a imagem 
pintada em cores negras 
pela mídia. · 

Belford Roxo' vem real
mente, se tornando uma no
va cidade. Naquela noite a 
jovem lvandir Moreira, uma 
loira de 1.70 m, 21 anos 
completos logrou alcançar 
o cobiçado título, tendo re
presentado este município 
no con~urso Miss Estado 
do Rio, realizado em Nova 
Friburgo. 

Detalhes na página 8. A graça e a beleza de lvandir no concurso Miss Rio de Janeiro 
(pode-se notar na foto a grafia errada de Belford Roxo e Bom 

Jesus de habapoana , Inscritas nas faixas). 

JOSÉ ABRAÃO HADDAD 
FILIA-SE AO P.S.C~ 

O médico e ex-Deputado José Abraão Haddad, 
assinou no último dia 21 de junho, a sua filiação ao 
Partido do Peixinho, um trabalho do incansável An
tonio Aparecido, presidente do Diretório desse par
tido, no município de Belford Roxo, na foto junto 
com o novo filiado. 

NO CAMINHO HÁ UM POSTE ... HÁ UM 
POSTE NO CAMINHO. 

No terminal ro- ; 
doviário de Nova 
Iguaçu há um 
poste no meio da 
rua que obriga os 
motoristas a irem 
até metade da 
A v. Guadalajara, 
para não colidi
rem com ele, o 
poste em questão 
(que se vê na foto) 
tem o nº 3966/6 ~ 
situa-se bem em 
frente a platafor
ma A. Necessá
rias são as 
providências, a 
quem de direito, 
para sanar este 
problema. 
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PLANTAS, FLORES, JARDINS & CIA 

Mudas por estac.as de galho 
rente até atingir, aproximadamente, 10 
cm de profundidade. 

O CAVALO "CHINÊS" 

Em primeiro lugar você deve escolher 
uma estaca de galho que não seja muito 
velho e nem novo demais, pois no segundo 
caso pode apodrecer antes que se fonnem 
as raízes. Para distinguir se uma estaca é 
velha ou nova, observe sua aparência: en
tre os galhos de urna mesma planta, os 
mais novos são tenros e os mais velhos de 
constituição mais lenhosa. 

2° passo: Já tendo escolhido os galhos e 
retiradas s folhas inferiores, molhe a ponta 
da estaca e mergulhe-a num pó de hormô
nio (encontrado nas boas casas do ramo) 
cuja finalidade é o de acelerar o desenvol
vimento das ralzes. A seguir introduza as 
estacas na mistura, de forma que as folhas 
não se toquem, firmando a terra levemente 
em tomo das estacas para que fiquem não 
só finnes, mas também ere~. · 

Num divertículo da caverna de 
Lascaux: estão pintadas vacas, 
touros, cervos e numerosos ca
valos, alguns dos quais, por 
uma constituição racial que a 
arte pode aprender, e até de 
certo acentuou com sua estili
zação, mereceram o apelativo 
de "cavalinhos chineses". Natu
ralmente não existe de forma 
alguma afinidade com a arte 
chinesa; trata-se de uma dessas 
comparações que se referem 
puramente ao aspecto exte
rior, nas quais até a mais auste
ra cultura às vezes se compraz 
gostosamente. 
As pernas curtas, lançadas ao 
trote, sustentam um corpo re
dondo de pelagem de uma 
brilhante cor ocre e branca, e 
de cabeça pequeníssima, su
til. A crina curta mas basta, 
negra, com uns reflexos tri
gueiros apenas esboçados, ex
trao rd inariame nte macia, 

Legalizações de Empresas 
Escritas Contábeis e Fiscais 

esbate-se até os olhos deixan
do-lhes entrever a lúcida 
convexidade. E uma linha sutil 
desenha o perfil do animal em 
todas as outras partes do cor
po, com um traço levemente 
descontínuo. Isso é típico das 
pinturas de Lascaux:, cujo fun
do granulado torna impossível 
estender compactamente as 
cores, com o que se cria, em 
compensação, uma apreciadís
sima aspereza que torna as tin
tas como que mais porosas, o 
que facilita enormemente os 
efeitos de sombreado e as mu
danças de uma a outra cor, e 
sobretudo ajuda a senso de cor
poreidade. 
(Continuação no próximo nú
mero) 

Manoel Tabella Teixeira 
Presidente do Centro Cultural 
Manoel Tabella - Rua Bernar
dino de Mello, 1737 c/ 16 

Imposto de Renda - Balanços -·contratos, etc ... 

Torne, contudo, precaução _para não 
confundir-se com as próprias característi
cas de cada espécie. As de constituição 
herbácea têm os caules mais suculentos, 
enquanto as espécies lenhosas têm a cõr 
pendendo para o marron. Não é reoomen
dável usar-se estacas com flores ou botões, 
já que a planta que daí resultará não terá 
constituição tão forte quanto aquela que 
desenvolver-se de uma estaca sem Oôr. 
Em média a estaca pode medir de 7 a 15 
cm, necessitando, entretanto, possuir, 
no mínimo, dois nós (de quatro a seis é 
o ideal). 
Corte a estaca sempre na diagoné;,, logo 
abaixo de um dos nós ( + ou - 0,5) com 
tesoura de poda ou faca afiada. É impor-· 
tante destacar que a ferramenta usada 
não aperte o caule antes de cortar, já que 
isto lhe danifica as células. 
O passo seguinte é retirar as folhas infe
riores, mantendo as superiores, a fim de 
que sobreviva enquanto suas raízes não 
se formem. 
Para obter mudas por este processo pro
ceda assim: 
l O passo: Faça uma mistura de 2(3 de 
composto orgânico e 1(3 de areia grossa, 
umedecendo-a levemente depositando
ª no fundo de um saco plástico transpa-

3° passo: Regue brandamente as mudas 
somente para umedecer as folhas, após 
isso junte as pontas do saco plástico e 
sopre para que fique inflado e fecheo-o. 
4° passo: Mantenha o saco em local claro, 
porém não sob luz solar direta. Você no
tará, em pouco tempo, que no interior do 
saco o vapor da água escorrerá por ele até 
a terra, conservando-a, assim, ligeira
mente úmida (não exagere na água,.quan
do fizer a rega descrita no passo anterior). 
5° passo: Se, porventura, formarem-sego
tas grandes, é sinal de excesso d'água. Para 
sanar o problema abra o saco por algumas 
horas para que esse excesso evapore-se. 
6° passo: Através da transparência po
derá ver o comprimento das raízes com 
o auxilio de uma colher ou outra ferra
menta não ponteaguda. 
Quando essas raízes estiverem com 
aproximadamente 2,5 cm, vá abaixando 
a borda do saco no decorrer de uma 
semana. Assim já estarão adaptadas ao 
meio-ambiente podendo, então, serem 
transplantadas no local definivo. 
Na próxima edição mais detalhes sobre 
o assunto. Sucesso! 
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Ecologia & Meio Ambiente 

CARTA 
Hoje abrimos este espaço para publi
car, na íntegra, a carta remetida pela 
Secretaria Municipal de Meio Am
biente, Tecnologia, Comércio e Indús
tria, através do Depto. de Meio Am
biente e Tecnologia - SECIT (sem 
data) cujo teor é o seguinte: 

Aollmo. 
Sr. João Fontes de Almeida 
Diretor de Publicações do Jornal Sem 
Fronteiras 

Prezado Senhor: 
Na edição do mês de maio, depara
mos com uma matéria um ~anto confu
sa e sem lógica, na coluna: ECOLO
GIA & MEIO AMBIENTE, escrita por 
JOVANE PRATE. . 
Em primeiro plano gostaríamos de in
fonnar a este cidadão que a Prefeitura 
de Nova Iguaçu assinou no último dia 
26 de maio, um convênio com o IBA
MA e o Ministério do Meio Ambiente, 
dando um passo fundamental para a 
defesa do Meio Ambiente em nosso 
Município. 
O posto avançado desta Secretaria 
em-Tinguá, em breve será reestrutura
do, o mesmo está incluso no projeto 
denominado PLANTÃO VERDE, que 

será discutido no I Forum Ambiental 
da Baixada, realizado por este Depar
tamento. 
Quanto ao conhecimento do cidadão 
que escreveu a matéria nota- se que 
é mínimo sobre o assunto; fazendo 
uma miscelânea de problemas am
bientais com Corrupção na Política 
Lamentamos ... 

Atenciosamente 
Anylcio Telles Filho 
Coordenador de Meio Ambiente e 
Tecnologia 
SECIT / PMNI 

N.R.: Consideramos louvável a inicia
tiva da Prefeitura em ter assinado o 
convênio mencionado pelo missivista, 
contudo queremos dizer que a maté
ria já estava composta antes dessa 
assinatura O missivista tambem infor
ma que o Posto citado na matéria, 
será reestruturado, portanto ... 
Concluindo esperamos que estas ini
ciativas se concretizem o mais rápido 
possível, pois sem o verde e tudo o 
mais que compõe o nosso ECO-SIS
TEMA, não haverá ninguém para falar 
sobre o assunto, com ou sem conhe
cimento. Disponha de nós. 

Promoções &Merchandising 
Rua Dr. Thibau, 357 - Centro - Nova Iguaçu 

RJ - Tel. (021) 767-3103 - Fax: 767-6697 

Cep.: 26.255-1 ~o 
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SALADA MISTA 
**** No dia 29 
aniversaria Hele
na Francisca Bra
silina, eficiente 
secretária do Li
ceu Sta. Marta. 
**** No dia 21 a 

Rosa, secretária do nosso amigo 
Márcio Fonseca, completou 22 anos 
no dia 29. **** No dia 20 a festa foi 
para a Adriana Leitão, estudante de 

Antonio Aparecido 

(.·~·"''-• - ·•.·.••.·.········•···•·················•,··•··••-;--,-, •• -.•.•••·•·••·•····•·•·•·•v•···•·•·•-.-•·••··•·-.··•··•-··•··-.·••·•••···••·•·-••·•·•···•••-·.••·•··•·•·•··•·•·····•····•··••·-.•·····-.,..···-.·-·.• . ........ _._._._.,,.•.•.·.•-•.-.•,•-•.·.•.;.••·•••v;;.•-•.••.•.••.•.·.•.•-•.·.•-• ..... •.•.•.•-•.·.•-•.-.· • ..-.·.·.j Direito na SES
NI. **** No dia 
16 Viviane V. 
Cabral Nery 
completou seus 
15 anos·. Uma 
das mais aplica
d as alunas do 

PSICÓLOGA FAZ 
PALESTRA 

A Dra. Rosa Maria de Oliveira pro
feriu importante palestra no último 
dia 17 /06, no Restaurante Cabana 
do Pescador, sobre a importância 
do pensamento como forma de cura 
dos distúrbios físicos e emocionais. 
A Dra. Rosa faz parte da corrente 
que acredita no poder da mente hu
mana. Segundo ela através do auto 
conhecimento e desenvolvimento 
da capacidade mental, o ser huma
no é capaz de se curar de doenças 
físicas e equilibrar o seu lado emo
cional. Desde 1986 que vem reali
zando esse tipo de trabalho em No
va Iguaçu. Suas palestras são 
sempre muito prestigiadas pelo pú
blico. 

COMUNIDADE DO BAIRRO 
CRUZEIRO DO SUL 

AGRADECE AO JORNAL 
SEM FRONTEIRAS 

A comunidade do Bairro Cruzeiro 
do Sul encaminhou-nos uma rela
ção extensa de nomes, agradecendo 
a este veículo, em relação a reivin
dicação feita em edições passadas 

relacionadas yom a linha de ônibus 
que serve aq'uela comunidade e que 
até então era irregular, mas hoje o 
EXPRESSO SÃO JORGE, conces
sionária daquela linha, regularizou o 
atendimento das necessidades da
quela população. Fica aqui o registro 
e nossos agradecimentos pela solu
ção do problema. 

FESTA JULINA 
O Liceu Santa Marta vai realizar no 
próximo dia 10/07, swa tradicional 
festa julina com barraquinhas de 
doces e salgados, comidas típicas e 
show com vários artistas. Nesse mes
mo dia estarão inaugurando um mi
ni-posto de saúde, para servir a co
munidade, que levará o nome de 
Sergio Ramos. 

ANIVERSARIANTES 
Quem completou nova idade no dia 
20 foi a Sra. Tereza ..--------. 
Menequecci de 
Brito, ''braço direi
to" do seu_marido, 
Vereador Jesué 
Brito. **** No dia 
24 foi a vez da Srta. 
Arlete que comple
tou 22 aninhos. Foto 1 

"gatinha" Gisele Foto2 

Motta Barreto 
completou 11 aninhas. Gisele é so
brinha do nosso amigo Elcio Antunes 
e está na foto nº 1. * * * * Melina, a da 
foto 2, completou no último dia 15, 
12 primaveras de vivacidade e ale
gria. Seus pais Marta e Arlan estão 
,___..,,..,,..,.. _ __,,, radiantes de felici-

Foto3 

no dia 25/06. 

dades e já tem um 
desejo: ser atriz. 
**** Na foto 3 
Dayany Queiroz da 
Rocha completa 3 
aninhas, sendo a 
alegria dos seus 
avós Ma. do Socor
ro e João Rocha, 

**** Na foto 4, com esta carinha 
marota, a espertíssima Thaís, com
pleta 9 anos neste 
27 de junho. Thaís é 
neta do Editor J. 
Fontes. **** Na fo
to 5, a "fofura" dessa 
foto é a Camila Ca
mardella, cujo ani
versário está próxi- L---------' 

mo e a mamãe Foto4 

Lucimar está preparando aquela fes
ta. * * * * Na foto 6 Cristiane Meirelles 

Foi-o 5 Colégio Pedro 
II.**** No dia 10/06, a Sra. Irene S. 
Cruz completou seus 63 anos, junto 
à sua filha Ana e do genro Elcio An
tunes. 

CASAMENTOS 
Ocorreu no último dia 19 os enlaces 
matrimoniais de José Alberto e Ma. 
de Fátima, na Ca
tedral de Sto. An
tonio. Fátima é 
Profa. do Liceu 
Santa Mônica e fi-
1 h a do Sr. João 
Chaves e Da. Ne-
ném, da sociedade Foto 6 

de Belford Roxo. 
Ainda no dia 19, casaram- se, tam
bém na Catedral de Sta. Antonio os 
jovens Antonio Nunes Neto e Marli 
da Conceição Telles. Na Igreja de N. 
S. Aparecida uniram-se em matrimô
nio os jovens Alexsandro e Patrícia, 
que tiveram como padrinhos João 
Rocha e Maria Queiroz da Rocha. 

-
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Luiz Carlos Madureira Leal 

Mareio Luiz Fonseca Leal 
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'FlJ.N ERARJA,SAO,,~_!:KLVAQ.c9J=J :: .. 
CONVÊNIOS: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
Ministérios dos Transportes, Compactor, Pedreira Vigné, Mi• 
nistério do Exército. • Concessionária dos Serviços Funerá
rios e de Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

A Educação tratada com respeito 

Rua Xingú, 15 - Santa Rita • Nova Iguaçu 

• 

LICEU SANTA MARTA 
. Padrão de qualidade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
t..ceitamos Bolsas de Empresa totalmente integral 

Jardim à 8ª Série - Tel: 767-2244 

t • • 

Rua Mlrlm, 35 - Centro • N. 1. 

F o T o 
A RAPIDEZ EFICIENTE 

Fotografias para casamentos, batizados, 
aniversários, etc. 

Vídeo-filmagens - Fotos para documentos 
Revelações 

Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio - Qu?lidade 

e Bom Atendimento 

Av. Nilo Peçanha, 1 O sala 204 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ . 

·- -~ ·-······ ····· 
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Rua Qulntino Bocaluva, 25- sala 707 - Centro - N.. Iguaçu 
Das 9 às 13 h - Tel.: 768-8017 

"Os homens se dignificam, prostrando-se 
diante da lei e assim evitam ter de ajoelhar-se 

perante os tiranos". 

WILMAR DA COSTA OLIVEIRA 
Advogado 

Rua Bernardino de Melo, 1919 • 2° andar - Cj. 13/1 4 
Nova guaçu - Cep: 26.255-000 - Tel: 767-4822 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu• RJ 
Tels.: 767-0124 / 0529 

MARMIL- Marmoraria Iguaçu Ltda 
Mármores para construções - Instalações comer
ciais em Mármore e Granito 
Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 
Av. Nilo Peçanha; 670 - Tels. 767-7196/767-8563 

Parabólica 

VENDASE . , ri' CONSERTOS - / ri~ -- ,.r 
Telefoness/fioc/fio --Fa~ · 

Secretána Eletrõnica -VENDAS, CONSERTOS, INSTALAÇÃO 

8 § ~ • MANUTENÇÃO KS, PABX, FAX 
i ~ !i • CELULARES • PORT. ELETRÔNICO 
1-ZO 
• ii: <.> • MICRO PABX • CENTPALPORTARIA .. 

CONSULTE NOSSOS PREÇOS 

fJ 
1 

Celular 

AFC LIGUE JÁ 
Telecomunicações, .. 7.67~1198 _ .. .. 

Direção: Jesué Brito . 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 1 s 

Figueira - D. Caxias 
Flllal: Av. Getúllo de Moura, 616 

Centro - Nova Iguaçu 
Escritório: Rua Prota Venlna C. Torres, 230/408 

Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-534? - 776-1807 ..__ ________________ ....__. 
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ORIENTE MÉDIO: 
O POVO, OS COSTUMES, OS MISTÉRIOS ... 

Aspectos Sociais e Culturais 
na Antiguidade 

Nazlr T. Kalaoun 

Um pouco antes da profecia de Moha- ganização e a opressão estavam es-
mad, todos os países estavam total- palhados por todo lado. 
mente degradados, política, religiosa O Regime Governante: O grau mais 
e moralmente. Todos aspéctos da vi- importante da sociedade humana era 
da estavam corrompidos e necessita- a dos componentes do regime; dos 
vamos de uma reforma geral. ricos e dos príncipes podia-se depo-
Aspecto Político: Os séculos VI e VII sitar alguma confiança nesse nível de 
d.C. foram um período de ditaduras, pessoas, para utilizar a sua influência , 
perturbações e anarquias. Certas fa- e poder, a fim de minimizar os males 
mílias ocupavam o poder das nações, da sociedade. Mas, infelizmente, eram 
cujas constituições, em vez de esta- eles mesmos os autores e cabeças 
rem baseadas na justiça, assenta- desses males sociais. Eles é que fa-
vam-se na injustiça, exploração e cor- ziam as leis que lhes convinham, 
rupção. Os governos formados a base achavam-se superiores as leis e só 
da força e a aniquilação total dos opo- pensavam no luxo pessoal e na vida 
sitores, era considerada perfeição po- de burguesia O sacrifício não era pa-
lítica quase todo mundo estava envol- ra eles. Por exemplo a Rei da Pérsia 
vido nisso, como por exemplo, a •cosróes• tinha muitas mulheres e 
Pérsia, o Império Romano, China, Ín- muitos cavalos de raça pura, ouro, 
dia e outras, cuja consequência natu- jóias e todo tipo de luxo, difícil de 
ral eram as guerras civís, a anarquia, imaginar. O seu palácio era alguma 
a desordem. coisa de extraordinário. Os impostos 
Contexto Moral e Social: Neste as- eram insuportáveis e geraram a luta 
pecto também o mundo estava muito de classes; os privilegiados pensa-
por baixo. A sociedade, ao dividir-se vam que todo bem era seu direito. 
em várias etnias, raças, castas, etc., Para isso faziam leis para privarem os 
perdeu sua força conjunta. As doen- outros e, automaticamente, criarem-
ças morais f12eram do homem um cor- se classes que ainda hoje existem em 
po sem alma, enquanto um grupo go- certos países e, no caso particular da 
zava a vida, desfrutando de todo tipo Índia, onde os empregos já estão de-
de privilégios, o segundo era alvo da tinidos. Ninguém podia mudar sua 
opressão dos governos, e preso nas profissão e para sua conveniência ~é 
correntes da escravatura, forçados a diziam que estas classes foram esta-
passar uma vida pior que a de um belecidas divinamente. 
animal. Enfim, a corrupção, a desor- Continua na próxima edição. 
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PÁG. 5 

Lembro-me ainda de 
suas palavras: 
- •caminhava sobre a 
neve para ir à escola 
primária•. 

, 
ALGUEM QUE PARTE 

Ingressou na Marinha 
de Guerra no mais hu
milde posto, mas pela 
persistência, discipli
na capacidade, che-

No dia 5 de junho próximo passado, 
no Hospital Marcílio Dias, deu-se a 
passagem para os planos supe
riores, do amigo e conselheiro Ruy 
Fellx Pall'Agnol, astrólogo emérito, 
chefe de família responsável, avô 
carinhoso, militar compenetrado, 
espírita seguro e professor de xa
drez. 
Ourante toda sua vida foi de uma 
finneza rara e admirável, nascido a 
29 de fevereiro de 1928, em Veranó
polis, R.G. do Sul, na mesmíssima 
cidade de outras grandes figuras: 
José Lewgoy, ator; Mansueto Ber
nardes, Dir. da Casa da Moeda (no 
tempo de Getúlio Vargas), entre ou
tras. 

gou ao oficialato. As
trólogo desde a juventude, mais de 
meio século de esforçados estudos, 
jamais cobrou um centavo sequer 
nas suas incontáveis consultas. 
Assim sendo é nosso dever registrar 
sua passagem no mundo material, 
mundo este cheio de vacilações, dú
vidas, incertezas - como disse GAL
BRAITH. 
Alguém marcante, que encarava a 
vida com destemor, desassombro, 
sem dar passos para trás. Que su
portou 19 an~ de semi-paralisia, 
sem baixar a guarda, que absorveu 
bem os ensinamentos, tanto civís, 
como militares, científicos, espiri
tuais, históricos e geográficos. 
Para mim não howe igual. Suas di
reções eram linhas retíssimas, ja
mais equivocadas. Percustrador 
sensitivo das forças invisíveis, sabia 
muito bem daquilo que não vemos, 
mas sentimos os efeitos. 
Embora tenha partido, a sua estrela 
não deixa de brilhar, iluminar, exem
plificar. Sua trajetória em vida é um 
monumento real a ser seguido. 
Desejamos-lhe boa estada em sua 
nova trajetória 

Roberto Freitas - Astrólogo 

EPS Imobiliária Ltda. 
CRECI 16518 ENOCH 

Compra, Vende, Legaliza, Administra Terrenos, Sítios, 
Casas, Apartamentos e Casas Comerciais 

■f ;,ke)HrJfie)p~ 
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LANCHONETE 
PALMA DE OURO L TDA 

" Desafia quem tem melhor preço" 
Lanches e Bebidas em geral 

Direção do Pascoal 
Sede: Rua Getúlio de Moura, 1663 Gr. 206 

Nll6polls - RJ - Tel.: 791-7271 

~ 
CI0ADAO IGUAÇUANO 

PIZZAS 
SALGADOS 

DOCES FINOS 
SORVETES . 

Rua Otávio Tarquinio, 16 • Nova Iguaçu 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
"0 melhor da Cozinha Arabe" 

Plantas, Projetos, Fração Ideal 
Serviços junto a PMNI e cartórios 

Orçamentos sem compromisso 
Rua Otávio Tarqulnlo, 45 sala 312 
(Galeria Central frente ao Baner)) 

TRAV. MARIANO DE MOURA, 85 

NOVA IGUAÇU - RJ 
O Atendimento que você merece. 

Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tel: 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu - RJ. 

~ 
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Centro Educacional Brasileiro 
•ONDE O PROFESSOR ENSINA 

E O ALUNO APRENDE" 

Direção: Prof.: RUBENS MENEZES 
Rua Dagmar nº 38 - Centro de Belford Roxo 

(Próximo ao parque) - Tel.: 761-6549 

CURSOS: Pré-escolar e 1° grau (C. A. à 8ª série) 
SUPLETIVO (5ª à 8ª ~éries em 2 anos) 

2º grau (Contabilidade - Form. Geral - Administra~ão) 

NUNCA É TARDE PARA RECOMEÇAR! 
NÃO PERC-')111 
BOLSÃO P;ÁRA O SUPLETIVO CEB 
5ª A 8ª SÉRIES DO 1 ° GRAU 
MATRÍCULAS ABERTAS ( GRÁTIS) 

Profs. JOSINEIDE e RUBENS MENEZES 



PÁG. 6 

PRÁ NINGUÉM BOTAR DEFEITO ... 
ParaquemgostadecunirumbomPAGODE, 
uma dica: o BAR DO DIDI, na Otávio Tar
quínio, reune grandes nomes da MPB de Nova 
Iguaçu. DIDl que é presidente da ALA Espe
rança do LEAO, agrupou feras da música tais 
como: Miltinho, Juarez, Marcos Cabeça Bran
ca, Paulinho Madrugada, Pinga e mais Charles 
da Cuíca (um show à pane),André,BolaBanjo, 
Welington, Jorge Correa, Ricardo (estes na 
percussão) e o vocalista Cabaré fazem a festa 
O show acontece todos os sábados a partir das 
16 horas e é prá ninguém botar defeito ... 

PROJETO QUINTA 8:30 
Prosseguindo- suas programações culturais, 
SELTC, vem realizando, na Praça José Hipó
lito de Oliveira, no centro, show ao ar livre. Os 
espetáculos fazem parte do PROJETO 
QUINTA 8:30, que o Secr. Raimundo Santa 
Rosa está desenvolvendo como opção para o 
público e o pessoal do comércio local ~im, 
Santa Rosa vai como lidando o projeto de dar 
aos iguaçuanos eventos de categoria. 

O QUE PRECISA SER DITO 
O Carnaval do EsL do Rio, especialmente o 
de Nova Iguaçu, tem aspéctos bem interes
santes, senão vejamos: A ABESNI (~ia
ção de Escolas de Samba de Nova Iguaçu), 
tem oficialmente inscritas 30 agremiações. 
Com a emancipação Belford Roso, Queima
dos e Japeri, algumas das agremiações dos no
vos municípios continuam ligadas a ABESNl 
Até aí, tudo bem! Oquenos parece não ser bom 

r 

QUE DEUS TE 
PROTEJA! 

TE AMO! 

é o que os Prefeitos desses municípios novos 
não ajudem a subvencioná-las, diminuindo 
a carga de Nova Iguaçu. A crônica crise ero
nômica brasileira que atinge todos os segmentos 
e mui especialmente ao segmento da cultura 
popular, as Agremiações, hoje, têm dificuldades 
em caminhar com seus proprios recursos. O 
público não mais frequenta as quadras de sam
ba Não por temor à violência, mas por falta de 
"grana" mesmo1 nem para o ingresso, nem para 
consumações. E indispensável que se faça algu
ma coisa para salvar, pelo menos, as de Nova 
Iguaçu, mantendo acesa a chama da mais ex:
pressiva forma de nossa cultura: o samba 

Sem querer discriminar, ou desmerecer o 
valor das co-irmãs, está na hora de mudar, 
até mesmo para manter vivo o carnaval 
iguaçuano. Como será feita a divisão da 
subvenção em 94? Com essa crise, vai ser 
difícil até·em haver carnaval, quanto mais 
desfile. Quantidade não é qualidade e dimi
nuí-la deverá ser o caminho. Mais vale so
frer agora do que chorar depois. 
Enquanto isto, no Rio deJaneiro, as Escolas do 
Grupo Especial já até escolheram seus enredos 
para 94, rom os seus presidentes se "virando" 
como podem para suprirem as necessidades 
com a saída dos chamados "patronos das esco
las". A criatividade está voltando. oomo dizia o 
Pres. JorgedeAndrade,daASCERJ-"o bonito 
dos desfiles são as tradições que, erradamente, 
foram retirada<; dos desfiles para dar lugar ao 
luxo. Hoje, as responsáveis por este afasta
mento, estão de volta com as tradições". 
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PONTO DE VISTA 

FALTOU SERIEDADE, 
CREDIBILIDADE ... 

Ananias Batista 
O Ex-Ministro da Fazenda ELI
SEU REZENDE serviu aos gover
nos, no período da Ditadura 
Militar. 
Quando indicado pelo Pres. Itamar 
Franco para Ministro- da Fazenda, 
não nos enganamos, esse era "Ve
lho Conhecido". 
O Sr. Eliseu Rezende reconheceu, 
no Rio, que lhe faltou credibili
dade para colocar em prática um 
plano de estabilização econômica 
elaborado pela sua equipe, "quan
do sentiu que não tinha mais credi
bilidade para levar o plano a 
frente•. Ele não vê düerença entre 
o plano feito pela sua equipe e a do 
ministro Fernando Henrique Car
doso. "Eles são iguais e os cortes no 
orçamento pelo nosso plano se
riam maiores". 
Para ele a inflação vai cair rapida
mente sem a necessidade de usar 
outros instrumentos da política 
monetária". Eliseu lembrou no en
tanto que de fevereiro a maio, o 

governo teve superavit fiscal e isso 
já era para estar refletindo na que
da da inflação. 
Segundo Eliseu, se a inflação ini
cial resistir será preciso usar a po
lítica monetária de forma cirúrgica, 
com um aumento dos juros, algum 
tipo de pré-fixação que leve ades
indexação gradual, pois as vezes só 
o ajuste fiscal não resolve o proble
ma da inflação. 
Sugeriu, ele, que Fernando H. 
Cardoso, intensifique as nego
ciações com os banqueiros para 
que troquem títulos de curto e mé
dio prazo, para títulos de prazo 
mais longo, é uma das safdas para 
combater altas taxas de juros que 
são a maior ferida aberta contra a 
retomada do desenvolvimento -
disse ele. 
Quanto aos bancos estaduais, Eli
seu acredita que a aplicação da Lei 
do Colarinho Branco e o não finan
ciamento dos inadimplentes, resul
tará em ganho para o Tesouro. 

.., 
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Motores a Gasolina, Aleool, Dlesel 

VOLKS-PASSAT-KOMBI.CHEVETTE-MONZA.flAT.CORCEL-éSCORT 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Edson Passos 
Mesquita • Nova Iguaçu 

(antiga Getúlio de Moura) Tels: 796-4726 e 796-1895 
APOIAMOS A EMANCIPAÇÃO DE MESQUITA 

Grande Variedade de Bebidas, Salgados, Lanches etc ... 
Alugamos nossa piscina para: Casamento, Aniversário e 

batizado. Ambiente Familiar. 

Direção do Sub-Prefeito de M. Couto, BIL. 
Estr. do Ambai, 16 • Ambai • Nova Iguaçu. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO 

MOBILIÁRIO DE NOVA IGUAÇU 

1 """'::::::::"--"-'tI/===:1::::::;=:i::,:::::=l!:'}l=tê~·Ê~"J'r='R~:Ã_'ô~· R=· )o~ .... ==] 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO 

A MAIOR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO DO RIO 
CIMENTO DE TODAS AS MARCAS 

Direção: OSMARIO DIAS 

Est. Plínlo Casado, 2376 - Prata - N. 1. - Tel: 761-4187/0522 

Parabenizando a direção do JORNAL SEM FRONTEIRAS pelo seu pri
meiro ano de circulação, desejamos poder repetir por muitos anos essas 

congratulações. 

Jorge Matias de Oliveira - Presidente 

~ R e◄ Rações p/ Cães e Aves .... i <) e.,.. P'" Cáos, Aq"ários, P<>mb<>o, 
O i y'1 Leitões, Coelhos, Cabritos, 

J f!..._ O Cães de Raça, Prod. Veterinários. 
'/ \\.~ 

o a ~ 1l!S: c,, Especializado em Cães de Raça 
co~ . 'º li ti' a \ , 't'; : Direção: José Ormindo 

Qp 4, ~ N \ ~ 
0

'#c,+ R. Cel. Francisco Soares, 83 
~ .. CADO "º Nova Iguaçu - RJ • Tel: 768-2294 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1993 

11 TEMPLO AUGUSTO DA VERDADEn 

15 A 30 JUN/93 

Era uma vez um sorridente Rei, muito 
avarento, cuja principal preocupação 
era um BAÚ cheio de moedas de ouro 
que possuia. Um dia, em suas andan
ças, ele conheceu uma bela jovem reve
renciada como RAINHA DOS CARRO
CEIROS, por ela se apaixonando. 
Quando a Velha Rainha soube do ro
mance, intimou o Rei a deixar o Palácio 
(trocando inclusive a fechadura da por
ta principal), dizendo que ele podia ir 
viver ao lado da 11outra11

• 

Porém, de IRIS no ouro, a Rainha, que 
fazia a linha TUDO POR DiNHEIRO, de
terminou que para isso o Rei teria que 
dividir com ela a metade do ouro do 
BAÚ. O avaro Rei então, ante a possibi· 
lidade de ter que dividir o ouro do BAÚ 
com a Rainha, resolveu terminar o ro
mance fechando para ele e a amante a 
PORTA DA FELICIDADE, mas conser
vando seu precioso BAÚ. 

Na Bahia, um grupo de gays entrou 
na justiça com um processo de di
famação contra o Ministro-Chefe 
da Casa Civil HENRIQUE HAR
GREAVES, por sua declaração à 
imprensa de "quem gosta de fofoca 
é bicha". 

Em Nova Iguaçu, Gays frequentadores da 
ENCANTU'S liderados pelo transformista 
CHUCHU, também protestam contra a 
afirmação do Ministro HARGREAVES 
acrescentando: Se quem gosta de fofoca 
é bicha, PEDRO COLLOR é a rainha da 
fofoca. 

Depois de beijar ITAMAR FRANCO na 
boca, diante da imprensa, NORMA BEN
GUEL disse querer casar com o baiano 
de Juiz de Fora quando ele deixar a Pre
sidência. Ela reencontrou em 1T AMAR o 
ZÉ DO BURRO de O PAGADOR DE PRO
MESSA. **** Anotem essa profecia felina: 
o próximo presidente a ser eleito em 94, 
será um barbudo. Ou LULA ou ANTONIO 
BRITO. **** Por hoje é só. Agora este 
GATO vai tomar seu pires de uísque e ler 
as fofocas que PEDRO COLLOR escre
veu em seu livro sobre a RAINHA FER
NANDA, a Louca. 

Ford O KM 
é na lguave 

::!,\!;f~i;;::::~9;~ '!~!Ê!:!!J::~:~!~:m11:~~~:;rn:::~~6'-~g:11t•~~: 
Pampa SR XP 
Cab. dupla 
Super 
?romoção 
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A melhor marca do seu Ford. 

Av. Carlos Marques Rollo, 951 - Nova Iguaçu 

PABX 79&--.-.-. O · 
DIRETOS: 796-1307 / 2377 / 2496 / 3685 / 1749 / 2533 
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"ELES SÓ PENSAM NAQUILO" 
A Revista Musical "E'les Só Pensam Naquilo" de autoria 
de DuIVal Meirelles, com direção de Iolanda Brazão, e a . 
participação do próprio Durval e lolanda, conta ainda 
com os seguintes atores: Jô Guimarães, Phildes Santos, 
Deivid Domênica, Dadá Maravilha, Raquel Borralho, 
Robson Fraga e o transformista Tony Star. Será apresen
tada no dia 28/07, no Teatro do SESC-MERITI, ás 20 
horas com ingressos a Cr$ 80.000, e estudantes e comer
ciários têm desconto de 50%. Em agosto estarão se apre
sentando no SESC-NOV A FRIBURGO, sextas e 
sábados, ás 21h., domingos ás 20 h. e em setembro, as 
sextas, sábados e domingos, no Teatro SESC-NITERÓI. 
Os produtores da peça oferecem aos que forem assistir ao 
espetáculo no SESC-MERITI, a oportunidade de pagar 
somente Cr$ 60.000, apresentando esta matéria. Não é 
uma boa ... ? 

Bornier: Exemplo a ser seguido ... 
O atuante Dep. Nelson Bomier em mais um discurso 
proferido na Câmara dos Deputados sobre o tema 
DESEMPREGO, baseado em informações do JOR
NAL DO BRASIL, cuja manchete dizia: "Desemprego 
é a ameaça da década .. ) que ã 9NU prega mudan
ças nos modelos de crescimento( ... ) e que a Ásia 
deve servir como padrão. 
- O que aconteceu na Ásia foram duas providências 
que não tem como deixar de dar certo. O que acon
teceu lá foi o seguinte: Primeiro uma reforma agrária 
bem organizada, que gerou melhoria de renda e 
criou empregos no campo e na indústria;·'segundo, 
investimentos na Educação à na Formação Técni
co-Profissional, com efeito positivo sobre· a utiliza
ção de novas técnicas estimulado, oaturalmente 
pela abertura da economia à concorrência privada 
Concluindo acrescentou: Algo precisa ser feito, com 
urgência,· para acabar com o desemprego no País, 
-para evitar que o grande contingente de desempre• 
gados acabem por incorporar-se a outro grande 
contingente de desocupados que assaltam, roubam 
e matam para sobreviver. 

Indústrias 
Reunidas Ltda. 

Fabricamos Móveis de Escritório 

f'.\~. ~f Residenciais e 
~ ~ ~ Escolares 

Rua Estado do Rio, 338 • Andrade Araújo 
Nova Iguaçu - RJ 

Tels: 761-4551 e 761-4650 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUANA 

ELMAR TRANSPORTES L TDA_ 
Rua Bahia, 135 - Posse - Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2576 / 2577 
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BELFORD ROXO ... SEM FRONTEIRAS 
CONDESSA INFANTE 

CONTA HISTÓRIA 
DE BELFORD ROXO 

Carlos Trigo 

Belford Roxo escolheu sua 
primeira miss 

Num trabalho proposto pela pro
fessora ROSANA MOR!, de Estudos 
Sociais, com o apoio da diretora 
ROSANGELA HERNANDEZ, os alu
nos da 4ª série da E. M. CONDES
SA INFANTE, no bairro Piam, ouvi
ram palestra sobre a HISTÓRIA DE 
BELFORD ROXO, proferida pela 
profa. FERNANDA BICCHIERI 
SOARES, Vice-Presidente do CEN
PRE - CENTRO DE PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
CULTURAL DE BELFORD ROXO. 
Em suave narrativa, ilustrada com 
projeção de slides, FERNANDA se 
reportou aos idos do período colo
nial, passou pelo REINADO e IMPÉ
RIO, REPÚBLICA e aos dias atuais 
que culminaram com a emancipa
ção da cidade, com a eleição do 
seu primeiro Prefeito e primeiros 
Vereadores, não esquecendo de 
falar sobre a patrona da escola. O 
Encontro contou também com o 
apoio deste colunista, na quali
dade de Diretor de Educação da 
FEMAB - Fed. das Assoe. de Mora
dores de Belford Roxo. 

de rosas das mãos da aluna ANA 
PAULA (Profa. FERNANDA participou 
da fundação da escola), a profa. 
DULCE (a mais antiga diretora) que 
recebeu rosas da aluna GISELE e a 
Profa. PRÍSCILA B. VILLANOVA, Se
cretária de Educação, na oportuni
dade representada pela profa. SU
Z ETE CARREIRO, também 
recebedora de outro buquê, oferecido 
pela aluna FLÁVIA. Um momento de 
muita emoção. 

NEIRO, ficando entre as 15 mais belas 
candidatas do Estado. Naquele 
concurso, realizado em Friburgo, fo
ram eleitas ANDRÉIA CAETANO DO 

·coUTO - Capital (1° lugar), GISELE 
DANJAR LEAL - Nova Friburgo (2°), 
BIANCHA FERNANDES MONTEIRO -
Cambuci (3°), PATRÍCIA NOGUEIRA 
DE OLIVEIRA - Petrópolis {4°) e MÔNI
CA NASCIMENTO PEREIRA GOMES 
- Rezende (5°). 

Encerrando o Encontro, discursaram 
as homenageadas, a diretora RO
SANGELA, profa. ROSANA e este co
lunista. Realmente foi maravilhosa a 
participação daqueles educandos, 
pela atenção e interesse que demons
traram. 

IVANDIR MOREIRA, uma loira de 1,70 
m, olhos azuis e vinte e um anínhos, 
foi escolhida por seleto corpo de jura
dos, no repleto auditório da ABEU, 
para representa;- sua cidade como 
MISS BELFORD ROXO 93, no Concur
so Miss Rio de Janeiro. Não foi nada 
fácil para aquele juri fazer a seleção, 
pois sob os olhares atentos do prefei
to JOCA, todo seu secretariado, ve
readores e demais presentes, desfila
ram as mais belas mulheres daquele 
recém emancipado município. As jo
vens MONIQUE JARDIM e SIMONE 
VIANA, ficaram respectivamente com 
os 2° e 3° lugares. Fizeram parte do 
corpo de jurados: MAURO SANTANA 
(Gerente do Banerj), CRISTINA FUR
TADO (Agente de Turismo), ANA 
CRISTINA (Secretária Executiva), 
ALINE OLIVETO (modelo fotográfico), 
o empresário ARMANDO PENELIS e 
os jornalistas EUGÊNIO NOVELOS e 
ANDRÉIA KURIAK. A representante de 
Belford Roxo, acompanhada do Vice
Prefeito RICARDO GASPAR, do Dire
tor de Cultura RONALDO SILVA e do 
esforçado Diretor de Turismo, promo
tordo evento, EDSON BURICHE, par
ticipou do concurso MISS RIO DE JA-

O evento em Belford Roxo pecou pelo 
atrazo e por uma terrível gafe cometi
da: o comunicador ALBERTO AQUI
NO, de smoking, fazia o cerimonial 
passando a certo ponto dividir o espa
ço com o esforçado comunicador HU
GO ALVES, de blusão, com brilhante 
participação (Será que a Prefeitura de 
Bel não dispunha de verba para alu
gar um smoking para seu zeloso fun
cionário?). O JORNAL SEM FRONTEI
RAS PARABENIZA BELFORD ROXO, 
pois eventos como este só contibuem 
para mudar o aspecto social daquela 
laboriosa cidade, que já não é mais 
vista, com o atual governo, como ci
dade mais violenta do mundo. Mais 
sim a princezinha situada no coração 
da BAIXADA DA GUANABARA. 

Ao final a aluna MARIA ESTELA leu 
uma mensagem homenageando a · 
palestrante que recebeu um buquê 

Em conversa posterior com a profa. 
ROSANA, ficamos sabendo que 
aquele trabalho alcançou o objetivo 
proposto de despertar a consciência 
de cidadania naqueles adoles
centes. NOSSO DESEJO É QUE 
ESTE TRABALHO SE REPRODUZA E 
SE MULTIPLIQUE EM OUTRAS ESCO
LAS, TRAZENDO A CONSCIÊNCIA DE 
CIDADANIA PARA TODA A POPULA
ÇÃO DAQUELA PROGRESSIVA CI
DADE. 

Direção: Otilio S. Rocha 
Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 

Centro de Educação Moderna 
e Jardiin Escola Castelinho 

e 
·E 

••• • l •• M ............ ~ ...... . 

., 
Otica São José 
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Óculos, Filmes e Revelações Kodak 

Vendas a Prazo em 3 pagamentos 
sem juros 

Xerox e Plastificações de Documentos 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 34 - Loja 16 
Centro - Nova Iguaçu 

Pça. Getúlio Vargas, 15 - Loja 01 - Centro 
Belford Roxo 
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BELFORD ROXO ... SEM FRONTEIRAS 

SOCIAIS 
BELFORROXENSES 

Carlos Trigo 

Dia 27 o empresário ALDIVAR SANTA RITA come
morou seu aniversário ao lado de familiares e dos 
seus funcionários na Serraria São Bernardo. 

Dia 29 é dia de festa no lar da jovem advogada 
LEIDE DOS SANTOS, funcionária da PMNI, que 
estará colhendo mais uma primavera e recebendo 
o carinho de parentes e amigos. 

Já no próximo dia 6 será o meninão LUIZ PAULO 
MAGALHÃES CANUTO, filho de Elizabeth e Periandro 
Canuto que receberá gatinhas e selecionados ami
gos para comemorar mais um aniversário. Os titios 
EDNA e OT,Í(L'IO ROCHA já garantiram a presença. 

No dia 3 estaremos participando da tradicional 
FESTA CAIPIRA TROPICAL, de 13 às 22 horas no 
CENTRO DE EDUCAÇÃO MODERNA. 

E encerrando a coluna, queremos parabenizar o 
nosso competente Editor JOÃO FONTES DE AL
MEIDA (J. FONTES) pela passagem de seu aniver
sário transcorrido no dia 24, pedindo a Deus que 
ilumine seus caminhos e lhe dê muita saúde e 
alegria, paz e harmonia, amor e felicidade, dinheiro 

Na foto, as professoras ROSANA MORI e ROSAN
GELA HERNANDES, à esquerda, em recente ho
menagem às profas. FERNANDA BICCHIERI 
SOARES (fundadora) e DULCINÉIA COUTO, "TIA 
DULCE', (diretora por vários anos) da E.M. 
CONDESSA INFANTE, vendo-se ao centro a pro
fa. SUZETE CARREIRO, representante da Secre
tária de Educação. 

_ em guantidade. 

Dia 24 deste a Câmara de Belford Roxo comemorou 
efusiantemente o aniversário dos vereadores 
ODETE MARQUES e GILSON BRITO. 

EMPRESÁRIO FAZ -FESTA PARA AS MAES 
O empresário José1Carneiro,da Carneirinho Distri
buidora de Materiais de Construção, em Santa Rita, 
realizou, em maio, em homenagem as mães,juntamente 
com Marinho e Daniel uma festa de arromba com o 
comparecimento deaproximadamente8 mil pessoas. Na 
oportunidade foram sorteados 400 prêmios, entre eles, 
geladeiras, televisores, fogões e muitos outros. Além 
deles colaboraram no sucesso da festa o Sr. Wiston 
das Neves e Da. Theresa e mais Da. Marlene, esposa do 
cm presário. O evento ocorreu na Rua Filomena Coelho 
com um bolo de 8 metros. O prefeito Altamir lá compa
receu quase não conseguindo romper a massa humana. 
O empresário Carneirinho vem de há muito prestando 
inestimáveis serviços às comunidades de Corumbá, San
ta Rita e adjacências. 
Em festa posterior, Carneirinho recepcionou cerca de 
~00 pessoas, no Clube dos 30, e entre elas Ronald 
Azaro, Guilherme de Moraes, Oswaldo Cruz e Anto
nio Aparecido, que registrou o fato. 

SEM FRONTEIRAS também aniversaria, completan
do seu primeiro ano de existência de bons serviços 
prestados a BAIXADA DA GUANABARA, motivo por
que muito nos orgulhamos fazer parte de sua equipe. 

LABORATÓRIO 

DE ANÁLISES CLÍNICAS 
,., 

SAOJORGEDE 
BELFORD ROXO Ltda. 

Exames de Sangue, Fezes, Urina, Escarro, 
Teste de Gravidez para o mesmo dia, 
Secreções, etc. Coletas a Domicílio. 

Direção: Dr" Aldenlsta Nogueira 

CRF /RJ nº 5468 

Av. Retiro da Imprensa, 2279 -
Belford Roxo - RJ - Tel.: 761-0268 

CARNEIRINHO DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

,., - / 

SE VOCE PENSA EM CONSTRUÇAO 

A CARNEIRINHO É A SOLUÇÃO. 

R~a Maria Lúcia, 285 - Santa Rita -
Nova Iguaçu - RJ \. 

CARNEI.RINHO: 

UM NOME RARA 
NÃO SE ESQUECER. 

• ARRAIÁ 
BATE CORAÇÃO 

• 

Nos dias 2/3/4 de ju lho, a Prefeitura de Bel
ford Roxo vai realizar festividade típica, na . 
Praça Eliaquim Batista, com horário previsto 
para as 18:00 h. Vários órgãos daquela mu
nicipalidade estarão envolvidos nesse proje
to denominado "Projeto Festa Junina da 
PMBR 1993", com a f inalidade de realizar a 
integração da população do município em 
eventos de âmbito social e comunitário e 
resgatar o valor dos festejos populares, valo
rizando toda expressão natural do povo atra
vés das dar.iças e dos cantos regionais, além 
de proporcionár aos moradores da cidade, 
momentos de diversão, social ização e re
creação, despertando nos munícipes o espí
rito de participação e amor às coisas da terra. 
Serão montadas barracas no local e o Rotary 
Belford Roxo estará participando, na festa, 
com 3 barracas cujas rendas serão revertidas 
em atividades assistenciais aos menos privi
legiados. 

CASA ORIENTAL 
1':-=============·====·=,.,,.,,.,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=,1 L TOA 

Rua Rocha Carvalho, 1246 lj. A e B -
Centro - Belford Roxo. 

Balas, doces e cigarros no atacado 
e no varejo. 

Agora, em anexo, seção especializada: 

ENIFESTAS 
Artigos para ornamentação de festas de 

batizado, aniversários, casamentos e festas 
de quinze anos. 

PAINÉIS, CAIXAS DE BOLO E ENFEITES 
COM TEMAS QUE SÃO SUCESSO 

Direção de ENI SIMON! ROCHA 

TEL: 761 ~1259 

O melhor Plano de Saú e. 
Pergunte a quem te 

Rua Prof" Venlna Correa Torr , 30. 

ir 768-517 
Rua Carmela Outra, 1.728. 

NILÔPOLIS 
ir 791-4112 

' ················· ' ............................. ~ .. ,.. ... ... ' .. ,.,_.. ,~.-.... ,' 
- . . ......... a. - ... • • ............................... Ili',.., ..... ' ...... ~ -r ..... .... _ ~ .. • .. - ... ~.-.... '"li, .............. . 
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IRIO INFORMAL ••• SEM FRONTEIRAS 
,.., 

BADALAÇOES 
DA TEMPORADA 

Badalações da temporada elegante na city. Gente que 
é sempre notícia nas acontecências. Vamos aos flashes 
da saiso 

Norma Barbosa com grupo de convidados em festa 
chique. Norma chegou esta semana da Suíça, onde ficou 

durante um mês visitando parentes. 

A linda Dayse Braga, no 
circuito social 

Humphrey Guablraba e Sidney Menezes, 
rodopiando no eixo badalatlvo. 

ldalina Soares, Tereslnha Moreira e Mauro Giehí com 
Tutuca e grupo vips, no foyer da Rio Sampa que traz dia 30 

a "Noite da Jovem Guarda" com os Golden Boys: Anos 
0o·urados em grande estilo!!! 

Irio Antonio Weschenfelder 

Verbas para municípios 
fluminenses 

Liderando a apresentação de recursos para os municípios flumi
nenses de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Queimados, Japerí, lta
guaí, Paracambi e Rio Claro, está o deputado Nelson Bornier que 
tem o município de Nova Iguaçu, como base eleitoral. 
Somente para Nova Iguaçu, o parlamentar conseguiu aprovar na 
Comissão de Orçamento recursos no valor de Cr$ 509.850 
bilhões para serem aplicados em programas de Habitação Po
pular; Infra- Estrutura e Saneamento Básico; Distribuição de Li
vros Didáticos; Sistema de Abastecimento de Água; Reparo e 
Melhoria dos Esgotos Sanitários; Apoio Financeiro à Associação 

. de Caridade Hospital de Nova Iguaçu e muitas outras entidades 
reconhecidas. 

SUA NOITE TEM 
ENDEREÇO 

Rod. Pres. Outra, km 14 
PBX: 767-4662 - FAX: 768-2880 

. - , ·' • . -···-···· ·· ······ ··~•-·~-··· 

Eucinéia Kanaz e a beleza de sua sala de 
jantar. Reparem os lustres. Um luxo, não? 

Almoço no Times Bar Club em tomo do colunlata: Jorge Andrade 
Ferreira, Sandra Barçante, ~parecida Tlnoco, Natalla Glehl. 

Sobre estes benefícios, o ilustre e honrado Secretário Municipal de 
Fazenda, Hormindo Bicudo, em recente entrevista a um jornal da 
cidade ressaltou o desempenho do deputado federal Nelson Bor
nier, mas affirmando que estes recursos são para melhorias de 
carater FEDERAL, tendo sido os recursos MUNICIPAIS, apresenta
dos pelo eminente deputado federal José Vicente Brizola. 
Não há verbas distintas. Na listagem enviada pela Câmara dos 
Deputados não encontramos qualquer menção do nome do ilustre 
deputado federal José Vicente Brizola, isto quer dizer em palavras 
sucintas que não apresentou nenhuma indicação na Comissão de 
Orçamento. 
Para Belford Roxo, o deputado federal Nelson Bornier, solicitou 
o montante de Cr$ 306.465 bilhões; Japeri: Cr$ 119.344.500 
bilhões; Queimados: Cr$ 82.912.500 bilhões, além de Paracambi 
e Rio Claro. 
Aí está a prova inequívoca de um trabalho sério e árduo do deputado 
federal Nelson Bomier, na Câmara dos Deputados. 

Direção: Manuel J. S. Roballnho 

, 'I 

Entregas à 
\. Domicílio .) 

Recebemos 'Tickets• 
como forma de paga

mento 

Rua Dr. Thlbau, 20 • Tel: 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu 
• a • ••• • 

O que não podemos é silenciar diante de notícias inveridicas, 
quando temos em mãos, provas irrefutáveis. 
É por isto, que o nome do deputado federal Nelson Bomier perturba 
os que sempre iludiram a população da Baixada da Guanabara em 
relação aos que se intitulam representantes destes humildes 
moradores. 

NELSON JÚNIOR 

FORTALEZA 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis• Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - salas 304 e 305 - Centro -
BeHord Roxo - RJ - Tel: 761-0013 

COMIDA A KILO 
• Diversos tipos de saladas 

• Pratos Que{ltes 
• O cafezinho e o drlnk são por nossa conta. 

• PIZZA É A NOSSA ESPECIALIDADE 
Venha e Sinta-se em Casa 

RESTAURANTE E PIZZARIA 
Rua Rocha Carvalho, 1170 - Belford Roxo 
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ROTARY BELFORD ROXO 
O Conselho Diretor do RC B. 
ROXO, em exercício até o final deste 
mês, encerra seu mandato, sob o co
mando do empresário JOSÉ DA 
MOITA CAPUTO que no dia 28, 
em reunião festiva, às 20 horas, na 
Churrascaria LA BONNE passará o 
comando deste filantrópico clube ao 
advogado previdenciário SIL VIO 
SPANO BARCIA. 
Como sempre, acompanhando os 
trabalhos do clube registramos no 
dia 14 o Forum de Avenida de Ser
viços Comunitários que teve como 
moderador o empresário DE
WETI e corno expositor o veterano 
JOSÉ COELHO, ambos do RC No
va Iguaçu, que abordou o procedi
mento correto de um rotariano na 
prestação de serviços à comuni
dade, através de Cursos Profissio
nalizantes (FRET), recuperação de 
placas, de praças, de sinalização de 
ruas, arborização, etc. 
Já no dia 19 tivemos a despedida do 
atual conselho em animado almoço, 
com direito a drinks e doces finos, 
rc31lizado no sítio do empresário JO
SE CARLOS DO NASCIMENTO. 
De quebra aconteceram algumas 
partidas de votei e futebol, nas cate
gorias masculino, feminino e infantil. 
A turma está um pouco fora de for
ma, mas valeu pelo espírito de 
confraternização. 
Já no dia 21, em reunião 100%, vários 
convidados foram prestigiar aquele 
movimentado RC. Anotamos, com 
auxílio da eficiente secretária ÂN
GELA, as presenças de ROBERTO 
LIMA (amigo do Presidente), MA-

NINHO ( o nosso já famoso Barão de 
Tinguá), DEWETI, MARCOS VI
NICIUS, NORBERTO BIEBERIE 
e ANDRÉ L UIS MACHADO 
( estes do RC. NI), PAULO RO
BERTO DIAS, ELIACIR e CRE
TON RANGEL (RC AUSTIN) e 
RUBENS MENEZES (leia-se 
CENTRO EDUCACIONAL BRA
SILfIRO), como convidado da Pro~ 
fa. ANGELA. Criando o maior sus
pense, ZEZINHO CAPUTO como 
é chamado carinhosamente o Presi
dente, preconizou a ascenção de uma 
mulher à presidência do clube na ges
tão 95/96. Não foi revelado o nome 
da eleita, mas mulheres dinâmicas é 
que não faltam naquele clube. É isso 
aí, a mulher ocupando, merecida
mente, mais um espaço que até pou
co tempo persistia o machismo. 
No final da reunião, em entrevista 
exclusiva ao JORNAL SEM FRON
TEIRAS, a atual Presidente da Casa 
da Amizade, IARA LIMA, fez um 
breve relato das atividades de cunho 
filantrópico desenvolvidas pelas se
nhoras de Rotarianos, não deixando 
em nenhum momento cair no desâni
mo, apesar das dificuldades, pois 
sempre encontraram apoio dos com
panheiros de Belford Roxo e de ou
tros clubes co-irmãos, além de outros 
colaboradores. 
Dentre as várias doações ela enume
rou as seguintes: 120 bolsas de ali
mento para a comunidade de Santa 
Maria, 100 kits de material escolar 
para as crianças carentes, caixotes de 
remédios, cobertores, cesta de com
pras para a Creche CRIANÇA FE-

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de 

troca • Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 

• Carpetes moldados e forro de port,. 
LAVAGEM DE BANCO A SECO • Direção de Reinaldo 

Rua Otávio Tarqulnlo, 1027 • Nova Iguaçu· Te!: 768-2119 
Av. Benjamin P. Dias, 830 • Belford Roxo· Tel: 761-0285 
R. Braga, 5 • Pet1ha Cirwlar (esq. e/ Lobo J~ Tel: 280-6848 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

Motéis 

***** 

LIZ, um aparelho auditivo, latas de 
d()I ~ para a sobremesa da Escola Fer
rei · a Lima, 50 l de hipoclorito para 
combate a cólera, material de escri
tório para o posto FÉLIX P ACHE
CO de BELFORD ROXO (proble
ma que foi detectado através de 
matéria neste periódico), emprésti
mo de 2 cadeiras de rodas e doações 
em dinheiro por ocasião do almoço 
beneficiente realizado em Forum 
Festivo da Avenida de Serviços Pro
fissionais. Tiveram ainda realizados o 
Bazar da amizade (nov/dez 92), com 
renda líquida de Cr$11.225.000,00; 
venda de chaveiros 
(Cr$ l.325.000,00); venda de Rifa 
(Cr$250.000,00) e almoço benefi
ciente (Cr$1.900.000,00). 
Na oportunidade, IARA LIMA ci
trou GANDHI em importante men
sagem: "CADA DIA A NA TURE
ZA PRODUZ. O SUFICIENTE 
PARA NOSSAS CARÊNCIAS. SE 
CADA UM TOMASSE O QUE 
LHE FOSSE NECESSÁRIO, NÃO 
HAVERIA POBREZA NO MUN
DO E NINGUÉM MORRERIA 
DE INANIÇÃO".E não esqueçam 
do BINGO DA AMIZADE, mais 
uma realização daquele clube que 
acontecerá no dia PRIMEIRO DE 
AGOSTO, às 15:00H., no BA YER 
E. C.; quando as pessoas que ali forem 
emprestar sua solidariedade estarão 
concorrendo a 1 vídeo cassete, 1 TV 
a cores, 1 bicicleta, 1 ventilador de 
teto e um ferro elétrico. 

ROTARY 

NOVA IGUAÇU 
O Rotary Nova Iguaçu realizou no 
último dia 20 de junho, Forum da 
Avenida de Serviços Internacionais, 

. ' 
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no Sítio Rodeio. No dia 02 de julho, 
es~e clube de serviços estará reali
zando reunião festiva quando torna
rá posse o novo presidente Abdala 
Arydes, juntamente com o seu Con
selho Diretor. No dia 13/06 comple
tou 36 anos do recebimento de sua 
Carta Constitutiva (mesmo dia do 
padroeiro da cidade). 
No dia 29, estará tomando posse co
mo Governador do Distrito 4570, o 
Sr. Edson Avelar, membro do Ro
tary Ramos. 

ROTARY 
MESQUITA 

O R.C. MESQUITA realizou, no úl'
timo dia 15, Forum da Avenida de 
Serviços à Comunidade, tendo corno 
presidente José Cirylo, moderador 
Wilson Amaro Vital e corno exposi
tor o presidente do R.C. Nova Igua
çu-Prata que concitou os rotarianos 
no sentido de buscar junto as autori
dades públicas o atendimento das ne
cessidades das comunidades. Entre 
outros assuntos Antonio dos Santos 
Júnior ( o expositor) d~e da neces.si
dade dos Rotaryanos participarem 
mais na solução dos inúmeros proble
mas que afligem a todos, tais como: 
Falta de água, Trânsito, Coleta de 
Lixo, com a consequente reciclagem, 
pelo problema dos menores abando
nados e idosos e mais a alfabetização 
de adultos, entre outros assuntos. E 
por falar em R.C. Mesquita aniversa
riaram neste mês os seguintes mem
bros: Alberto Silva Botelho, Cristiane 
e Cláudia, filhas de José Carvalho, Si
mone, esposa de Mário Rizzi; Rávia, 
filha de José Raimundo Luz e o de 
casamento de Luiz Brito Junior e 
Ma. das Graças. 

De Trote e Caputo 
PAPELARIA E LIVRARIA 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

e REGISTRADORAS ELETRÔNICAS 

MEDIEVAL 
UMA ORGANIZAÇÃO A 

SERVIÇO DO ESTUDANTE 

Rua Mar. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 • Centro • 
(Shoppln..9 Center e!~ !"ova lgu~çu) • Tel; 767-0706 

Ltda 

Rod. Pres. Outra, km 17 
Nova~guaçu-Tet: 767-2325 

São João de Meriti - Belford Roxo 
Duque de Caxias - Vilar dos Teles 

PBX 756-1117 
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História de Clubes 

Queilllados institui 
tratamento dentário 

grátis 

ESPORTE CLUBE MIGUEL COUTO 
Regina/do Barbosa 

(conclusão) 
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... Em 91 e 92 o ESPORTE CLUBE MI
GUEL COUTO, em decorrências da crise 
economica por q_ue passa o país, ficou 
afastado da Federação nestes anos . 
Agora, porém, em 93 o futebol está de 
volta, disputando o campeonato da 2ª di
visão, fazendo uma campanha apenas ra
zoável, cuja equipe está composta pelos 
seguintes atletas: Lucio, Ramos, Juca, 
Camburão, Taco, Bozó, Killing, Cosme, 
Bid, Pará, Claudio e como técnico Paulo 
Carioca, sendo o Vice-Presidente de Fu
tebol o Sr. Francisco Miralha. 

nas. Seu atual presidente é o Sr. Joel Pe
reira (que sempre foi ligado ao clube), 
cumprindo seu quarto mandato, tendo si
do eleito pela la. vez em 1979. Joel Perei
ra foi atleta do club, participando na Sele
ção Iguaçuana, na época em que era 
presidente da Liga Iguaçuana, o já faleci
do Nicanor Gonçalves Pereira (que por 
sinal até hoje não mereceu nenhum tipo 
de homenagem póstuma)*. (1) 
Atualmente sua diretoria é composta pelos 
seguintes membros: Presidente: Joel Perei
ra, Vice-Presidente: Antonio Carlos 
Guedes; Pres. do Cons. Deliberativo: Valter 
da Silva Reis; Vice- presidente: Paulo Ro
binho Parreiras; Pres. do Cons. Fiscal: Nel
son Laurentino da Silva; Depto. de Comu
nicações: Estela Pereira; Depto. de 
Finanças: Antonio Carlos Guedes; Depto. 
Médico: Acácio Guedes; Depto. de Patri
mônio: Luiz Carlos de Melo Pereira. 
Suascoressãoovermelho,azule branco,sendo 
conhecido como tricolor iguaçuano e tricolor 
de a~ da Baixada da Guanabara*. (2) 

O Prefeito de Queimados, 
Jorge Pereira, inaugurou na
quele municipio um ambulató
rio, na Vila São João que, além 
de atender aos alunos da Escola 
Estadual Vila São João, atende
rá também os moradores da Vila 
Americana, Santiago, Santo An
tonio e São Cristóvão nos servi
ços dentários completamente 
grátis, equipado que está com 
duas cadeiras odontológicas e 
esterilizador elétrico. 

O Secretário de Saúde de Quei
mados, Haroldo Nonato, informa 
que o atendimento está sendo feito 
de segunda a sábado, das 7 às 19 h, 
incluindo aplicação de fluor, res
tauração e extração dentária Além 
da; alunos da citada escola São 

João, qualquer pessoa poderá 
ser atendida bastando apresen
tar uma conta de luz ou qualquer 
outro documento que comprove 
ser morador da localidade. A par 
disso o Posto de Assistência Mé
dica está realizando campanha 
de prevenção ao câncer gineco
lógico, onde o material se'rá col
hido para exame no Hospital de 
Oncologia, no Rio. 

Na inauguração estiveram 
presentes o Vice-Prefeito Luiz 
Gonzaga, os vereadores Milton 
Campos e Geraldo Ramos, os 
diretores da PMQ Laerte e Oli
veira e Roseli Diniz e mais o 
diretor da escola, Antonio Paz 
de Oliveira. O Posto fica situado 
na Rua Babi 337, Vila São João. 

Atualmente está atuando, na chave A, 
com os seguintes clubes: Heliópolis A.C., 
A.A. Volantes, Ceres F.C., Opção F.C., 
E.C. Anchieta, Barra Mansa F.C., Grêmio 
Km. 49, Bayer E.C. e E.e. Siderantin. 
O clube vem fazendo um trabalho intitu
lado "PROJETO DO FUTURO", trei
nando cerca de 100 meninos entre 9 e 14 
anos, aos sábados e domingos, sob a coor
denação dos Profs. Guto, Sila e Vander
ley, no Estádio Joel Pereira. 
Na parte social dispõe de uma bonita sede 
na Rua Gravataí onde seus 3.500 associa
dos curtem o melhor ambiente clubístico 
de Nova Iguaçu, inclusive suas-duas pisei-

*(1) o grifo é nosso. *(2) verdadeira deno
minação da regi.ão. 

N.R. Na edição nº 11, por um cochilo de revisão, 
o titulo da matéria ficou incompleta, leia-se: 
ESPORTE CLUBE MIGUEL COUTO. 

Salada Mista 
sa, existe ponto de táxis nos terminais. Por 
que aqui não?_ 

a denominação de Escolinha do Futuro 
Craque, com o objetivo de fazer alguns 
profissionais no decorrer de alguns anos, 
tendo nomeado o Sr. lsaias Anselmo co
mo representante esportivo junto aos 
clubes do Estado. 

RECADINHO PARA O 
ALTAMIR 

Nova Iguaçu já dispõe em seu terminal 
rodoviário de inúmeras linhas de ônibus 
intermunicipais (não urbanos) e interesta
duais. Não obstante não há no local um 
ponto de táxi sequer. Até nas cidades de 
menor importância econômica que a nos-

Administração - Compra e Venda de Imóveis 
Escrituras - Contratos 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 20 s/204 - Centro 
N. Iguaçu -Tel: 768-4359 

Vamos resolver esta questão, Sr. Prefeito? 

ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES PREPARA 
CRAQUES DO FUTURO 

A Associação de Moradores do Bairro No
va Brasília e Adjacências está realizando 
um trabalho de iniciação esportiva com 
mer:,inos de 9 a 17 anos, cujo projeto tem 

■BI BAL-/ //VFUó 
Vendemos Roupas de Balé, Ciganas, Camisas, Vestidos, etc. · 
PREÇOS PARA ATACADO E VAREJO Tel: (021) 768-8406 

R. Frederico Castro Pereira, 985 C/isa 1 - Jd. Tropical - N. Iguaçu 
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Elcio Antunes 
Pontes 

A ESPERANÇA DE 

NILÓPOLIS 

PEDREIRA 
NOSSA SENHORA 

Nossas congratulações pela passagem do primeiro aniversário 
de fundação do Jornal "SEM FRONTEIRAS". Um ano 

informando, esclarecendo e contribuindo, com divulgação das 
mais diversas atividades, para o progresso da cidade. 

, 
DE FATIMA PARABÉNS! SIGAM EM FRENTE. 

AV. ABÍLIO A~GUSTO TÁVORA, 1.031 - NOVA IGUAÇ_U 



AGORA 
QUINZENAL 

VOCÊ 
MERECE 

ANO li 1 a 15 JULHO / 93 Cr$ 15.000,00 

A MELHOR 

OPÇÃO NA 

BAIXADA 

DA 

GUANABARA 

SEM FRONTEIRAS COMEMOROU 
PRIMEIRO ANIVERSARIO Pág. 8 

LAERTE BASTOS BATEU 
ASAS: VIROU TUCANO 

Com direito a Pagode, o Dep. Laerte Bastos bateu 
asas para o PSDB, virando iucano•, na foto co,n 
Marcelo Alencar abonando sua ficha de filiação, 
sob os olhares atentos de Artur da Távola, Ronaldo 
César Coelho e o testemunho de José Serra. De
talhes na página 6. 

EDITORA E PUBLICAÇÕES GRÁFICAS 
FISHERS LTDA. 

JORNAL SEM FRONTEIRAS 

COMUNICADO 

Comunicamos à praça, e a quem mais interessar 
possa, que as identificações dessa empresa, cujo 
Fac-Símile publicamos ao lado estão todas can
celadas, razão pela qual, quem quer que se apre
sente com este modelo, não representa mais 
qualquer interesse nosso. 

João ,J'ontes de NmeidJl 

' 

Lixeira virou 
praça em 

Belford Roxo 
Demonstrando que 

quando se quer, se 

faz, o Prefeito Jeca 

transformou um terre

no que antes servia co

mo "lixeira" em uma 

praça, humanizando 

um local que era foco 

de ratos e insetos no

civos. Foto ao lado. 

ACADEMIA PROMOVE 
, 

FESTIVAL DE-AEROBICA 

Com propósito de realizar a interação entre as mais diversas 
Academias, aAg. de Modelos Corpo e Forma vem desenvolvendo 
um projeto de divulgação coletiva, através de Festivais de Aeróbi
ca, com Academias situadas na nossa região, sob a direção de 
Beto Dias e André Luis e coordenação de Andréa de Assis, com o 
título "I projeto Corpo e Formas'. Na primeira fase apresenta
ram-se as Academias Corpo e Formas, Center, Akorpus e Estef. 
Na foto as meninas da Corpo e Formas, na sua apresentação. 

JORNAL SEM FRONTEIRAS 

LIXEIRAS CRÔNICAS 
Nova Iguaçu pata atingir o •status• de cidade civilizada 
precisa, antes de mais nada, cpntar com a colabora
ção da comunidade. No centro do município existem 
lixeiras crônicas, produzidas por moradores das ruas, 
por comerciantes e por camelôs: Ao lado do "Buraco 
do Getúlio está uma, na Rua 13 de Maio outra (próxi
ma ao ponto de ônibus, no muro da Light), outra mais 
adiante, na Av. Mal. Floriano Peixoto e a da Rua Paiva 
Teixeira. Todos os dias a múnicipalidade recolhe es-

. sas montanhas de detritos, mas no dia seguinte ... já 
há outra montanha. Não basta o trabalho dos admi-

.. nistradores, é necessário que a população compreen
da que isto toma Nova Iguaçu, uma cidade imunda, 
de •porcos•. A administração municipal deveria usar 
os meios legais de que dispõe para coibir esta prática 
selvagem e anti-ecológica. 
Na foto a lixeira crónica da Paiva Teixeira. 

EDITORA E PUBLICAÇÕES GRÁFICAS. FISHERS LTDA. 

Ncme: 

C. I. N,o 
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Solicito às autoridadH públlcaa e part1c:ularu, se 
dignam a d11penHr ao portador{&) todas aa fac111: 
dadea no dHampanho de aua n,taslo profls■ lonal. 

Matrfcula N,0 ________ 

Funçlo · .. -------· -·· 

·--- DIRETOR DIRETOR 
A .. lHtura do Portador 
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A AR~an~~~ VOCÊ 
O CAVALO 11CHINÊS11 

(continuação) 
Naturalmente não se trata de uma uti
lização puramente mecânica, por que 
a esta exigência provê antes de tudo a 
própria aplicação da cor. E efetiva
mente as tintas mudam de intensidade, 
e intensificam-se ou se diluem ou se 
dispersam com uma progressão apre
ciável mas gradualíssima, dando a cur
va das superfícies epidérmicas e a 
alteração dos movimentos da pelagem 
e das massas carnudas na maneira de
sejada do artista. Antes de chegar a 
estes resultados, a pintura pré-histórica 
certamente gorou um longo tirocinio. 
Mas é a experiência profundamente as
similada e que não manifesta sinais de 
pura diligência acadêmica, embora, 
considerado o número dos animais pin
tados, seja prudente admitir que fossem 
numerosos os pintores da caverna, e 
eventualmente guiados por um ou mais 
mestres. 
Como notação de ambiente aparecem 
dois arbustos apenas traçados sem 
contorno, cabendo a cor toda a tarefa 
de exaurir a função figurativa. O pintor 
representa-os no sentido da marcha do 
cavalo, ajudando a ilusão de movimen
to. Essa é uma pequena observação: os 
raros arbustos - que constituem a úni
ca tenuíssima nota de paisagem pre
sente na caverna de Lascaux - são 
pintados quase constantemente com 
inclinação no sentido do movimento 

·/ .,., Contabilidade 

dos animais, mas isso já é um indício, 
ainda que um tanto exterior, do dina
mismo que permeia toda a pintura de 
Lascaux. Os animais, como são repre
sentados por esses pintores, vivem por 
sua espontânea adesão à psicologia 
das populações em meio às quais surge 
essa pintura, isentos de qualquer in
tenção ilustrativa, espontâneo como 
uma religião ou um canto popular. 
Para melhor dar conta dessa pintura 

cavern(cula - onde o adjetivo tem um 
significado meramente explicativo, 
não podendo decerto conter uma re
serva de juízo, que ao contrário não 
pode ser senão incondicional entusias
mo, como aliás toda vez que numa 
obra se pode reconhecer a perfeita 
correspondência entre a intenção cria
dora e sua realização formal - diremos 
que os cavalos e os outros animais da 
caverna de Lascaux se apresentam em 
cores diversas, numa gama bastante 
ampla e que movimenta nas paredes 
manchas brunas, avermelhadas, às vezes 
cores que tiram ao azuJado e ao verde. É 
fácil imaginar, para um apaixonado das 
cores, por exemplo, um abstracionista, 
que extraordinário efeito, que impres
são poderá ter, ao entrar na gruta e to
mar conhecimento antes e dessas 
manchas de cores inventadas pelo estro 
dos artistas, do que as funde. 

Centro Cultural Manoel Tabella 
Rua Bernardino de Mello, 1737 c/16 

Centro - Nova Iguaçu 

NELSON BoRNIER 

• Qrgªhização de Empresas 

O MÉDICO DA FAMÍLIA 
DR. M. SIMÕES NETO 
Medicina Psicossomática 

Doenças Nervosas zar esses estados. Nestes últimos 
anos, o estudo das psiconeuroses 

Os últimos estudos e as últimas tem preocupado muito os médicos 
estatísticas, feitas em diversos em geral, e não só os psiquiatras, 
centros científicos do mundo, vie- pois todos estão interessados nos 
ram demonstrar que o aumento problemas de medicina psicosso
das doenças do sistema nervoso mática. Assim, multiplicam-se as 
constitui grave ameaça ao pro- classificações, amplificam-se ou 
gresso e a civilização. Dentre essas, restringem-se os quadros clínicos 
não são as grandes síndromes novas denominações são propos
mentais que mais concorrem para tas, surgem teorias e doutrinas, 
diminuir a produção do homem, obedecendo a orientação das di
com graves consequências para ferentes escolas psicológicas, mo
ele, a família e a sociedade. A dificam-se velhos conceitos, mas a 
grande incidência das psiconeu- verdade é que, na sua essência, o 
reses. Que na opinião de muitos quadro clínico das psiconeuroses, 
autores afeta uma dentre cada três observado todos os dias, perma
pessoas, é que representa, no mo- nece imutável, conquanto novos 
mento atual, o maior perigo, exigin- recursos terapêuticos permitam 
do severas, medidas para evitar a hoje combatê-las com maior efi-
sua instalação e incremento. ciência. 
Para designar o estado de esgota- A medicina de hoje deve ser es
mento nervoso, há, em todas as sencialmente preventiva e, com re
línguas rica terminologia: nervosis- lação às doenças do sistema ner
mo, colapso nervoso, neuraste- voso, que em princípio não se 
nia, psicastenia, depressão nervo- regenera, e é o mais diferenciado 
sa, cansaço mental, neurose, e o mais delicado dentre os teci
psiconeurose, surmenage, exaus- dos, é muito mais fácil prevenir do 
tão nervosa, "Nervous Break- que curar. 
down". Expressões estas empre- Que Deus nos proteja e ... Até Lá ... 
gadas diariamente para caracteri- M. Simões Neto 

DR. M. SIMÕES NETO - MÉDICO - Medicina Psicossomática - Psiquiatria 
- Psicoterapia (Doenças Nervosas) Prof. da Unlv. do Rio de Janeiro • 

UNI-RIO - ConsuHas com Hora Marcada - 768-3884 

Tipografia 
São José 
Martel Santiago 
Tipografia Ltda . 

-~11-
Av. Gov. Amaral Peixoto, 271- s/703 

Centro - Nova Iguaçu - RJ 

• Â$sisfêhcia Fiscal e Comercial 
• tig!~t1las -

Âúa.0:P.rélr Véríina Corrêa Torres, 230 - 10° andar 
'·:· , ···---~-Centro - Nova Iguaçu -

Convites - Talões Notas Fiscais 
Impressos em Geral 

Qualidade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

PEDIATRA 

·-' i:'}~Í'.'1.'67--'-1747/767-7621 (Sede Pr9pria) . ~t '.;'.··:-::=-::--.:··· 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 

Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 
Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 - 1 ° Andar - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 768-5847 

Consutt6rio: Rua Otávio Tarquino, 209/206 
2", 4ª a6ªde 16às 19 h 

Queimados: Av. Irmãos Guinle, 901/205 
3ª e 5ª de 13:30 às 17 h / 2" e 6ª de 8 às 11 h 

Dr. José Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica 

. . IDAS 1 s:oo Asl 
Terça e Quinta-feira 19:oo HORASI 

LIPOASPIAAÇÃO de gordura localizada no abdome, cintura. 
PLÁSTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer, etc. 
PLÁSTICA DE ABOOME para diminuição, estrias, flacidez, etc. 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios, etc. 
PLÁSTICA DA FACE total, testa, pálpebras, etc. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras, etc. 

Rua Bernardino de Melo, 1.399 sala 304 (Centro Médico) 
Nova Iguaçu • Tel.: 768--0313 

1 A 15JUL/93 
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Administração - Compra e Venda de Imóveis 

Escrituras - Contratos 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 20 s/204 - Centro 

N. Iguaçu - Tel: 768-4359 
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Ecologia & Meio Ambiente 
Jovane Prate 

MUAMBEIROS 
Estou falando dos muambeiros! 
Contraventores - marginais ganancio
sos que compram e vendem muam
bas. O que são muambas? De carra
petas de PVC fabricadas nos fundos 
dos quintais vendidos e revendidos 
nas calçadas; de dólares à íntegra dos 
eletrônicos adquiridos no Paraguai 
passando por roupas, metais sanitá
rios, videos etc. Qualquer coisa que se 
possa pensar tem no mercado infor
mal. O mercado dos muambeiros. 
Não pagam impostos, pois não se ex
trai uma nota fiscal sequer. Tudo 'à 
"Bangu•. Viajam ao Paraguai, sempre, 
na condição de turistas, geralmente 
em •excursões• elaboradas e progra
madas para fugir a vigilância dos 
agentes federais. Os 'ponte• dão a di
ca quando podem passar. Vende
dores pracistas têm sempre na pasta 
ou no carro suas muambas. Dizem 
que é para ajudar nas despesas. Sem 
nota, claro, sempre. 
O que se sonega nesse País não está 
no gibi! Na Baixada o que tem de fun
do de quintal... e ninguém vê. Tudo às 
claras ... de serralheiros a matadouro 
de bois! Ninguém vê. Por que? 
O pior de tudo é que o muambeiro 
sente-se tranquilo em relação às auto-

ridades, por isso mesmo esnoba todo 
mundo! Tira onda de bom moço ... fala 
de honestidade e se diz honrado, cum
pridor dos seus deveres. É, na sua opi
nião, um cidadão ... no pleno gozo de 
suas prerrogativas. E o Estado olhando, 
covardemente, para os lados. 
Um dia eu disse a um muambeiro que ele 
era marginal e ele não gostou. Pulou e 
esperneou. Queria briga Não brigamos. 
"Empresas· fortíssimas investem forte
mente no ·sem nota·. Onde estão os 
fiscais de ·renda? V_endedores aos 
montes oferecendo "vantagem• aos lo
jistas para que comprem sem nota. E o 
pessoal compra. Por que não? Tudo 
muambeiro! Esses vendedores são 
idiotas, além de muambeiros, pois tra
balham de graça, já que a comissão que 
recebem corresponde à menos da me
tade da percentagem que o patrão 
muambeiro sonega Há algum tempo, 
no Pasquim, o Ziraldo fez a apologia do 
'Povo Brasileiro•. Os intelectuais do na
da tecendo elogios a esse mesmo 'povo 
brasileiro'. Que povo é esse, tão corrup
to quanto a sua ~lite? o 'jeitinho brasilei
ro• foi tão enaltecido, tão enfatizado que 
deu no que deu: muambeiros, contra
ventores, traficantes ... 
Pô, plante uma florzinha! 

Promocões & Merchandising 
!, 

Rua Dr. Thibau, 357 - Centro - Nova Iguaçu 

RJ - Tel. (021) 767-3103 - Fax: 767-6697 

Cep.: 26.255-160 

. -.......... ,. 
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SALADA MISTA MANOELROBILLINHO 
NO COMANDO DA 

sogra da Professora Sonia B. 
Pontes. 

Antonio Aparecido 
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SELEÇÃOIGUAÇANA 

No dia 18 de junho ocorreu o ni
ver do Sr. Almiro da Silva Vaz, 
entre seus filhos e netos que fo
ram levar-lhe o seu carinho. A EMANCIPAÇÃO DE 

MESQUITA 
O Dep. Est. José Paixão disse, em 
recente visita ao Rotary Club 
Mesquita, que deverá ser marca
da, em agosto, a data do plebis
cito, quando o povo daquele dis
trito irá decidir se tornar-se- à um 
novo município ou não. Paixão 
disse ser fé!;.vorável. 

Próximas eleições na 
A. T.A. é assunto do 

momento, na agremiação. 

Com vistas as próximas eleições 
na, Associação dos Taüeiros da 
Armada, vários grupos já forma
ram chapas para assumir a dire
ção da entidade, como é o caso 
da chapa "RENASCER", que 
reuniu-se no último dia 21/06, 
no Clube dos Oficiais PM e do 
CB, no Rio. A RENASCER está 
composta pelos seguintes mem
bros: José Mesquita (presi
dente), Marcos Alves (Vice
presidente ), Antonio Carlos de 
Santana (2° vice-presidente), 

Antonio Aparecido de Oliveira 
( 1 ° secretário), Deoda to Pinheiro 
Queiroz (2° secretário), Adelson 
Pereira Dias (1 ° tesoureiro), 
Jorge de Oliveira Soares (2° te
soureiro), que foi organizada pelo 
consenso dos seus membros. 
Como é normal em processos 
desse tipo, já estão espalha
dos boatos, segundo se soube, 
da chapa da situação que se 
esta chapa vencer, irá abrir a 
associação a não associados, o 
que não é verídico. O que pre
tende é criar um sistema or
ganizado, para evitar que as
sociados acompanhados de 
seus convidados tenham de 
retornar às suas casas por es
tarem acompanhadas dessas 
pessoas, além da reativação 
de outros setores que estão 
desativados. E por falar nisso 
o grupo da RENASCER pro
moveu no dia 4 de julho uma 
reunião de confraternização 
na Sede Campestre. Aliás, 
nesse mesmo dia, a ATA rea
lizou no mesmo local sua tra
dicional festa julina. 

A Liga de Desportos de Nova Igua
çu indicou o desportista e comer
ciante Manoel Robalinho para diri
gir, como Técnico de Futebol, a 
Seleção Iguaçuana, que vai disputar 
o Campeonato de Seleções do Esta
do, cuja primeira equipe a ser en
frentada será a de S. João de Meriti. 

NOTAS SOCIAIS 
A residência do casal José Henri
que e Maria José Barreto esteve 

em festa no último 
dia 10 por ocasião 
do aniversário da 
bonequinha GRA
ZIELE, sobrinha 
da 

Em 28/07, o Li
ceu Santa Mar
ta estará em festa 
quando ocorrerá 
o aniversário de 
sua simpática Di-

SÉRG10 E SÔNIA I retora So~ Ra-
RAMOS mos, que Junto 

com seu maridão Sérgio Ramos e 
mais o corpo docente e discente a 
estarão homenageando. 
E no dia 21/07 é a vez do niver do Sr. 
Miguel Juvencio, do Caonze, quan
do sua Verônica, parentes e ami
gos levar-lhe-ão o seu abraço. 

:~ PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC GRAZIELE 

Informe Publicitário 

nia Barreto, quando 
completou 6 aninhas. 

Nessa mesma data 
ocorreu, também, o 
aniversário da Sra. 
Dolores Pontes, com 
direito a bolo e tudo 
mais, na Rua Ulisses 
Maciel, em Ponto 

COMUNICADO 
A Comissão Executiva Municipal, do Partido Social 
Cristão, no município de Nova Iguaçu, comunica, a 
quem interessar possa, que está reunindo-se na 
Rua Dr. Lussance Cunha, 126 - Jardim Tropical -
nesta cidade, todas as primeiras terças-feiras, no 
horário das 19:30. 
Outrossim, faz saber que não se responsabiliza por 
outras reuniões paralelas realizadas em outro local. 

Oswaldo Cruz Montenárlo 

Chie. Dª Dolores é '-" __ .;.P.;.re_s_. _d_a _c_o_m_. _Ex_e_c_u1_1v_a_M_u_n1_c_1p_a_1 __ 
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Luiz Carlos Madureira Leal 

Mareio Luiz Fonseca Leal -A Educação tratada com respeito 

Rua Xingú, 15 - Santa Rita - Nova Iguaçu 

• LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualidade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
Aceilamos Bolsas de Empresa totalmente integral 

Jardim à 8ª Série • Tal: 767-2244 
Rua Mlrlm, 35 • Centro - N. 1. 1 

F o T o 
A RAPIDEZ EF I CIENTE 

Fotografias para casamentos, batizados, 
aniversários, etc. 

Video-filmagens - Fotos para documentos 
Revelações 

Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio - Qualidade 

e Bom Atendimento 

Av. Nilo Peçanha, 10 sala 204 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ 

Rua Qulntlno Bocaluva, 25 - sala 707 - Centro - K. Iguaçu 
Das 9 às 13 h - Tel.: 768-8017 

• 

"Os homens se dignificam, prostrando-se 
diante da lei e assim evitam ter de ajoelhar-se 

perante os tiranos". 

WILMAR DA COSTA OLIVEIRA 
Advogado 

Rua Bernardino de Melo, 1919 • 2° andar · CJ. 13/14 
Nova guaçu - Cep: 26.255-000 - Tel: 767-4822 

• ,, 
VENDAS E r 

CONSERTOS ~- / 
. 

' • - =., 

Parabólica Telefones s/fio e/fio ' Fax 
Secretária Eletrônica 

VENDAS, CONSERTOS, INSTALAÇÃO 

• MANUTENÇÃO KS, PABX, FAX 
• CELULARES• PORT. ELETRÔNICO 

• MICRO PABX • CENTRAL PORTARIA 

CONSULTE NOSSOS PREÇOS Celular 

AFC LIGUE JÁ 
Telecomunicações 767-1198 

.. • a A a a••• • 

CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministérios dos Transportes, Compactor, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu· RJ 
Tels.: 767-0124 / 767-0529 

Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Figueira - D. Caxias 
Allal: Av. Getúlio de Moura, 616 

Centro - Nova Iguaçu 
Escritório: Rua Prof" Venina C. Torres, 230/408 

Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

·~. -····~· ....... ····-~ 
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BELFORD ROXO ... SEM FRONTEIRAS , AUTOMOVEI S 

Carlos Trigo 
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SEGUROS 

LAERTE VIRA TUCANO "ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" Em animada festa, com direito a 

"pagode", o Dep. Fed. LAERTE 
BASTOS, assinou ficha do 
PSDB,consolidando seu vôo para 
o partido dos tucanos. MARCELO 
ALENCAR, saudado por JORGE 
JÚLIO, Pref. do Município de Bel
ford Roxo, como futuro Governa
dor do Estado, sob os olhares 
aprovadores de RONALDO CE
SAR COELHO (Pres. Regional) e 
os Depts. ARTUR DA TÁVOLA, JO
SÉ SERRA, EDUARDO MASCA
RENHAS, FLÁVIO PALMIER e 
CLÓVIS ASSIS. 
ANA MARIA RATTES prestigiou o 
evento juntamente com os Depts. 
Fed. NELSON BORNIER, PAULO 
DE ALMEIDA e o estadual JOSÉ 
TÁVORA. Presentes, ainda, o 
Pref. de Japerí: Carlos Moraes 
Costa, Luís Gonzaga (Vice-Pref. 
Queimados), Delegada Maria 
dos Anjos Camardella, Ernani 
Boldrim, ValcirdeAlmeida, Mauro 
Vasconcelos, Nelci Praça e 
Abraão Nascimento (Pres. do Dir. 
Acad. das Faculdades ABEU), en
tidade que abrigou o evento e 
representada pelos seus dire-

tores Valdir Vilela e Antonio Sant'A
na. E mais, Danilo Lobo (Delegado 
da Sec. do Bem-Estar Social) Ma
ria Luiza Cid Moreira (ex-prefeita 
de Rio Bonito) além de Thales do 
Couto (Pres. do Diretório de Niló
polis) Vice-Prefeito (Bel) Ricar
do Gaspar e Valdemar Vieira (Pres. 
do dir. local) vibrando com o gol 

. marcado, em levar para seu parti
do o único Dep. Fed. eleito por 
Belford Roxo. 
LAERTE justificou sua mudança 
de sigla, face ao seu anterior 
partido não lhe ter dado 
condições de fazer um trabalho 
satisfatório em prol daquela co
munidade sofrida da BAIXADA 
DA GUANABARA e ver no PSDB 
um naipe de valores que, com 
certeza, contribuirão para a rea
lização de seus anseios. Valcler 
Vieira, Gilvan Medeiros, José 
Pereira, Odete Marques, Luis 
Eduardo, Renato de Jesus, Ed
son Bernardes, Josemar e Mar
celo Mota (vereadores de Bel) 
Jesué Brito (Nova Iguaçu) lvanir 
Belo (Rio) e Jurandir Valente 
(Maricá) disseram presente. 

Antonio Aparecido 
continua Presidente do PSC 

em Belford Roxo 
Matéria veiculada no JORNAL 
DE HOJE, no sábado dia 3 do 
corrente, registrou, equivoca
damente, que o Sr. João Fran
cellino houvera sido indicado 
para o Diretório do Partido So
cial Cristão de Belford Roxo, 
como seu novo presidente. 
T ai fato por não ser verdadei
ro, causou revolta na militân
cia e uma situação ridícula 
pela inverídica notícia. 
Em primeiro lugar, o jornalista 
que redigiu tal matéria, deve
ria antes de mais nada verifi
car a veracidade do fato e não 
publicar leviana e imoralmente 
notícia inventada. 

Em segundo lugar: Antonio 
Aparecido (o guerreiro) foi 
eleito em convenção e seu 
mandato irá até o final, se
gundo palavras do próprio 
Ronald Ázaro (Pres. do Dire
tório Regional), que foi cita
do na matéria. Aparecido 
continua prestigiado pelos 
membros da Regional e mais 
ainda pelos· seus leais ami
gos que reconhecem o seu 
profícuo t rabalho e confiam 
no seu comando. 
APARECIDO CONTINUA 
MAIS QUE NUNCA PRESI
DENTE DO PSC EM BEL
FORD ROXO. 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

Direção: Otilio S. Rocha CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

e REGISTRADORAS ELETRÔNICAS 

Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 

Rua Mar. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 • Centro • 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel: 767-0706 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

e 
E 
M 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 
Belford Roxo - Tel.: 761-4881 
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COMEMOROU 

ANIVERSÁRIO 
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Em festa oferecida pelos seus amigos, na 
Rio Sampa, o Dep. Fed. da Baixada da Gua
nabara, comemorou mais um aniversário. 
Entre algumas centenas de convidados anota
mos: Dep. Fed. Fábio Raunheitti, Laerte Bas
tos e Nelson Bornier; Dep. Est. Tuninho 
Duarte, Antonio Catvalho e Fernando Gon
çalves; Delegada Maria dos Anjos Camardella; 
Ve. Jesué Brito, Nagi Alrnawi, Maurflio Man
teiga, Luiz Antunes, além dos presidentes das 
Câmaras Municipais de S. João de Meriti e 
Miguel Pereira; os empresários C.elso Bruno 
Farias, Ernani Boldrim, Humphrey Guabira
ba, Uellington PC$lmha e muitos outros. E 
mais o Pres. da Telerj Mário Sergio, Cmte 
&liberto Braga (pres. da CBTU). O mundo do 
samba esteve presente para homenagear Paulo 
de Almeida, atual presidente da LIGA INDE
PENDEN1E DAS ESCOLAS DE SAMBA 
do Rio. Coordenada por Mauro Vasconcelos e 
o promoteur lrio Weschenfelder e animada 
pelo apresentador de TV Jorge Perlingeiro. 
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RECADINHO À EXPRESSO SÃO JORGE 

Fatos anormais vêm acontecendo nos ônibus do 
Expresso São Jorge, principalmente nas linhas 
N.lguaçu-Belford Roxo. No dia 2/7, às 10 horas, 
aproximadamente, o . motorista da Linha Belford 
Roxo, Via Piam, ia dirigindo irresponsavelmente, 
batendo um papo com um cidadão a quem dera 
carona e não percebendo o sinal dado por uma 
senhora, com uma criança no colo, que levantou-se 
após, dirigindo-se à porta, aguardando que pa
rasse o veículo para desembarcar, e como não 
parou, admoestou-o que queria sair - com bons 
modos - ele parou, mas chamando sua atenção 
para que acionasse a cigarra. Nós que, por acaso, 
nos encantávamos neste veículo, logo nos primeiros 
bancos, lembramo-lhe que ela o houvera feito, ele é 

CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS 
Aposentadoria• Pensão• Pecúlio• Acidente de Trabalho 

Ações Revisionais• Causas Trabalhistas e Cíveis 
Tributárias e Família 

Sílvio Spano Barcia - Advogado 
Rua Rocha Carvalho, 1238 - Sala 205-Tel: 761-0264 

Centro - Belford Roxo - Rio de Janeiro 

De Trote e Caputo 
PAPELARIA E LIVRARIA 

UMA ORGANIZAÇÃO A 
SERVIÇO DO ESTUDANTE 

São João de Meriti - Belford Roxo 

Duque de Caxias - Vilar dos Teles 

PBX 756-1117 

que distraído com o papo não escutara, acrescen
tando que isto não é permitido. Então voltou-se 
contra nós com várias imprecações que, por dever 
de ética, não publicamos. Fatos dessa natureza só 
servem para denegrir a imagem da empresa, que já 
não é boa, devido a outros fatos: irregularidades nos 
horários, ônibus vazios deixando passageiros a pé, 
no sol ou na chuva, direção .perigosa e etc. Acredi
tamos que tais fatos são aleatórios à direção da 
empresa, contudo necessário se faz um acompa
nhamento do trabalho desses funcionários, princi
palmente dos chefes a quem cabe fiscalizar e coibir 
essas atitudes. O veículo em questão era o de nº de 
ordem 136012. Confiamos que providências serão 
tomadas. 

r 

FORTALEZA 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - salas 304 e 305 - Centro -
Belford Roxo • RJ • Tel: 761-0013 

d LABORATÓRIO DE 

ANÁLISES CLÍNICAS 

SÃO JORGE DE 
BELFORD ROXO Ltda. 
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Exames de Sangue, Fezes, Urina, Escarro, 
Teste de Gravidez para o mesmo dia, 
Secreções, etc. Coletas a Domicílio. 

Direção: Dr4 Aldenlsla Nogueira 
CRF /RJ nº 5468 

Mais um empreendimento Antonio Francisco 
(O Popular Chlcão) 

Av. Retiro da Imprensa, 2279 -
Belford Roxo - RJ - Tel.: 761-0268 

RuaOtávlo Tarquínio, 1027 • Nova Iguaçu• Tet: 788-2119 
Av. Benjamin P. Dias, 830 • Belford Roxo· Tet: 761-0285 
A. Btaga, 5 • Penha C ircular (esq. e/ Lobo Jr) Tel: 280-6848 

COMIDA A KILO 
• Diversos tipos de saladas 

• Pratos Quentes 

• O cafezinho e o drink são por nossa conta. 

• PIZZA É A NOSSA ESPECIALIDADE 
Venha e Sinta-se em Casa 

RESTAURANTE E PIZZARIA 
Rua Rocha Carvalho, 1170 - Belford Roxo 

CASA ORIENTAL 
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Rua Rocha Carvalho, 1246 lj. A e B -

C entro - Belford Roxo. 
Balas, doces e cigarros no atacado 

e no varejo. 
Agora, em anexo, seção especializada: 

ENIFESTAS 
Artigos para ornamentação de festas de 

batizado, aniversários, casamentos e festas 
de quinze anos. 

PAINÉIS, CAIXAS DE BOLO E ENFEITES 
COM TEMAS QUE SÃO SUCESSO 

Direção de ENI SIMONI ROCHA 

TEL: 761 ~~ 259 
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A MANCHETE vem de O MARAJÁ, novela que 
vai enfocar o reinado da RAINHA FERNANDA, 
a louca. Um reinado semelhante ao reino de 
Avillan, de QUE REI SOU EU? Que foi um dos 
maiores sucessos globais. Entre os persona
gens desse reinado colorido estão PC FA
RIAS, PEDRO COLLOR e ROBERTO JEFFER
SON, o fiel escudeiro. Para viver o papel da 
RAINHA FERNANDA, a louca, em O MARAJÁ, 
a Manchete deveria colocar CLODOVIL HER
NANDEZ. Atualmente no canal nove, CLO
DOVIL tem muita coisa em comum com a 
RAINHA FERNANDA, a louca. Inclusive o 
NARCISISMO. 

Já a GLOBO vem de AGOSTO, mini-série, que 
vai retratar os fatos que culminaram com o 
suicídio de GETÚLIO DORNELLES VARGAS 
em agosto de 1954. 
Considerado o maior projeto global deste 
ano, com um custo médio de U$ 300 mil, por 

Aqui o seu anúncio é ... 

lii::i:\:i:i=i,!iiiiiiiiii:i:11:1::::11:i~ili~i:i:i.iei~itiiiiii:i1:iiiiiii::i::11:1:iiii:::i!!il 
• Casas, aptos.,escritórios em geral • Pintura, ladrilhos, 

inst. elétrica e hidráulica • Pedras em geral 
Pegamos serviço por empreitada 

Qualidade - Menor Preço - Orçamento Grátis 

Av. Marechal Floriano, 2161 / 02 • Centro 
Nova Iguaçu • RJ - Tel: 768-7722. 

capítulo, AGOSTO terá no papel de 
GREGÓRIO FORTUNATO, o "Anjo 
Negro", TONY TORNADO. Não vejo 
porque a GLOBO colocar TONY 
TORNADO para viver o papel do 
Tenente GREGÓRIO já que ele nada 
tem a ver com a figura do truculento 
e antipático Chefe da Guarda Pes
soal de GETÚLIO, a não ser a cor. 
TONY TORNADO é uma das figuras 
mais humanas e simpáticas que já 

tive o prazer de conhecer. Aliás, puxou a mãe, 
a saudosa LINDAURA do caldo verde, do 
extinto Beco da Fome, na Prado Júnior, ama
da por toda a classe artística. 
O único elo de ligação entre GREGÓRIO 
FORTUNATO e TONY TORNADO está no 
nome do segundo. 
Ao mandar seus asseclas matarem CAR
LOS LACERDA, o Chefe da Guarda Pessoal 
de GETULIO provocou um TORNADO no 
Catete. 

Criado em Nova Iguaçu o primeiro grupo 
CORNOS ANÔNIMOS. Vai funcionar nos 
moldes do ALCOÓLICOS ANÔNIMOS. xxxx 
Em seu Festival Mazzaropi, a MANCHETE 
mostrou o filme Casinha Pequenina que tem 
no elenco TARCÍSIO MEIRA, em início de 
carreira, graças ao seu "caso" com M/:\Z2.A
ROPI. O velho era ''tia". Uma tia que virou 
purpurina. 
Por hoje é só! Agora este GATO vai tomar seu 
pires de uísque e atender a uma gata herma
frodita que pintou em seu telhado. 

1151 
BAL./ /H FUO 

Vendemos Roupas de Balé, Ciganas, Camisas, Vestidos, etc. 
PREÇOS PARA ATACADO E VAREJO Tel: (021) 768-8406 
R. Frederico Castro Pereira, 985 Casa 1 - Jd. Tropical - N. Iguaçu 

Elcio Antunes 
Pontes 

A ESPERANÇA DE 
ITABORAÍ 
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SINDICATO CONSTROE 
NOVA SEDE 

O Sindicato dos Traoalhadores nas Indústrias de 
Construção e do Mobiliário de Nova Iguaçu, sob o 
comando firme e seguro do seu presidente Jorge Ma
tias de Oliveira, que além da defesa intransigente dos· 
interesses da classe que representa, vem construindo, 
com recursos próprios e muita dificuldade a nova sede 
da entidade para melhor atender ao seu grande núme
ro de associados com a finalidade de proporcionar
lhes mais conforto. 
A obra tocada com sacrifício ja está na segunda laje e, 
segundo, Jorge Matias, diante disso, não há um prazo 
fixado para a sua finalização. Nela irão funcionar os 
seus diversos departamentos. · 

, AFRONTA À DIGNIDADE HUMAN1~ 
O Deputado Nelson Bornler sempre atento a todcs: 
os problemas que afligem o País e que tem reflexos 
também no Rio de Janeiro, especialmente, nos mu
nicípios da região da Baixada da Guanabara, Nova 
Iguaçu e outros, em discurso proferido no último dia 
29/06 demonstrou sua preocupação com o mais 
grave problema nacional: a fome e a mlserla, salien
tando que não é difícil se prever o que possa acon
tecer neste País, em curto espaço de tempo, se a 
sociedade, CQffio um todo, não assumir o combate 
sistemático do problema da fome e da miséria que 
campeiam não apenas nos grandes centros, como 
no interior do País, acrescentando que não basta ao 
Governo Federal promover campanhas de distri
buição de alimentos e apelando para um pacto 
social Imaginário, correndo contra o tempo, numa 
luta desigual que já se permite adiantar os resulta
dos. -O Governo fala em combate à sonegação 
fiscal. .. como se a solução para o drama de quem 
não tem o que comer hoje pudesse ser encontrada 
numa simples alteração da nossa legislação tributá
ria A situação é muito grave para estar sendo trata
da apenas com paliativos•. 

Direção: Manuel J. S. Robalinho 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos "Tickets• 
como forma de paga

mento 

Rua Dr. Thlbau, 20 • -Tel: 768-3760 

Centro • Nova Iguaçu 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUANA 

ELMAR TRANSPORTES L TDA 
Rua Bahia, 135 - Posse - Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2576 / 2577 
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SEM FRONTEIRAS comem_orou seu primeiro aniversário 
Numa reunião informal, ocorrida no dia 
25/06, o JORNAL SEM FRON1EIRAS :e--=--~ ) 
comemorou seu primeiro ano de funda
ção, oportunidade em que foi também 
comemorado o aniversário do seu Dire
tor- Presidente: J. Fontes. 
Abaixo alguns "clics" da comemoração. 

Rosana Morl (esp. do Dir. Comercial) entrega uma singela homenagem ao 
grande lncentivador: Vereador Jesué Brito ao lado de Aparecido. 

Jorge Matias, pres. do Slnd. dos Trab. na 
Constr. Civil ao lado do dinâmico Antonio 

Aparecido (também fundador). 
Elclo Antunes, Simões Neto, Nlsval de Magalhães e JoN Ormlndo (do 

grupo pioneiro). 

TUDO BEM! 
:i:::íi:::1::::ê11;RQi~:ii~•~i:,:iai.1üii@':<1g:::Mot2rei'::i,:~:::1r: 

Retífica - Carcaça - El~o - Cabeçotes 
Motores a Gasolina, Alcool, Dlesel 

VOLKS-PASSAT-KOMBI-CHEVETTE-MONZA-FIAT-CORCEL-<SCORT 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Edson Passos 
Mesquita • Nova Iguaçu NADA PERDIDO!!! 

(antiga Getúlio de Moura) Tels: 7196-4 726 e 796-1895 
APOIAMOS A EMANCIPAÇÃO DE MESQUITA 

Pampa SR XP 
Cab. dupla 
Super · 
Promoção 

,.. ...,, - -·- ·-- -------- - -· - --~-... 

, . ~·:'_ ,' lguave Veículos Ltda:_J 

A melhor marca do seu Ford. 
-Av. Carlos Marques Rollo, 951 • Nova Iguaçu 

PABX 79&--a '1-a O 
DIRETOS: . 796-1307 / ~3n / 2496 / 3685 / 1749 / 2533 

Sob as vistas de Nlsval de Magalhães, Jesué Brtt'"o .- João 
Rocha, Aparecido agracia a outro pioneiro: Osw■ldo Cruz:. 

Nossos agradecimentos aos nossos amigos que torna
ram possível a singela comemoração: Oswaldo Cruz 
Montenário, João Francellino S. Jr., Jesué Brito, Dr. 
Emmerso~ Luiz da Costa, Arcilio Machado (Celinho), 
José Ormmdo, Humphrey Guabiraba e João E. Rocha. 

.., 

FESTA JULINA 
O Jardim Escola Mundo Encantado da Criança, na 
Prata, sob a coordenação da Prof' Sonia Barreto vai 
realizar no dia 16, sua tradicional festa julina com a 
participação de todos os baixinhos e baixinhas, nas 
quadrilhas, casamento na roça, rainha e princesas 
da festa. E outras atraç.ões. No dia 19, a Prof' Sonia 
estará comemorando, em sua residência, na Clara 
de Araújo, o niver de sua filha Claudia Barreto que 
completará nesta data, 23 primaveras. 

VICENTE PAIVA • Proietista 
Plantas, Projetos, Fração Ideal 

Serviços Junto a PMNI e cartórios 
Orçamentos sem compromisso 

Rua Otávio Tarquinio, 45 sala 312 
(Galeria Central frente ao Banerj) 

l:':':::::11;:::::::'::'::fü:rJ:::';':q,g~~RAQ,,RIQ.: :·. :··:Jl] 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO 

A MAIOR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO DO RIO 
CIMENTO DE TODAS AS MARCAS 

Direção: OSMARIO DIAS 

Est. Plínio Casado, 2376- Prata· N. I.. Tel: 761-4187/0522 

Rações p/ Cães e Aves 
Casas para Cães, Aquários, Pombos, 

Leitões, Coelhos, Cabritos, 
Cães de Raça, Prod. Veterinários. 

Especlallzado em Cães de Raça 

Direção: José Ormindo 
R. Cel. Francisco Soares, 83 

Nova Iguaçu - RJ • Tel: 768-2294 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1993 

.....__ 111TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE" 
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Oriente Médio, seu povo, seus costumes, seus mistérios 

Nazlr T. Kalaoun 

Aspectos Sociais e Culturais na Antiguidad~ 
(continuação da edição anterior). 
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Por exemplo, na fndia, os "brahamanes", 
podem cometer qualquer tipo de crime, 
mas não podem nunca serem condenados 
à morte. 

de Deus, que são os "SHODAR" que não 
têm profissão definida. Estes são os ensi
namentos dos indú.s que se encontram no 
seu livro "MINU SHASTAR". 

Aspecto Moral 
Moralmente estavam muito abaixo e na 
Pérsia não haviam restrições nas relações 
sexuais, existindo movimentos que consi
deravam o casamento proibido, deixando 
suas próprias filhas e irmãs em casa para 
relações sexuais e achavam que todas as 
mulheres eram lícitas para o homem. Be
biam até embriagarem-se, não distinguin
do a mãe, irmã, filha, etc. Relacionando-se 
com todas elas. 

A CIÊNCIA ASTROLÓGICA 
Se alguém da classe superior cometer 
adultério com uma mulher da classe infe
rior, isso não é considerado crime; se al
guém da classe baixa agredir no da classe 
superior, devem ser cortados os seus ór
gãos; se insultar, deve ser cortada sua lín
gua. Dizem que algumas pessoas foram 
criadas a partir da boca de Deus, que são 
os brahamanes, para serem autoridade re
ligiosa; outros a partir dos braços de Deus, 
que são os "CHA TRIS" para combaterem 
- Exército e Polícia, outros a partir das 
pernas de Deus, que são os "WISH" para 
serem agricultores, outros a partir dos pés 

Festas Caipiras 
Andréa M. Pereira 

Os meses de festas estão correndo, e junto 
com eles os grupos e quadrilhas festivas 
para celebrar os tradicionais eventos que 
ocorrem todos os anos nas cidades, espe
cialmente no interior. As festas variam de 
grupo para grupo e de lugar para lugar, 
mas tendo algo em comum, são as festas 
caipiras. Os grupos podem apresentar-se 
com características diferentes, roupas 
"bregas" ou mesmo "chiques" apesar de ser 
uma quadrilha "caipira". 
Em Queimados, as festas mais esperadas 
pela população são as seguintes: Arraiá ~o 
Juca Gado, Quadrilha do Charles Chaplin, 

Voltaremos ao assunto na próxima edição. 

Nazlr T. Kalaoun é Diretor do Curso de Idiomas 
C.D.I . • Árabe- Francês e Inglês• Tel: 767-8022. 

e as festas realizadas pela Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, entre outras. Os 
grupos organizadores podem ser os mais 
variados: escolas, grupos de pessoas e as 
igrejas. As "quadrilhas como são chama
das podem ser diferentes e diversificadas, 
mas em grande número. Os grupos orga
nizam-se e dançam em diversos arraiás, 
que os convidam para concorrer a um prê
mio, ou titulo de campeões. 
E as festas se estendem pelos meses de 
junho, julho e até próximo do final de 
agosto. 
O grupo mais destacado, em Queimados, 
é a "QUADRILHA CHARLES CHA
PLIN" que se apresenta com passos en
saiados e com roupas muito trabalhadas, o 
que destaca mais o grupo. 

A astrologia é uma ciência ba
seada nas influências dos as
tros sobre a vida terrestre, atua 
nas pessoas, empresas, casas, 
cidades, países, fauna, flora, 
minerais, movimentos sísmi
cos, meteorologia, vida cotidia
na, mudanças históricas , 
reações químicas e muitas coi
sas desconhecidas ainda. 
Desconhece-se a sua origem, 
julga-se até que nos foi envia
da por visitantes de outras 
estrelas, na Suméria ou Me-

O SISTEMA SOLAR 

sopotâmia, atual Iraque, sur
giu como atualmente se estu
da: o Sol e os demais astros 
em sua peregrinação pela 
faixa zodiacal. 
Foi sendo melhorada, novos 
elementos descobertos que in
córporad os a enriqueceram 
mais. Continua ainda sendo 
aperfeiçoada, o computador 
está sendo de grande valia, cál
culos matemáticos avançados, 
observatórios astronômicos 
moderníssimos, comunicação 

via satélites, tudo isso tem 
oferecido subsídios precio
síssimos. 
Trapaças, misticismos, equí
vocos fazem parte de sua tra
jetória, mas isto são pragas· 
encontradas em todos os 
campos das ações huma
nas, por isso disse CRISTO: 
ORAI E VIGIAI! !! 
A Astrologia marcha com a 
humanidade sempre para a 
frente , sempre , semrre, 
sempre! 

l''::·ê1~~'.í'~~~:::,ª~~:j:i~1ri:,jg~IN.Iª-:N;i::\il 
Grande Variedade de Bebidas, Salgados, Lan~hes ,e~c ... 
Alugamos nossa piscina para: Casamento, Aniversario e 

batizado. Ambiente Familiar. 

-NOVO REI DO LIMAO 
ESPECIALIDADE EM FRUTOS DO MAR I 

LANCHONETE 
PALMA DE OURO L TOA 

"Desafia quem tem melhor prec;o" 
Lanches e Bebidas em geral 

Direção do Pascoal 
Direção do 811. 

Estr. do Ambai, 16 -Ambai • Nova Iguaçu. 

Motéis 

***** MEDIEVAL 
Ltda 

Rod. Pres. Outra, km 17 

Nova Iguaçu -Tel: 767-2325 

..... -... .. .. --... ..... .... ...... .. . 

Rua Luiz Sobral, 599/605 - Califórnia 
Rod. Presidente Outra, km 14,5 -Atrás da Termas 

Nova Iguaçu 

,:::::::·:•·:::::L::·:::::::::::::';::·::·:::::::M::iXij;:fiit ·t ·l é::·::::::::::::::'.::.:.::,:.::::··.:·:::: 
Marmoraria Iguaçu Ltda. 

Mármores para Construções - Instalações Comerciais 
em Mármore e Granito. 

Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 

Av. Nilo Peçanha, 670 • Tels: 767-7196/767-8563 

Cortes modernos, mega-hair, limpeza de pele, 
tratamento corporal com forno de bia e 
aparelhos importados. Manicure com 

hidromassagem nos pés. 

Temos Escola de Cabeleireiros 
Matrículas no local. 

Direção: Regina 

Rua Qulntlno Bocaluva, 49 Loja 3 
Dentro da Galeria em Frente ao 

Paes Mendonça - Nova Iguaçu • ÀJ 

. . . . .. .. . ,. 

Rua Otávio Tarquinio, 16 • Nova Iguaçu 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
"0 melhor dâ Cozinha Arabe" . . - . . . . . . . - - -

Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tel: 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu • RJ. 

•l.;,JefüQftJYc!Jf>'U 
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~ 
CIDADAO IGUAÇUANO 

PIZZAS 
SALGADOS 

DOCES FINOS 
SORVETES 

TRAV. MARIANO DE MOURA, 85 

NOVA IGUAÇU - RJ 
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ROTARY CLUBS EMPOSSAM 
CONSELHOS DIRETOR 

BELFORD ROXO 
Em noite de suave inverno, mais de 120 
rotaryanos ocuparam o salão de festas 
da Churrascaria La Bonoe para a festiva 
do R.C. Belford Roxo. em.que José Ca
poto deu posse ao seu sucessor Silvio 
Bárcia, na presidência dequele club de 
serviço. Na oportunidade Iara Lima deu 
posse à sua sucessora Rita Bárcia. Com
puseram a mesa principal, além dos ci
tados, Jair Stersi(R.C. S. João de Meri
ti), Cel. Carlos Ribeiro (Cmte. do 20o. 
BPM), Luiz Sérgio Duarte (R.C. Nova 
Iguaçu), Det. Batista (I.F.P.), Otávio 
Ferreira (Repr. das Lojas Maçônicas de 
Macaé), e este colunista. O R.C. Nova 
Iguaçu recebeu o troféu da maior cara
vana proporcional, o de Queimados, da 
mais distante e o JORNAL SEM 
FRONTEIRAS (Repr. por Carlos Tri
go). Entre outros, anotamos a presença 
de Eni Simoni, Angela Lima, Gilceia 
Balbino, Denise Corrêa, Cristina Bár
cia, Assis V. Fernandes, Wislaine D. Pe
reira (Maninho), José Coelho, Dewett, 
Hélio Ilárcia, Geraldo Ilalbino, Joaquim 
Rodrigues (troféus super companhei
ros), Cupertino Ferraz, Ribeiro, Pinhei
ro e Antonio Corrêa ( excelente trabalho 
no protocolo). Ainda a presença da Miss 
Belford Roxo lvandir Moreira, que jun
to a Simone Diniz, Ronaldo Júlio, Bernar
dino Alves, André Luis, Paula_ Danielly, 
Ana Lúcia Duarte, Sandra Eliane, Rosa 
Loisa, Catarina Meirelles, Charles Aqui- · 
no, Luciana Ferreira e Casemiro Mei
relles, Andreia Monteiro, Maurício 
Abreu, Andréia Suhet, Lúcio Cassio C. 
Sobral, Luciana Lima, Luciana Trigo e 
Edivá Guedes, representaram ó Rotaract 
B. Roxo. Zézinho Caputo em emocionado 
discurso (transcrito ao final) transmitiu 
finalmente o cargo a Sílvio. 

EIS O DISCURSO: 
"Rotary deve afastar-se dos Palácios com 
Jardins Suspensos como os de Babilônia, 
por questão de racionalização. O objetivo 
de Rotary é a verdade, que seja justo para 
todos, eliminando o desperdício como 
bem disse Descartes. Com essa atitude 
traremos benefícios para todos os interes
sados, acompanhando sempre com uma 
grande dose de bom senso e companhei
rismo. Companheiros, sabemos que Rpta-

ry é uma instituição de prestação de setvi
ça; e não uma Casa de Pedintes. Em 15 
anos de Brasil Nom empobrecemos, e está 
havendo uma divulgação pela imprensa em 
geral a desmoralização dos segmentos que 
regem oo direito. e obrigações de nosso 
País. Os homens que administram nossa · 
Nação transformaram o emprego que gera 
a nossa riqueza em matéria de luxo, a po
breza símbolo de criminalidade a honesti
dade é burrice e velhice wn castigo. 

QUE INJUSTIÇA! 
Os fndios os mais vividos, porque, eles são 
a única fonte de informação dos jovens, os 
orientais veneram a velhice, porque, eles 
representam as enciclopédias da sabedo
ria, enquanto os ocidentais transforma
ram a velhice em uma "coisa" em estado 
terminal. O Rotary companheiros tem 
que trabalhar para que esta indústria da 
hipocrisia, não nos atinja Por intermédio 
de nosroc; jovens Rotaract, Internet e Inter
câmbio de Jovens devemos ajudá-los que 
façam um trabalho junto aos outros jo
vens com a distribuição de saber, porque, 
somente, assim, conseguiremos conven
cer a esses outros jovens que o caminho é 
o livro. Com a frase: "Não sejais mais um 
na multidão provaremos com esta bandei
ra, que a "eficiência" tem que ser melhor 
remunerada. 
Não podemosaceitarque um profes.50r, um 
médico, um militar, um advogado e outros 
tantos, somente consigam através de sua 
sabedoria ronquistada com entusiasmo e 
ideal,se transforme'máterialmente na com
pra de um carro com 5 anos de atraso do 
ano vigente, e uma moradia comprada pelo 
sistema habitacional que não possui CRE
DIBILIDADE Em um de seus famoro; 
poemas - Cartazes - Vladimir Maiakóvski 
teve ensejo de escrever: Na primeira noite, 
eles se aproximam e colhem flor de nosso 
jardim e não dizemos nada. Na segunda 
noite, ja não se escondem: pisam nas flores, 
matam nosso cão e não dizemos nada. Até 
queumdia,omaisfrágildelesentrasozínho 
em nossa casa, rouba-no. a lua e, ronhecen
do nosso medo, arranca-nos a voz da gar -
gan ta. E porque não dissemos nada, já não 
podemos dizer nada. Companheiros, acre
dito em nosso. jovens, um dia virá um líder 
de verdade e sentiremos orgulho em dizer: 
este País chama-se Brasil". José Capoto. 

Centro Educacional Brasileiro 
•ONDE O PROFESSOR ENSINA 

[EE 

E O ALUNO APRENDE" 

Direção: Prof.: RUBENS MENEZES 

Rua Dagmar nº 38 - Centro de Belford Roxo 
(Próximo ao parque) - Tel.: 761-6549 

CURSOS: Pré-escolar e 1 ° grau (C. A. à 8ª série) 
SUPLETIVO (5ª à 8ª séries em 2 anos) 

2º grau (Contabilidade - Form. Geral -Administração) 

VILAR DOS TELES E 
COELHO DA ROCHA 

Aproximadament~ 200 pessoas parti
eiparam de uma bonita e alegre reu
nião festiva para a posse dos conse
lhos-diretor desses clubes de serviço, 
ocorrido no Restaurante Beef Place, 
para o biênio 93/94, entre rotarya
nos, filhos, esposas, e convidados 
Naquela oportunidade foram em
possados como presidentes: Eraldo 
Bom (Vilar dos Teles) e Cesar Bauso 
(Coelho da Rocha). Presenças de Dr. 
Almir Alonso (Delegado da 64 DP) e 
do Comandante. do 21º BPM, entre 
outros. 

NOVA IGUAÇU 
Nos salões engalanados do Nova Iguaçu 
Country Club, o Rotary Nova Iguaçu 
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Júllo Teixeira no mom... ... _ .. qu, dava 
posse ao novo presidente Eraldo Bom, no 

Vilar dos Teles 

(que deu origem aos demais na região), 
esteve em festa para dar posse ao seu 
novo presidente Abdala Arydes, que vai 
dirigir o potente clube de serviço, junta
mente com os demais companheiros no 
perfodo 93/94. 

MESQUITA, AUSTIN, QUEIMADOS, R.C. NOVA 
IGUAÇU-LESTE e R.C. NOVA IGUAÇU-PRATA 

Aconteceu em allO astral no último 
dia 07/07 a posse conjunta desses 
clubes na Casa de Show RIOSAMPA, 
quando assumiram os destinos desses 
clubes no período 93/94, Luiz Fernan
do (o voz de veludo) no R.C. Nova 
Iguaçu-Leste, acompanhado de sua es
posa Solange; R.C. Nova Iguaçu-Pra
ta: Antonio dos Santos Júnior avec 
Tânia; Queimados: Islan Batista com 
esposa Elta; R.C. Austin: Paulo Ro-

Fotos: Carlos Trigo 

José Caputo(D) com o novo presidente do 
período 93/94 do R.C. Belford Roxo, Silvlo 

Barcla(E). 

berto Santos acompanhado da esposa 
Gelsimar Alves de Oliveira. Presentes 
ao ágape diversos ex-governadores do 
4570 e entre eles: Francisco R. Parente, 
Augusto de Rezende Menezes e Sônia, 
e o atual Edson Avelar, entre outros. A 

Momento em que Iara Llma(E) passava o 
cargo a Rita Barcla(D), como presidente 

da Casa da Amizade do R.C. Belford Roxo. 

mesa principal estava constitufda por 
José Roberto da Silva e Valdice (Quei
mados), Casemiro S. Neto e Sada Mil
ton (R.C. Leste), Luis Geraldo e Marise 
(Mesquita), Wilson Vital e Marli 
(Repr. da Governadoria), Augusto 
Monteiro e llza Moura (Austin). Aso
lenidade foi aberta com o Hino Nacio
nal (Apenas um lembrete não se 
aplaude o Hino Nacional, nem antes, 
nem após a sua execução). Finalmente 
José Raimundo Luz e Inácia, o primeiro 
empossado no R.C. Mesquita. Foi uma 
festa brilhante. 
Na próxima edição mais detalhes sobre 
os eventos. 

NUNCA É TARDE PARA RECOMEÇAR! 
NÃO .PERCA!!! 
BOLSÃO PARA O SUPLETIVO CEB 
5ª A 8ª SÉRIES DO 1 ° GRAU 
MATRÍCULAS ABERTAS (GRÁTIS) 

Profs. JOSINEIDE e RUBENS MENEZES ....,. ____________ _ 
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SEM FRONTEIRAS 

Flashes de hoje com as acontecên
cias da temporada social da city e 
cercanias, dois pontos: 

No camarim do show dos Golden Boys, os meninos 
de ouro com o colunista e Renato Alves. 

Prefeito e Vice 
deJaperl, 

Carlos Moraes 
Costa, Luís 

Barcelos, com 
Ricardo Gaspar 

e Jocade 
Betford Roxo, 

Deputado 
Nelson Bornler 

e Lauro Gieh~ 
nos agitas da __ _.. 

Marta Rocha e eu, l'Ml lesta de lançamento 
do livro "Marta Rocha - Uma Biografia• com 
depoimento a Isa Pessoa no Copacabana 
Palace. Teremos uma noite de aut6grafoa 
de Marta Rocha em agosto na RIOSAMPA, 

Zenlr David e seu grupo chiquérrimo "aussl" na 
Noite da Jovem Guarda. 

RIOSAMPA, 
festa da Jovem 
Guarda como 

super show dos 
Golden Boys 

mas disso eu falo depois. 

Zelma e Thales Cardoso na Noite da 
Jovem Guarda 

Regina e o brilhante advogado Ronaldo 
Machado, chegando para a festa. 

CADÊ O LIMO? 
Arinos Correa 

No vai e vem das ondas, tudo que se tentou esconder 
debaixo do verde, amarelo, azul anil, vem, hoje, à bei
ra-mar como se estocado nas suas profundezas por 
longos anos, jogado fora como lixo, fosse de serventia 
numa reciclagem moral para a sociedade, que já expe
rimentado todos os temperos, não conseguiu uma pita
da ideal para uma condição de vida melhor. 
O voto aosdei.esseis anos foi um dos golpes aplicados pela 
maresia, que já houvera permitido a "dedada" do analfa
beto. Moral da história: estamos "sentando" até hoje. 

Em sequida promoveu-se um plebiscito para saber se 
continuamos ba ... ou se seguiríamos outro caminho, 
outra tendência. O que aconteceu: só as elites vota
ram, "EXISTE POVO ESCLARECIDO". Se há 
eleições diretas o povo vota em curvas, cujo exem
plo maior é a Cicciolina na Itália, mas é claro que 
não estamos na Itália, isto aqui é Brazil, que votou 
no FERNANDINHO. 
Pois bem! Não desesperemos! Temos ainda Lula para 
o almoço, a noite temos Brizola, como sobremesa 
Quércia, para palitar Antonio Carlos Magalhães e, 
para compensar, uma pu ... gripe! MALUFFFFF! 
- Saúde! 
- Obrigado! 

Caixa Econômica inaugura Espaço Cultural 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-Ag. Shopping 
Center Nova Iguaçu, inaugurou no último dia 5/07, o 
"PROJETO ARTE NA CAIXA", com o objetivo de 
destacar as Artes Plásticas na Baixada da Guanabara, 
em cuja primeira fase ocorrerão Exposições Coletivas 
Premiadas, onde artistas plásticos representativos da 
produção nacional exporão os seus trabalhos. Na inau
guração do Espaço, o gerente da Agência: Plínio Ma
galhães aproveitou o ensejo para prestar singela home
nagem às funcionárias Áurea Cristina S. Franco, Ana 
Cristina Baltazar e Viviane F. Cavalcante, pelo talento 

e amor ao trabalho demonstrado por elas. Estavam 
expostos, nessa oportunidade obras dos seguintes artistas: 
Daniel de Oliveira, Betsabá, Elizabeth Cunha, Ailton 
José, Antonio Filipak (coordenador do projeto), lvna 
Macera, Fábio Macedo, Orlando Rathael, Dida Nasci
mento, Flávio Makandakare (pinturas) e Luís Augusto 
Tigu (fotografias). O gerente Plinio Magalhães é chama
do carinhosamente pelos funcionários da agência de "GE
R_ENTAÇO". Além disso houve a apresentação do Coral 
da Caixa, regido pelo maestro Marco Antonio C-oelho, e 
coordenado pela Sr" Sueli Marini. 

Deputado Federal Paulo de Almeida e sua 
filha Paula, festetadíssimos na tarde de 
feijoada que movimentou a RIO SAMPA 

1 Curso de Locução, Produção e 
Direção em Rádio - Para Iniciantes. 

O Prof. Durval Meirelles vai ministrar aulas de locu
ção, produção e direção em rádio, para iniciantes, a 
partir do dia 20/07, que vai acontecer no Colégio Afrâ
nio Peixoto - Rua Afrânio Peixoto 99, onde você pode 
se inscrever, o te!. é 767- 7229. O curso terá a duração 
de 2 meses, com aulas as terças- feiras de 19 às 21 h. O 
curso custará Cr$ 1.000.000,00, divididos em duas· 
mensalidades de Cr$ 500.000,00. Aos que concluírem 
o curso, Certificados de Participação e Conteúdo, aos 
que lograrem aprovação, inclusive estágios em progra
mas de rádio. 

~ 
RIOIAffiPA 

SUA NOITE TEM 
ENDEREÇO 

Rod. Pres. outra, km 14 
PBX: 767-4662 - FAX: 768-2880 
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A "gatíssima" da foto, cheia de charme e 
encanto é SUELEN VIIAÇA RIBEIRO, 
que em grande estilo recebeu no dia 09, 
as amiguinhas e füs, ao lado do seu irmão, 
BRUNO e dos Papais-Corujas Maria 
Cândida Vilaça e Luis Sérgio, conceitua
dos empresários de BEL 
Muito Badalada as oomemorações da ad
mirada profeswra Joana D'Arc Pereira 
Vargas, simpática Chefe de Gabinete da 
Secretária de Educação de Belford Roxo, 
também no dia 9,quando recebeu o carinho 
de seus oolegas de trabalho e familiares. 
Antes, porém, no dia 08, oolheu mais uma 
primavera no belís.5irno jardim de sua exis
tência a "gatinha" VIVIANE, em esfusiante 
festinha no CEN1RO EDUCACIONAL 
BRASILEIRO, com seus ooleguinhas, do 

1.-

seu mano ULISSES e dos corujíssimos 
pais Joseneide e Rubens Menezes. 
Jornal SEM FRONTEIRAS em festa 
com o aniversário de sua Secretária
Executiva, a suave jovem Luciana Tri
go, filhota do papai-diretor-comercial 
Carlos Trigo, no dia 27 próximo. No-dia 
13 aniversari<Jl, com direito a bolo e 
"parabéns pl)você", nosso mano Mario 
Sérgio de Andrade Trigo, com uma 
confraternização na residência da 
mamãe Arlete de And_rade Trigo. · 

LUCIANA TRIGO 

Ainda no dia 13 ocorreu o enlace matri
monial dos jovens engenheiros químicos 
Liliane Matulevicius eMiltonJorgeHa~t, 
Profs. do CEN1RO DE EDUCAÇAO 
MODERNA xxxx Muito bonita a festa 
junina organizada na E. M Condessa In
fante oom a finalidade de angariar fundos 
para a formatura das turmas da 4ª série. Os 
alunos apresentaram "quadrilha da roça", 
oom a participação das Profas. Rosana, El
ma eArnci,que juntasooma diretora Rosan
gela organizaram o evento. Por agora é só ... 
A todos votos de felicidades da equipe 
SEM FRONTEIRAS. 

QUEIMADOS: 

.. 
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MOSAICO 
Nelson Junior 

DESTAQUES DO PRIMEIRO SEMESTRE 
Vamos divulgar os parlamentares que 
mais se destacaram no primeiro semestre 
de 1993, na Câmara Municipal, Assem
bléia Legislativa do Estado, Câmara Fe
deral e no Senado. 
Iniciamos com a Câmara Municipal de 
Nova Iguaçu, onde a maioria exerce o 
primeiro mandato popular que, mesmo 
engatinhando na vida pública, apresenta
ram trabalhos que mereceram destaques. 
Esta coluna indica: Vereadores Celso Va
lentim (Presidente), Elizeu Léo da Rocha, 
Carlos Magno Gomes, José Rechuem, Nagi 
Almawi, Jesué de Brito, José Francisco de 
Figueiredo (Nozinho), Mário Marques, Se
bastião Corredeira, Maun1io de Oliveira 
(Maqteiga), Jorge Ferreira de Campos, Pau
lo Crispim, Arthur Messias e Derli Silveira. 
Na Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio, Deputados: Alcides Fonseca, Alexan
dre Cardoso, Alice Tamborindeguy, Aluí
sio de Castro, Antonio Francisco Neto, 
A,parecida Gama, Cornélia Ribeiro, Deisy 
Lúcidi, Délio Leal, Farid Abrahão, Fernan
do Gonçalves, Hairson Monteiro, José Tá
vora, Lamartine Santana, Marco Antonio 
Alencar, Samuel Corrêa, Sérgio Cabral Fi
lho, Tuninho Duarte e José Montes Paixão. 
Na Câmara dos Deputados: Nelson Bor
nier, Marilú Guimarães, Miro Teixeira, 
Carlos Alberto Campista, Sandra Caval
cante, Artur da Távola, Jandira Feghali, 
Simão Sessim e Francisco Dornelles. 
O .nome da deputada federal Marilú Gui
marães, embora ;5endo representante do 
Mato Grosso do Sul, figura nesta relação 

por ter sido escolhida Presidente da CPI 
que apura a Prostituição de Menores no 
Brasil, que está, segundo a UNICEF, em 
2º lugar do mundo e 1 ° lugar na América 
Latina. 
No Senado, onde o Estado do Rio enviou 
quatro representantes, apenas dois mere
cem destaques: Nelson Carneiro e Hy
deckel de Freitas. 

INCHAÇÃO DOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 

Alertamos aos nossos,pirigentes de parti
dos políticos o grave perigo que sempre 
ocorre nesta épo~ de eleições: estão su
jeitos a INCHAÇAO. 
Até pouco tempo o PDS era conhecido 
como o "MAIOR PARTIDO DO OCI
DENTE" e hoje, o que restou deste maior 
partido? 
O próprio PMDB que recebeu da sigla 
antecessora o MDB como uma das mais 
fortes siglas partidárias, e hoje? 
O PSDB, pelo menos do Estado do Rio, 
está correndo este risco de se tornar um 
partido INCHADO e poderá sucumbir a 
qualquer momento. 
Já em Nova Iguaçu, o PSC pgderá ser 
contaminado com a INCHAÇAO, onde 
políticos buscam o Diretório Municipal 
para se filiarem com vistas às próximas 
eleições estadual e federal, por ser uma 
sigla simpática e em franca ascenção. 
Todo cuidado é pouco. Quem avisa, amigo é. 

CIDADE NOVA 
POR QUÊ VIOLÊNCIA? 

Oziel Peçanha 

Nos meus longos anos de jornalismo, 
muito ouvia falar de Queimados, princi
palmente nos meus derradeiros tempos 
de atividade, quando Chefe de Jornalis
mo da Rádio Continental e Editor· do 
Jornal Luta Democrática, bem ligado 
aos assuntos policiais. O quadro que se 
pintava deste pedaço de terra, era o mais 
negro possível. Das parafernálias, !embro
me, ainda, do Delegado Wilson Mussauer 
- um "velho" radialista, ainda, hoje na Me
tropolitana, com seus boleros romântioos 
e da controvertida Severina Chie-Chie. 
Queimados devia ser um terrível campo de 
batalha, pensava eu, na época! 
Em 1985, com quarenta e seis anos de 
efetivo serviço: Correio da Manhã, TV
RIO, Folha de Brasília, Rádio Tupi, A 
Notícia, Rádio Carioca, Radio Mauá, Re
vista do Fluminense, Revista Crapiúna (de 
ltabuna, na Bahia), Revista Letra & Músi
ca, Discos Caravele e outros órgãos não 
menos importantes, terminando por pres
tar serviços à Rádio Continental ( que pas-
5?U a chamar~ Capital) e Luta Democrá
tica, resolvi aposenta,r-me. 
Nada mais havendo a tratar, pensei pen
durar as chuteiras e procurar uma casa 
geriát~ca em b~ de um repouso, acho, 
~ereci~o. ~ por. mevitável capricho do 
dia-a-dia, f01 aqui que encontre~ o meu 

sonho: um grande sítio, enorme pomar, 
boas acomodações e igual alimentação; 
enfim, todos os requisitos plenamente 
atendidos·ao que meus desejos exigiam. 
Considero-me feliz na tranquilidade do, 
como é conhecido, Asilo da Capemi que, 
na verdade, é a unidade geriátrica CAVA
D I/Casa Marechal Mattos, na Vila São 
João, em Queimados. 
Meus velhos companheiros de infortú
nio sempre me diziam: "jornalismo é 
uma cachaça"! E, é mesmo! Daqui, sem
pre tenho feito alguns trabalhos, todos 
publicados em jornais do Rio, o que me 
mantém, segundo o dito, um "cachacei
ro". Agora, mesmo, estou dizendo pre
sente às páginas do "SEM FRONTEI
RAS", para falar de uma Cidade Nova: 
o município de Queimados, onde atual
mente vivo feliz e alegre, entre pessoas 
verdadeiramente acolhedoras. 
Quando cheguei aqui, para ficar na 
condição de mais um queimadense, ve
rifiquei, de pronto, que tudo - ou muito 
- do que se falava deste torrão pacato 
não passava de fofocas de jornais, que 
buscavam assuntos sangrentos que 
atraíssem leitores. 
Bandidos matavam, desovavam aqui suas 
vítimas e, ainda, comunicavam a impren
sa: "Tem presunto em Queimados! Vai 

lá!". Assim as estatísticas de ocorrências 
policiais apontavam Queimados nas 
primeiras posições. Mentira! 
Aqui, vivendo, verifiquei ser Queimados 
um lugar de muita paz. As pessoas se 
cruzam nos mais variados pontos desta 
Cidade - mesmo, antes de emancipada -
com cumprimentos alegres, quer crian
ças, quer adultos e, durante o dia ou du
rante a noite. A julgar pela considerável 
população, bem pequeno é o número de 
biriteirose mendigos, com os quais depa
ramos no vai-vem de sua movimentada 
vivência. Não se vê corre-corre à 55ª DP, 
nem dela para fora; não se vê corridas de 
Emergências Médicas; não se vê brigas 
corporais, nem verbais, pelas vias públi
cas; não se vê desentendimentos entre 
passageiros, motoristas e cobradores, nOS' 
ônibus; não se vê, ou quase não se vê, 
discórdias entre balconistas e fregueses; 
não se vê guerra entre religiosos das mais 
variadas seitas seguidas pela população 
desta Cidade; carros da PM, em serviço, 
passam para lá e para cá, sem ter que 
interferir em questões agressivas. Enfim, 
podemos afirmar que somos sobrevi
ventes de um meio de homens, que são 
p~utos de um povo pacifico. 
Por tudo o que acabo de escrever foi que 
me entristeceu, chegando mesmo a 

aborrecer a todos quantos presencia
ram o lamentável - para mim o primeiro 
- fato: na noite de sexta-feira, por volta 
das 20:30 h, do dia 11, deste mês de 
junho, dois robustos jovens, de estatura 
mediana, vestidos com coletes pareci
dos com os usados pela Policia Civil, 
onde se lia os dizeres bem vivos: "SE
GURANÇA COMERCIAL DE 
QUEIMADOS", tiraram aos gritos e 
com a maior violência, de dentro de um 
bar ao lado da "Nando Modas", um po
bre coitado, com aspecto de mendigo ou 
débil mental, atirando-o no meio da rua 
que, se no momento passasse um veícu
lo, por certo, o teria atropelado. Em 
seguida, braços cruzados, se posiciona
ram em plena esquina, frente ao bar, 
esbravejando vitórias. Vitória de quê? 
De covardia, por certo. 
Olha moços, nossa CIDADE, embora 
NOVA é de paz, porque é abençoada 
por Deus. Essa SEGURANÇA CO
MERCIAL que se cri:! nesse início de 
uma legislatura municipal, o que é para 
unir os queimadenses ou para incenti
var a violência, tão combatida em outros 
nevrálgicos do Estado do Rio de Janei
ro? Queimados é uma cidade nova, em 
formação. Vamos, construí-la com 
Amor? Por que violência, gente? 

.. ' 



EM94 
UM NOVO 
DESAFIO! 

AGUARDEM! =·=·=·=•=❖=:·:=:·=·=-;•-:·t==:=::·::·:·::::·::·:::::;:·::·::?:;,::·'.··ce:•:,i· : i'i,Jto:aivt~çApir.ªgM··.4,M'[ª~1:.-:::.;,_=::: ... , .. trLc~.-::E:s:&fa:L.i:é.: .. : 

A MELHOR 
OPÇÃO NA 
BAIXADA 

DA 
GUANABARA 

ANO li Nº 15 16 a 31 JULHO / 93 Cr$ 15.000,00 

FORUM DISCUTE MEIO-AMBIENTE 
NA BAIXADA DA GUANABARA 

Nesta quinzena_no CEN1RO 
DE EDUCAÇAO MODER
NA, ocorreu o III ENCON
TRO DO FORUM AM
BIENTAL DA BAIXADA, 
tendo por finalidade reunir en
tidades governamentais, não 
governamentais e diversos se
tores organizados da sociedade, 
para juntos.discutirem uma po
lítica ambiental mais adequada 
a Região Metropolitana da su
perpopulosa Baixada da Gua
nabara. Estes encontros já for 
ram realizados em Nova Iguaçu 
e Duque de Caxias. 

Prof" Fer!'anda Blcchlerl Soares (a anfitriã), Calva Lazaronnl e a prof" Dulce, da Secr. de 
Educaçao de Belford Roxo, presentes ao Forum e a Prof" Lucília Glmenez, Diretora de 

- Em Belford Roxo foi organizado pelo Depto. de Meio 
Ambiente da Prefeitura local representado por sua 
titular LUCÍLIA GIMENEZ Na reunião, com calo
rosos mas cordiais debates, e a participação da anfitriã, 
prof. FERNANDA BICCHIERI SOARES, diretora 
geral do CEM; da prof. DULCE GONÇALVES FER
NANDES, Diretora da Div. de Integração Educacio
nal da PMBR; prof. DAL V A LAZZARONI, Secr. do 
Meio Ambiente de Duque de Caxias; DOMINGOS 
LAZZARONI, membro da Comissão de Direitos Hu
manos da OAB-RJ; Engo. HERBERT RUDOLF 
THAN, Dir. de Meio Ambiente da BA YER S/A; 
KURT TRENMEMPHOL, Pres. Regional do IBAMA; 
KORNEL SZABÓ e ALKIR LOPES, respectivamente 
Secretários de Planejamento, e Obras da PMBR 
Presentes o Diretor de Turismo EDSON BURICHE e 
o representante da Defesa Civil, EMYDIO COSTA, 
que ouviu·dà prof. FERNANDA a advertência do risco 
que corre o meio ambiente com o aterro da área junto 
ao olho d'água da Fonte da Rosa, para construção da 

CEM realizou Semana do Químico 
O CENTRO DE EDUCAÇÃO MODERNA - CEM, 
realizoude5a9destemêsaSEMANADOQUÍMICO, 
trabalho coordenado pelos profs. LILIANE MATU
LEVICIUS e HUDSON SOARES DOS SANTOS, 
responsáveis pelo Lab. de Química e Depto. de Ciên
cias daquele educandário. 
Além de serem ministrados os cursos de Cromatografia 
em Camada Fina, pela Eng3 Química ISABEL CRA
VEIRO MOREIRA e METALURGIA, pelo prof. 
HÉLIO FERNANDES MACHADO JR., da UFRRJ, 
foram proferidas palestras tendo como temas ADITI
VOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES (JOSÉ MARIA 
DOS REIS-Gerente de controle e qualidade da LU
BRISOL), ATRIBUTOS, DIREITOS E DEVERES 
DO TÉCNICO EM QUÍMICA (JESUS MARIA 
GOMES-Conselheiro d9 CRQ da III Região), 
ABRANDAMENTO DE AGUAS (JOHANN FER
DINAND WIMMER-Chefe da Cervejaria KA Y
SER} e POLUIÇÃO QUÍMICA (GERALDO AN
DRÉ THURLER FONTOURA-Chefe do 
Laboratório de Meio Ambiente da BA YER). 
Consideramos imprescindível-acompanhar esta última 
palestra, já que o tema além de importante para os 
futuros técnicos químicos é de grande interesse para a 
comunidade em geral, sempre preocupada com a qua
lidade do meio-ambiente em que vive. O jovem eng' 

Melo Ambiente de Belford Roxo. 

sede da entidade que ele representa. Vários líderes 
comunitários lá compareceram. A prof. FERNANDA 
destacou ainda o trabalho de conscientização que vem 
sendo realizado junto aos alunos do CEM-CASTE
LINHO para preservação do meio-ambiente e fez 
breve relato sobre a criação e finalidade do CENPRE. 
Já a prof. DULCE fez uma breve exposição dos trabalhos 
que vem desenvolvendo junto as crianças das escolas mu
nicipais, como coleta seletiva de lixo e hortas comunitárias. 
HERBERT1HAN externou a preocupação da BA YER 
com o meio-ambiente e todas as precau~ que são 
tomadas pela empresa, com alto custo, para preservação 
da qualidade de vida na cidade. 
R{JI RODRIGUES, líder comunitário, propôs e foi 
aprovadoumgrandeabraçosimbólicoaFAZENDADO 
BREJO, marco da História de Belford Roxo que, segun
do Lucília Gimenez, já foi tombada como patrimô
nio municipal. 
O próximo encontro do Forum será, realizado no dia 
27 de agosto, na Prefeitura de Queimados. 

O palestrante Geraldo André - Engº Químico, observado 
pelos Profs. Ullane e Hudson, organizadores do evento. 

GERALDO iniciou mostrando aos presentes a importân
cia do a~ tecnológico e o risco que ele traz se não homer 
um oontrole sr;temátioo da metodologia '!tilizada 
Falou sobre AGEN'IES DE POLUIÇAO NA_TURAL co
mo os vulooes,entreoutros,esobrea POLUIÇAO ARTIFI
CIAL que oo~u oom a descoberta do fogo pelo homem 
Segundo GERALDO ANDRÉ, a_poluição ambiental 
que até pouco tempo era preocupação de ecologistas e 

. biólogos, com a realização pela ONU da ECO-92, pas
sou também a preocupar os mais diversos setores da 
sociedade no mundo inteiro. Conclui pág. 7 

Carlos Moraes Costa - Prefeito de Japerf - fala do trabalho 
que vem realizando em seu município. Pág. 11 

SEBRAE promove novos cursos 
O BALCÃO SEBRAE NOVA IGUAÇU programou 
para os meses de agosto e setembro vários cursos que 
serão ministrados na Associação Comercial e Industrial 
de Nova Iguaçu, Av. Amaral Peixoto, 236-1 ° and., Centro. 
As vagas são limitadas e se você estiver interessado em um 
deles poderá fazer sua inscrição no local ou pelos tele
fones 767-7%4 /768-7966 (com Andrea ou Elizabeth). 
Os cursos oferecidos são os seguintes: 
EMAGOSTO 
De 02,00 a 13/08- MICROINFORMÁTICA-CAPA
CITAÇÃO PARA USUÁRIO, também de 02/08 a 
13,00- LOTUS (INFORMÁTICA), o primeiro no ho
rário de 14 às 18 h e o segundo de 18 às !2:00 h. 
De 09,00 a 20,00- CUSTO NA CONFECÇÃO, no horá
rio de 18 às 21 h, de 23/08 a 02/f!) - GERÊNCIA NA 
CONFECÇÃO, NO HORÁRIO DE 18 ÀS 21:00 H. 
EM SETEMBRO: 
Dia 02/09 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PARA 
O SETOR DE PANIFICAÇÃO, no horário de 16 às 
18:00h. 
De <Xi,.00 a 10,.00 - TÉCNICAS DE REDAÇÃO EM
PRESARIAL E INSTITUCIONAL, das 18 às 21:00 h. 
De 27,.00 a 30,.00- SECREf ARIAEXEClJTIV APARA 
MICRO E PEQUENA EMPRESA, de 18 às 21:00 h. 
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PONTO DE VISTA 

Ananias Batista 

INIMIGOS DO BRASIL 
Para colocar o País nos trilhos 
é necessária uma radical refor
ma de Estado, nas Instituições 
Políticas e na Justiça. 
Só assim daremos condições 
estáveis para a economia fun
cionar. Para isso é preciso, 
antes de tudo, reconstruir-se a 
casa que está em . uinas. 
O Ministro da Fazenda Fernan
do Henrique Cardoso anun
ciou um plano de ações que 
merece elogios pelo fato de 
preconizar um combate sem 
tréguas às principais causas 
da crise: a inflação, a corrup
ção, os sonegadores de im
postos, a situação caótica do 
Estado e a administração pú
blica. Todos os planos ante
riores fracassaram justamente 
por que, em vez de assumir a 
culpa, os governos procura
vam punir os trabalhadores, a 
classe média com arrochas 
salariais, pacotes, confiscas e 
aumento de impostos. 
Nesse aspecto o plano do Mi
nistro da Fazenda está na di
reção certa. Mas não basta. 

É preciso que seja colocado em 
prática e seguido de outras me
didas mais duras para nocau
tear a inflação. 
A sociedade organizada tem 
a tarefa de pressionar o Exe
cutivo e o Legislativo e os 
movimentos organizados 
têm condições de espalha
rem-se por todo o País, de
nunciando aqueles que colo
carem seus interesses 
pessoais acima dos interes
ses da sociedade. 
E quem são eles? São os polí
ticos fisiológicos que só apro
vam projetos do Governo em 
troca de cargús ou de recur
sos do Tesouro, mas não pa
gam suas dívidas e que, ainda, 
dilapidam o dinheiro do contri
buinte. São aqueles das esta
tais que vivem como príncipes, 
enquanto a maioria dos funcio
nários públicos ganham salá
rio de fome. 
Denunciar estes inimigos do 
Brasil e forçá-los a trabalhar 
pelo bem comum será um ato 
de cidadania e patriotismo. 

Dr. José Maria de Azevedc, 
Cirurgia Plástica 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 271- s/703 
Centro - Nova I ua a - RJ 

PEDIATRA 

Conault6rlo: Rua Otávio Tarquino, :?.09/206 
~. 4ª e 6ª de 16 às 19 h 

Queimados: Av. Irmãos Guinle,-901/205 
3ªe5ªde13:30às17h / ~e6ªde8às11 h 

a . f . DAS 15:00ÀS 
Terça e uinta- eira 19:oo HORAS 

LIPOASPIAAÇÃO de gordura 10<:alizada no abdome, cintura 
PLÁSTIÇA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrtgecer, etc 
PLÁSTICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez, etc 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios, etc. 
PLÁSTICA DA FACE total, testa, pálpebras, etc. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras, .te. 

f&t4-t#.WU41bk&J@ « M¼M -2 & & 4& 

Rua Bernardino de Melo, 1.399 • sala 304 
(Centro Médico) • N. Iguaçu - Tel: 768-0313 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
l!z':w.l:::::rnm :11 imrnrn:::rn:111~~ 

• Organização de Empresas 

Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 
Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° Andar-Centro-Nova Iguaçu -RJ -Tel.: 768-5847 

Rua Prar Venfna Conta TOffes, 230 -1r,, andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tela.: 767-1747 e 767-7621 
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Cultura Popular Brasileira 
Querglnaldo Garcia 

M.P.B. e AS SUAS ORIGENS 
A MPB (Música Popular Brasilei

ra) guarda vários gêneros de música 
como, por exemplo, a canção, a mar
cha, o baião, o xaxado, a embolada, o 
frevo, etc. Mais marcante, porém, (e 
que se tornou uma verdadeira marca 
de canto e dança da nossa terra) é o 
samba, que teria sido o resultado fi
nal daquelas primeiras rodas de Sam
ba africanas, na Bahia no final do 
século XVI e inicio do XVII e, mais 
tarde, do encontro/fusão com o lun
du, a polca, a habanera, o tango e o 
maxixe. Assim é que já apresentavam 
cenas características de ritmo de 
samba as seguintes composições: 
Moqueca Sinhá (espécie de lundu) -
1870; A Laranja da Sabina - 1888; A 
Morte do Marechal - 1893; Não 
Deixa Tirar - 1902; Vem Cá Mulata-
1906. 
Por outro lado na Bahia as festas em 

geral, ao longo dos séculos, de danças 
dos negros escravos chamavam-se 
samba. De 1538 a 1888, os escravos 
provinham de nações e tribos dife
rentes, cujas culturas também se di
ferenciavam. Daí seus hábitos e cos
tumes influirem na cultura e anes 
brasileiras e, afinal, sua panicipação 
na MPB e no carnaval. A batida ca
denciada das mãos é o sinal de cha
mada para a dança. O batuque é diri-

gido por figurante, cuja dança 
consiste em movimentar o corpo de 
modo que as ancas se agitem em ba
lanço enquanto o dançarino estala os 
dedos acompanhando com um canto 
dolente, ao mesmo tempo em que 
outros participantes, fazendo roda á 
sua volta, repetem em coro um re
frão: trata-se do referido samba de 
roda - ou umbigada (isto porque ao 
trocarem de lugar um figurante na 
roda, outro no centro, o faziam atra
vés de um roçar de umbigos). Dos 
porões dos navios negreiros o batuque 
entrou pelas seni.alas e delas ganhou 
as ruas para mais tarde tornar-se o 
samba. As "tias" da Bahia, que sedes
locaram para o Rio de Janeiro, sem 
saber, ou premeditar, estavam plantan
do a semente de uma dança e uma can
tiga nos bairros vizinhos do Centro. E 
já neste século mesclando festas pro
fanas com religiosas, cantos e danças 
pelo praz.er e pela fé, as "tias" viram 
nascer e crescerem os sambistas da dé
cada de 20. Foram elas: TIA CIATA 
(famosa doceira e festeira), TIA 
ÀMÉLIA (mãe de DONGA), TIA 
PRISCil..lANA (mãe de João da Baia
na), TIA VERDIANA(mãedeQlico 
da Baiana), TIA MÓNICA (mãe de 
Pendengo e C.annem Xibuca). 

' Continua na pág. 8. 
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Ecologia & Meio Ambient~ 

E tome Ecologia 
Agora estamos dissertando sobre o moto

rista de ÔNIBUS. Disse dissertando porque 
o têrmo é muito usado nas escolas ou colé
gios, onde, me parece, esses motoristas nun
ca estiveram, a não ser, depois de profissio
nais, em excursões turísticas transportando 
alunos e ou professores. Sim! Qual é o grau 
de escolaridade que se exige de um elemen
to para que ele se habilite profissional
mente como motorista? O que as empresas 
exigem de um moto ris ta? Que saiba condu
zir um veículoautomotor~u transportar pas
sageiros? Que conheça o itinerário ou 
aqueles a quem vai transportar? Que cuide 
do veículo ou que transporte com segurança 
seus passageiros? 

É próprio do motorista de ôrubus sentir-se 
grande, forte, imbaúvel É o senhor a~luto 
do destino de milhares de pa.s.5ageiroo que 
transporta diariamente, saoolejando, num le
va e traz, atróz, cumprindo o horário que a 
empresa lhe impôs; não importando o; com
pronmsos que tenham Oi "bonemc;"; o interes
se a preseivar é o do pat:Ião. O Sindicato doo 
Motoristas serve exclusivamente ao jogo dos 
empresários. Greve para aumento desalário? 
Papo furado! é ~ de manobra para o 
aumento das passagem que, rapidament~ os 
prefeitos, que devem estar levando a sua 
parte, concedem, na maior caretice; pa~ o 
oontnbuinte!Osmotomtasreunem~diaria
mente, o dia inteiro, nas ~ onde são 
~as mesinhas dosdespamantes e brin
aun o tempo tooo, pilrandoanimadamente l5-

Jovane Prate 
suntos os mais variados quase sempre 
usando vocabulário chulo, baixo, curto 
das gírias e palavrões. Não têm o menor 
respeito pelos usuários dos ônibus ou das 
calçadas. Não se respeitam ... como respei
tar os outros? São homens xucros - sem 
educação ou mal educados - não têm for
mação moral ou intelectual. 

Lá está, dentro do carro, o aviso de que é 
proibido fumar __ eo motomta com o cigarro 
na booi jogando fumaça na ~ cara. Lá 
está, (!entro do ônibus, o lembrete: Fale ao 
motorista somente o indispensável O moto
rista batendo papo._ não se manca! 
Os idosos ficam a ver navios no ponto, 

pois os motoristas não param para eles. 
Por que não param? Por ventura são or
dens especificas? Reclamar com eles? 
Nunca! São agressivos e têm sempre à 
mão aquele ferro de bater pneus. Com a 
empresa? Quem nos atende? Os "Leões" 
humilham os reclamantes na porta da ga
ragem e fica por isso mesmo. 
0s motomtas são punidos quando, batem, 

arranham o; ôrubus, .fà.ltam ao ser.iço, não 
aunprem o horário; não por causa dos pasc;a.
geim,! Isso jamais. Esses profissonaE são ilr 
competentes no t:râmito; co~ toda espécie 
de infraçoo: param no meo da rua, não usam 
s~ arrancam mesmo sendo ultra~, 
querem sempre a preferência, saem do ponto 
oomas portasaberta5,arrumama. "boMn."ao 
sabor dai ~ param onde e quando 
querem, tramportam as namoradas bem jun
tinho do capote toma mnversa fiada. Não há 
quem coiba. Vale tudo ... E tome ecologia. 
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SALADA MISTA AntonloAparecldo 1 

Dia Nacional da França - 19n - Dia do 
Comerciante e 26n - Dia da Vovó. 
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É GUERRA? 
O Prefeito Alta1'ir Gomes, de Nova 
Iguaçu, deu, e está dando, um banho de 
luz no ~ntro nervoso do municfpio. A 
cada dia nos surpreendemos com mais 
uma rua iluminada com as •amareli
nhas". Não obstante, a Travessa Rosinda 
Martins onde está situada a sede do Le
gislativo Municipal ainda continua ás es
curas (quando as lojas fecham), além do 
péssimo calçamento da mesma. Será 
guerra do Execútivo com o Legislativo? 
E falando nisso, as outras ruas paralelas 
a Rosinda Martins não receberam ainda 
o mesmo tratamento. 

BARRA DO PIRAÍ 
REALIZOU 45ª EXPOSIÇÃO 
Contando com o comparecimento ex
pressivo do povo daquele municfpio, foi 
realiz.ada a XL V EXPOSIÇÃO AGRO
PECUÁRIA E INDUSTRIAL SUL 
FLUMINENSE. Na solenidade de inau
guração registramos a presença do Dr. 
Wilmar da Costa Oliveira, do Prefeito 
Heitor Favieri Filho acompanhado do 
seu vice José Luiz Anchieta, vários verea
dores e secretários locais, recebidos com 
carinho pelos promotores da Exposição. 
Bem organizada pela Associação Rural 
Sul Fluminense, constituiu-se em um 
dos mais importantes acontecimentos 
dos valores daquela região. O Dr. Wil
mar declarou-nos que, devido a honesti-

A :Educação tratada com respeito 

dade e _99pacidade de trabalho das classes 
prodlJ(oras e prestadoras de servi~ na
quela região, o progresw alf é marcante. 

O QUE ACONTECE NO 
ESPORTE CLUBE IGUAÇU 
Todas as quintas: QUINTA MUSICAL 
coin inicie às 20 b, no Salão Nobre com 
Helton Neguinho e Robson Gabiru. Aos 
domingos: Clube das Crianças, 9 h. com 
Angélica e seus convidados; Pagodão do 
Iguaçu com o grupo de pagode •NOVO 
CANTO" e seus convidados. No dia 8/8 
lá estará se apresentando "NEGUINHO 
DABEDAFLOR•enodia 13/8Grande 
Baile em Homenagem aos Pais, com a 
ORQUESTRA TABAJARA Nos dias 
30, 31/07 e lo. de agosto vai acontecer o 
ARRAIÁ DO IGUAÇU, com conpirso -
de quadrilhas, comidas típicas e apresen
tação da quadrilha aquática da Escolinha 
de Natação. Forró e muitos brindes. 

ABRAÇANDO A BAIXADA 
Você não pode perder o programa 
ABRAÇANDO A BAIXADA que vai 
ao ar, de segunda a sexta, de 10 ás 11 h, 
sob o comando de CLAUDIO PASSOS, 
na Rádio Mauá-Solimões, 1480 kbz. 

Principais Datas 
Comemorativas De Julho 
2n - Dia do Bombeiro - 4n - Inde
pendência dos Estados Unidos - 14n -

* No dia 12 ocorreu o niver de Eberson 
Ribeiro que completou 6 aninhos de pu
ra peraltice e vivacidade, comemorando 
entre seus inúmeros coleguinhas. 

Eberson é filho de Ed
milson Ribeiro e da Ora. 
Ellen Ribeiro. 
* Numa festa preparada 
de surpresa pelo maridão 
Arlan (Leia-se Mamão 
Roxo) acrescentou mais 

Maria Marta umaidadenojardimdesua 
Reder existência a Prof. Maria. 

Marta Reder, no dia 13. 

Coral Completa 30 Anos 
De 23 a 25 do corrente ocorreram as ro
memorações do 30° aniversário do CO
RAL ARAUTOS DE CRISTO que tem 
como maestro o diácono José da Silva 
Pereira (Zé do Doce), na Igreja Evaogéli
ca~mbléiadeDeus, na Rua Xingú, 142 
em Santa Rita,Nova Iguaçu,soboooman
do do Pr. Seb~tião Uário Machado. 

NÚPCIAS 
No dia 15 disseram SIM, os jovens Sebas
tiana e Romildo, na União dos Discfpulos 
Mensageiros de Boas Nows, na Vtla En
tre-Rios, Belford Roxo, quando recebe
ramos cumprimentos dos coqvidados. 

PANTERA MIRIM 
A gracinha da foto é AMANDA MI
RANDA LOPES que ganhou o Concur-

AMANDA MIRANDA LOPES 

so PANTERA MIRIM em Nilópolis e 
que desfilou durante o Concurso Miss 
Belford Roxo mês passado, quando na 
oportunidade foi presenteada pelo 
Prefeito Joca com uma bicicleta. Além 
disso, em Nilópolis "abiscoitou• mais 
dois títulos GATA CIGANA e GA
ROTA SKORPIONS e no AMÉRICA 
F.C. o Concurso CRIANÇA CORA
ÇÃO. 
P6, essa menina vai longe, não~? 

PSC vai promover 
encontro regional 93 

Nos dias 14 e 15 de agosto o Partido do 
Peixinho vai realizar na aprazível Cabo 
Frio o Encontro Regional PSC 93, reu
nindo as lideranças do Estado com os 
temas: Avaliações das Eleições Munici
pais (dia 14) e Objetivos a serem alcan
çados nas Eleições de 94 ( dia 15). O 
Encontro vai acontecer no NEVADA 
PRAIA CLUB, na Av. América Cen
tral, 141. 

ij~1i:1.iii.Hmiiíi!1i1t1íi.li4iilir iiiii~i~-~§Eiiit~íiliiiliãiiii;.íi; 
Luiz Carlos Madureira Leal 

Mareio Luiz Fonseca Leal 

Administração - Compra e Venda de Imóveis 

Escrituras - Contratos 

Rua Xingú, 15 - Santa Rita - Nova Iguaçu 
Rua Qulntlno Bocaluva, 25 - sala 707 - Centro - N. Iguaçu 

Du 9 às 13 h-Tel: 768-8017. 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 20 s/204 - Centro -
N. Iguaçu • Tel.: 768-4359 
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LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualldade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
Aceilarno6 Bolsas de Empresa "1amenle integral 

Jardim à a- Série - Tel: 767-2244 
Rua Mlrlm, 35 - Centro - N. 1. 

F o T o 
A RAPIDEZ EFICIENTE 

Fotografias para casamentos, batizados, 
aniversários, etc. 

Video-filmagens - Fotos para documentos 

Revelações 
Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio - Qualidade 

e Bom Atendimento · 

Av. Nilo Peçanha, to safa 204 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ 

"Os homens se dignificam, prostrando-se 
diante da lei e assim evitam ter de ajoelhar-se 

perante os tiranos". 

WILMAR DA COSTA OLIVEIRA 
Advogado 

Rua Bernardino de Melo, 1919 - 2° andar - Cj. 13/14 
Nova guaçu - Cep: 26.255-000 - Tel: 767-4822 

-
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VENDAS E r 

CONSERTOS =.; / 

Telefones slllo C/lio ' Fax Parabólica 
Secretária Eletr6nica 

VENDAS, CONSERTOS, INSTAlAÇÁO 

• MANUTENÇÃO KS, PABX, FAX 
• CELULARES • PORT. ELETRÔNICO 
• MICRO PABX • CENTRAL PORTARIA i ' . 

CONSULTE NOSSOS PREÇOS Celular 

AFC 
Telecomunicações 

LIGUE JÁ 
767-1198 

::i:i;i~1/if ~i;:i1~;~~1;i:1:;,ril:i::i ~1 ::a 1::11ií:11,:;ii1Ji:1:1:iiiiii:::iiiiiii~:1ii::1\::;:i~i:11i:ii;i::;ii 
Marmoraria Iguaçu Ltda. 

Mármores para Construções - Instalações Comercial• 
em Mármore e Granito. 

Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 

Av. NIio Peçanha, 670 - Tels: 767-7196/767-8563 

Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Figueira - D. Caxias 
flllal: Av. Getúllo de Moura, 616 

Centro - Nova Iguaçu 
Eac:rh6rlo: Rua Prof<t Venlna e. Torres, 230/408 

Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
,., 

DR. M. SIMOES NETO 
Medicina Psicossomática 

DIABETES 
Reconhece-se hoje, a influência da 
hereditariedade, dos fatores endócri
nos, metabólicos e psíquicos na etio
logia do diabetes. O aparecimento da 
glicosúria transitória após fortes co
moções tem sido observado por nu
merosos autores, o que se explica fa
cilmente pela adrenalinemia e 
consequente mobilização do glicogê
nio do fígado, que então ocorre. 
No decurso do diabetes, compensado 
pela insulina, ou por outros medica
mentos específicos, ou pelos regimes, 
os fatores emocionais também influem 
decisivamente, tanto favorável como 
desfavoravelmente, donde a importân
cia da adoção de medidas de higiene 
mental e do emprego da psicoterapia 
Antes da descobetta da insulina, e 
outros, muitos diabéticos vinham 
apresentar, com o decorrer do tem
po, distúrbios psíquicos de maior ou 
menor intensidade, fato que, presen
temente, constitui raridade. Entre
tanto, observam-se, com frequência, 
relativa, quadros neuróticos entre os 
diabéticos, a maioria dos quais reco-

nhece causa psicógena. Assim, ades
coberta da glicosúria, o receio de fu
turas complicações, do aparecimen-

. to de neurites e desordens oculares, 
os regimes e a necessidade obrigatória 
de fazer injeções diárias de insulina, 
despertam em alguns doentes estados 
angustiosos e síndromes fóbicas. 
Este quadro caracteriza-se, muitas 
vezes, por alterações das tendência-:; 
instintivas parciais de todo impulso vi
tal, e por vez.es com desequihbrios do 
humor, como ocorre, frequentemente, 
em toda5 as ~ico-síndromes endócri
na5. Alguns desses tramtomos são per
manentes, eoutrosdeduração limitada 
Estes últim<li podem ser transitórios e 
muito breves, apresentando-se brusca e 
intempestivamente, e desaparecendo 
da mesma forma. A ne:<:e$idade de 
controle e tratamento mé.dico no dia
betes é fundamental como em qualquer 
outra endocrinopatia; pois existem re
lações típicas com alterações ~iiuicas 
nas tendência<; instintivas manifestadas 
no diffcil diagnóstico através dos des
equilíbrios do humor. 
Que Deus nos proteja ... E até lá ... 

M. Simoões Neto. 

DR. M. SIMÕES NETO - MÉDICO - Medicina Pslcossométlca - Psiquiatria 
• Psicoterapia (Doenças Nervosas) Prof. da Unlv. do Rio de Janeiro -

UNI-RIO - Consuttas com Hora Marcada • 768-3884 
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,. 
ALMEIDA JUNIOR - 1850/1899 

Almeida Júnior, nascido, em Itu, 
São Paulo, em 8 de maio de 1850, 
morto tragicamente em 13 de no
vembro de 1899, José Ferraz de 
Almeida Júnior soube realizar, em 
seus 49 anos de existência, uma 
obra pictórica da maior importân
cia, destacarnlo-se, na opinião 
unânime da crítica, como um dos 
maiores pintores brasileiros do sé
culo passado. Matriculando-se na 
Academia Imperial de Belas Artes 
do Rio de Janeiro em 1869, Almei
da Júnior jeito casmurro, vestuá
rio simplório, pitoresco linguajar 
de matuto - realizará rápidos pro
gressos, sob a orientação de mes-

' tres como Jules le Chevrel, Vítor 
Meireles. Mas terminado o curso 
cinco anos depois, não se inscreve 
no concurso ao prêmio de viagem 
à Europa ( que certamente vence
ria), preferindo retomar à cidade
zinha natal e nela abrir um modes
to estúdio de pintura, onde 
também se propunha ministrar 
lições de desenho. Partindo afinal 
para a França em 1876 com sub-

venção do imperador Pedro II, de
morar-se-á seis anos em Paris, 
aperfeiçoando-se na escola de Be
las-Artes, com Alexandre Caba
nel, em pintura e desenho, até 
1882. Era a época da grande efer
vescência impressionista dois anos 
antes no estúdio do fotógrafo Na
dar, realizar-se-á a primeira mos
tra do grupo liderado por Claude 
Monet - dos últimos estertores ro
mânticos e das primeiras investi
das naturalistas, mas o moço bra
sileiro ignorando as soluções 
propostas pela vanguarda, preferiu 
apegar- se ao tradicionalismo caba
neliano, enviando regularmente 
para o Salom obras como Remorso 
de Judas, Descanso do Modelo, A 
Fuga para o Egito, e mesmo Derru
bador Brasileiro. Trabalhos notá
veis pelo sólido desenho, harmôni
co colorido e magistral distnbuição 
dos volumes no plano. De 1882 ao 
fim da vida, 6el a uma temática bra
sileira que não encontra paralelo 
em sua época. 

(Continua na próxima edição). 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cuttural Manoel Tabella - Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 • VIia Garrido - N. Iguaçu - Tel:767-1721 
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LANCHONETE 
PALMA DE OURO LTDA 

" Desafia quem tem melhor preço" 
Lanches e Bebidas em geral 

Dlreção"Clo Pacoal Vendemos Roupas de Balé, Ciganas, bamiaas, Vestidos, etc. · 
PREÇOS PARA ATACADO E VAREJO Tel: (021) 768-8406 
R Frederico Castro Pereira, 985 C/lsa 1 - Jd. Tropical- N. Iguaçu 

VICENTE PAIVA • Proietista 
1 

Plantas, Projetos, Fração Ideal 
Serviços junto a PMNI e cartórios 

Orçamentos sem compromisso 
Rua Otávio Tarqulnlo, 45 sala 312 
(Galerla Central frente ao BanerD 

PIZZAS 
SALGADOS 

DOCES FINOS 
SORVETES . 

TRAV. MARIANO DE MOURA, 85 

NOVA IGOAÇU - RJ 

Rua Otávio Tarquinio, 16 - Nova Iguaçu 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
"O melhor da Cozinha Arabe" 
O Atendimento que você merece. 

Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tel: 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu - RJ. 

COLÉGIO .LEOPOLDO 
1930 - 1993 

"TEMPLO AUGUSTO DA VERDADEn 
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· BELFOPID ROXO ... SEM FRONTEIRAS 
· Carlos Trígo = ~ " ~ AA' ~~ ~ ~ i':<, i':<,m:-_~ 

·.FESTAS CJYPIRAS: _ 
UMA GRANDE EXPLOSAO 

Numa grande explosão de alegria, vá
rias festas caipiras espalharam-se por 
vários pontos do Municipio de Belford 
Roxo, neste julho. 

Depois do Arraial da E. M. CONDES
SA INFANTE, houve o ARRAIAL 
BATE CORAÇÃO, no centro da ci
dade, promovido pela Prefeitura (ambas 
já noticiadas neste periódico). 

O ARRAIAL TROPICAL, realizado 
no CENTRO DE EDUCAÇÃO MO
DERNA, com um lindo visual, onde vá
rios alunos se apresentaram em núme
ros de dança e canto e participando do 
Concurso Shock Dance, através dos 
grupos: Expresse Your Self, Sou Eu, 
Melô no Nenem, Obscene Dance, Olo
dum, Dirty Dance, Will To Power, Al
ways Dancing e Toing. O corpo de jura
dos formado por EDNA CRISTINA, 
MARISA DE ABREU, WISLE BAS
TOS, MARCIA VALENÇA, NILSON 
CEZAR, PEDRO PAULO, NANCY 
LUIZ PINTO, ANA LÚCIA (prof. da 
Academia Running), SÉRG 10 
AGUIAR, CLAUDIA MARIA, mais 
ROSANA MORI e a Diretora FER
NANDA BICCHIERI SOARES, ele
geram o OBSCENE DANCE a melhor 
apresentação da noite, numa diffcil 
escolha. 

Estivemos, ainda, no ARRAIAL DO 
CENTRO EDUCACIONAL FER
REIRA LIMA, sob a direção da prof. 

ÂNGELA LIMA, membro do ROTA
RY CLUBE BELFORD ROXO, clube 
de serviço ali bem representado pelo 
. Tabelião HÉLIO BÁRCIA com sua IA
RA, da Casa da Amizade e de ZEZI
NHO CAPUTO, presidente do clube 
em 9'2/93. 

Vários grupos de quadrilhas de roça, 
uns da comunidade, outros formados 
por alunos da escola, fizeram o sucesso 
da festa, onde não faltaram sorteios. 
Realmente, uma bonita festa! 

E, mais recentemente, o ARRAIAL 
DO CENTRO EDUCACIONAL AR
CA DE NOÉ, de nossa simpática e 
elétrica amiga EDNA ROCHA que ao 
lado da irmã e sócia SUZI CANUTO, 
com o assessoramento de várias de 
suas colaboradoras, ditaram todo o 
rítmo da festa. Em belfssimo show de 
côres e luzes, vários.grupos de dança 
e quadrilha de salão e de roça, da 
comunidade e dos •bjà:ixinhos• da 
escola, arrancaram aplausos da pla
téia. Muito interessante também o 
·coRREIO SENTIMENTAL", onde 
mensagens carinhosas eram entregues 
e lidas através do excelente sistema de 
som. Foram realizados sorteios, tendo 
corno prêmios camisetas de uma em
presa local. 
Atento a tudo, 01'ÍLIO ROCHA, ma

rido de EDNA, estava acompanhado 
de parentes e amigos.· 
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AUTOMOVEIS 

RENATO DA IUREANA 
SEGUROS 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" 

PROJETO ASSISTENCIAL 
PROPORCIONA PRÊMIO A BAYER 

Projeto desenvolvido pela BA YER 
S/A, voltado para a comunidade, mais 
especificamente para atender crianças e 
adolescentes de Belford Roxo, dando 
aos mesm~ um saudável convívio social, 
através daquilo que mais desperta interes
se nessa faixa etária, o futebol, proporcio
nou a empresa, pelo programa educacio
nal, o recebimento do P~O ECO 93, 
patrocinado pela ~ção das atroaras 
Americanas de Comércio que premia ~ 
mais notáveis programas de ação social da 
iniciativa privada. 

Segundo HERBERT THAN, Diretor 
de Meio Ambiente da empresa e um dos 
responsáveis pela execução do projeto, 
através de Associações de Moradores, 
outras entidades comunitárias e escolas 
no município, é feito o recrutamento 
das crianças, dando prioridade aos me
ninos de rua que, através de escolinhas 
de futebol, recebem assistência médica, 
dentária e social como hábitos de hi
giene e prevenção ao uso de tóxicos. 

Esclareceu ainda HERBERT que es
tas crianças, após período probatório, 
são submetidas a uma seleção e enca
minhados aos times do pré-mirim aos 

juniores. Acrescentou, ainda, o entu
siasmado diretor que mesmo as crianças 
não selecionadas saem preparadas para 
enfrentar a realidade do dia-a-dia com 
outra mentalidade. 

Esta escolinha tem sido celeiro de cra
ques, já que 1 em 100 dos participantes 
alcançam a Segunda Divisào do Cam
peonato Estadual, cujo time base já par
ticipou de vários jogos treinos a que foi 
submetida, em C.omari, a Seleção Brasi
leira de Juniores, que C<)aquistou a ólti
ma C.opa Mundial. Projetos deste qui
late devem ser imitados por outras 
empresas e receber, amda, um maior 
apoio do Poder Público. 

PARABÉNS, BAYER!!! 

Centro Educativo Arca de No.é Ltda. FORTALEZA 
Administradora, Advocacia e Seguroe em Geral 

Compra • Venda da Imóveis - Eacrhuru • Lagallzações 
Direção: Joaé Carlos Nascimento t · ·$-· ... _ .... ··~ · · ..... ·· ..... ,,,, ... ,,.. ...... ·-· · •u ... • •• 1·· -.-... -.·/•· · / ;; ·····\t > .•. .f ................. ; ··Z ;-..................... -{.• ... ; ,.;;. · .................. t -· · ..... g · ~ ......... -& .. -............ f-.-.-.-.-.-.-..•.• ·; ... · · 1 :.r:t.; · ·?····· 3 }ª·&Z; -ü:t ;-................... /ri J J :f ✓tS ·· &:1 

CURSOS DO 
MATERNAL 

Direção: Otilio S. Rocha 
Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

e 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - Nlà 304 • 305 - Centro -
Balford RoliO • RJ - Tal: 711-0013 

~\ REI DOS BANCOS 
,;, ,. le Banco■ 1111m rec:11""'911 p/ todo■ o■ carro■ l bila■ de 
,_,,''f I troc:a - c:on.rta■ • ~ 

/ · •Banco■ • C■pu-• Colo Car 
.' • ! : 'I · / • Ca/p8tln moldado■- fono de poria 

A"':,"-li_. LAVAGEM OE BANOO A SECO • Dl,eçlo de Reinaldo 

Rua Ol6:;lo Ta,qulnlo, 1 <27 • No,,,a iguaçu • lei: 788-21 ie 
Av. Benjamin P. Dias, 830 • B■tfoJd Roa>• T■t: 781.()2~ 
R. Bnlge, 5 •,..,..... Clrculer fe9q. e/ Lcbo ~Tal:~ 

E 
M 

Rua Virgilina Bicchlerl, 61 Belford Roxo 
Tel.: 761-4881 
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Estes dois últimos meses 
foram marcados por inau
gurações de praças no novo 
municipio, fato que vem 
transformando o visual da
quela cidade, tão abando
nada que foi pelas adminis- 1 

trações passadas, enquanto 
distrito de Nova Iguaçu. 
O Prefeito JOCA entregou 
à comunidade belfor- ' 
roxense as praças MA- ll:::!~=--2-=-=-----~!!~~~::::=.I 

SON BRITO, EDlNHOl CARLOS 
CID, JOSÉ PEREIRA, LU S EDUAR
DO, PAULO CESAR, GRAÇA HE
LENA, ODETE MARQUES e EXPE
DITO LOPES (Pres. da CMBR), os 
Deput_ados NELSON BORNIER, JO
SÉ TAVORA e o empresário ANTO
NIO FRANCISCO CORREA (vice
Pres. do R.C. BELFORD ROXO), tem 
prestigiado estas inaugurações. 
Constatamos, nestas ocasiões, a participa
ção alegre e esperançosa da população e, 
em conversa com KA TIA MARIA 
LOCKERMANN ( empresária local, es
tabelecida há alguns an~ com seus pais), 
revelando que as própriascriançase,entre 
elas, sua própria filha KA THARINE, es
tão conscientizando os coleguinhas para 
cuidarem da praça com carinho. 

NOEL JOAQUIM MOREIRA VEN
DAS, no bairro das Graças e PROF. 
ANTONIO MARTINS, no Bairro Caste
lar, construídas com recursos próprios e 
em áreas que os moradores das cercanias 
utilizavam como vazadouro de lixo. A pri
meira inaugurada no final de junho,estan
do presentes JOSÉ AUGUSTO MOREI
RA VENDAS e LUCIANE AMARAL 
VENDAS, irmão e filha do homenageado 
que foi comerciante estabelecido no bairro. 
A segunda foi uma homenagem ao recon
hecido educador, que dirigiu o Colégio 
Plfnio Bast~, com o comparecimento de 
parentes. Naquela oportunidade foram 
entregues ao povo as Ruas João Moreira 
da Rocha e São João, devidamente sanea~ 
das e pavimentadas, ~ue complementam 
o conjunto de obras do bairro. 
Secretári<l;eDiretoresdeDepartamentait&t 
aoompanhado o Prefeito nas inaugurações. 
IV ANDIRMOREIRA-a~BeUbrdRrnml 
- tem marcado wnstantemente sua presença, 
além CD vereadores GIL V ANMFDEIROS, 
JOAQUIM MARIANO,JOSEMAR, WA
GNFR SALGADO, MAIR ROSA, Gil..r 

A construção d~ espaços de laz.er é 
muito importante e mais importante, ain
da, é a conscientização da população co
mo um todo (não só as crianças), na pre
servação dos bens públicos, pois afinal tais 
obras são construídas com os recursos 
dos impostos pagos pelos contribuintes. 
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HISTORIA DE BELFORD ROXO 
Fernanda Blcchlerl Soares 

Sua História e Colonização 
Era o mais lindo postal 
Aos meus olhos de menino 
- Num grande canavial 
Um engenho pequenino ... 

Waldick Pereira 
O pensamento agrícola brasileiro das pri
meiras décadas, do ano de 1500 era de 
concepção de um alvará para quem viesse 
povoar o Brasil. Os interessados recebe
ram machados, enxadas e ajuda de custos 
e outras tantas vantagens. Com esse pen
samento substituiu-seo corte da madeira 
pela produção do açucar. 
Com a necessidade da mão-de-obra, reu
niram em algumas aldeias que se chama
vam missões, os índios espalhados pelos 
campos. Impondo-lhes uma disciplina de 
vida e trabalho por sua própriá autori
dade, passando o cacique a ser "meirinho" 
da tnl>o, cujo centro era a igreja. Entretan
to, o índio brasileiro não aceitou a impo
sição dessa disciplina insurgindo contra os 
colonos, destruindo roças, trucidando os 
brancos opressores. Fracassando o traba
lho indígena, busca-se, então a mão-de
obra escrava, que já era usada na Europa. 
Na Fazenda Iguaçu, os padres benediti
nos, também necessitam da mão-de-obra 
escrava Em n~ conversa com Dom 
Mateus do Mosteiro de São Bento do Rio 
de Janeiro, grande pesquisador da Histó
ria do Brasil, tivemos a honra de saber 
sobre o seu trabalho. Nesse dia embarcava 
para a Bahia e só retomará no fim do ano. 

Mesmo assim com sua voz mansa de 
sábio que entente também serem os nos
sos colonizadores os Monges Benediti
nos. Eles atuam em nosso país desde 
1590, portanto há quatro séculos a ser
viço do Brasil. Assegurou-nos - D. Ma
teus - que nas 2 léguas às margens do rio 
Iguaçu, que pertencia ao Mosteiro da 
Ordem de São Bento, estava grande 
parte do nosso Sarapuí, nosso histórico 
rio. A fazenda tomaiva a extensão de 
terras de Santo Antonio de Jacutinga. ' 
No ano de 19'22, em nosso século, a Co
lônia Agrícola, reduzida a um pequeno 
núcleo das antigas farendas foi desapro
priada pelo governo e ali usada como 
órgão do Ministério da Agricultura. 
Dom Mateus lamenta o telhado da sede 
destruído pela má conservação do local. 
Belford Roxo começou no Lote Quinre, 
bairro que lutou pela nossa emancipa
ção e que quando pertencia a Nova Igua
çu, viveu pobre e esquecido indo buscar 
na conhecida vizinha Duque de Caxias 
melhor qualidade de vida. 

Vamos pesquisar? 
Calhamaço• Caderno ou livro groseo, antigo ou 
velho com muitas folhas. 
Calhamaço - Mulher feia e gorducha (em senti
do primitivo) 
Calhamaço • Primitivo nome de Belford Roxo, 
porque? 
* Envie sua correspondência para nossa reda
ção, aos cuidados do Centro de Preservação do 
Patrimônio Histórico e Cultural de Belford Roxo. 

CEM REALIZOU ... 

CASJ\S 
St\0 
JORGE 

~ LABORATÓRIO DE 

Ili ANÁLISES CLÍNICAS 

Explicou que, face a pressão social e desgaste de ima
gem perante a opinião pública, os setores industriais da 
iniciativa privada e os órgãos governamentais passaram 
a olhar com maior atenção as questões ambientais, 
inclusive com criação de legislação federal estabelecen
do padrões de qualidade e de emissão. 

De Trote e Caputo 
PAPELARIA E LIVRARIA 

UMA ORGANIZAÇÃO A SERVIÇO 
DO ESTUDANTE 

São João de Merttl - BeHord Roxo Duque 
de Caxias - Vilar dos Teles 

PBX 756-1117 

SÃO JORGE DE 
BELFORD ROXO Ltda. 
Exames de Sangue, Fezes, Urina, Escarro, 

Teste de Gravidez para o mesmo dia, 
Secreções, etc. Coletas a Domicilio. 

Direção: o,a Aldenlsla Nogueira 
CRF/RJ nº 5468 

Mais um empreendimento Antonio Francisco 
(O Popular Chlcão) 

'.. t• ($ <<.<. s 

Av. Retiro da Imprensa, 2279 -
Beltord Roxo - RJ - Tel.: 761-0268 

Centro Educacional Brasileiro 

.[EB 

ªONDE O PROFESSOR ENSINA 
E O ALUNO APRENDE;• 

Direção: Prof.: RUB.ENS MENEZES 

Rua Dagmar nº 38 • Centro de Belford Roxo 
(Próximo ao parque) - Tel.: 761-6549 

CURSOS: Pré-escolar e 1 ° grau (C. A. à B8 série) 
SUPLETIVO (5ª.à 8ª ~érles em 2 anos) 

2° grau (Contabilidade - Form. Geral - Administração) 

As indústrias mais desenvolvidas tecnologicamente faz.em 
a eliminação d~ resíduos por processos de produção mais 
modernos, reciclagem do exresso, com preocupação no 
destino final dos resíduos e sua destruição concreta. 
Os resíduos gasosos (poluição atmosférica), explicou, não 
são somente ocasionados por ind\ístrias químicas, mas 
também por automóveis, indústrias artesanais como pa
darias, olarias e cerâmicas, queima de lixo indiscriminada
mente e as chamadas "valas negras•, entre outros. 

ERRATA 
Na edição anterior, na coluna Ecologia & Meio Ambiente pág, 
3, onde se lê: De carrapetas de PVC fabricadas •.. Leia-se: De 
carrapetas de PVC fabrk:adas nos fundos doe quintais • 
automóveis vendidos e revendidos nas calçadas; de dólar• 
a lmegrados eletrônicos adqulridoe no Paraguai.-
Onde se lê: intelectuais do nada, leilHle lntelec1uall da moda ... 
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Criado em Nova Iguaçu o primeiro grupo 
CORNOS ANÔNIMOS entidade de utilidade 
pública que, a exemplo dos ALCOÓLICOS 
ANÔNIMOS, proporciona aos chifrudos te
rapia de grupo com troca de experiências. 
Uma terapia que não cura, mas diminui o 
peso dos chifres. 
Se sua mulher fala muito naquele seu ami
go. Se sua mulher está sempre de papo 
com aquele vizinho. Se sua mulher sai dia
riamente para passear no piranhódromo 
(calçadão da Amaral Peixoto) procure o 
CORNOS ANÔNIMOS. 

A SUDERJ informa: sai uma bicha e entra 
outra. Saiu CLODOVIL e entra ARMANDO 
MARQUES. Na TV MANCHETE, Canal 
Gay. 
Por falar no canal gay, a MANCHETE, em 
seu DOMINGO FORTE mostrou uma maté
ria com o macaco TIÁO que, aos 30 anos 

de idade: não casou. Quando ele fez 
24, lhe foi oferecida a macaca PRE
TA a qual ~le repudiou a tapa. Quer 
dizer, o TIÁO é uma tremenda bicha 
e prefere ser chamado de SEBAS
TIANA. 

Um abraço para JOSÉ CARLOS AN
DRADE TRIGO leitor dessa coluna em Brasí
lia. Para ele um conselho: Não passe em 
frente à CASA DA DINDA. Você pode ficar 
sem o relógio e a carteira. **** A imagem de 
LILIAN WITTE FIBE, no jornal da Globo lem
bra dois antigos sucessos globais. Suas ore
lhas lembram o PLANETA DOS MACACOS e 
a boca o ratinho TOPO GIGIO. **** Na lixeira 
(Praça da Liberdade), conversei com o HUM
PHREY GUABIRABA, aquele que ama Nova 
Iguaçu. O amante de Nova Iguaçu falou nas 
reformas que está fazendo em sua loja 
dizendo que ela vai ficar OUTRA COISA. 
**** A DEFESA CIVIL iniciou campanha 
contra os ratos do município. Se ligue. 
Colabore ligando para 199 ou 767-4631. 
Fale com seu defensor JUBIRACI ALVES 
apontando os focos de ratos em seu bairro. 
Só estão. fora de sua jurisdição os ratos do 
esquema PC. Esses são com a PF - Polícia 
Faz-de-Conta. 

Por hoje é só! 

Agora este GATO vai colaborar com a cam
panha da fome e matar a fome de sexo de 
uma gat~. 

Pampa SR XP 
Cab. dupla 
Super 
Promoção 

~ __ -- _: ---------- --

A malhar marca do seu Ford. 
Av. Carlos Marquea Rollo, 951 - Nova Iguaçu 

PABX 79&-"'11 "'I O 
DIRETOS: 796-1307 / 23n / 2496 / 3685 / 1749 / 2533 
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CULTURA POPULAR BRASILEIRA 
continuação da página 3. 

ESCOLAS DE SAMBA JÁ SE PREPARAM 
PARA O CARNAVAL 94 

As Escolas de Samba já iniciaram os preparativos para os 
desfiles do Carnaval 94, que será no dia 13 de fevereiro. A 
LEÃO DE NOVA IGUAÇU escolheu o tema-enredo para 
sua apresentação: Da França Tropical ao Orfeu do Carnaval, 
do carnavalesco Fabio Borges. Os compositores da Leão já 
fizeram entrega das letras dos sambas e o Pres. Mario Maia 
está fazendo um trabalho de primeira, garantindo um exce
lente desfile na Sapucaf, no I Grupo das Escolas da AESCRJ. 
Fomos informados da tentativa de fusão entre a Unidos 
da Matriz - ex-Unidos de Nilópolis com a Inocentes da 
Copa de Belford Roxo. Mais uma vez o Pres. Ezequiel de 
Souz.a Brito busca uma solução para levantar a verde e 
branco de Nilópolis, fundada em 1952. 
Você sabia que você sambistajá tem sua Sede Campestre 
e que é uma obra do grande Pres. Jorge de Andrade, da 
AESCRJ e sua Diretoria? Voltaremos ao assunto. Tchaul 

r 

Sem combate da Inflação não 
haverá futuro 

A lnft~ continua atormentando a população brasi
leira. Assim o Dep. NELSON BORNIER, iniciou o seu 
discurso na Câmara Federal, no último dia 7 de julho, 
enfatizando que atinge, principalmente, aos assalaria
dos que veem, a cada dia, depreciado o seu magro 
orçamento. De janeiro a junho, segundo o IGP-M acu
mulou uma alta de 363,38%, sendo que apenas neste 
mês alcança o nível de 31,49%. Acentuou que,_salvo os 
salários, a economia do País reaprendeu a conVJVer com 
a indexação, fenômeno que aumenta a atinge a novos 
setores, à medida em que avança. Cresce tanto, que os 
operadores econômicos e a própria população parecem 
como que anestesiados ... como que esperando por u~ 
milagre, ou dias melhores que nunca chegam. A previ
são da taxa de inflação, é da ordem de 32%, incompa
tível com qualquer programação doméstica, empresa
rial ou governamental e finalil.ando acrescentou que 
espera que o Ministro Fernando Henrique Card05? 
consiga operar o que os antecessores nao consegui
ram ... sem o que não haverá futuro para este Pafs. 

llla11i 
CONV~NIOS: 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, _Mi
nistérios dos Transportes, Compactar, Pedreira 

Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu• RJ 
Tels.: 767-0124 / 767-0529 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUANA 

ELMAR TRANSPORTES L TDA 
Rua Bahia, 135 - Posse - Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2576 / 2577 
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ROTARY EM MOVIMENTO 

?&? M &?? 

ECOS DAS POSSES 
Nos 11clics11 o exato momento das posses Rotarias 

Luiz Sérgio empossa 
Abdala Arydes no R. C. 

Nova Iguaçu 

Cassemlro S. Neto ao 
empossar Lula Fernando no 

R.C. Nova Iguaçu-Leste 

Lulz Geraldo empossa o 
novo presidente Raimundo 

Luz - R.C. Mesquita 

lslan Batista do RC. 
Queimados recebe o dlstln11vo 

de posse pelo antecessor 

Paulo Roberto Santoa 
empossado no R. C. 

Presidente Salnte coloca o 
distintivo em Cesar Bauso -

R.C. Coelho da Rocha Austln 

Terminadas as solenidades de posses, os 
novos presidentes dos Rotarys Oub, arre
gaçam as mangas e começam a trabalhar. 

R. C. MESQUITA 
Sob a presidência de Raimundo Luz, o 
Rotary Mesquita realizou sua primeira 
reunião de trabalho no dia 13 do cor
rente, protocolada pelo nosso amigo 
Simões Neto, que contou com as presen
ças de Eli Outra, do R. C. Jacarépaguá, 
do artista plástico Flávio Nakandara
kare (cujo trabalho é efetuado com a 
booa - pinturas), do Zeca, Custódio Wil
son Vital (R.C. N.1- Leste), José Gou
veia, Mar Iene Sales, Sonia Saboia, Maria 
de FáLima, Rafaela Barbosa, Sandrinha, 
Maria das Graças. Naquela oportuni
dade foi empossada a nova presidente da 
Casa da Amizade Inácia Luz que empos
sou o seu conselho-diretor para o perío
do 93/94. A ex-presidente Marise Frei
tas, despediu-se com um discurso 
emocionado. Luiz Geraldo assumindo a 
. tribuna deu as boas vindas ao novo pre
sidente e à nova presidente da Casa da 
Amizade, prestando contas de sua ges
tão, transferindo todos os documentos 
alusivos ao Luz, Luiz Geraldo foi, ainda 

homenageado pelo R.C.N.1-Leste rece
bendo o troféu de visitante 100% e mais 
um troféu (réplica do Marco Rotário de 
Mesquita), pelo presidente LUZ. 

R.C. NOVA IGUAÇU-LESTE 
Sob o comando de Luiz Fernando (omzde 
veludo), o RC. Nova Iguaçu-Leste realiwu 
sua primeira reunião em 15!(J7, quando na 
oportunidade, compondo a mesa encontra
vam-se Maria da C.Onceição Arydes (Pres. 
da ~ da Amiz:.tde, 93/94) e seu marido 
Abdala Al)des (Pres. do R.C. Nova Iguaçu, 
93/94), Uelinton Pessanha (R.C. Nova 
Iguaçu) e Pres. do SINCOV ANI, Geraldo 
Sereno, o divertido Dr. Pedro Arome e Eli 
Dutra. Na oportunidade o Pres. Abdala 
colocou-se a disposição do R.C. Nova 
Iguaçu-Leste em tudo o que pretender 
realizar, quando foi levantada a questão de 
os Rotarys da Região trabalharem em 
conjunto, tendo o voz de veludo Luiz Fer
nando dito que sendo o Rotary uma enti
dade internacional, ela não pode ter barrei
ras, deve at~ SEM FRON1EIRAS . 

R.C. NOVA IGUAÇU-PRATA 
O Rotary Nova Iguaçu-Prata inaugurou 
no dia 12 o seu Marco Rotario, no Posto 

13, no dia 12/07, por ocasião da visita do 
Governador do Distrito 4570, Edson 
Avelar. 
Não poderíamos deixar de registrar a pas
sagem do aniversário do jovem Marcelo 
Milton Gonçalves, filho de Jovaci Gon
çalves (membro do R.C. Nova Iguaçu-
1..este) e Sada Millon Gonçalves, come
morado no dia 15, quando completou 15 
anos. Choveu "gatinhas" na festa do garo
tão, em grande estilo no salão nobre do 
Nova Iguaçu C.Ountry Oube. 

ROTARY BELFORD ROXO 
Vários rotarianos tem prestigiado o atual 
presidente }lo Rotary B. Roxo, SIL VIO 
SP ANO BARCJA, comparecendo às reu
niões daquele clube e, em uma das mais 
recentes em que lá estivemos, anotamos as 
presenças de JOSÉ VÍCTÓRIA GENO, 
presidente do R.C. LOTE QUINZE, en
tusiasmado com a visita do Governador do 
Distrito àquele clube, no dia 28 deste mês, 
em reunião no Clube Independente, às 
20:30 h, de PAULO ROBERTO DIAS, 
'tlo R.C. AUSTIN que exaltou a participa
ção do R.C. 8. Roxo, em sua posse, com a 
maior caravana e ainda, IRANDY ESPE
RANDIO e JOÃO BATISTA, do RC. 
PA VUNA; MOREIRA SOBRINHO, do 
R.C. VILARDOSTELESeADALBER
TO, DO R.C. JARDIM AMÉRICA E 
mais os visitantes SANTINI P ARRINI, 
JOAQUIM MARTINS, ANDRÉ LUÍS e 
o Editor do SEM FRONTEIRAS,jorna
lista JOÃO FONTES. ENI SIMONI e 
IARA LIMA tem sido presença constante, 
dando aquele toque feminino nas reuniões. 
Engo. RIBEIRO que na gestão anterior 
foi eficiente tesoureiro, não deixando "a 
peteca cair", agora no protocolo. ANTO
NIO FRANCISCO sempre utilizando a 
tribuna para importantes mensagens. CU
PERTINO FERRAZ, sem sair de sua se
riedade, sempre proporciona a descontra
ção do ambiente quando vai a tribuna 
levar as mensagens de companheirismo. 
Não podemos esquecer de anotar a 
pr~ença de "MAl;lINHO", nosso BA
RAO DE TINGUA, pelo que me parece 
frequência 100%. Mais uma vez, as senho
ras da CASA DA AMIZADE, lembrando 
aos companheiros rotarianos e de~ 
membros da sociedade local para não deixa
rem de participar do BINGO DA AMI
ZADE, no próximo 1° DE 
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va na limpeza do MARCO ROTÁRIO e 
pela res.5ão de uma cadeira de rodas a uma 
pessoa enferma 

ROTARY VILAR DOS TELES 
Muito movimentadas as reuniões do RC. 
VILAR DOS TELES, atualmente sob a 
presidência de ERALDO BOM, assesso
rado pelos _companheiros GERALDO 
CONCEIÇAO (Secretário), FRANCIS-
CO CARLOS DE OLIVEIRA (Protoco- , 
lo), ANTONIO MOREIRA SOBRI
NHO,JOSÉSIMPLfCIODESÁeoutros. 
Em recente reunião anotamos as visitas de 
CESAR BAUSO (Presidente do R.C. 
COELHODAROCHA),JOÃOBATIS
TA,AMORIM, VALCIRCOSTAeWA
GNER COSTA (todos do R.C. PAVU
NA), DERCI DO AMARAL (também . 
do RC. COELHO DA ROCHA), MAX 
(R.C. NOVA IGUAÇU), C0l[TINH9 e 
JACI CERQUEIRA _(R.C. SAO JOAO 
DE ~RITI) e JOAO PEDRO MA
GALHAES (R.C. BRAS DE PINA). Um 
excelente ambiente de companheirismo! 

ROTARY PAVUNA 
Estreante nesta edição, o R.C. P A VU
NA passa a fazer parte do nosso ROTA
RY EM MOVIMENTO a partir deste 
número. Comparecendo em recente reu
nião como convidado, representando o 
nosso periódico, fomos recebidos com 
muito carinho pelo Presidente JUVENIL 
SARMENTO e pelos demais membros do 
Conselho Diretor, ANIBAL GOMES 
OLIVEIRA, IRANY SPERANDIO DE 
MEDEIROS, CLEVERTON DE MOU
RA AMORIM e CARLOS ROBERTO 
F. SILVA (vices), Secretários SANDRA 
KALLILeWAGNERP.COSTA,osPro
tocolos ROBSON SAGRE e JOÃO BA
TISTA FERNANDES e os Tesoureiros 
ANTONIO CARNEIRO e V ALCIR J. 
COSTA Uma reunião muito bonita, re
pleta de belas me~agens. Usaram a Tri
buna ANIBAL, MARIO BRUNO, KAL
LIL, 1RANY e JOÃO BATISTA Muito 
graciosa e meiga, a jovem secretária exe
cutiva do clube, LUCIANA BELARMI-

. NO FREITAS. Na próxima reunião, 29 de 
julho, importante palestra do Coordena
dor das Sub-Prefeituras do Rio de Janeiro, 
JORGE FONSECA, que apresentará os 
projetos do Governo para o bairro. 

AGOSTO, às 15 h no 
BA YER ESPORTE 
CLUBE, com excelentes 
prêmios e cuja renda rever
terá para fins beneficentes. 
PAULO GONZAGA foi 
parabenizado pelos com
panhe;ros pela sua iniciati-

CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS 
Aposentadoria • Pensão • Pecúlio • Acidente de Trabalho 

Ações Revisionais• Causas Trabalhistas e Cíveis 
Tributárias e Familia 

Sílvio Spano Barcia - Advogado 
Rua Rocha Carvalho, 1238- Sala 205-Tet: 761"°264 

Centro - BeHord Roxo - Rio de Janeiro 

CARNEIRINHO 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 

DE CONSTRUÇÃO L TOA. 
Comércio e Assistência Técnica de 

Máquinas de Escritório Ltda. 
CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 

MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA. MIMEÓGRAFO 

. e REGISTRADORAS ELETRÔNIÇAS 

Rua- Mar. floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 • Centro • 
(Shof)plng Canter de Nova Iguaçu) - Tel: 767.{)706 

Vem af Camelrlnho 
Uma Renovada 

Esperança 

Se você pensa em 
construção a 

CARNEIRINHO é a 
solução! 

Rua Maria Lúcia, 285 
Santa RHa - Nova Iguaçu 

RJ. - Tel: 988-5519 

NOVA IGl/AÇU 

. Rua Carmela Outra, 1. 728. 
NILÔPOLIS 

1r 791-4112 
Rua Antõlio Telles Menezes, 41 - sala 308 

1r 756-9084 



Comemorado intimamente, no dia 13 o aniversário do bem 

j sucedido empresário FERNANDO CARLOS SOARES, da ' 
equipe diretora do CEM e da ACIBER, recebendo o carinho 
da esposa ROSÉJ,..IA e das "filhotas" MARIA CLARA e LUI- . 
ZA, além dos papais, irmã, cunhado e sobrinhos. / · 

r Quem aniversariap no próximo dia 1 de agosto/é o "gatão" 
ANDRÉ LUÍS OLIVEIRA TRIGO, filho deste colunista e 
Disc Jockey da RBR SOM - DIFUSORA DE BELFORD , 
ROXO, q.ue estará soprando velinhas, pelos seus dezesseis : 

, anos, ao lado de "gatinhas• e selecionadqs amigos, da mamãe 
IRACI, das irmãs LUCIANA, ANA LUCIA e ROBERTA 
MARIANA e dos sobrinhos JEAN CARLOS e VANESSA 

. OHANA. Paizão CARLOS TRIGO e ROSANA também lá . 
.estarão. 

_. Nasceu AMANDA! No dia 28 de junho nasceu esta bela me
nina, filha de LUZIA BEZERRA A vovó MARIA BEZER
RA DO NASCIMENTO, nossa querida amiga "MARIQUI
NHA", sorrindo de "orelha a orelha•, a provei ta a oportunidade 
para agradecer ao Dr. FABIANO e a toda a equipe da Mater
nidade Santa Terezinha, em São João de Meriti, pela atenção 
e carinho dispensados. 
A TODOS OS SINCEROS VOTOS DE MUITA SAÚDE, 
PAZ E AMOR DA EQUIPE DO SEM FRONTEIRAS. 
No próximo dia 7 de agosto, às 20 horas, o nosso àmigo JORGE 
SHALLON estará comemorando mais um aniversário da sua 
~10 DIFUSORA BOM PASTOR e realizando na oponu
rudade o Concurso GAROTA SHALLON que elegerá as mais 
belas gatas do Jardim Bom Pastor e Adjacências. Estaremos lá! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • * •••••••••••• 

A sociedade belforroxense perdeu, no último dia 20, uma das 
mais ilustres e queridas figuras, DOM BARREfO, como era 
conhecido o alfaiate EURICO BARRETO, que em vida com 
muito afeto e carinho trarou, seus parentes e amigos. Que a luz do 
Senil?~ ~~f ~~ ~<?8.e .CX?nfo.n_e ~~ ~n~ 9~e~~-

Museu da Imagem e do 
Som refaz-se de assalto 

Roberto Freitas 

O Museu foi assaltado na madrugada do dia 28 
de fevereiro, domingo, deste ano, e levaram apa
relhos de TV, Vldeo Cassetes e Equipamentos de 
Som, sem tocarem no acervo intelectual nem 
praticar atos de vandalismo ou mone. 
Recomprados alguns materiais o MIS retomou 
as suas funções e entre elas o Baú da Ficção e do 
Terror, onde estão sendo exibidas jóias nostálgi
cas da tela: FRANKENSTEIN (1931), BUCK 
ROGERS (1939) - seriado da Universal em 12 
capítulos - ZUMBIS DA ESTRATOSFERA 
(1952) Republic, 12 capítulos com Judd Holdrem; 
O Homem Foguete e Leonardo Nimoy (Spok) 
como o marciano Narab que veio tentar destruir a 
Terra); SUPER-HOMEM 1948, Columbia, 15 
caps. (Kirk Alyn); A VOLTA DO HOMEM 
MORCEGO (1949, Columbia, 15 caps., Robert 
l.oweay como Batman e Ihon Ducan, Robin); NA
TIONALKID, VIGII.AN1ERODOVIÁRÍO,etc. 
Está prometida aexiõição do BESOURO VERDE 
(1940), CAPITÃO AMÉRICA(l944), CAPITÃO 
MARVEL (1941), FANTASMA (1943). 
A programação está sendo feita por Elmar Car
valho e Haroldo Gomes e entre o público aMis
tente estão Pedro Nowosad, do Leblon; Ebio 
Nascimento, de Edson Passos; entre muitos que 
comparecem a Praça 15 onde se localiza o MIS. 
A entrada é franca. 

FESTA_AGOSTINA 
Promovida pela Associação de Moradores e 
Amigos do Bairro Cerâmica, vai acontecer 
nos dias 6/7 e 8 de agosto o I GRANDE 
FESTIVAL DE QUADRILHAS INTER
COMUNIT ÁRIAS com a participação das 
Associações dos Moradores da Cerâmica, 
Ponto Chie, BR-3 e ~o Parque Maravilha, 
numa área de 7.000 m2, na Rua Tomás Fon
seca s/no. ( ao lado do no. 2000) próximo ao 
depósito do Novo Mundo, na Cerâmica. 

,., 

NOVO REI DO LIMAO 
ESPECIALIDADE EM FRUTOS DO MAR 

Rua Luiz Sobral, 599/605 - Califórnia 
Roei. Presidente Outra, km 14,5 -Atrás da Termas 

Nova Iguaçu 

~ 
RIOwn~J-

SUA NOITE TEM 
ENDEREÇO 

Rod. Pres. Outra, km 14 
PBX: 767-4662 - FAX: 768-2880 

- i 

' 1 

Além das barraquinhas de doces, salgados, 
comidas típicas haverá a apresentação de 
mais de 60 grupos de quadrilhas caipiras de 
salão, de.roça e infantís. 
O Prefeito Altamir Gomes deverá estar pre
sente para a entrega dos troféus ~os grupos 
vencedores e outras autoridades. Os promo
tores do evento estimam em cerca de 8.000 
pessoas presentes à festa. O evento está pre
visto para iniciar-se às 15 :00 h nos dias citados. 

:::r.1::1.®ife1ea0Ei1::::R~Uti~ãta~:;,MPt!irgs#itíf: 
Retifica - Carcaça - Eixo - Cabeçotes 
Motores a Gasolina, Álcool, Diesel 

VOU<S-PASSAT·KOMBI-CHEVETTE-MONZA.flAHXlRCEI.-ESCORT 
Av. Pres. Costa e SIiva, 1069- Edson Panos 

Mesquita - Nova Iguaçu 
(antiga Getúlio de Moura) Tela: 896-4726 • 796-1895 

APOIAMOS A EMANCIPAÇÃO DE MESQUITA 

Direção: Manuel J. S. Roballnho 

r 
Entregas à 
Domicílio , 

Recebemos "Tickets• 
cpmo forma de paga

mento 

Rua Dr. Thlbau, 20 • •Tel: 768-3760 

Centro • Nova Iguaçu. 
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UMA ROSA É UMA ROSA. .. É UMA ROSE 
A Gela~. foto, paullatlnha de Cruzeiro, que gosta de dança 
e natação, fi de Bruce Lee e Nataacla Klnekl, Leonina, torcedora 
do flamengo, com 1,70 de beleza e brejeirice, gue nbanja 
charme e llrnpatla 6 a AoMmary de Souza Dlnlz, 1impleemente 
RoN, que pretende ,er jomalleta e modelo fotográfico. Atribu
to. nio lhe faltam. 

Ouçam o Programa 

PLANTÃO DO POVO 
De ~ • sa de 20 àa 22 h. 
Apreeentac;io Carloe Camacho 

Coordeneçio Geral Arlnos Correa 
R,dto Mau,-Sollm6es - 1480 khz 

PArtABÉNS ... 

PINDARO. 

Elcio Antunes 
Pontes 

A ESPERANÇA DE 
MAGÉ 

Cortes modernos, mega-hair, limpeza de pele, 
tratamento corporal com forno de bia e 
aparelhos importados. Manicure com 

hidromassagem nos pés. 

Temos Escola de Cabeleireiros 
Matrículas no local. 

Direção: Regina 

Rua Qulntlno Bocaluva, 49 Lola 3 
Dentro da Galeria em Frente ao 

Paes Mendonça - Nova Iguaçu • RJ 
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ENTREVISTA 

Carlos Moraes Costa - Prefeito de J aperi 
Sem qualquer tipo de burocracia, o Prefeito de Japeri: Carlos 
Moraes Costa, recebeu a nossa reportagem em seu modesto 
gabinete, na modesta Prefeitura daquele Município, Carlinhos 
falou-nos do trabalho realizado nesses primeiros meses de sua 
administração abordando os mais variados temas: 

Na foto Carlos Moraea Costa (d) concede a entrevista • Carlos Trigo (e). 

Sem Fronteiras: C.omo está a situa- C.M.: Muita coisa mudou! Muda-
ção da educação no município? mos a cara do ex-distrito de Nova 
Carlos Moraes: Em comparação Iguaçu. Construímos várias vias vi-
com Nova Iguaçu, estamos, hoje cinais. Aumentamos o número de 
bem melhor situados, temos 8.000 vagas nas escolas. No aspecto saúde 
alunos matriculados nas escolas mu- estamos fazendo cerca de 36.000 
nicipais e não tivemos nenhuma re- atendimentos mensais. Limpeza 
clamação sobre falta de vagas. dos valões•existentes. 
S.F.: C.om a. emancipação e instala- S.F.: Qual o relacionamento que es-
ção da Prefeitura, J aperi mudou em tá tendo a Prefeitura com o Governo 
que aspectos? Federal? 

/ 

QUEIMADOS 
COM NOVO VISUAL 

A cidade de Queimados ganhou um 
novo visual, um novo "lay-out",quese 
ainda não é uma arte-final, pelo me
nos está melhor que antes. 
Os espaços públicos foram divididos 
entre os pedestres, o fluxo de veículos 
e os ambulantes que,juntamentecom 
o pessoal da limpeza urbana fazem, 
hoje, de Queimados uma cidade me
lhor de se viver sem o lixo nas ruas do 
Centro. 
Nem os ambulantes e nem os pedes
tres ficaram prejudicados com a mais 
recente mudança efetuada pela Pre
feitura no seu centro nervoso. Bem 
planejada e melhor executada, aco
modando os vendedores de frutas, le
gumes, roupas e outras quinquilha
rias próximo da estação ferroviária. 
Os espaços que antes eram vagos e 
sem vida, transformaram-se em uma 

feira de variedades, trazendo, com is
so, facilidade e comodismo aos 
consumidores uma vez que o espaço 
é maior permitindo, assim, melhor 
distribuição das pessoas. 
Para os motoristas, por exemplo, com 
a liberação da Rua Dr. Pedro Jorge o 
fluxo de veículos ficou mais livre caso 
precise estacionar em algum ponto da 
citada rua. A limpeza nesta rua tam
bém melhorou bastante, dando· um 
novo visual para quem chega ao mu
nicípio, já que os grupos de garis cir
culam diariamente executando a lim
peza das ruas. 
Esperamos que o Prefeito Jorge Pe
reira continue desempenhando bem 
o seu trabalho com atitudes simples 
como esta e sem altos custos para os 
cofres do munidpio. 

Andréa Mendes Ferreira , 

C.M.: Embora estejamos com um 
bom relacionamento com o Gover
no Federal, isto ainda não resultou 
em recursos, mas já existem vários 
projetos em pauta. 
S.F.: E com o Governo Estadual? 
C.M.: Com o Governo Estadual exis
tem várias promessas, porém os re
cursos não advieram. 
S.F.: O que está ~endo feito em rela
ção ao meio-ambiente? 
C.M.: No meio-ambiente começamos 
impedindo retirada de areia lavada, 
terra preta e grama, permitipdo so
mente o trabalho dos modestos carro
ceiros que sobrevivem dos recursos ad
vindos da atividade. Impedí ainda a 
depredação do meio-ambiente, numa 
resposta rápida, que surpreendeu o 
próprio governo do estado, além da 
limpeza em todos os bairros . 
S.F.: E as atividades industriais e co
merciais? O que está sendo feito? 
C.M.: Estamos criando incentivos 
para as micro e médias empresas, 
principalmente as de técnicas de ali
mentação e confecção. 
S.F.: Japeri tem uma vocação agríco
la importante, quais as iniciativas to
mou sobre o assunto? 
C.M.: Fizemos a abertura de várias 
ruas vicinais, a construção de trinta 
pontes a custo zero, com aproveita
mento de 62 tubulações que se en-

MOSAICO 

contravam jogados fora pela CE
DAE, para facilitar o escoamento da 
produção agrícola. 
S.F.: Com que recursos a Prefeitura 
conta para tocar o trabalho? 
C.M.: Estamos administrando cada 
centavo dos 250.000 dólares, que dis
pomos em recursos próprios. 
S.F.: F.stá prevista a revisão constitu
cional, ainda este ano. O que tem a 
dizer sobre o assunto? 
C.M.: Ao longo da história tem havi
do muitas mudanças constitucionais, 
mas as leis são muitas neste País e não 
são cumpridas. Não vai mudar nada! 
S.F.: E sobre as eleições de 94? 
C.M.: Bem, com relação as eleições 
de 94, e,<;tou com Nelson Bomier pa
ra Federal. Em relação ao Governo 
do Estado existem conversações, po
rém, nada de concreto ainda. 
S.F.: E partidos? 
C.M.: Hoje todos os partidos se igua
lam, os homens é que se destacam. 
S.F.: Finalmente, qual a sua filosofia 
de governo? 
C.M.: O prefeito hoje tem que ser 
homem de rua, sair dos gabinetes e 
entrar em contato direto com povão 
e cito como exemplos o JOCA, o AL
T AMIR e eu mesmo. Estou traba
lhando com muita vontade e dedica
ção e já fiz em 6 meses o que não foi 
feito em 40 anos. 

Nelson Júnior 

Mandato-tampão ou prorrogação ? 
Os vereadores Paulo Feijó (PSDB), Pre
sidente da Câmara Municipal de Cam
pos dos Goitacazes e o vereador Toni
nho Viana, também do PSDB, estão 
levantando uma questão que será bas
tante polêmica, principalmente entre 
os vereadores do Estado do Rio de Ja
neiro. 
Os dois edís defendem a coincidência 
dO'S mandatos de Vereadores, Deputa
dos Estaduais, Federais, Senadores, Go
vernadores e Prefeitos de quatro em . 
quatro anos, para não onerar os cofres 
da Nação com a realização de eleições de 
dois em dois anos. 
Em 1970, em Nova Iguaçu houve um 
mandato-tampão, na época exercido pe
lo médico e vereador (presidente da Câ
mara Municipal) Bolivard Gomes de 
Assumpção (já falecido) que, pelo tem
po reduzido de seu mandato, não pode 
realizar prati~mente nada. 

Já em 1982, houve uma prorrogação de 
mandatos, possibilitando aos Vereadores 
e Prefeitos realizarem algumas obras em 
beneficio da população em geral 
Face a crise financeira que domina o 
Brasil, o custo de uma eleição só iria 
beneficiar aos mais abastados (deixando 
de fora candidatos que desejam propor
cionar às populações carentes meios de 
enfrentarem a vida),~ aos "Marajás, alu
nos do PC e do Collor de Meto•, etc. 
A prorrogação dos mandatos de verea
dores e prefeitos até que seria de exce
lente alvitre perante à população brasi
leira, que não assistiria a um novo 
derrame de lama financeira, cremos. 
Sabemos que este assunto desagrada a 
milhares de "cabos-eleitorais" que já 
sonham em "beliscar" os candidatos mu
nicipais em 1996, aqueles que 011teram 
ainda mais os pleitos a fim de tirarem 
proveito próprio da situação. 
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Renascer divulga Plano de Ação 
A chapa RENASCER, encabeçada por José Mesqui

ta, para as ele~ na ATA (Associação dos Taifeiros da 
Armada) para o triênio 94,% está fazendo circular entre 
a; ~os o seu plano de ação para este período. 

José Mesquita diz categórico que: - "Somente uma 
administração coesa, capaz e dinâmica poderá tirar 

_ nossa associação do mhmo em que se encontra". E 
o lema do grupo é: "Competência, unidade e lealdade 
na gestão do bem-comum". É propósito de José Mes
quita instalar õa Sede Social, Curso Preparatório ao 
Curso de Formação de Sargentos; Trabalhar pela 
aproximação de todos os sargentos para o quadro 
soqal; Calçamento da pista que sai da Sede Campestre 
(em frente ao Universo em Desencanto); Construção 
de 30 chalés; moderniz.ação e reaparelhamento do 
refeitório; salas de vídeo; reestruturação do bar na S. 
Social; Área de carnping, na campestre: salas de mus
culação; ginásio polivalente na campestre; construção 
de um lago artificial com criação de peixes, implemen
tando uma área de pesca na Campestre, entre outras 
inumeráveis iniciativas para o soerguimento daquela 
agremiação social. 

Componentes da Chapa Renascer, em momento de 
descontração e lazer na Sede Campestre, ac:ompanhados 

de suas esposas e filhos. 

. HISTÓRIA DE CLUBES 

LIGA DE DESPORTOS DE NOVA 
IGUAÇU - 61 ANOS DE GLÓRIAS 

Em 23 de junho de 1932, era finidada a Liga Iguassua
na de Desportos, por valorosos desportistas que na
quele momento de grande inspiração e talento deram 
o toque inicial de uma entidade que surgia eivada de 
grandes propósitos-para o engrandecimento do Des
porto Iguaçuano. Em 1947, com as emancipações de 
Nilópolis e São João de Meriti, a Liga continuava 
forte, sempre conduzida por grandes homens. Mais 
tarde em 1972, veio então a reforma estatutária da 
entidade, com isso passou a denominar-se, então, LI
GA DE DESPORTOS DE NOVA IGUAÇU. Sob a 
administração do então Presidente Mário Marques, a 
entidade a cada momento conquistava ainda mais seus 
espaços no cenário esportivo estadual e até nacional. 
Passaram-se os anos e a Liga continuava sua trajetória 
revelando grandes talentos em diversas modalidades 
esportivas. No nosso futebol, destacaram-se o MOR
RO 1GUDO F.C., campeão do_ Campeonato dos 
Clubes Campeões do Estado do Rio, os FILHOS DE 
IGUAÇU, incorporado, após, ao América F.C., MES
QUITA F.C, E.C.MIGUEL COUTO, HELIÓPOLIS 
AC., AA VOLANTES, BA YER E.C., e mais recen
temente o NOVA IGUAÇU F.C, se profissionaliz.an
do e passando à Federação de Futebol do Estado do 
Rio de Janeiro. No Voleibol, Nova Iguaçu, sagrou-se 
Campeão do Interior nas competi~ masculina e 
feminina. No Handebol, o IGUAÇU B.C., sagrou-se 
campeão do Estado, na categoria feminina. 
Destacaram-se na Liga, a figura do ilustre árbitro 
Wilson Carlos dos Santos, que formou-se em nossa 
escola e aqui iniciou sua trajetória brilhante, chegando 
a FERJ, COBRAF e ao mais alto degrau da carreira 
de árbitro: pertencer ao quadro da FIFA, onde estão 
os melhores árbitros do mundo. 

Jesué entrou no aquário: Virou "peixe" 
Foto: Artur Vieira 

Jesué Brito - o novo peixe - e, o Presidente da 
Regional Ronald Azaro 

Em concorrida solenidade ocorrida no último dia 
19/07, onde não faltou nem a presença do Prefeito 
Altamir Gomes, o Vereador Jesué de Brito assinou 
sua ficha de filiação no Partido Social Cristão - o do 
"peixinho", sendo, assim, um novo peixe no aquário. 
Lá estavam também presentes os membros da execu
tiva regional, e Ronald Ázaro (presidente), 
Guilherme de Moraes (vice-presidente) e os da execu
tiva municipal: Oswaldo Cruz Montenário (presi
dente), Alpheu Mughet (vice), Nisval de Magalhães 
(secretário), Élcio Antunes (tesoureiro), o secretário
executivo da regional: Jonas Nogueira e as mais ex
pressivas lideranças políticas do município tais como 
os vereadores Jorge Campos, Maurílio Manteiga, 
Marcelo Mota, Marco Rocha (Nova Iguaçu), Wagner 
Salgado (Belford Roxo) representando o Legislativo 
e o Prefeitc Joca, o Deputado Federal Nelson Bornier, 

os Secretários.Municipais Celio Carreiro e Luís An
tunes e mais David Monteiro (ex-presidente do PDC), 
José Mesquita e sra., Marcos Alves e Sra.~ (Repre
sentando a ATA), Alice Pereira Alves, João Francel
lino, Homero Silva, Adriano José Brito, Paulo de 
Souza, o ex-vereador José Guilhermina, Regina Célia 
(Salão Londres), Jesué Brito teve sua ficha abonada 
pelo Presidente da Regional Ronald Ázaro. Também 
presentes representando o Jornal Sem Fronteiras: 
Antonio Aparecido, Nelson Júnior e o editor J. Fontes. 
José Carneiro (Carneirinho) também prestigiou o seu 
novo companheiro partidário. Jesué Brito foi home
nageado por David Monteiro ( chamado eterno-presi
dente) com uma placa de prata. Representando o 
Movimento de Mulheres do PSC de São João de Me
riti lá estava presente nossa amiga Luciete Cortez. Ao 
final da solenidade formal foi servido um coquetel aos 
convidados comandado pela esposa do Jesué, Teresa 
M. Brito. 

HOMERO, o "GAROTINHO 
DA BAIXADA" 

Presta sua homenagem ao JORNAL 
SEM FRONTEIRAS, pelo trabalho que 
vem executando já há mais de 12 meses, 
divulgando, informando, de forma leve e 
suave, o que realmente interessa às co
munidades onde circula. 

Parabéns! É por aí! 

16 A 31 JUL/93 

O Caminho dos Astros 
A Terra e os demais planetas giram em torno do Sol, . 
no fundo do céu estão os signos zodiacais, lá no 
infinito. Como a Terra gira em 365 dias e seis horas 
em volta do astro-rei, o vemos correr o zodíaco 
nesse tempo. 
Mercúrio gira em volta do Sol em 88 dias, mas no 
zodíaco não, ele tem que esperar o Sol; da mesma 
forma Venus que faz a volta em 224 dias, os dois 
mais próximos a estrela têm que a acompanhar no 
passeio zodiacal. A Lua gira em volta da Terra em 
28 dias e corre o Zodíaco nesse período. Marte gira 
em torno do Sol e do Zodíaco em 687 dias e a cada 
dois anos, aproximadamente, aparece mais perto 
de nós e em 15 anos chega bem juntinho. Júpiter 
em 4332 dias ou quase doze anos. Saturno 10759 
dias ou 29 anos e meio aproximadamente. Urano 
84 anos, Neturno 165 anos, Plutão 247 anos (esti
ma-se}, lsis 360 anos(?} e Osires 947 anos. 
A próxima missão da nave espacial ENDEAVOR 
(esforço} em setembro será consertar o telescópio 
HUBBLE, em órbita a 600 km deste planeta. 

, ~ 

-
Árles 

Período excelente para tudo, vá em frente. 

Touro 
Ótimo para as finanças, obrigações de peso 
no lar. 

Gêmeos 
Brigas no lar, socialmente e financeiramente 
será ótimo. 

Câncer 
Negócios e finanças ótimos, no amor a situa
ção tende a melhorar. 

Leão 
Finanças ótimas, amores tendendo a crise. 

Virgem 
A quinzena recomenda muita prudência, man
tenha silêncio. 

Libra 
Situação financeira tende a deslanchar, 
amores críticos. 

Escorpião 
Socialmente a quinzena não é boa, no amor 
será ótimo. 

Sagitário 
Quinzena ótima, socialmente agitada, cuidado 
no falar. 

Capricórnio 
Quinzena dúplice, assuntos amarrados, ou
tros deslanchados. 

Aquário 
Confronto social, acertos e desacertos, o pe
ríodo requer prudência. 

Peixes 
A quinzena será boa, mas recomenda-se mui
ta prudência, algo sombrio por perto. 

, 



TODA 

QUINZENA 

A MELHOR 

OP.~Pa NA 

~ 

1 GUA::BARA 1 

SESC INAUGUROU MONUMENTAL CENTRO 

PARA 

VOCÊ 
ANO li N°16 1 a 15 AGOSTO/ 93 CR$18,00 

DE ATIVIDADES EM NOVA IGUAÇU •Página 4 

CORNÉLIO 
RIBEIRO 

É candidato a Deputado Federal pelo 
PDT em 1994. Página 3 

Sem alardes o SESC inaugu
rou em Nova Iguaçu o maior 
Centro de Atividades Cultu
rais, recreativas e saúde da 
América Latina, situado no 
km 178.6 da Presidente Ou-
tra em uma área de 46 mil 
metros quadrados, irá aten-
der não SQ a classe comer-
ciária de Nova Iguaçu bem 

BUEIROS SEM 
TAMPÃO SÃO AMEAÇA 

como dos municípios de Du- t 1 
que de Caxias, Nilópolis, '-=;;,..,_~-----------------J 
Belford Roxo, Queimados e 
outros. O Centro é dividido 
em pavilhões que ·reúnem as 
atividades de esportes, cul
tura, alimentação, recrea
ção infantil e de adminsitra
ção. Em um galpão com 5 
mil metros quadrados exis
tem 4 quadras polivalentes, 
salas para balett, ginástica e 
musculação. 
Mais detalhes na pág. 4. 

Na foto ao lado visão da blbllo
teca no conjunto da cultura, 
onde há o teatro, a sala de vfdeo 
e galerla de arte. 

COMUNICADO À PRAÇA 
EDITORA E PUBLICAÇÕES GRÁFICAS FISHERS L TDA ME 

JORNAL SEM FRONTEIRAS 
Comunicamos à praça, .e a quem· interessar possa, que o Sr. 
Ornison José Fernandes, não pertence ao quadro desta empre
sa e não está, portanto, autoriz.ado a realiz.ar qualquer tipo de 
transação comercial, ou não, em nosso nome, acrescentando 
que o talão de Autorização de Veiculação Publicitária de nº 400 
a 450, que encontra-se em seu poder, indevidamente, está can
celado e não t~m valor como comprovante de pagamento de 
anúncios, já que o citado cidadão vem recebendo importâncias 
que não lhe pertencem, por este meio. 

João Fontes de Almeida - Presidente 
Antonio Aparecido de Oliveira - Vice-Presidente 

Carlos Roberto de Andrade Trigo - Diretor Comercial. 

3 
Em pleno coração do Muni
cípio de Nova Iguaçu, três 
bueiros sem tampão vem 
representando uma ameaça 
à segurança não só aos veí-. 
culos que trafegam pelas 
vias onde ~tão situados, 
mas aos-pedestres podendo 
acarretar acidentes de gra
víssimas consequências, até 
mesmo com perda de vidas, 
além d~ prejuízos mate
riais ocasionados aos veí
culos, que poderão susci
tar questões jurídicas 
contra o descaso das auto
ridades municipais para o 
ressarcimento dos even
tuais prejuízos causados. 

Segundo balconistas da 
Farmácia Brasil Popular 
onde em frente está situa
do um deles, já aconteceu 
de pessoas ali cairem, fe
lizmente ainda sem gravi
dade. Mas é melhor pre
venir ... 
Nas fotos, os bueiros em 
questão, o primeiro na Trav. 
Emestina (1) e os demais 
em plena Av. Mal Floriano 
Peixoto. Um em frente a 
Trav. Emestina e o Posto 
Elo (2) e o segundo entre o 
S. Mercado Rainha e a Far
mácia Brasil Popular (3). 
Vamos dar um jeito nessa 
situação Sr. Prefeito? 
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Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prof8 Venlna Corrêa Torres, 230 -10° andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 

1 A 15 AG0/93 

PONTO DE VISTA 

Anariias Batista 

Os Direitos do Paciente 
O cidadão brasileiro quando pro
cura o sistema de saúde, deixa de 
~er tratado como ser humano. É 
considerado apenas como coisa, 
um osso quebrado, uma diarréia, 
um coração que não funciona. 
Não tem nome, nem sobrenome, 
não é atendido de forma digna e 
tratam-no sem o menor respeito. 
Não é admissível que ele entre em 
um hospital seja operado e não 
saiba o motivo e o tipo de interven
ção cirúrgica a que foi submetido, 
que seja medicado e não conheça 
o medicamento a ele ministrado. 
A partir daí abrem-se os espaços 
para a corrupção. Clínicas priva
das conveniadas com o INAMPS 
cobram pelo que fizeram, pelo que 
não fizeram e pelo que ainda vão 
fazer. Uma mulher entra para fazer 
um parto e cobram do Instituto 
pela implantação de um marca
passo no seu coração. 
Não se pode permitir que fatos co
mo estes que ocorrem no Rio de 
Janeiro continuem, além da desova 
de cadáveres de pessoas assassi
nadas na cidade. Assistimos tam
bém a imagem da triste desova de 
pacientes, jogados de ambulâncias 
lotadas nas portas de hospitais. 
O paciente deve ter acesso às in
formações sobre o diagnóstico e 

os procedimentos médicos adota
dos, ou a serem adotados em seu 
tratamento. Um dos aspectos cen
trais na proposição é a valorização 
da informação como instrumento 
fundamental para os cidadãos e a 
população organizada lutarem por 
seus direitos. 
Não se trata apenas de dar uma 
cópia do prontuário ao paciente. 
Trata-se de explicar detalhada
mente ao paciente as causas e 
consequências dos procedimentos 
médicos adotados. De posse des
sas informações o paciente poderá 
assumir as responsabilidades ela 
sua própria vida e/ou das pessoas 
sob sua responsabilidade. Ao mes
mo tempo a lei garantiria o sigilo 
sobre os dados clínicos deixando 
a critério dos pacientes a divulga
ção dos mesmos. 
A saúde está em busca de uma 
efetiva democratização em nosso 
País. 
Espero que algum dia os cida
dãos que buscaram os serviços 
de sáúde sejam atendidos de 
forma digna. Mas para que ocor
ra a profunda reforma sanitária 
que o país requer, deverá ter co
mo eixo, além das questões téc
nicas, o ser humano na sua in
teira dignidade. 

Tipografia 
São José IILWl~'dll 
Martel Santiago 
Tipografia Ltda. 

Convites - Talões Notas Fiscais 
Impressos em Geral 

Qualidade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 271- s/703 
Centro - Nova Iguaçu - RJ 

PEDIATRA 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 

Consultórlo: Rua Otávio Tarquino, 209/206 
2ª, 4ª e 6ª de 16 às 19 h 

Queimados: Av. Irmãos Guinle, 901/205 
3ªe5ªde13:30às17h / 2ªe6ªde8às11 h 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 

MENEZES JÚNIOR 
Dr. José Maria de Azevedo 

Cirurgia Plástica 

Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 
Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1º Andar-Centro - Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 768-5847 
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T a . f . OAS15:00ÀS 
erça e uinta- eira 19:oo HORAS 

LIPOASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cinture 
PLÁSTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer, etc 
PLÁSTICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez, etc 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios, etc. 
PLÁSTICA DA FACE total, testa, pálpebras, etê. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatriz~s, queimaduras, etc. 
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Rua Bernardino de Melo, 1.399 - sala 304 
(Centro Médico) • N. Iguaçu • Tel: 768-0313 
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PSICOLOGIA E SAÚDE 
José Mesquita 

MULTI PROFISSIONALIZAÇÃO 
Através dos tempos o ser humano vem sen

do compreendido como uma dualidade, 
mente e corpo, a qual, Sartre denominou 
essência e existência. 

Desde seu nascimento o ser humano começa 
a ser preparado na essência, de forma a condu
zir sua existência dentro dos padrões exigidos 
por sua sociedade. 

Durante seu desenvolvimento, vários fa
tores como miséria, desinformação, analfa
betismo, descaso das autoridades responsá
veis, péssimo atendimento hospitalar e 
ausência da multiprofissionalização na 
rede pública de saúde, concorrem para que 

· sejam ignoradas ou mal compreendidas as 
falhas apresentadas por este ser em sua 
estrutura psíquica. Tais falhas, trarão 
consequências tão graves quanto mais 
graves forem os problemas sociais enfren

. tados por ele e por aqueles que tem a res-
ponsabilidade de educá-lo. · 

Desenvolve-se assim, um indivíduo com 
profundos distúrbios comportamentais, não 
tendo qualquer condição de suportar as 
pressões sociais, deixando transparecer desde 
cedo, uma dificuldade ou incapacidae em as
sumir um comportamento social desejado. 

Ao apresentar os primeiros distúrbios com
portamentais, a ausência de pro~ionaís es
pecializados, na rede pública de saúde, 
concorrerá para que sofra um diagnóstico di
ferenciado da sua realidade psfquica, termi
nando marginalizado, dependentede psicotró-

picos ou interno em uma instituição psi
quiátrica, com um rótulo que certamente po
deria ser evitado, através da humanização 
do tratamento da saúde física e mental pela 
multiprofissionalização, não fosse o desca
so e o egofsmo de alguns segmentos domi
nantes da nossa sociedade. 

A Psicologia, difere da medicina conven
cional por não tratar do indivíduo a nível 
fisiológico, tratando apenas dos seus pro
cessos mentais, ou seja, de todo processo 
energético elaborado em sua estrutura psf
quica, a qual, se entrar em desequilibrio 
pode trazer danosas consequências para a 
estrutura física. 

Dentro des.sa premissa, a psicologia tem sua 
atuação preventiva, dete.ctando o problet1Ui, 
fazendo-o aflorar e elucidando-o, evitando, as
sim, que o mesmo tenha uma permanência 
prolongada ~ estrutu~ mais profundas da 
consciência. . 

Através da Multiprofissionalização na 
rede pública poderá ser desenvolvido um 
trabalho mais humano e mais objetivo, dan
do aos profissionais das diversas áreas de 
saúde a oportunidade de se dedicarem inte
gralmente ao aperfeiçoamento e desenvol
vimento das suas áreas especificas. 

Dr. José Mesquita - Psicólogo Clínico -
Crianças, adolescentes, adultos. 

Comunidade S. Francisco de Assis - Rua, 
Paraíso, 57 - Nova Iguaçu - Centro 

Sábados de 8 às 12 - Tel: 768-7727 

t111~1~§1ii■i1ii,l1ii1]1ü&ti 
Administração - Compra e Venda de Imóveis 

Escrituras - Contratos 
Av. Gov. Amaral Pel><oto, 20 s/204 - Centro 

N. Iguaçu - Tel: 768-4359 
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Informe Publicitário 

Cornélia afirma: serei candidato a 
Deputado Federal em 94 

O Deputado Esta
dual CORNÉLIO RI-· 
BEIRO (PDT-NOVA 
IGUAÇU) tem tido uma 
presença marcante na 
Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio de 
Janeiro (ALERJ). Isso 
se deve ao fato de que 
todos os projetos 
apresentados pelo De
putado vão de encon
tro aos anseios e as 
necessidades de nos
sa população e, em 
particular, com a 

. Baixada. 
Cornélia Ribeiro tem 

sido um bravo defensor da 
emancipação de Mesquita e 
tem se preocupado com os 
novos rumos da política ad
ministrativa iguaçuana após 
as emancipações. 

Acha - Cornélia - que para 
a reabertura do Hospital da 

POS$e falta honestidade com 
o povo e vontade política. 

Para finalizar o Deputado 
Cornélia Ribeiro confirma 
que será candidato a Depu
tado Federal pelo PDT (Parti
do Democrático Trabalhista) 
em 1994. 

Fundadores: João Fontes de Almeida 
Antonio Aparecido de Oliveira 

Fundado em 1ó de junho de 1992 

Diretor Presidente: João Fontes de Almeida (J. Fontes) 
Diretor Vice-Presidente: Antonio Aparecido de Oliveira 

Dirêtor Comercial e Administrativo: Carlos Roberto A. Trigo 

Promoções & Merchandising 
Editor: Joio Fontes de Almeiçla (MTPS 10682-61) 

Depto. de Jornalismo: Ananiae Batista 

Aasel80ria Jurldlca: Dr. Edson Ferreira de Lima 

Sucursal Betford Ro><o: Rua Almérlo, 65 - Centro 
Sucursal Rio: Rua O- Joaquina, 38 c/3 • lnhaúma - AJ. 

Representante em Queimados: Ozlel Peçanha 

Editoração Eletrónica: Luiz Fernando Monteiro 

'· . 

Rua Dr. Thibau, 357 - Centro - Nova Iguaçu 

RJ -Tel. (021) 767-3103 - Fax: 767-6697 

CEP.: 26.255-160 
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SALADA MISTA 
Antonio Aparecido 

CLÁUDIO PASSOS pelas ondas da 
;Rádio Mauá-Solimões 1480 khz 
(AM). 

da Fininvest bem como Helen 
Cristina. 
No dia 30 de julho Luciane Cristina 

r ... ................... . ... ,, . .......... , ......................... _._., .................... •.•.•.·•-·-·-·-·-······••--"'-'·"•·-•-• ....................... ·.•-•v ..... ·.•-·-··--·-·-·-,·-·-·•'-'-'•'·"• ·.v.,..... .. .................... , .. •,•-·-·-·•'-· ..... ................ , 

CARA DE PAU 
O novo Secretário Municipal de 
Abastecimento de São Paulo, Walde
mar Costa Filho, nomeado pelo Pre
feito Paulo Maluf, as·sumindo o cargo 
no último dia 29/07, admitiu publica
mente que não entende nada de 
abastecimento, substituindo a Amé
rico Nunes. 
Assegurou que dentro de 15 dias 
apresentará seus planos de trabalho. 
Vai apre;ndercom quem? Com Man
~rake? E muita cara de pau! 
E por isso que neste país nada anda já 
que os incompetentes assumem postos 
sem nada entenderem do assunto. 

SESCINAUGUROU 
CENTRO DE ATIVIDADES 

Com uma área de 46 mil metros qua
drados, o SF.SCNova Iguaçu inaugu
rou o centro de atividades em Nova 
Iguaçu que tem como atração princi
pal uma piscina de 3170 metros onde 
pode receber 3100 pessoas. Além dis
so conta com pavilhões para esporte, 
cultura, recreação infantil, quadras e 
campos de esportes, lanchonete e res
taurante. No campo cultural dispõe 
de um teatro para 380 pessoas em 
ambiente refrigerado e galeria de arte. 

Mantido •pelos empresários do co
mércio, o centro atenderá a comer
ciários e dependentes, basicafI1ente, 
mas aberto, também, a comunidade, 
para atividade de esporte e lazer. No
va Iguaçu foi escolhida, segundo o 
presidente do Sesc do Estado do Rio 

' Mozart Amaral, por se tratar üa séti-
ma cidade do País e a mais populosa 
do Estado. A unidade atenderá tam
bém a cidades próximas como Bel
ford Roxo, Duque de Caxias, Nilópo
lis, Queimados e outras. 

PRINCIPAIS DATAS 
COMEMORATIVAS DE 

AGOSTO 
1/08 - Dia do Selo / 11/08 - Dia do 
Advogado, do estudante, garção e do 
hoteleiro/ 12/08 - Dia Nacional das 
Artes / 13/08 - Dia do Economista / 
19/08- Dia Internacional da Fotogra
fia e do Fotógrafo / 24/08 - Dia dos 
Artistas / 25/08 - Dia do Soldado / 
27/08- Dia do Corretor de Imóveis e 
28/08 - Dia do Bancário. 

ABRAÇANDO A BAIXADA 
Ouça de segunda a sexta das 10 às 
11 h, o Programa ABRAÇANDO A 
BAIXADA, sob o comando de 

CURSO DE TEATRO 
Com duração de 90 dias, o Ator-Di
retor, Produtor e Autor Teatral 
Durval Meirelles estará promoven
do o VI Curso de Teatro para Ini
ciantes, com aulas aos sábados de 9 
às 12 h, no Teatro Procópio Ferrei
ra, Rua Afrânio Peixoto 99 - Cen
tro, com início a 21 de agosto. O 
custo do curso é de CR$ 2.400,00, 
divididos em 3 parcelas de CRS 
800,00. Informações e matrículas 
no endereço acima. 

SOCIAIS 
• ANIVERSÁRIOS 
No dia 6/08 aniversariou o garotão 

Thiago Gomes 
de Souza, co
memorado en
tre seus ami
guinhos e pa
rentes. Thiago 
é filho de Ivone 
Souza. xxx 

THIAGO G. SOUZA Também no 
dia 6 o aniver

sário da Srta. Helen Cristina de Al
meida e mais o aniversário de Thia
go Muradas de Mello, no dia 8, filho 
de Adilson Lopes de Mello e Rosan
gela Muradas de Mello. Os dois 
Thiagos são filhos de funcionários 
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LUCIENE 

A. Oliveira com
pletou 11 aninhos, 
comemorado em 
festinha organiza
da pela titia Anita. 
Antes, porém, 
ocorreu o niver 
de Sonia Maria 
R. Guimarães, 
comemorado en
tre seus colegas da 
PMNI. xxx Ainda 
em julho a "graci
nha" Aline Ferrei
ra de Souza, com-

ALINE F. SOUZA pletou seu primei-
ro ano de existên-

cia, filha do casal Aline A. Souza e 
Maria da Ajuda Ferreira, também 
funcionária da PMNI. 

• NASCIMENTO 
Nosso amigo ·or. Mareio Luiz M. 
Leal e sua esposa Dra. Adriana estão 
sorrindo de "orelha a orelha" com o 
nascimento · do primogênito José 
Fonseca. 
Bisavô José Fonseca está até com dor 
no queixo de tanto sorrir. 

Apenas uma perguntinha: Qual 
a finalidade de antenas parabó
I icas instaladas em alguns 
CIEPS no Estado? 

wz.-4z.:.rn-:i.❖:-m.:-fu-· d ? s-:.:-:;ru-zu,:.}:-:-uws . <&- -fr, 

!W~~ 
A Educação tratada com respeito 

:;::;i;:::;:;:gs:~;e:m:i:a~~ii:iÂ~:i~º);.('1~•"m1:i:'.: 
Luiz Carlos Madureira Leal 

Mareio Luiz Fonseca Leal 
Rua Qulntino Bocaluva, 25 - sala 707 - Centro - K. Iguaçu 

Das 9 às 13 h - Tel.: 768-8017 
r•• Rua Xingú, 15 - Santa Rita - Nova Iguaçu 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualidade no ensino 

1 Direção: Sérgio Ramos 
Aceitamos Bolsas de Empresa to1almente integral 

Jardim à a• Série - Tel: 767-2244 
Rua Mlrlm, 35 - Centro - N. 1. 

F O T O 
E=-=-e'=::..=.-== -...= .-... 
~ = :..:=-==---===-·---= ==.=-:.E=::.. .s::: ..:a..=:~~ 
A RAPIDEZEFICIENTE 

FotograJías para casamentos, batizados, 
aniversários, etc. • 

Vídeo-filmagens - Fotos para documentos 
Revelações 

Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio - Qualidade 

e Bom Atendimento 

"Os homens se dignificam, prostrando-se 
diante da lei e assim evitam ter de ajoelhar-5e 

perante os tiranos". 

WILMAR DA COSTA OLIVEIRA 
Advogado 

Rua Bernardino de Melo, 1919 - 2" andar - Cj. 13/14 
Nova guaçu - Cep: 26.255-000 - Tel: 767-4822 

A OPÇÃO SEGURA 
DE ANUNCIAR 

767-1198 
Av. Nilo Peçanha, 1 O sala 204 - Centro 

Nova Iguaçu - RJ 
--~--------...;.. ______ ...,..-_J-- 11 >~ i.;.;;.;;.:;.;::.:..:,.;.:,;::.;;.:...:.;••:.:·:.: .... .:;.:.;·•:.:•;.;..:.· :,;·:.:·:.:· .:.· :.;··:.:· :.:.· .:.· :.:··:.;;· .:.· _..:.......J 

CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministérios dos Transportes, Compactar, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 

Tels.: 767-0124 / 767-0529 

Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Figueira - D. Caxias 
Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 

Centro - Nova Iguaçu 
Escritório: Rua Prof" Venlna C. Torres, 230/408 

Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280- 767-5342 - 776-1807 
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ALMEIDA JÚNIOR 
Continuação da 'edição anterior 

Almeida Júnior executou obras 
inspiradas na vida rural paulista
na, como Caipira Negaceando 
( que conquistaria uma medalha 
de ouro na Exposição Interna
cional de Chicago), Amolação 
Interrompida ou O Violeiro, 
bem como outras de cunho histó
rico (A partida da Monção, ex
posta, sem grande sucesso em 
1897). Quando, em 1922, os cori
feus e teóricos da nova sensibili
dade pictórica consubstanciada 
na Semana da Arte M0derna 
procuram por precursores do na
cionalismo artístico em nosso 
País, é para Almeida Júnior que 
se voltam com maior interesse, 
tendo Sergio Millist dele escrito, 
muitos anos depois, que "tem pa
ra a pintura nacional a importân
cia de um marco divisório. Com 
ele se afirma a nossa liberdade 
artística e por ele conquistamos 
um lugar na história da arte 
contemporânea. Um naturalista 

com certos laivos de romantismo, 
Almeida Júnior teve porém morte 
romanesca: foi morto pelo marido 
da amante, sua ex-noiva. Ao retor
nar a ltu, ele a encontrara casada 
com um parente. 
Moça, do acervo do Museu de 
Arte de Assis Chateaubriand, de 
São Paulo (tela, 60x61 cm, assi
nada), revela-nos o excelente 
desenhista e mais discreto colo
rista que foi Almeida Júnior. No 
gesto da jovem, de bruços sobre 
a relva a folhear um livro, a mão 
direita erguida à altura do queixo 
e os olhos vagando, perdidos, nas 
asas da imaginação, é possível 
ver certas características român
ticas, que o longo aprendizado 
com o frio Cabanel não estanca-
ra inteiramente. Mas realce-se o 
sabor literário da cena, e a minu
ciosa execução, quase fotográfi
ca, da forma, diretamente 
emanados dos ensinamentos do 
mais tipicamente acadêmico de • 
todos os pintores acadêmicos 
franceses. 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella • Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16-Vlla Garrido - N. Iguaçu• Tel:767-1721 

PÁG. 5 

O MÉDICO DA FAMÍLIA 
,.., 

DR. M. SIMOES NETO 
Medicina Psicossomática 

PLANEJAMENTO FAMILIAR- IV 

Êxodo para as cidades 

A população urbana mundial triplicou 
desde 1950 para 2300 milhões. - Segun
do o relatório sobre a situação da popu
lação de 1922, esta onda de migrantes 
para as cidades do mundo constitui um 
grande desafio para o desenvolvimento 
sustentável. No Brasil Louise Byrne fala 
com Josenette da Silva Nascimento e 
sua famflia acerca das forças que os ati
raram para as favelas do Rio. 
Há seis semanas que Josenette da Silva 
Nascimento chegara ao Rio de Janeiro. 
Ela vê o Pão de Açucar da sua nova casa, 
um barraco de madeira com uma divisão 
construida na vertente da colina, que 
partilha com cinco membros da família 
do marido. "Lá donde vimos só o gado 
vive nas vertentes dos montes" - graceja 
o sogro, Antonio Miguel da Silva, com 
dureza. Josenette e Antonio Miguel da 
Silva são dois dos cerca de 5000 "imi
grantes" do nordeste brasileiro que 
constituem 70% da comunidade da fave
la de Santa Marta. Situada no coração 
do que foi em tempos um dos bairros 
mais elegantes do Rio de Janeiro, Santa 
Marta fica situado precariamente na 
vertente de uma colina. Algumas pes
soas acham a paisagem que se avista da 

vertente da colina de Santa Marta "pito
resca", pois esta dá para os prédios de 
apartamentos e para as poucas velhas 
mansões que restam na cidade. Outros 
acham-na horrivel. A urbanização ·des
controlada levou os "imigrantes", deses
perados por encontrarem um lugar para 
viver, a fixarem-se até nas encostas mais 
ingremes. Nos começos de 1988, morre
ram nove pessoas quando as casas rui
ram devido às chuvas. A vertente foi 
despojada do seu manto florestal para 
deixar espaço para novos barracos e as 
chuvas arrastaram a lama com uma força 
terriv.el. Atualmente, as autoridades 
construíram reforços de cimento na en
costa, e os que perderam as suas "casas" 
estão a reconstrui-las. Mas Santa Marta 
e considerado um sitio melhor para se 
morar do que alguns suburbios onde as 
condições de vida são com frequência 
ainda piores. "Não viveria nos subur
bios, nem que me dessem um palácio -
diz Antonio. Aqui na cidade pelo menos 
estamos perto do trabalho e há escolas e 
hospitais". A sua nora que chegou recen
temente do estado nordestino da Parai
ba, um dos mais pobres do Brasil, não 
está tão certa disso. A violência na ci
dadeémuito pior do que ela imaginara ... 
Que Deus nos proteja ... 

E até lá ... 
M. Simões Neto 

DR. M. SIMÕES NETO • MÉDICO - Medicina Psicossomática • Psiquiatria 
- Psicoterapia (Doenças Nervosas) Prof. da Unlv. do Rio de Janeiro -

UNI-RIO - Consultas com Hora Marcada - 768-3884 

.Ford O· KM 
é na~lguav~ 

AUTO 11eéx.A Auto Escola Margon 
~ Direção: Paulo Gonzaga 
~ Treinar! Só ligar 

\ 

' , · • j •ASA" vai te buscar 
MAACIOW Fone: 796-1295 
Rua ltacy, 61 - Juscllno • Nova Iguaçu • RJ 

Pampa SR XP 
Cab. dupla 
Super 
Promoção 

Q;J,'. lguave Veiculas Ltdi-: -· ________ _) 

A lllllhor •rca do seu Fard. 
Av. Carlos Marque• Rollo, 951 - Nova Iguaçu 

PABX 79&-"1-.-. O 
DIRETOS:. 796-1307 / 'l377 / 2-496 / 3685 / 1749 / 2533 

SR XKF 
~ ptas 
Super 

Promoção 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1993 

:: • := .: .. • •:• ... ····--

Direção: José Ormindo 
R. Cel. Francisco Soares, 83 

Nova Iguaçu - RJ - Tel: 768-2294 

i11 TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE111 

·-···--····- .. -·--·•· .... ., ..... ,.-... .,.,,,, .... .> • • .._ .. 
. - .. -.• .......... _,, ................ -.. -.... --. -.. - .. 
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BELFORD ROXO ... SEM FRONTEIRAS AUTOMOVEIS 

Carlos Trigo 
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RENATO DA IUIIIEANA 
SEGUROS 

SERLA REALIZA OBRAS NA 
BAIXADA DA GUANABARA 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" 

Já iniciadas as obras de macro, 
meso e micro drenagem que es
tão sendo realizadas pela SERLA 
na Região Metropolitana da 
Baixada da Guanabara. 
Fazem parte do conjunto de 

obras, dragagens, construção de 
galerias, barragens e pavimenta
ção na região das bacias dos rios 
Jacaré, Pavuna, Meriti, Sarapuí, 
Iguaçu, Botas, Maxambomba, Inho
mirim e Caioaba, beneficiando a 
população dos municípios do Rio 
de Janeiro, São João de Meriti, Ni
lópolis, Nova Iguaçu, Belford 
Roxo, Duque de Caxias e Mag~. O 
projeto, batiz.ado "RECONSTRU
ÇÃO-RIO", prevê dragagem de 40 
km num volume de 2,3 milhões de 
m3, concretagem de 42.000 m3 em 
13 km de canalização e 92.000 m2 

de pavimentação, promovendo 
ainda o reassentamento de 1600 
famflias ribeirinhas. 
No dia 30 do mês passado o 

Engq WEBER FIGUEIREDO, 
Presidente da Serla, acompanha
d o da Chefe da Divisão de 

r 

Controle Ambiental, REGINA 
PAULA, esteve visitando as 
obras no Município de Belford 
Roxo, onde foram recebidos pelo 
Prefeito JORGE JÚLIO, pelo 
Secretário de Planejamento 
KORNELSZABÓ e pela Direto
ra do ,Depto. de Meio Ambiente, 
LUCILIA GIMENEZ. O prof. 
ARILDO TELES, Presidente do 
PDT local, partido do Governo 
Estadual, assessorou WEBER 
em toda a trajetória da vistoria. 
Também marcaram presença o 
Deputado Federal NELSON 
BORNIER e os Vereadores 
JOAQUIM MARIANO, GIL
VAN MEDEIROS, LUIZ 
EDUARDO, RENATO DE JE
SUS, NILSON DE SOUZA, 
CARLOS CID, JOSÉ PEREIRA 
e MARCELO MOTA. O presi
dente da Associação de _Mora
dores do Jardim Anápolis, um 
dos bairros beneficiados, JOSÉ 
PINTO, lá esteve, acompanhado 
de alguns diretores, levando rei
vindicações da sua comunidade. 

E. M. Condessa Infante promove mutirão 
Aproveitando o finalzinho das fé

rias, a professora ROSÂNGELA pro
moveu um mutirão no dia 29 último, 
com pintura, limpeza, capinagem e 
organização da horta comunitária, 
na E. Municipal Condessa Infante. 
Para tal tarefa ela contou com o 
apoio das professoras ROSANA MO
RI, ELMA THEREZA, ARACI, FÁTI
MA, CLEUZA DE JESUS, SUELI, LU
CIANE BARBOSA, ODILÉA e NELI, 
dos funcionários de apoio CREUZA 
SABATINI, ROSILENE ÂNGELO, 

CLEUZA DORAVALLE, LÚCIA DILCÉ
LIA, MARIA LUIZA, IRENICE, RAQUEL, 
da prof. JANAINA, das secretárias 
ALEXANDRA e JACQUELINE, do líder 
comunitário JOÃO BALISSA, dos alu
nos REGINA e JUNIOR C'EZAR e o 
apoio da empreiteira DL. Também 
participaram as alunas Renata Silva 
Souza e Debora da Silva Pinto, junto 
com a genitora Odete lracema Pinto. 
UM BOM EXEMPLO PARA OUTRAS 
ESCOLAS E RESPECTIVAS COMUNI
DADES 

EDUCAÇÃO EM FOCO 
Belford Roxo tem hoje uma Secreta- E. M. Vilà Pauline, projeto de sua 

ria de Educação e sua titular é a pro- equipe. 
fessora Prlsclla Bou- ,---,-----=------------
ças Vlllanova, conhe
cida educadora com 
larga experiência na 
região. Na próxima 
edição publicaremos 
uma entrevista conce
dida, por ela, com ex
clusividade para Sem 
Fronteiras. Na foto a 
horta comunitária da 

COMIDA A KILO 

à 8ª Série 
• Diversos tipos de saladas 

• Pratos Quentes 

• O cafezinho e o drink são por nossa conta. 

Direção: Otilio S. Rocha 
Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 

• PIZZA É A NOSSA ESPECIALIDADE 
Venha e Sinta-se em Casa 

RESTAURANTE E PIZZARIA 
Rua Rocha Carvalho, 1170 - Belford Roxo 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

•• ♦-c"t' . . . . . . .. . " 

e 
E : 
,M· .. . ., ... Rua Virgilina Bicchieri, 61 

· Belford Roxo•;.• ·Tet: 761-4881. ... : 
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CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS 
Aposentadoria• Pensão • Pecúlio • Acidente de Trabalho 

Ações Revisionais • Causas Trabalhistas e Civeis 
Tributárias e Famflia 

Sílvio Spano Barcia - Advogado 
Rua Rocha Carvalho, 1238 • Sala 205 - Tel: 761-0264 

Centro • Belford Roxo - Rio de Janeiro 

CASt\S s~o 
JORGE 
De Trote e Caputo 
PAPELARIA E LIVRARIA 

PÁG. 7 

SOCIAIS BELFORD ROXO 

• No dia 27 de julho aniversariou a nos
sa amiga Fátima Arruda, psicóloga e 
empresária, que comemorou a data com 
os filhões e o maridão Eloi Pinto, advo
gado e empresário de Bel. xxxx 

• No dia, 2 e 3 deste aniffl'S8rianun Ana 
Lúda e Alremir Caldas irmãos dos tam
bém ~ amigos Aldemir e Angelúda 
que oomemoraram ~ datas em noite das 
nuw, animadas no Bar Cara Umpa, pro
priedade da familia e mais r~ ponto de 
enmntro da cultura belforroxeme. xxxx 

• Dia 14 colheu mais uma primavera no 
jardim de sua existência a nossa querida 
prima Leni de Andrade que recebeu em 
seu lar o carinho dos filhos Adler e Ka
rine, além do maridão Rosevelt. Titia 
Arlete e este colunista não poderiam es
quecer o aniversário desta gata que é 
gente finíssima. xxxx 

• Dia 15 aniversário do jovem dentista 
e empresário Ricardo Taconi Bárcia que 

FORTALEZA 

• No dia 02 deste 
mês aniversariou o 
rapagão Otílio da -

· Silva Rocha Júnior, 
filho da mamãe 
"coruja" Edna Rocha 
e de Otílio Rocha, 
conceituados e bem 
sucedidos 
empresários de 
Belford Roxo. Dàta 
comemorada com 
muito calor e _carinho 
pelas várias _ 
admiradoras e 
inúmeros amigos. 
xxxx 

co~emora a data ao lado de familiares, 
amjgos e dos sócios e funcionários da B. 
Roxo Auto Peças. xxxx 

• A simpática empresária Tereza Bastos 
Machado também colhendo mais uma 
primavera no dia 25, data que, com 
certeza, será efusivamente comemora
da ao lado do dedicado esposo Ari Ma
chado, dos filhos Marcos, Claudlo e 
"Maninha", do papai Laerte Bastos 
(representante de Belford Roxo na Câ
mara Federal) e de demais parentes, 
amigos e funcionários que por el a tem 
muito carinho. xxxx 

• Encerrando o mês, no dia 30, teremos 
o aniversário do prof. Rubem Menezes 
que receberá o carinho da sua Joseneide 
e dos "filhotes" Viviane e Ulisses, bem 
como dos funcionários do Centro Edu
cacional Brasileiro. xxxx 

A todos os mais sinceros votos de muitas 
felicidades da equipe Sem Fronteiras. 

~\ REI DOS BANCOS 
,;; , '. ~ • Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de 

Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 

Direção: José Carlos Nascimento 

t • 111 t troca - Consertos e Reformas 
IHFW.I~· · -/: ■ BancoseCepasProc:ar eCobreC..r 
.' 

0
: - ~ / • Carpetes moldados e forro de porta 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - salas 304 e 305 - Centro -
Belford Roxo - RJ - Tel: 76Hl013 

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS d 

SÃO JORGE DE 
BELFORD ROXO Ltda. 

... 5 .< .. • :S·• •..• ,<-u<s<--<- ., 

Exames de Sangue, Fezes, Urina, Escarro, 
Teste de Gravidez para o mesmo dia, 
Secreções, etc. Coletas a Domlcillo. 

Direção: Dr' Aldenlsla Nogueira 
CRF /RJ nº 5468 

~~_. LAVAGEM DE BANCO A SECO - Direção d e Reinaldo 

Rua Otã.,,;c, Tatquinlo, 1027 - NoYB Iguaçu · Tel: 768-2119 
Av_ Benjamin P. Dias, 830 • Bettord Roxo • Tel: 761-0285 
R Braga, 5 - Penha Cirt:Ular te,,q_ e/ lobo JI) Te l: 280-6848 

CASA ORIENTAL 
1,--:--:--··-·-:-----·-·-- ·-,----·.·-·.·-_•.-.-.-.•.•.•.•x-•--.•.•.-.•x-:·::··•:,- --·.-.-.•.•.-.- -_-_-_._-_._._: --;-------·::.,-.·-1 L TOA 

Rua Rocha Carvalho, 1246 lj. A e B -
Centro - Belford Roxo. 

Balas, doces e cigarros no atacado 
e no varejo. 

Agora, em anexo, seção especlallzada: 

ENIFESTAS 

UMA ORGANIZAÇÃO A SERVIÇO Mais um empreendimento Antonio Francisco 
00 ESTUDANTE (O Popular Chlcáo) 

Artigos para ornamentação de festas de 
batizado, aniversários, casamentos e festas 

de quinze anos. 
PAINÉIS, CAIXAS DE BOLO E ENFEITES 

COM TEMAS QUE SÃO SUCESSO 

São João de MerHI - Belford Roxo Duque 
de Caxias • VIiar dos Teles Av. Retiro da Imprensa, 2279 -

•• Belford Roxo - RJ - Tel.: 761-0268 . PBX 756-1117 • • , , ....... , ~-: • ..._ ________ _,,, ________ .. L;.;---------~"'!'""'"--...... -~ ...... _ .... _.;.;.;;~;,_----............. ...;.;. _______ ...,;._~· .... .. . ~ .. :-... 

Direção de ENI SIMONI ROCHA 
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Na foto, exclusiva desta coluna felina, LADY 
FRANCISCO com MANOEL FERREIRA, o NE
NO, promotor da festa ANOS 70 em benefício 
de orfanato de filhos de aidéticos realizada na 
ENCANTU'S. 
Em ambiente altamente refrigerado, o evento 
contou com as prE;!senças de inúmeros artis
tas, entre os quais a dupla preto e branco da 
frescura: JORGE LAFOND • ELKE MARA
VILHA. 

:i:::':;';i:::::iiil:::::::;:i:::;::::::::::::;:::::;:;:.Nil1i :;:fj::M :::1~-g:i:id:i:i:;ii;:;::i:ii:i:i:i:i:~:i:i:i:/ii:i:i:ii 
Marmoraria Iguaçu Ltda. 

Mármores para Construções - Instalações Comerciais 
em Mármore e Granito. 

Mausoléuf - Revestimentos em Pisos. 

Av. Nilo Peçanha, 670 - Tels: 767-7196/767-8563 

......... ····· ..... ~ 

*MOÇAS*** 
INTELIGENTES 
RUA BARÃO DE TINGUÂ 669 

Nova lgua_çu - RJ 

* Desde D. MARIA, a Louca, até a RAI
NHA FERNANDA, a Louca, o brasileiro 
sempre repudiou a realeza desvairada. 
Aliás um repúdio recentemente manifes
tado por ocasião do plebiscito entre mo
narquia e presidencialismo. 
Nada mais acertado do que transformar 
uma mísera moeda como o cruzeiro em 
REAL. Uma moeda tão mísera que, se 
existisse na época, JUDAS teria recusa
do e não entregaria JESUS. O cruzeiro 
REAL é a comprovação de que a realeza, 
no Brasil, não vale nada. 

Um abraço para INÊS TEREZINHA HAR
LACHER, leitora desta coluna em Guaí
ba, Rio Grande do Sul. Para ela, uma 
mensagem felina: tú que vives na terra 
do gado, te cuida que o BRIZOLA pode 
te chamar de vaca. Aliás, para el gobier
nador uruguaio, não só nas coxilhas dos 
pampas existem VACAS. 

Que o diga a Deputada RITA CAMAT A. 
Segundo BRIZOLA, na Câmara Federal 
tamb$m tem VACA. 

Elcio Antunes 
Pontes 

A ESPERANÇA DE 
PIRAÍ 
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Você que é chifrudo, procure o CÔR
NOS ANÔNIMOS. A cornoterapia de 
grupo não elimina o chifre mas alivia o 
peso. Apoio: OUTRA COISA onde o 
amor é doce (mas use camisinha). xxxx 
Em entrevista à CBN, o Presidente do 
Sindicato dos Varejistas de Carne, OR
LANDO DINIZ, explicou que o grande 
aumento no preço do TRAZEIRO se 
deve a estarmos na entre safra. Deve 
ser por isso que as bichas da Lapa 
estão cobrando mais pelo TRAZEIRO. 
xxxx Por falar em bicha, noite dessas 
na ENCANTU'S, famoso reduto gay, 
nosso companheiro CARLOS TRIGO 
estava colado com um travestí conhe
cido por JOIO. Difícil_ separar o JOIO do 
TRIGO. xxxx Depois da Liga Inde
pendente das Escolas de Samba, surge 
agora a Associação Independente do 
Comércio e Indústria de Nova Iguaçu. 
É a independência acabando em sam
ba. Como a própria Independência do 
Brasil. 

Por hoje é só. Agora este gato vai cola
borar com o projeto BARRIGA CHEIA e 
engravidar uma gata. 

Direção: Manuel J. S. Robali_nho 

r ' 
Entregas à 
Domicílio 

' 
Recebemos "Tickets• 
como forma de paga

mento 

Rua Dr. Thlbau, 20 - Tel: 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUANA 

ELMAR TRANSPORTES L TDA 
Rua Bahia, 135 - Posse - Nova Iguaçu 

, • • ,·,•, .. º . ...... -•• ·,•, ••••• , ...-~ .~.H.•. ~el. :, 76,7-2576 / 2!?!7..... . .. •: L.L-~~~~~===':':'::":":'':":':~::':":'":"!:":':"'!":-:~~:....4~~- .~ ··..;·"..:.'· .. · • .. · .. · __ -_ . __________ .__;. _____________ ._. ___ ...... _. --
~- •-r•,-·~------------------------·· -- · -····· -
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ROTARY 
BELFORD ROXO 

RC COELHO DA ROCHA 

No dia 1° deste, a Casa da Amizade 
do RC Belford Roxo, realizou com 
pleno êxito o seu BINGO DA AMI
ZADE, no BAYER E. e., cuja renda foi 
convertida para doação de um apa
relho auditivo, entregue na oportuni
dade ao deficiente auditivo Francis
co Oliveira Conceição, funcionário 
da firma REVIL, do empresário João 
Correia, o Delegado da 54a. DP, re
presantando o empresario RENATO 
DE SOUZA ganhou o Vídeo-cassete, 
Marclla Vlllanova o televisor, o ga
nhador do ventilador de teto doou o 
prêmio para a Casa da Amizade de 
São João de Meriti e o da bicicleta 
para a Casa da Amizade de Vilar dos 
Teles. Denise Correia sorteou os nú
meros que eram anunciados pelo co
municador Hugo Alves. Várias senho
ras da Casa da Amizade, entre 
elas sua Presidente, Rita Bárcia, vice 
Iara Lima, Enl Slmonl, animaram a 
festa, com apoio de Ângelo, Admi
nistrador do BEC. Algumas jovens do 
ROTARACT também marcaram pre
sença. Silvlo Bárcia, Presidente do 
RC B. ROXO, feliz com o sucesso 
alcançado e com a presença de vá
rios companheiros de clubes co-ir
mãos. 

Muito interessante a palestra proferida 
pelo Dep. C.arlos C.orreia, atual Secr. F.s
tadual para Assuntos Fundíários e Assen
tamento Humano, na reunião do último 
dia 30/(17, no Oub Apolo, onde dezenas de 
rotaryanos e convidados do Pres. Cesar 
Bauso e demais membros do C.ons. Dire
tordo R.C. Coelho da Rocha. 
Na mesa principal, o palestrante,AntonioCar
~ Sterss (Pres. RC S. João Meriti), :Ehlldo 
Alves Bom (Pres. Vilar cb; Teles), Jair Sterss 
(Secr. da Go\emadoria), Lourm~ Deusdeth 
e .Erundino Rodrigues (S. J. Meriti) e LucirG. 
do Amaral (Secr. Coelho da Rocha). 
Ptesentes, ainda, Gilberto Cunha e Mo
reira Sobrinho (Vilar dos Teles) e mais 
Irany Sperandio, João Batista (Pavuna) 
e a Dra. Marta Regina, Secr. da Procu
radoria do Município. 
Carlos Correia anunciou a canalização 
e pavimentação nas ruas Sparano e Dé
lio Guaraná beneficiando mais de 
70.000 pessoas e a construção de 21 
CIEPS na região, projetos de sua autoria 
na ALERJ, acrescentando que as 7300 
crianças que estavam fora das salas de 
aulas já estão com suas vagas garantidas. 
Carlos Coneia afirmou que à frente da 
Secretaria pretende criar uma infra-estru-

tura básica para ocupações, evitando ao 
máximo a favelização. O repasse da pro
dução agrícola das Fazendas Rubião e 
Mangaratiba, sem intermediários, para 
um grande horto- mercado no C.astelo 
(Rio). A retomada de terras de 18 ilhas
na bacia de C.ampos, exploradas como 
pastos por pecuaristas, irregularmente, 
implantando um assentamento agrícola. 
Respondendo a pergunta de Irany Spe
randio, Correia esclareceu que as famílias 
que ocupavam áreas no trajeto da Linha 
Vermelha estão sendo reassetltadas em 
casas de 44 m2, no Trevo das Missões. 
A Prot: Maria Helena ( educadora local) 
~ estar sua Secretaria empenhada no 
cadastramento das famllias sem teto, no Es
tado, e já sendo assentadas l<ID famílias em 
uma área em Parada Angélica, em lotes de 
170 m2, acrescentando sobre a exi<itência de 
uma asses.50ria oomunitária na Secretaria, 
naAv. Rio Branco 124(0ubedeEngenha
ria) para os esclarecimentos n~os. 
Cesar Bauso sugeriu ao. Secretário que 
busque apoio nos aubes Rotarios, Llons 
e Lojas Maçônicas, pois estes programas 
são do mais alto interesse dessas enti
dades, além de não trazer ônus aos co
fres do F.stado. 

ROTARY 
LOTE QUINZE 

Em elegante reunião, no último dia 28, 
onde mais de duzentos rotarianos e . 
convidados estiveram presentes, o 
RC BELFORD ROXO - LOTE QUINZE, 
recebeu, no Clube Independente, a 
visita do Governador do Distrito 4570, 
Edson Avelar da Silva acompanhado 
de sua esposa Calva Avelar. Com 
éles compuzeram a mesa presiden
cial Noêmia e José Victórla Geno, 
presidentes da Casa da Amizade e do 
Clube anfitrião, Secretário Municipal 
_de Administração Ediraldo Matos 

CASA MADEIREIRA DE 
RONDONIA LTDA. 
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(representando o Prefeito da cidade, 
Jorge Júllo), José Moutinho Duarte 
(Governador 83/84), professor Valdlr 
VIieia (Proprietário da Rede ABEU), 
Presidente Sllvlo Spano Bárcla (RC 
Belford Roxo-clube padrinho), Elson 
Silva (RC Rio Bonito), Bernardo Luia 
(Bco. de Cadeiras de Rodas) e Oswal
do (Fundação Abrigo Cristo Reden
tor). No protocolo a atuação de Harol
do. Vários dos presentes ocuparam a 
tribuna para homenagear o Governa
dor. Anotamos as presenças dos Pre
sidente Rotarias lslam Batista Ferrei
ra (Queimados), José Menezes 
Garcia e Isabel (Jardim Primavera), 
Roberto Resende (Nilópolis), Anto
nio Carlos Sterss (São João de Meri
ti), Edson e Fernanda {lrajá), Hermi
n io Ferrarlno (Grajaú), José 
RaimlÍndo Luz e lnácla (Mesquita), 
Antonio Santos Júnior (AC Nova 
Iguaçu-Prata). O Presidente do Banco 
de Cadeiras de Rodas anunciou que 
as cadeiras danificadas, que se en
contram na Fundação Abrigo Cristo 
Redentor, serão · recuperadas por 
crianças e adolescentes da unidade 
da Cidade dos Meninos e entregues 
ao Banco, à disposição dos diversos 
clubes da região. José Geno comuni
cou o recebimento de uma área de 
1500 m2 para construção da sede do 
RC LOTE QUINZE, doação da Prefei
tura Municipal de Belford Roxo. Após 
a apresentação do seu currículo rota
riano Abraão Nascimento, o professor 
Valdir Vilela, Presidente das Facul
dades Abeu, recebeu o írtulo de Só
cio Honorário do Clube. Noêmia Ge
no prestou singela homenagem a Sra. 
Calva Avelar, à prof. Ana Cristina 
(representante da 1 a. Dama do Muni
cípio) e às Presidentes das Casas da 
Amizade, presentes. 
Ao final tivemos o discurso do Gover
nador. 
O RC Jardim Primavera recebeu o tro
féu de maior caravana e o RC Rio 
Bonito de mais distante. 
Muito animado o grupo de nossa me
sa, onde também se encontravam Ia
ra e Helio Bárcla mais Denise e Fran
cisco Corrêa, do RC Belford Roxo. 

Cortes modernos, mega-hair, limpeza de pele, 
tratamento corporal com forno de bia e 
aparelhos importados. Manicure com 

hidromassagem nos pés. 

Temos Escola de Cabeleireiros 
Matriculas no local. 

Direção Abraão Nascimento 
MADEIRAS EM GERAL 

Cerejeira • Cedro - Mogno - FrelJó • 
Maçaranduba - Canela do Norte - Lambrls • 

Assoalhos - Portas e Janelas Colonlals 

Contabilidade e Serviços 

Contabilidade - Marcas e Patentes 
Microempresas - Despachante 

Direção: Regina 

.Rua -aulntlno Bocaluva, 49 Loja 3 
Dentro da Galerla em Frente ao 

Paes Mendonça - Nova Iguaçu - RJ 

Estrada Plinlo Casado 911 /915 - Callfórnla • 
Nova Iguaçu - RJ 

Telefones: 768-4468 e 768-6242 
5% de desconto na apresentação desse anúncio. &.-_______ ......, _______ __ 

Estrada Belford Roxo, 2022 sls. 03/04 

Jardim Bom Pastor 

BeHord Roxo - Est. do Rio de Janeiro 
•••L,:, ;,,;;• ;..;•:.:•:,:.• .:.:.;:'••:.:.• .:..:.:••:.:••.:.••:.:•:.:• .:.••:.:•;.;.• .:,••:....;,• .:,• .,;n;,,;;• ,;.;.n ;..;o•;.._ ___ • _••- • 



RC NOVA 
IGUAÇU-AUSTIN 

R. C. MESQUITA 
O R.C. Mesqu'ita está organi
zando um Torneio de Buraco 
entre os companheiros com o 
objetivo de levantar recursos 
pró-construção de sede própria 
coordenada pelo Luiz Geraldo. 
O protocolo Marcelo do R.C. 
Nova Iguaçu-Austin presente a 
reunião do dia 27 /07 agradeceu 
àqueles companheiros a presen
ça quando da visita do Gov. 
àquela entidade rotária. 

R. C. QUEIMADOS 

Paulo Vagner, ladeado por 
Antonio Carlos Sterss (AC 
S.J.Merlti) e Eraldo Bom 
(AC Vilar dos Teles), à es
querda; e Prof- Sonia (Oir. 
da E.E. Jardim Meriti e Ce
sar Bauso (AC C. da Ro
cha), à direita. Quando da 
formatura de alunos dH 
turmas de Mecânica, Ele
lrlcldade, Sllk Scream, Ca
beleirelro e Corte e Costu
ra, em mais um trabalho 
reailzado pela Fundação 
Rotaria de Educação para 
o Trabalho - FRET, no mu-
nlclpio de São João de Me-
rltl. 
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No simples mas aconcheg3nte "CA
BANA XUXU" o R. C. Nova Igua
çu- Austin recebeu a visita do Go
vernador Edson Avelar da Silva 
acompanhado de sua esposa Dalva, 
no dia 22/07, cuja mesa principal foi 
composta pelo pres. Paulo Roberto 
Santos e esposa Gelsimar, do Go
vernador e Sra., Gov. Carlos Pinto 
Loja (81/82), Francisco R. Parente 
(Gov. 91/92), Cmte. Ribeiro do 200 
BPM, Abdala Arydes (Pres. RC 
Nova Iguaçu), Célio Carreiro (ve
reador). 20 clubes rotarios estive
ram presentes, num total de 141 
pessoas. E no dia 28/07 a reunião da

quele clube rotário contou com 
a presença de Abdala Arydes, 
Frank Lenart (R. C. Nova Igua
çu), do Tte. Cel. Cmte do 24° 
BPM, Alcir da Silva Reis, J. 
Fontes (Editor Sem Fronteiras) 
e presidida pelo elétrico Islam 
Batista. 

Presidente Cesar Bauso homenageou Gover
nador Edson Avelar em recente visita ao R. C. 
Coelho da Rocha. As tonnandas em Corte • Costura no CIA'90 

realizado pela FRET em S. Joio de Merltl. 

Júlio Teixeira e Paulo Vag!'er em ho
menagem, no AC Vilar dos Teles, pela 
passagem de suas datas natalícias, 
em reunião que teve como figura cen-

Da esquerda para a direita, Edson 
Avelar, Gov. 93/94, Paulo Roberto. 

O Rotariano Hilton Neves usan
do a tribuna proferiu a seguinte 
frase digna de registro: "nada é 
mais importante do que ser hu
mano". lslam lembrou aos seus 
companheiros da visita do Gov. 
no dia 10/08 no RC Mesquita. 

tral Geraldo da Conceição homena- L...;;;::.. __ .=;.... _________ ......;;;;;J 

O R. C. Nova Iguaçu ganhou o troféu 
de caravana mais numerosa. 

VICENTE PAIVA • Proietista 
Plantas, Projetos, Fração Ideal 

Serviços Junto a PMNI e cartórios 
Orçamentos sem compromisso 

Rua Otávio Tarquínio, 45 sala 312 
(Galeria Central frente ao Banerj) 

-NOVO REI DO LIMAO 
ESPECIALIDADE EM FRUTOS DO MAR 

Rua Luiz Sobral, 599/605 - Califórnia 
Rod. Presidente Outra, km 14,5 -Atrás da Termas 

Nova Iguaçu 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltdâ. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

e REGISTRADORAS ELETRÔNICAS 

Rua Mar. Floríano Peixoto, 1480 - Lj. 120. Centro • 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel: 767-0706 

geado pelo Governador 92/93, Augus
to de Rezende Menezes e Presidentes 
de vários Clubes do Distrito 4570, pe
lo prestimosos serviços a entidade. 

;l,:;:lJiíáiEBºI!::i!1i:!i:IB.Qffi,çà·••~i::=.MoJqcll!:ll:i:1I:: 
Retífica - Carcaça - Eixo - Cabeçotes 
Motores a Gasolina, Álcool, Diesel 

VOLKS-f>ASSAT-KOMBI-CHEVETTE-MONZA.flAT-CORCEL-ESCORT 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Edson Passos 
Mesquita - Nova Iguaçu 

(antiga Getúlio de Moura) Tels: 796-4726 e 796-1895 
APOIAMOS A EMANCIPAÇÃO DE MESQUITA 

Pinheiro, Paulo Gonzaga e Francisco Corria, do AC 
Belford Roxo quando da Cessão de uma cadeira de 
rodas e um par de muletas para uso de vitima de 
acidente de.trânsito 

DIÁLOGO! 

SÓ. 

I 
LANCHONETE 

PALMA DE OURO LTDA 
NOVO BEIRUTE Rest1urante 

" Desafia quem tem melhor preço" 
Lanches e Bebidas em geral 

Direção do Pascoal 

Rua Otávio Tarquinio, 16 - Nova Iguaçu 

A OPÇÃO SEGURA 
DE ANUNCIAR 

767-1198 

"O melhor da Cozinha Arabe" 
O Atendimento que você merece. 

Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tel: 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu - RJ. 

SUA NOITE TEM 
ENDEREÇO 

Rod. Pres. Outra, km 14 
PBX: 767-4662 FAX: 768-2880 

1 \ 

~ \ 
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LBA coloca-se à disposição , 
de Queimados na Area Social 

Dois representantes da Legião Bra
sileira de Assistência (LBA) na 
Baixada da Guanabara visitaram a 
Prefeitura de Queil}lados. Na oca
sião, colocaram a LBA à disposição 
do Prefeito Jorge Pereira para dis
cutir e desenvolver projetos na área 
social. Jorge Pereira agradeceu a vi
sita e informou ao gerente da LBA 
na Baixada, Walmir Guedes de Oli
veira, que a Câmara de Vereadores 
de Queimados deverá aprovar em 
agosto a criação do Programa de 
P_romoção Social, o que facilitará o 
desenvolvimento de projetos nas 
áreas sociais. 
"Foi uma visita de cortesia e tra
balho" viemos conhecer o prefeito 
e colocar a instituição à disposição 
de Queimados", disse Walm'ir de 
Oliveira. O município conta ape
nas com um polo de at,endimento 
da LBA, que presta serviços jurí
dicos e auxilia pessoas carentes a 
retirarem certidões de nascimento 
e óbito. 
Acompanhado pela assistente téc
nica da gerência da LBA na Baixa
da, Arlete Fontes Padilha, Walmir 
de Oliveira vem visitando as prefei
turas da região a fim de ampliar a 
parceria com os governos munici-

r 

pais. Após os escândalos ocorri
dos no Governo Collor, quando 
era presidida por Rosane, a LBA 
passou apenas a discutir e coorde
nar projetos repassando verbas 
para que as próprias prefeituras 
executassem as obras. 
A função da LBA na Baixada é ten
tar conseguir recursos junto a Su
perintendência Federal para reali
zar as obras. "Dessa forma os 
projetos, segundo Walmir, tem 
chances de dar certo". Durante a 
reunião com Jorge Pereira, da q uai 
também participaram os secretários 
de governo Eloar Ant9nio Vago, da 
Fazenda, e Haroldo Nonato, da 
Saúde, falou-se sobre a possibili
dade de quatro creches localizadas 
em Nova Iguaçu serem transferidas 
para Queimados, caso a LBA não 
receba, até dezembro, das asso
ciações de moradores beneficiadas 
a documentaçao necessária para a 
renovação do convênio. Walmir 
disse que a Prefeitura de Nova Igua
çu não tem interesse de se desfazer 
das creches, mas acrescentou que as 
associações estão "vagarosas". No-
vos contatos ocorrerão em breve 
entre a Prefeitura de Queimados e 
aLBA. 

QUEIMADOS QUER 
SEU HOSPITAL 

Com grande população, 
Queimados é carente em re-
1 ação à saúde pública, 
contando apenas com uma 
Casa de Saúde, para 220.000 
habitantes (aproximada
mente). As pessoas mais 
doentes que precisam de um 
tratamento mais intensivo 
têem que buscar o tratamento 
fora da cidade. 

As obras do "Hospital Ge
ral de Queimados", foram pa
ralisadas na época da ECO 
92, a verba destinada à obra 
do hospital, foi desviada à 
construção da Linha Verme
lha. Deixando, assim, o proje
to de hospital apenas no es
queleto, uma obra aban
donada entregue apenas ao 
sonho da população de ter 

Andréa Mendes Pereira 

um hospital que atendesse 
às suas necessidades. Os 
movimentos realizados por 
um grupo di:i Igreja Católi
ca local, colhendo assina
turas das pessoas das co
m unidades interessadas 
no recomeço das obras do 
hospital, não foram sufi
cientes para sensibilizar as 
autoridades. 

Mais um apelo entre mui
tos, para que o governo, li
bere as verbas ne.cessárias 
para o funcionamento do 
Hospital; que, não só benefi
ciará a comunidade de Quei
mados, mas aos municípios 
vizinhos, pois o que não falta 
na cidade são pessoas 
doentes necessitadas de 
tratamento médico. 

- ---··-·------ -~ 
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CULTURA POPULAR BRASILEIRA 
Quergina/do Garcia 

AS ORIGENS DO CARNAVAL 
•As origens do Carnaval são remotas e 
obscuras, havendo quem as situe há 10 
mil anos aC., nos festejos rurais, quando 
homens, mulheres e crianças, com ros
tos mascarados, corpos pintados e ador
nados, se reuniam no verão promovendo 
danças para afastar os demônios da má 
colheita ou comemorar o retomo ao tra
balho. No inverno, o medo das trevas e do 
frio os mantinham permanentemente nos 
abrigos. Há quem posicione o surgimento 
do carnaval mais adiante, nas festas home
nageando a Deusa fsis e o touro Ápis, 
entre os Egípcios. Adeusa Herta, entre os 
teutões, ou ainda nas Bacanais, Satumais, 
e Lupercais, entre os gregos e romanos. 
As festas de celebrações ligadas aos ciclos 
naturais do tempo existem desde a anti
guidade, vinculadas á agricultura e ao pas
torêio, porém á medida que as sociedades 
se organii.avam sob nonnas rígidas, licen
ciosidades e libertinagens foram se incor
porando os festejos, funcionando como 
válvulas de escape nos momentos em que 
se afrouxavam as convenções sociais. Tais 
caracterfsticas ganham indícios entre os 
Egípcios e Hebreus e se aventuram entre 
os gregos e romanos. 
Assim, no período compreendido entre 16 
e 18 de dezembro, quando do retôrno do 
sol permitia a volta aos trabalhos nos cam
pos, comemoravam-se as Satumais, ho
menageando a memória do Deus Sá.turno. 

Moradores da Praça Getúlio Vargas es
tiveram esta semana pedindo providên
cias para o desaparecimento dos latões 
de coleta de lixo que estão sendo furta
dos durante a noite e também uma poça 
d'água constante no calçadão em frente 
ao Banerj, proveniente da lavagem de 
um bar situado naquele local. 

XXX 
Também pédindo providências os mora
dores da "Porta do Céu" e ruas adja
centes com relação a proliferação de in
setos no local, já que o carro do "fumacê" 
sumiuuuu! 

XXX 
Dia destes obervamos o passeio tranqui
lo de vacas pela avenida Floripes Rocha, 
pleno centro da cidade, sem que fossem 
perturbadas. Nos sentimos como se es
tivessemos na índia, onde o dito animal 
é considerado sagrado. Nada temos 
contra os animais, pois eles são mais 
úteis e menos perigosos que muitos 
seres humanos, mas o seu trânsito em 
local impróprio pode causar graves aci
dentes, além de promoverem uma 

Rezava a lenda que Saturno havia trans
mitido a arte da Agricultura aos romanos. 
Nas Saturnais, estabeleciam-se uma verda
deira orgía: terminavam as distinções so
ciais, os escravos ganhavam alforias, as 
escolas e tnbunais permaneciam fechooos. 
Todos dançavam e cantavam pelas ruas nu
ma algazarra infernal. Eram três d.ias de 
total anarquia (memórias do Carnaval). 
•Aconteceu, conforme anunciamos an
teriormente a fusão entre os G.R.E.S. 
Unidos da Matriz,ex-Unidos deNilópo
lis e a Inocentes da Copa de Belford 
Roxo. Agora a Inocentes de Belford 
Roxo,~ a mais nova agremiação, do mais 
novo Município da Baixada. Anote a[, 
esta escola que vai pisar pela primeira 
vez na passarela da Av. Rio Branco será 
certamente uma das vencedoras do Gru
po de Acesso em 94. Porque juntando a 
visão administrativa do Prefeito Jorge 
Júlio e o Ex-Presidente da Unidos da 
Matriz, Ezequiel de Souza Brito (Mi
guelzinho) como representante junto a 
Associação, possuidor de grande conhe
cimento e sagacidade vão impulsionar a 
agremiação para o alto. Agora, Leão de 
Nova Iguaçu, Imperial de Morro Agudo, 
Inocentes de Belford Roxo, Beija-Flor 
de Nilópolis, Unidos da Ponte e Acade
micos do Grande Rio, representam a 
Baixada no maior espetáculo audiovi
sual da terra: o Carnaval. 

instalado na rua Circular que vem cau
sando sérios estragos na pavimentação 
da Av. Floripes Rocha e já destuiu com
pletamente o asfalto daquela artéria 
transformada em imenso "mar de lama" 
causando sérios transtornos à comuni
dade local além ·de trazer prejuízo aos 
cofres públicos, já que aquelas obras fo
ram feitas com dinheiro do povo. 

XXX 
Por falar em Av. Floripes Rocha, quan
do serão utilizados os abrigos que foram 
construídos naquela via, com alto custo 
para os contribuintes, já que várias li
nha~ de ônibus poderiam ter seu ponto 
inicial; e final ali e outras desviadas para 
aquela artéria, desafogando um pouco o 
tráfego pela Manoel Reis·e Oscar Gar
cez que em horário de rush fica total
_piente congestionado. 

XXX 
Também na av. Floripes Rocha, vários 
motoristas mal educados insistem em tra
fegar pela contra mão, em total desrespei
to às leis de trânsito e às autoridades 
constituídas, além de colocarem em risco 
a integridade IIsica das pessoas que neces-grande sujeira. 

XXX sitam atravessar àquela artéria. 
Também temos recebido várias recla- XXX 
mações de moradores do Bairro das Confiamos nas nossas_ auto~dad~ e te-
Graças e adjacências que não estão nada mos certeza que providências serao to-
.satisfeitos.com. o. :w.neirão: A.a. Ccdllt:. •• ..IlW1as. -•• u - •• • - - - •• - •• --~ - - • • 
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ANTONIO MOREIRA SOBRINHO 
EMPOSSADO GRÃO-MESTRE NO 

GRANDE ORIENTE INDEPENDENTE 
DO RIO DE JANEIRO 

Em fins do n(ês de 
Julho no Grande 
Oriente Inde
pendente do Rio 
de Janeiro, o Ro
taryano Antonio 
Moreira Sobrinho 
(Vilar dos Teles), 
foi empossado em 
magmfica soleni
dade como Grão-

Na foto, a esquerda, o novo Mestre dessa enti-
Grão-Mestre Antonio Moreira dade maçónica, 

sucedendo a Luiz 
Alves Barbosa que na oportunidade fez um breve 
relato de sua gestão naquela casa. 
Como Grão-Mestre Adjunto foi empossado o Sr. Ar
lindo Lopes. Diversos oradores fizeram suas homena
gens aos recém-empossados e aos Grãos-Mestres cujo 
mandato terminara. Antonio Sobrinho dirigirá os des
tinos daquela loja maçônica pelo período de três anos. 
Um dos oradores enfatizou que •a sociedade brasileira 
precisa reagir aos processos corruptivos que estão 
minando os tecidos da nação"., 

PMDB DE NOVA IGUAÇU 
TEM NOVO PRESIDENTE 

Para um mandato-tampão de 60 dias o jorna
lista Plínio Leon assumiu a presidência do 
PMDB IGUAÇUANO com a difícil missão de 
articular uma vaga de suplência de Senador 
para o município e o problema das candidatu
ras a Dep. Estadual e Federal. Plínio nos disse 
que a discussão é em torno da candidatura de 
Jorge Gama, cuja imagem já está desgastada 
em Nova Iguaçu, e que a proposta é que este 
se candidate pelo Mun. :do Rio de Janeiro, 
deixando aberto o espaço para Luiz Carlos EI 
Huaik de Medeiros (Cacau). . " .. " ........... ~ .. . 

ASTROLOGIA E ASTRONOMIA 
Astrólogos e Astrô
nomos trabalham 
em locais e de ma
neiras diferentes. 
Porque essa dife
rença? O que os 
separam? 
O astrólogo anali
sa os efeitos dos 
astros na vida so-
cial do nosso pia- ~=;;;;.;..;;._=...:=~::..;::::===-
neta e utili:za tabe-
las especiais feitas especialmente para trabalhos astro
lógicos sem n~idade de olhar o céu. Estas tabelas 
podem ser inglesas (as melhores), alemãs, francesas ou 
norte-americanas. Alguns computadores estão tam
bém programados para estes serviços, o que facilita o 
levantamento de •eartas Astrológicas•. 
Já o astrônomo tem que olhar o céu, fotografá-lo, 
medi-lo, calculá-lo, registrá-lo. Trabalha com a cabeça 
acima das nuvens e nada que passa no chão interessa, 
a não ser que caia alguma coisa do além. 
Um como outro reconhecem que existem algo além do 
chão, um mede o material, outro registra os efeitos na 
Terra. 

• lt • " • t. • e • • • 

1 A 15 AG0/93 

PROGNÓSTICOS PARA A 2ª 
QUINZENA DE AGOSTO 

F&§S&':'5%%$ §§S§ MMSsw.sss:.:::: 

ÁRIFS - Período socialmente benéfico, lar pro
blemático, cuidado com o que disser. 

TOURO - Ótimo para as finanças e relaciona
mento social, interesses domésticos terão boas 
soluções. 

GtMEOS - Período muito bom, as questões 
domésticas exigem cuidado. 

CÂNCER - Um período sedutor, finanças óti
mas, socialmente você deve ser prudente. 

LEÃO - O período poderá ser bom em todos os 
sentidos, acautele-se no entanto, trapalhadas em 
coisinhas pequenas. 

VIRGEM - O periodo tomar-se-á excelente, 
exige porém cautela social e doméstica. 

LIBRA - Período negativo, extrema prudência e 
silêncio são exigidos, mas tudo será passageiro. 

ESCORPIÃO - Período variável, silêncio, caute
la, competência são exigências do momento. 

SAGITÁRIO - Período prestigioso, no entanto 
influências negativas pedem muita prudência. 

CAPRICÓRNIO - Período benéfico, no entanto 
o caos social estará presente. Olhos e ouvidos 
atentos são n~rios. 

AQUÁRIO - O período será inspirador, esteja 
atento às deixas do destino. Momento de muito 
prestígio. 

IVIOSAICO POLÍTICO Nelson Júnior 

NOVO MÍNIMO 
O governo federal anunciou o novo salário mínimo 
para o mês de Agosto, CR$ 5.534,00 e com isto 
aumenta tudo: gás, luz, telefone, pão, cafézinho, açu
car, jornal, etc. 
As tradicionais "maquininhas• dos supermercados, 
reiniciaram as suas atividades à vista de qualquer 
consumidor como nos bons tempos de outrora. 

TARIFAS DE TRANSPORTES 
EXORBITANTES 

Nova Iguaçu, tem tarifas de transportes exorbitantes. 
No Rio de Janeiro, a tarifa MODAL insí.itufda pelo 
prefeito Cesar Maia é de CR$ 21,00 aqui em Nova 
Iguaçu o que seria de MODAL é de CR$ 23,00 e isto 
cantado em verso e prosa de um GOVERNO dito 
POPULAR. 
O pessoal da CUT (especialmente) e do PT, deve
riam se preocupar com esta PLANILHA utilizada 
para conceder os aumentos das tarifas dos trans
portes coletivos. 
Seria melhor do que •pressionarem• os veradores 
para aprovarem a concessão de PASSES ESCO
LARES e o término da SEMANA INGLESA 

SANTA RITA GANHA TELEFONES 
A localidade de Santa Rita e adjacências, foi premia
da com a instalação de 80 telefones comunitários, 
num trabalho do vereador José Francisco de Figuei
redo (NOZINHO), junto com o deputado federal 
Nelson Bomier, semana passada. 
Nozinho, que exerce pela primeira vez um mandato 
popular, vem se destacando dada sua permanente 

preocupação com a comunidade carente de sua re
gião onde mantém, de seus próprios recursos, uma 
ambulância para remoções a diversos hospitais de 
Nova Iguaçu e do Rio de Janeiro e de atendimento 
diário aos que o procuram. 

TROCA TROCA POLÍTICO 
Faltando pouco para as eleições estaduais de 94, 
quando escolheremos os novos deputados estaduais 
e federais, Senadores e Governadores, muitos poll
ticos desgastados em suas siglas partidárias, procu
ram outros abrigos, na esperança de obterem novos 
horizontes. 
Muitos políticos que não foram vencedores nas 
eleições de 92 para a Câmara Municipal e se julgam 
prejudicados nas umas, seja qual for o motivo, para 
satisfazer suas ambições pollticas estão à cata de 
novas siglas partidárias. 
O eleitorado já não suporta estes candidatos que 
apos uma campanha eleitoral obtiveram votação 
inespressiva de 100,200, e até menos votos, alegando 
com a cara mais deslavada que foram "roubados" ou 
•traídos". Não obtiveram votos porque o eleitorado 
percebeu que o candidato não estava preparado para 
exercer um mandato popular. 

PRIMEIRA IGREJA BATISTA 
No próximo dia 24 de agosto, a PRIMEIRA 
IGREJA BATISTA DO RIO DE JANEIRO, es
tará completando 109 anos de organi:zação. A 
primeira Igreja está localizada na rua Frei Caneca, 
525 - Estácio. "COLUNA E FIRMEZA DA VER
DADE" é o slogan da BIB-RIO. 
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A Lança Modas Calçados ~ta 
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JORGE LEITE AFIRMA: POLO INDUSTRIAL 
DE QUEIMADOS SERA DINAMIZADO.-

Visão panorâmica de parte do Olstrtto Industrial, vendo-se à dlretta o 
complexo Industrial da Cervejaria Kalser. · 

Neste agosto, o Prefeito de Queima-: a fim de reaquecer a atividade indus
dos, Jorge Pereira, recebeu Jorge trial, não deixando sair mais nenhu
Leite, Secretário de Indústria, Co- · ma empresa do Estado, por fa'i.ta de 
mércio, Tecnologia e Meio Am- 1 incentivo. O Prefeito Jorge Pereira 
biénte, que com sua comitiva e mais vivamente entusiasmado COJD essa 
um batalhão de jornalistas, empresá- visita e a possibilidade de reativar 
rios e autoridades do múnicípio visi- concretamente a indústria local, 
taram o Polo Industrial de Campo disse que estev.e em Brasília, no iní
Alegre, cujo objetivo principal foi o cio do ano, em contato com o Minis
de mostrar ao Secretário, a necessi- tro dos Transportes, Alberto Gold
dade de reativação daquele Distrito man reivindicando a construção de 
Industrial, que atualmente abriga um viaduto sobre a Dutra, para fa
doze importantes empresas e entre cilitar o acesso ao Distrito que até 
as quais a Cervejaria Kaiser. hoje é feito de maneira muito peri
b, ta reativação além de ser de gosa ·em um retorno nessa já satura
grande importância para a Baixa- da rodovia. 
da dt• Guanabara e para o Estado, Após a visita ao Polo Industrial, 
proporcionará a geração de novos foi servido, na Casa de Gondo
empregos ~m um município que mar, um lauto almoço, a5)S" visi
tem, segundo estatísticas, 10% de tantes e autoridades entre as 
sua população desempregada, ou quais, o Vice-Prefeíto Luiz Gon
seja, aproximadamente 25 mil ci- zaga, o Pres. da CMQ, Carlos Al
dadãos. bino, Dep. Fed. Nelson Bornier, 
-"Paracombateroesvaziamentoeco- Estaduais Délio Leal e Cornélia 
nômico do Estado, o Governo deter- Ribeiro e a presença maciça dos 
minou que a alíquota embutida na vereadores locais: Azair Ramos, 
compra de máquinas e equipamentos Geraldo Ramos ( Geraldão ), Gil do 
fosse reduzida de 18para 12%"-disse Glória, Jorge Saµtos, José Alves, 
Jorge Leite em entrevista coletiva, José Carlos, Milton Campos e Pe
concedida na oportunidade. Acres- dro Pereira, mais o presidente da 
centou ainda que, boje, o Rio de Ja- Ass. Comercial, Firmino Gon
neiro está oferecendo as mesmas çalves, Nilton Gama, Deleg. da 55ª 
vantagensqueoutrosestadosdopaís, D.P., o Pres. da CODIN, Haroldo 

Da esquerda para a dlretta, vê-se o Vereador Jorge Nascimento, Nelson 
Bornler, o Prefetto Jorge Pereira e ao seu lado o Secretário Jorge Lette. 

Secretário de Fazenda Eloar (2° à esquerda) Haroldo Tuplnambá, Oep. 
Nelson Bornler, Oep. Oéllo Leal, JQrge Pereira, Jorge Lette, Carlos 

Alblno (Pres. da CMQ) e Firmino Gonçalves. 

Tupinambá, o Tte.-Cel. Acir Reis -
Cmte. do 24 BPM e a primeira-dama 
do município, Marli Pereira. 

-
Jorge Pereira pediu ao ~retário a 
mudança de denorninaçaô para Dis
trito Industrial de Queimados. 

-
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PONTO DE VISTA 

Ananias Batista 

A Violência ao Menor é a 
Violência ao Maior 

No dia 23 de agosto fez 30 dias do 
massacre dos meninos da Cande
lária. 
A chacina que chocou a opinião 
pública internacional pela violên
cia dos criminosos, mobilizou 
autoridades, entidades e organi
zações que trabalham com me
nores. Porém não podemos 
ignorar que tal repercussão se 
deve também ao fato de os assas
sinatos terem ocorrido diante de 
um templo religioso, que consta de 
todos os guias ti.Jmticos. Todo mun
do e a classe média escandalimu-se 
com a morte das crianças manchan
do de sangue o seu quintal 
As elites mais uma vez compor
tam-se de forma hipócrita, fingin
do desconhecer a miséria, o 
desemprego, o arrocho salarial e 
a marginalização d~ maioria da 
população. Por isso temos 32 
milhões de miseráveis, fruto da 
política econômica dos interesses 
dos grandes monopólios nacio
nais e estrangeiros. O crescimen-

F1-~c/e1-1co T er n~n1c-le.f j'e,-e ;",-q 
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to da violência nos atinge na nos
sa sensibilidade de ser humano e 
na nossa dignidade de cidadão. o 
fato evidente do envolvimento de 
policiais em vários crimes de
monstra a que ponto chegou a 
degradação ética e moral de nos
sas instituições. 
Nós, quando estivemos na dire
ção da FEM de Nova Iguaçu, já 
tínhamos uma visão clara do pro
blema do menor e do maior. Por 
isso apresentamos vários projetos 
e alguns conseguimos pô-los em 
prática tais como: reciclagem de 
papel, ministramos aulas para 
bombeiro-hidráulico e eletricista 
e vários convênios com creches. 
A Casa do Menor São Miguel Ar
canjo, em Miguel Couto, sob a_ 
direção do Padre Renato, vem re
cebendo já algum tempo, amea
ças pela sua luta em favor do 
menor. 
A violência nas suas mais diversas 
formas é sempre uma afronta à 
cidadania. 

A ÚLTIMA DO 
PEDAÇO 

Autor Desconhecido 

A última do pedaço, via contrária 
dos· extorquidos: o Brasil é um PC: 
País Continental; que foi descober
to por um PC: Pedro Cabral; em 
cuja esquadra tinlia um PC: Pero 
Caminha; foi governado do PC: Pa
lácio do Catete; e tem a sede do 
governo no PC: Planalto Central; 
teve um PC: Presidente Collor; cujo 
irmão PC: Pedro Collor denunciou 
o envolvimento dele com PC: Paulo 
Cesar. Resultado: a mãe deles foi 
parar no PC: Pró-Cardíaco, sem fa
lar no PC: Plano Cruzado, no PC: 
Plano Collor e na PC: Poupança 
Confisaida. Se o Brasil continuar a 
ser um PC: País da Corrupção, o 
povo é que vai entrar PC: Pelo Ca
no. 

• Lido por Cesar Luiz, na reunião do 
Rotary Clube Mesquita em 17/08/93. 
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CULTURA POPULAR BRASILEIRA 
QUERGINALDO GARCIA 

Saiu o Sorteio dos desfües das Escolas de 
Samba do Grupo Especial da LIESA (Li
ga Independente das Escolas de Samba). 

Após várias reuniões a Plenária decidiu 
escolher a proposta da Diretoria em man
ter no Grupo as E.5cPlas de Samba, Uni
dos da Ponte e c.aprichosos de Pilares. 

Estas duas Agremiaçôes passariam pa
ra o primeiro grupo dasEscolas de Samba 
da AES.C.E.RJ., (Asoociação das Escolas 
de Samba da Cidade do Rio de Janeiro). 

O Presidente da Liga, Deputado Paulo 
de Almeida, que ta~bém é Presidente 
de Honra da Unidos da Ponte teve mui
to jogo de cintura para ver aprovada sua 
proposta de não precisar ter de descer 
nenhuma das duas Agremiaçôes. • 
Em vista disso, a c.aprichosos e U. da 

Ponte abrirão os desfiles de domingo e 
segunda-feira de c.amaval na Marquês 
de Sapuca(, dias 12 e 13 de fevereiro de 
94. A Império Serrano e Tradição tam
bém voltam ao grupo Especial e com 
uma vantagem: não vão precisar esquen
tar a Avenida, assim o desfile de ambas 
serão bem mais descontr.ddas, o povão 
merece um belo espetáculo. 

Bem! Definida esta primeira etapa, es
taremos aguardando o Sorteio dos des- . 
files das Escolas de Samba da 
AE.S.C.RJ. com muita espectativa. O 
Presidente JORGE ANDRADE e sua 
disciplinada Diretoria estão em 
constantes reuniões para definição 
deste sorteio, que deverá acontecer 
nestes próximos dias, estaremos acom
panhando in-loco. 

Ouçam o Programa 

O Assessor da Presidência da 
AE.S.C.R.J., Sr. LAERTE ALCÂN
TARA, fora designado pelo Presidente 
JORGE ANDRADE, para presidir a 
Assembléia com o objetivo de faz.er a 
fusão das Escolas de Samba, Unidos da 
Matriz,ex-Unidos de Nilópolis e a Esco
la de Samba Inocentes da Copa, de Bel
ford Roxo, transformando-se em Uni
dos de Belford Roxo, a Assembléia 
contou co·m a presença do mundo do 
Samba Belforroxense e Nilopolitano, 
assim o novo Município entra para os 
an:iis da História do Samba. 

Também a( a visão Administrativa do 
prefeito Jorge Júlio (estruturando o no
vo Municipio) irá dar a Agremiação 
uma atenção especial, pois a Unidos de 
Belford Roxo estará levando o nome do 
município além de suas fronteiras. 

Anote ai! Esta Agremiação que vai 
desfilar na Av. Rio Branco na segun
da-feira de Carnaval será uma das 
c.ampeãs do Grupo passando para e 
terceiro Grupo das Escolas de Samba. 
Hoje, Leão de Nova Iguaçu, Imperial 
de Morro Agudo, INOCENTES DE 
BELFORD ROXO, Beija-Flor, U. da 
Ponte e Acadêmicos do Grande Rio, 
são· as representantes da Baixada da 
Guanabara ou Fluminense. Parabéns 
Presidente Ezequiel Brito de Souza 
(MIGUELZINHO) da ex- U. da Ma
triz. Que a nova Agremiação traga 
muitas glórias, estamos torcendo pelo 
sucesso, no maior espetáculo audio-vi
sual da terra, o c.arnaval. 

PLANTÃO DO POVO 

' 

De ~ a 6ª de 20 às 22 h. 
Apresentação Carlos Camacho 

Coordenação Geral Arinoe Correa 

Rádio Mauâ-Sollmões - 1480 khz 

Editado pela Editora e Publicações Gráficas Fishers Ltda. 

Redação, Administração e Publicidade: 
Rua Barão de Tinguá, 669 - Centro • Nova Iguaçu • RJ. 

CEP.: 26.250-010 - Tel.: 767-1198 
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UM ARTISTA IGUAÇUANO 
A arte não é somente inspira

ção ou a simples transmissão de 
mensagem emotiva, ou a velei
dade da moda. A pintura é so
bretudo, uma arte visual e não 
um meio de representar signos 
geométricos ou matemáticos, 
abstrações mórbidas, falsos 
símbolos ou inocentes e incom
pletas concepções infantis mui
to jovem, e até artistas bem 
dotados anularem seu talento 
por essas de.rivações; pelo de
sejo ambicioso de ser notado ou 
ser original, ou por crer que em 
arte só triunfa o anormal ou o 
excêntrico. 

A verdadeira arte não é a que 
nasce qe acidentes da realiza
ção material, mas a que brota 
das criações do intelecto. 

A nitidez de uma pintura de 
Clenio Ferreira da Silva, onde 

temos a oportunidade de fundir 
o nosso eu com a estesia da 
natureza. Nasceu em Nova Igua
çu. Sua escola no início de sua 
carreira foi o impressionismo, 
pois teve influências dos artistas 
Serglo José e Darcy Dias. Mais 
tarde em 1986 se identifica com 
o estilo aca-:lêmico, com a sua 
primeira obra que recebeu o tí
tulo de "TOl:31AS". Clenio encon
trou em sua esposa e filhos seus 
grandes incentivadores, como 
também seus amigos. 

Participou dé várias expo
sições e recebeu algumas pre
miações. 

Tem como filosofia para o seu 
trabalho o seguinte pensamen
to: "A pintura é uma paz de espí
rito, quem a ama não despreza 
a natureza respeita a vida, ama 
a Deus". 
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SALADA MISTA Anton~Aparecldo 1 
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MENTIRA 
Informações não confirmadas dizem que 
a O NU nunca realizou estatísticas deter
minando Belford Roxo como o lugar 
mais violento do mundo. Estamos espe
rando confirmação sobre o assunto para 
colocar as coisas no seu devido lugar. 

DATAS COMEMORATIVAS 
DE SETEMBRO 

3 -Dia da guarda civil • 5 • Dia do farmareu
tico • 6 - Dia do Alfaiate e do barbeiro • 7 -
Independência do Bra5il • 8 - Dia da alfabe
tização • 9 - Dia do admini;trador e do 
veterinário • 10 - Dia da IMPRENSA• 13 
- Dia do agrônomo • 18 - Dia dos sfmbolos 
nacionais • 21 - Dia do radialista, da árvore 
e do fazendeiro• 22-DiadaJuventude • 23 
- Dia do soldador e inftio da primavera • 25 
-Dia do rádio • 26 -Dia~ reiações públicas 
• 27 - Dia do ancião e do encanador • 28 
-Dia da mãe preta • 29 - Dia do petróleo 
• 30 - Dia da Bfblia e da Secretária. 

EVANGÉLICOS 
TAMBÉM QUEREM A 

EMANCIPAÇÃO 
Os evangélicos de Mesquita formaram 
um grupo sob a denomina~o de NÚ
CLEO EVANGÉLICO PRÓ-EMAN
CIPAÇÃO DE MESQUITA fazendo 
circular entre eles - mesquitenses - um 
documento contendo todos os dados 
geográficos, sociais, econômicos e po-

Uticos; na busca da tão almejada eman
cipação daquele distrito. 

" VOCE SABIA? 
... que a queda dágua mais alta do mundo 
está situada na Venezuela, em Angel, 
com 979 m de altura? 
... queoMarCáspiorom372Krnquadrada1 
é considerado o maior lago do mundo? E 
que sua p~fundidade média é de 980 m? 

MINI-POSTO DE SAÚDE 
ATENDE À COMUNIDADE 
O Mini-Posto de Saúde instàlado no U
ceu Santa Marta, dirigido pela Profa. 
Sonia Ramos vem atendendo a comuni
dade as segundas- feiras a partir de 13 h. 
e as quartas-feiras a partir das 10 horas 
sendo co_nsultados pelo Dr. José Luiz. t 
Isso aí! E a lnldativa privada buscando 
soluções para os problemas do povo. 

SOCIAIS 
• Em agosto ocorreu a data natalfcia 
da nossa colaboradora Andréa 
Mendes Pereira, que vem noticiando 
as coisas de Queimados. Naquela data 
Andréa recebeu o carinho de seus 
amigos e familiares. 
• Aindã em agosto ocorreu o niver do 
ProfO AllexAndrédeSant'AnaMaquiei
ra - Assessor do Gov. Brizola -comemo
rado com um jantar, estando presente o 
Dep. Eduardo Chuahy e diversos outros 
assessores do governo do Estado. 

O LEITOR 
ESCREVE 

O Dep. &l Luiz Carlos Machado 
enviou-nos a seguinte carta: 
Ilmo. Sr. João Fontes de Almeida 
M.D. Diretor Presidente do Jornal 
"SEM FRONTEIRAS" 
Prezado Senhor: 
Com satisfação acuso o recebimento 
do Jornal "SEM FRONTEIRAS" 
contendo informações oportunas e 
notícias importantes e de interesse 
público. 
Através do exemplar enviado tomei 
conhecimento de fatos e aconteci
mentos que me ajudarão, natural
mente, nos meus pronunciamentos 
semanais na ALERJ, onde procuro 
defender com honestidade os prin
cípios nos quais acredito. 
Repassei, por exemplo, à minha as
sessora, Dra. Mônica responsável 
pela área de meio-ambiente, a notícia 
veiculada na 1 ª página "Forum dis
cute meio-ambiente na Baixada da 
Guanabara", aliás evento da maior 
importância para as comunidades de 
nossa baixada. 
Sobre o espaço "Ponto de Vista", 
assinado pelo articulista Ananias 
13atista, confesso-lhe concordar 
quase que totalmente com a sua 
abordagem, sobret':ldo quando se 
refere à importancia da organiza
ção da sociedade civil e a sua pres
são positiva contra os abusos dos 
poderes constituídos. 
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Agradecendo-lhe o gentil envio do 
Jornal citado, permaneço à sua dis
posição na ALERJ. 

LEITOR 
REENCONTRA 

PARENTE 
O leitor Jorge Batista Peçanha, 
através de carta enviada à redação 
declarou que através do "SEM 
FRONTEIRAS" reencontrou o seu 
tio Oziel Peçanha, após muitos 
anos. Por ser muito extensa publica
mos os principais parágrafos. 
- Esse jornal tão compacto, tão rico 
em conteúdo e tão útil à sociedade 
me surpreendeu com um reencontro 
que eu não sabia quando seria. .. 
... No exemplar 14 desse Jornal, 
minha atenção ficou presa à quase 
totalidade das matérias publica
das ... A Arte para Você que nos faz 
sentir fora da condição de leigos no 
assunto; O Médico da Família que 
nos mostra o comportamento das 
doenças nervosas ... 
Na verdade o que mais me sur
preendeu foi o artigo escrito pelo 
Jornalista Oziel Peçanha, com um 
Curriculum comprovado, pois eu, 
na condição de seu sobrinho, filho 
do Noticiarista (falecido) Ackim 
de S. Peçanha, tive o prazer de 
conviver com eles nos momentos 
ativos de imprensa escrita, falada 
e televisada. 

·••=.; ~ii~i1diiif.ii11;,,,_11~rlttii~lit1 
Luiz Carlos Madureira Leal -~--~~ 

A Educação tratada com respeito 

Rua Xingú, 15-Santa Rita - Nova Iguaçu 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualldade no ensino 

Dlreçio: Sérgio Ramos 
.A0eitamo6 Bolsas de Empresa l0taknenle irugral 

Jardim à 8" Série - Tel: 767-22-44 
Rua Mlrlm, 35 - Centro - N. 1. 

F O T O 
~Y-gDr 
-~11: ~==S.SO 
A RAPIDEZ EFIC I ENTE 

Fotografias para casamentos, batizados, 
aniversários, etc. 

Vídeo-filmagens - Fotos para documEfntos 
Revelações 

Direção: Jocemar Franceschi 
Laboratório Próprio - Qualidade 

e Bom Atendimento · 

Av. Nilo Peçanha, 10 sa(a 204 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ 

Mareio Luiz Fonseca Leal 
Rua 0uln11no Bocaluva, 25 - sala 707 - Centro • t4. Iguaçu 

Ou 9 às 13 h • Tel.: 788-8017 

VICENTE PAIVA • Proietista 
Plan1ae, Projms, Fração ldMI 

Servlçoe junto• PMNI • càn6rloa 
Orçamentos sem compromisso 

Rua Otávio Tarqulnlo, 4S NI■ 312 
(Galeria Central frente ao Banerj) 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
~~,.,l'&[j!!![![Jt •• t:11~ 

• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Pror Venlna Corrê& Torres, 2.30-100 andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tela.: 767-1747 e 767-7621 

Escrituras - Contratos 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 20 s/204 - Centro -
N. Iguaçu - Tel.: 768-4359 

:::;;fattfü)+::;i'.:\:úif :i 1e :;i :::j;~i 2:t::E:J:;.::::~::~t '.:::· 
Marmoraria Iguaçu Ltda. 

Mármores para Construções • Instalações Comercial• 
em Mármore e Granho. 

Mausoléu• - Revestlmentoa em PII09. 

Av. NUo Peçanha, 670-Tels: 767•7196/767-8563 

Direção: Jesué Brito 
Matriz: Roei. W■shlng1on Luiz, km 15 

Figueira • D. Caxlu 
Flllal: Av. Getúlio de Moura, 616 

Centro • Nova Iguaçu 
Escrhórlo: Rua Prof" Venlna C. Torres, 230/408 

Centro • Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 
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PINTOR DE MURO NÃO É 
PUBLICITÁRIO 

PSICOLOGIA E SAÚDE 
José Mesquita 

Guilherme da Franca O SER EM DESENVOLVIMENTO 
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Lamento a colocação errônea do 
termo "publicitári 1", para distinguir 
os pintores de muros públicos, sem 
autori:ração, em matéria publicada 
no Caderno Grande Rio do Jornal 
O DIA, em julho passado, s0b o 
título "Muros qiostram a Arte da 
Propaganda". 
Estes pintores praticam sem estética 
nenhuma a "tal arte da propaganda" 
e muito longe da técnic,i. São apenas 
pixadores criativos. 
Um publicitário é formado em Fa
culdades de Comunicaçao Social 
com especialidade em jornalismo, 
publicidade, Prop"ganda, Re
lações Públicas e Edi• ,n ação. Por
tanto, levamos quatro anos de 
nossas vidas para sairmos um profis
sional, muito embora o que reforça 
o aprendizado é o dia-~-dia. 
Existem numa empresa (agência) 
de Publicidade e Propaganda, pro
fissionais lotados nos seguintes de
partamentos: Tráfego, Mídia, 
Atendimento, Produção e Arte, 
conforme o porte de cada uma de
las. 
Alguns são considerados publicitá
rios, mesmo não formados, por 
exercerem a profissão em uma 
agência. Em resumo, os profissio-

nais ligados ao departamento de 
arte, têm que ter conhecimento 
das técnicas de cores, textos, fotos, 
ilustrações ou diagramação, de 
acordo com o tipo de anúncio. 
Na verdade, de um modo geral, to
dos deveriam possuir noções de 
Análise Transacional (Ramificação 
da Psicologia). 
O que se vê nos muros é pura polui
ção visual, que é proibida. E, é por 
causa destes pintores que a maioria 
dos empresários do Recôncavo Flu
minense (Baixada), confunde e des
conhece o verdadeiro publicitário. 
As agências de Propaganda ou Pu
blicitário Free-Lancer trabalham 
diretos com os grandes veículos tais 
como: Jornais, Televisões, Cine
mas, Rádios, Out- doors. (Não 
confundir com agenciadores que 
são apenas vendedores de anúncios 
em causa própria, sem conhecerem 
as técnicas. 
Um publicitário pode se especiali
zar na área de Marketing, como é o 
meu caso. 
No momento, acredito, estou prati
camente sozinho atuando e aventu
rando-me aqui na região. Contudo, 
muitos residem aqui e trabalham no 
Rio de Janeiro. 

Ao nascer, o ser humano é considerado 
por alguns teóricos como uma tábula 
rasa, (tábula não trabalhada) expressão 
usada pelos escritores dos séculos XVII 
e XVlll, para divulgar a idéia que a 
criança vem ao mundo sem qualquer 
conl.veimento. John Locke, em 1690, 
comparava a mente do recém-nascido a 
uma folha de papel em branco, pregan
do que todo conhecimento é produto 
das experiências e reflexões, fora das 
quais, nenhuma idéia pode existir. Aris
tóteles, por sua vez, afirmava que nada 
havia no cérebro que não houvesse pas
sado pelos órgãos dos sentidos. 
Se considerarmos apenas a opinião 
desses pensadores chegaremos a uma só 
conclusão: - •o ser humano nasce sem 
qualquer conhecimento, sendo seus 
sentidos sensQriais, as únicas portas que 
lhe possibilitarão a captação e absorção 
dos esúmulos ambientais, os quais, irão 
para o cérebro, onde ficarão armazena
dos em forma de conhecimento, servin
do de fonte para qualquer consulta pos
terior". 
Segundo 'O pai da Psicanálise, Sigmund 
Freud, o individuo considerado normal, 
na plenitude de seu desenvolvimento 
possui três instituições psfquicas: o ld 
(principio do prazer), o Ego (principio 
da realidade) e o Superego (principio da 
moralidade), sendo o ld uma instituição 
nata, e Ego e Superego desenvolvidos a 
partir daquele. 
Assim que chega ao mundo, ó recém 
nascido vem provido ape)!as de uma ins-

~:··:<~ Dr. José Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica 

Av. Gov. Amaral Peixoto 271 s/703-
Centro - Nova Iguaçu - RJ T · 0 . t . IDAs1s:00Àsl 

erça e uinta- eira 19:00 HORASI 

tituição ps[quica, o ld, verdadeiro in-
. consciente, a parte mais profunda da 

psiquê, a qual, ignora o mundo exterior 
com quem não está em cdntato, tendo o 
corpo como único Qbj~~ dos seus inte
resses, sendo suas relações com ele do
minadas unicamente pelo principio do 
prazer. 
Em seu estágio de desenvolvimento ini
cial, tal qual um animal irracional, a 
criança deverá passar por um processo 
semelhante ao de domesticação - de so
cialização, para que quando adulto pos
sa viver nos padrões exigidos por sua 
sociedade. Tal processo tem inicio no 
seio familiar (pai, mãe, irmãos, etc.), 
partindo do simples para o complexo e 
d,e uma forma gradativa. Se a fanúlia for 
problemática (láres desfeitos, nenhuma 
educação formal, miséria, desarmonia 
ou ambiente moralmente prostitu[do ), 
fatalmente haverá falhas no processo de 
socialização, podendo o individuo des
envolver-se com graves deficiências em 
sua estrutura de personalidade, fato este 
que poderá produzir um ser de bom ní
vel de inteligência, sem qualquer 
consciência moral e incapaz de adiar 
satisfação, de baixa capacidade afetiva, 
anti-social e extremamente perigoso pa
ra sua sociedade. 

Dr. José Mesquita - Psicólogo Clínico • 
Crianças, adolescentes, adultos. Co
munidade S. Francisco de Assis - Rua 
Paraíso, 57 - Nova Iguaçu - Centro. Sá
bados de 8 às 12 h -Tel.: 768-7727. 

Tipografia 
São José 
Martel Santiago 
Tipografia Ltda. 

PEDIATRIA Dr. José Luiz Dias de Almelda 
Convênios: Unimed, Saúde Bradesco, Bamerindus, Med 

Service Sul Amárica, Cedade (CAC), Caarj, Banco do 
' BrSGii, Assistência Miller. 

Hora marcada: 768-0324 

UPOASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cintura 
PLÁSTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer, etc. 
PLÁSTICA OE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez, etc. 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios, etc:. 
PLÁSTICA DA FACE total, testa, pálpebras, etc:. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimad11ras, etc. 

Convites - Tal6es Notas Fiscais 
lmpr88808 em Geral 

Qualidade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

q 11sult6rio: Rua Otávio Tarquino, 209/206 • Nova Iguaçu 
· 2", 4ªe6ªde16às19h. 

A.v. Irmãos Guinle, 901/205 - Queimados 
J- e 5ª de 13:30 às 17 h / 2" a 6ª de 8 às 11 h. 

Rua Bernardino de Melo, 1.399 Ala 304 (Centro Médico) 
Nova Iguaçu• Tel.: 768-0313 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centr'? -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930" - 1993 

TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE 
1 
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INSTALADO O COMITÊ DA CIDADANIA CONTRA A 
, . 

MISERIA E PELA VIDA EM BELFORD ROXO 
No auditório da ABEU, maciça

mente ocupado pelas mulheres que 
deixaram de lado as novelas (o en
contro se deu no horário delas) e 
com a participação das principais 
forças vivas do novo município, tais 
como o Centro de Educação Mo
derna (CEM) FEMAB, Prefeitura Mu
nicipal de Belford Roxo, Diretório 
Acadêmico da ABEU, Associação 
Comunitária de Formação e Produ
ção, Comunidades Eclesiais de 
Base (CEB's) BAYER, Rotary Club 
de Belford Roxo-Lote XV, Sindicato 
dos Vigilantes de Belford Roxo e 
Queimados, Conselho Comunitário 
de Saúde, Associação das Donas 
de Casa, Sindicato dos Comerciá
rios e representantes dos seguintes 
partidos políticos: PSB, PSC, PC do 
B, PSDB, PPS, PDT e PT; e também 
da FAMERJ e Câmara Municipal de 
Belford Roxo. 
Na direção do evento participaram 

o Sergio Ribeiro, representando o 
prefeito Jorge Júlio, Padre Bruno 
Constâncio Vigário-Geral da Dio
cese de Nova Iguaçu e repre
sentando os Bispos Mauro Morem 
e Adriano Hipólito, Vereador Paulo 
Cesar Pereira, representando a 
CMBR, Professor Salgado Santos 

da ABEU, lvonete Marques·, do 
Conselho Comunitário de Saúde, 
Francisco de Assis, da FEMAB, 
Abraão Nascimento, do Diretório 
Acadêmico da Abeu e repre
sentante do Rotary Belford Roxo
Lote XV. 
Na reunião quase ocorre um tu

multo em decorrência de uma de
núncia de que, pelo menos, a 
metade das pessoas presentes 
haviam sido enganadas por uma 
tal de Dona Rosa, que fez a 
convocação delas assegurando 
que seria distribuída, na oportu
nidade, bolsas de alimentos na
quele local. A tal de Dona Rosa, 
segundo os rumores, é ligada ao 
Movimento de Mulheres do Bair
ro Bom Pastor. 
Jandira Rosa disse que o objetivo 

do Comitê é para não só distribuir 
alimentos, mas também lutar para 
dar condições mais dignas de vida 
as pessoas carentes, proporcio
nando melhores moradias, empre
go, caaastrar os desempregados. 
Não só alimento, mas também tra
balho digno. 
Falando em nome do Legislativo o 

vereador Paulo Cesar pôs a Câma
ra à disposição da população para 

brigarem por melhor qualidade de 
vida. 

O Prof. Salgado disse que entre 
os objetivos do Comitê para o 
combate a fome e a miséria, está 
a mudança urgente da estrutura 
fundiária, para que a produção de 
alimentos seja maior, acrescen
tando que o povo até agora tem 
sido alijado das decisões que lhe 
dizem respeito, inclusive nos pro
cessos de independência e da re
pública. É preciso reverter esse 
quadro trabalhando a comuni
dade, a consciência de cada um 
para termos uma consciência co
letiva. Uma nação que mata dia a 
dia o seu futuro (referindo-se as 
crianças) não merece ser chama
da de um país sério. 
O presidente do Diretório Acadê

mico da ABEU, Abraão Nascimen
to afirmou em seu discurso de que 
não haverá o crescimento da re
gião, se não houver o crescimento 
de seu povo, sugerindo transfor
mar alguns CIEP's em escolas pro
fissionalizantes e mais a criação 
de salas-oficinas e hortas comuni
tárias. 

-"É importante que a população se 
mobilize para pedir, pressionar. 

questionar e reinvindicar às autori
dades os seus direitos a saúde, 
alimentação, transporte, habita
ção... Nós temos direitos a muito 
mais, muito mais", disse lvonete 
Marques em discurso inflamado. 
- Todos nós temos algo a dar; 

tomando como exemplo o texto 
bíblico da multiplicação dos pães 
- a serviço uns dos outros através 
da solidariedade humana, sem 
preconceitos de siglas para 
construir-se uma cidade de segu
rança e de paz, foram algumas das 
palavras proferidas pelo Padre 
Bruno. 
E finalizando Sérgio Ribeiro 

disse aos presentes que o Co
mitê terá todo apolo da Prefeitu
ra e do Prefeito Jorge Júlio e que 
enquanto este continue a de
monstrar preocupação com a po
pulação, permanecerá como seu 
assessor, caso contrário não vale
rá a pena. 
Manipuladas, ou não, no tocai es

tavam presentes , aproximada
mente 500 pessoas. O que já é um 
bom início. Entretanto necessário 
se faz alijar essas pessoas que 
usam e abusam da boa-fé alheia. 
Pau nelas ... 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
FORTALEZA 

Admlnlstraclora Advoc:acia e leguroe em Geral 
Compra • Vencia de Imóveis - Escritura • Lapllzaç6N 
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Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e 

Suzi Canuto 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 

Centro de Educação Mod.erna 
e Jardim Escola Castelinho 

e 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - N111a 304 • 305 • Centro • 
Belford RollO • RJ-Tel: 711-oo13 

~\ , REI DOS BANCOS , 
, , ,. ' lo llancoe &lt,- ,eçffn,l.,,.. p/ 1'>do9 01 C81101. bue de 

·'·vj''/ / troca . eon..rtoe . RelonTIM\ . · • .' • Bancoa • Capa P,-r e Cobre Car 
' '/ • Carpelln moldadoe • lom> de porta 

/ LAVAGEM DE BANCO A SECX> - Oi,eçic de Relneldl> 

Ria Olhlo Te,qunio, 1a:z7 - -lguaç/.l · Tel: 78&-21111 
Av. Benjamin P. Diu, 830 • Belbd Roxo· Tel: 781-<)285 
R. Braga. , • Penha Clrwlar 4Mcl. r:I Lobo j) Tel: 28CMl848 

E 
M . 

Rua Virgllina Blcchlerl, 61 Belford Roxo 
Tel.: 761-4881 
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Comunidade de Sgtº Roncam 
ganha Linha de Ônibus RBR-SOM, 9 ANOS DE BONS SERVIÇOS 

Carlos Trigo Depois de anos de luta, a comunidade do Bairro Sgtº 
Roncalli, conseguiu afinal, a instalação de uma linha 
de ônibus ligando aquele bairro de Belford Roxo a 
Pavuna, por intercessão do Dep. Eduardo Chuhay, 
com ônibus novíssimos da FLORES. Na inauguração 
da linha lá estavam o Dep. Eduardo Chuhay, Alkir 
Lopes (Secr. de Obras do Município) os Vereadores 
Paulo Cesar e Graça Helena, os Pres. das Assoe. de 
Moradores do Roncalli e Parque Floresta, Ismael Fer
reira e Maria Pereira Goulart, e mais a Sr' Edna 
Umbelina assessora de Chuhay. 
Na viagem inaugural as 6 unidades novíssimas condu
ziram a comitiva das autoridades, juntamente com 

. alunos Jos colégios locais. Presentes, ainda, o Dr. José 
Mesquita (nosso mais novo colaborador), Wilson Cor
rêa dos Santos (Chatubinha) e Antonio Aparecido, 
representando nosso jornal. · 

CASJ\S 
St\0 
JORGE 
De Trote e Caputo 
PAPELARIA E LIVRARIA 

UMA ORGANIZAÇÃO A SERVIÇO 
DO ESTUDANTE 

São João de Merhl • Belford Roxo Duque 
de Caxias - VIiar dos Teles 

PBX 756-1117 

~ LABORATÓRIO DE 
- _ ANÁLISES CÚNICAS 

SÃO JORGE DE 
BELFORD ROXO Ltda. 
Exames de Sangue, Fezes, Urina, Escarro, 

Teste de Gravidez para o mesmo dia, 
Secreç6ea, etc. C°'8tu a Domlcillo. 

Direção: Dr- Aldenlsla Nogueira 
CRF/RJ nº 5468 

Mais um empreendimento Antonio Francisco 
(O Popular Chléão) 

Av. Retiro da Imprensa, 2279 -
Beltord Roxo -RJ-Tel.: 761-0268 

~ 
Centro Educacional Brasileiro 

A ESCOLA QUE VOCÊ MERECE 

[EB 
'· 

Direção: Prof.: RUBENS MENEZES 
. Rua Dagmar nº 38 - Centro de Belford Roxo 

(Próximo ao parque) - Tel.: 761-6549 

CURSOS: Pré-escolar e 1° grau (C. A. à 8ª série) 
SUPLETIVO (5ª à 8ª séries em 2 anos) 

2° grau (Co~tabllldade - Form. Geral - Administração) 

Em 9 de agosto de 1984, nascia no então Distrito 
de Belford R9xo, através do saudoso radialista 
Dino de Oliveira, a Rede de Divulgação de Belford 
Roxo, hoje RBR-SOM. NoS"nove anos de serviços 
prestados a comunidade belforroxense, a RBR 
acompanhou, através do seu sistema de rádio-di
fusão, todo o desenvolvimento da hoje cidade de 
Belford Roxo, participou de toda a luta pela sua 
emancipação administrativa; participou idem de 
todos os processos eleitorais, ouvindo opiniões, 
promovendo debates, ·entrevistando candidatos, 
tendo inclusive o privilégio de entrevistar o candi
dato a Presidente da ReJ>iública Luiz Inácio Lula 
da Silva, vários candidatos a Deputado Estadual 
e a Vereadores. Entrevistou várias vezes o então 
candidato, hoje Prefeito da cidade, Jorge Júlio da 
Costa Santo~ "JOCA ". Através dos programas 
"Porta Aberta", com o comunicadorHugo Alves e 
"Comunidade em Ação", o mais antigo, na apre
sentação deste colunista, divulgou eventos,ate n
deu reivindicações da comunidade e notícias do 
interesse dos munícipes. Fazendo serviço de utili
dade pública, entregou mais de 5.000 documentos 
e devolveu aos seus lares 831 crianças perdidas e 
vários doentes mentais. Presta um excelente ser
viço de publicidade aos empresários locais. Com o 
desaparecimento de Dino de Oliveira, no dia 14 
de agosto de 1992, REGINALDO PIROTE, atual 
Presidente da empresa, assumiu definitivamente a 
direção dos trabalhos, já que o vinha fazendo no 
impedimento de seu pai, contando com a ajuda dos 
irmãos Carlos e Rogério Pírote, de Jordão, do 
técnicoSoly Ramos e do Disc Jockey André Luís, 
que aparece na foto ao lado de Reginaldo. Para
bens e sucesso é o que deseja nossa equipe. 



COLUNA 
00 

PC FARIAS não é filho único da impunidade.O 
Brasil, pátria-mãe da impunidade, tem uma 
prole imensa. Uma prole composta de la- · 
drões, sonegadores de impostos, corruptos, 
corruptores, estelionatários e inocentes fura 
poços. Entre eles RONALD BIGGS, PETER 
KELMAN e SILVIO SANTOS, filhos pródigos 
da impunidade. 
RONALD BIGGS acaba de comemorar, em 
meio a uma grande festa, os trinta anos do 
assalto ao trem pagador inglês em sua "dolce 
vita" na pátria-mãe da impunidade que o ado
tou. 
PETER KELMAN criou no Rio o carnê FARTU
RA, predecessor do BAÚ DA FELICIDADE com 
o programa de televisão (EXPRESSO DA FAR
TURA), Banco próprio para depositar a grana 
dos otários (BANCO ITABIRA). 
Deu um "estouro" no Brasil, se mandou para o 
Paraguai e lá, impune, ainda gozou com a cara 
da gente escrevendo um livro intitulado BRASIL 
PARA PRINCIPIANTES no qual ensinou como 
explorar a boa fé dos brasileiros e ganhar 
dinheiro fácil na terra da impunidade. 
SÍLVIO SANTOS, codinome de Senor Abrava
nel, discípilo de PETER KELMAN, vive mais nos 

Ford· 

Estados Unidos usando a pátria-mãe da 
impunidade apenas para amealhar do
lares às custas dos inocentes compra
dores do Carnê do BAÚ, uma versão do 
CARNÊ.FARTURA. 
Sua impunidade chega ao ponto de, na 
TV, em rede Nacional, num flagrante de 
desrespeito à Nação e ao Tesouro Na
cional, fazer aviõezinhos de notas de 
500 cruzeiros reais, ridicularizando 

nosso dinheiro com o beneplácito do Banco 
Central. além disso, também em rede Nacio
nal, impunemente, estimula a prática da cor
rupção e da desonestidade com o seu lema 
(e de seus irmãos impunes): TUDO POR DI
NHEIRO. 

Apêlo a PEDRO MÁRIO NARDELU que livrou 
da extinção o MUTUM- DE-ALAGOAS: por 
favor, não livre da extinção o PC-DE-ALA
GOAS xxx Dois iguaçuanos que eu a.mo de 
montão, que merecem as novas posições 
que ocupam: CELSO BRUNO FARIA e 
JORGE GAMA. Celsinho acaba de ser eleito 
vice-presidente do CDL de Meriti. JORGE 
GAMA nomeado delegado do Ministerio dos 
Transportes no Estado do Rio. xxxx A última 
eleição casada (para Presidente, Governa
dores, Senadores e Deputados), aconteceu 
em 1950. Na ocasião, foi eleito Presidente um 
gaúcho, GETÚLIO VARGAS. Segundo JUBI
RACI ALVES, 44 anos depois, é a vez de outro 
gaúcho: LEONEL BRIZOLA. xxxx Por hoje é 
só. Agora este GATO vai tomar seu pires de 
uísque e assistir na TV a decolagem dos 
"aviõezinhos" do SÍLVIO SANTOS. 

Pampa SR XP 
Cab. dupla 
Super 
Promoção 

Av. Carlos Marques Aollo, 951 - Nova Iguaçu 

PABX 79&-"'I "'I "'I O 
DIRETOS: 796-1307 / 23n / 2496 / 3685 / 1749 -/ 2533 
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CORRENTE 
Autor Desconhecido 

Esta corrente foi feita para homens casados como 
VOCÊ. Não é necessário dinheiro. Faça cinco cópias 
e mande para AMIGOS que sejam de inteira confian
ça. Em seguida EMPACOTE sua mulher e envie para 
o primeiro da lista, acrescentando o seu nome em 
último lugar. Quando o seu nome estiver em primeiro 
lugar você receberá 16 mulheres. Há 476 mulheres ao 
todo, algumas delas poderão ser interesantfssimas. 
Não quebre a corrente! 
Um sujeito quebrou-a e recebeu sua MULHER DE 
VOLTA Outro também ignorou a corrente e recebeu 
a MULHER DE VOLTA JUNTO COM A SÀNTA 
SOGRINHA Um amigo meu já recebu 82 mulheres. 
Hoje fui ao enterro dele. Tinha nos lábios um sorriso 
nunca visto em sua vida. 

MANTENHA A CORRENTE E MORRA 
CONTENTE 

Por você dar continuidade a corrente lhe oferecemos 
um modelo de carta para se despedir de sua esposa. 
"Querida ex-esposa, como você não tem tempo para 
falar comigo tranquilamente, fiz a seguinte estatística 
que envio para sua consideração, já que o assunto lhe 
irrita com facilidade. Durante o ano passado tentei 
seduzf-la 365 vezes, obtendo êxito em apenas 35. 
Abaixo exponho os motivos dos meus fracassos. 
-Porque podia aoordar as crianças: 48vezes; porque fazia 
frio: 2f, vezes; porque razia calor: 34 vezes; porque estava 
cansada: 43 vezes; porque estava com dor de cabeça: 'l7 
vezo; porque não estava de bom humor: 49 vezes; por
que estava naqueles dias: 36 vezes; porque o esmalte 
estava fresoo: 30vezes. Total dos fracassos: 329vezes. 
Observação: Mesmo nas 36 vezes em que obtive êxito 
elas não foram satisfatórias porque: 10 vezes você disse 
que me apressei e terminei muito rápido; 12 vezes tive 
de lhe acordar para dizer que já tinha acabado; 1 vez 
você me deu uma joelhada no saco; 2 vezes você tirou
me a inspiração ao comentar que o teto estava preci
sando ser pintado, e 11 vezes pensei que havia morrido, 
pois você não se mexeu. 

CONV~NIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, Mi
nistérios dos Transportes, Compactar, Pedreira 

Vigné, Ministério do Exército. 
Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administraçao cios c~mitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu • RJ 

Tela.: 767-0124 / 767-0529 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUANA 

ELMAR TRANSPORTES LTDA 
Rua Bahia, 135 Posse Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2576 / 2577 
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ROTARY EM MOVIMENTO 

Equipe Sem Fronteiras 

Rotary Clube Nov~ Iguaçu-Leste em 
"Noite dos Talentos" 

R.C. MESQUITA RECEBEU VISITA DO 
GOVERNADOR 

Aconteceu em alto astral no último dia 
10/08, a visita do governador Edson Ave
lar da Silva, sempre acompanhado de 
sua esposa Dalva, ao Rotary Clube Mes
quita, que vem sendo brilhantemente 
conduzido pelo seu presidente Raimun
do Luz, e pela sua esposa Inácia Luz, na 
presidência da Casa da Amizade desse 
pequeno-grande Clube de Serviços, me
lhor ainda protocolado pelo nosso ami
go Dr. Sloiões Neto. 

A mesa principal foi composta pelo Pre
sidente Luz, EdsonAvelar(Gov.), lnácia 
Luz, Francisco R. Parente (Gov.91/92), 
Luiz Femando(pres. R.C. N.1.-Leste), 
Dalva Avelar(esp. do Gov.), Carlos Pin
to Loja(Gov.81/82), Sada Milton Gon
çalves(coord. das Casas da Amizade do 
4570), Milton José Gonçalves(Secr. 
Reg. da Governadoria) e Bernardo Luís 
Ferreira(R.C.Penha). 

Em reunião festiva realizada no dia 
5/08, o Rotary Clube Nova Iguaçu
Leste, promoveu a "Noite dos Talen
tos", paralelamente às homenagens 
prestadas ao dia dos pais. 
Luiz Fernando (o voz de veludo), 
iniciou a reunião, como de praxe, 
com a saudação ao pavilhão nacional 
e outros. Na mesa da presidência lá 
estavam Geraldo Sereno (secretá
rio) Solange (esposa do Luiz Fer
nando) Inácia Luz (Pres. da Casa da 
Amizade de Mesquita) Raimundo 
Luz (Pres.do R.C. Mesquita) Tomaz 
Aquino (R.C. Nova Iguaçu-Prata) 
Altamiro Alarcão com Helena e o 
pai homenageado da noite Altamiro 

Alarcão (pai do primeiro). 
Nesta noite foram empossados os no
vos rotarianos desse clube, Rogério 
Loja, apadrinhado pelo Sérgio Bal
danza Nazaré e Ari de Castro, apa-· 
drinhado do José Albino (Zeca). Lá .._,__,j 
também estavam presentes a Márcia 
Trindade, Sílvio Barbosa Pinto, José 
Carvalho de Oliveira, todos do Mes
quita e mais as presenças de Désio 
Simões, Jorge Martins e Clea, Pedro 
Arume e Gilda, Jovaci e Sada, Wil
son Vital e Marly, entre outros. 
A reunião acabou em um acon
chegante show musical, onde 
muitos puderam mostrar seus ta
lentos canoros. 

Compareceram a esta festiva os seguintes 
clubes co-irmãos: R.C. Nova Iguaçu-Aus
tin, R.C Nova Iguaçu-Leste, RC. Belford 
Roxo, R.C. Nova Iguaçu-Prata, RC. Nova 
Iguaçu, RC. Vilar dos Teles, RC. Quei
mados, RC. Bangu, RC. São João de 
Meriti, RC. Meier, R.C. Pavuna, RC. 
Grajaú, R.C. Botafogo, RC. Vila da Pen
ha, RC. Nilópolis, RC. Belford Roxo
Lote XV, R.C. Jardim Primavera. 

Em nome do R.C. Mesquita, Aureliano 
de Sales fez a saudação ao Governador. 
Presenças anotadas, entre outras não 
menos importantes, lslam Batista 
(Queimados), Antonio e Jalr 
Sterss(S.J.Meriti), Abdala Arydes e 
Maria da Conceiçáo(Nova Iguaçu), 
Sllvlo, Hélio Bárcia e Rlta(Belford 
Roxo), Hermínio Ferrarini(Grajatí), 
·Roberto O. Rezende(Nilópolis). O 
Troféu para a Caravana Mais Distante 

ROTARY CLUBÉ QUEIMADOS 

.-------------------, coube ao R.C. Botafogo, 

O RotaryClube Queimados realizou 
mais uma reunião de trabalho no úl
timo dia 11/08, quando na oportuni
dade estiveram presentes os 
Presidentes do R.C. Nova Iguaçu, 
Abdala Arydes e Paulo Roberto, do 
R.C: Nova Iguaçu-Austin. 

sua polícia e daí determinar uma lin
ha de ação, já que as informações que 
ela obtem, e toma conhecimento, é 
através da imprensa o que, nem sem
pre, espelha a realidade. 

Ao centro o Presidente Luz, l sua esquerda o Gov. Edson 
Avelar e l dlreha • _. Dalv■ Avelar. 

Contabilidade e Serviços 

Contabilidade - Marcas e Patentes 
Microempresas - Despachante 

Estrada Belford Roxo, 2022 sls. 03/04 

Jardim Bom Pastor 
Belford Roxo - Est. do Rio de Janeiro 

--Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

e REGISTRADORAS ELETRÔNICAS 

Rua Mar., Floriano Peixoto, 1480 • 4. 120 - Centro -
(Shopping Center de No'(a Iguaçu) - Tel: 767-0706 

~ .. __ ..... ·, ·-. . - . 

pará a 2ª mais distante ao 
Grajatí, para a maior pro
porcional, R.C. Vila da 
Penha e finalmente a mais 
numerosa, R.C. Nova Igua
çu-Prata. 

Entre as personalidades 
presentes não podemos 
deixar de citar a do nosso 
Assessor Jurídico dr. F.d
son Faria de Uma. 

O Rotaryano Carlos Ribeiro, Cmte. 
do 200 BPM, assumindo a tribuna 
falou so~re a criação dos "COMirn 
DE ETICA DE REPRE
SENTANTES DA SOCIEDADE" 
com o propósito de discutir com a 
comunidade civil o que ela quer da 

O Presidente (elétrico) Islam Batista 
deu ciência aos seus companheiros 
de que já existem projetos para a 
construção do marco rotário daquele 
clube na cidade. Finalizando o Pres. 
Paulo Robeqo (Austin) a~radeceu. 
aos seus companheiros daquele 
clube, por ocasião da visita do gov. 
Edson Avelar, em Austin. 

CASA MIDEIREIU DE 
RONDONIA LTDA. 

Direção Abraão Nascimento 
MADEIRAS EM GERAL 

Cerefelra - Cedro - Mogno - Frelfó -
Maçaranduba - Canela do Norte - L.ambrls -

Assoalhos - Portas e Janelas Coloniais 

Estrada Pl(nlo Casado 911 /915 - Callfórnla • 
Nova Iguaçu - RJ 

Telefones: 768-4468 e 768-6242 
5% de desconto n■ ■presentAIÇio desse ■núncio. 

CARNEIRINHO 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 

DE CONSTRUÇÃO LTDA. 

Vem ai carnelrlnho 
Uma Renovada 

Esperança 

Se você pensa em 
construção a 

CARNEIRINHO é a 
solução! 

Rua Maria Lúcia, 285 
Santa Rita - Nova Iguaçu 

RJ. -Tel: 988-5519 

AUTO •se~. Auto Escola Margon 
~ Direção: Paulo Gonzaga 

~ , Treinar! Só llgar MAActON •ASA• vai te buscar 

Rua ltacy, 61 - Juscellno - Nova Iguaçu - RJ 

CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS 
Aposentadoria • Pensão • Pecúlio • Acidente de Trabalho 

Ações Revisionais • Causas :rrabalhistas e Cíveis 
Tributárias e Família 

Sílvio Spano Barcia - Advogado 
Rua Rocha Carvalho, 1238 - Sala 205 • Tel: 761--0264 

Centro - BeHord RoxQ • Rio de Janeiro 

O melhor Plano, de Saúde. 
Pergunte a ·quem tem.· 

Rua Prof# V 

,,7 
t.. • .JJ..... • .A.... 

NILôPoLIS --------. Rua Carmel1 Outra, 1.728. 

,, 791-4112 

t RuaAntõnloTellesMenezes, 41-sala308 

,, 756-9084 



O Presidente Sllvlo Bércla do RC Belford -
Roxo, em nome do seu clube, recebeu do 
presidente Cezar Bauso o Troféu de Maior 

Caravana na festiva do R.~. Coelho da Rocha, 
pela visita do Gov. Edson Avelar. 

Ao ser quéstionado o 
porque da atitude, o em
presário ~iramente;
na nossa frente, afirmou 
que ele teria que ~lher 
entre OS··rotarianos e os 
demais fregueses, prefe
rindo estes últimos. 
Sílvio Bárcia lembrou 
então ao referido cida
dão que quando o Rota
ry 1iji se instalou, a casa 
era ~esconhecida, sem 
movimento, e graças as 
reuniões rotárias passou 
a ser visitada por empre
sários que apreciam a 
sua comida. 
Não resta dúvida é de 
boa qualidade. Lembrou 
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PRISCILA VILLANOVA, a experiência a 
serviço da Educação 

Príscila -Embora estejamos atravessan
do grave recessão temos, com o apoio do 
Prefeito "Joca~ do "Legislativo", além de 
boa vontade da comunidade, conseguido 
realizar um bom trabalho. antes eram 28 
escolas e hoje temos 33; implantamos 
supletivo em várias escolas e hoje temos 
merenda em todas as unidades, além de 
darmos total apoio as escolas e creches 
comunitárias. 

O empresário Dewett Catramby 
(Posto Triângulo de Belford Roxo) 
recebeu em recente reunião o título 
de sócio Honorário R.C. Belford 
Roxo, título que foi renovado por 
mais um ano para Wislaine Duarte 
Pereira, carinhosamente chamado 
por "Maninho". Eles merecem. 

também que através do R.C. Belford 
Roxo, o RC Coelho da Rocha eo RC 
Mesquita fizeram ali suas festivas, 
sem falar a do próprio clube, todas 
com mais de 200 convidados. Outros 
clubes ali pretendiam, segundo o 
Conselho Diretor, realizarem suas 
festivas. 

Em janeiro deste ano assumiu a Prerel
tura de Belford Roxo o politico Jorge 
Júlio, "Joca" que logo a seguir, ao no
mear seu secretariado, levou a para a 
pasta de Educação a renomada educado
ra Príscila Bouças Vlllanova, com larga 
experitncia na área e profunda conhece
dora dos problemas da região. 
O Sem Fronteiras, através de seu diretor 
Carlos Trigo, entrevistou a Secretária 
Prísclla para que a população tomasse 
conhecimento do trabalho desenvolvido 
em Belford RQ~Q-. 
SF - Qual o quadro encontrado, em Bel
ford Roxo, na área de educaçao? 
Príscila - O pior possfvel, sem recursos 
financeiros, as escolas desaparelhadas, 
defasagem de pessoal e muitas crianças 
e jovens fora de sala de aula. • 

SF - Como está sendo desenvolvido o 
trabalho em seus Departamentos? 
Príscila - No Depto. de Educação, sob a 
direção da prof.Ana Rosa Areias, temos 
dado todas as condições necessárias ao 
bom funcionamento das escolas,aten
dendo suas necessidades básicas e man
tendo uma intensiva reciclagem profis
sional. Na Cultura temos o jovem 
Ronaldo Júlio que com sua equipe tem 
promovido e apoiado os mais diversos 
eventos para elevação cultural da ci
dade. No Esporte seu pessoal tem man
tido diversas atividades, propiciando as 
crianças e jovens uma oportunidade de 
lazer que nunca tiveram. 
SF - Qual a filosofia aplicada na sua 
Secretaria? 
Príscila -. Nossa equipe eslá preparada 
para promover uma politica educacional 
com uma escola democrática, com aces
so de todos ... equalidade de tratamento. Muito constrangedora a situação 

que passou Conselho Diretor do 
R.C. Belford Roxo, proibidos pelo 
proprietário da Churrascaria La 
Bonne de usarem o microfone na 
plenária, como sempre o fizeram. 

N. R. Lamentável a atitude, talvez 
impensada do referido empresário 
e um gravíssimo erro comercial, do 
ponto de vista tático, já que o Rota
ry é uma entidade mundialmente 
respeitada. 1 SF - Qual a situação após estes sete 

meses de trabalho? 

N.R. - Em próximas edições estaremos 
divulgando os diversos trabalhos desen
volvidos pelas diversas divisões da Se
cretaria de Educação. 

O gatão Diego Reis Trigv 
que estará neste dia 01 de 
Setembro recebendo suas 
(ãs e amigos pã~a comemo
rar mais um aniversário. Ao 
lado do mano Ígor da m~e . 
"coruja" Vilma e do "Pai.: '_.::__ ____ __. 
zão" José Carlos Trigo ofi DIEGO 

cial . ~o exército Brasileiro, que 
também aniversaria no mesmo ~ 
dia ( só não diz a idade). -
Já no dia 09 será do "Amigão" ~ 

Januário Mancada Filho com di-
reito a bolo e velinhas. JOS~ CARLOS 

-[~füHl:EBD1%wf.Re.tillc.â.~âê.;;Mifârsf@ifü1 
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Retfftca - Carcaça - Eixo - CabeçotN 
Motores a Gasolina, Álcool, Diesel 

IIOU(S..f'ASSAT-KOMBl-0-iEVETTE-MONZA-FIAT-CORCEL-ESCORT 
Av. Pr-. eo.ta • SIiva, 1069- EdsM P

Mesquha - Nova Iguaçu 
(antiga Getúlio de Moura) Tela: 896-4726 • 796-1895 

APOIAMOS A EMANCIPAÇÃO DE MESQUITA 

NOVO REI DO LIMÃO 
ESPECIALIDADE EM FRUTOS DO MAR 

Rua Luiz Sobral, 599/605 - Callfórnla 
Rod. Presidente Outra, km 14,5:-Atrmrda Termas 

Nova Iguaçu 

- Ao lado da sua esposa Jacyra e CiJ 
dos filhos lngrid Cristina, Tassius .i. 

, Luiz, Cassius Luiz e Rosane, com 
a participação de todos os vizi-
nhos da RuaAlmério, no Bairro JANUÁRIO 

Sublime. 
Aniversariando no dia 03 de Setembro o 
garotão Adeleer de Andrade Rodrigues 
da Silva, que assoprará as dez 

velinhas ao lado da gatíssima 1~ 1 
. irmã Karine, da mamãe "Coruja" · ;. 
Leni, do papai Roosevelt e de . ;: ,, • _ 
inúmeras gatinhas e coleguinhas 
que muito o admiram. ADELEER 

Direção: Manuel J. S. Roballnho 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos "Tickets• 
como forma de paga

. mento 

Rua Dr. Thlbau, 20 • Tel: 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu . 

N o d i a 3 O o C e n t r o r-:::;;:::;:=::----, 
· Educacional Brasileiro es
teve em festa pela passa
gem do niver de seu diretor 
Rubens dos Santos Me
nezes. 

ºE no dia 13 dé setembro vai RUBENS 

acontecer na Eni Festas a ~------, 
contagem de mais uma data 
natalícia da nossa mui sim
pática amiga Eni · Simon~ 
aliás não vão faltar apitos, 
línguas de sogra, bolinhas, e 
etc... i.=:::;;;..;;;::;.E_N_I-=-

I 

I / LANCHONETE 
PALMA DE OUR LTDA 

"Desafia quem tem melhor preço" 
Lanches e Bebidas em geral 

Direção do Pucoal 
Rua Otávio Tarquinio, 16 - Nova Iguaçu 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
"0 melhor da Cozinha Arabe" 
O Atendimento que você merece. 

Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tel: 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu • RJ. 
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DE ONDE COMEÇA A 
I\ 

VIOLENCIA? 
e. A. Santana 

Você é contra a violência, mas é um dos que não leva 
desaforos para casa; Você é contra a violência, mas 
explode com palavrões diante da menor contrarie
dade, agredindo os ouvidos alheios; Você é contra a 
violência, mas põe seu rádio na altura máxima, indife
rente ao trabalho ou repouso alheios; Você é contra a 
violência, mas anda de moto ou de carro sem silencia
dor, só para se exibir ou se fazer notar por onde passa; 
Você é contra a violência, mas adora filmes e revistas 
pornográficas, sein olhar para a agressão sexual que 
você direta ou indiretamente provoca; Você é contra 
a violência, mas buzina forte para o carro da frente, 
mal o sinal de trânsito muda; Você é contra a violência, 
mas está sempre pensando mal do próximo do que 
bem, considerando a confiança dos outros um sinal de 
pobrei.a de espirita; Por tudo isso é que a violência 
vem de você mesmo, nós somos tão violentos que não 
enxergamos a própria violência nos nossos atos coti
dianos. 
O que se lê nos jornais em matéria de agressão e o 
resultado dessas atitudes, já que a maioria, imitando 
seu mau exemplo, jamais poderá viver em paz no 
mundo. ' 
Portanto, ou você muda por dentro, ou.não tem moral 
para reclamar da violência de ninguém. 

• Para -xJmemorar os 97 anos de Austin, vai acon
tecer no dia 19 de setembro a II CORRIDA 
RÚSTICA DE AUSTIN, cuja largada e chegada 
será na Av. Maria da Glória (próximo ao C.Olégio 

- Amazor), a partir das 9 da manhã. As inscrições 
para participação do evento estão sendo feitas na 
Rua Coronel Monteiro de Barros, 262 -
C.Onfecções OPEN-SUB, em Austin. A tarde vai 
ocorrer, também, corrida infantil. O evento é uma 
realização do Eloi. 

Prognósticos pra a 1 ª Quinzena 
de Setembro 

.. , .. ú & éZ{-&M...-4 · ú w ; @ &1 ; @j 

Áries -C.Ompromissos sociais e profissionais mais 
pesados, no amor tudo correrá bem. 

Touro - Período benéfico, bons sentimentos flui
rão do lar. 

Gêmeos - Socialmente bom, profissionalmente 
positivo, cautela nos _assuntos domésticos. 

Câncer - Finanças em alta, boas notícias, assun
tos domésticos agitados. 

Leão -Período financeliramente bom, p·rofissio
nalmente confuso, socialmente estático. 

Virgem - Bom período, ótimo financeiramente, 
no amor não será tão benéfico. 

Libra - Período negativo, aconselha-se ação sis
temática e cautelosa, o silêncio será de ouro. ., 

&corpião-Período de dupla natureza, boa e má, 
prudência, eficiência, discrição são exigidas. 

Sagitário - Grande projeção, exigências profis
sionais grandes também seja prudente. 

Capricórnio -A situação começa a modificar-se, 
alguns transtornos persistirão de leve. 

Aquário - Não será ainda um bom período, mas 
será passageiro, algo bom no ar. 

Peixes - Período socialmente intenso, no entanto 
os astros aco~lham cautela e atenção. 

Despachante Público Estadual - Matr. nº 520. 722-0 
SERVIÇOS JUNTO AO DETRAN - CARTEIRA DE HABILITAÇAO EM 3 VEZES SEM JUROS 

Matriz - AUSTlN - Gllmar de Souza 
Rua x:v de Novembro 20, Grp. 102/106 - Tels: 767-2889 /665-2255 - Tele-Mensagem:532-0no Cod. 5007 

Flllal l • NILÓPOLIS • Daniel Pereira Rezende 
Praça Nilo Peçanha 97, Grp. 304 - Tel: 791-5890 

Flllal 11 • RIO DE JANEIRO - Francisco Cesar Loiola 
Rua Marechal Câmara 160 -Grp 1427 - Tel: 262-3911 

Filial Ili - PENHA CIRCULAR (Mercado S. Sebastião) Francisco Joslvan 
Rua da Batata 106 s/102 - Tel: 280-1852 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL , 

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE· E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. F1o1teno Pelxoto,2171 • 1º Andar-Centro· Nova.Iguaçu •RJ-Tel.: 768-5847 
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OS NOS LUNARES 

Roberto Freitas 
Isto não é fantasia, (como disse Marlon Brando em 
ceno filme), eles existem e são palpáveis intelectiva
mente, caros leitores. 
Esses nós são pontos de retomó em que a Lua dá no 
seu movimento senoidal, durante 19 anos em sua 
trajetória no Zodfaco e marcam o lugar mais alto ao 
None (cabeça do dragão) e o mais baixo ao Sul 
(cauda do dragão) no movimento lunar. 
A cada seis mesesoSolaU7.a por eles e ai lem<lloo~ 
Apesar da denominação prosaica: Dragão ( cabeça e 
cauda) sua ação é efetiva e nada tem de fantasiosa ou 
mfstica. É grafada no mapa celestial com slmbolos 
iguais a colchetes , muito parecidos com o signo de 
Leão e distam 180 graus um do outro, seu movimento 
é retrógrado e em média é 3 minutos do grau por dia. 
Marca no consulente seu destino a ser seguido em 
vida e sua divida kármica de vidas passadas. 

ACONTECÊNCIAS 
• Na Casa de Saúde da Ass. dos Sub-Oficiais e 
Sargentos da Marinha, nasceu o mais novo cida
dão brasileiro Marco Aurélio Holanda Coelho, fi
lho do casal Cosme Luis Coelho e Miriam Teixeira 
H. Coelho. Sendo o primogênito, a residência do 
casal nao pára vazia Seu pediatra é o Dr. José 
Luiz Dias de Almeida. 

• Completou mais uma idade a jovem Suzana Cos
ta Correia, ali em Santa Eugênia, onde recet;>eu os 
parabéns e o carinho dos familhares e amigos. 

• E no dia dos pais, o empresário José Carneiro, 
•Carneirinho", promoveu mais uma festa de ar
romba para tfomenagear os pais da localidade de 
Santa Rita, onde Carneirinho tem o seu estabele
cimento comercial. Howe inclusive apresentação 
de TaeKwondo e concursos infantis, com prêmios 
para a gar9tada. · · 

• No 23 p. p. aconteceu em grande estilo o ani
versário da Sr8 Marisa Pimenta da Silva, esposa 
do empresário Wilson Santos da S®a, proprietá
rio da PINK HOMES PANTHER. Presenças ao 
ágape: José Santos da Silva, sua Eneida e filhos. 
Fernando Carlos Teixeira, Flávio Santos, Tereza 
Carreiro, esp. do Ver. Célio Carreiro, Fátima sua 
assessora, José Osório e muitas outras pessoas 
que não dá para citar neste espaço. A todos os 
votos de felicidade dessa ttquipe. 
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11RENASCER 11 AGITA o PEDAÇO 

Em torneio realii.ado no dia 8 p.p. na Associação dos 
Taifeiros da Armada (ATA) a equipe da chapa Renas
cer sagrou-se campeã pelo placar de 6 a 3 disputado, 
com a equipe da ATA, cujos artilheiros foram . rls 
atletas Kelson e Luciano (empatados). Na foto a 
equipe campeá, da esquerda para a direita:Kelson, 
Peter, Luciano, Paulo, Santana(Técnico) e agachados 
Telmo, teve e Kelton. 

Telmo Santana - Revelação da 
Escolinha do Heliópolis 

O garotinho Telmo, de 15 anos, mostrou que é bom 
goleiro, ao participar do Torneio do Dia dos Pais, 
promovido pela Associação dos Taifeiros da Armada. 
Goleiro com uma impulsão de dar inveja, bom reflexo, 
perfeito e sensato nas saídas do gol. Telmo pôde mos
trar todo o seu talento ao defender a equipe da Chapa 
Renascer. Na foto abaixo, da esquerda para a direita: 
Raphael(Colégio Leopoldo), Jardel(Vasco), Tel
mo(revelação do Heliópolis) e Jony(Seleção de Futsal 
do Colégio Leopoldo). 
Em animadíssimo churrasco de confratemii.ação na 
Sede Campestre da ATA, a Chapa Renascer, lançou a 

camiseta com o "logotipo Renascer". Presentes ao 
evento o jogador do Vasco, Jardel, top- models da 
Acad. Corpo e Forma, alunos do Colégio Leopoldo, e 
~ integrantes do time Renascer, que sagrou-se 

- campeã naquela data. Na foto, integrantes da chapa 
Renascer. 

MOSAICO POLÍTICO Nelson Júnior 

MESQUiTA JÁ TEM DATA PARA 
O PLEBISCITO 

O TRE/RJ fixou a data de 28 de novembro para a 
realii.ação do plebiscito de Mesquita, a fim de a . 
população daquele distrito iguaçuano decida se 
quer desmembrar-se de Nova Iguaçu, ou não, e tão 
logo a esta divulgação os prováveis candidatos a 
PREFEITO já mostram suas caras. Pelo menos, 
cinco nomes já aparecem, com mais frequência, 
nos papos das esquinas: Dep. Est. Fernando Gon
çalves e José Montes Paixão, Vers. Alarico Rodri
gues (Kinha), Joge Cat.1pos e Sebastião Corredei
ra. Aliás, todos candidatos a deputados estaduais, 
sendo os dois primeiros candidatos à reeleição. 

CAMELÔS ENLATADOS 
O Secr. Mun. de Comércio e Indústria de Nova 
Iguaçu, Luiz Antunes, determinou que os camelôs 
que ocupavam o calçadão da Amaral Peixoto, ficas
sem confinados nas Travessas Rosinda Martins, Re
nato Pedrosa e Heraldo Sales de Abreu, como se 
fossem "sardinhas" e, para justificar essa determina
ção, orientou a seus auxiliares para informarem aos 
prejudicados que é ORDEM do Pres. do Legislativo 
Iguaçuano, a retirada deles da Travessa Rosinda 
Martins. Será? 

PSDB COM DIRETÓRIO EM NOVA 
Todas as segundas-feiras a partir das 18 h., na Rua 
Cel. Francisco Soares,231 s/30'2, o PSDB vem reali
i.ando reuniões semanais com a frequência de mui
tos políticos que, embora ligados a outras siglas, de
sejam conhecer melhor o partido TUCANO. 
Dizem a "boca pequena" que o ex-presidente do PDC, 
David Monteiro e o Presidente do PSC, em Belford 
Roxo, Antonio Aparecido, sejam os próximos a vesti
rem a camisa dos TUCANOS. Pagamos para ver! 

CÂMARA OU HOSPITAL? 
Quase que semanalmente um vereador solicita "li
cença para tratamento de saúde" por mais de 30 dias 
e o suplente é automaticamnete convocado. 
Nem sempre elas são para tratamento de saúde, embora 
o pedido o seja, aproveitando o pedido para realizarem 
viagens particulares ou de negócios prejudicando em 
muito o desenvolvimento dos trabalhos da casa. 
Atualmente estão em "licença de saúde" os verea
dores: Itamar Serpa, Nagy Almawy, José Recbuem 
que, aparentemente, estão em perfeito estado de 
saúde. O presidente da Casa não está gostando do 
procedimento de vereadores que embora estejam 
presentes não respondem PRESENÇA em plenário, 
não permitindo a instalação das sessões ordinárias. 
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Competência, Garra e Amor a 
Serviço de Queimados 

Ozlel Peçanha 

Da esquerda para a direita: O- Marllce (1 ª Dama), VerNdor 
Dequlnha, c■rloe Albino, Luiz Gonzaga (Vice-Prefeito) • Dr. 
Haroldo Nonato (Secr. de Saúde) por ocasião da Inauguração 
do Posto de Saúde São Bartolomeu. 

FJeito \Ueador e, em seguida, pelos méritos, Presidente da 
amara Municipal de Queimados, o Prot: Carlos Albino 
Pires de Andrade, arregaçou as mangas e tirou de sua inse
parável~ uma relaç1o de proje~ previamente elabora
dos no decorrer de sua campanha eleitoral, vitoriosa. 
Engenheiro químico, com Mestrado em Engenharia de 
Alimentos, pela Universidade Rural do Rio de Janeiro e 
bacharel em química pela UERJ, Carlos Albino, tomado 
pelo otimismo, oonserva vivo, na mente, o verde da espe
rança de dias melhores para a população do recém-eman
cipado Queimados, abrigando no coração as cores de uma 
cidade arborizada,llorida e próspera 
~que~umiu trabalhado nasrer ao por doso~ às vezes 
atémm,comoompetência,garraeamorparaoscercade250 
mil queimademes, todos necessitando de tudo, em t~ as 
áreas. Seu oontato com o comércio, as indústrias e polfticos, 
n\ostra o sentido daro e tramparente pelo bem estar do 
munidpioe dos munfcipes. A Secretaria Estadual de Indús
tria e Comércio e a CODIN,já manifestaram seu apoio para 
o desenmlvimento da cidade, via Distrito Industrial, e as 
Indústrias Kai5er, Quantum Engenharia e a Ideal Standard 
comprometeram-se junto a Carlos Albino dar todo apoio 
efetivo à populaçlo. 
Para ele, tudo é prioritário ao desenvolvimento do novo 
munic(pio, gerando importante intercâmbio polftico 
entre a CMQ e a ALERJ, para criar-se beneficios nas 
áreas sociais, de saúde e cultural. Suas reivindicações 
são todas de caráter emergencial: farmácias e postos de 
saúde atendendo 24 horas. Existem aproximadamente 
10 postos de saúde espalhados pela cidade e duas casas 
de saúde, a Bom Pastor e a Cemoq, atendendo precaria
mente a população. 
Um de seus projetos é "SAÚDE DA GENTE", revivendo 
o antigo médico da família para ir de casa em casa nas 
comunidades carentes, já tendo incll!Sive providenciado 
um nebulizador, para atendimento àqueles pacientes com 
problemas respiratórios. Ele acredita que a organização 
traz progresso e para isso tem uma as.sessora para pesquisa 
de campo, a fim de tomar conhecimento dos problemas e 
buscar as soluções. Também o Projeto "SEXTA MUSI
CAL", com músicas de qwllidade, executadas por instru
mentistas da Escola Nacional de Música Villa Lobos, 
levando assim cultura ao povo. 

A Máquina Carlos Albino 
De domingo a sábad,o, tudo funciona na agenda de Albino. 
Ele não tem folga. 'As segundas-feiras dá atendimento ao 
público das 14 às 17 h.; terças dá aula em Vassouras, de 
química, a mesma que leciona em Queimados em duas 
escolas públicas. Ainda em Vassouras dá aula de aditivos. 
Aliás está entusiasmado com a cooperação do Dir. de 
Operações do Senai de lá, que vai trazer uma unidade 
móvel com cursos de hidráulica e eletricidade com dura
ção de 3 a 4 meses. Quartas e quintas o atendimento é 
e~clusivo à entidades, partidos políticos, imprensa e asso
ciações de moradores. Sextas o público tem o seu espaço 
e ~os sábados e domingos é, reservado para ouvir as comu
mdades, inteirando-se dos assu~tos mais evidentes e ur
gentes. E ainda tem tempo para tomar um cafezinho. 
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LEI ORGANICA CONSOLIDA 
r 

MUNICIPIO DE QUEIMADOS 
Considerada como 
avançada legisla
ção municipal, 
Queimados, com a 
sua promulgação, 
consolidou-se co
mo município, ape
sar do susto da vés
pera, de não ser 
promulgada 
A sessão solene 
presidida pelo Ve
reador MIiton Cam-
pos, contou com 

O Pres. da Câmara Constituinte, 
MIiton Campos, assina a Lei. 

expressivo comparecimento de políticos e de povo, 
no Qu~imados Futebol Club, entre eles Dep. Nel
sun Bornler, Dep. Déllo Leal,Eloar A. Vago, Secr. 
de Fazenda (PMQ), Dep. Est. Paulo Duque, 
Ver.Derll Braga(JaperQ, Ver.Wagner Salgado(Bel
ford Roxo), Francisco VlrgílJo C. Pr.ado(Secr. Adm. 
PMQ). Luiz Torres(Secr. Meio-Ambiente do 
RJ),Lulz Macedo (Proc. da PMQ),Jorge Pereira e 
Luiz Gonzaga de Macedo, Prefeito e Vice de Quei
mados, Alulzlo Gama do TCE e todos os verea
dores daquele mui:iicípio: Azalr Ramos, Pedro 
Portes, José Carlos de Pádua, Jorge Nascimen
to, Geraldo Ramos (Geraldão), José Alves de 
Carvalho, MIiton Campos, Carlos Albino (Pres. da 
CMQ) e GIiberto P. Oliveira, o GIL DO GLÓRIA, 
entusiasticamente aplaudido pelos presentes, bem 
como o Dep. Oéllo Leal. 
O Prefeito Jorge Pereira, Carlos Albino, Pres. do 
Legislativo local e o Conselheiro do TCE Alulsio 
Gama receberam exemplares encadernados da 
Lei, já então promulgada. 

AUSTIN ENTROU NA CAMPANHA CONTRA A FOME 
Atendendo ao apelo do sociólogo Betinho, vários em
presários entraram na Campanha Contra a Fome em 
Austin, que ocorreu no dia 23/10, no Ferroviário Fute
bol Club, com o apoio de seu presidente José_de Almei
da. Dentre as empresas envolvidas e líderes locais 
contribuiram com a campanha Gilmar de Souza (Des
pachante), Valgas T~rism_o (L~iz Boa ~inta), Constru
tora Carreiro, Centrao-Rio DIStr. de Cimento (Osmá
rio Dias), Gelei Móveis, Sapataria A Preferida, 
Cosméticos Tempo Verde e Aroma do Campo, Cont 
Nelson Bornier e várias outras. Foram 16 horas de um 
show beneficente realizado pelo grupo Luiz Boa Pinta, 
sob a coordenação de Rael, Carlos Máximo, Valdeir e 
Gilmar de Souza, quando foram arrecadados 3250 kilos 
de alimentos não perecíveis, que foram distribuídos a 
famílias carentes, creches, e orfanatos. 

Entidades Escolheram 
Pedro Nardelli 

110 Empresário do Ano" 
Escolhido pela Delegacia Regional da Firjan, Clube de 
Diretores Lojistas (CDL), Sindi:;ato do Corr:ércio Vare
jista de Nova Iguaçu (Sincovani) e Associação Comercial 
e Industrial de Nova Iguaçu (Acini), o empresário Pedro 
Nardelli, foi laureado como "O EMPRESÁRIO DO 
ANO". 
À solenidade ocorrida no Nova Iguaçu Country Club 
reuniu as mais expressivas lideranças políticas e empre
sariais, incluindo o Secretário de Esta:lo da Indústria, 
Comércio, Ciências e Tecnologia, Dep. Jorge Leite. 

Na mesma oportunidade o juiz presidente do TRT - 1ª 
Região, foi homenageado pelos empresários com uma 
placa de prata. Pedro Nardelli pediu aos políticos, que 
facilitassem a instalação de indústrias nos seus municí
pios a fim de aumentar o mercado de trabalho. 
O ápice da solenidade foi quando Roberto de Almeida, 
Pres. da ACINI, entregou a láurea de "Empresário do 
Ano" a Pedro Nardelli, também iniciativa de Nelson 
Monteiro (CDL), Assis Vieira Fernandes (Cons. Del. da 
ACINI), Carlos ·Alberto Sobral (Firjan) e Vicente G. 
Sobrinho (Sincovani). 
Paulo Murilo, do grupo Dinâmica, enfatizou, ,não só a 
preocupação do homenageado pelo desenvolvimento do 
comércio e da indústria, bem como o amor e carinho que 
dedica à preservação de espécies animais em vias de 
extinção, citando o recente lançamento de seu livro: 
"Preservação do Mutum-de-Alagoas". 
E como sempre, a presença do atuante Deputado Federal 
Nelson Bornier, que prestigia, praticamente, todas as 
atividades dos municípios interiores que integram a 
Baixada de Guanabara. 
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O LADO DESCONHECIDO 
DO CRISTIANISMO 

Morammed 

É muito comum ouvirmos falar 
do lado oculto (ou "desconheci
do") de determinadas religiões, 
que se rotulam conhecedoras 
dos verdadeiros "mistérios" oca
sionando assim o aparecimento 
de pseudos doutores das leis 
espiritualistas (místicas). Que 
provaram o valor desta afirmati
va, vindo assim, eles mesmos a 
se reiniciarem nos conhecimen
tos (iniciação). Resta agora sa
bermos se os "ensinamentos" do 
cristianismo es!ão excluídos 
deste círculo das religiões ini
ciáticas, já que ele é o único 
primado da Gnose, pois que 
seus "ensinamentos" oferecem 
uma fé elementar e não uma 
ciência profunda. Se isto real
mente fosse real, seria um fato 
l~mentável, pois indicaria, 
nesse caso uma religião que foi 
feita para uma meia-dúzia de 
"eleitos" e não para toda a hu
manidade. Felizmente isto não é 
bem assim. 

contemporâneo sente a mais ex
trema necessidade, porque a 
maior parte dos ensinos contidos 
no "cristianismo" necessitam de 
uma extrema vontade de alcançar 
a luz. Podemos até assim dizer ... 
como uma flor que está desabro
chando e procura avidamente a luz 
do Sol. 
Se o ensino sério das idéias eso
téricas forem procuradas por pes
soas sérias, com toda a certeza, 
teremos respostas para muitas 
coisas que estão ocultas. Portanto 
os discípulos das idéias conside
radas pequenas, em outras épo
cas, eram relegadas à idéias satâ
nicas ... 

Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Figueira - D. Caxias 
FIiiai: Av. Getúlio de Moura, 616 

Centro - Nova Iguaçu 
Escrhórlo: Rua Prof- Venlna C. Torres, 230/408 

Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280- 767-5342 - n&-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
~11m111mm1m 1 1 m::: · wfW'""Affi!JJ2ZZX2 "'!iê,.m:u,WJI 

• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prof'I Venlna Corrêa Torr~, 230 • 10° andai 
Centro • Nova Iguaçu • (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767•7621 

Através de estudos sérios e impar
ciais, podemos assim dissiparmos 
gualquer dúvida racional. 
E dessa forma que o "cristianismo" 

Se contemplarmos o mundo de 
hoje veremos que o sentido reli
gião, no ocidente, sofre as difi
culdades que foram impostas 
pelas idéias das duas maiores 
"revoluções" que nos afetaram, 
que foram previstas em épocas 
não muito remotas. Mas apesar 
destas dificuldades felizmente 
existem pessoas que procuram 
os ensinamentos do Messias da 
Galiléia na sua verdadeira es
sência. 

c.·:F'.i::::::·~:e)~ii;-,:1 7 ~-t ·.·tJ:tl 
Despachante Público Estadual - Matr. nº 520. 722-0 

SERVIÇOS JUNTO AO DETRAN • CARTEIRA DE HABIUTAÇAO EM 3 VEZES SEM JUROS 

Matriz • AUSTIN • Gllmar lte Souza 
-Rua '1:11 de Novembro 20, Grp. 1~106 - Tel '865-2255 

Flllal 1 • NILÓPOtlS • Daniel Pereira Rezende 
Praça Nilo Peçanha 97, Grp. 304 • Tel: 791-5890 

Flllal li - RIO DE JANEIRO - Francl8co c ... loiola 
Rua Marechal Cãmara 160 -Grp 1427. Tel: 262-3911 

Flllal Ili " PENHA CIRCULAR (Mercado S. Sebutllo) Franclaco Joalvan 
Rua da Batata 106 s/102 • Tel: 280-1852 

. ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 

MENEZES JÚNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda • Balanços . Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2,11 ~ 1° Andar-Centro - Nova Iguaçu. RJ -Tel.: 7~7 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
DR. M. SIMÕES NETO 
Medicina Psicossomática 

PRURIDO ANAL 
CANTOR fez muitos estudos sobre o 
p_rurido ~nal sob o aspecto psicossomá
llco, propondo a seguinte definição: 
prurido anal é uma comichão persis
tente e crônica localizada no ânus. 
Trata-se, evidentemente, de um sintoma 
que se pode apresentar em diversas doen
ças, tais como oxiurose, alergia, eczema, 
irritação química e outras afecções do re
to. Há casos ditos de prurido anal cripto
gênico (de etiologia ou causa desconhe• 
cida), que exigem exame minucioso, 
além do exame psiquiátrico. 
Na ausência decallSa$ orgânicas, o problema 
torna-se árduo e exige grande perspicácia. 
O prurido como autopunição foi observa
do por Cantor nas seguintes circunstâncias: 
a mulher de um médico sofreu um acidente 
quando dirigia um automóvel dois dias 
antes de se instalar o prurido anal. Não 
houve danos pessoais mas o marido ficou 
aborrecido com o carro avariado. O pruri
do teria surgido em consequência do abalo 
nerva;o, como "expiação" pela "culpa". 
Outro caso narrado por Cantor refere-se 
a um complexo de pecado. Ocorreu na 
lua-de-mel de um homem católico que se 
teria casado com uma protestante. O pru
rido foiatnbufdo a uma autopunição pelo 
casamento contrário a sua fé. 
Uma forma de prurido anal teria surgido 
numa mulher após desentendimentos no 

lar que culminaram com o divórcio. A 
paciente interessou-se depois por outro 
homem com o qual se casou e o prurido 
desapareceu. 
Num outro caso, a mulher acusada pe• 
lo marido de infidelidade apresenta 
prurido anal intenso, sobretudo quan
do se aproxima a hora da chegada dele 
do trabalho. A psicoterapia foi o trata
mento de escolha e com resultado efi• 
ciente. O prurido desapareceu. 
Ao analisar esses casos, Cantor chama a 
atenção para a importância do prurido psi
cógeno e para o mecanismo de projeção no 
seu aparecimento. Lembra, também,a pos
sibilidade de se instalarem reações secun
dárias devidas a fatores infea:iosos, qufmi
cos ou secundários, o que exigiria 
tratamento conjugado, que visasse comba
ter os fatores psicógenos e ao mesmo tem
po os fatores secundários superpostos. 
Há casos de prurido na mulher em virtude 
da prática do coito anal O traumatismo 
local, as pequenas fissuras, ao lado do fator 
psicógeno, despertam a atenção para o local; 
revolta contra o marido,sentimentodeculpa, 
de pecado, agravam o quadro clínico. Nestes 
casos o tratamento exige a abolição da cau• 
sa, tratamento local e psicoterápico. 
O tempo é o senhor da rai.ão 
Que Deus nos proteja e... Até lá ... 

M. Simões Neto 

DR. M. SIMÕES NETO - MÉDICO· Medicina Psicossomática - Psiquiatria - Psicoterapia 
(Doenças Nervosas) Prof. da Unlv. do Rio de Janeiro - UNI-RIO 

Consuhas com Hora ·Marcada - Tel: 768-3884 

PÁG.3 

PSICOLOGIA E SAÚDE 
José Mesquita 

, , 
DISTURBIOS PSICOSSOMATICOS 

Segundo a Teoria Geral dos Sistemas 
Vivos, o Universo é composto de uma 
hierarquia de sistemas concretos, onde 
cada um é formado de matéria e energia, 
existindo todos em um continuo comum 
espaço/tempo. 
Baseados nesse principio, podemos en• 
tender o ser humano como uma unidade 
independente, tal qual uma estação 
transmissora e receptora, interagindo 
com seu meio ambiente, recebendo, in
terpretando e emitindo informações. 
Sabemos que, fatores genéticos e deficiên
cias na estrutura fisiológioi do individuo 
podem influir de forma decisiva, dando
lhe uma maior ou menor capacidade para 
suportação das pressões ambientais. 
O contato do indivíduo com seu meio 
ambiente faz-se através dos seus cinco 
sentidos, recebendo informações e fa
zendo uma interpretação pessoal das 
mesmas, segundo os dados armazena
dos em sua psiquê atrl\Vés das.experiên
cias vivenciadas. 
Paralelamente forma-se a sua estrutura de 
personalidade, que vem a ser uma resul
tante psicofísica da interação hereditarie
dade/meio ambiente, manifestada através 
do comportamento cujas características 
são peculiares a cada indivíduo. 
Foi observado também, que prolonga
das ,tens~ sobre a estrutura da perso
nalidade não geravam apenas disfunçõél 
orgânicas, e sim, lesões concretas em te
cidos do corpo, os quais, seriam comple
tamente saudáveis se não ocorresse a 
tensão emocional. 

Os fracassos, as frustrações e os confli
tos, são no fundo uma ameaça à integri• 
dade de nossa personalidade, fazendo 
com que criemos mecanismos para pro• 
tegê-la, tais como: reprimir uma reàli• 
dade (desejo) e pmjetar uma fantasia 
(mentira). Se tais mecanismos forem 
empregados de uma forma raáonal serão 
salutares, se de forma eit<::e$iva, poderão 
deixar profunõos traços neuróticos. 
A relação entre desej :>, obstáculo e satis
fação traduz-se como um problema, que 
quanto maior, mais exigirá da psiquê para 
uma possível solução. Não encontrada a 
solução o psiquismo entra em desequilf• 
brio, alojando-se o conflito nas estruturas 
mais profundas da consciência, agredindo 
posteriormente o individuo em todo seu 
complexo fisiológi.<n, sem que o mesmo 
tenha conscibcia do fatcr responsável 
por tais sintomas. 
Enquanto o conflito perdurar haverá 
disfunçôes orgânicas e agressões ao or
ganismo que, quanto menor a capaci
dade de suportação do individuo, pode
rão mais rapidamente evoluir para 
lesões concretas, normalmente na for
ma de doenças incuráv~is. Tais lesões, só 
poderão ser tratadas com eficácia se 
suas raízes emocionais forro extirpadas 
por métodos psicoterápicos. 

Dr. José Mesquita - Psicólogo Clínico 
Crianças - Adolescentes - Adultos. 
Comunidade São Francisco de Assis 
Rua Paraíso, 57 - Nova Iguaçu - Centro 
Sábados de 8 às 12:00 - Tel: 768-7727 

A INFORMAÇÃO 
POSITIVÃ 
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Convênios: Unimed, Saúde Bradesco, Bamerindus, Med 

Service, Sul América, Cedade (CAC) , Caarj, Banco do 
Brasil, Assistência Miller. 
Hora marcada: 768-0324 

Consultório: Flua Otávio Tarquino, 209/206 - Nova Iguaçu 
2", 4ª e 6ª de 16 às 19 h. 

Av. Irmãos Guinle, 901/205 • Queimados 
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Associe-se Já 
"Saúde é Nossa Meta" 
Direção: João Truta Neto 

Rua José Hipólito de Oliveira, 100 
Centro - Nova Iguaçu - RJ. 

Dr. Carlos A. e. de Lira 
ODONTOLOGIA MODERNA 

(padrão Internacional) 

• Atendimento de Adultos e Crianças • Apa
relhos de Raios X • Restaurações Estéticas ~ 
Ultra Violeta e Luz Halogena • laboratório de 
Prótese • Trabalhos de Prótese fD<a, Próteses 
Removlveis, Trabalhos em Porcelana (Metalo-

cerâmica) • Trabalhos de Urgência 

ConsuH6rlo Dentário: Travessa Moura S6, 
71 • Centro • Nova Iguaçu • Tel.: 768-6758 

~!~~~ 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 271- s/703 

Centro - Nova Iguaçu • RJ 

Dr. José Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica 

1 
DAS 15:00 bl 

Terça e Quinta-feira .1t:oo HORAS_ 

'uPOASPIRAÇÃO de gordu,- localizal'la no abdome, cintura 
PLÁSTICA DE MAMA para aumentar, d iminuir, enrigecer, eto 

. PLÁSTICA DE ABOOME para diminuição, ealrlas. flacidez, ele 
lpl.A5T1CA DO NARIZ para dlminuir,-aumel'itar, ~ . etp., 
'PLÁSTICA DA FACE totaf, tNta. pálpetmis, etc. 
:PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, _q1.elrnadn. -,: 

Rua Bernardino de Melo, 1.399. - sala 304 
(Centro Médico) • N. Iguaçu~ Tel: c Q8·.8313 
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SALADA MISTA ENFOQUE DO COTIDIANO 
DARCYCHUFf 

Antonio Aparecido 
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SAMBA E CARNAVAL BOA NOTÍCIA 
Sem â1ardes, a Prefeitura em Convê
nio com o Instituto Estadual de Flores~ 
tas vêm realizando um trabalho meri
tório de reflorestamento da Serra de 
Madureira Contudo é preciso ficar 
atento aos criadores de gado e aos 
incendiários, para que este trabalho 
não seja em vão. 

SINAL LUMINOSO 
Voltamos _a bater na mesma tecla. 
Quando é que a Prefeitura se dignará a 
instalar um sinal luminoso na Rua Ber
nardino de Melo, em frente à Floresta 
Miranda, ponto obrigatório de travessia, 
principalmente de estudantes? 
Depois que houver perda de vidas? 

DATAS 
COMEMORATIVAS 

DA 2ª QUINZENA DE 
NOVEMBRO 

15 - Dia da Proclamação da Repúbli
ca / 19 - Dia da Bandeira / 20 - Dia 
Nacional da Consciência Negra / 21 
- Dia da Homeopatia / 25 - Dia do 
Doador de San~ue. 

NOTAS SOCIAIS 
No dia 17 próximo estará aniversa
riando Juracy Fontes Carvalho, em 

Paraíba do Sul, junto com sua filha 
Marlene, netos e bisnetos.xxxx 
Proveniente do Líbano, está nos vi

sitando a Sr8 Hind Chimali, irmã do 
empresário lguaçuano Saad Seoud, 
que visitará várias cidades do Esta
d o.xxxx 

E no dia 17 p.p. quem aniversariou foi 
a Sr8 Vera Lúcia de Oliveira, quando 
recebeu os parabéns de seus amigos 
do Bairro Cerâmica.xxxx 
Num encontro (político) havido no dia 
23, na Casa Verde, em jantar, lá esti
veram Ronald Ázaro, José Carneiro 
(Carneirinho), Winston Neves, que 
aniversariou no dia 20 e mais José 
Mesquita, José Mª da Silva, Antonio 
Tomé de Lima, Luis Tadeu, Marcelo e 
Anibal Motta.xxxx 

Neste novembro aniversário de casa
mento do Ver. Jorge Campos com Se
diva, isto no dia 3, e no dia 29, Manoel 
Simões Neto (nosso colunista) e 
mais Abdala Arydes, no dia 30, As
sis Vieira Fernandes (lpabrinpel), 
no dia 20, Aroldo José Alberto no 
dia 12 (Malhas Cisne), Jorge Ferro, 
no dia 26, (Casa Vila Verde) Geral
do Miquelloti (Bebidas Drama) dia 
6, Luiz Ormindo (Agro- Rio)', dia 23, 
Márcio Nogueira no dia 23 (Zeplan 
Bijou). A todos os aniversariantes 
os votos de felicidades da equipe 
SEM FRONTEIRAS. 

Esta terra se tornou conhecida co
mo o •país do futebol", e, na opinião 
geral, das camadas mais baixas às 
mais altas, tudo acaba em •samba e 
carnaval". 
Como a voz do povo é a voz de Deus, 
chegamos à conclusão de que não 
há nad.a mais certo, dada a maneira 
com que tudo é tratado, inclusive as
suntos da mais alta seriedade, com 
pesados reflexos sobre os interesses 
da classe pobre, a mais prejudicada. 
Focalizamos dois fatos que surgiram 
há pouco e de que maneira foram 
sugeridas providências para sua solu
ção: 
P.C. Farias foi localizado na Inglaterra, 
por iniciativa particular, e não pela po
lícia, o que se é de estranhar; e como 
não há tratado de extradição entre o 
Brasil e aquele país, apareceram logo 
•estrategistas de botequim", sugerin
do que fosse proposta a troca de PC, 
fu~itivo do Brasil, pelo BIGGS, fygitivo 
da Inglaterra, que aqui se encontra ho
miziado. 
Seria uma providência simples para a 
solução do problema Isto se a Ingla
terra não fosse diferente do Brasil, no 
que tange aos seus •usos e costumes•, 
que são encarados com seriedade, e 
se baseiam nas tradições do país; en
quanto que no Brasil eles se baseiam 
não em tradições mas sim em casuis-

mos, prevalecendo sempre a chama
da "Lei de Gerson•, na qual cada um 
defende seu interesse particular. Esta 
proposta naquele país será rejeitada 
de pronto. 
A corrupção da Comissão de Orça
mento da Câmara de Deputados veio 
à tona, e foi feito o que o Regimento 
Interno caquele poder legislativo re
comenda: Constituição de uma CPI, 
apuração dos fatos, captação de pro
vas e julgamento dos r,ulpados, com 
a cassação de mandatos P dos direi
tos políticos em caráter definitivo, en
caminhando-se o processo para a po
lícia e o judiciário para que se aplique 
as penalidades legais. Isto porque se 
presume que apenas uma minoria 
transgrediu as normas penais e não a 
maioria. Este seria o caminho a ser 
seguido em qualquer país culto, re
sponsável e civilizado. 
Á vista desse acontecimento, surgiu lo
go o Deputado Miro Teixeira, não sabe
mos se querendo aparecer na mídia, 
e, com postura de grande líder e pre
tensões a sábio da Galiléia, propôs 
antecipação das eleições, jogando pa
ra escanteio a nossa Constituição e 
suas recomendações sobre eleições. 
Se fôssemos adotar a recomendação 
daquele parlamentar, não teríamos 
dúvida de que haveria mais um Samba 
e Carnaval. 

Luiz Carlos Madureira Leal 

Mareio Luiz Fonseca Leal -"'-Quinino Bocal~ 25. _. 7f17- Cemro- N. 1guaqu 
O. t iis 13 h-Tel.: 768-8017 

VICENTE PAIVA • Proietista 
Plantas, ProJetos, Fraç,io Ideal 

Serviços junto a PMNI e cartórios 
Orçamentos sem compromisso 

. Rua ()tjylo Tarqulno, 45 sala 312 - Recados: 767-1198 
Galeria Cent!.!11 frente ao BanerD 

MERCADO PRINCEZA 
Em Tempo de.Economia 

O Mercado Prlnceza 
Dá Show de Preços Baixos 

A Educação tratada com respeito 

Rua Xingú, 15 - Santa Rita - Nova Iguaçu 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualidade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
Acehamos Bolsai de Empresa totalmente 

Integral. - Jardim à a• Série 

Tel.: 767-2244 - Rua Mlrlm, 35- Centro- N. I. 

, 
SBTELIT 1

1 
Jif- 1!1 

Carimbos ::;1 

*"' Gráfica e Placas 1 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

e REGISTRADORAS ELETRÔNICAS 

Rua Mar. Floriano Peixoto, 1480 - Lj. 120 - Centro -
(Shopping C_e_n_ter de Nova lg_ua9~) ~ :r ~~: }67-0706 

Placas Acrílicas Gravadas, PLACAS DE 
BRONZE, Auto e Souvenir 

SÓ TÉLIT ARTEFATOS DE 
BORRACHAS L TOA. 

CONVITE DE CASAMENTO, Bodas, 15 anos, Santinho de Luto, Plastlflcação. 
Chaveiros e Placas de Metal em Fotogravura. - Plastl(lcações - Xerox 

Cartões e Convites em Relevo e Brlll:io. - Carimbos de todos os tipos - Datadores 
Numeradores - Clichês - Chancelas, etc. 

Travessa Rosinda Martins, 82 - Grupo 201/302 - Centro - Nova lgun7u 
Rio de JaneiFe•-CEP.26210-030 .... Tel ... e. F.ax:.167..-0658 . ··--·---·----
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NOSSO SINHÔ 

DO SAMBA 
Esse Sinhô-Rei do Samba, 'Nos
so Sinhô do Samba", para Edigar 
de Alencar, era José Barbosa da 
Silva ( 1888-1930). Carioca da 
Rua do Riachuelo, o piano do avô 
foi seu primeiro brinquedo e aos 
sete anos já tocava algumas melo
dias. Em 1897 conheceu Caninha 
e em 1902, Pixinguinha, com 
quem frequentaria os sambas na 
Casa da Tia Ciata, berço do Sam
ba da Cidade Nova. Passou a to
car em blocos como "Dragão 
Universal", "Torne a Benção à 
Vovó", "Netinho do Vovô" e "Ka
nanga do Japão". 
Por essa época conhece Ernesto 
Joaquim Maria dos Santos, o 
"Donga", de quem seria discutí
vel parceiro em "Pelo Tele
fone", primeiro samba batizado 
corno samba, em gravação no 
disco. 
Notabilizou-se por outras com
posições com "Fala Meu Louro", 

"Pé de Anjo", "Cassino Maxixe", 
"Recordar é Viver", "De que Vale 
a Nota Sem o Carinho da Mulher" 
e o inesquecível "Jura". 
Algumas, nem sempre confessa
damente, "apanhados no ar". 
Samba é igual a passarinho - cos
tumava dizer - pertence a quem 
pegar primeiro, o que lhe vale
ria brigas homéricas com Hilá
rio, China (Pix:inguinha) e mais 
tarde Heitor dos Prazeres, que 
reivindicava a autoria de "Gosto 
que Me Enrosco", o samba pre
ferido de Sinhô, gravado por 
Mário Reis. Criador de ritmos 
novos, no entender de Orestes 
Barbosa ou "Fixador do Sam
ba", na expressão de Almirante, 
Sinhô deixou uma imensa pro
dução que bastaria para justifi
car a consagração que teve em 
vida, sem necessidade de "pegar 
passarinhos", aqui e ali. (O Pre
lo, suplemento de Cultura). 

PÁG.5 

Dando continuidade ao artigo ante- Laranjas, Amarelo de Cromo Laran
rior, hoje estamos dando os nomes ja (Jaune du Chrome Orange), Ama
das cores que são encontradas no relo de Cádmio Laranja (Jaune du 
mercado. Cadmium Orange), Vermelhão 
Amarelo de cromo limão (Jaune du Francês (Vermillon Française), Ver: 
Chrome Citron), Amarelo de Cromo melho da China (Rouge du Chine), 
Claro (Jaune du Chrome Clair), Ama- Vermelho Inglês (Rouge Anglais), 
relo de Cromo Médio (Jaune du Vermelho de Veneza (Rouge du Ve
Chrome Moyen), Amarelo de Cromo nise), Verme\ho de Cádmio Claro 
Escuro (Jaune dµ Chrome Foncée), (Rouge du Cadmium Clair), Verme
Amarelo Oca (Ocre Jaune), Amarelo lho de Cádmio Escuro (Rouge du 
Oca Claro (Ocre Jaune Clair), Ama- Cadmium Foncée), Vermelho de 
relo Oca Dourado (0cre Jaune Pouzzoles (Aouge du Pouzzoles), 
D'Or), amarelo Oca Carne (Ocre Laca Escarlate (Laque E'carlate), La
Jaune Chair), Amarelo de Zinco ca de Garança Rosa (Laquo du Ga
(Jaune du Zine), Amarelo de Cádmio rance Rose), Laca de Garança Clara 
Limão (Jaune du Cadmium Citron), (Laque du Garance Clair), Laca de 
amarelo de Cádmio Claro (Jaune du Garança Escura (Lac,ue du Garance 
Cadmium Clair), Amarelo de Cádmio Foncée), Laca Gerânio (Laque Géra
Médio (Jaune du Cadmium Moyen), nium), Carncim (Carmin), CarmimAli
Amarelo de Cádmio Escuro (Jaune zarina (Carmin Alizarine) , Carmim 
du Cadmium Foncée), Amarelo Bri- • Sólldo (Carmin Solide), Azul Cerúleo 
lhante Claro (Jaune Brillant Clair), (BleuCaeruleum),Azui UltramarCla
Amarelo Brilhante escuro (Jaune ro (Bleu Outremer Clair), Azul. Ultra
Brillant Foncée), Amarelo de Ná- mar Escuro (Bleu o ,,tremer Fon
poles Claro (Jaune du Naples Clair), cée), Azul de Cobalto Claro (Bleu du 
Amarelo de Nápoles Rosado (Jaune Cobalt Clair), Azul de Cobalto Escu
du Naples Rose), Amarelo lndio ro (Bleu du Cobalt Foncée), Azul de 
(Jaune lndien), Amarelo de Pérsia Paris (Bleu du Paris), Azul da Prússia 
(Jaune Pérse), Amarelo de Marte (Bleu du Prusse). 
(Jaune du Mars). Continua na próxima edição. 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella - Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 - VIia Garrido - N. Iguaçu -Tel:767-1721 

Ford O KM ... ,,. 
é na lguave CONVÊNIOS: 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
Ministério dos Transportes, Compactor, 

Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 
Pampa SR XP 
Cab. du"pla 
Super 
Promoção 

~ iguave Veiculas Ltd3. 
A inell1or IWN da seu Ford. 

Av. Cario. Marqun Rollo, 151 - Nova lguaç.u 

PABX 796-"I "l "I O 

SR XKF 
4 ptas 
Super 

-
Concessionária dos Serviços Funerários e de 

Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

DIRETOS: . 796-1307 / '2.377 / 2496 / 3685 / 1749 / 2533 
Promoção ..... Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 

Tels.: 767-0124 / 767-0529 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUANA 

ELMAR TRANSPORTES LTDA 
Rua Bahia, 135 Posse Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2576 / 2577 



PÁG. 6 

BELFORD ROXO NOTÍCIAS 

BELFORD ROXO TEM PREFEITO MIRIM 

Em movimentada festa, Daniel dos Reis 
Lessa, de 11 anos, cursando a 4ª série da 
E.M. Manoel Gomes, foi empossado, no 
dia 23, pelo Prefeito Jorge Júlio (JOCA) 
e pela Secretária de Educação Priscila B. 
Villanova, no cargo simbólico de PRE
FEITO MIRIM da "Cidade do Amor". 
Daniel estará "governando" ao lado do 
"Prefeitão" pelo restante do ano de 1993, 
sendo em 1994, eleito o seu sucessor. 
Daniel foi "eleito" Prefeito-Mirim atra
vés de um concuno de melhor redação, 

com a participação de todos os alunos 
das escolas municipai~. 
Hugo Alves na oportunidade leu a re
dação que deu vitória a Daniel, que após 
o ato da "posse", recebeu da primeira-da
ma Maria Lúcia Santos, uma bicicleta 
como prêmio. 
Em sequência o grupo de pagode RA
D IAÇAO, composto por 9 crianças de 3 a 
12 anos, que animou a festa da criançada 
A promoção foi coordenada pela Prof' 
Dulce Gonçalves, Dir. da Divisão• de 

----------------- Integração Educacional,su

De Trote e Caputo 
PAPELARIA E LIVRARIA 

UMA ORGANIZAÇÃO A SERVIÇO 
DO ESTUDANTE 

São Joio de Merttl - BeHord Roxo Duque 
de Caxias • Vllflr dos Teles 

PBX 756-1117 

pervisionada pela Prof' Ana 
Rosa Areias, Dir. Geral de 
Educação e o apoio de Ed
son Buruche, Dir. de Turis
mo e Eventos de Bel. 
Diversos vereadores presti
giaram o evento, entre eles, 
Carlos Qd, Zemar, Edinho, 
Joaquim Mariano, e Renato 
de Jesus, e mais os secretá
rios Ediraldo Ivfatos, 
Eduardo e Ricardo Gaspar 
(também vice-prefeito) que 
disseram presente. 

ANUNCIE NA RBR SOM, S. ANOS NO AR 
A SERVIÇO DA COMUNIDADE. 

Studloe: Rua Rocha carvalho, 1232, Sta. 203/204 
Centro - Belford Roxo. 

Dlrec;âo Geral do ComW11c■dor - Regtn■ldo Plrole 
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REI DOS BANCOS 
• 8ancce -reclln6vele Pllod<!I .. canoa l baM de 

-..e&-~-~ 
• ilillco. • Capas Procat e Cotn Cer 

~ moldadoll."""' de po,ta 
~ CE BANCO A SECO• Dlreçi,o de Relna'do 

RuaCllálllo T-"'6o, 1f1ZT -Now. iguç,- Tet 7811-21111 
A,v. Benjamin P. Dia, 830 - 9ello!d !mo - Tel: 781-o:28& 1 
R llrÍlge, 5-Penha Clrcular feoq . e/ Lobo Jr1 Tel: 28<H1848 

Centro de Educ~ção Moderna 
e Ja-rdim Escola Castelinho 

e 
E 
M 

17 ANOS DEDICADOS 
COM CARINHO E AMOR 

À EDUCAÇÃO 

28 de Outubro 

1976 1993 
Rua Virgilina Bicchieri, 61 Belford Roxo - Tel.: 761-4881 

.. . .. .. .. .. . 
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BELFORD ROXO NOTÍCIAS 

ALUNOS FAZEM A XV MOSTRA DE 
CIÊNCIAS E ATIVIDADES 

•o Chimarrão" • costume gaúcho, no stand do folclore. 

Na vanguarda dos acontecimentos educacionais, o 
CEM - Centro de Educação Moderna - realizou 
em suas instalações, no final de outubro a XV 
MOCA Mostra de Ciências e Atividades que en
volveu todos os alunos desse estabelecimento de 
ensino, com o objetivo de desenvolver a habilidade 

Alunas mostram suas 
habilidades em reações 
químicas. 

Stand das plantas medicinais, que servia chás aos 
visitantes, á sua escolha. 

científica do aluno e quebrando a barreira profes
sor-quadro-giz-aluno, destacando as atividades 
científicas, culturais e folclóricas. Foi mostrado de 
tudo nesta Mostra desde ao Stand do "Castelinho" 
- que já são alfabetizados em duas línguas: Portu
guês e Inglês - passando por Meio-Ambiente, Sis
tema Circulatório, Reprodução Humana, Aids e 
Doenças Sexuais, Computação Gráfica, Gasolina 
Aditivada, Alimentação sob o Aspecto Tóxico, 
Reações Químicas. A aplicação da Informática na 
Educação, Contabilidade na Politécnica da Educa
ção, Educação no Trânsito e muito mais. 
Tõdos os estudantes tiveram ampla liberdade de 
escolherem os temas, onde a criatividade "correu 
solta", com a participação de todo o corpo de 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
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CURSOS DO 

MATERNAt 

Direção: Otília S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e 

Suzi Canuto 

' . , 
A. _8!! SERIE 

~ 
[EB 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel.: 761-5202 

Centro Educacional Brasileiro 
ªONDE O PROFESSOR ENSINA 

E O ALUNO APRENDEª 

Direção: Prof.: RUBENS MENEZES 
Rua Dagmar nº 38 - Centro de Belford Roxo 

(Próximo ao parque) - Tel.: 761-6549 

CURSOS: Pré-escolar e 1° grau (C. A. à a• série) 
SUPLETIVO (5ª à a• séries em 2 anos) 

2° grau (Contabllldade - Form. Geral - Admlolatraçãol 

RENATO ' IUREAM 
1 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" 

"O mundo das formigas" 

professores que não regatearam apoio aos alunos, 
dentro da filosofia educacional que é adotada no 
CEM. 
No stand da reprodução humana, os alunos procu
raram demonstrar as medidas anticoncepcionais, 
os cuidados que as mulheres devem ter para evitar 
a concepção indesejada, evitando, inclusive, cau
sar males ao feto e ter um parto normal. 
Como não poderia deixar de ser alunos da 6ª série, 
aproveitaram a deixa do símbolo da cidade - o 
coração -e buscaram demonstrar a diferença desse 
órgão entre um boi e uma galinha. O evento coor
denado pelo Prof. Hudson S. Soares, foi verdadei
ramente uma oportunidade ímpar de os alunos de
monstrarem as suas habilidades e conhecimentos. 

. CASA MADEIREIRA DE 
RONDONIA LTDA. 

Direção Abraão Nascimento 
MADEIRAS EM GERAL 

Cerejeira - Cedro - Mogno - Freljó -
Maçaranduba • Canela do Norte - Lambrls • 

Assoalhos - Portas e Janelas Colonlals 

Estrada Plínlo Casado 911/915 • CalHórnla • 
Nova Iguaçu - RJ 

Telefones: 768-4468 e 768-6242 
5% de desconto n■ ■prnentaçio deSM ■núncio. 

., 



TROCA-SE assaltante de trem inglês por 
corruto brasileiro. Tratar em Brasília com o 
baiano de Juiz de Fora. 

VENDE-SE tinturaria especializada em la
vagem de dinheiro. Ótimo movimento. 
Grande clientela no Congresso Nacional. 
Tratar com o defensor de corruptos RO
BERTO JEFFERSON. 

ALUGA-SE ouvido para escutar historinhas 
de QUÉRCIA VASPINHO, SARNEY FER
ROVIÁRIO e MALUF PAU BRASIL durante 

o horário gratuito do TRE. Tratar com este 
GATO no telhado da redação do SEM 

FRONTEIRAS. 

É preciso criar uma CPI para punir aos que 
estão arrombando o orçamento doméstico 
do trabalhador. 

AOS VOTOS QUE NOS 
CONFIARAM OS 

ELEITORES TENHO 
BUSCADO 

CO.RRESPONDER A 
CONFIANÇA COM 
DEDICAÇÃO AO 
TRABALHO,NA 

CONSTRUÇÃO DE DIAS 
MELHORES PARA O 

POVO. 

VEREADOR 
MARCOS ROCHA 

estão arrombando o 
orçamento do assalariado estão: A 
CEDAE, a TELERJ, a LIGHT, e os 
SUPERMERCADOS. 

IRIO INFORMAL, fofoqueiro-mor 
iguaçuano, quer a quebra do sigilo bancá
rio deste GATO. Ele quer saber o que eu 
faço diariamente naquele banco da Praça 
da Liberdade. 

Os cinco Voyages Zero KM entregues ao 
20º BPM não foram destinados ao uso 

EXCLUSIVO e pessoal dos capitães 
Cmts. de Cias. 

Eles, inclusive, referem-se a essas viaturas 
(destinadas a atender à comunidade) co

mo "meu carro" e até levam as chaves para 
casa. CAPITA: Quer um carro só seu? Pede 
um fusca ao 1T AMAR. 

Dia 11 de novembro foi o DIA DO SOLDA
DO DESCONHECIDO. Urge a criação do 
Dia da BICHA DESCONHECIDA, uma justa 

homenagem às bichas €nrustidas. 

Por hoje é só! Agora este GATO vai a igreja, 
com uma carta de apresentação do Depu
tado JOÃO ALVES, pedir a Deus para ga
nhar na LOTO. 

FOTO IGUAÇU 

REVEI,E 

SEU FII,ME 

AV. MAL FLORIANO 
PEIXOTO, 2211 
NOVA IGUAÇU 
TELS.: 767-n62 e 

76i-5530 

EM APENAS ffElR.A 

MI~ 
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SONHANDO 
É_ ~urpreendente como as mulheres analisam e clas
sificam as pessoas, principalmente as pessoas que 
~retendem conviver a seu lado. Ás vezes, na tenta
tiva de uma aproximação, o homem pensa que 
todas as mulheres são iguais, mas existem mu
lheres e mulheres ... 
Tem pessoas que contam vantagens, contam só as 
fases boas, tentam chamar a atenção com carros e 
objetos de valor e também trazendo presentes fa
zendo tantos elogios e fugindo da realidade. ' 
Tem pessoas que temem o futuro, temem o que vão 
fazer ou dizer na aproximação de um bar, apelam 
pa~a o _álco_ol para se tornarem corajosos falando 
coisas 1nex1stentes, carregando também um mau 
cheiro, difícil de ser aturado e usando gestos e 
ações não condizentes com um ser humano, às 
vezes até ofende na tentativa de mostrar supe
rioridade. 
Existem pessoas mais simples que não vivem de 
utopia, que não oferecem prêmios, nem vantagens, 
apenas tentam uma aproximação como uma se
quência normal da vida, querem apenas ser felizes, 
se· tornando um pássaro a procura de sua fêmea 
para então juntos saborearem o néctar das flores 
da primavera ... 

A mais nova e melhor opção de 
comer a Kg. em Nova Iguaçu 

Todos os dias, 20 saladas e 13 
pratos quentes 

Av. Governador Amaral Peixoto 518/201 
Centro - Nova Iguaçu - Tel: 768-5409 

~ [ ROGERVIL ] 
Indústria e Comércio de Carimbos e 

Gráfica Ltda. 
*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
d: Bo~o *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

Cartoes de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 
t:Jova Iguaçu: Trav. Yboty 17 

(Em frente a 84ª ZE) Tel.: 767-1227 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1993 

11 TEMPLO AUGUSTO DA VERDADEl11 

,---
' 

-~-------- ........ ---
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SIL.AS E ROXANE 

Nesse dia 30/10, na Igreja Ass. de Deus 
de Santa Maria, uniram suas vidas os 
jovens Roxane e Sitas, quando trocaram 
alianças. Após a cerimônia religiosa, os 
convidados foram recepcionados no Sa
lão Nobre do Sind. dos Químicos de 
Belford Roxo. A noiva é filha de Lindi
nalva e do conceituado líder politico 
Henrique Juvenal. 
Na foto o casal Silas e Roxane. 
Em animadíssima festa, a 31/10, o jovem 
galã Thiago, filho do simpático casal De
nise e Antonio Francisco Correa ( ela 
Pres. da Casa da amizade e ele pres. do 
R.C. Belford Roxo), recebendo seus 
amiguinhos e parentes em torno de seu· 
aniversário. 
Acarinha marota dessa página é da Tai
ná Caputo, que no dia 7, completou 4 
aninhos e com muita graça recebeu inú
meros coleguinhas que se deliciaram 
com bolos, docinbos e refrigerantes, 
sob a supervisão dos papais Gleise e 
Eduardo e o olhar corujíssimo do vovô 

José da Mota Ca
poto, membro do 
Conselho de Pre
sidentes do R. C. 
Belford Roxo. 
Colhendo mais 
uma florna prima-

THIAGO E DENISE vera de sua exis-
tência, a cândida 

Maria Cândida Vilaça, dia 10/11, cercada 
por certo do afeto dos seus "baixinhos", 
seus filhos Bruno e Suelen e do maridão 
Luís Sérgio. 
Uma bela surpresa foi preparada, no dia 
11, oportunidade em que vários casais 
amigos, de Angela Lima, comparecerão 
à casa de praia do casal para o niver do 
seu marido Hamilton. 
Ainda no dia 11, Maria da Penha da 
Silva Rocha, irmã da Profl Edna Ro
cha, do C.E. Arca de Noé, estará so
mando mais uma idade em sua existên
cia. 
E finalizando no dia 20, os jovens J aque

line e Ricardo es
tarão matrimo
niando, na Igreja 
N.S. das Graças, 
em Agostinho 
Porto. Ela filha 
de Rita de Cás
s ia e Reinaldo 
Joaquim e ele de 
Adelina e Sebas-

tião Marques (in memoriam). Os nu
bentes terão CO!fiO padrinhos Maria 
Auxiliadora e seu esposo José Abraão 
Haddad. 

--- -------- ·----- ----
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O QUE É O ESPIRITISMO 

"QUEM QUER QUE ACREDITE HA
VER EM SI ALGUMA COISA MAIS DO 
QUE MA~RIA, É ESPIRITUALISTA. 
NÃO SE SEGUE DAÍ, PORÉM QUE 
CREIA NA EXISTÊNCIA DOS ESPÍRI
TOS OU EM SUAS ÇOMUNICAÇÕS 
COM O MUNDO VISIVEL.' 

Allan Kardec 

Com esta colocação inserida na intro
dução de O Livro dos Espíritos, o co
dificador do Espiritismo estab·e1ece o 
critério no qual devemos nos basear 
para identificarmos a filosofia que nor
teia esta ou aquela pessoa diante de 
si e do mundo que o cerca. 
Todo aquele que se permite rotular 
por quaisquer das religiões exis
tentes, das mais tradicionais às mais 
modernas, é um Espiritualista, pois os 
fundamentos de qualquer relig ião 
são: A existência de Deus, do Espírito 
ou Alma e a promessa da imortali
dade, seja como for que tais idéias 
sejam concebidas. 
O incrédulo ou ateu (se é que exista 
de fato) é o Materialista, oposto do 
Espiritualista, pois em nada deposita 
sua fé, apenas nas condições mate
ri a is da existência, nos valores 
concretos do mundo. 
Todo Espírita é por assim dizer, um 
Espiritualista, pois estes postulados 
do Espiritualismo fazem parte da sua 
crença, com um colorido diferente é 
verdade e com mais algumas idéias 
básicas que estruturam o pensamen
to Espírita. 

CEZARSAID 

Deus não é visto como uma .figura 
humana, mas como "INTELIGENCIA 
SUPREMA E CAUSA PRIMÁRIA DE TO
DAS AS COISAS', presente em tudo e 
em todos, mas transcendente a qual
quer vão questionamento da nossa 
parte. Um ser atuante; dinâmico, inse
rido nas nossas relações, em tudo o 
que fazemos e pensamos. Não mais o 
criador imóvel em contemplação. Pos
sui qualidades que não o resumem 
em absoluto e nem o delimitam, daí 
considerar-se na visão Espírita que 
ELE seja: Imaterial, Imutável (não mu
da), Onisciente, Onipotente, Único, 
Eterno e Soberanamente Justo e Bom. 
O Espírito é o ser inteligente da cria
ção, viajar do tempo, peregrino das 
estrelas, que evolui através das múlti
plas vidas na busca da perfeição. Não 
morre jamais, permanecendo vivo 
após o término da vida orgânica, sen
do fato já comprovado, que estabele
cem entre o mundo existente (mundo 
corporal) e o par~existente (mundo 
espiritual) no qual vivem, um cons
tante intercâmbio. 
Por isso pode-se afirmar que "todo 
Espírita é um Espiritualista, mas nem 
todo Espiritualista é um Espírita•. 
Mais do que estas controvérstas o 
fundamental é que a nossa bandeira 
seja o amor e a vivência da fraterni
dade sem limites, pois esta é a Reli
gião do Cristo para a q ual Ele nos 
convidou já há tanto tempo, sem que 
tenhamos nos decid ido por seguir
lhe os passos. 

AUTO IICOLA' Auto Escola Margon 
~ Direção: Paulo Gonzaga 

Rações p/ Cães e Aves 
Casas para Cães, Aquários, Pombos, 

Leitões, Coelhos, Cabrit:is, 
Cães de Raça, Prod. Veterir árlos. NOVO BEIRUTE Rest~urante ~ Treinar! Só llgar 

' · · - .., •ASA• vai te buscar 

MAA.OM 
Rua ltacy, 11 • Juacellno. Nova Iguaçu - RJ 

ll\!\1\:lll)\Illli\llim~111!\i~~ll~l\111111 1ll l1\ooI!í~ll\,\líll~:111111\~!ll!lll~\l\llillll\\ 
Marmoraria Iguaçu Ltda. 

Mármores para Construções - Instalações Comerciais 
em Mármore e Granito. 

Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 

Av. Nilo Peçanha, 670- Tels: 767-7196/767-8563 

Tipografia 
São José 
Martel Santiago 
Tipografia Ltda. 

Convites - Ta16es Notas Fiscal• 
Impressos em Geral 

Qualidade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
, ••. NovQ lg1,1~ç\l - RJ - Tel.: 767-5470 

.. • • • ... , ... - ................ 2. 

Especializado em Cãn do Raça 

Direção: José Ormlndo 
R. Cel. Francisco Soares, 83 

Nova Iguaçu - RJ - Tel: 768-2294 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! , 

MOTEIS MED,EVAL LTDA. 

RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU• RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. ~-~·- ·••&••·········~-········· 

"0 melhor da Cozinha Arabe" 

O Atendimento que voei merece. 
Rua Dr~ a.roe Júnior, 144 • Tel: i.7-4572 

Av. Alnaa Peixoto, 131 • Nova lguaÇU • fU. 

CASA ORIENTAL 

Rua Rocha Carvalho, 1246 lj. A e B -
Centro - Belford Roxo. 

Balas, doces e clganooa no atacado 
e no varejo. 

Agora, em anexo, aeçlo npoclalade· 

ENIFESTAS 
Artlgoe para ornamentaçlo de,_.. tle 

batizado, anlverúrlos, caNlllelllOe efl■IM 
de quinze anos. 

PAINÉIS, CAIXAS DE BOLO E ENFBTES 
COM TEMAS QUE SÃO-SUCESSO 

Dlreçio de ENI SIMONI ROCHA 

-· -- Tel.: .761-1259 ,, .. ... ''J 
.... ,_ ... .., .......... "-•.r. .,,. • "' 



R.C. QUEIMADOS 
O Queimados no dia 27/10 come
morou seus 12 anos de fundação, 
com o comparecimento do Gov. 
Carlos Pinto Loja (na época), Nas
cimento A. Maçana, Hilton Neves, 
Arthur Silva, Hercules Alpino, José 
N. Coelho, Wislaine P. Duarte (O 
Barão de Tinguá), todos membros 
do club padrinho e mais o seu pre
sidente Abdala Arydes, do Nova 
Iguaçu, além de José Oliveira 
(Leste), Eraldo Bom (Vilar dos 

Teles), Vicente G. Sobrinho (Nova 
Iguaçu), Roberto Dias (Austin) eAl
cides Vieira (Nilópolis e Master Jor
nal). Na oportunidade Pinto Loja 
fez um breve relato da fundação, já 
que o fato ocorreu em sua gestão. 
Foram, ainda, homenageados o seu 
1° presidente Eloar A Vago e a 1ª 
pres. da Casa da Amizade, Maria da 
Glória Torres, que recebeu da atual 
presidente Elta Ferreira um rama
lhete de flôres. 

EDSON AVELAR 
VISITA O R.C. 

BELFORD ROXO 

Em mesas decoradas com simpli
cidade mas muito bom gosto, os 
rotarianos do "caliente" clube de 
Belford Roxo receberam a visita 
do Gov. Edson Avelar da Silva, 
no Bayer Esporte Clube, quando 
lá compareceram Abdala Arydes, 
Francisco Parente (Gov. 91/92), 
Carlos Pinto Loja (Gov. 81/82), 
Eraldo Bom (Vilar dos Teles), 
Raimundo Luz, Inácia e José 
Carvalho (Mesquita), Oswaldo 
Proença, Itamar Serpa, Assis V. 
Fernandes, Dewett Catramby e 
Belmiro Fernandes (Nova Igua
çu) Antonio Carlos e J air Stersi 
(S.J.Meriti), José V. Geno (Lote 
XV), o nosso fã SEM FRONTEI
RAS Geraldão (S.J.Meriti), e 
muitos outros. Nesta oportuni
dade o Belford Roxo deu posse a 
16 novos sócios e entre eles, Car
los R. Trigo (nosso Diretor Co
mercial), Fernanda B. Soares, 
Rubens Meneses, Silmária Ber
riel Félix, Amélia Ferro, pre
sentes também Herbert Than e 
Muehelhaus, da Bayer. O Troféu 
de maior caravana foi "abiscoita
do" pelo Nova Iguaçu. 
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Anga. U-(1'1-. ~,lllual........_ooloca odilll-em 
c.toeTrtgo,Dntorc_..w-jomal,llldeadoCM--

RoNna. •--

Franci.oo p_,. faz • .mega da bendalfa do 111unk:iplo ao 
_, P-do Beltonl RGo<o: Antonio Francleoo 

EdeonA,,.._, PauloGonzago •o
ti ri' ,, Oanldio. 

FORTALEZA 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Cornpra e Venda de Imóveis - Escrituras • Legallzaçõn 
Direção: José carlos Nascimento 

CARNEIRINHO 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 

DE CONSTRUÇÃO LTDA. 

Pinto Loja recebe das mãos de lslan Ba11111a uma placa de 
pra1a alusivo ao even1o. 

MEDICAMENTOS, 
PERFUMARIA 

E ARTIGOS DE 
LIMPEZA EM 

GERAL 

TEL: 
767-2025 

RUA THOMAS FONSECA, 49 
COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU 

,,.,. . . . 

Rua Rocha carvalho, 1330 - salas 304 e 305 - Centro -
BeHord Roxo - RJ - Tel: 761-0013 

CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS 
Aposentadoria• Pensão• Pecúlio • . Acidente de Trabalho 

Ações Revisionais • Causas Trabalhistas e Cíveis 
Tributárias e Família 

Sílvio Spano Barcla - Advogado 
Rua Rocha Carvalho, 1238- Sala 205-Tel: 761-0264 

Cen1ro • BeHord Roxo - Rio de Janeiro 

,,;,;~•= 
~ 

Em frente Estação de 
Nova Iguaçu 

3Ambientes 
Todos os sábados 

Vem ai Carnelrlnho 
Uma Renovada 

Esperança 

Se você pensa em 
construção a 

CARNEIRINHO é a 
solução! 

Rua Maria Lúcia, 285 
Santa Rita • Nova Iguaçu 

RJ. • Tel: 988-5519 

LUCIANO MAFRA 
Líder Popular 

lguaçuano 
Sempre Lutando 

Por Melhores 
Condições de 

Vida Para o Seu 
Povo. 

APOIA A EMANCIPAÇÃO DE MESQUITA L:..-----------------."".~ ... ).<f•'•···•"•·· 
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MOSAICO POLÍTICO 
SOMOS IMPRENSA 

ALTERNATIVA, E DAÍ...? 
Somos Imprensa Alternativa e qual é o 
problema? Somos Imprensa Alternativa 
com todas as letras e responsabilidades 
de um órgão de grande porte. 
Em muitas matérias, entrevistas e notí
cias, o SEM FRONTEIRAS (assim co
mo os demais dessa linha) divulga aq ue
las que não são encontradas nos demais 
órgãos de imprensa. Éa Imprensa Alter
nativa que está mais preocupada em es
clarecer seus leitores os fatos, sem sensa
cionalismos baratos e diretamente 
voltada aos interesses das comunidades, 
em linguagem clara e objetiva. 

Sahione em vibrante saudação ao aniver
sariante, lançou-o candidato a deputado 
estadual nas eleições de 94, sob a aprova
ção dos que se encontravam presentes. 

SERÁ QUE AINDA SÃO? 
E.ste colunista sempre que encontra tem
po, visita a Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu e não encontra em plenário os 
vereadores Itamar Serpa, Margareth Mo
raes e Alarico R0drigues, o "Kinha". Será 
que ainda são vereadores ou turistas? 

JESUÉ TROCOU DE BICHO 

PÁG. 11 

NOVA IGUAÇU 
ESBANJA BELEZA 
Nova Iguaçu também figura na lista de mu
nicípios brasileiros que esbanjam beleza, 
graça, jovialidade e talento de suas "gatas". 
Exemplo disso é Jaqueline Ferreira, uma 
morena escultural, professora de curso de 
Modelo e Manequim, prá nenhum "expert" 
em beleza, elegância e talento, botar areia. 
A cada seis meses Jaqueline apresenta 
suas alunas em desfiles promovidos na 
cidade. Jaqueline além de professora des
sas "matérias", ainda tem tempo para ad
ministrar um grupo de jovens que fazem 
Shows, por toda a Baixada de Guanabara, 
dançando e dublando grandes nomes do 
cenário artístico nacional: Angélica, Fer
nanda Abreu, Daniela Mercury, Biafra, 
Fafá de Belém, Sandy & Júnior, Fábio 
Júnior, Mara e Débora Biando, em verda
deiros Shows Maravilha. 

É ainda através da Imprensa Alterna
tiva que nossos vereadores encontram 
meios de se comunicarem assidua
mente com seus leitores. É através dela 
que se registram os mais diversos acon
tecimentos sócio-político-culturais 
dos diversos municípios que integram 
esta nossa região e seus bairros. 
0quenãoéadmissível équeumveículo 
como o nosso (e os outros) sejam entre
gues a uma autoridade qualquer: verea
dor, deputado estadual, deputado fede
ral, prefeitos e outros, utilizarem-no (e 
aos outros) para rabiscarem e fazerem
no de rascunho para suas palavras cruza
das, em flagrante desrespeito não só ao 
órgão em si, mas ao trabalho sério que 
nele é desenvolvido: o de bem informar. 
Esperamos que com esse desabafo (nos
so e dos outros) nossas autoridades res
peitem o trabalho alheio, para que os 
seus sejam respeitados. 

Eleito pelo PDC, mas com a fusão deste 
com o PDS, o vereador Jesué Brito 
transferiu-se para o PSC - o do npeixi
nho"- mas ouvindo as bases, resolveu 
atendê-la, transferindo-se para o PSDB 
- o do "tucano" - dada a redução do nú
mero de candidatos à ALERJ, pela nova 
legislação eleitora~ de 105 para 701 em 
cada sigla partidária e sentiu que a maré 
não estava para peixe, ou seja, não via 
muita chance de eleger-se pelo PSC. 
Com ele, Jesué, alguns vereadores de\em 
seguir o mesmo caminho, virando "tucanos". 

A "ga11sslma" Jaquellne um dos melhores Essa gracinha dá aulas na Academia Riva 
colírios do circuito. em Nova Iguaçu. 

EMANCIPAÇÃO DE MESQUITA FRUTAS OU SUCOS? 
As maiores fontes de vitaminas são as 
frutas. 

integras para serem absorvidas pelo or
ganismo (intestinos). As fibras exercem 
o poder de protegerm as pessoas de te
rem cánceres em todo o tubo digestivo. 
A combinação de sucos com várias fru
tas, aveia e outros ingredientes passam a 
ter maior número de calorias. 

LUIZ MELO É CANDIDATO 

· No dia 28 de novembro a população do 
Distrito de Mesquita, estará compare
cendo às urnas, para decidirem se de
sejam libertarem-se de Nova Iguaçu 
tornando-se, Mesquita, mais um muni
cípio do Est. do Rio de Janeiro. 
Apesar da promessa (durante a campa
nha eleitoral para a Prefeitura Iguaçuana ), 
Altamir Gomes, afirmou naque!a época, 
serravorá~laEMANCWAÇA0,m~ 
não é isso que circula nos dias atuais. 
Mas o povo de Mesquita que não come 
cascadequeijoelembra-sedatalpromes
sa saberá dar a resposta EMANCI
PANDO MESQUITA 

Com a proximidade do verão, voltam as 
frutas ao cenário. Não é melhor o suco da 
fruta do que comê-la? Não. As vitaminas 
dividem-se em dois tipos: as que são so
lúveis em água (vitamina C e complexo 
B) e as insolúveis em água, mas solúveis 
em gorduras (vitaminas A - D - E e K). 
A fruta começa a perder o seu teor em 
vitaminas no momento em que começa a 
ser descascada. Indo ao liquidificador, 
perde a maior parte de suas vitaminas. 

Convém lembrar que quanto mais tem
po o suco da fruta for batido e conserva
do no refrigerador, menor se torna a 
concentração de vitaminas. 
É melhor comer a fruta com bagaço ( ou 
oom a casca, quando possível) nas refeições, 
já que estimula o intestino a funcionar, 
evitando, assim, a prisão de ventre. 

Durante recepção ao empresário wiz 
Meto, por ocasião de seu aniversário na 
sede municipal do PI., o seu amigo Carlos 

~ 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 
Prestamos assistência a: 

Aposentadorias, Pensões, Doenças Profissionais 
Acidente de Trabalho, Responsabilidade Civil 

Seguro Obrigatório, Acidente de Trânsito 

Drs. Arrlete Dourado e Amlr Ferreira - Advogados 
Pça Getúlio Vargas, 14 - Centro - Belford Roxo - Tel.: 761-4004 

CARIMBOS BEM-TE-VI 
.,.io perfeito quanto• n.tureza• 

~~~dc:=~t~~~~ando':,~j;1~ ~'%'://~ 

BISA 
Borrachas 

lndustlals Uda 

Auto e 
Souvenlr. 

E o que é pior, perdem as fibras que são 
fundamentais para manter as vitaminas 

Distribuidora de Bebidas. 
Coca-Cola - Brahma - Antártica -

Skol - Schlncarlol - Belco. 

Sempre os menores preços. 
Entregamos à domicílio. 

Rua Gonçalves Gatto, 294 - e. Roxo 
Tel.: 761-1829 / 761-1269 

AUTOMÓVEIS 
CELULARES 
VIDA 
PROPRIEDADES 
COM l?UTADORES 

O melhor Plano de Saúde. 
Pergunte a quem tem. 

Rua ProP Veni 

~1 
Rua Carmela Dulra, 1.728. 

tr 791-4112 
RuaAntõnioTtllesMenL--es, 41-sala308 

~ 756-9084 

TODAS AS COMPANHIAS 
~0Jilga(NKQ)$ AINl'iJl8: 

Tel: 761 8364 
R. Rocha carvalho, 1246/201 

Centro - Belforcl Roxo - RJ 

,.. 
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QUEIMADOS SEM FRONTEIRAS 

CARLOS ALBINO INAUGUROU CENTRO 
DE ATENDIMENTO COMUNITÁRIO 

Fachada do Centro no 
bairro Carmarim 

Sob uma profusão de fogos de artifício 
o Vereador Carlos Albino, Pres. da 
Câmara Municipal de Queimados, 
inç:iugurol! na presença de um grande 
público e autoridades presentes O 
CENTRO DE ATENDIMENTO COMU
NITÁRIO, no bairro Carmarim, nesta 
cidade. Entre as personalidades pre
sentes citamos Firmino Gonçalves, 
Virgílio Lopes, Pres. e Vice da ACIQ, 
Pr. Sebastião Carlos, da Ass. de Deus 
de Dona Branca, que fez bela prele
ção ao ato de inauguração, Verea
dores José Carlos, Pedro Portes, 
Dequinha, Azaír Ramos e Geraldão e 
muitas outras não menos impor
tantes. No ato inaugurativo houve exi-

Carlos Albino faz seu discurso de 
agradecimento ao apoio recebido de seus 

inúmeros amigos. 

bição da Banda Marcial do Educand$
rio Betel e apresentação de ginástica 
aeróbica por dois jovens da Acade
mia Grupo Aqui, Vida. 
Vários oradores enfatizaram a impor
tância da instalação daquele CEN
TRO, que além de atendimento e 
serviços ambulatoriais, prestará servi
ços às pessoas carentes, no sentido 
de retirada de documentos de um mo
do geral, assistência jurídica gratuita 
e alfabetização de adultos, entre ou
tros serviços. O Centro de Atendimen
to Comunitário é um dos muitos 
projetos que Carlos Albino põe em 
prática. Quem quer faz ... 

(J.F.) 

QUEM SABE O QUE QUER NÃO 
ESPERA ACONTECER 

ANUNCIE SEM FRONTEIRAS. 
LIGA PRÁ GENTE: 

767-1198 . . . •'•' 
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Oziel Peçanha - Andrea Mendes - Nilzete Ramos 

MAIS UMA VEZ A 
FALTA D'ÁGUA 

Depois de, por nós denunciada a 
constante falta do precioso líquido, 
há alguns dias, correu alguma nos ca
nos de várias ruas do bairro, inclusive 
a Mossoró. Mas foi só! Sumiu nova
mente! Deixando as donas de casa a 
ver navios em terra seca ... 
Para saber o motivo do seu sumiço, 
fomos pesquisar e ficamos sabendo 
por moradores da Estrada do Laza
reto, via principal do reduto, onde 
está fincada a garagem da Empresa 
Viação Gardel, composta por, mais 
ou menos 50 carros, ser a principal 
causadora do dito cujo sumiço d'á
gua. 
Mas a "deduração" foi mais longe: 
"para manter limpos os carros, diaria
mente, a Dª CEDAE fecha os regis
tros para favorecer a GARDEL, evi
tando que a H20 chegue às torneiras 
da moçada em derredor. Aí pintou 
aquela dúvida cruel: ou se tem água 
(tratadinha) para lavar ônibus, ou se 
tem água pra nosso banho, matar a 

sede e a preparação dos alimentos? 
Será que ônibus precisa de água clo
rada e fluoretada? 
Os dias vão passando e os poços· 
artesanais ( que salvam os mora
dores da Ponte Preta e adjacências) 
vão secando, pois são muitos baldes 
para poucos buracos. Ás vezes, nem 
para beber e matar a sede de cada 
dia ... 
Deixamos uma sugestão, na base dos 
antigos condutores de bondes, 
aqueles bondes que não existem 
mais: "tim, tim, dois dias para a Gar
del e um prá mim". Aí com bom-senso 
e amor, vai dar para quebrar o galho 
dos queimadenses do "pedaço". E en
tão a gente canta: "manda água prá 
lá, manda água prá cá, Cedae, Dª 
Cedae ... Tá falado! (N.R.) 

N.R: Não deixa de ser criativa a suges
tão da autora, mas por que não a Gar
del perfurar poços para lavar os carros 
e deixar a tratadinha p~ra o povo? 
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MELLO PORTO INSTALOU JUNTAS ,., 

DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO 

Visão das autoridades que compuseram a mesa na recepção a Mello 
Porto no Country Club. 

Precedida por uma festiva recepção no Salão 
Nobre do Nova Iguaçu Country Club, o Juiz 
José Maria de Mello Porto, do Tribunal Regio
nal do Trabalho, da 1 ª Região, foi homenagea
do por personalidades dos meios sociais, po
líticos e empresariais. 
Nesta oportunidade vários oradores enalte
çeram o trabalho de Mello Porto à frente do 
TRT, da 1 ª Região e, entre eles, o sindicalista 
Jorge Medeiros, o "Montanha", o Pres. da 
OAB, seção Nova Iguaçu, Marcos Venícius, 
l:>em como os juízes Désio Simões, Narciso 
Gonçalves que enalteceu enfaticamente o 
trabalho que o TRT vem executando no 
Estado e também o Juiz Murilo Coutinho (do 
Tribunal Pleno). 
Entre as várias personalidades que disseram 
presente às solenidades destacamos, entre 
outras não menos importantes, Deputados 
José Montes Paixão, José Távora, Délio Leal, 
Vereadores Jesué Brito, Rechuem, Mário 
Marques, Paulo Crispim, Celso Valentim 
(Pres. da CMNI), Expedito Lopes (Pres. do 
Legislativo Belforroxense), Jorge Júlio, Pref. 
de Belfo.rd Roxo e mais os advogados José 

Kleuver Jardim, Pau
lo Arruda Gomes 
e Paulo Arydes 
Gomes, Antonio Ri
beiro, Ronaldo Machado e os empresários 
Rui Heber, Roberto de Almeida e Audelino 
Vieira da Silva, respectivamente Presidente 
e Vice da ACINI, César Butturine Frambach, 
(Pres. do CDL), Assis Vieira Fernandes (que 
também discursou), Wilson Vital, Deweett 
Catramby, Ueliton Pesanha, Oswaldo 
Proença, Kornel Szabo (Pres. da ACIBER), 
João Luiz G. Gatto (1 ° Secr. ACIBER) e seu 
irmão Juiz Laudelino Gatto Filho, Prof. Vai d ir 
Vilela (ABEU) e o Cmte. do 20º 8PM. Carlos 
Ribeiro. 
Ao ato inaugurativo das JUNTAS, juntos a 
Mello Porto encontravam-se os Prefeitos 
Altamir Gomes (Nova Iguaçu), Carlos Mo
raes (Japeri), Adilmar Arcênio-MICA 
(S.João Meriti) em palanque diante do pré
dio das novas instalações a Rua D. Walmor 
270 (Centro de Nova Iguaçu) e com a ins
talação dessas juntas informatizadas os 
processos que antes demoravam sete dias, 

Kornel Szabo, Pres. da ACIBER, Cesar 
Frambach, Pres. do CDL e João Luiz G. Gatto, 
1º Secr. da ACIBER • Todos empresários de 

BeHord Roxo, presentes ao ato. 

agora fevará apenas um para ter audiência 
marcada. 
O ato inaugurativo contou com uma profusão 

de fogos de artifício. 

A MELHOR o·PÇÃO NA BAIXADA DE GUANABARA 
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PONTO DE VISTA 

Anan/as Batista 

JOÃO CÂNDIDO, 
110 ALMIRANTE NEGRO" 

Nascido na cidade de Rio Par
do, no Rio Grande do Sul, em 
1880, era filho de família pobre. 
Enquanto os oficiais, principal
mente na Marinha de Guerra, 
vinham de classes nobres dos 
senhores rurais ou da burgue
sia urbana. Os marinheiros 
eram integrantes das camadas 
mais pobres e apanhados à 
força para trabalhar nos na
vios de guerra. 

110 meu encontro com o 
Almirante João Cândido" 
Em março de 1964, foi come
morado o 2° aniversário da As
sociação de Marinheiros e 
Fuzileiros do Brasil, na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos, na 
Rua Ana Neri, no Rio de Janeiro. 
Chegando ao local da comemo
ração fui informado que ali se 

encontrava presente, o Almi
rante João Cândido (título dado 
pelos marinheiros). 
Tal foi minha alegria, quando fui 
apresentado ao "Almirante". Es- . 
tava ali, na minha frente, o ho
mem que comandou a Revolta 
da Armada em 191 O. 

Dias depois do encontro veio 
o golpe militar de 1964, quan
do fui preso e expulso da Ma
rinha. Anos mais tarde tomei 
conhecimento de sua morte 
em 1969 e que houvera sido 
enterrado no Cemitério do Ca
jú, escoltado seu corpo por 
policiais, _estávamos em plena 
ditadura militar. 
E no dia 20 de novembro, de 
cada ano, é comemorada a me
m 6 ri a do maior mártir da 
consciência negra contempo
rânea. 

Direção: Jesué Brito 

DESPACHANTE PÚBLICO ESTADUAL- Matr. nº 520.722-0 
Serviços junto ao DETRAN ~ Carteira de Habilitação em 3 vezes sem Juros 

Matriz • AUSTIN • Gllmar de Souza 

Matriz: Roei. Washington Luiz, km 15 
Figueira • D. Caxias. 

FIiiai: Av. Getúlio de Moura, 81 S - Centro• Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Prof" Venlna e. Torres, 230/480 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280- 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prof' Venlna Corrêa Torres, 230 -10° andar 
Centro • Nova Iguaçu • (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 

Rua~ de Novembro, 20 - Grp. 1W106 - Tel.: 665-2255 

Flllal 1 • NILÓPOLIS • Danlel Pereira Rezende 
Praça Nilo Peçanha, 97 - grp. 304 • Tel.: 791-5890 

Flllal li • RIO DE JANEIRO • Francisco Cesar Lolola 
Rua Marechal Câmara 160, Grp. 1427 • Tel. : 262-3911 

Flllal Ili • PENHA CIRCULAR (Mercado S. Sebastião) • Francisco Joslvan 
Rua da Batata, 106 a/102 • Tel.: 280-1852 

__ ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL , 

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda -· Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° Andar-Centro-Nova Iguaçu ~ RJ-Tel.: 768-5847 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

A VELHICE NA SOCIEDADE MODERNA 

Os progressos da medicina, a difusão 
das medidas de higiene, os avanços tera
pêuticos, sobretudo com a descoberta 
das sulfas e dos antibióticos, muito 
contribuíram para prolongar a vida hu
mana. O número de velhos aumenta 
progressivamente na sociedade moder
na, que se vê obrigada a resolver uma 
série de p(oblemas relativos aos que vi
vem muito. No ocaso da vida, os homens 
encontram-se em situações assaz dife
rentes, não só quanto as suas forças tisi
cas e a sua aptidão mental, mas também 
em relação as suas ocupações, aposenta
dorias, recursos materiais e influências 
psicológicas. O homem válido, capaz de 
trabalhar e produzir, representa um ca
pital em movimento; ao passo que o 
velho, já inválido, torna-se um peso 
morto para a sociedade, que deve pro
porcionar-lhe os meios para a sua sub
sistência. Tanto no meio social como no 
familiar, o ambiente onde vive o velho 
oferece condições psicológicas as mais 
diversas, as quais têm influência decisiva 
sobre a evolução da senilidade. Com jus
ta razão, ensinava Cícero, no seu livro 
•oE SENECTUDE": •oeve-se lutar 
contra a velhice, buscando contrabalan
çar as deficiências à força de cuidados, 
combatendo-a como se fosse uma mo
léstia. Os velhos devem cuidar da 
saúde, dedicando-se a exerclcios mo
derados, tomando apenas os alimentos 

indispensáveis à recuperação de suas 
forças, evitando excessos que as des
troem. É preciso, sobretudo, não cuidar 
só do corpo, mas também, e mais ainda, 
do espírito e do coração". 
Na época presente, vão os velhos fican
do à margem e, se não chegam a ser 
comidos como acontece em certas tri
bos selvagens, não são poupados pela 
voragem dos tempos modernos e pelo 
meio hostil da atual civilização. O ve
lho necessita, ao lado do indispensável 
amparo material, de uma atmosfera de 
tranquilidade e segurança emocional, 
de respeito e de acatamento, que lhe 
dê a sensação de dignidade pessoal. 
Nada contribui tanto para entristecer 
e abater o espírito do velho corno o 
sentir-se abandonado, esquecido e 
menosprezado pela famflia, _ quando 
esta muitas vezes a ele deve a abastan
ça em que vive o e bem estar que usu
frui. Bertarelli, ao dar ênfase à profi
laxia espiritual da velhice comenta: 
"Não é ela menos útil e necessária para 
os velhos do que a profilaxia fisiológi
ca. A decadência fatal do corpo não 
implica fatalmente na decadência do 
espírito, este deve esforçar-se por va
ler tanto mais quanto menos vale o 
corpo". 
O Tempo é o Senhor da Ral.ão .. . 
Que Deus nos proteja e ... até lá .. . 
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BRIZOLA VETA LEI 
QUE BENEFICIARIA 

CONSUMIDOR 
O Governador Leonel 

Brizola vetou o projeto de 
Lei nº 933/92, de autoria do 
Dep. Estadual Luiz Carlos 
Machado (PSDB) que havia 
sido aprovado, sem emen
das, pela Assembléia Legis
lativa, no dia 21 de outubro 
passado. 

O projeto instituia a obri
gatoriedade de apresenta
ção de informações 
adicionais aos consumi
dores nas contas de servi
ços públicos estaduais 
prestados, tais como: ova
lor da tarifa por unidade e 
faixas de consumo, o núme
ro de dias referentes à medi
ção e o consumo dos 
últimos 12 meses. O projeto 

também proibe a cobrança 
pela média de consumo, 
salvo em caso de emergên
cia e regulamenta a devolu
ção aos consumidores de 
valores cobrados indevida
mente corrigidos moneta
riamente. 

Segundo o Deputado, 
com esta decisão de Brizola 
de vetar totalmente o proje
to, quem perde é a popula
ção fluminense, sem os 
esclarecimentos suficientes 
para aprender a poupar 
água, luz e gás. 

E acrescenta: 

- Só resta agora confiar 
nos deputados estaduais 
para a derrubada desse ve
to. 

DR. M. SIMÕES NETO = MÉDICO 
Medicina Psk:ouomátlca-Pslqulatrla-Pslcoterapla 

(Doença• Nervoaaa) • Prof. da Unlv. do Rio de Janeiro 
(UNI-AIO) ConauHas com hora marcada. Tel: 768-3884 

=•= 
PEDIATRIA Dr. José Luiz Dias de Almeida 
Convênios: Unimed, Saúde Bradesco, Bamerindus Med 

Service, Sul América, Cedàde (CAC), Caarj, Bane~ do 
Brasil, Assistência Miller. 
Hora marcada: 768-0324 

Consultório: Flua Otávio Tarquino, 209/206 • Nova Iguaçu 
2-, 4ª e 6ª de 16 às 19 h. 

Av. Irmãos Guinle, 901/205 • Queimados 
3ªe5ªde13:30às17h / 2-a6ªde8às11 h. 
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Dr. Carlos A. e. de Lira 
ODONTOLOGIA MODERNA 

(padrão Internacional) 

• Atendimento de Adultos e Crianças • Apa
relhos de Reios X • Restaurações Estéticas • 
Ultra V101eta e Luz Halogena • Laboratório de 
Prótese • Trabalhos de Prótese foca, Próteses 
Removíveis, Trabalhos em Porcelana (Metalo-

cerâmica) • Trabalhos de Urgência 

Consultório Dentário: Travessa Moura Sá, 
71 •Centro• Nova Iguaçu - Tel.: 768-6758 

-·Av. Gov. Amaral Peixoto, 271- s/703 
Centro - Nova Iguaçu - RJ 

Dr. José Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica 

• Terça e Quinta-feira DAS 15:00ÃS 
19:00 HORAS 

LIPOASPIAAÇÃO de gordur(l locallzada no abdome, cintura 
PLÁSTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer, elo 
PLÁSTICA DE ABOOME para diminuição, e&trias, flacidez, e11C 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios, etc. 
PLÁSTICA DA FACE total, testa, pálpebras, etê. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras, etc. 

Rua Bernardino de Melo; 1.399 • sala 304 
(Centro Médico) - N. Jguaçu ~ Tel: 768-031 ~ 
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SALADA MISTA 
, 

UTILIDADE PUBLICA 
Encontra-se em nossa redação os 
documentos de identidade, xerox 
de certificado de alistamento mili
tar, cartão do PIS e Carteira de 
sócio-proprietário do Vasquinho 
de Morro Agudo, de Ronaldo Vitor 
Bispo, que poderá procurá-los em 
horário comercial. 

PFL EM NOVA SEDE 
O PFL (Partido da Frente Liberal} 
através de seu presidente da exe
cutiva municipal de Nova Iguaçu 
Mário Duarte, comunica aos filia
dos, simpatizantes e amigos que 
sua sede está agora instalada na 
Rua Francisca Melo 18, Centro, 
(em frente ao Bit Bat), com atendi
mento das 14 as 18 h. 

DATAS 
COMEMORATIVAS DA 

1 ª QUINZENA DE 
DEZEMBRO 

Dia 1 ° - Dia do Imigrante e da Nu
mismática / Dia 2 - Dia Panameri
cano da Saúde, Nacional do Sam
ba e Nacional de Relações 
Públicas / Dia 4 - Dia Mundial e 

Antonio Aparecido 

Pa(lamerica?6 da Propaganda, 
dos Trabalhadores de Minas de 
Carvão, do Pedicuro e do Orienta
dor Educacional / Dia 8 - Dos pro
dutores de rádio e televisão, da 
Justiça, da Família. / Dia 1 O - da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e do Palhaço. / Dia 11 -
Dia do tango, do Engenheiro./ Dia 
13 - Dia do cego, do aviador, do 
Ótico e do Marinheiro/ Dia 15 - Dia 
do Esperanto. 

SOCIAIS 
Em dezembro os acontecimentos 
natalícios serão de Vicente Gui
marães Sobrinho (Pres. do Sinco
vani), Carlos A. R. Sobral (Mem
phis Artezanatos). Oswaldo 
Proença (Proença Móveis}, Nasci
mento Maçana, Lúcio Peixoto da 
Silva (Lubi Peças), Jonas F. Alves 
(São Luiz Hotel}, Aldo Paixão (R. 
de Vasconcellos Paixão). 
Em novembro a acontecência 
Natalina no Liceu Santa Marta se
rá da Profª Maria de Fátima Dias 
Torres e em Dezembro de Ána 
Lucia de Almeida Silva e Claudia 
L. Freitas. 
Aos aniversariantes nossos votos 
de saúde, paz e alegrias. 
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ENFOQUE ECONÔMICO 
DARCYCHUFF 

PASSANDO A LIMPO 
O Senador Esperidião Amin num gesto 
de aparente revide pela criação da CPI 
do Pau Brasil, que visou a demolição de 
Paulo Malluf, resolveu, com sucesso, 
criar a CPI da CUT edo PT. O Presidente 
da CUT, Jair Meneguelli, irritado com o 
fato, acusou, equivocada mente, de modo 
grave, o referido senador, o que provo
cou um movimento de solidariedade ao 
acusado, e a acusação errônea foi conde
nada até por parlamentares do próprio PT, 
como o Senador Eduardo Suplicy, que 
disse ter ficado constrangido com a acusa
ção de Meneguelli, para quem telefonou 
direndo ter cometido um êrro grave. O PT, 
por sua vez, vai propor a instalação de uma 
CPI para investigar a Central Geral dos 
Trabalhadores (CG1), a Força Sindical, a 
FIESP e a C.Onfederação Nacional da In
dústria (CNI). 
Essas providências se de fato forem to
madas serão ótimas para o pais, pois, aos 
poucos, o Brasil será passado a limpo, já 
que é do conhecimento geral que muitas 
bandalheiras são feitas por baixo dos pa
nos, e desse modo, muito fdolo de pés
de-barro será desmoronado. 
Não compreendémos a reação equivoca
da do presidente da CUT contra a CPI 
criada, principalmente porque ambas se 
apoderaram do estandarte da ÉTICA e o 
exibem a todo instante, a ponto do Go
vernador Brizola chamar o PT, deprecia
tivamente, de "UDN de tamanco•. 
Há um ditado popular que diz: "Quem 
não deve não teme" e se o PT e a CUT 
nada tem a temer. 
Existem alguns comentários desairosos 
com relação ao PT, ao seu candidato 

Luiz lgnacio Lula da Silva, à CUT e sin
dicatos a ela vinculados, que se forem 
esclarecidos lhe será benéfica na cami
nhada em direção ao Palácio do Planal
to, todos veiculados pela imprensa. 
Há tempos foi noticiado o registro de 
grande número de telefonemas interna
cionais para Suíça, do gabinete da então 
Prefeita da cidade de São Paulo, Sra. Luii.a 
Erundina, o que é de se estranhar; do fato 
do candidato Lula não trabalhar e fazer 
polftica às custas do cofre do Partido; do 
fato da filha do candidato Lula estudar em 
colégio, naturalmente caro, na Suf~; do 
fato da Nutrfcia Produtos Dietéticos Ltda., 
firma que venceu concorrência na Prefei
tura da cidade de São Paulo, na gestão da 
Sra. Erundina, para fornecimento de mer
cadorias, ter pago viagens de taxi aéreo 
para o candidato Lula fazer politica no 
Estado do Rio de Janeiro, em empresa que 
estava, então, em nome de um dos filhos 
dó deputado João Alves; da existência de 
desvio de fundos do Sindicato dos Met.a-
16rgicosde VoltaRedonda,emjulhode92, 
para a conta do então presidente do PT 
local, numa agência bancária da cidade, 
além·de outros disse-me-disse, que preju
dica a imagem pura do PT. 
A vitória de Lula na eleição presidencial 
do próximo ano é considerada nas hostes 
petistas como •quase favas contadas". Se 
concluída a CPI da CUT e do PT nada 
ficar provado, aquelas organizações re
ceberão o diploma de honestidade com
provada, e a vitória eleitoral deixará de 
ser •quase" e passará a ser "favas conta
das". Entretanto, se forem constatadas 
maracutaias a vitória vai para o brejo. 

AOS VOTOS QUE NOS 
CONFIARAM OS 

ELEITORES TENHO 
BUSCADO 

CORRESPONDER A 
CONFIANÇA COM 
DEDICAÇÃO AO 
TRABALHO,NA 

CONSTRUÇÃO DE DIAS 
MELHORES PARA O 

POVO. 

AMÉLIA FERRO Advogada 

VEREADOR 
MARCOS ROCHA 

~ 
~ 

MERCADO PRINCEZA 
Em Tempo de.Economia 

O Mercado Princeza 
Dá Show de Preços Baixos 

SEGUROS: AUTOMÓVEIS, VIDA, em Geral. 

Rua Ministro Edgar da Costa, 80 s/505 -
Centro - Nova Iguaçu - Tel: 767-5869 

Auto Escola De La Obra 
Carteiras de Mo1orlsta "B, C, D" e Mo1oclcllata. 

-· Emplacarnen1o de veículo jun1o 
aoDETRAN 

Direção: José Eduardo 
Rua Fru1uoso Rangel, 108 - Centro - N. Iguaçu • RJ. 

(Próximo a One Car Yeículos)-Tel: 767-9213 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁO. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEóGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS. 

Rua Mal. floriano Peixoto, 1480- 4.120- Centro 
Shopping Center de Nova Iguaçu) - T61.: 767-0706 

Placas Acrílicas Gravadas, PLACAS DE 
BRONZE, Auto e Souvenir 

SÓ TELIT ARTEFATOS DE 
BORRACHAS L TOA. 

CONVITE DE CASAMENTO, Bodas, 15 anos, Santinho de Luto, PlastHlcação. 
Chaveiros e Placas de Metal em Fotogravura. - PlastHlcações - Xerox 

Cartões e Convites em Re!evo e Brilho. - Carimbos de todos os tipos - Datadores 
Numeradores - Clichês - Chancelas, etc. 

Travessa Rosinda Martins, 82 - Grupo 201 /302 - Centro - Nov~ ..,, •~ IJ 

Rio de Janeiro - CEP 26210-030 -Tel. e Fax: 767-0fü 
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AS ESCOLAS DE SAMBA 
Quando em fins da década de 20, os 
participantes dos blocos carnavales
cos sentiram a necessidade de aca
barem com as brigas e arruaças que 
sempre surgiam quando saíam às 
ruas, uma idéia ocorreu: por que não 
se imitar os ranchos carnavalescos? 
Muito próximo dos cordões, os blocos 
carnavalescos pautavam suas apre
sentações pela violência. Essa reação 
talvez resultasse da contenção impos
ta às suas culturas fora do palco nobre 
do carnaval. Essa tentativa de retoma
da do espaço e de livre manifestação 
da cultura negra normalmente termi
nava com repressões policiais. Os 
ranchos carnavalescos, tendo como 
componentes seus irmãos de raça 
(predominantemente negra) também 
oriundos de camadas sociais infe
riores da sociedade, afirmavam suas 
identidades culturais através de recur
sos pacíficos, por isso tinham presen
ça oficial nos desfiles no palco nobre 
do carnaval carioca (direito a penetra
ção no espaço urbano branco). 
Então um grupo de sambistas do Es
tácio de Sá composto de bambas co
mo Ismael SIiva, Nllton Bastos, Bala
co (Alcebiades Barcelos),Mano 
Edgar, Mano Rubem (Rubem Barce-

los, irmão de Bide),Osvaldo Papoula, 
Auréllo, Francellno, Juvenal Lopes(o 
Nanai) entre outros, resolveram unir-se 
para formar uma Agremiação capaz de 
impor respeito e admiração. 
A primeira providência foi 'bolar" outra 
denominação para o •conjunto•. Co
mo se reuniam nas proximidades de 
uma Escola Normal, na esquina da 
Rua Joaquim Palhares com Machado 
Coelho, raciocinaram: •se quem ensi
na as crianças são chamados profes
sores, nós que sabemos tudo de sam
ba também somos mestres e formamos 
uma Escola ; 'Escola de Samba' que 
Ismael Sllava reinvindica para si a 
autoria do termo: •quem inventou a 
expressão Escola de Samba fui eu•. 
O nome da Agremiação surgiu também 
do mesmo raciocinio: 'deixa falar", é 
daqui que saem os professores, fina
liza Ismael. (Memórias do Carnaval). 
* Nova Iguaçu se prepara, pela pri
meira vez, para festejar os 298 anos 
da saga Zumbi dos Palmares, no dia 
20 de novembro, cuja programação 
do evento estará a cargo de Secr. de 
Cultura de Nova Iguaçu, Secr. do Mov. 
Negro do PDT de Nova Iguaçu e As
sociação de amigos Pró-Cultura de 
Nova Iguaçu. 

Pampa SR XP 
Cab. dupla 
Super 
0 romoçáo 

~ _!_~uéwe Veiculos_~tda. 

A inll_. _ N - Fanl. 
Av. Carloe Marquee ~otlo, 151 - Nova lguaq_u 

PABX 798-'1 '1 '1 O 
DIRETOS: . 796--1307 / -z.377 / 2498 / 3685 / 1749 / 2533 

Marcando o mês de 1 ° aniversário 
o CENTRO CULTURAL MA
NOEL TABELLApromovede 1 a 
30 de dezembro, uma exposição de 
artes plásticas de artistas profissio
nais, amadores e de alunos desse 
Centro. O "vemissage" será no dia 
1 ° de dezembro, às 18 h. com visita
ção a partir do dia 2 das 9 às 19h. O 
Centro Cultural Manoel Tabella fi
ca na Rua Bernardino de Melo 
1737 casa 16 (Vila Garrido, ao lado 
do Colégio lguaçuano ). 
São os seguintes os expositores: 
Betsabá, Elizabeth Cunha, Flávio 
Nakandakare, J. Fontes, Lima, Luiz 
Carlos, Manoel Tabella e Rafael' 
F1ôres. 
Artistas alunos do C.C.M. T = De
senhó e Óleo sobre Tela 
Adalberto Lamim, Aline Amico, 
Arnaldo Pinheiro C. Gaio, Amina
dário Assis, Alessandro A Souza, 
Claudenilson B. Silva, Daniele Sa
batelle, David Clayton F. Silva, Du
ca Pontes, Daniel M. Silva, 
Elisangela F. Santos, Francisco 
Carlos M. Souza, Geane Estevão da 
Costa, Keli Cristina Monteiro, Kle
ber M. Vasconcelos, Luiz Carlos 
Oliveira, Luciana F. Frutuoso, 
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Marli R. Oliveira, Mariane S. 
Conceição, Mima M. Freire, Nel
son N. Barros, Pedro F.M. Fer
nandez, Sueli M. de Souza, Sílvia 
Regina A Almarja, Samuel M. 
Silva. 

Pintur~ em vidro, tecido 
e tapeçaria 

Expositores, alunos do C.C.M.T: 
Bernadeth L. Tavares, Cláudia 
M.S.P. Martins, Eliane Evangelista 
S. Pereira, Francisca de Assis S. 
Souza, Ivone F. Silva, Lúcia Maria 
C. Tarsitano, Maria do Carmo D. 
Oliveira, Maria de Fátima da Sil
va, Márcia O. de Almeida, Rita 
Maria S. Vigné, Sílvia V. Morais, 
Shirley P.L. Reis, Tereza de Jesus 
P. Teixeira, Terezinha de O. Al
meida, Vanessa L. Queiroz e Vera 
M.deAbreu. 
Os professores Manoel Tabella, 
Nicoleta Lygia Calvano Tarsita
no, Sílvia Regina Almarja e Sonia 
Freitas Gonçalves convidam o pú
blico em geral à essa mostra de 
arte coletiva. 
ARTE UM BOM PRESENTE 
PARA QUEM VOCÊ AMA 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella - Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 - Vila Garrido - N. Iguaçu • Tel:767-1721 

- CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministério Idos Transportes, Compactor·, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-0124 / 767-0529 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUANA 

ELMAR TRANSPORTES LTDA 
Rua Bahia, 135 Posse Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2576 / 2577 
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BELFORD ROXO 

CERAMISTA EXPÕE NO CEM RENATO IURIANA 
Ourante dois dias a 

ceramista Ursula 
Marie Than Will, ex
pôs seus trabalhos 
no Centro de Educa
ção Moderna. 
Ursula utiliza várias 

técnicas em seu tra
balho, quais sejam: 
''tigre", matizadas em 
degradée, de escor
rido (tinta escorrida), 
técnica barroca, corda seca 
(primeiro uma pintura suave e 
depois vitrificação), técnica do 
craquelado (impressão de lou
ça rachada), técnica lisa e do 
envelhecimento. 
Esta, segundo suas decla

rações, foi sua primeira exposi
ção individual, mas já tendo par
ti ci pado em outras coleti
vamente e, em especial, em Ni
terói onde reside. Expor em Bel-

CASt\S~~-'i:3" 
s~o 
JORGE 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" 

CAMPEONATO DE PESCA DE 
BELFORD ROXO 

ford Roxo foi consequência na
tural já que possui familiares no 
local. 
Dedica-se há apenas 3 anos a 

esta arte, incentivada pela Sra. 
Gerda, de 81 anos. São vasos 
para flores, castiçais, bombo
nieres, porta-retratos e um sem 
número de objetos de muito 
bom gosto. 
Na foto Ursula explica detalhes 

de sua arte à visitantes. 

Um dia da pesca outro do 
pescador. 
Diz o ditado popular: 11Ri me

lhor quem ri por último": 
Foi o que aconteceu com o 

empresário Ello Lopes. Termi
nado o Campeonato com a 
sua terceira e última etapa, Ello 
foi o Grande Campeão e os 
seus colegas que o estavam go
zando, como· noticiado na edi
ção 20, desta vez ficaram a 'Ver 
Navios". Nesta última etapa o 
Campeonato de Pesca de Bel-

ford Roxo (realizado em Maricá) 
deixou Cleber Rosseto na 28 
colocação e José Cid na 3ª. 
Na foto o campeão Elio Lopes 

exibindo o seu troféu. 

CASA ORIENTAL 
P·••:-::::•.•.•::::•]\ ::-:::: •-•:+··· '''··.·•:::,.·:,:: -_::::: ::.:.:.:,:-. :.:::: .. ::::--,) L TOA • 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 
~ 

Prestamos assistência a: 
Aposentadorias, Pensões, Doenças Profissionais 

Acidente de Trabalho, Responsabilidade Civil 
Seguro Obrigatório, Acidente de Trânsito 

Rua Rocha Carvalho, 1246 lj. A e B -
Centro - Belford Roxo. 

Balas, doces e cigarros no atacado 
e no varejo. 

Agora, em anexo, seção especlallzada: 

Drs. Arrlete Dourado e Amlr Ferreira -Advogados 
Pça Getúlio Vargas, 14-Centro- Belford Roxo• Tel.: 761-4004 

FORTALEZA 

De Trote e Caputo 
PAPELARIA E_LIVRARIA 

UMA ORGANIZAÇÃO A SERVIÇó 
DO ESTUDANTE 

ENIFESTAS 
Artigos para ornamentação de festas de 

batizado,, aniversários, casamentos e festas 
de quinze anos. 

PAINÉIS, CAIXAS DE BOLO E ENFEITES 
COM TEMAS QUE SÃO SUCESSO 

Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 

Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalh·o, 1330 - salas 304 e 305 - Centro -
Belford Roxo - RJ - Tel: 761-0013 

São Joio de Merltl - BeMord Roxo Duque 
de Caxias -VIiar doa Teles 

PBX 756-1117 

Direção de ENI SIMONI ROCHA 

Tel.: 761-1259 

.••. , ..... ,. .., ....... ,. .... . -❖---:.: • • ··:-: 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

e 
E 

REI DOS BANCOS . 
• 8enccedoel9dlniwlap/1Ddoa .. canoe lbeM c» 

troca. eor-. Allonna . .._.Cepa.._. Cabrec« 
• ~ moldadoeelono de poi1a 

lAVAOEM DE BANCO A SECO - Direçl,o c» Relne.'do ' • 

Rua Oli.io Ta,qwnb,, 1027 -Now. Iguaçu• TIi: 1W-21111 I 
lw. ~ P. Ilia, 130- Betford ~-Tel: 781421111 
Rl!raga.'5-l'w,aClrcuw(Nq,r:/l.cbo~Tel:280-e848 -.i,;_.-

M Rua Virgllina Bicchlerl, 61 Belford Roxo - Te(.: 761-4881 

.· .. ' ·-~ ,.·· ·--- ';,,- ~ 
.. .. ..... . ,._ .. ....... . _ - ;,.•·-- • - •-~ ··.-\ , "- ...... •'11( ·:-., :· ,.".,•l"•l" , -. '.r.~" -1••·.• •I 
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Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 

qs 
[EB 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e 

Suzi Canuto 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel.: 761-5202 

Centro Educacional Brasileiro 
A ESCOLA QUE voe~ MERECE 

Direção: Prof.: RUBENS MENEZES 
Rua Dagmar nº 38 - Centro de Belford Roxo 

(Próximo ao parque) - Tel.: 761-6549 

CURSOS: Pré-escolar e 1° grau (C. A. à 8ª série) 
SUPLETIVO (5ª à 8ª séries em 2 anos) 

2º grau (Contabilidade - Form. Geral - Administração) 
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Tipografia 
São José 
Martel Santiago 
Tipografia Ltda. 

Convites - Talões Notas Fiscais 
Impressos em Geral 

Qualidade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 767-5470 



Pai nosso que estás no céu, 

Santificado seja o eleitor enganado, 

Seja feita a vossa vontade, 

Assim na Terra _como nos céus da BRASIL 
JET. 

O voto inútil de cada dia nos dai hoje. 

Perdoai as nossas dívidas, 

Assim como nós perdoamos aos corruptos 

que a fizeram, 

E não nos deixeis cair em tentação de votar 

neles de novo, 

Mas livrai-nos de SARNEY FERRO
VIÁRIO, MALUF PAU BRASIL, INO
CÊNCIO FURA POÇO, IBSEN ÁR
VORE DE NATAL e outros en
ganadores. 

Amém. 

* Em Belford Roxo, um rapaz que roubou 
um pedaço de bolo, num supermercado foi 

espancado e morto. 

E os que roubaram pedaços do bolo do 
orçamento? Vão ser espancados e mor
tos? 

* Aquele caso entre um iguaçuano e 
aquela bicha conhecida por JOIO foi cita

do na CPI do orçamento. Seu presidente 

MENSAGEM DE OTIMISMO 
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JARBAS PASSARINHO, declarou enfático: 
"é preciso separar o JOIO DO TRIGO". 

* Depois da CPI do orçamento, surge agora 
a CPI do acróstico envolvendo CLÁUDIO 
MARTINS e aquela colored. 

Este GATO já foi convidado a prestar depoi

mento. 

* Em 1945, GETÚLIO VARGAS deixou o 
Palácio do Catete desmoralizado e aca
bado politicamente. Em 1950, GETÚLIO 

voltou ao Catete nos braços do povo. 

A ex-RAINHA FERNANDA, a louca, ainda 
vai voltar ao trono nos braços do povo. 
Quem viver ... verá! 

Por hoje é s6I Agora este GATO vai pedir 
ao FÁBIO RAUNHEITTI um farelinho do pe
daço do bolo do orçamento que ele carre
gou. 

. . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . 
"Por mais que os obstáculos, que se anteponham na sua vida, lhes 

pareçam instransponíveis, persevere com fé nos seus objetivos, para superá-los 
com galhardia". 

MEDICAMENTOS• 

PERFUMARIA 

E ARTIGOS DE 

UMPEZAEM 

GERAL 

TEL: 
767-2025 

RUA THOMAS FONSECA, 49 
COIENDADOB--80.ARES. ~ KOYA IGUAÇU 

Distribuidora de Bebidas. 
Coca-Cola - Brahma - Antártica 

Skol - Schincariol - Belco. 

Sempre os menores preços. 

Entregamos à domicílio. 

Rua Gonçalves Gatto, 294 - B. Roxo 
Tel.: 761-1829 / 761-1269 

~ · 
Indústria e Comércio de Carimbos e 

Gráfica Ltda. 
*Carimbos "'Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 
*Cartões de Visita *Convites de Casamento 

*Calendário de Bolso, etc. 
Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 
Nova lguaçu:T-el.: 767-1227 

Trav. Yboty 17 - (Em frente a 84ª ZE) 

AUTOMÓVEIS ~n~ 4 ~ -
CELULARES ~ o;nu~-
VIDA J t 761 8364 

TODAS AS COMPANHIAS 

PROPRIEDADES R. Rocha CorvâlhO, 1246/20.1 
COMPUTADORES Centro - lll'ord Roxo - RJ . . 
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TESTEMUNHO DE UM AMIGO 
No dia 02 deste mês comemorado com 
muito carinho o aniversário do empre
sário Antonio José Tenório, tesoureiro 

da Aciber, onde 
recebeu abraços 
de seus compa
nheiros diretores 
e de funcionários. 
Também come
morada a data por 
seus colegas da 

Antonio J. Ten6rlo Secretaria de Pla-
nejamento da 

PMBR, onde desempenha importante 
função. 
Nossa amiga Maria Cândida Vilaça co
r----=;;;;;;;;;;--i lheu mais uma flor 

A simpática e elétrica Sra. Edna Rocha, 
bem sucedida 
empresária e 
educadora dedi
cada, passou o 
dia 19 em grande 
agito, recebendo 
telefonemas e vi
sitas de inúmeros 
amigos, além de 
ésfusiante come
mo ração por 
parte de seus co

Edna Rocha 

laboradores que por ela nutrem imensu
rável carinho. 

Já fazem dois anos que conhe
ço o Sr. Carneiro. Desde que o 
vi pela primeira vez senti muita 
sinceridade e principalmente 
uma vontade férrea de ajudar o 
próximo. 
Quis o destino que um desses 
próximos fosse eu. Montei um 
pequeno consultório dentário 
numa sala de sua proprie
dade. Pois bem! O Sr. Carnei
ro no meu sacrifício foi a 
pessoa que mais me ajudou, 
desde a montagem do equi-

-

pamento (fornecendo canos, 
cola, etc) até ao recebimento 
parcelado do meu aluguel. Da 
minha janela o vejo inúmeras 
vezes descarregando camin
hão de tijolos, cimento, etc. 
Sua humildade, carinho e ho
nestidade, fazem-me teste
munhar não a favor do 
postulante a candidato José 
Carnefró, mas do amigo CAR
NEIRINHO. Que Deus o aben
çoe! 

Dr. Ronaldo Peixoto. 

no belo jardim de 
sua existência, no 
dia 10, ao com
pletar mais um 
aninho de idade 
ao lado de seus 
"gatinhos", Bruno 
e Suelem e do de
dica d o esposo 

No final do dia "aquela" aconhegante 
confraternização no ambiente de seu lar, 
ao lado do apaixonadíssimo Otílio e seus 
filhos Otílio Jr. e Sabrina. 

O depto. de esportes da Funbel e a 
Sancofel terão com certeza o dia 26 
bem movimentado, com o aniversário 
de seu ilustre diretor Roberto da Sil
va Santiago. 

TRADIÇAO DE LAZER 

- --, Luís Sérgio, con-
Marla Cindida ceituado empre-

sário de Bel. 
Os seus papais "corujas" e sua irmã Vera 
também foram levar o seu carinho a ani
·versariante. 

O lar do nosso diretor Carlos Trigo em 
festa pela comemoração do aniversário 
de sua filhota Roberta Mariana e da 
mamãe Rosana f--,---::===-i 

O Parque de Diversões 
IV Centenário, de pro
pried,ade do Sr. Manoel 
Alves Gomes, situado 
na Praça Santos Du
mont, é responsável 
pelo lazer da família 
iguaçuana, aos sába
dos e domingos e cede 
este espaço para festas 
de empresas, colégios O doublé de empresário e poUlico Jua

rez Gomes, no dia 18 comemorou mais 
um ano de feliz existência abençoada 
pelo Senhor, ao lado de seU;S entes que
ridos e de colaboradores de suas em
presas, além, é claro, de inúmeros 
correligionários pÔHticos. 

Mori. No dia 26 
os seis aninhas da 
mimosa "Gati
nha" terá festinha 
com bolo, doces, 
refrigerantes e 
bolas na sua esco
la "Balão Mági-

e outras entidades. -!!::::::_..::::::::=....:~=-=~~=-~~~~~= 

co", ao lado de ,.,~ _____ __, 

O Sr. Manoel declara que pede 
ajuda a Deus, em suas orações, 
que ajude o Prefeito a concluir as 
obras de recuperação da Praça, a 

fim de aumentar os dias de funcio
namento do parque para o entre
tenimento da população, tão 
carente de lazer na cidade. (A.B.) 

suas coleguinhas. Roberta Mariana 

CARIMBOS BEM-TE-VI 
"Tio perfeito quanto• natureza" 

Carimbos de todos os tiPQll ·_Cartões de Vi,ita e~~/~ 
Convites de Casamente', Bodas, 15 anos, f-"laCaS de 

Autoe 

BISA ~ Sowenlr. 

~~da~~ 
Av. NIio Peçanha, N(NNla 110-c.ntro• Nov• Iguaçu· RJ 

. 

~7=~:= 
A Educação tratada com respeito 

Rua Xingú, 15 - Santa Rita - Nova Iguaçu 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualldade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
Aceitam~ Bolsa• de Empresa totalmente 

lnte;ral. - Jardim à aa Série 

Tel.: 767-2244 - Rua Mlrlm, 35 - Centro· N. 1. 

LUCIANO MAFRA 
Líder Popular 

_._.,J:) lguaçuano 
Sempre Lutando 

Por Melhores 
Condições de 

Vida Para o Seu 
Povo. 

APOIA A EMANCIPAÇÃO DE MESQUITA 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1993 

............. 11 TEM-PLO AUGUSTO DA VERDADE" 
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Visita do Governador ao Nova Iguaçu 

cisco e Denise (Pres. da Casa da Amizade) do 
"caliente clube", Hélio Bárcia e Iara, Angela 
Lima (pres. indicada 94/95), Silmária Berriel 
Félix e sua secretária. Entre os componentes 
do R.C. Prata, que "abiscoitou" o troféu de 
caravana mais numerosa, lá estavam o seu 
presidente Antonio dos Santos Júnior, mais . 
Thomás de Aquino, Manoel Tenório, Raudo 
Círico, Luiz Alberto, Dra. Nilza Salgado, 
Maurício A Gonçalves, Paulo Sérgio, entre 
outros. Do R.C. Queimados anotamos a pre
sença do seu "elétrico" presidente Islam Ba
tista, acompanhado do rotariano de todas as 
horas Hilton Neves e mais o Cel. Alcyr da 
Silva Reis, Cmte. do 24° B.P .M. 

Durante visita do Governador, flagrante de 
posse de novos rotarianos ao Nova Iguaçu. 

Antonio S. Junior ao entregar e 
trófeu Glusepe Caputo 

De S. João de Meriti, Antonio Carlos Stersi 
e Jair Stersi e do R.C. São João-Vilar dos 
Teles Geraldo da Conceição, o "Geraldão", 
fã nº 1 desse periódico. Dos rotarianos do 
R.C. Nova Iguaçu-Leste anotamos: Luiz 
Fernando (presidente), Wilson Vital, Jova
ci Gonçalves, José de Oliveira, Cassemiro, 
entre outros. Não podemos deixar de citar 
os governadores anteriores Carlos Pinto 
Loja (81/82) e -Francisco R. Parente 
(91/92). O R.C. Prata entregou um "trofeu
zão" naquela oportunidade, homenagena
do o Sr. Giusepe Caputo. Os rotaryanos do 
Nova Iguaçu compareceram em massa. Ah! 
Sim, ainda a presença da Sra. Leila Mª Félix 
do Nascimento, Superintendente do Centro 
de Integração Empresa-Escola (CIEE). 

Sendo necessário a colocação de um núme
ro maior de mesas, dado a presença de 
grande número de rotaryanos de vários 
clubes do Distrito 4570, o Governador Ed
son Avelar, sempre acompanhado de sua 
esposa Dalva, visitou no início de novembro 
o Rotary Nova Iguaçu-que deu origem aos 
demais da região. 

A florida galera do R.C. BeHord Roxo: Angela 
Lima, Iara Bárcla, Sllmárla, sua secretária e 

Denise Correia. 

Lá compareceram rotaryanos do R.C. Mes
quita, Raimundo Luz (pres.), José Carvalho 
( tes.) Alberto da Silva Botelho (pres. indicado 
94/95). A troupe do R.C. Belford Roxo esteve 
composta por seu presidente Antonio Fran-

R.C. MESQUITA 
PROMOVEU NOITE 

DANÇANTE 
O R.C. Mesquita, promoveu no Sa
lão Nobre do Tenis Clube de Mes
quita uma aconchegante e des
contraída noite dançante. 

Na noite dançam• Simões Neto rodopiando 
com Sandrlnha. 

Foi uma oportunidade impar dos 
•pés de valsa" mostrarem seus ta
lentos dançante e entre eles José 
Cirilo, Simões Neto, que no final 

deu uma "canja" ao microfone 
mostrando que não vive só de "pi
rados da idéia". 
A Márcia Trindade também não 
deixou por menos, só faltou dan
çar discurso (que aliás não houve), 
por isso nã dançou. Vale a pena 
estar de novo. 

R.C. NOVA IGUAÇU 
AUSTIN TEM NOVOS 

COMPANHEIROS 
No singelo mas simpático Restau
rante Cabana Xuxu, o Rotary Club 
Nova Iguaçu Austin, que tem na 

Jarbas coloca o distintivo no seu • 
apadrinhado Carlos Henrique. 

presidência o tranquilo Paulo Ro
berto Dias e excelente protocolo, 
Marcelo deu posse a dois novos 
companheiros: Carlos Henrique 
Simões, apadrinhado pelo Jarbas, 
como sócio honorário e Antonio 
Francisco das Neves, apadrinhado 
por Sérgio Vale. 

Sérgio Vale ■o colocar o distintivo em 
Antonio Francisco (de camisa listrada) 

A saudação aos novos sócios fi
cou a cargo de Hilton Neves. 

EDSON AVELAR 
VISITOU O R.C. NOVA 

IGUAÇU-LESTE 
Na sua 34ª visita (como um an
darilho) ó Governador Edson 

Momen1o em que Solange Arau)o en1rega 
flores a Sra. Dalva Avelar, na vlsHa ao R.C. 

Nova Iguaçu-Leste. 

Avelar da Silva esteve no Rotary 
Club de Nova Iguaçu-Leste, 
diante de 130' pessoas entre 
rotaryanos e convidados. 
Compondo a mesa o Pres. Luiz 
Fernando, Edson Avelar e Dal
va, Abdala Arydes e Mª da 
Conceição, Raimundo Luz, So
lange Araújo, Antonio Júnior e 
os governadores de períodos 
anteriores Carlos Pinto Loja e 
Francisco R. Parente. 

MOSAICO POLÍTICO Nelson Júnior 

O 11HERÓl11 DA COMISSÃO DE 
ORÇAMENTO 

Foi preciso o Diretor de Orçamento do Sena
do, José Carlos dos Santos, ser preso por 
conduzir notas falsas de dólares, para vir à 
tona um dos maiores escândalos políticos da 
atualidade brasileira. 
Pelo que se tem notícia, até ao momento, o mar 
de lama remonta aos tempos da "revolução" 
que, devido à censura às comunicações, os jor
nalistas não se atreviam a divulgar o que ou
viam ou viam. Ficarem calados para continuar 
vivos era melhor, diante de um regime de 
força e autoritarismo. 
Em compensação nem todos os nossos 
congressistas enveredaram pelo caminho da 
corrupção. Ainda existem parlamentares 
(poucos) corretos que vivem exclusivamente 
de seus subsídios. Os que foram arrolados 
como corruptos, devem ser banidos da vida 
pública nacional de uma vez por todas. Um 
engradado de tomates podres basta para 
contaminar os demais. É o caso do Congresso 
Nacional. 
De qualquer forma por portar notas de dólares 
falsos, o cidadão José Carlos dos Santos tor
nou-se o verdadeiro "Herói do Orçamento". 

CANDIDATO FICOU NO 
"HORA VEJA" 

Há um postulante candidato a Deputado Esta
dual que pretendia percorrer o interior do Es
tado em companhia de seu "candidato a fede
ral" a partir de 15 de novembro. 

, 
ESTOU CHEGANDO AI 

EM94 
, 

SASSA SARNEY 

AUTO 1sc04.4 Auto Escola Margon 
Direção: Paulo Gonzaga 

Treinar! Só ligar 
. •ASA• vai te buscar 

MAActOM 
Rua ltacy, 11 • Juecellno - Nova '9uaçu • RJ 

:L::c•L•.n:!!o!~J!y!::;:-~:''. 
Mármores para Construções - Instalações Comerciais 

em Mármore e Granito. 
Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 

Av. Nil~ Peçanha, 670. Tels: 767-7196/767-8563 

Tudo certo, acertado, amigos do postulante 
candidato a estadual avisados e preparados pa
ra rocepcionarem a comitiva. Não é que o can
didato a federal que também iria na viagem, 
deu um tremendo "BOLO"? 

MALUF ARROLA SEUS BENS 
O Prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, está 
relacionando todos os seus bens para entregar 
em época oportuna para poder postular cargo 
eletivo nas próximas eleições. Consta dos bens 
de Maluf entre eles, terrenos cuja metragem 
somam mais de 1 milhão de m2, 14 fábricas 
todas operando, com resultados compensa
dores. Isto em São Paulo. 
Maluf garante que sempre foi rico, mesmo 
antes de assumir qualquer cargo público. Está 
explicado. 

LÍDER DO PDT NA CÂMARA 
DE VEREADORES FAZ 

BAIXARIA 
O líder do PDT na Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro durante debate sobre a votação 
para o projeto de emendas ao orçamento de 
1994, dirigindo-se ao Presidente da Câmara, 
Vereador Sarni Jorge, afirmou: "Ou Vossa 
Excelência faz o que eu estou pedindo ou vou 
partir prá porrada". 
Como o governo de seu Líder Maior, anda 
quase naufragando, o Vereador Fernando 
William ahda com os nervos à flor da pele. 
Tá precisando tomar chá de maracujá, urgen-

. temente. 

Rua Dr. Barro8 Júnlar, 144 - Tal: ffl-4172 
Av. Amaral P91xolo, 631 - Nowia lguaçll-11.1. 

Em frente Estação de 
Nova Iguaçu 

3 Ambientes 
Todos os sábados 
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ACADEMIAS EM ALTA 
As diversas aca
demias existentes 
em Nova Iguaçu 
estão realmente 
em alta. 
Diplomada em vá
rias delas, esta gra
cinha: Guiomar 
Ferreira, é· hoje, 
juntamente co_m 
sua irmã Jaque
line, um exemplo 
vivo e atuante de 
nossas academias. 
Guiomar é mode
lo exclusiva das 
Lojas Rosalém, 
com partici
pações especiais 
em diversos des
files promovidos 
pela Academia 
Claudio Parente, 
além de consagra
da pelas Acade
mias Vanda, 
Maia, Tarik, De 
Bire Xuxa Mene
ghel e outras. Nas 
apresentações de 
suas alunas desfi-
la sempre na abertura dos desfiles na Academia Riva. 
Recentemente conquistou o titulo de TOP MODEL 
92/93 em promoção do Curso Livinho Produções. 
Apesar de sua pouca idade, Guiomar já conquistou 45 
troféus e 38 medalhas em Concursos por todo interior e 
cidades litorâneas da Baixada da Guanabara. 
Em Nova Iguaçu foi eleita como Modelo-Manequim 
Revelação. 
Na foto a "gata" Guiomar durante desfile que deixa os 
"gatos" de olhos vidrados. É uma graça, não é mesmo? 

(NJ) 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AMEI 

MOTÉIS MEDIEVAL LTDA. 

***** RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ • ~EL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 
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QUEIMADOS NOTÍCIAS 

• José Carlos de Paula, vereador de 
Queimados, com apenas 33 anos, 
tem vencido por capacidade e esfor
ços próprios. Na sua curta trajetória 
já exerceu importantes posições e 
enfrentado momentos difíceis, mas 
conseguindo superá-los. Qual será a 
próxima vitória de José Carlos de 
Paula dentro e fora da política? 
• Nova Associação de Moradores 
está sendo organizada em Queima
dos. Desta vez é a da Ponte Preta 
(Bairro Santa Eugênia). O trio Zó
zimo, Raimundo e Sebastião Adão, 
pelo que se sabe, estão na cabeça do 
movimento. 
* O Dr. Luiz Augusto, procurador 
da CMQ, pode surgir surpreenden
temente como candidato à verean-

. ça nas próximas eleições para o le
gislativo queimadense. O adágio 
popular afirma: "filho de peixe, 
peixinho é". Luiz Augusto é filho do 
Vice-Prefeito Luiz Gonzaga de 
Macedo. Daí ... 
• O presidente do Diretório do 
PSDB, de Queimados: Ascenor Ra
mos (Arnô, para a galera) confessa 
que continua ZANGADÃO com o 
Cerimonial da Câmara que não o 
convidou para a festa da promulga
ção da Lei Orgânica. 
- "Esqueceram de mim" - exclama 
pelos quatro cantos da terra quei
madense. 
• O veículo mais barulhento das 
"paradas" queimadenses é a kombi 
que serve aos atendimentos comu
nitários, do Ver. Carlos Albino. Fa
cilmente identificável pela popula
ção - também chamada de ambu
lância -que transporta os pacientes do 
Centro de Atendimento Comunitá
rio, do Carmarim, para as clínicas e 
hospitais, sempre que necessário. 
Tá funcionando de verdade, não há 
dúvida. 

* Atenção! Muito "home" que vem 
ocupando assento na CMQ, pode 
perdê-lo ou não sobreviver politica
mente, nas próximas legislaturas, por 
absoluta falta de "jogo de cintura". E 
mais, muita gente boa vai pintar no 
próximo pleito. Aguardem! 
• Um representante evangélico 
disse presente na festa de promul
gação da Lei Orgânica de Queima
dos, o Pr. Nivaldo, da Primeira Igre
ja Batista local. O religioso foi 
convidado a compor a mesa direto
ra dos trabalhos. 
• Manoel Carlos durante dois 
mandatos ocupou cadeira de ve
reador em Nova Iguaçu é agora 
Relações Públicas da Câmara de 
Queimados. M.C. se coloca na po
sição de aplicar o xeque-mate . 
Ninguém sabe qual será seu ca
minho político, por certo o PDT, 
por onde surgirá candidato. 
Mas como cobra criada, Manoel 
Carlos não afirma nem confirma se 
será realmente candidato. Que coi-

'? sa, ne. 
• O Ver. Carlos Albino, vem man
tendo entendimentos com Antbony 
Garotinho, Secretário de Agricul
tura do Estado, para deslanchar um 
ousado projeto agrícola, nessas pia- r 

gas queimadenses. Pelo que se sabe 
será uma "bomba" para o cresci
mento agro-pastoril do município, 
gerando empregos e fartura de ali
mentos para esta cidade. 
• Ozeias Moreira, Pres. da Ass. dos 
Moradores do bairro Carmarim, é 
o novo representante SEM 
FRONTEIRAS, em Queimados. 
E Paulo Martiniano, R.P. da mes
ma Associação é o responsável 
pela nossa publicidade, junto aos 
empresários queimadenses. Uma 
dupla de homens honestos e tra
balhadores. Taí ! ! ! 

1 A 15 NOV/93 

Oziel Peçanha - Andrea Mendes - Nflzete Ramos 

Queimados já tem posto do 
Instituto Félix Pacheco 

Atendendo a três solici
tações que lhe foram enca
minhadas, foi autorizada a 
instalação de um posto do 
Instituto Félix Pacheco, pe
lo seu Diretor, Dr. Ivan Ma
chado. 
Os pedidos partiram da Câ-

mara Municipal de Queima
dos, através da bancada do 
PDT, tendo à frente Carlos 
Albino, do deputado Vival
do Barbosa e pelo Dr. Si
queira Castro, Secr. Est. do 
Gabinete Civil do Governo 
do Estado. 

QUEM NÃO ANUNCIA FICA NA 
BEIRA DO CAIS ... A VER NAVIOS. 

NESTE ESPAÇO SUA 
MENSAGEM CHEGA A 
QUEM LHE INTERESSA 

---A OPÇÃO CERTA PARA ATINGIR A QUEM VOCÊ DESEJA. 

ANUNCIE, LIGUE: 767-1198 

, 
LIGA PRA GENTE: 

767-1198 
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CENTRO DE CULTURA EM NOVA 
IGUAÇU APERFEIÇOA TALENTOS 

,, 
l 

1 ncrustrado bem no coração 
da city iguaçuana, o Centro 

Manoel Tabella, (Rua Bernardi
no de Melo, 1737 casa 16, ao 
lado do Colégio lguaçuano), 
é um dos poucos espaços cul
turais próprios para exposições 
de artes, bem como o que dis
põe de diversos cursos de artes 
plásticas aperfeiçoando com is
so os talentos latentes em crian
ças, jovens e adultos. 
Nesta casa são ministrados os 
cursos de desenho, pintura a 
óleo, tapeçaria, pintura em vi-

dro, cerâmica, trabalhos em 
11biscuit11

, e outras. 

Neste dezembro,. para come
morar a passagem de seu pri
meiro· ano de instalação, estará 
ocorrendo uma mostra de 
artes, que vão desde a pintura 
a óleo à cerâmica (de artistas 
profissionais e amadores) e de 
alunos deste centro que é, na 
verdade, a expressão máxima 
das artes locais. Esta exposi
ção estará aberta ao público 
até ao dia 30 de dezembro. 

IMAGENS EM NEGATIVO DE UMA CI.DADE 
A- Praça Antonia 
Flores Teixeira, onde 
está situada' uma 
horrível rodoviária, é 
a im?gem do caos. A 
foto mostra o que 
muitas palavras não 
poderiam descre
ver, já que o estado 
normal do logradou
ro é este. 

ROTARY 
MESQUITA DÁ 

POSSE A NOVOS 
COMPONENTES 
Em solenidade festi
va, neste novembro, 
o .Rotary Club :-c:te 
Mesquita deu posse 
a novos componen
tes, oriul\Q_PS a maior parte de
les do Rola.ry Club Nova Igua
çu - Leste. -
A este ato ·compareceu o Go-

O Governo anterior (Aluizio qa
ma) dispendeu uma soma fabu
losa na demolição do antigo pré
dio da Prefeitura e ali construiu 
uma praça. O Governo atual re
solveu então fazer da· praça um 
pólo de cultura com a apresenta
ção de shows intitulada "Quinta 
8:30". Só que a realização de tais 
shows estão servindo única e ex
.clusivamente para a sua destrui
ção. A destruição do bem-públi
co. Todas as luminárias ali 
instaladas estão destruídas além 
de os canteiros estarem todos 
pisoteados. 

vernador Edson Avelar da Silva, 
que fez sua saudação aos no
vos rotarianos do .Mesquita. 

Mais detalhes na pág. 3. 

A MELHOR· ·oPÇÃO NA BAIXADA DE GUANABARA - _ 
-- ~ 



Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Figueira - O. Caxias. 
Rllal: Av. Getúllo de Moura, 616- Centro - Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Prof- Yenlna c. Torres, 230/480 
Cen1ro - Nova Iguaçu ,,,. 

Tels.: 767-9280 - 767-5342- 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência. Fiscal e Comercia.[ 

• Balanços 

Rua Prol'9 Venlna Corrêa Torres, 230 • 10° andar. 
Centro - Nova Iguaçu • (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 
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, 
MOSAICO POLITICO 

Nelson Júnior 

OMISSÃO ADMINI.STRATIVA 
Não é só a falta de coleta de lixo domi
ciliar e a total falta de outros serviços 
essenciais ao bom desenvolvimento de 
um município que a omissão adminis
trativa é notada pelos munícipes. 
A Praça José Hipólito de Oliveira, que 
segundo alguns "entendidos", transfor
mou-se em um tremendo "elefante
branco", mas que em passado recente 
abrigou a sede da Prefeitura de Nova 
Iguaçu, que era cantada em prosa e verso 
como a 7ª Cidade em Densidade Popu
lacional, e para alguns menos otimistas: 
"A ia em descalabro administrativo•. 
Não existem mais as luminárias. Os jar
dins à noite servem de mictório e tran
sitar por alí após as 21 h é candidatar-se 
a ser assaltado, devido a total omissão da 
administração municipal, que se auto 
denomina de "Governo Popular•. 
As reformas realizadas nas Pças. Santos 
Dumont, Manoel Duarte (em Mesquita 
e uma das mais belas do município) e 
outras, poderão ter o mesmo destino, 
pois não há qualquer tipo de vigilancia 
para a preservação do patrimônio p6bli
co e consequentemente do dinheiro pú
blico. Se as providências inerentes à 
vigilancia não forem tomadas, em breve 
também estarão destruídas pelos vanda
los de toda sorte. Além disso o iguaçua
no ainda tem de conviver com muitas 

outras mazelas dessa administração 
"POPULAR". 

APARECIDA GAMA PEDE 
AO ESTADO SOCORRO 
. PARA NOVA IGUAÇU 

É de autoria da Deputada Aparecida 
Gama a Lei 2177, na qual o Gov. do 
Estado fica obrigado a conceder auxílio 
financeiro ao Município de Nova Igua
çu, tendo em vista a defasagem nas arre
q1dações financeiras municipais em 
decorrência das emancipações de Bel
ford Roxo, Queimados e Japerf. 

TRENS ESPECIAIS 
LIGARÃO NOVA 

IGUAÇU A D. PEDRO li 
O Delegado do Munistério dos Trans
portes no Estado do Rio de Janeiro, 
Jorge Gama, ex-Deputado Federal, re
presentante de Nova Iguaçu, está estu-1 
dando a viabilidade da volta dos trens 
"especiais" a circularem entre as es
tações de Nova Iguaçu à D. Pedro II sem 
qualquer parada intermediária nos ho
rários de 'rush', o que muito beneficiará 
aos trabalhadores em geral. 

DESPACHANTE PÚBLICO ESTADUAL - Matr. nº 520.722-0 
SERVIÇOS JUNTO AO DETRAN 

Matriz - AUSTIN - Gllmar de Souza 
Rua XV de Novembro, 20- Grp. 102/106-Tel.: 665-2255 

Filial 1 - NILÓPOLIS - Daniel Pereira Rezende 
Praça Nilo Peçanha, 97 - grp. 304 - Tel.: 791-5890 

Filial li • RIO DE JANEIRO - Francisco Cesar Loiola 
Rua Marechal Câmara 160, Grp. 1427-Tel.: 262-3911 

Filial Ili - PENHA CIRCULAR (Mercado S. Sebastião) - Francisco Joslvan 
Rua da Batata, 106 a/102 -Tel.: 28().1852 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL , 

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

· Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇ~11 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° Andar-Centro- Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 768-5847 
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ROTARY MESQUITA HORÓSCOPO CIGANO / 

empossa novos componentes Morammed 

Em solenidade ocorrida neste 
novembro, no Restaurante Pi
lar, no Centro de Nova Iguaçu, 
com a presença do Governador 
de Rotary, Distrito 4570, Edson 
Avelar da Silva, o Rotaty Club 
de Mesquita, deu posse a seus 
novos componentes. 
Da mesa principal nesta opor
tunidade participaram o Presi
dente Raimundo Luz, o Gov. 
Edson Avelar, Wilson Amaro 
Vital, Antonio dos Santos Jú
nior pres. do Rotary Nova 
Iguaçu-Prata, Alberto da Silva 
Botelho {pres. indicado ao pe
ríodo 94/95), José Victória Ge
n o, Pres. do R.C~ Belford 
Roxo-Lote XV, José Geraldo 
(Lote W), Geraldão {Vilar dos 
Teles), Darcy Chuff {Leste). 
Nesta recepção festiva foram 
empossados seis novos com
ponentes no aconchegante 
club rotário e que foram: Djal
ma Costa, Odir Coelho da Sil
va, Marlene Gonçalves, Anto
nio José Lamego, Ari Pereira 

Helga FreHaà e Flávia Luz, da 
saudávelgeraçãolguaçuana, 

presentes à solenidade. 

de Castro e José Albino {Zeca), 
que discursou em nome de to
dos os empossados. 
Edson Avelar assumindo a tri
buna fez uma brilhante sauda
ção aos novos rotarianos, ora 
empossados, naquele ins
tante. 
Fechando a reunião as espo
sas dos rotarianos receberam 
arranjos de flores, da loja de 
lnácia Luz, Presidente da Casa 
da Amizade de Mesquita. 

Os ciganos, como todos os po
vos místicos, levam a sério a 
Astrologia. Inicialmente tinha 
só cinco planetas influindo, . 
hoje sabem que mais 4 existem 
gravitando em torno do Sol. 
Toda a Astrologia antiga acre
ditava também na força dos 4 
elementos: terra, cor marrom; 
ar, azul; água, verde; fogo, ver
melho. Tentando conhecer as 
leis dos céus ou suas regras, 
os ciganos, os caldeus, os ma
gos e pensadores antigos bus
cavam encontrar respostas 
que até ho.je ainda estão en
cobertas. Mesmo os maiores 
astrônomos atuais não conse
guiram entender muito do 
Cosmo, dos Planetas e 
Constelações. 

Os Signos Ciganos 
Cada povo viu as constelações 
a seu modo e deu nome aos 
signos a seu modo. Por exem
plo: a Constelação do Hemisfé
rio Norte, chamada a Ursa 
Maior na América do Norte, é, 
na França, conhecida como Ca
çarola. Assim, os ciganos a 

chamam até hoje. Na Inglater
ra, o mesmo grupo de sete 
estrelas é chamada de o Ara
do. Na China dos Mandarins, 
era chamada de o Burocrata 
Celestial. Na Idade Média e 
para os ciganos Kalderachs, 
ela se chama a Carruagem. 
Os antigos gregos a chama
ram de Ursa Maior e a um 
grupo maior de estrelas que 
se encerra dentro de·ta; a 
Ursa Maior foi · chamada 
pelos antigos egípcios de 
Procissão do Touro, Homem 
e Hipopótamo com um Cro
codilo Atrás. Assim, os no
mes para as constelações e 
para os signos zodiacais po
dem mudar de povo para po
vo, conforme os veem de 
seu país. Vejamos então 
quais os nomes que os zín
garos deram a seus signos 
do zodíaco. 
Punhal, Coroa, Candeias, Ro
da, Estrela, Sino, Moeda, Ada
ga, Machado, Ferradura, Taça, 
Capelas. 
Na próxima edição caracte
rísticas de cada um desses 
signos. 

l tiirii 
Dr. Carlos A. C. de Lira 
ODONTOLOGIA MODERNA 

(padrão Internacional) 

Dr. José Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica 

Terça e Quinta-feira 
DAS15:00ÃS 
19:00HORAS 

Associe-se Já 
"Saúde é No'ssa Meta" 
Direção: João Truta Neto 

Rua José Hipólito de Oliveira, 100 
Centro - Nova Iguaçu - RJ. 

• Atendimento de Adultos e Crianças • Apa
relhos de Raios X • Restaurações Estéticas • 
Ultra Violeta e Luz Halogena • Laboratório de 
Prótese • Trabalhos de Prótese fD<8, Próteses 
Removíveis, Trabalhos em Porcelan:3 (~etalo-

cerâmica) • Trabalhos de Urgenc,a 

Consuh6rlo Dentário: Travessa Moura Sá, 
71 • Centro - Nova Iguaçu - Tel.: 768-6758 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

e 
E4 

1 LIPOASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cinture 
, PLÁSTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer, etc 
PLÁSTICA DE ABOOME para diminuição, estrias, f lacidez, etc 
\PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios, etc. 
PLÁSTICA DA FACE total, testa, pálpebras, etê. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimadu~. etc. 

Rua Bernardino de Melo, 1.399 - sala 304 
(Centro Médico) - N. Iguaçu : Tel: 768-0313 

M Rua Virgilina Bicchieri, 61 Belford ~oxo - Tel.: 761-4881 
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ENFOQUE DO COTIDIANO 
DARCYCHUFF 

FORTALEZA 

NA ONDA 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de lm6vels - Escritura• e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Tem se dito que o Congresso Nacional é o 
recinto onde ressoa os clamores da nação e 
que seus parlamentares estão atentos para 
tomar as 1providências que sejam necessárias 
para a efetivação da vontade do povo. 
Entretanto, não é o que temos assistido, pois 

parece que os parlamentares só tratam do as
sunto que está em evidência; como diz o ditado 
popular, só tratam do assunto que está na onda. 
Em cinco de outubro do corrente ano a 

Constituição em vigor completou cinco anos 
de existência e o art. 3° do ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias recomen
da que após esse prazo será realizada a revi
são constitucional, pelo voto da maioria 
absoluta dos membros do Congresso Nacio
nal, em sessão unicameral. 
O artigo supra citado foi inserido na Consti

tuição a pedido dos partidos de esquerda. Os 
tempos passaram, os fatos mudaram, e já não 
interessava mais a revisão para os mesmos. 
Falaram mais alto os interesses cartorários e 
o corporativismo, pois qualquer mudança irá 
enfraquecê-los. 
Entretanto, a verdade dos fatos é que não 

interessa a vontade de ca~a partido, seja ele 
de esquerda ou de direita, o que interessa é o 
bem estar e a vontade do povo, expressa pela 
sua maioria. A situação que está aí está falida 
e os atuais líderes nacionais já demonstraram 

· ANUNCIE NA RBR SOM, 9 ANOS NO AR 
A SERVIÇO DA COMUNIDADE. 

Studlos: Rua Rocha Carvalho, 1232, Sls. 203/204 
Centro • Belford Roxo. 

Direção Geral do Co!"unlcador - Reglnaldo Plrote 

REI DOS BANCOS 
• Bllncoe ala recllnlNela p/ tDdoa .. canos l bae de 

troca·~. Reformas 
• llancoe. Capa p,_ f' Cobre Cer 

• ~ ,noidadoe. forro de polla 
LAVAGEM OE BANCO A BECO· Oireçlo de Relra'do ~~,illl 

R&aOlávloTa,q ..... 1azT- Nowalgua;u• Tel:~191 
Av. Benjamin P. Oles, 830 - 8ellord R:>xo • Tet: 781.o:!8& 
R. Braga, 5 • Pe,lla On:ulllr '"9cl. t:I l..cbo ..k1 Tet: ~ 

MERCADO PRINCEZA 
Em Tempo de.Economia 

O Mercado Princeza 
Dá Show de Preços Baixos 

sua incompetência para dirigir a nação, sem 
falar na podridão reinante que é do conheci
mento de todos. 
Reuniu-se o Congresso para constituir a me

sa que dirigiria a revisão constitucional e na 
solenidade de posse alguns parlamentares 
que não concordam com a revisão resolveram 
agir de modo destrambelhado, e no grito e na 
força, rasgaram documentos, arrancaram fios 
de aparelhos telefônicos de comunicação e 
meteram o dedo na cara dos futuros diri
gentes, com toda naturalidade. 

Esse assunto, naquela semana, foi o assunto 
da onda. Falou-se muito na penalização dos 
indisciplinados, que foram taxados de bader
neiros; uns mais radicais falaram até em cas
sação de mandato. 
Mas o fato saiu da onda, e a revisão constitu

cional é que passou a ser a onda, naturalmente 
por ser mais importante. Entretanto surgiu o 
escândalo da Comissão de Orçamento da Câ
mara dos Deputados, e esse escândalo, então, 
passou a ser a onda. Com isso a revisão consti
tucional ficou em segundo plano, e se não fosse 
a pressão de vários setores nacionais, não se 
votaria o :.Seu Regimento Interno, que viabiliza
rá o andamento da.mesma. 
Entretanto, perguntamos nós: E o julgamen

to daquele primeiro caso, que foi qualificado 
de baderna, como fica? 

#7 THl~!º~~!!~ES 
O maior distribuidor de materiais de iluminação da Baixada. 

Tudo em Iluminação, Comercial, Residencial e Pública. 
Peça uma visita do nosso responsável s/ compromisso 

Direção: Carlos A. Sampaio 
Av. José Mariano dos Passos, 739 • sobr. - Prata· Tel: 761-4135 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualidade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
Acehamos Bolsas de Empresa totalmente 

· Integral. - Jardim à a• Série 

Tel.: 767-2244 - Rua Mirlm, 35- Centro - N. 1. 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - salas 304 e 305 - Centro • 
Belford Roxo - RJ - Tel: 761-0013 

Em frente Estação de 
Nova Iguaçu 

3 Ambientes 
Todos os sábados 

MEDICAMENTOS, 

PERFUMARIA 

E ARTIGOS DE 

LIMPEZA EM 

GERAL 

TEL: 
767-2025 

RUA THOMAS FONSECA, 49 
COMENDADOR-SOARES.- NOVA JGUAÇU 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS . 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 - li, 120 • Centro 
Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767.0706 

Placas Acrílicas Gravadas, PLACAS DE 
BRONZE, Auto e Souvenir 

, 
50 TELIT ARTEFATOS DE 

BORRACHAS L TOA. 
CONVITE DE CASAMENTO, Bodas, 15 anos, Santinho de Luto, PlastHlcação. 

Chaveiros e Placas de Metal em Fotogravura. - Plastfflcaçõea - Xerox 
Cartões e Convites em Relevo e Brllho. - Carimbos de todos os tipos - Datadores 

Numeradores - Cllchês - Chancelas, etc. 

Travessa Rosinda Martins, 82 - Grupo 201 /302 - Centro - Nova Iguaçu 
Rio de Janeiro - CEP 26210-030 - Tel. e Fax: 767-0658 
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Cores usadas nas pinturas artísticas 
VERDES 

Verde Cromo Claro (Vert Chrome Clair), 
Verde Cromo Escuro (Vert Chrome Foncée, 
Cinábrio Verde Claro (Cinabre Vert Clair), 
Cinábrio Verde Escuro (Cinabre Vert Fon
cée), Verde de Cádmio Claro (Vert du Cad
mium Clair), Verde de Cádmio Escuro (Vert 
du -Cadmium Foncée), Verde P. Veronese 
(Vert P. Véronese), Verde Esmeralda Claro 
(Vert Emeraude Clair), Verde Esme.ralda Es
·curo (Vert Emeraude Foncée), Verde de Co
balto Escuro (Vert du Cobalt Foncée), Verde 
Selva (Vert Forêt), Laca Verde Clara (Laque 
Vert Clair), Laca Verde Escura (Laque Vert 
Foncée), Verde Zinco Escuro (VertZinc Fon
cée ), Verde Zinco Claro (Vert Zinc Clair ), 
Terra Verde (Terre Vert), · 

TERRAS 

Terra de Siena Natural (Terre de Sienne Na
turelle), Terra de Siene Queimado (Terre de 
Sienne Brulée), Terra Verde Natural (Terre 
Vert Naturelle), Terra Verde Queimada 
(Terre Vert Brulée), Sépia (Sépia), Pardo Van 
Gogh (Brun Van Gogh), Pardo Van Dyck 

(Brun Van Dyck), Terra de Cassei (Terre du 
Cassei), Terra de Colônia (Terre du Cologne), 
Caput Mortum (Téle Mort), Oca Pardo (Ocre 
Brun ), Oca Escuro (Ocre Foocée ), Oca Roma
na (Ocre Roman), Oca Dourada (Ocre D'Or), 
Asfalto (Betume). · 

VIOLETAS: 

Violeta de Cobalto Clara (Violet du Cobalt 
Clair), Violeta de Cobalto Escuro (Violet du 
Cobalt Foncée), Violeta Sólida (Violeta So
lide), lndigo; Cobalto Azul Violeta (Cobalt 
Bleu-Violet ). 

BRANCOS: 

Branco de Prata (Blanche D'argeot), Branco 
de Zinco (Blanche du Zinc ), Branco de Titânio 
(Blanche Du Titaoe). Preto, Preto Marfim 
(Noir D'lvoire ). 
Orientação: Quando a tampa de um tubo não 
se possa abrir com facilidade, esquenta-se gi~ 
.rando-o lentamente sobre achama de um f ós
foro, seguidamente e agarrando-o com um pa
no para não queimar os dedos. Facilmente se 
resolve o caso. 

Ford O KM 
é na~lguave 

Pampa SR XP 
Cab. dupla 
Super 
0 romoçao 

~ lguc1ve Veículos Ltdzi. SR XKF 

A lllllliar 111rca do - Ford. 
Av. Carloe llarquN Rollo, H1 - Nova lguaç_u 

PABX 79&--.-.-. O 
DIRETOS: .798-1307 / Zl77 / 2496 / 3885 / 1749 I 2533 

4 ptas 
Super 

Promoção 
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Tipografia 
São José 
Martel Santiago 
Tipografia Ltda. 

Convites - Talões Notas Fiscais 
Impressos em Geral 

Qualldade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 

CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministério dos Transportes, Compactor, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua D_om Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 
leis.: 767-0124 / 767-0529 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! , 

MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

***** RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU· RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUANA 

ELMAR TRANSPORTES LTDA 
Rua Bahia, 135 Posse Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2576 / 2577 

:.. 
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A MARMITA VIAJANTE 

Desde o dia anterior, Ricardo de Ricar
do-veja só o nome da peça- não estava no 
seu melhor dia. Tudo com ele dava errado. 
Trabalhava em uma oficina mecânica 
autori7.3da em Alfa Romeo. Em verdade, 
lá nunca pintou um Alfa Romeo para um 
consertozinho. Seu sonho era ter um. 
Sonhava constantemente com o carro, 
mas no final de seus sonhos, o Alfa se 
transformava em fusquinha ou então em 
barata. A barata era sua inimiga número 
um. Estava sempre em cima da sua cama, 
além daquelas que resolviam passear em 
sua enorme casa de um só cômodo. Muitas 
vezes sua cama parecia a Arca dos Bichos. 
Eram todos convidados a dormirem nela: 
ratos, lacraias, lagartixa e outros. Já a la
gartixa era sua grande amiga, pois comia 
todos os insetos voadores, principalmente 
aqueles da noite, que lhe acordavam de 
hora em hora. 
Ricardo de Ricardo, às vezes, chegava a 

exagerar, colocando as lagartixas em sua 
cama para co~partilhar de seu sono. ~ 
era demais para a sua mulher. Nestes dias, 
ela dormia em cima dos caixotes, que lhe 
servia de cadeiras. Apesar desses peque
nos desentendimentos familiares, natu
rais na vida de qualquer casal, seu lar era 
um mar de rosas. Afinal de contas não é 
só pobre que tem dessas coisas, rico tam
bém tem: aquelas baratas que lhe incomo
dam, animais que dão chifradas. Mas isso 
só nas suas insônias ... bem deixa prá lá. 
Mas como ia dizendo, Ricardo de Ricardo 
e sua mulher, apesar desses pequenos de
sentendimentos pelos animaizinhos de 
estimação, viviam felizes - apenas umas 
meias dúzias de surras durante o dia, seis 
durante à noite, seis no café da manhã e 
mais seis no jantar. Para se largarem, os 
vizinhosdolado,a300metrosdedistãncia 
tinham que intervir, senão os "carinhos" 

Guilherme da Franca 

continuavam no dia seguinte. As brigas. 
vinham seguidas de reconciliação de 
amor, em um prolongado "Aí Love 
Iurrr" ... das noites misteriosas de 120 
dias sem se cruzarem. Era uma noite 
inesquecível para os dois. Quando acon
tecia ... só tinham um objetivo: gerarem 
um novo bacur[. Ambos com 40 anos 
sonhavam ter 40 filhos. Afinal já pos
suiam 37 filhos e até hoje não se sabe 
como, onde acomodavam os 37 ... Só 
Deus sabe!!! 

Cinco da matina, madrugada a dentro e 
quem passava lá fora na estrada escutava 
opiodacoruja:AfLovelurrrr.Derepente 
Ricardo de Ricardo deu um pulo da cama. 
Estava na hora de levantar para o traba
lho. 
Sua mulher levantou um pouco sem jei

to desconsolada, não conseguindo dar o 
último uuuurm da madrugada, não sabia 
quando seria a próxima felicidade. Uma 
eternidade. Isso frustrava também a mul
tidão que ficava lá fora nestas noites que
rendo descobrir o esconderijo da tal ooru
ja. Todos queriam pegá-la, embora alguns 
caçadores andassem desconfiados de onde 
vinha tal barulho. A comida neste dia ti
nha que ser especial, a mesma de sempre: 
arroz e feijão, se bem que às vezes não era 
feijão, era aquele negocinho da barata e 
ovos de lagartixas. Mais forte que ovos de 
codorna. E Ricardo de Ricardo tinha uma 
boa criação. Comia uns 20pordia. Elá vai 
ele com sua marmita na mão, que mais 
parecia um embrulho... e dos grandes! 
Também pudera, haja resistência! 

Ricardo de Ricardo era um homem 
conhecido na vizinhança, e na oondução, 
graças a sua marmita que dava aquela b~
ta confusão e por ser uma pessoa oomuru
cativa, popular, encontrava-se com ~ e 
outro e aos poucos era aquela romaria. Se 

fosse candidato a Governador, seria 
eleito. Faria obras meihores que Leonel 
Brizola. Pelo menos em matéria de 
construção civil quem conhece a casa 
dele sabe. É uma obra de dar inveja a 
Oscar Niemeyer. Seus seguidores de via
gem já sabiam que tinha novidades para 
contar. Beijava os amigos, comprava ba
las para as crianças, dava esmola para o 
cego, assobiava, e o pessoal atrás dele 
querendo saber por que tanta felicidade. 

A estória era contada no ponto de ônibus 
da Penha, bairro da Misericórdia -na ver
dade mais miséria do que córdia. Ricardo 
de Ricardo colocou a marmita no chão, 
sentou em cima e oom~u a contar .as 
façanhas da vida. Gesticulava para um la
do, acenava para o outro, quando foi in
terrompido pela chegada do ônibus, ou 
melhor, perua. Aquele veículo com cara 
de caminhão e o corpo de alguma ooisa. 
Nesta altura;no meio do empurra-empur
ra, não existiam mais amigos. O negócio 
era sentar. Ricardo de Ricardo deu sorte 
e entrou primeiro conseguindo sentar. 
Quando já bem confortável deu falta da 
marmita que deixara lá fora e num impul
so foi ao enoontrro dela. Teve que se 
conformar em viajar pendurado do lado 
de fora, oom uma mão na marmita e a 
outra na porta traseira do ôruõus. Chegan
do em Deodoro,ficou macho. Tomou bala 
de criança, deu chute em cachorro, man
dou a velhinha pra. .. asilo, com a marmita 
debaixo do braço que já pesava 150quilos. 
A fila do trem fazia curva e um p.wagei

ro engraçadinho resolveu p.war um che
que de dez mil cruz.eiros na bilheteria e o 
bilheteiro resolveu dar o trooo em moedas 
de 50 e 100 cruzeiros. O trem já pintava lá 
na curva. Quando Ricardo de Ricardo viu, 
saiu empurrando todo mundo que estava 
na frente. Se perdesse aquele trem, perde
ria o emprêgo. Na hora de passar no 
guichê, em vez de dar o dinheiro, deu a 
marmita. E o trem já na plataforma dava 
o primeiro sinal No meio da escada sentiu 
que faltava algo. Botando fogo pelas nari-
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nas, ~ltou aos pulos, deu u~a tapa no cara 
do gmchê, pegou a marmita e desceu a 
escada aos pinotes de três em l.rts degraus. 

O trem deu o último sinal de partida, 
começando a fechar as portas, Ricardo de 
Ricardo, no desespero, só teve uma alter
nativa: oolooou sua grande e larga marmita 
entre a porta para não fechar e entrar e._ 
entrou todo mundo, menas ele. Af o trem 
deu a partida mesmo com a ~ita pre
sa na porta. C.olocou suas mãos sobre a 
cabeça, oomo se estivesse perdendo um 
ente querido. Inconformado partiu atrás 
da marmita. As pessoas riam da cena, 
vendo-o querendo pegar a marmita e ela 
correndo dele. Como não dava mais, fi
cou olhando-a no seu último adeus. 
Frustrado, desconsolado, sentou-se à 
beira da plataforma lamentando a sabo
rosa comida que sua mulher havia pre
parado para ele e que se fôra. Tempos 
passaram e os amigos de Ricardo d_e 
Ricardo vieram, realmente, a descobnr 
como é que ele tinha tantos filhos e qual 
o motivo de se chamar assim. 

GUILHERME DA FRANCA É PUBLICITÁRIO 

CARIMBOS BEM-TE-VI 
"mbos de -=~t1º q_u~i:_ "l.:'CJ=-e Comerc;ials 

~vttes de Casamento~as. 15 anos, Placas de Ac11lico LUCIANO MAFRA =l~;l■~~S!!!l~~ BISA 
Borrachas 

lndustiais Uda 

Auto e 
Souvenir. 

Av. NIio Peçanha, 86/98 ula 110 ·Centro · Nov■ Iguaçu • RJ 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 
Prestamos assistência a: 

Aposentadorias Pensões, Doenças Profissionais 
Acidentr. de T;abalho, Responsabilidade Civil 

Seguro Obrigatório, Acidente de Trânsito 

Drs. Arriete Dourado e Amlr Ferreira - Advogados 
Pça Getúlio Vargas, .14 - Centro· Belford Roxo -Tel.: _761-4004 

Líder Popular 
lguaçuano 

Sempre Lutando 
Por Melhores 
Condições de 

Vida Para o Seu 
Povo. 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 271- s/703 
Centro - Nova Iguaçu - RJ 

PEDIATRIA Dr. José Luiz Dias de Almeida 
Convênios: Unimed, Saúde Bradesco, Bamerindus, Med 

Service, Sul América, Cedade (CAC), Caarj, Banco do 
Brasil, Assistência Miller. 
Hora marcada: 768-0324 

Consultório: Flua Otávio Tarquino, 209/206 • Nova Iguaçu 
2", 4ª e 6ª de 16 às 19 h. 

Av. Irmãos Guinle, 901/205- Queimados 
3ªe5ªde13:30às17h / 2"a6ªde8às11 h. 

TODAS AS COMPANHIAS 
OO~OJi1EalNI©)$ tWi19: 

Tel: 761 8364 
R. Rocha Carvalho, 1246/20.1 

Centro - Belford Roxo - RJ 
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uma idéia luminosa, uma 

RENATO IUREANA impressão que temos de 
súbito estando num deter
minado lugar, um vulto 
que passa, uma luz entre

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" 

vista, podem ser rudimen
tos desta faculdade que 
desde a antiguidade já se 
apresentava de modo ine
gáve~ com outros nomes 
em virtude da diversidade 

O QUE É O ESPIRITISMO 
cultural 
É assim que, vemos uma 
reµdeira impor as mãos 
sobre uma criança, bal
buciar algumas palavras 

•o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo, 
Os profetas eram médiuns. Os·mistérios de Elêusis se 
fundavam na mediunidade. Os Caldeus, os Assírios 
tinham médiuns. Sócrates era. dirigido por um espírito 
que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filo
sofia. Todos os povos tiveram seus médiuns e as inspi
rações de Joanna D'arc não eram mais do que vozes de 
espíritos benfazejos que a dirigiam", 
(O Uvro dos Médiuns - 2ª parte - XXXI, item XI) 

A ausência de uma visão da totalidade nos leva a adotar 
posturas equivocadas· que respondem pela nossa igno
rância. 
Buda já dizia com toda sabedoria "que o grande m~l 
que assola o mundo é a ignorância" e pela ausência 
da cultura, somos levados a afirmar coisas de fontes 
duvidosas, a defender uma idéia sem que para tanto 
tenhamos disposição em apreciar os argument~s ~as 
o.utras pessoas, principalmente quando contrános 
aos nossos, a respeito daquilo em que acreditamos. 
Tudo por causa do preconceito e do orgulho ~ue ~os 
leva a crer na impossibilidade dos nossos rac1ocfmos 
serem falsos. 
A mediunidade é faculdade inata a todos os Homens, 
nuns mais aflorada noutros mais latente, e todos 
aqueles que "sentem ~um grau qualquer a intlu~n~ dos 
espíritos, são por assim dizer médiuns". Uma mtu1ção, 

MATERNAIL 
' _/. 

Cezar Said 
e a curto ou médio praw a melhora acontecer. Um 
protestante dizer que tem "os olhos ungidos", que em 
outras palavras é clarividência, o dom do "arrebata
mento", que em linguagem espírita é a faculda~edo 
espírito, consciente ou inconscientemente,_ deix~r o 
corpo e ir ter com aqueles com quem se smtomza, 
o dom das "línguas" do pentecostalismo, que, quan
do legítimo, encontra explicação na J?outrin~ ~o_s 
E~píritos com o nome de Xen?gloss1a, P?S~1b1h
dade do médium receber comumcações em 1d10mas 
diferentes do seu. E ainda os grandes santos do 
catolicismo realizando os chamados "milagres", 
acontecimentos perfeitamente explicáveis por se
rem fenômenos de ordem natural e não sobrenatu
rais como até então se acreditava. 
Estes acontecimentos denunciam a existência de uma 
força, de uma energia, atuando deles e através deles ( os 
médiuns) para fazer ver aos Homens a existência de 
algo além da vida no corpo e a própria inexistência da 
morte, pois são aqueles que partiram para o outro lado 
que retomam para nos esclarecer e consolar. Retor
nam para demonstrar que independente dos n~s 
preconceitos e da nossa obstinada negação, os espfritos 
sempre sopraram onde quiseram e assim continuarão 
a fazê-lo incitando-nos a uma visão mais larga das 
coisas e a integração de todos na grande famflia 
universal. 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e 

Suzi Canuto 

A 8~ SERIE Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo -Tel.: 761-5202 

~ 
CEB 

Centro Educacional Brasileiro 
A ESCOLA QUE voct MERECE 

Direção: Prof.: RUBENS MENEZES 
Rua 0agmar nº 38 - Centro ·de Belford Roxo 

(Próximo ao parque) - Tel.: 761-6549 

CURSOS: Pré-escolar e 1° grau (C. A. à a• série) 
SUPLETIVO (5ª à 8ª séries em 2 anos) 

2º grau (Contabllldade - Form. Geral - Administração) 
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Dlrec;io: .lo-' Ormlndo 
A. Cel. Francisco Soara, 83 

Nova Iguaçu - AJ • Tel: 768,-2294 

AUTO IICCH.4 Auto Escola Margon 
Direção: Paulo Gonzaga 

Treinar! Só ligar 
• ªASAª vai te buscar 

MAA.ON 
Rua ltacy, 81 - Juecellno - Nova Iguaçu • RJ 

Rua Prof' Venina CorreaTorr , 
NOVA IGl!AÇU "768-517 

Rua Carmela Outra, 1.728. 

NILÔPOUS 1r 791-4112 
Rua Antônio Telles Menezes, 41 -sala 308 

"756-9084 



WASHINGTON RODRIGUES é farofeiro. Em 
janeiro ele entra de férias, reúne a família, MA
RIA LÚCIA, BRUNÃO, PATRICINHA, w ASID
TINHO e o FRED (sem o DÉ), e se lança "ai mare" 
num<bses "paootes turisticai"tiJX> VooAUGUSfA 

Quem tem bala na agulha banca viagem de lazer 
independente sem submeter-se a roteiros pré
determinados e, muitas vezes, a companhias in
desejáveis, comuns em tais excursões (como em 
toda coletividade). 
Quem não tem mala vai de pacote e dá uma de 
farofeiro nesses promíscuos "cruzeiros turísticos". 
O APOLINHO é farofeiro internacional. 

Janeiro será um mês melancólico para as madru
gadas radiofônicas. O SHOW DA MADRUGA-

;:i~i~;:;:;:iiii:;:i:i:i:iiii*ii::i~;:i:i:ii;:i:::;:i:i:::;:;:imu■.::11::::11:1::1::::1':1:::::::i:::1:;:::::::::;::::;:::::::1::::::::~~~:::: 
Marmoraria Iguaçu Ltda. 

Mármores para Construções - Instalações Comerciais 
em Mármore e Granito. 

Mausoléus - Revestimento:i em Pisos. 

Av. Nilo Peçanha, 670 • Tels: 767-7196/767-8563 

CAMPANHA SEM FRONTEIRAS 
PELA.VIDA. 

DA (Rádio Globo das 0:30 às 3:00 h. da 
madrugada), único programa prá cima, 
alegre e descontraído do rádio na madru
gada, vai mergulhar na melancolia e no 
baixo astral com a ausência do bom papo, 
o raciocínio rápido e o humor carioca do 
Engenho Novo WASHINGTON RO
DRIGUES. 
De SHOW DAMADRUGADAo progra-
ma, com as férias do APOLINHO, passa a 

ser SHOW DE ABRAÇOS. 
Por absoluta falta de assunto e de talento o . , 
capixaba-libanês HILTON ABI-RHIAN, quan
do está só, ocupa o horário todo do programa 
falando (com aquela sua voz prá dentro), um 
abraço para fulano. Um abraço para beltrano. 
Um abraço para sicrano ... Um saco! 

Perto de completar VINTE ANOS, esta coluna 
felina, que já esteve nos jornais Correio de 
Maxambomba, Jornal de Hoje, Folha de Notí
cias, Fala Baixada, Revista Semana Ilustrada e 
COM VOCÊ, atualmente há mais de um ano no 
SEM FRONTEIRAS, deseja aos seus leitores, 
antigosenovos,umFELIZNATALcommuitos 
presentes ao-pé do PINHEIRO. Que não seja o 
IBSEN. 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
"O melhor da Cozinha Arabe" 

O Atendimento que voei merece. 
Flua Dr. Barroa Júnior, M4- Tel: 797~ 

Av. Amaral P9ixolo, e31 - Nova Iguaçu- RJ. 

~ I 

Indústria e Comércio de Carimbos e 
Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 
Nová Iguaçu: T-el.: 767-1227 , 

Trav. Yboty 17 - (Em frente a 84ª ZE) 
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Dlstrl~uldora de Bebidas. 
Coca-Cola - Brahma - Antártica 

Skol - Schlncarlol - Belco. 

Sempre os menores preços. 

Entregamos à domicílio. 

Rua Gonçalves Gatto, 294 - B. Roxo 
Tel.: 761-1829 / 761-1269 

De Trote e Caputo 
PAPELARIA E LIVRARIA 

UMA ORGANIZAÇÃO A SERVIÇO 
DO ESTUDANTE 

São João de MerHI - Belford Roxo Duque 
de Caxias -VIiar dos Teles 

PBX 756-1117 

CASA ORIENTAL 
t·············(··❖···::··· ·, ···.-,•,,···,·.· •• ·.·::::: .... : ..... ........... .. ·.·.·.·.·.·····························•I L TOA 

Rua Rocha Carvalho, 1246 lj. A e B -
Centro - Belfórd Roxo. 

Balas, doces e cigarros no atacado 
e no varejo. 

Agora, em an.exo, seção especlallzada: 

ENIFESTAS 
Artigos para ornamentação de festas de 

batizado, aniversários, casamentos e festas 
de quinze anos. 

PAINÉIS, CAIXAS DE BOLO E ENFEITES 
COM TEMAS QUE SÃO SUCESSO 

Direção de ENI SIMONI ROCHA 

Tel.: 761-1259 

COLÉGIO LEOPOLDO 
·1930 - 1993 

~
11 TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE·'ª 
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ANO li Nº 24 1 a 15 DEZEMBRO / 93 CR$ 50,00 

DESFILE MOSTRA TENDÊNCIAS 
DA MODA ·INVERNO - 94 

O SEBRAE/RJ, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Centro 
de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, 
promoveram no último dia 30, um desfile no 
Nova Iguaçu Country Club, mostrando a 
tendência do que deverá ser a moda no 
inverno do próximo ano. Além das enti
dades citadas o certame contou com o 

apoio da Prefeitura desta cidade, do 
Clube de Diretores Lojistas, Associação 
Comercial e do Sindicato do. Comércio 
Varejista (SINCOVANI). 
A moda que, vai pintar no próximo inverno 
é um trabalho de pesquisas do CETIQT, 
das tendências de consumo, ou seja, o 
que o consumidor prefere vestir. A grande 
maioria acredita que existe roupa para l!!:::::====:::::::i:::::::::::=========!!!:::===:::!J 
sair e para ficar em casa e O "jeans" está A Primeira Dama Maria Lúcia Santos ao lado 

da I Mlss BeHord Roxo Mlrlm Bárbara Malmentl 
entre as roupas preferidas por ambos os 
sexos, tanto para o trabalho, quanto para Na moda masculina o homem tem para o 
o passeio. · Inverno 94, total liberdade de usar uma peça 
Na moda feminina, o Inverno 94 atende a mais ousada, que não "destoará• do seu 
estas expectativas para todos os gostos ~ guarda-roupa, representando um 

11

toque
11 

bolsos). Iniciando pelas cores que vão do em todo o seu visual. Os casacos estão 
cinza azulado, brancos sujos e neutros 11pó desestruturados, em silhuetas mais folga
de arroz", verdes terrosos para serem com- das em materiais de texturas macias. 
binades a tons rosados e amarelados, até O público presente a solenidade era com
ao_s negros; que podem mesmo contrasta- posto, principalmente por confeccionistas e 
rem com as primárias, entre elas, o verme- ·. lojistas do ramo, por certo entendedores do 
lho e o púrpura. assunto. 



Direção: Jesué Brito 
Matriz: Roei. Washington Luiz, km 15 

Figueira • D. Caxias. 

Allal: Av. Getúlio de Moura, 616 - Centro - Nova Iguaçu. 

EscrHórto: Rua Prof" Venlna C. Torres, 230/ 408 
Centro • Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
~.J!¾~.4fflJmW~~)PJ.W-f,ff@'gp'~~ 

• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Profl Venlna Corrêa Torres, 230 -100 andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 
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NA ALÇA DE MIRA 

Ananlas Batista 

" FALTA COMPETENCIA 
Nova Iguaçu somente terá pros
peridade quando surgirem lide
ranças que pensem no futuro 
do Município sem se preocupa
rem com o fisiologismo ou com 
as próximas eleições. Os políti
cos que por aí andam são todos 
crias de um regime autoritário 
que, s_em exceção, foram forja
dos por um regime que pautop 
por inibir a formação de líderes, 
por um sistema que privilegiava 
tecnocratas e desprezava os 
políticos. O resultado foi uma 
geração que não aprendeu que 
o objeto do político é adminis
trar o presente e organizar o 
Muro. 
Todo o Município de Nova Igua
çu está de joelhos, sem vontade 

de lutar, ou seja, cansado de 
tanta demonstração de falta de 
espírito público, tamanha in
competência e desiludida com 
os vendedores de ilusões que 
comandam seus destinos pollti
cos e administrativos. 
Somente com o carisma de lide
ranças autênticas e legítimas, 
seria capaz de elaborar um Pro
jeto, buscando a convergência, 
unicamente no que é essencial 
para apressar a vontade da po
pulação de que sejam estabele
cidos, politicamente, padrões 
éticos que conduzam o Municí
pio ao desenvolvimento econô
mico e financeiro com inteira 
justiça social e que isto sirva de 
reflexão na noite de Natal. 

SEM FRONTEIRAS 
18 MESES LUTANDO PELO 
PROGRESSO DA BAIXADA 

' Aqueles que, com seu sorriso, sua 
palavra amiga, o seu apoio, 

estiveram conosco em. pensamento, 
trabalho e cooperação, o nosso 

profundo reconhecimento e desejo 
de Boas Festas. 

LUIZ BOA PINTA 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 
. . 

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 • 1º Andar - Centro• Nova Iguaçu - RJ -Tel:-768--5847 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA· 
DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

O Coeficiente Dentário e a Personalidade 

Uma pessoa dotada de mau coefi
ciente dentário causa sempre desa
gradável impressão, sobretudo quan
do não cuida devidamente dos seus -
dentes. 
Os dentistas conhecem perfeita
mente a psicologia dos desdentados. 
Assim, quando um cliente está em 
tratamento e extrai os dentes, en
quanto não coloca os artificiais, refu
gia-se em casa e evita encontrar as 
pessoas mais íntimas, por tal forma se · 
sente humilhado e constrangido. 
Chega a ter verdadeiro pudor de se 
apresentar diante dós seus seme
lhantes, mesmo dos mais íntimos. Os 
bons dentes constituem indício de 
saúde e são indispensáveis à beleza. 
Os veterinários avaliam a idade e a 
saúde de um animal pelos seus 
dentes. No serviço militar exige-se 
um determinado número de dentes 
sãos para que o candidato seja consi
derado apto. No passado, os trafi
cantes de escravos encareciam ova
lor dos elementos dotados de bons 
dentes, porque isto fazia pressupor 
um indivíduo sadio, apto para o tra
balho. Campbell, autor americano, 
ao analisar os diversos fatores do di
v9rcio, não teve dúvida em afirmar, 

após realizar indagações cuidadosas: 
"é indiscutível o fato da cárie dentá
ria ou das paradentoses acarretarem 
incompatibilidades entre casais e até 
a sua separação". 
Todos esses fatos demonstram a e
norme importância sobre a persona
lidade, com ação reversível sobre to
dos os órgãos, de um bom ou mau 
coeficiente dentário; bem como, a 
necessidade de todo indivíduo não só 
cuidar dos dentes mas também de 
corrigir os vícios de implantação den
tária - porventura existentes. 
Como há uma medicina psicossomá
tica, há também uma odontologia 
psicossomática, que pode ser defini
da com as relações entre o bem estar 
mental, a saúde_ e a integridade do 
tecido oral (Miller). 
Briggs entende que todo estímulo 
mental atua sobre os dentes. A agita
ção e os conflitos que se verificam 
diariamente na sociedade moderna 
modificam o teor do cálcio no sangue 
e na saliva, prejudicando assim a vi
talidade dentária. 
O tempo é o Senhor da Razão 
Que Deus nos proteja e ... 

Até lá ... 
M. Simões Neto 

PÁG.3 

HORÓSCOPO CIGANO MORAMMED 

Características de Personalidade nos Signos Ciganos 
PUNHAL (Áries) 22/03 a 20/04 · A im
pulsividade é a principal característica 
do nativo deste signo. Sincero e autênti
co, expressa sua opinião, doa a quem 
doer. Persistente, não desiste até alcan
çar seu objetivo. Regido por Marte. 
COROA (Touro) 21,()4 a 21,05 -Um signo 
basicamente romântico. Seu nativo sonha 
oom um grande amor e, muitas vezes, sofre 
sem razaão. emotivo costuma perder 
chancesdesubirnavida.Paraeleoqueoonta 
é o momento, a fantasia. Regido por Vênus. 
CANDEIAS (Gêmeos) 21./05 a-22fll6 -Ma
leável, o natim deste signo se adapta facil
mente a tudo: mudanças, horários, situação 
financeira. Dança conforme a música. Ver
sátil, topa qualquer desafio. No amor, não 
faz distinções. Regido por Mercúrio. 
RODA (c.âncer) 23,()6 a 23/J'l • Extrema
mente emocional. magoa-se por qualquer 
ooisa. Amoroso, adora ~ e animais. 
Sentimentalmente, só éfelizq~enoon
tta um parceiro romântico. Regido pela Lua. 
FSTRELA (Leão) 24/ffl a 23'°8-Alta
mente sugestionável, o nativo de Estrela 
não pode assistir a filmes de terror, en
trar em hospitais ou ou'1r conversas so
bre doenças. Com grande força mental, 
lele pode atrair coisas boas como ruins. 
Romântico e criativo é também um per
feccionista, Regido pelo Sol. 
SINO (Virgem) 24/08 a 23/09 - Crítico 
em todos os aspectos. Não admite atra
sos, erros mi desorganização. Como 
chefe não costuma ser muito querido. 
Mas é prestativo, estando sempre pronto 
para resolver os problemas de todos. De 
extremo bom gosto, aprecia decQração e 
a moda. Regido por Mercúrio. · 
MOEDA (Libra) 24/09 a 23/10 - Para ele 
a harmonia é fundamental. Detesta bri-

gas e desentendimentos. Idealista, gost: 
ria que todos fossem leais e amigos. :r,; 
amor exige exclusividade. Só se apaixo1 
quando encon~ra alguém estável e segi 
ro. Regido por Vênus. 
ADAGA (Escorpião) 24/10 a 22/11 - ln 
pulsivo, o nativo possui pavio curl. 
quando se aborrece, fala tudo o que Ih 
vem na cabeça. No dia seguinte, se am 
pende e volta atrás. Sentimentalment• 
faz o gênero um amor e uma cal;:>an: 
Regido por Plutão. 
MACHADO (Sagitário) 23/11 a 22/12 - < 
nativo desse signo não sabe dizer não. Pc 
esse motivo costuma ser explosivo. Par 
ele nada é mais importante que sua libe1 
dade. Não gosta de se prender a nada 
horários, lugares ou pessoas. Teme oca& 
mento e a rotina. Regido por Júpiter. 
FERRADURA (Capricórnio) 23/12 
19ft>l - Prudente e realista, não se arrisc 
em projetos incertos. Para ele, tudo pn 
cisa ser seguro e calculado. Ambiciosc 

_ não mede esforços para conseguir o qu 
deseja, não se importando oom os meic 
que use. Apenas o amor é capaz de ti.d 
lo do sério. Regido por Saturno. ·· 
TAÇA(Aquário)20,.0la 19i02-Umsign 
independente e orgulhoso, que gosta d 
progredir às custas do próprio esforço. 1 

bondade é uma característica important< 
sempre disposto a ajudar. Sentimental 
mente instável Para casar precisa esGJ 
apaixonado. Regido por Urano. 
CAPELAS (Peixes) 20.,m a 21,.o'.3 • Ótim, 
amigo, leal e honesto. Sua natureza é trist 
e quieta. Dificilmente participa ativa 
mente de festas ou diversões. Prefere ot 
servar, No amor é cuidadoso. Custa muit• 
a se apaixonar e namora pouco. Casa-s 
tarde. Regido por Netuno. 

DR. M. SIMÕES NETO = MÉDICO 
Medicina Pslcossom,tlca-Pslqulatrla-Pslcoterapla 

(Doenças Nervosas) • Prof. da Unlv. do Rio de Janeiro 
(UNI-RIO) Consultas com hora marcada. Tel: 768-3884 
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REVEI,E 

SEU FII,ME 

EM-APENAS 

AV. MAL FLl)RIANO 
PEIXOTO, 2211 
NOVA IGUAÇU 
TELS.: 787-7782 • 

78i-6530 

HElRA 
IIKodak . 
s.~I EXPRBSS ....,.,._.._ 

LUCIANO MAFRA 
Deseja que as 

Alegrias do 
Natal 

prossigam por 
todos os dias 

de 1994. 

Boas Festas! 

1 

colabor es esejam a 
-· ntes e 

SEM FRONTEIRAS 
INFORMATIVO ACIBER 

As.sacie-se Já 

"Saúde é Nossa Meta" 

Direção: João Truta Neto 

1 Rua José Hipólito de OIIV\etlra, 100 
Centro • Nova Iguaçu - RJ. 
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ECOLOGIA E MEIO-AMBIENTE 
LUCÍLIA GIMENEZ 

·ENFOQUE DO COTIDIANO 
DARCYCHUFF 

FORUM PERMANENTE DE 
MEIO-AMBIENTE DA BAIXADA 

LÁ VEM PAULADA 

A Baixada Fluminense está 
avançando no que se refere às 
questões à política de Meio-Am
biente. 
Os ambientalistas através de 

suas ONGS, as comunidades de 
base e segmentos de Meio-Am
biente das prefeituras da Baixada 
Fluminense, vem desenvolvendo 
intensa atividade, trazendo ·ào de
bate às mais diversas questões 
referentes a exploração de recur
sos naturais e a qualidade de vid~
dà região. O espaço para esta dis
cussão foi criado: trata-se do Fo
rum Permanente de Meio-Am
biente da Baixada Fluminense, 
criado a partir das comemorações 
da semana do Meio-Ambiente, em 
Nova Iguaçu, no meio deste ano. 
Dentro do espírito associativo que 
norteia os cidadãos da Baixada 
Fluminense, vários segmentos li
gados às questões ecológicas 
reuniram-se no auditório da Prefei
tura Municipal de Nova Iguaçu, 
discutindo problemas e apresen
tando propostas pertinentes. Na 
_ocasião foi proposto que o Forum 
tomasse o caráter de permanente. 
A aprovação foi unânime e como 
consequência tivemos o 'Z' Forum 

em Caxias 06/93, em Belford Roxo 
07/93 o 3°, o 4° em Queimados 
08/93 e em 15 de outubro no mu
nicípio de Japeri, tivemos o 5º Fo
rum. 
No I Forum, a pauta foi pratica

mente esgotada; a par da mesa 
dirigente a ser composta de auto
ridades representativas da área, a 
platéia superou-se às expectativas 
e a discussão rolou, rica e abun
dante mostrando que um cres
cente processo de conscientiza
ção vem ocorrendo entre nós. 

O Forum Permanente de Meio
Ambiente tem trazido aos nossos 
municípios, diversas autoridades 

.estaduais e federais; também 
conseguiu a proeza de trazer o 
cônsul da Grã-Bretanha (Inglater
ra) que prestigiou o V Forum ocor
rido em Japeri sobre os auspícios 
do prefeito local. 
Vale dizer que esses encontros 

tem contado com a presença de 
ONGS.baixadenses como o CEIVA 
(Clube Ecológico Inovador da Vida 
Ambiental), CEANCO (Centro Am-· 
biental Comunitário- B.Roxo), ON
DA VERDE - N. Iguaçu, GDN (Gru
po de Defesa da Natureza) - N. 
Iguaçu entre outras. 

Finalmente saiu o plano FHC, do go
verno, para combater a inflação. É 
um plano bem engendrado, que, fun
damentalmente, ataca a gastança go
vernamental, sem mexer na poupan
ça do povo e inventar medidas 

· miraculosas para o setor privado. 
O Ministro Fernando Henrique colo
cou o dedo sobre a pustema. Pena 
que ele não tenha pres.5ionado ela um 
pouco mais, até zerar o déficit sem 
precisar aumentar .a carga tributária. 
A responsabilidade está nas mãos do 
Omgres.50, que está em situação de 
descrédito, salvo algumas poucas ex
ceçõd honrosas. 
Os políticos, querendo se apresentar 
como defensores dos interesses do 
povo, querem glosar o aumento das 
porcentagens das alíquotas dos im
postos, sobre o pretexto de que o go
verno quer aumentar a carga fiscal, 
mas esquecem de que o povo paga, 
mensalmente, um imposto muito 
m:tior, que é estabelecido indireta
mente pela inflação, que não é de 5%, 
Dias sim de 40 ou mais por cento. 
Nesta transição e visando o objetivo 
a ser alcançado, o povo não se nega a 
contnbuir, desde que a inflação seja 
de fato dominada e o dinheiro arreca
dado não vá cair no bolso de um ou 
mais dos Joãos Alves do Congres.50. · 
A nosso ver o plano é bom mas tem 
um ponto nevrálgico: é o do tempo de 

sua aprovação pelo Congresso até a 
sua efetivação total, já que ele tem 
tr~ fases distintas. A primeira é a da 
aprovação _pelo Congresso; sem ela 
não existe plano. A segunda é a da 
criação do novo índice, 4ue será cor
rigido diariamente. A terceira será a 
criação da nova moeda - o REAL -
que terá uma determinada paridade 
com o dólar. Desse modo nossa eco
nomia será dolarizada, com o nome 
de Real. Como o dólar não tem in
flação, ou muito pouca, a nossa eco
nomia será estabilizada porque tudo 
ficará indeaxdo pelo novo índice. 
Entretanto, o perigo está na segunda 
fase, pois o plano ainda não estará 
concluído e, se houver demora nessa 
fase, com a correção diária da URV, 
a ganância dos produtores e dos oli
gopólios poderá levá-los a remarcar 
diariamente seus produtos, levando 
nossa economia à hiperinflação. O 
governo tem que estar atento para 
esta hipótese, se quiser sucesso para 
sua empreitada. 
Finalmente, o Ministro Fernando 
Henrique, que é sociólogo e não eco
nomista, declarou com grande entu
siasmo, que espera reduzir a inflação 
no segundo semestre do próximo· ano 
para 3% ao mês. Entretanto, tal ín
dice para uma economia dolarizada é 
altamente inflaciooada. 

Chegamos ao fim de mais 
uma jornada! E com ela de
vemos parar para uma proa
funda reflexão do que 
fizemos e do que deixamos 
de fazer, buscando corrigir 

luso ATENAS 
Direção: Manuel J. S. Roballnho 

·entregas à 1 
Domicílio _j 

Recebemos · 
"Tickets• como 

forma de pagamento 

Rua Dr. Thlbau, 20 • Tel.: 768-3760 
Centro - Nova Iguaçu - RJ. 

MENSAGEM DE NATAL 
1993/1994 

Quando a humildade comemora o nascimento 
D' Aquele que é a Luz, a Esperança e a Vida, apraz 
associarmo-nos a estas-justas alegrias e suplicar
mos ao Criador para que cure as enfermidades que 
------. atingem os homens encarrega

dos de dirigirem os destinos do 
nosso País. . 
Desejo a todos os brasileiros e 
aos demais irmãos de todas as 
Nações Feliz Natal e Próspero 
Ano Novo 

CÍCERO FRANÇA e Famflla. 

1 

UM POSTO COMPLETO 
,. os erros cometidos e usando 

toda a nossa inteligência e 
capacidade para que todos 

L===~===.I os dias do Ano Novo sejam 
repletos da mesma alegria do Natal. · 

AV. GOV. ROBERTO 
SILVEIRA, 480 

r 

Boas Festas 

José Antonio de Nigre 
(Zé Gordo) 

i!i õ 

~ SÓTELIT 
t~; Carimbos 

**"" Gráfica e Placas 

TEL: 767-1051 

FAX: 768-3222 

Placas Acrílicas Gravadas, PLACAS DE 
BRONZE, Auto e Souvenir 

, 
SO TELIT ARTEFATOS DE 

BORRACHAS L TOA. 
CONVITE DE CASAMENTO, Bodas, 15 anos, Santinho de Luto, Plastlflcação. 

Chaveiros e Placas de Metal em Fotogra,vura. - Plastlflcações - Xerox 
Cartões e Convites em Relevo e Brilho. - Carimbos de todos os tipos • Datadores 

Numeradores - Clichês - Chancelas, etc. 

Travessa Rosinda Martins, 82- Grupo 201/302 - Centro - Nova Iguaçu 
Rio de Janeiro - CEP 26210-030 -Tel. e Fax: 767-0658 
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ALCOOLISMO 
O Alcoolismo, é um vício que prejudica 
o ajustamento do indivíduo em seu meio 
social, danifica o Sistema Nervoso Cen
tral, aumenta a vulnerabilidade aos aci
dentes de trânsito e o número de doen
ças graves, inclusive ataques cardíacos, 
câncer e cirrose do figado. Normal
mente, o indivíduo passa por quatro es
tágios definidos durante a evolução da 
dependência alcoólica, a qual, desen
volve-se por um período que vai de 
meses a anos. 
A primeira fase é considerada pré-al
coólica, onde o indid(duo começa a be
ber em situações sociais ou conflitantes, 
tendo como primeira alegação que a be
bida ajuda no alívio das tensões. 
O álcool, mesmo em quantidades pe
quenas funciona como depressivo ou 
estimulante; depressivo quando inibe os 
centros cerebrais superiores e reduz seu 
controle sobre os inferiores; estimu
lante quando elimina temporariamente 
as inibições através do entorpecimento 
do Aparelho Psíquico. O álcool também 
pode embotar as percepções de dor e 
trazer sensações agradáveis de calor e 
bem estar. Nesta fase, o uso do álcool 
passa a ser quase que diário, tendo como 
justificativa a fuga das tensões. 
A fase alcoólica inicial ou segunda fase, 
começa quase imperceptivelmente, 
quando o indivfdu~ ingere uma m~ior 
quantidade de bebida para conseguir o 
efeito desejado. A essa altura ocorrem 
surtos de amnésia, os "brancos• tornam
se mais frequentes mesmo que ele tenha 
bebido moderadamente. Há uma preo-

cupação maior com o acumular e escon
der bebidas alcoólicas e em tomar o 
próximo gole, sendo que, a maioria re
luta em discutir tal comportamento. 
Após a fase alcoólica inicial surge a fase 
verdadeira ou terceira fase, onde o já 
alcoólatra perde o controle. Qualquer 
bebida o leva a uma ingestão contínua 
até ocorrer o enjôo ou a intoxicação. 
Durante~ estágio afasta-se do traba
lho, da família e dos amigos, negligencia 
a saúde e a nutrição, pode expressar seli
timen tos grandiosos e comportar-se 
agressivamente. 
Finalmente, na quarta e última fase, o 
vício alcoólico completo surge como um 
padrão crônico, onde metade da quanti
dade do álcool ingerida deixa o alcoóla
tra em uma espécie de estupor. Ele bebe 
álcool, as vezes, por dias seguidos, até a 
exaustão total. Os medos se tomam per
sistentes e surge o Delirium Tremens, 
que inclui respostas de desorientação de 

. tempo e lugar, alucinações (visões de 
cobras, ratos, baratas, etc.), temores 
agudos, extrema sugestionabilidade, 
tremores, febre e batimento cardíaco rá
pido e fraco. 
O alcoolismo, em sua fase aguda inclui 
crises psicóticas, destroi o homem psí
quica, ffsica e moralmente levando-o a 
uma total degradação social, relegando
o a condição de pária, último degrau da 
escala social humana. 

Dr. José Mesquha - Paleólogo Clinico -~ 
ças. Adolescentes e Adultos• Comunidade São 
Francisco de Assis - Rua Paralso, fi7 - sábados 
- 8 u 12:00 h. - Tel.: 768-n'll 

Pampa SR XP 
Cab. dupla 
Super 

A malllar marca da seu Ford. 
Av. Carl~ Marques Rollo, 951 - Nova Iguaçu 

· Promoção PABX 79&-~ ~~O 
DIRETOS: . 796-1307 / i3n I 2496 / 3685 / 1749 / 2533. 
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Flávio Nakandakare 
O jovem artista nascido em Nilópo
lis, pequeno município do Estado 
do Rio de Janeiro, aos 6 anos de 
idade foi vítima da poliomielite, e 
hoje usa a boca para fazer seus tra
balhos. Despertou suas. vocações 
artísticas muito cedo, e já aos 3 anos 
fazia seus primeiros desenhos. De lá 
para cá não parou mais. Passou por 
diversos estilos e fases das paisagens 
ao humor gráfico, onde fazia de ma
neira divertida críticas sociais. No 
bumor Flávio mostrou seus traba
lhos em alguns salões. 

1º Salão de Humor de Campina 
Grande, 1 ° Salão Internacional de 
Humor de Brasília, 1ª Semana da 
Cultura C. Renovação Nova Igua
çu, em 91. Em 92, Exposição Re
flexos Sociais Mini Espaço Banco 
do Brasil, Copacabana, Centro 
Cultural Paschoal Carlos Magno -
Galeria Principal em Niterói, Cen
tro Cultural Além da Imaginação 
também em Niteró~ Centro Cultu
ral Paschoal Carlos Magno - Gale
ria 2º Piso, Niterói, Exposição 
"Semeando o Futuro" no Teatro 
Cacilda Becker, São Bernardo, SP. 
Em 93, Exposição na Aliança 
Francesa em Ipanema. 

A pintura lhe surgiu em 1989, quan
do pintou seu primeiro quadro a 
óleo ARARA AZUL EM LUTO, 
uma espécie em extinção, pintada 
em preto simbolizando o luto pela 
perda ecológica. Exposiç6es Coletivas: 
Nas artes plásticas Flávio foi pre- Em 90, Revelação Cultural Nova 
miado no concurso "Revendo Van Iguaçu, lº_Expoin no Sesi de Nova 
Gogh", que lembrava o centenário Iguaçu, Revendo Van Gogh, na 
da morte do pintor holandês-Vin- Gávea; Rio de Janeiro. Em 93 Ex
cent VangGogh. posição Inaugural na Galeria CEF 
Em exposições individuais partici- de Nova Iguaçu, Centro Cultural 
pou: Manoel Tabella também em Nova 
2º e 3° Salão Carioca de Humor, Iguaçu. 

Manoel Tabella • Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella • Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 • VIia Garrido• N. Iguaçu· Tel:767-1721 

- CONV~NIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, Mi-' 
nistérios dos Transportes, Compactor, Pedreira 

Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 • Nova Iguaçu· RJ 
Tels.: 767-0124 / 767-0529 

~14 ANos: SERVINDO: A:- POPU~AçÃ'ô;· IGUAÇUANA· 

ELI\IAR TRANSPORTES LTDA 
Rua Bahia, 135 Posse Nova Iguaçu 

Te!.: 767-2576 / 2577 ,,,, . . . 
.. . . "' ,. .. .. ... ..... . ... 6 
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BELFORD ROXO NOTÍCIAS 

CENPRE LUTA PELA VOLTA DA 
"BICA DA MULATA" 

RENATO IUIUNA 

contactado com as autori
dades do Município do 
Rio de Janeiro para o re-

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" 

torno deste patrimônio . ..._ _______________________ _ 

belforroxense, hoje no 
Largo dos Leões, em Bo
tafogo, para o seu local de 
origem, a Praça Getúlio 
Vargas, de onde nunca 
poderia ou deveria sair. 

LETRA DO HINO DE 
BELFO.RD ROXO 

Geraldo Mota, Presidente 
da entidade, convocará pa
ra breve, o Conselho Dire-

Na foto, Glllalllo 11o1a e Fernanda e. Soares çom Jos4' tor, a fim de organizarem 

Autores: Dinoel Sampaio e Sérgio Fonseca 

Velho Brejo! Velho Brejo! 
Carlos N"' t (lesourelro) e Arcullno Vaz (Secretário). um planejamento das ati-

Em reuniãomaizada no mês passa
do, no CEM. a dretoria do CENPRE 
(Centro de Presentação do Patrimônio 
Histórico e c....al de Belford Roxo), 
discutiu vários pontos de interesse da 
cidade, eme eles o retomo da "Bica 

vidades para o próximo 
ano, a ampliação do acervo cultural e 
histórico do Município, como também, 
a implantação de um Banco de Memó

Onde o sol, sempre nasceu sorrindo 
Como invejo a tua gente 

Belford Roxo em sua arte 
Sou parte da tua parte 
Sou vida da tua vida 

-da Mulata•. ao Mmicípio, já que o mo
numento rep1eser11a um importante 
marco na hislóiia de Belford Roxo. 

Na oportlndade., a Professora Fer
,nanda Bicchieri Soares, Vice- Presi
dente da e111idade,, relatou já haver 

G1St\S 
s~o 
JORGE 

rias. 
Aqueles que quiserem participar ou 

colaborar com os trabalhos do CEN
PRE basta procurar a sede da enti
dade que funciona provisoriamente 
na Rua Virgilina Bicchieri nº 61, Soli
dão (Centro de Educação Moderna) 
ou contactar a Professora Fernanda, 
pelo Telef~ne 761-4881. 

Essa gente tão sofrida 
Tão vivida, tão valente 

Essa gente que progride, 
que trabalha, que estuda. 
Essa gente que decide 
o q!,Je é bom, para o lugar 

Que é calada e não muda 
Na luta, não se divide 

CASA ORIENTAL 
[,;. ·: .,•.·;,·-·3.;.;·c,.';(t>·}Ji::·:.·:··::·::Cc'::c_;;:•·.:;,.·.--·,,··•·'fr•v·•·':,❖- 1 L TOA 

Rua Rocha Carvalho, 1246 lj. A e B -
Centro - Belford Roxo. 

Balas, doces e cigarros no atacado 
e no varejo. 

Agora, em anexo, seção especlallzada: 

De Trote e Caputo 
PAPELARIA E LIVRARIA 

UMA ORGANIZAÇÃO A SERVIÇO 
DO ESTUDANTE 

ENIFESTAS 
Artigos para ornamentação de festas de 

batlzado1 anlverairlos, casamentos e festas 
de quinze anos. 

PAINÉIS, CAIXAS DE BOLO E ENFEITES 
COM TEMAS QUE SÃO SUCESSO 

São João de Merftl - BeHord Roxo óuque 
de Caxias - VIiar dos Teles 

PBX 756-1117 

Dlntçio de ENI SIMONI ROCHA 

Tel.: 761-1259 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

e 
E 

. --.-" ' . ~ /., •.· " '\ 
!\., ~-1\ ~,-:~ 

A canoa nos baixios 
de teus rios, de outros cais 
Terra boa de outras eras, 
Primaveras, laranjais 

Teu destino na tua história 
Na memória dos avós 
faz do hino que te oferto 
céu aberto sobre nós. 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 
Prestamos assistência a: 

Aposentadorias, Pensões, Doenças Profissionais 
Acidente de Trabalho, Responsabilidade Civil 

Seguro Obrigatório, Acidente de Trânsito 

Drs. Arrlete Dourado e Amlr Ferreira -Advogados 
Pça. Getúlio Vergas, 14-Centro• Belford Roxo• Tal.: 761-4004 

FORTALEZA 
Administradora, Advocacia • Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrtturu e Legalizações 
Direção~ José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - Nlu 304 • 305 • Centro -
Belford Roxo - RJ-Tel: 761~13 

?,; .\ REI (?OS BANCOS 
~ ~ '- Bancoe aJtca racuntwia p/ todoa ... cam,e • baN de 
1:'1f I troca - ConN'1D9 • Reforma 
., / : •BancoeeCllpuP-•Cobo:9Car 

~---~•~--- '/ I •Carpet,Nrnoldadoaelonodeporta "" IAVAGEM OE BANCO A SECO· Ol'9Çlo de Reinaldo 

RuaOlhlo Ta,q .. nlo, 1027 - Now.lgullçu- Tel: 78&-21 ÍII 
Av. Benjamin P. Olaa, 830 - Befford Ram - Tet: 781.Q2e 
R. Braga, li - P8nhe CirQ,lar jeoq. e/ Lobo ,k) Te~ l!80-8IM8 

M Rua Virgilina Bicchierl, 61 Belford Roxo - Tel.: 761-4881 
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CONDESSA INFANTE 
DESENVOLVE HORTA , 

COMUNITARIA 

• • • • • •• 

- ' ' .. . . - .. . . - .. - . . 
• 

. . ... . . - .. 
• • ••• . . . . . . . . .... - . -... 

. . . . .. -.. -...... . ... ; .. 
Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 

F .• :; . .• . ..... •• . .......... •.· . .,. ........... · t-····-·-·.-.·,.·.-.... 5.-..• -.-.- -·•· -· ---.- ---· -----.·.- ; -- · --·§ ·.-.-< ........................ ·t · .. · · .. t --~--· ·········---.-.-... -.-.•.-... -. .-. ... ····O: \ · · · · · • · ...... ·-·,--.. 1 ;... _. ... · · t S• ?- -*· -· ·$ · · .. · -· · · ·$-· · -- ·¾ · · ··§ · · · · ·· · · · -::-1 

~ 
[EB 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e 

Suzi Canuto 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 

Centro Educacional Brasileiro 
"ONDE O PROFESSOR ENSINA 

E O ALUNO APREND~• 

Dlreçi~: Prof.: RUBENS MENEZES 
Rua [)agmar nº 38 • Ce~tro de Belford Roxo 

(Próximo ao parque) - Tel.: 761-8549 

CURSOS: Pré-escólar e 1° grau (C~ A. à a• •érle) 
SUPLETIVO (511 à 8ª séries em 2 anos) 

2º grau (Contabllldade - Form. Ge~I - Admtnlatraç_ão) 

Tipo.grafia 
São José 
Martel Santiago 
Tipografia Ltda. 

ConvHes - Talões Notas Fiscais 
Impressos em Geral 

Qualidade e Pontualldade 
Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 
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. COLUNA 
DO 

• Após. o julgamento do mandado de 
segurança de COLLOR, que terminou 
empatado em 4 x 4, os ministros do Su
premo pensaram em desempatar nos pe
naltis. 
Por COLLOR bateriam Ney Teligo Mara
nhão.Nobel Luvas Moura, Miguel Arraes
tão, Joãozinho Loteria e Paulo César Tai
landês. 
Contra COLLOR bateriam lbsen Rato 
Pampeiro, Inocêncio Fura Poço, Sarney 
Ferroviário, Maluf Pau Brasil e Fábio 
Ranhento. 

Os ministros do Supremo desistiram da 
decisão por penaltis porque os bate-

dores pertencem ao mesmo time de 
COLLOR: 
110 CORRUPTOS FUTEBOL CLU
BE" 

• ANTONIO ROGÉRIO MAGRI vai en
trar com recurso no Supremo requerendo 
isonomia com os corruptos da CPI do or
çamento. 
Em sua reivindicação de isonomia MAGRI 
quer receber a diferença entre seus míse
ros trinta mil dólares e os milhões de dó
lares de seus colegas corruptos. Com juros 
e correção monetária. 

• A oposição é tal e qual um cão, que 
quando você vai com o carro, ele vai cor
rendo atrás, quàndo você pára, ele não 
sabe o que fazer coní o carro. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ficou 
cerca de vinte anos na oposição e agora, 

1 A 15 DEZ/93 

no governo, vem com um plano que é 
apenas um exercício de retórica. 
Um "plano" que não diminui a inflação (vai 
aquecer) além de penalizar estados e mu
nicípios já tão explorados pelo Governo 
Federal que del~s suga o dinheiro para 
suas orgias corruptas. 

FERNANDO HENRIQUE é o cão que per
seguia o carro e agora não sabe o que fazer 
com ele. 

• Aniversário da poupança deste GATO 
só se dará no ano que vem. Em 94 minha 
poupança compteta 61 anos.xxx 

Verão, Tempo de chuvas. Tempo de defen
der-se. Ligue 199 DEFESA CIVIL. Fale com 
seu defensor JUBIRACI ALVES. 

Por hoje é só. Agora este GATO, em meio 
a reforma ministerial, vai ao MOTEL ME
DIEVAL empossar uma gata como sua 
ministra extraordinária para assuntos 
sexuais. 

COM A APROXIMAÇÃO DO FINAL DE MAIS UM ANO DE TRABALHO, 
QUEREMOS DESEJARA TODOS QUANTOS NOS AJUDARAM A CHEGAR 

ATÉ AQUI UM FELIZ NATAL E UM NOVO AljO DE PROSPERIDADE. 

fü-i?-"':·{•·/:<·.•;:(':···•.,:•··:·:·:·-':··-'······:· ··.:·:-:-:·:A:.··"'-"·3:····'-: "::'::':;·••·':··?·:::·k·:~:-·:·:·-·.:·: :· ·-•'····'::':"-'·-':k--·,:,::·•.•'{t):·-tt·-·->k··•::N~Wtt\t't:-t:❖w·:;,:,w·,r:····r•:•s;>··-tti'·❖·•pj{··/'·r··«;-t;:t··•·v:·:··-:::füt&'i:ttt¾t:#tttti@J;'tit@t>t-Mmt<:tWttf1ttt@I 

ME_DICAMENTOS, 

PERFUMARIA 

E ARTIGOS DE 

LIMPEZA EM 

GERAL 

TEL: 
767-2025 

RUA THOMAS FONSECA, 49 
COMENDADOR SOARES • NOVA IGUAÇU 

•• A • a • ,t,. ·• • l •-- •• • .... ~ ... .&11-J ,a. 

' ,.~ ºh • . • - ~ .... . . ·.:..._ ___ •; 

Distribuidora de Bebidas. 
Coca-Cola - Brahma - Antártica 

Skol - Schincariol - Belco. 

Sempre os menores preços. 

Entregamos à domicílio. 

Rua Gonçalves Gatto, 294 - B. Roxo 
Tel.: 761-1829 / 761-1269 

AUTOMÓVEIS 
CELULARES 
VIDA 
PROPRIEDADES 
COMPUTADORES 

Indústria e Comércio de Carimbos e 
Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 
Nova Iguaçu: 

Trav. Yboty 17 - (Em frente a 84ª ZE) 

OOINJ$lUJll~~rNJCOO ~ 
Te~: 761 8364 

. Rocha Carv lho, 1246/201 
entro -.. elford oxo - J 

,, ,, . . ....... 

... :·.• . .. ·. ·,; --~ ,;,;;_. · •• ..,; ";.~_;_,.: ; •• :-::_"\,;.,•;.j .• .. ·~•·;,._·fi • H,"" ~•:Ü .. ~• .. ...,; ,, 
' ,, . . : 
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O QUE É O ESPIRITISMO 
CezarSald 

RECADINHO AO SINDICATO 
DOS _RODOVIÁRIOS 

110 AMOR É A ALMA 
DA VIDA!" 

Joanna de Ângells 
Nunca em tempo algum se falou tanto 
em Jesus como nos dias de hoje, afinal 
os vefctllos de comunicação possuem 
uma penetração bastante grande e che
garam em lugares onde a nossa imagina
ção não consegue alcançar. 

cando o mundo com o seu amor. Estc,-ve 
nas festas, nos ambientes comefciais, na 
~ das pessoas mais simples, dando-nos 
a verdadeira dimensão do equilíbrio que 
~C\'C presidir a~ conduta em perfeita 

.mtegração com o mundo. Pennitiu que 
, alguém o ajudasse a carregar o madeiro a 
caminho do Gólgota. demonstrando a in
terdependência que existe no mundo e 
que a auto-suficiência é um erro que o 

A comunidade de um modo ge
ral anda muito preocupada com 
o .comportamento dos motoris
tas de coletivos na nossa re
gião, pois várias anormalidades 
vem sendo cometidas pelos ci
tados cidadãos: deixam passa
geiros nos pontos (com os veí
culos praticamente vazios), 
continuam se negando a permi
tir a entrada de idosos e ·estu
dantes pela porta dianteira, 
conduzem os veículos com 
freadas bruscas e arrancadas 
violentas além de outras mano
bras perigosas, colocando em 
risco a vida dos usuários; ficam 
parados no ponto de partida 
com as portas fechadas, só per
m~indo o acesso dos passagei
ros já quase na hora de sair, 
movimentando o veículo quan
do os passageiros ainda estão 

entrando, passível de um sério 
acidente com o mesmo; fumam 
dentro do veículo quando deve
riam ser os primeiros a dar o 
exemplo, além de estarem 
constantemente dirigindo 
conversando com um colega ou 
com uma 11amiguinha11

• Se al
guém reclama, coitado, pois os 
mesmos se tornam agressivos, 
respondem com "palavrões" e 
muitas das vezes até ~om 
ameaças. Seria de bom termo o 
~indicato da classe promover 
campanha educativa, com pa
lestras e fazer um trabalho de 
acompanhamento psicológico 
a estes prestimosos profissio
nais. Mostrar a eles _que o di
nheiro dos passageiros que 
eles maltratam é que proporcio
na o razoável salário que eles 
recebem. Confiamos-f 11 

Divulgado, vulgariz.ado, esquecido e até 
desprei.ado, Jesus é sem dúvida uma fi
gura dianteda qual não há comose manter 
uma neutralidade. Tudo nele nos oonvida 
a uma tomada de posição em face do que 
temos sido, diante do que precisamos vir 
a nos tomar. Porém, Ele não pre$iona, a 
nada nos força, sutilmente nos convida a 
atend~lo, socializando ~ vida tal ro
mo o fez com a sua 
Não_ é sem razão ;que nasceu na Pales
tina. local de transição entre o Oriente 
e o Ocidente, lugar comum dos merca
dores. Af fazendo seu apostolado teria 
sua mensagem mais rapidamente divul
gada pela boca dos viajantes e comer
ciantes. Procura o povo que cultivava a 
idéia do Deus único e também o povo 
mais orgulhoso e prepotente. para falar
lhes da bondade divina ao contrário da 
severidade e inclemência atribuída ao 
Pai. Declama a fraternidade não fazendo 
nenhum tipo de discriminação, convi
vendo com todos e a todos ouvindo. 
Dá a liçã~ da humildade nascendo n~ma 
estrebaria e recolhendo-se ao mundo es
piritual tendo seu corpo afixado numa 
ena., ainda af de braços abertos, abar-

·.·.-. •••· ·. ·,···.v · ·r,•· ·•···•· .• •,•·.•.-.-·• ~• • ··• •· • • • • ·• • '•" ' • · •• •, , •.• " ..... • · ·••,• 

.'~ THICA LUSTRES 
1W. 20 anos de praça 
O maior dls1rlbuldor de material& de iluminação da Baixada. 

Tudo el)'l llumlnação, Comercial, Residencial e Pública. 

n~ oFgulho aia e sustenta 
Mesmo depois da mone ffsica, reapare
ceu evidenciando a imortalidade da al
ma, trarendo consolação a quem por Ele 
chorava em desconsolo. 
Lavou os pés dos discfpulos enquanto 
estes discutiam quem seria o maior den
tre el~. 
Dividiu a História em antes e depois 
dele. 
E a história da nossa trajetória no mun
do já sofreu uma divisão, onde pudésse
mos fa7.er nascer dos escombros das nos
sas imperfeições um Ser mais altruísta, 
mais amigo, sensfvel aos problemas das 
~ que nos rodeiam? 
Que presente temos para Ele, o aniver
sariante legitimo? · 
Como poderíamos retnõuir-lhe o gesto 
de ter nos Qferecido um tratado de psi
cologia, um roteiro de vida, um caminho 
para a felicidade que éo seu Evangelho? 
Que ao invés de apagar as velas do bolo 
imaginário, saibamos sim repartir um 
pouco do que temos e acender a chama 
do amor no nosso coração, para que ele 
a semelhança de Jesus aqueça os co
rações esquecidos e ignorados. 

PERSIANAS 
ALVORADAI 

Ltda. 
Peça uma visita do nosso responsável e/ compromlseo 

Direção: Carlos A. Sampaio 
Av. Jo96 Mariano dos Passos 739- sobr. - Prata-Tel: 761-4135 

• 

LICE.U SANTA MARTA 
, Padrio de qualidade no ensino 

Dlreçlo: Sérgio Ramos 
Acellaw Bolsas ele _Empresa tolalmenla 

lrdagraL - Jardim l 8" 6'rl9 

Persiana Vertical e Horizontal 
- Poi:ta Sanfonada - Portas de 

Box - Cortina Japonesa - Cortina Painel em 
Lona -: Veneziana em PVC e Lavagem de 

Persiana Vertical oom Resinagem - Pintura de 
Persiana Horizontal - Consertos em Geral -

Orçamento sem Compromisso. 
Porta em PVC - Tudo em 2 ve~ sem juros. 

Av. Nlo~,NIN•le 110-~·"-IGUIIÇU•RJ-Tel: NT.- Tel: 767-2244 - Rua Mlrlm, 35 • Centro • N. L 
Rua Joaquim VHórlo, 134 - Piam - BeHord 

Roxo - RJ -Tel: 761-4258 

COLÉGIO LEOPOLDO ••• -
1930 - 1993· 

~ 111TEMPL_O· ·AUGUSTO· DA VE:RDAOE11
.
1 
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ROTARY EM MOVIMENTO 

ROTARACT ELEGE MISS BELFORD ROXO MIRIM 

Tal qual mlss tamanho adulto, a rep
resentante do Maranhão, chorou, ao 
ter sido classlflcada no quesito traje 
típico (Bumba- meu-boi). 

Em promoção realizada no audi
tório da ABEU Faculdades em 
Belford Roxo, o ROTARACT CLUB 
deste município, escolheu sua 
primeira miss Belford Roxo-Mi
rim. 
Foram 32 ugatinhas• que com gar
bo, beleza e pureza infantis, des
filaram como gente grande, diante 
de seus Ndelirantes" pais. Claro, 
cada um torcendo por suas pupi
las. 

Organizado pela sua presidente Si
mone S. Dlniz, lvandir Mor~ira - a 
Miss Belford Roxo 93 - e mais Ro
naldo Júlio, José Barbosa, Mozart, 
Maria Elizabeth e toda a equipe 
rotaractiana, que obteve o apoio do 
Rotary Belford Roxo, da Casa da 
Amizade local,(que não mediu es
forços para o bom desenvolvimen
to do acontecimento) e ainda da 
Prefeitura e da Secretaria de Edu
cação; foi um sucesso. 
O grande ausente neste evento foi 
o Prefeito Jorge Júlio, mas que es
teve representado pela Primeira
Dama Maria Lucia. 
O acontecimento foi bem organiza
do, somente com uma pequena fa
lha, que poderá ser sanada no 
próximo evento, qual seja: ao invés 
de cada menina representar um Es
tado da Federação, deveriam re
presentar um bairro do Município, 
pois que o concurso é para a esco
lha da Miss Belford Roxo Mirim e 
não Miss Brasil Mirim, certo? Esta foi 
sob o nosso ponto de vista, a única 
falha, no mais, parabéns à equipe 
que o organizou. 

Ao centro a Mlss Belford Roxo Mlrlm, Bárbara Malmentl, à sua esquerda 
Débora Glauclére e à sua direita: Amanda Miranda e ao fundo a 

Primeira-Dama Maria Lucla. 

O evento teve por objetivo, nobre e 
objetivo, o de levantar fundos para 
obras de assistência às crian~s 
deficientes de escola local. 

Foram as seguintes as classifica
das: 5° lugar, Vanessa Areias, 4° 
lugar, Natália Sena, 3° lugar, Débo
ra Glauciére, 2° lugar, Amanda Mi
randa e em 1 ° como Miss Belford 
Roxo Mirim, representando o Est. 
do Rio de Janeiro: Barbara Mai
menti. 

ESTOU CHEGANDO AÍ 

EM94 , 
SASSA SARNEY 

AUTO IK~ _ Auto Escola Margon 
~ Direção: PaulO'Gonzaga 
~ Trelnarl Só llgar 

MÀA.ON •ASA• vai te buscar 
Tel.:. 796-717 4 

Rua ltacy, 61 - Juscellno - Nova Iguaçu - RJ 

Av. NIio Peçama, 670- Tels: 767-7196/767-8563 · 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
"O melhor da Cozinha Arabe" · 
O Atendimento que você" merece. -

Rua Dr. Barr09 J6nlor, M4 • Tel: 767-&572 
Av. Anwlll Peixoto, 831 • Nova Iguaçu- AJ. 

Em frente Estação de 
~Iguaçu 

3Amblentes 
Todos os sábadoa 
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-O AMOR É MAi$ NOBRE NO 
MEDIEVAL AMEI.· 

'filít -MEDIEVAL ·LTOA._
1 

RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU. RJ .. T&L! ·-~ 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPEClAIS·OE 
~INGOAQ~ · 
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MOSAICO POLÍTICO CULTURA POPULAR BRASILEIRA 
Querginaldo Garcia O GRANDE 

ACONTECIMENTO 
POLÍTICO DE 1993 

a diversos apelos de seus ami
gos e. correligionários pretende 
retornar à política, disputando 
uma cadeira na Assembléia Le
gislativa em 94. 

AS ESCOLAS DE SAMBA {li) 

O Grande acontecimento políti
co de 1993 foi sem dúvida a 
filiação do vereador Jesué de 
Brito ao PSDB que vem sendo 
coordenado no Estado do Rio 
de Janeiro pelo ex-prefeito Mar
celo Alencar, virtual candidato 
dos TUCANOS ao governo do 
Estado. 

Com a ade
são do ve
reador Je
sué de Bri
to , aguar
da-se ou
t ras ade

---'--=-==::i sões, entre 
JESUÉ BRITO elas do ex-

deputado 
federal Jorge Gama, do sena
dor Nelson Carneiro e outros 
nomes de ex-parlamentares 
que sempre seguiram a orienta
ção política do autor da Lei do 
Divórcio no Brasil. 

ALBINO VOLTA À 
POLÍTICA 

O ex-chefe de gabinete do prefei
to Joaquim de Freitas, advogado 
Albino José da Silva atendendo 

A passagem de Albino José da 
Silva pela Prefeitura Municipal de 
Nova Iguaçu, foi bastante polê
mica devido a atenção que dedi
cava aos funcionários munici
pais mais carentes. 

PLEBISCITO DE 
MESQUITA FOI PARA 

O VINAGRE 

Devido a organização de um 
SHOW no Aero Club com partici
pação de diversos artistas e a 
"cessão" de diversos ônibus para 
os moradores de diversos bair
ros de Mesquita organizarem 
suas excursões o PLEBISCITO 
de Mesquita marcado para o úl
timo dia 28/1 1 , só podia ir para o 
VINAGRE. 
O prefeito Altamir Gomes ain
da teve coragem de compare
cer à PraçA Manoel Duarte 
acompanhado de diversos se
gu idores de sua administra
ção nefasta e "exigia transpa
rência" no p leito . 
; ~ansparência é o que deveria 
existir na administração munici
pal, o que não ocorre. 

Continuação da edição 22 
A maneira de desenvolver o desfile tam
bém foi resolvida por eles. 
É sugestiva a declaração de Ismael Silva: 
"Quando comecei o Samba, na época, 
não dava para os grupos carnavalescos 
andarem na rua conforme nos dias de 
hoje. O estilo para andar. Eu comecei a 
notar que havia essa coisa. O samba e ra 
assim: tan tantan tan tantan. Não dava. 
Como é que um bloco ia andar na rua 
assim? Aí a gente começou um samba 
assim: bum bum paticumbum prucurun
dum. Estava descoberta a fórmula. O 
ll)aCete só pôde ser descoberto graças ·a 
criação do surdo de marcação por 
BIDE". A história da origem da criação 
do nome "Ecola de Samba" tem outras 
versões. Para Almirante, o termo nasceu 
da popularização do tiro de guerra de 
1916, quando se tornou comum o brado: 
"Escola, Sentido!", logo incorporado ao 
meio sambista. Para comprovar a in_ter
pretação cita o exemplo do Rancho 
Ameno Resedá, conhecido como Ran
cho Escotà. Para Edson Çarneiro (Em a 
Sabedoria Popular), o nome E'.sçola, não 
somente da popularidade das vozes de 
comando dos tiros de guerra, como das 
circunstâncias de se &prender a cantar e 
dançar o samba. Jota Efegê também de
fende a tese de que o termo Escola de 
Samba existia bem antes de 1928. 
Ao nascer, a "Deixa Falar" posicionou-se 
como um bloco carnavalesco a seme
lhança de inúmeros outros existentes na 
Saúde, Mangueira, Salgue iro, Santo 
Cristo, Oswaldo Cruz, Bento R ibeiro, 
Favela e ~te. Entretanto. estavam à pro
cura de algo diferente. Encontraram o 
nome, o ritmo, mas na hora de transfor-

MAIS UMA ETAPA VAI TERMINANDO COM O 
FINAL DE MAIS UM ANO. 

QUE AS EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDAS AO 

mart-se ,em Escola, virou Rancho Car
navalesco. Marília Barbosa e Ligia San
tos no livro sobre Paulo da Portela, são 
radicais: "a famosa "Deixa Falar" nunca 
foi Escola de Samba". Participou em 
1929 do concurso de sambas, promovido 
por Espinguela, segundo Juvenal Lopes, 
foi desclassificado porque apareceu de 
gravata e de flauta ... 
Em 1930 e 1931 desfilou no dia dos Ran
chos, embora não concorresse. Em 32 a 
"Deixa Falar" assumiu a posição de ran
cho. Juarez Barroso dá a sua versão: "A 
De ixa Falar, cresceu sem acreditar mui
to em si m~a e no samba. Nessa época 
ainda um tanto identificada com o mar
ginalismo e a malandragem. Admirados 
mesmo eram os Ranchos altaneiros, re-· 
fletindo o porte da elite cultural negra 
de ascendência baiana. 
Com o crescimento da "Deixa Falar" veio 
a idéia de transformá-la em Rancho. 
Nessa ocasião, na Diretoria, já entrara 
Simplício (baiano) e transformação 
ocorreu e quatro anos depois de seu apa
recimento, a "Deixa Falar" sai às ruas 
pela última vez, não mais na alegria dos 
sambas de Ismael Silva e Bide,1 marcados 
pelos tamborins, mas na tristeza de uma 
marcha-rancho da Polícia Militar. 
É preciso se entender que a "Deixa Fa
lar" vivia praticamente no centro da ci
dade onde predominavam os negros io
rubas emigrados da Bahia, sofre ndo, 
portanto, forte influência dos Ranchos 
que estavam no auge de seu desenvolvi
mento, badalados e cortejados. A "Deixa 
Falar" não demorou muito e transfor
mou-se mesmo em Rancho Carnavales
co. não conseguindo seguir caminhos 
próprios. 

LONGO DESSES 365 DIAS NOS SIRVAM PARA R-EPARAR, 
NO ANO VINDOURO, AS FALHAS NESTE COMETIDAS. 

BOAS FESTAS DA EQUIPE 

• • a • 
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QUEIMADOS NOTÍCIAS 

ALBINO TRABALHA EM BENEFÍCIO 
DE QUEIMADOS 

Mostrando
se preocupa
do com as cen
tenas de alu
nos que já 
neste final de 
ano terminam 
a 4ª Série e ar-

CARLOS ALBINO - riscados a não 
encontrarem 

meios de prosseguirem os estudos da 
5ª. Série, pela falta de escolas públi-. 
cas para atender a demanda dentro 
do Município, onde a carência, a po
breza, o desemprego e a violência já 
é uma realidade, o vereador Carlos 
Albino entregou ao Prefeito Jorge 
Pereira, um conjunto de sugestões 
que, por certo, vai solucionar o grave 
problema e dar tranquífidade às fa
mílias queimadenses. Afirma o Edil, 
que o "Poder Público não pode ne
gar aos nossos jovens o direito da 
Educação, para não lhes interrom
per tão prematuramente os estudos, 
a fim de não serem lançados na ocio
sidade com todos os riscos que isto 
trará no futuro". 

Outro problema que o ilustre re
presentante do povo está tentan
do resolver é o com relação ao 
serviço d'água, uma vez que muitas 
das ruas dotadas de saneamento, a 
chegada do precioso líquido, às 
caixas, tem sido difícil, com a maio
ria da população se contentando 
com o uso de poços, próprios ou de 
vizinhos. Assim sendo, já iniciou en
tendimentos com a direção da CE
DAE, no Rio de Janeiro, onde vem 
encontrando boa receptividade, pa
ra a alegria dos queimadenses. 
Outro Projeto da maior importân
cia para as inúmeras famílias quei
madenses, que convivem com o 
triste problema da deficiência físi
ca, mereceu a atenção do esforça-, 
do Edil, pois foi procurado, recen
temente, por diversas famílias es
palhadas pelos bairros sofridos 
da cidade, para que sejam insta-. 
ladas, em Queimados, Escolas pa
ra Deficientes Físicos, de todas as · 
faixas etárias, visando minorar 
as dores que sufocam tantas fa
mílias. 
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Que. rumo está tomando a moral? 
Autoridades governamentais. Candida
tos políticos. Uderes religiosos. É de es
perar que os homens dessa envergadura 
sejam modelos de comportamento. Em 
tempos recentes, porém, representantes 
dessas categorias têm sido os principais 
protagonistas numa série de chocantes 
escândalos. A sua má conduta cobre to
da urna gama de delitos - do adultério e 
mentiras descaradas a negociatas irregu
lares e apropriação indébita. 
E não deve surpreender que a conduta 
antiética de líderes· da sociedade simples
mente. reflita a do público em geral. Em 
Columbus, Ohio, EUA, a porta traseira de 
um carro blindado abriu acidentalmente e 
dois sacos de dinheiro caíram. À medida 
que uns dois milhões de dólares esvoa
çavam ao vento e se espalhavam pela 

rodovia, dezenas de motoristas saíam ra- que a Bíblia - justamente o livro rejeitado 
pidamente de seus carros para abarrotar por milhões, o livro chamado por alguns 
de células seus bolsos e carteiras. Os de mera bela alegoria, o livro sujeito a 
apelos de autoridades e uma recompen- mais crítica do que qualquer outro livro da 
sa de 1 O por cento para quem devolvesse História - seja este guia. A Bíblia proclama 
o dinheiro foram virtualmente ignorados. a si mesma como guia moral do Criador 
A maioria preferiu pensar que "achado para o homem, a "lâmpada" que pode 
não é roubado". iluminar o nosso caminho "nos trilhos da 
Sim, em todas as frentes, a moral está justiça". - Salmo 23:3; 119:105. 
claramente à deriva, e ninguém pare~e A moral do mundo continuará à deriva. 
saber que rumo está tomando. É óbvio, -+ Contudo, você não precisa ser arrastado 
pois, que necessitamos de um guia que por essa onda destrutiva. Deus providen-
venha de alguém superior a nós. ciou uma bússola confiável, um guia infa-
0 navegante precisa de mapas e de ins- lível. Está disposto a segui- lo? 
trumentos confiáveis para traçar um rumo 
constante e seguro. Da mesma forma, os 
humanos precisam de um guia confiável 
para tomar decisões sobre moral com 
que se deparam diariamente. É irônico 

[Extraído da edição de 8 de agosto de 
1993 da revista Despertai!, publicada pe-
1~ Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e 
Tratados]. 
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CICLISTAS IRAO AOS 
ESTADOS UNIDOS PEDALANDO 

No último dia 27, saindo da Praça Ex
pedicionário Eliaquim Batista, em Bel
ford Roxo, .seguiram pedalando com 
destino aos Estados Unidos, tendo co
mo primeira etapa, a cidade de São 
Paulo, os atletas, Bernardino Alves de 
Souza e José Barbosa de Oliveira, 
diante de uma grande multidão de ad
miradores do ciclismo, que delirante
mente aplaudiram os azes do pedal em 
sua arriscada maratona. 
Antes, Dinho e Barbosa, participaram, 
no final do ano, da Corrida de São 
Silvestre, em São Paulo, onde concor
reram com milhares de esportistas de 
todo o mundo, causando grande im
pressão e entusiasmo aos espectadores 
que todos os anos prestigiam aquele 
importante e tradicional evento, cor
rendo pelas principais avenidas da ca-
pital pau.lista. · 
Após a participação na maratona, a 
dupla viajou com destino a Mato 
Grosso do Sul, onde, por certo, será 
festivamente recebida, porquanto -
centenas de curiosos e autoridades go
vernamentais estão a sua espera em 
Campo Grande. 
Depois daquele Estado, Dinho e Bar
bosa seguirão destino aos Estados Uni
dos, meta final do difícil e arriscado 
empreendimento. 
Nossa reportagem anotou naquela 
manhã ensolarada de Belford Roxo, as 
presenças dos Srs. Roberto Santiago, 
Diretor do Departamento de Esportes 

Momento em que Edson Burlche entregava o "tutu• a Dlnho, 
para ajudar na empreitada. 

e Lazer, Francisco Correia e Jornalista Carlos 
Trigo, representando o Rotary Clube, Sra. Ana 
Rosa, Diretora do Departamento de Educação 
do Município, a Miss Belford Roxo, Srta. Ivan
dir Moreira, aliás muito simpática e atenciosa 

para com a nossa equipe de trabalho. 
O Prefeito Jorge Júlio (Jaca) forneceu agasa
lhos, mochilas e uniformes aos dois atletas, além 
de CR$ 400.000,00 em dinheiro, para fazer face 
as despesas no estafante e longo percurso. 

POSTE PODRE CONTINUA 
AMEAÇANDO SEGURANÇA DE 
MORADORES DA RUA PARANÁ 

EM MESQUITA 

__ ) ----
~ 

Na edição de· nº 20, de outubro, enfocamos o 
problema da existência de um poste situado à Rua 
Paraná, no Distrito de Mesquita, ein frente ao 
número 534, com as ferragens à mostra. E como 
dizíamos naquela reportagem , instalaram um 
transformador de nº 14232 Até agora a Light não 
tomou nenhuma providência que ó caso requer, 
talvez esperando que aconteça algum acid,ente 
grave para dar satisfação a população; já tão can
sada de esperar por soluções tar9ias. 
Este periódico está de olho não só na Light, corno 
também nas outras concessionárias de serviços 
públicos, que prestam serviços a população, para 
que esta não sofra tantas injustiças e desmandos, 
por quem tem a 01?rigação de zelar pelo bem estar 
do sacrificado contribuinte. 
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Espremlda enire â linha férrea e e Prefeito altamtr deve pensar 
astorres da LJght, com .ruas és- de 1mediat9 na rnelhor solução. 
freitas e·,um 'fluxo de ve1culos para, este'Ca6tico·sister11a que já 

. . cad~ v~z. maior, Nqy~ . fgüélÇU •ião atende às. bêcessidades de ., 

Chegamos ao fim de mais 
uma jornada! E com ela de
vemos parar para uma pro
funda reflexão do que 
fizemos e do que deixamos 
de fazer, buscando corrigir 
os erros cometidos e usando 
toda a nossa inteligência e 
capacidade para que todos 
os dias do Ano Novo sejam 

repletos da mesma alegria do Natal. 
Boas Festas 

José Antonio de Nigre 
(Zé Gordo) 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 
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BORNIE NÃO ESQUECE 
DE NINGUÉM 

Recebemos e re
tribuimos os vo
tos de Feliz Na
tal e Próspe ro 
Ano Novo, do 
Deputado Nel
son Bornier, que 

~====--....!!!!!!!_---2;.:.J pelo decorrer de 
1993, teve •uma 

a tuação das mais b rilhantes no 
Congresso Nacional, defendendo, 
não só interesses do Estado que re
presenta, como também, dos brasilei
ros, que em sua maioria eleitores, já 
não acreditam mais na classe política, 
principalme nte nesse parlamento 
que aí.está, onde diariamente apare
cem mais corrupções e escândalos 
de toda espécie. 
Como Deputado Federal, o repre
sentante fluminense, tem sido alvo 
de grandes e logios de toda a impren
sa que cobre os trabalhos da Câmara 
dos De putados, onde ressaltamos o 
seu enorme e mpenho contra as fal
ca truas na Previdência Social, onde 
diz que: "é necessária, urgente e ina
diável uma reforma do sistema na 
Previdência Social e que precisa de 
modificações significativas, a fim de 
que todos os segmentos constituídos 

' . 

do seu universo de beneficiários se
jam atendidos de forma equânime". 
Diz ainda, que:- "j ulga ser neccssàrio 
promover-se a concessão equitativa, 
o controle eficiente, a fiscalização in
tensa e continuada para a liberação 
dos benefícios previdenciários como 
fator de justiça social a que todos têm 
direito pela Constituição Federal. 
Nelson Bornier, disse a inda "atual
mente, o sistema privilegiado de apo
sentadorias, registra situações bas
tante desiguais que mostram 
parlamentares sendo beneficiados 
após oito anos de mandato, profes
sores se aposentando com cinco anos 
a menos do que as demais categorias 
de trabalhadores, além de receberem 
um nível salarial superior ao que rece
biam na atividade e, quando enqua
drados no último nível da carreira, pas
sam a perceber um salário adicional". 
O Jornal "SEM FRONTEIRAS" que 
tem na pessoa do Deputado Nelson 
Bornier um grande amigo e colabo
rador, espera que o mesmo, em 1994, 
continue na sua árdua, firme e efi
ciente luta na defesa de toda a popu
lação deste Estado, que com certeza, 
mais uma vez, o elegerá à Câmara dos 
Deputados. 

Aqueles que, com seu sorriso, sua 
palavra amiga, o seu apoio, 

estiveram conosco em pensamento, 
trabalho e cooperação, o nosso 

profundo reconhecimento e desejo 
de Boas Festas. 

LUIZ BOA PINTA 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 
Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

Rua Profl Venlna Corrêa Torres, 230-10° andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA HORÓSCOPO CIGANO 
MORAMMED DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

ACORDA, BRASIL! SAÚDE E FELIZ 1994! 
TARÔ CIGANO 

No primeiro artigo do ano resolvemos 
fazer uma retrospectiva, e também uma 
homenagem a brasileiros patriotas que 
atuam em nossa área, incluindo a Edu
cação, para que possamos melhor en
tender o presente e o futuro desse povo 
maravilhoso, tão sofrido e abandonado. 
Não somos candidatos a nada, nem a 
síndico, e não pertencemos a nenhum 
partido político, a quem interessar pos
sa. Nossa visão é puramente técnico
científica e humanística, como na ver
dade deve ser a de um médico brasileiro 
que exerce dignamente o seu oficio e 
sacerdócio, na clinica e na universidade. 
Governo que se preza não entrega a 
Saúde e a Educação para ninguém, ou 
corre o risco de ver suas verbas mal apli
cadas. Nas outras áreas, é um péssimo 
administrador, e o melhor que faz é se 
livrar de folhas de pagamentos absurdas, 
com balancetes de grandes prejuízos, 
pagos pelo povo. O governo no fim do 
mês não tem que ter despesas desse tipo, 
e sim arrecadar para assistir as necessi
dades sobretudo na área da Educação e 
da Saúde; no governo de Carlos Lacer
da, a escola pública era tão boa, com 
professores bem pagos, que até os ricos 
queriam seus filhos nela. Não precisa
vam tabelar as particulares porque nin
guém queria ir para lá. A escola pública 
tinha prestígio. 
Na Saúde, o Secretário Hildebrando 
Monteiro Marinho, com sua divisão mé-

dica - Henrique Pamplona, Ivan e ou
tros - mantinha hospitais que funciona
vam. Trabalhei no Miguel Couto, na 
equipe de sábado, dirigida por Nery Fer
reira - hoje Diretor do Pedro Ernesto, 
que na época era referência da Hemato
logia do Estado - Gazzola, hoje - Secre
trário de Saúde do Município, digno, era 
o responsável pela equipe de Pronto
Socorro. A escola pública, o hospital 
público, tudo funcionava. Não era como 

. na Medicina de clínicas particulares, 
aonde o paciente tem alta e só pode 
apanhar seus documentos dez dias de
pois. Porquê? Não existiam as empresas 
médicas, que muitas vezes nem a médi
cos pertencem, e que só atendem os sau
dáveis, e com dinheiro. Os velhos, os 
alienados, os aidéticos, Deus nos livre. 
Não passam nem longe do sistema. ten
tam ler aquelas letrinhas microscópicas 
dos contratos dos planos de saúde e, se 
conseguirem, vão verificar que quem 
mais precisa não tem direito a nada. Já 
tive a oportunidade e a felicidade de ver 
tudo funcionando como deve. Tenho 
muita esperança no futuro. Tem muita 
gente boa interessada na qualidade de 
vida do povo brasileiro. O homem é um 
conjunto biopsicossocial - biológico, psi
cológico e sociológico - que precisa estar 
em equilíbrio. O governo é responsável 
O Tempo é o Senhor da Razão. 

Que Deus nos proteja e ... 
Até lá... M. Simões Neto 

Na Política - José Sarney e Luís 
Inácio Lula da Silva, terão muitas 
decepções na campanha de 94, 
entretanto Lula chegará ao se
gundo turno, com grande possibi
lidade de vir a ser o próximo Pre
sidente do País. 

Esportes - A Seleção Brasileira 
de Futebol não alcançará o tão 
almejado título de Tetra-Cam
peão do Mundo. Já a Seleção de 
Vôlei Feminino, trará grandes 
alegrias para a nossa nação, desde 
que trabalhe com firmeza e deter
minação, mas a Seleção Masculi
na não terá tanta sorte, sofrerá 
perdas, devido a desentendimen
tos de pessoas que suscitam intri
gas, tanto dentro como fora das 
quadras. 

R eligião - O "Santo Padre" so
frerá males crônicos de saúde, 
dada a sua idade avançada, mas 
também terá que redobrar sua 
atenção com aqueles que o cer
cam, pois o mal lhe espreita mais 
uma vez ... correndo o risco de so
frer mais um atentado. 

DR. M. SIMÕES NETO = MÉDICO CARIMBOS BEM-TE-VI 
9Ti o perfeito quanto a natureza" 

Medicina Psicossomática-Psiquiatria-Psicoterapia 
(Doenças Nervosas) • Prof. da Univ. do Rio de Janeiro 
(UNI-RIO) Consultas com hora marcada. Tel: 768-3884 

Carimbo& de lttdoe oe tipos • Cartões de Visita e Comerciais 
Convites de casamento, Bodu, 15 anos, Placas de Acn1ico 

BISA Auto e 

Borrachas~-• Souvenlr. 

lndustiais lt~ ~ 
~~ 

Cultura Geral e Meio Artístico -
Xuxa mudará para o exterior até 
o fim de 94, seu sucesso contin~a
rá no exterior de forma mais bri
lhante do que nunca. 

Carnaval - O Samba e o carna
val vão perder (morte) um de seus 
grandes vultos de sua história. 
Haverão discórdias entre as 
grandes Escolas com a RioTur, 
gerando um clima de desconfian
ça, seguida de muitas brigas e en
volvimento com a Justiça. 

Leão de Iguaçu - Nossa Escola 
irá surpreened~r mais uma vez na 
avenida, entretanto a rainha da ba
teria terá que tomar muito cuidado, 
pois forças ocultas andam espreitan
do seus caminhos. Surgirá neste car
naval uma surpresa. Uma grande 
"zebra" acontecerá no desfile. 

Na corrida de S. Silvestre, um 
brasileiro se destacará, já na cate
goria feminina um acidente sem 
graves consequências. O "pode
rio" estrangeiro nesta corrida se 
mostrará um pouco fraco, ceden
do a vez para nós, os brasileiros. 

Editado pela Editora e Publicações Gráficàs Fishers Ltda. 

Redação, Administração e Publicidade: 
Rua Barão de Tinguá, 669 - Centro• Nova Iguaçu - RJ. 
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' Aqueles que nos enviaram votos de Boas 
Festas, agradecemos com sinceridade, 

desejando a todos que o que nos desejaram que 
Deus os retribua em dôbro. 

Equipe 

SEM FRONTEIRAS 
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ECOLOGIA E MEIO-AMBIENTE 
LUCÍUA GIMENEZ 

FORUM DE MEIO-AMBIENTE (li) 
As ONGS da Baixada abrigam grupos 
de abn~gados naturalistas, que com 
coragem e ousadia, lutam pratica
mente sem nenhum recurso pela pre
servação da natureza (ou o que dela 
resta). A forma com que o Forum de 
Meio-Ambiente vem acontecendo, 
tem obedecido ao seguinte critério: 
dentre os municípios presentes, um 
se oferece para sediar o próximo, cqm 
o apoio da prefeitura ·local. Foi assim 
em todos os 5 (cinco) encontros reali
zados; as prefeituras cederam espa
ço, divulgaram o evento, cederam fun
cionários; algumas (Queimados e Ja
perQ ofereceram almoço para todos 
os participantes. Em Belford Roxo a 
Associação Comercial e Industrial de 
Belford Roxo - ACIBER - foi quem pa
trocinou a alimentação dos presentes. 
Importante sob todos os aspectos, o 
espaço do Forum tem sido palco de 
importantes discussões sobre velhos 
temas que tanto nos afligem e que ao 
longo dos anos, foram relegados ao 
abandono pelos nossos governantes 
- desmatamento, roubo de areia, as
soreamento de rios, saneamento bá
sico, lixo, lixões etc, enfim tudo o que 
signifique o resgate pleno de nossa 
cidadania Ficou bem clara nas dis
cussões a importância da educação 
como base para toda e qualquer mu
dança na qualidade de vida das popu
lações: saúde, saneamento, alimenta-

ção e higiene dependem de um pro
grama de educação no sentido de 
sensibilizar, de conscientizar o cida
dão para que ele entre em sintonia 
com o meio onde vive, da sua impor
tância em preservá-lo. Educar crian
ças para ter homens livres das trevas 
da ignorância que os faz destruir aqui
lo que ~ essencial para suas sobrevi
vências: o solo, a água, as florestas, 
rios, mares etc ... 
Presença constante nos F oruns, o Ba
talhão Florestal e de Meio- Ambiente 
da Polícia Militar, com sede em Niterói, 
muito tem contribuido com a Baixada 
Fluminense para a preservação da in
tegridade de nossas reservas flores
tais, prendendo caçadores clandesti
nos, apreendendo armas, desmon
tando trabucos inclusive nas reser
vas biológicas. 
A par de sua atuação disciplinadora o 
Batalhão Florestal também contribui 
no processo de conscientização; tan
to que, em conjunto com a Universi
dade Federal Fluminense, promove 
no próximo dia 20/01, às 09:00 hs, o 1 
Forum Fluminense de Defesa Am
biental, no auditório do Campus do 
Gragoatá - Niterói. Será um dia de 
intensos debates sobre as atribuições 
e competências da União, dos Esta
dos e dos Municípios, ligados a defe
sa da ecologia fluminense. 

• Lucllla de Carvalho Glmenez é bióloga. 

UM POSTO COMPLETO 
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ENFOQUE DO COTIDIANO 
DARCYCHUFF 

FALÊNCIA TOTAL 
O país atravessa uma fase crítica, pois se 
houver qualquer discrepância na im
plantação do Plano FHC, haverá possi
bilidades da nossa economia chegar a 
uma hiperintlação, resultando em um 
caos geral em toda a nação. 
Está comprovado que as elites dirigentes 
fracassaram completamente na gestão 
administrativa do país. Com o advento 
da democracia plena um grupo de políti
cos cheios de teorias vazias, comprome
tidos apenas com a demagogia, tomaram 
conta das rédeas do poder e levaram o 
país à falência, tudo em nome do povo, 
segundo eles, mas, na verdade, em nome 
dos seus interesses pessoais. 
Não há mais Saúde, porque não há di
nheiro para manutenção dos hospitais e 
nem dos custeias gerais; não há mais 
Educação, porque os professores rece
bem salários ínfimos e passam a maioria 
do tempo escolar em greve por melhores 
salários; falta Habitação e desse modo 
prolifera o número de favelas e de pes
soas morando em baixo das pontes, por
que não há dinheiro para execução de um 
Plano Popular de Moradias; não há em
pregos porque não há investimentos pa
ra que se estabeleça um Plano de Desen
volvimento Económico, que possibilite a 
oferta de empregos, com salários dignos. 
Assim sendo, estamos caminhando para a 
derrocada total. 
O Legislativo está paralisado, apurando 
bandalheiras; e o pior é que se for apu
rar mesmo para valer, em todos os se
tores, vai sobrar muito pouca gente 
nesse negócio. O Executivo pouco faz 
por falta de recursos. O nosso Presi
dente, pessoa honrada, tem como preo
cupação mostrar que é um homem ho
nesto, como se só isto bastasse para um 
cidadão ser Presidente da República. O 
Judiciário está devagar, quase parando, 
necessitando de uma profunda reforma 
e que seja dotado de aparelhamentos 

tecnológicos de última geração para 
atualização dos milhares de processos 
que estão aguardando o seu desfecho fi
nal e estar em condições de atender à 
demanda futura e sempre crescente da 
Justiça. 
Muitos combatem o estatismo e, de fato, 
há casos que só a privatização será a 
solução. Entretanto, a economia privada 
tem demonstrado que também ainda não 
está preparada para liderar o país; e a( 
estão para comprovar os inúmeros oligo
pólios formados em nossa economia, tais 
como: o Automobilismo, o dos Remé
dios, o do Cimento, o do Ensino, e mui
tos outros de menor porte, que traba
lham gananciosamente com uma mar
gem de lucro mínima de 200% sôbre a 
inflação. 
Desse modo, a coisa é de dificil solução. 
Só a aprovação do Plano FHC, com dé
ficit zerado e, posteriormente, o Gover
no só gastar menos do que arrecada, e só 
no essencial, deixando, por conseguinte, 
de dever aos bancos e pagar juros, a in
flação cairá e o povo deixará de pagar 
esse imposto mensal de cêrca de 40%, 
que anarquisa com qualquer orçamento, 
seja ele público ou familiar. O interes
sante nos debates sôbre o Plano é que 
alguns políticos, demagógicamente, se 
dizem preocupados com o pequeno au
mento de impostos, quedeveserdecerca de 
2,5%, e não se preocupem com o imposto 
inflacionário que é de cêrca de 40% mensa~ 
que arrebenta sempre nas mãos de quem 
ganha um mísero salário. 
Finalmente, os responsáveis pelo Plano 
FHC t~m que tomar muito cuidado na 
administração do mesmo, pois se tiver
mos urna inflação mensal de 3% ao mês 
para uma economia dolarizada é muito 
alta, e a respeito já temos notícias de 
rebelião em províncias argentinas, em 
razão de resultados do Plano Cavallo, 
também dolarizado. 

AV. GOV. ROBERTO 
SILVEIRA, 480 

·TEL: 767-1051 

FAX: 768-3222 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualldade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
~ Bolsas de Empresa totalmente 

Integral - Jardim à ,. 8'rle 

#7 THl~!=~:.!~ES 
O maior dis1ribuidor de materiais de iluminação da Baixada. 

Tudo em Iluminação, Comercial, Residencial e Pública. 
Peça uma visita do nosso responsável s/ compromisso (visita) 

Direção: Carlos A. Sampaio 

PERSIANAS 
ALVORADAI 

Ltda. 
Persiana Vertical e Horizontal 
- Porta Sanfonada - Portas de 

Box - Cortina Japonesa - Cortina Painel em 
Lona - Veneziana em PVC e Lavagem de 

Persiana Vertical com Resinagem - Pintura de 
Persiana Horizontal - Consertos em Geral -

Orçamento sem C.Ompromisso .. 
Porta em PVC - Tudo em 2 veus sem Juros. 

Rua Joaquim Vltórlo, 134 - Piam - Belford 
Roxo - RJ -Tel: 761-4258 

Tel.: 767-2244 - Rua Mlrlm, 35 ·Centro· N. I. 

r .~ SÓ TELIT) 
t~; C!rimbos li~ 

**~ 6ráf1ca e Placas } 

Av. José Mariano dos P8SS06, 739-sobr. - Prata- Tel: 761-4135 

Placas Acrílicas Gravadas, PLACAS DE 
BRONZE, Auto e Souvenir 

, 
SO TELIT ARTEFATOS DE 

BORRACHAS LTDA. 
CONVITE DE CASAMENTO, Bodas, 15 anos, Santinho de Luto, Plastlflcaçáo. 

Chaveiros e Placas de Metal em Fotogravura. - PlastHlcações - Xerox 
Cartões e Convites em R-elevo e Brilho. • Carimbos de todos os tipos - Datadores 

Numeradores - Clichês - Chancelas, etc. 

Travessa Rosinda Martins, 82 - Grupo 201 /302 - Centro - Nova lgua~u 
Rio de Janeiro - CEP 26210-030 -Tel. e Fax: 767-0658 
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DEPUTADO ASSEGURA 
AP ENTADORIAS E· 
PENSÕES IN . GRAIS 

Os funcionários aposentados e 
pens1onistac; da CEG, CEDAE, 
CERJ, e BANERJ, como tam
bém, as demais estatais, poderão 
ter a complementação integral de 
suas aposentadorias através das 
Fundações de ScgJridade Social, 
caso o governo eMadual cu~pra a 
Lei nº 2182 de autoria do deputa
do Luiz Carlos Machado do 
PSDB, jã aprovado pela Assem
bléia Legislativa. 

A Lei tem por objetivo também, 
garantir aos aposentados e pen
sionistas da administração indire
ta e funcional, valores salariais 
como se estivessem na ativa. 
Luiz Carlos Machado alerta a po
pulação do Estado do Rfo de Ja
neiro, que procure o Gabinete 
108, da Assembléia Legislativa, 
ou suas entidades de classe, para 
que tenha a necessária orienta
ção jurídica. 

URSO DE TEATRO 
No próximo dia 15, terá início o 
VII CURSO DE TEATRO, para 
iniciantes, no Teatro Procópio 
Ferreira, anexo ao Colégio Afrâ
nio Peixoto - Rua Afrânio Peixo
to, 99, · nesta cidade - Tel. 767-
7229, cujas aulas serão aos 
sábados, das 9 às 12 horas, com 
duração de três meses. 

Após o término do Curso, serão 
expedidos certificados aos apro-

vados, entregues pela COOPRO
TERJ. 
Preços das mensalidades: 
lº) - CR$ 2.000,00 
2º) - CR$ 2.500,00 
3º) - CR$ 3.000,00 
Matrículas abertas. Professores 
orientadores: Durval Meirelles e 
Iolanda Brazão. Atores, Dire
tores, Escritores e Produtores 
Teatrais. 

Pampa SR XP 
Cab. dupla 
Super 
Promoção 

A melhor marca do seu Ford. 
Av. Carlos Marques Rollo, 951 - Nova Iguaçu 
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A ARTE PA A VOCÊ 
· Manoel Tabella 

AMÉRICA CE T AL E 
AMÉRICA DO SUL 

Quando, 110 Século XV, a Amética se 
tomou uma realidade para o Ocidente, 
havia naquele oonunente uma fecun~a 
produção art{st1ca, mietada em época 
ainda não determinada pelos estudio
sos e pesquisadores. Certamente não é 
fácil compreender a misteriosa analo
gia de sensibilidades artfst•cas exis~ 
tentes entre homens separadós por um 
tc.mpo incomensurável. É, pois, natu
ral nossa admiração ao contemplar as 
fabulosas reali7.ações dos antigos po
vos americanos. 
Um evidente testemunho de sua sensi
bilidade artística nos é oferecido pelo 
grande número de simples estatuetas 
de terracota, que remonta às épocas 
pré-histórica e histórica, como as en
contradas na dragagem da laguna de 
Texcoco, no México, ou as há séculos 
sepultadas pelas lavas do vulcão Xitli; 
trata-se de manifestações que demons
tram a existência de uma arte autêntica, 
fruto da cultura antiguíssima. Tais figu
rinhas são sempre representação de al
gum fenômeno da terra ou do céu; as 
coisas que o homem v~ gerar-se, cres
cer, multiplicar-se e morrer ao seu re-

dor, as chuvas torrenciais, a tormenta, 
o fogo, os cataclismos que ele contem
pla aterrado, tudo lhe st;rve de inspira
ção para compor uma mitologia que 
satisfaça seu desejo de conhecer, de 
eviscerar o fabuloso espetáculo que se 
abre ante seus olhos atônitos. É então 
q1,1e nascem as pinturas ru~restes, ~ri
meiras manifestações artísticas reahi.a
das pelo homem; estas são as _H~g_ua
gens simbólicas do artista pnm1t1vo, 
iguais as de outros artistas nas diversas 
partes dó mundo a primeira etapa de 
sua evolução artística. Paralelamente, 
os povos cansados do nomadismo, vão 
se estabelecendo, embora ainda de ma
neira incerta em moradas fixas. Nas
cem assim as tribos, que depois 
constituir~rn os reinos, alguns dos 
quais se tomaram impérios, cada qual 
com sua própria estrutura. Faz-se en
tão sentir a necessidade de erguer edi
ffcios para poder se estabelecer uma 
ordem de vida e de relações comuns. E 
esses edificios são adornados de afres
cos e esculturas que terão como deno
minador comum o caráter mitológico. 

Continua no próximo número. 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella • Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 -Vila Garrido• N. Iguaçu -Tel:767-1721 

CONVêNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, _i~i
nistérios dos Transportes, Com~or, Pedreira 

Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários é de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179- Nova Iguaçu- RJ 

Tels.: 767-0124 / 767-0529 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUA~J 

ELMAR TRANSPORTES LTDA 
Rua Bahia, 135 Posse Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2576 / 2577 
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BELFORD ROXO NOTÍCIAS 

VEREADORES ENTREGAM TÍTULOS DE 
CIDADÃO BELFORROXENSE 

Dividido em ca
pítulos, a Câma
ra Municipal de 
Belford Roxo, 
realizou a entre-
ga de títulos dos primeiros Cidadãos Belfor
roxenses, no Parque Aquático do Heliópolis Atlé
tico Club. 

No primeiro capítulo foram agraciados os belfor
roxenses que realmente mereciam a !áurea, pois 
que cidadãos nascidos em outras plagas, prestaram, 
prestam serviços relevantes à comunidade belfor
roxense, pois afinal, alguns deles lutaram brava
mente para que hoje Belford Roxo fosse uma ci
dade independente, tais como: Herbert Than, 
Fernanda B. Soares, Manoelina Medeiros da Silva, 
Rui Rodrigues e outras estrelas comunitárias. 
Neste primeiro capítulo, por terem sido agraciados 
pessoas do povo, não compareceu nenhuma auto
ridade do executivo local. 

No segundo capítulo, foram agraciados vários po
líticos que nada têm a ver com o município, nada 
fizeram por ele, tais como Marcelo Alencar, o Rei 
Momo Bola, com excessão do ex-governador Mo
reira Franco e Gilberto Rodrigues, que tiveram par
ticipação no caso da emancipação de Belford Roxo. 

Sr. Herbert Than, Sra. Fernanda Blcchlerl e suas 
netas, exibindo os Títulos, merecidamente 

reconhecidos como cidadãos de Befford Roxo, 
acompanhados do vereador Marcelo Mota. 

Foram os seguintes os agraciados: Fábio Rau
nheitti (que por motivos óbvios não compareceu) 
indicado por Arnaldo Cabral; Herbert R. Than, 
indicado por Carlos Cid; Arildo Teles, Luis de 
Bastos, Manoelina M. da Silva, indicações de 
Edson Bernardo; Luciano Matias, indicação de 
Gilson Brito; Waldemar Vieira e Rogério José 
Pereira, indicações de Gilvan Medeiros; Joaquim 
Rosa Pereira, indicação de Graça Helena; José 
Haddad (Po), indicação de Joaquim Mariano; Rui 
Rodrigues, Moreira Franco e Gilberto Rodrigues, 
indicações de José Pereira; Maurea Pereira, indica-

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
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MATERNAL 

Direção: Otílio S. Rocha, 

Edna F. da S. Rocha e 

Suzi Canuto 

' , 
Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 

Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 
A 8ª SERIE 

.[EB 

Centro Educacional Brasileiro 
•ONDE O PROFESSOR ENSINA 

E'O ALUNO APRENDE· 

Direção: Prof.: RUBENS MEN~ES 
Rua Dagmar nº 38 - Centro de Belford Roxo 

(Próximo ao.parque) - Tel.: 761-6549 

CURSOS: Pré-escolar e 1° grau (C. A. à 8ª série) 
SUPLETIVO (5ª à 8ª séries em 2 anos) 

2º grau (Contabilidade - Form. Geral - Admioistraçjo). 

1 A 15 DEZ/93 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" 

Momento em que a Sra. Fernanda 
Blcchlerl Soares, recebia, merecidamente, 

o seu Titulo de Cidadã Belforroxense. 

ção de Odete Marques; Nelson P. Carvalho, Fer
nanda B. Soares e Délio Leal, indicações de Pau
lo César e Zuelzer Poubel Filho indicado por 
Wagner Salgado. 

O Vereador Mair Rosa, por deferência do Paulo 
César, fez a entrega do titulo a Fernanda Bicchieri 
Soares, mas na sua prolixa saudação à agraciada, 
embolou o meio de campo e quase pôs tudo por 
água abaixo, por tanta besteira que saiu de sua 
boca. Em tais homenagens é preciso muito cuidado 
no que se diz, para não entornar o caldo. 

FORTALEZA 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras • Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - aalaa 304 e 305 • Centro -
Belford Roxo - RJ - Tel: 761-0013 

1!1 ·, REI DOS BANCOS 
~ 1 '- eanco:. allm reclln6vels p/ Iodas oa canoa à baN de 
1:''f / troca - ConsertoaeAefom,aa 
·' / · • Bancoe e Capas Procar e Cob<w Car 
. Y/ / • ca,petn moldados e fom, de porta 

✓,:::;:,,,~;..;,;a I LAVAGEM DE BANCO A SECO· Olreçlo de Aefnaldo 

Ala Ol6-.1o Ta,qo.inlo, 1027 • No\ia Iguaçu· Tel: 768-2119 
Av. Benjamin P. Diu, 830 • BelfOld Roo<o • Tel: 761-0285 
R. Braga. 11 • Penha C.CUlar "'9q. cl Lobo .k) Tel: 280-6848 

16A 31 DEZ/93 PÁG. 7 

~BEfiiiEi78à=liii~~ f:,JJ$1i?íl!~ ~ 
Combate a Fome e a Miséria recebe 

ajuda da Associação de Karatê 

CONCURSO MISS 
BELFORD ROXO 1994 

No último mês, no Ginásio de Esportes 
da Faculdade Abeu, realizou-se a li Co
pa de Karatê da Baixada de Guanabara. 
Este evento, abrangeu 22 Associações fi
liadas, 258 atletas participantes e um pú
blico de quase 1000 pessoas. Esteve pre-
sente a solenidade, o Vice-Presidente da 
FKERJ, Fernando Gomes e contou com 
o apoio do Empresário Aníbal Mota e do 
Deputado Federal Nelson Bomier. 
A finalidade deste grande espetáculo, 
foi mostrar que o Karatê não é um 
esporte violento. Ele também está liga
do a sociedade em todos os sentidos, 
conseguindo no dia do evento, arreca
dar cerca de 500 quilos de alimentos não 
perecíveis, para serem doados às famí
lias carentes e orfanatos da Baixada de 
Guanabara. 
Esta Copa foi mais uma realização da 
Associação Funakoshi de Karatê que 
tem a direção técnica do professor Xa
vier, 3° Dan de Karatê, cuja sede está 
situada à Rua Xerém nº 269, na Areia 
Branca. 
Destacaram-se durante o evento os se
guintes atletas: 

-G4Sl\S 
s~o 
JORGE 

MonalisadeJesus- lºLugarnacategoria 
de Kata, de 9 a 11 anos, misto; 
Wagner Mello - 3° Lugar na catego
ria de Kumite, de 13 a 14 anos, mas
culino; 
Maximiliano Alvin - 2° Lugar na cate
goria de Kumite, de 13 a 14 anos, mas
culino de 1,66 m acima; 
Scheider Coufal - 3° Lugar na categoria 
de Kumite, de 13 a 14 anos, masculino 
de 1,66 m acima; 
Cristiane Xavier - 1 ° Lugar na categoria 
de Kata feminino, de 15 anos; 
Alessandra Coufal -3° Lugar na categoria 
de Kata feminino, de 15 anos; 
Marcelo Veloso - 1 ° Lugar na categoria 
de Kata de vermelho a verde, masculino 
adulto; 
Claudio Coutas - 2° Lugar na categoria 
de Kumite masculino adulto de faixa 
vermelha a faixa verde; 

Classificação Geral das Categorias: 
1ª Colocada -Associação Funakoshi de 
Karatê - Prof. Xavier - Nível 3 
2ª Colocada - Associação Cândido Oli
vetti - Prof. Jaime - Nível 3 

No próximo 
dia 15, no 
auditório da 
ABEU, será 
realizado o 
Concurso 
para a esco
lha da MISS 
BELFORD 
ROXO 
1994, que, 
além de re

===-- --=:..:!::!:....:==.i presentar a 
A bela lvandir em janeiro 

estará entregando o cetro e beleza d a 
a coroa à sua ~u~ora, mulher bel

mas sempre sera a primeira e 
LOrroxense, 

irá à cidade do Rio de Janeiro, par
ticipar, entre dezenas de candida
tas, aquela que será a mais bela do 
Estado, no CONCURSO MISS 
BRASIL. 
A Miss Belford Roxo 1994 será 
eleita durante desfile, {!aquela en
tidade de ensino e cujas inscrições 
estão abertas no Departamento 
de Turismo, da Prefeitura, no 3° 
andar. 

CASA ORIENTAL 
1,,:;::,,,,:·\,,:;:;:;,:;:::;:·c.,,,::m:::;:;:::;:;:;:;,:;:;:;:;,:;:;:;:;,:;:;,:,,:,,:,::::I',,, .A I L TOA 

Rua Rocha Carvalho, 1246 lj. A e B -
Centro - Belford Roxo. 

Balas, doces e cigarros no atacado 
e no varejo. 

Agora, em anexo, seção especializada: 

ENIFESTAS 

As candidatas deverão satisfazer as 
seguintes condições: 
Ser brasileira nata ou naturalizada, 
ter entre 17 e 23 anos e apresentar 
no ato da inscrição, uma xerox au
tenticada da Certidão de Nascimen
to, Cédula de Identidade é o Título 
de Eleitor. 

As concorrentes ao título de Miss 
Belford Roxo 1994, desfilarão para 
julgamento, trajando roupa esporte 
fino e maiô, sendo esta peça, forneci
da pela Coordenação Geral, cujo uso 
de outra marca, será proibido. Marca
rão pontos, os aspectos beleza de ros
to e harmonia de linhas físicas. 

O Juri será constituído por pessoas 
idôneas que reunam conhecimento e 
capacidade para eleger a garota mais 
bela do Município, sendo, portanto, 
sua decisão soberana e irrecorrível 

A candidata vencedora receberá um 
prêmio em dinheiro de CR$ 
100.000,00, cabendo a 2ª e 3ª coloca
das, CR$ 50.000,00 e 30.000,00, res
pectivamente. 

De Trote e Caputo 
PAPELARIA E LIVRARIA 

UMA ÓRGANIZAÇÃO A SERVIÇO 
DO ESTUDANTE 

Artigos para ornamentação de festas de 
batizado,, aniversários, casamentos e festas 

de quinze anos. 
PAINÉIS, CAIXAS DE BOLO E ENFEITES 

COM TEMAS QUE SÃO SUCESSO 

O AMOR É MAIS NOBRE _NO 
MEDIEVAL. AIYIE!. 

São João de MerHI - Belford Roxo Duque 
de Caxias• Vilar dos Teles 

PBX 756-1117 

Direção de ENI SIMONI ROCHA 

Tel.: 761-1259 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

e 
E 

, 
MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

***** RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ - TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS OE. 
DOMINGO A QUINTA. 

M Rua Virgilina Bicchieri, 61 Belford Roxo - Tel.: 761-4881 

? 
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Pa• Nosso que estas no céu 

Santificado seja o eleitor erganado, 

Seja feita a vossa vo11tade 

Assim na terra como nos céus da 
BRASILJET 

O voto inútil de cada eleição 

Nos dai este ano. 

Perdoai as nossas dívidas 

, 

nterna e exte na 

·m como s perdoa-· 
m s a co u tos 

Que as f: am 

, i~ c r em 
ent ... çã 

e votar eles de 1ovo~ 

Mas 11v nos de SARNEY 
FERROVIÁRIO, 

MALUF PAU BRAS,L QUÉRCIA VAS
PIN~ iO 

e outros enganad"'res. 

Amém 

(Republicado a pedidos) 

Nota: Esta oração é para ser feita du
rante o horário gratuito do TRE:, colo
cando-se um copo com água em cima 
da televisao. Ou do rádio. 

QUE O NASCER DE UM 1VOVO ANO POSSA TRAZER AO 

GENEROSO POVO BRASILEIRO ESPERANÇAS DE 

PLENO PROGRESSO, JUSTIÇA E PAZ. 

Raçõn p/ Cães e Avn 
Casas para Cães, Aquárioe, ~• 

11RE 
EL 

D po 

1 Leitões, Coelhos. Cabritos, 
Cães de Raça, Prod. Veterlrwloa. 

~ a " Especializado em Cães de Raça 

\ \0 .,,~ ~ ! Dlr~io: José Ormlndo 
O Atendimento que você merece. 

16 A 31 DEZ/93 

uvEN 

A TA 

MA:RMIL 
Marmoraria Iguaçu Ltda. 

Mármores para Construções • Instalações Comerciais 
em Mármore e Granho. 

Mausoléus• Revestimentos em Pisos. 

"- ~ N\~ •'fl R Cel. Franciaco Soares, 83 •#'~00 .o Nova Iguaçu • RJ • Tel: 768-2294 

Rua Dr. Barros Júnior, 644 • Tel: 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 • Nova Iguaçu • RJ. Av. Nilo Peçanha, 670 • Tels: 767-7196/767-8563 

Tipografia 
São José 

LUCIANO MAFRA 

Em frente Estação de 
Nova Iguaçu 

3Ambientes 
Todos os sábados 

Marte! Santiago 
Tipografia Ltda. 

Convites • Talões Nótas Fiscais 
Impressos em Geral 

Qualidade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1993 

~IIL...., 11 TEMPLO AUGUS_TO DA VERDADE 11 

Deseja que as 
Alegrias do 

Natal 
prossigam por 
todos os dias 

de 1994. 

Boas Festas! 

16 A 31 DEZ/93 

Abrindo o mês de dezembro ocorreu 
o niver do advogado-empresário 
Elol Pinto que comemorou a data 
no aconchego de seu lar junto de 
sua Fátima e dos filhos do casal.xiooc 
No mesmo dia primeiro de dezembro 
somou mais uma idade o empresário 
Paulo Sérgio Freire, titular do Res
taurante Paladar ao lado de seus 
amigos e familiares.xxxx No dia 2, 
Rui Camacho reuniu a família e os 
amigos em torno de seu aniversário, 
comemorado em alto estilo na Pizza
ria Broto Legal.xxxx No dia 4, com 
fartura de comes e bebes, Elias Iná
cio Rodrigues, de tradicional família 
de Bel, foi efusivamente homena
geado pelos seus inúmeros amigos 
e familiares.xxxx E em Brasília {Capi
tal), no apê do nosso mano José 
Carlos Trigo, o agito social, foi por 
ocasião do aniversário de sua espo
sa Vilma Reis Trigo, que colheu, no 
dia 5, mais uma flor no jardim de sua 
primavera com o carinho de seu ma
rido e dos filhos lgor e Diego.xxxx No 
dia 7, o chaveiro Nilo Paes 'abriu" as 
portas da sua mansão, quando rece
beu de seus vários amigos e fami
liares •aquele abraçó'.xxxx No dia 8, 
o executivo Herbert Rudolf Than, 
(agora Cidadão Belforroxense), da 

Aqui o seu anúncio é. ... 
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O QUE É O ESPI-RITISMO 

Bayer, reuniu sua tropa em torno de 
seu aniversário, mais sua Kátia e suas 
pimpolhas.xxxx No dia 15 foi a vez do 
empresário José da Mota Caputo (Ca
sas São Jorge) acrescentar mais uma 
idade em sua vida, quando recebeu 
os parabéns de seus amigos, pa
rentes e funcionários.xxxx No dia 20, 
nossa genitora Arlete de Andrade Tri
go, completou mais um niver em sua 
honrada vida, com todos os seus fa
miliares, filhos e netos.xxxx No dia 22, 
na Torrebela, ocorreu a acontecênci::i 
natalícia de Cesar Amaral.xxxx Ainda 
no dia 22 Delmina Leitão colheu mais 
uma idade, quando com direito a bolo 
e tudo, recebeu o carinho de seus 
amigos e familiares.xxxx No dia de 
Natal, 25, foi a vez de Avair Juvenal 
soprar mais uma velinha por ocasião 
de seu mais novo niver.xxxx Ainda no 
dia 25, Raimundo Lemos do Carmo 
somou mais uma idade, quando sor
riu de orelha a orelha.xxxx E finalizan
do no dia 31 , na Malu Jóias, foi come
morado em alto estilo o aniversário 
de Vanda Machado Sant'Ana.xxxx 
Vou ficando por aqui, desejando do 
fundo do coração, os melhores vo
tos de felicidade, saúde, paz e 
prosperidade aos aniversariantes, 
no ano que se inicia. 

"Mais um curto instante, mais um descan
so rápido sobre o vento, e outra mulher me 
conceberá". 

Gibran Khaül Gibran 

-I-
Doutrina que tem sua origem na noite 
dos tempos da remota antiguidae, a 
Reencarnação já deixou de ser um dog
ma, um artigo de fé, para tornar-se um 
fato científico. 
Ela está fundamentada na lógica, não 
sendo possível compreendê-la sem ra
ciocínio, bom senso. e com idéias pre
conceituosas. A isenção de idéias pré
conceb idas é mesmo vital para nos 
apercebermos da sua condição de 
"chave" no entendimento de problemas 
humanos, que sem ela, não são de forma 
alguma equacionados. 
Bastante confundida com a ressurrei
ção, que prescreve o retorno do espírito 
ao mesmo corpo, já em decomposição e 
sem qualquer possibilidade biológica, a 
doutrina da Reencarnação estabelece o 
retorno do espírito que ainda não efe
tuou todo o progresso de que é suscetí
vel, em um novo corpo, com esqueci
mento momentâneo das vidas 
anteriormente vividas, junto a seres com 
os quais tenha alguma afinidade (com
promisso/dívida) para dar curso a sua 
evolução. 

CezarSald 

Não afirma em instante algum que o 
espírito veio ao mundo para sofrer, ele 
ressurge para construir a sua felicidade, 
através do progresso intelectual e moral, 
e, é claro, neste processo faz o seu ensaio 
acerto-erro, encontrando os obstáculos 
que servem de estímulo ao desenvolvi
mento das suas capacidades. Não 
conseguindo aprender tudo em 60, 70 
anos, retorna quantas vezes forem ne
cessárias ao seu crescimento integral e 
efetivo. 
Não advoga, como rio Oriente, as Castas 
Sociais, antes afirma que estas são o re
sultado do livre arbítrio humano, não 
devendo ninguém atribuir a Deus as 
injustiças sociais. A Lei de Causa e 
Efeito, que faz colhermos tudo aquilo 
que plantarmos, utilizando-se desta 
ordem de coisas,permite que alguns 
nasçam num meio hostil e outros em 
lugares com melhores condições, fa
CtJltando a ambos (que trazem em seus 
arcabouços espirituais merecimentos 
e necessidades) a oportunidade de en
treajudarem produzindo riquezas que 
atendam as necessidades do corpo e as 
da alma imortal que somos. 
Atentos a este detalhe temos condições 
de conquistarmos a nossa felicidade ou 
a nossa desdita, pois em sfntese, "a nossa 
vida é simples, ela se torna complexa 
quando pensamos unicamente em nós". 

1:ii::1:i:ii1~~ll>:,~•Ç•~~:::::g;•:•áf:lii>~·s.aâ1a~~1=i:i•1:•:1 
ANUNCIE NA RBR SOM, 9 ANOS NO AR 

A SERVIÇO DA COMUNIDADE. 

AUTO 1sc~. Auto Escola Margon 
~ Direção: Paulo Gonzaga 
~ Treinar! Só ligar 

~ 

Studlos: Rua Rocha Carvalho, 1232, Sls. 203/204 
Centro - Belford Roxo. 

Direção Geral do Comunicador - Reglnaldo Pl~ote 

MAA.ÔN "ASA" ~ai te buscar 
Tel...796-7174 

Rua ltacy, 61 - Juscellno • Nova Iguaçu • RJ 

G. J. DE IRAJA Ml1~1ª:R e .,. . . · ✓ .• ........... 

COMPRAS, VENDAS, 
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 

REPAROS DE APARELHOS 
TELEFÔNICOS - KS - PABX, 

INTERFONES E CELULARES. 

Rua Barão de Tinguá, 669 - Centro • 
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-1198 

Direção: Manuel J. S. Robalinho 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos 
"Tickets" como 

forma de pagamento 

Rua Dr. Thlbau, 20 • Tel.: 768-3760 
Centro - Nova Iguaçu - RJ. 

NILÔPOUS 

fgAnlllnlo Teles ---,,1 -sala308 

'li' 756-9084 

SEeUROS 
AUTOMÓVEIS 
CELULARES 

1c•JV4Hli•llfi4f[:1:r4.1 
(OO~(Lffla~ ~ 

Tel: 761 8364 
R. Rocha Carvalho, 1246/201 

Centro - Belford Roxo - RJ 

VIDA 
PROPRIEDADES 
COMPUTADORES 
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EDSON AVELAR 
VISITA R.C. SÃO 
JOÃO DE MERITI · 

Cumprindo mais uma etapa de visitas 
de sua agenda, o Governador de Rota
ry Club, Distrito 4570, esteve no R.C. 
São João de Meriti, no inicio do mês 
de dezembro, diante de 230 convivas, 
entre rotaryanos, autoridades civis e 
militares e da sociedade rotária. Na 
mesa principal, o presidente Antonio 
carlos Stersi e Sra., o Gov. Edson Ave
lar e Sra., Dr. Francisco Rodrigues Pa
rente (Gov. 91/92) eo Dep. Antonio de 
carvalho. 
Nesta oportunidade o R.C. São João de 
Meriti deu posse a 5 novos companhei
ros, com o destaque de ser empossada a 
primeira mulher nos quadros deste 
clube rotário de São João de Meriti, 
integrante da Baixada de Guanabara, a 
Sra. Maria Josefa, carinhosamente 
conhecida por Ziza. 

NATALINA ECOLÓGICA 
Na festiva de Natal do R.C. Queima
dos, sem protocolos, batida de sino e 
outras praxes rotárias, aconteceu num 
clima de completa camaradagem, de
baixo de frondosas e quicás centená-

Na foto do fotógrafo Algo, o Gov. 
Edson faz a sua costumeira 
saudação aos governados. 

Batista, seu grupo e as senhoras da Casa 
da Amizade. Lá também estavam o 
Ver. Carlos Albino e seu assessor 
Ozeas Moreira, o Cel. AJcyr da Silva 
Pires, Cmte. do 24° BPM, o Eng. ls
mende Batista e a sempre eficiente se
cretária Maria Auxiliadora. 

R.C. MESQUITA JÁ TEM 
PRESIDENTE 

INDICADO PARA 95/96 
Em reunião plenária, logo transforma

16 A 31 DEZ/93 

O secretário Geraldo Sereno lê o termo de posse dos novos rotarianos 
do R.C. Nova Iguaçu-Leste. 

nobre do Nova Iguaçu Country Cl~b a 
sua tradicional festa natalina. Neste 
ágape anotamos a presença de Celso 
Bruno Faria (R.C. São João de Meriti), 
Raimundo Luz e Inácia, Aureliano 
Sales e Marlene (R.C.Mesquita), Anto
nio dos Santos Júnior (R.C. Nova Igua
çu- Prata), Pedro Arume e Gilda, Darcy 
Chuff e Conceição, Jorge Martins e 
Clea, Rogério Loja e Fátima, Wilson 
Vital e Marli, Jovaci e Sada. 
Apesar de reunião festiva, algumas regras 
protocolares foram respeitadas e da mesa 
dos trabalhos participaram o presidente 
Luís Fernando, Geraldo Sereno, 1 ° Secre

de Queimados tem em sua presidên
cia a Sra. Elta Ferreira, esposa de ls
lam Batista e, semanalmente, reune
se com o seu conselho diretor para 
traçar diretrizes de trabalho e de ativi
dades dentro do que se proponha a 
realizar. 
Durante este tempo Elta Ferreira (e 
suas companheiras) já realizaram in
tenso trabalho voltado para o atendi
mento de carências de várias pessoas 
pobres e instituições, tais como 
doações à Sociedade Filantrópica S. 
Vicente (Patronato de N.lguaçu), ao 

r--------------------. da em Assembltia, o R.C. 
tário e Pres., indicado para 94/95, Casemi- ,---::::;:===?.-----;~ 
ro Silva Neto, Darcy Chuff e Roberto 
Amorim, pres. indicado 95/9f,. Nesta 
reunião ocorreu a posse de quatro no
vos membros nesta unidade rotária e, 
especialmente, da primeira mulher a 
integrar seus quadros: Sada Milton 
Gonçalves, além dela Luiz Scapin, Ed
son Florêncio de Gois e Wilson. 

A •galera• do R.C. Queimados durante a sua 
descontraída festa natalina 

Mesquita indicou por una
nimidade de seus membros 
presentes, para dirigir os 
destinos dessa unidade ro
tária, o nosso amigo e colu
nista Dr. Simões Neto. O 
"SEM FRONTEIRAS" é pé 
quente: tem no R.C. Bel
ford Roxo, nosso compa
nheiro Carlos Trigo (tesou
reiro), na Ass. dos Taifeiros 
da Armada, nosso Vice
P~esidente Antonio Apare
cido e o colunista Dr. José 
Mesquita e agora o Simões 
Neto. É ou não é? 

Papai Noel esteve presente distribuin
do os presentes aos filhos, netos e até 
bisnetos de rotarianos do Leste. Tam
bém presentes Dylson Simões, José 
Alves da Silva, José Luiz Ribeiro, José 
Marcelino (Aldo). 

rias mangueiras. Além do churrasco 
preparado com muito sabor, havia para 
quem se dispunha a esfriar a cabeça na
quele dia de intenso calor, uma piscina 
à disposição, coisa que o "Maninho" 
não dispensou. Foi uma festa de perfei
ta confraternização, preparada com 
muito carinho pelo elétrico lslam 

NOVA IGUAÇU 
LESTE REALIZOU SUA 

Não podemos deixar de citar o "proto
colo" José de Oliveira e o "garotinho" 
Sérgio Baldanza Nazareth, em cuja me
sa participamos e nos divertimos a va
lor com o seu constante bom humor, O 
salão esteve prenhe de alegria e o au
têntico espírito de natal. 

Sada Milton Gonçalves, a primeira 
mulher rotariana do R.C. Leste, 
recebe o abraço de sua amiga 

Solange Araújo, sob os olhares de 
Darcy Chuff e Casemlro Neto, 

Asilo "Lar Ancião José Mendes da 
Silva", doação de três muletas à pes
soas da comunidade e uma cadeira de 
rodas, além da doação da importância 
de CRS 13.200,00, ao Banco de Cadei
ras de Rodos do Rotary Club, entre 
outras. 

NATALINA 
Em clima festivo o R.C. Nova Iguaçu
Leste, que tem no comando o "voz de 
veludo" Luís Fernando, realiwu no salão 

CASA DA AMIZADE DE 
QUEIMADOS EM AÇÃO 

Desde 14 de julho a Casa da Amizade 

A EDITORA E PUBLICAÇÕES 
GRÁFICAS FISHERS LTDA, 

por seus diretores e 
colabor 

Feliz 1994 

SEM FRONTEIRAS e 
INFORMATIVO ACIBER 

NOSSA MENSAGEM 
1993/1994 

Quando a humildade comemora o nascimento 
D'Aquele que é a Luz, a Esperança e a Vida, apraz 
associarmo-nos a estas justas alegrias e suplicar
mos ao Criador para que cure as enfermidades que 
.-------, atingem os homens encarrega

dos de dirigirem os destinos do 
nosso País. 

• · Desejo a todos os brasileiros e aos 
demais irmãos de todas as Nações 
Feliz e Próspero Ano Novo 

CÍCERO FRANÇA 
e Família. 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEOORAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS. 
Rua Mal. Florlano Pelxo1o, 1480 - Lf. 120 - Centro 
Shopping Center de Nova Iguaçu) • Tel.: 767-0706 
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MOSAICO POLÍTICO Nelson Júnior 

O ANIVERSÁRIO DA ADMINISTRA -AO ALTAMIR GOMES 
No próximo dia 1° de janeiro de 
1994, a administração Altamir 
Gomes estará completando o seu 
1 ° aniversário à frente dos desti
nos de Nova Iguaçu, e no retros
pecto dos acertos e desacertos, 
este último supera em muito a ex
pectativa dos iguaçuanos. 
Todos sabem que o Sr. Altamir 
Gomes chegou ao posto de Pre
feito devido a atuação segura e 
firme do então Aluísio Gama, 
além de o fazer VEREADOR, 
indicou-o para ser o LÍDER do 
GOVERNO na Câmara Muni
cipal e ainda por cima, LÍDER 
da Bancada do PDT, sem conhe
cer bulhufas de política e sem ter 
qualquer cacoete de LÍDER, 
mas fazia fé no seu aliado e pro
tegido. 

O Sr. Altamir Gomes ocupou 
uma cadeira na CMNI sem ter 
nunca ocupado a Tribuna da Ca
sa Legislativa para apresentar 
ou defender nenhum Projeto de 
sua autoria em defesa da popu
lação. Mesmo quando os verea
dores de oposição ao prefeito 
Aluísio Gama, o então vereador 
Altamir Gomes, LÍDER do Pre
feito Aluísio Gama não defendia 
ou tentava defender·o seu prote
tor por não possuir recursos ora
tórios, nem jogo de cintura, o 
essencial num político. 
Passaram-se quatro anos desta 
forma. Talvez por não ter outro 
nome dentro do PDT para no
mear LÍDER do GOVERNO 
na CMNI. O prefeito Aluísio 
Gama foi deixando-o exercer 

PLÍNIO LEON ASSUME 
PRESIDÊNCIA DO PMDB 

Luiz Carlos Eli Huaick de Me
deiros, que era o Presidente do 
PMDB, de Nova Iguaçu, abando
nou as fileiras peemedebistas, fi
liando-se ao PSB, assim com este 
fato, Plínio Leon, seu Vice-Presi
dente, ass.ume definitivamente o 
cargo. Além de Luiz Carlos, de
bandou para o PP, o ex-deputado 
Jorge Gama. 
Com a saída, por força da legis

lação eleitoral, saiu, também, o ex
governador Francis.co Amaral. 
Plínio Leon, assegura que a partir 

de agora vai buscar daí, dar uma 
nova dinâmica ao Partido, cobran
do mais ação da executiva munici
pal, incl:usive através do seu líder na 
Câmara, o Vereador Rechuem. 
Hoje, ingressa uma nova geração 

na sua direção, que vem lutando 
para obter o seu espaço no Partido. 
Plínio e seus companheiros lamen
tam a saída dos ex-correligioná
rios, mas a vida continua, disse 
ele, a nossa reportagem. 

Para concorrer às próximas 
eleições, já existem postulantes, 
sendo eles: Dr. Christovarn Gal
ha, João Carlos Nascimento (Ja
ca) e J oselito Santos ( de Sta. 
Rita). Em termos de eleições 
majoritárias, o PMDB vai aguar
dar os desdobramentos da situa
ção política, e, depois tomar sua 
posição, porquanto agora o Par
tido está em sede nova, situada à 
Trav. Alberto Cocozza nº 41, 1° 
andar. 
O PMDB, segundo Plínio, está 

acima de questões que envolve
ram alguns de seus deputados na 
CPI do Orçamento ( quem tiver 
culpa, deve pagar). Ninguém está 
imune de erros, mas o nosso caso 
é fortalecer o Partido em nível 
municipal. 
"O que aprendemos com as 

antigas lideranças, vamos agora 
colocar em prática, partindo pa
ra a ação", acrescentou o novo 
dirigente. 

aquela função por deficiência do 
próprio PDT e sendo FIELao par
tido, partiu para a compooições po
líticas com os demais vereadores 
que "atacavam" seu governo, dan
do uma verdadeira aula do que é " 
JOGO DE CINTURA". 
Agora os comentários nos basti
dores é que o Sr. Altamir 
Gomes já não está mais satisfei
to no PDT e pensa em mudar de 
camisa. Não irá solucionar o pro
blema. Será o mesmo que despir 
um santo para vestir outro. 
Seria muito melhor para o Sr. 
Altamir Gomes, isolar-se num 
local tranquilo longe de Nova 
Iguaçu, num fim de semana, e 
refletir sobre tudo que tem feito 
ou praticado, começando pelas 
nomeações de seu Secretariado 

e seus ASSESSORES diretos e 
conhecer bem os que estão ao 
seu lado no dia-a-dia, em seu 
gabinete de trabalho. 
Este colunista está à vontade pa
ra fazer este comentário por que 
não votou no Sr. Altamir Gomes 
( transferi meu títulQ para Belford 
Roxo, onde ajudei com meu voto 
a eleger um amigo: Ricardo Gas
par como vice-prefeito, na chapa 
do Jaca) retomando a ser eleitor 
em Mesquita em Maio/93. 
Mas ainda há tempo para que o 
Sr. Altamir Gomes recupere o 
terreno perdido e proporcione à 
população iguaçuana realmente 
um "GOVERNO POPULAR", 
caso contrário será conhecido 
como uni "DESGOVERNO 
IMPOPULAR''. 

... 

• 



M 
PRESENTE 

1994 
!F efiz 521..no 

PARA 
VOCE 

SÃO OS VOTOS DE: JOÃO FONTES - ANTONIO APARECIDO - CARLOS TRIGO - ANANIAS BATISTA -

PLÁCIDO ANTONIO - SIMÕES NETO - FERNANDO MONTEIRO - LUCÍLIA GIMENEZ - FERNANDA BICCHIERI 

SOARES - DARCY CHUFF - QUERGINALDO GARCIA - CESAR SAIO - OZIEL PEÇANHA - OZEAS MOREIRA -

NILZETE RAMOS - JOSÉ MESQUITA - MANOEL TABELLA- NELSON JÚNIOR - SOLANGE P. PERES -

ANDRÉA MENDES - FÁBIO MENEZES - LUCIANA TRIGO - MORAMMED 

DIRETORES E COLABORADORES QUE FAZEM ESTE SEU JORNAL. 

o s r a a s s 
1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

?){o ¾ 25 26 27 28 29 

D S TQQ SS 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

o s r a a s s 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

o s r a a s s 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 

D s T a a s s 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 -11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

o s r a a s s 
1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

% 2½ 25 26 27 28 29 

o s r a a s s 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

o s r a a s s 
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 
2½ 25 26 27 28 29 30 

o s r a a s s 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

o s r a a s s 
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

o s r a a s s 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

D S T Q Q S S 

1 2 3 
4 · 5 6 1 a 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 



FLÁVIO NAKANDAKARE 

ENTREVISTA- CESAR- UM PASSADO DE 
GLÓRIAS NO FUTEBOL IGUAÇUANO 

Cesar o "terror" dos goleiros de sua época éxlbe, orgulhoso, seu "book" de dlspor11sta, 
(um deles) com multas fotos, reportagens e prlnclpalmente a foto que mais lhe emociona: 

quando sua esposa lhe colocou faixa de campeão, pelo Rlver, no Piauí. 

Nascido nas plagas iguaçua
nas, onde vive até hoje, Cesar 
Luiz Barbosa Pinto teve como 
desportista uma das mais belas 
carreiras que alguem pode pre
tender. Embora não lhe tenha 
sido compensatório em termos 
financeiros, Cesar disse que va

leu a pena: 

Sua trajetória começotJ pelo 
Queimados Futebol Clube, hoje 
conhecido como Queimadão, 
brilhou neste e em vários outros 
clubes de futebol por onde pas

sou. 
Mais detalhes na pág. 4 em 

entrevista exclusiva. 

NA PÁG. 2 
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FIRJAN POSICIONA-SE CONTRA 
PROJETO QUE-RESTRINGE , 

EMPRESTIMOS PARA MEIO AMBIENTE 
O presidente da Firjam, Arthur 

João Donato, fez solicitação ao go
verno do Nilo Batista para que vete 
em sua totalidade projeto sancionado 

_ pela Assembléia Legislativa que cria 
obstáculos à concessão de favores fis
cais ou operações de crédito, via Ba
nerj, a empresas responsáveis porca
sos de danos ao meio ambiente. 

A lei é de autoria do Dep. Aluísio 
de Oliveira. 

João Donato, ao justificar o pedido 
ao Governador, salientou que, em 
ocasiões anteriores, ao formular plei
tos semelhantes, a Firjan demonstrou 
que a legislação, tanto federal quanto 
estadual, já prescrevem adequadas e 
específicas penalidades e sanções a 
serem alocadas às empresas que 
transgridem as normas nelas estabe
lecidas, "às quais dificilmente podem 
ser cumpridas à risca, tão drásticas e 
rigorosas são elas, muitas vezes com 
investimentos vultosos que as empre
sas não têm condições de realizar". 

Acrescentou, ainda, que sob este 
ângulo da questão, a preposição 
aprovada pelos deputados é até 
contraditória e contraproducente, 
"uma vez que irá impedir as empresas 
de obterem recursos, quando neces-

sários,. para a montagem de equipa
mentos antipoluentes, criando-se um 
círculo vicioso que acabará por não 
permitir que as indústrias cumpram a 
legislação atinente ao meio am
biente, objetivo maior do nobre 
autor em causa". 

Também alertou para o fato de 
que, caso o projeto seja transformado 
em lei, menores seriam as chances de 
as pequenas empresas, justamente as 
que mais se utilizam de recursos ofi
ciais, consigam obtê-lo. 

"Ousamos considerar que os em
presários, ao invés de restrições, de
veriam ser estimulados pelo Poder 
Público, através de incentivos e re
cursos, a oferecer contribuição mais 
efetiva aos programas de restauração 
ambiental". 

E concluindo informou que a 
Firjan e o Cirj colocando à dispo
sição das indústrias situadas às 
margens da Baia de Guanabara, e 
que foram relacionadas pela Fee
ma, os serviços do Sesi para a re·a
lização de exames laboratoriais 
destinados à apresentação de aná
lises de despejos, como vistas aos 
trabalhos de despoluição da Baia, 
que serão iniciados em breve. 

FLÁVIA BAZAR 
VÍDEO E SOM 

SERVIÇOS AUTORIZADO DAS FÁBRICAS 

PHILCO - PHILIPS - ARNO - SANYO 

CONSERTOS DE FORNOS MICROONDAS 
ESCRITÓRIO E OFICINA 

Rua Dr. Barros Júnior, 344 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-8586 - 767-9433 - Fax: 767-9659 

l<>Fn,,tAcJ 
Comércio e Assistência Técnica de 

Máquinas de Escritório Ltda. 
CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 

MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEOORAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS. 

Au■ Mal. Floriano Pelxo1o, 1480 • I+ 120 - Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767--0706 
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• Papelaria 
• Artigos para Presentes 
• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 

Desperte a Alma 
Artística que há em Você. 

eENmao CUlliTURAt:: 
M~N-0.EL rfABELLA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO 5/ TELA -
DESENHO ARTÍSTICO - GRAFITE - PASTEL 

- CRA VON - PINTURA EM VIDRO -
TAPEÇARIA. 

RUA BERNARDINO DE MELO, 1737 C/16 
V. GARRIDO - NOVA IGUAÇU - 767-1721 

1ª QUINZENA/ OUT/94 

MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 

;\tED COMÉRCIO E 
SERVIÇOS l'fDA 

Materiais de Escritório em geral e 
Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124 - Z' and. 
São João de Meriti - RJ 

Tel: (021) 756-3414 Fax: (021) 756-3414 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prof'I Venlna Corrêa Torres, 230-100 andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tela.: 767-1747 e 767-7621 

1ª QUINZENA/ OUT/94 

DR. M. SIMÕES NETO HUMOR J. FONTES 

VOTO E ELEIÇÃO 
PERGUNTAR NÃO OFENDE. .. 

* Voto útil é de quem usa Bom 
Bril? 
* Voto em trânsito é dentro de 

um ônibus? 
* Voto de cabresto é o de uma 

mula? 
* Voto a descoberto sente frio? 
* Voto em bloco é para uma 

agremiação carnavalesca? 
* Voto em branco é de um 

racista? 
* Voto nulo é para qualquer 

candidato? 
* Voto de liderança dá prêmio? 
* Voto secreto é da CIA? 
* Voto eletrônico dá choque? 
* Voto nominal tem certidão de 

nascimento? 
* Voto indeciso é o que vai, 

mas não vai? 
* Voto comprado leva-se para 

casa? 
· * Voto vendido tem nota fiscal? 

* Voto indireto · é o que faz 
curva? 

* Voto direto é que não pára 
em lugar nenhum? 

* Voto universal é no Bispo 
Macedo? 
* Voto distrital é só para presi

diários? 
* Curral eleitoral produz estêrco? 
* Como é que foi o voto em 

branco na cédula amarela? 
* Boca de urna tem mau 

hálito? 
* Domicílio eleitoral é de quem 

vota em casa? 
* Por que o analfabeto assina 

a cédula se o voto é secreto? 
* Zona Eleitoral é tática de fu

tebol? 
* "Santinho" de candidato é 

bento? 
* Vogal eleitoral é alguem que 

não tem consoantes no nome? 
* Voto mecânico suja o eleitor 

de graxa? 

* Reprodução permitida com 
citação da fonte. 

IMÓVEIS - VENDA 

Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis - EscrHuras e Legalizações 

Dlração: José Carlos Nascimento 

Vende-se - Lote terreno c/ 
360 m2. Estrela Branca Lte.2 
Qdr. 1. Santa Maria. 

Vende-se - Sítio na Av. Joa
quim Costa Lima-Lote XV -
B. Roxo 

Vende-se - Casa - Apto. -
Loja Gde. Rua Balcuru, 222 
- Xavante 

Vende-se - Casa, 2 qts, si, coz. 
banh, área, var. e/ terr. Rua 
Tupacereta - S. Bernardo. 

Vende-se - Galpão s/pa
redes - Cob. alumínio - Rua 
Santiago, 85 - Vilar dos 
Teles 

Vende-se - Terreno Lte. 12 
Qdr. 22 - Rua Projetada -
Heliópolis, próx. praça. 

Vende-se - 2 casas - Av. 
Joaquim Costa Lima, 196 -
Jrd. Piedade - Wona 

Vende-se - 2 terrenos grds. 
Rua Piratininga - S. Bernar
do - B.Roxo 

Vende-se - 2 casas - Estr. 
Pllnio Salgado, 3881 -
B.Roxo 

Vende-se - 3 terrenos - Rua 
Piauí - B. São Leopoldo 

Vende-se - Sítio c/ ótima ca
sa, 4 qts, sla, coz, ban, va
ra,1dão e garagem - tipo 
mansão-terr. 1200 m2, mu
rado. Rua Retiro Feliz/A. 
Timbira 

Vende-se - 2 casas - 3 e 4, 
sendo a três c/ telhas e a 4 
c/ laje. Rua Rocha Carva
lho, 706 - B. Roxo. 

Vende-se - Casa c/ qto. si, 
coz, banh, slão festas, gar, 

· acab. ótimo. esq. alum. Rua 
Aracuam - Hinterlândia - B. 
Roxo. 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - ais 304 e 305 -
Centro - BeHord RQ)(o - RJ • Tel.: 761-0013 

JOHAl SEM FRONTEIRAS 

IMÓVEIS A VENDA 
Tel.: 767-7243-Creci: 11422 

3 CASAS: 2 qts, si, coz. banh. 
2 loj.: Perto Posto Tio Luiz 
US$30.000. 

QUEIMADOS - Casa: 3 qts, 
sala, copalcoz., banht, área 
ser., garagem. US$15.000. 

QUEIMADOS - Área 63.000 
mts2, US$ 20.000. 

QUEIMADOS - Sobrado: 2qts., 
sala, coz., banh., US$ 9.000. 

JARDIM ESPLANADA - Nova 
Iguaçu - Casa: 2 qts, sala, 
copa/coz., piscina, salão fes
tas, garagem 2 carros US$ 
60.000. 
TERRENO - Nova Iguaçu -
Centro - 480 mts2, US$ 
14.000. 

NOVA IGUAÇU - Centro - Ca
sa: 3 qts, sala copa/coz., 
banh., gar. pi 5 carros, área 
de 1200 mts2. US$ 80.000. 

- AUSTIN - Vendo mini sítio c/ 
uma senhora casa, e de ca
seiro, bem localizada, muitas 
frutas e murada. Motivo de 
viagem. 
B. ROXO - Lanchonete pas
so ponto, movimento acima 
de 12 mil reais. Mensal 
frente à Praça. Urgente. Mo
tivo outro negócio. P. 70 mil 
reais. 

CERÂMICA - Urgente passo 
Armarinho, c/ estoque cont 
por não ser do ramo, novo, 
no centro. 
B. ROXO - Passo Posto de 
Gasolina. Melhores pontos 
da cidade. Vendo motivo de 
viagem. Cont. No·,o. 

M. AGUDO • Urg~nte. Passo 
uma loja centm c/ 148 m2 
mais um girau. Cont. novo. 
Motivo de viagem. 
B. ROXO - Vendo casa de 
sucos, no calçadão, bem lo
calizada, movimento acima 
de 1 O mil reais. Mensal. 
Cont novo. P. 38 mil reais. 

NOVA IGUAÇU • Urgente -
Vendo casa sucos e lancho
nete. Bem localizada. Vários 
Pontos. Movimento Bom. E. 
todos os tipos de preços. 

SANTA EUGÊNIA - Urgente 
vendo uma casa c/ 3 quar-

· tos e sala, 2 banheiros, co
zinha e garagem, quintal 
grande. 1,i2 mil reais a com
binar. Aceito carro e tel. 
parte do pagamento. 

ºBAIXADA FLUMINENSE -
VENDO OUTRAS CASAS 
BEM LOCALIZADAS, VÁRIOS 
PREÇOS- TEL: 767-7243 
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ENTREVISTA 

CÉSAR LUIZ BARBOSA PINTO 
UM PASSADO DE GLÓRIAS NO FUTEBOL IGUAÇUANO 

Nascido no coração da cidade de Nova Iguaçu, na Rua Dr. 
Barros Junior, em 14 de fevereiro de 1948, aquela criança que 
nesta data nascia, nascia também um futuro craque e artilheiro 
no futebol iguaçuano, cuja trajetória iniciou-se aos 17 anos no 
Queimados Futebol Club, na categoria juvenil, com a proeza, 
desde logo, de ter sido tri-campeão. Daí para diante, Cesar 
brilhou em diversos clubes por onde passou, sendo o "terror" 
dos goleiros vítimas de seus chutes firmes e certeiros. Já aos 
18 anos Cesar foi escalado para a Seleção lguaçuana de fute
bol, e nesta entrevista nos conta como foi esta trajetória. 

Sem Fronteiras -
Quando foi que vocêco
rn~ú a jogar futebol? 

Cesar - Desde de garo
tinho, no juvenil do Quei
mados Futebol Club, 
quando fui tri-<.:ampeão. 

Sem Fronteiras -
Quantos anos você jo
gou no Queimados? 

Cesar - 8 anos, com 
18 fui para a Seleção 
Iguaçuana. 

Sem Fronteiras -
Quem o levou para o 
Queimados? 

Cesar - Foram meus 
irmãos que me leva
ram, pois também jo
gavam no Queimados e 
eram bastante conhe
cidos na época: Abílio, 
Jair e Edson. 

Sem Fronteiras - De
pois do Queiroados foi 
para que clube? 

Cesar - Não propriamente para um 
clube, mas para a Seleção Iguaçuana e nesta 
oportunidade fui visto por diretores do 
Fluminense, que me ronvidaram para o clube, 
fui aprovado e contratado rom um "contrato 
gaveta" e no Fluminense joguei por sete 
meses. Após este tempo fui vendido. 

Sem Fronteiras - Para qual clube? 
Cesar - Para o River do Piauí. 
Sem Fronteiras - Quanto tempo atuou 

por este clube? 
Cesar - Quatro anos, sendo campeão 

e artilheiro no campeonato de 1973, do 

Piauí. Logo após fui emprestado ao Na
cional de Manaus disputando o campeo
nato nacional de 1974, quando joguei 
com Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, 
Angelo e vários outros. 

Em 1976 retorn~i ao Rio, onde passei 
a jogar futebol sul-mineiro, pelo Ita
monte Futebol Clube. Deixo agora um 
herdeiro: meu filho Rodrigo que está nCl 
Fluminense, na posição de goleiro, no 
juvenil. 

Sem Fronteiras - Durante o tempo em 
que jogou qual foi, na sua opinião seu 
momento de maior emoção? 

Cesar - Foi quando fui campeão pelo 
River, quando minha esposa colocou em 
mim a faixa de campeão. 

Sem Fronteiras - Você possui muitas 
medalhas e troféus? 

Cesar - Tenho vários, tanto corno ama
dor, quanto como profissional, corno arti
lheiro e por todos os clubes pelos quais 
passei fui o artilheiro de campeonatos. 

Sem Fronteiras -Em que posição jogava? 
Cesar - Na posição de Centro-Avante. 
Sem Fronteiras - Quem mais o incen-

tivou em Nova Iguaçu? 
Cesar - Mário Marques e Nilson Ra

mos, que me deram muita força. Era 
muito querido por eles. 

Sem Fronteiras - Compensou finan
ceiramente? 

Cesar - Não! Mas não estou arrepen
dido não! O futebol antigamente era 
mais pelo amor a camisa. 

Sem Fronteiras - O que você acha do 
futebol brasileiro da atualidade? 

Cesar - O futebol hoje é mais comér
cio, com algumas excessões. 

Sem Fronteiras - E o Tetra-Campeo
nato, valeu? 

Cesar - Valeu! Deu mais alegrias ao 
povo brasileiro sofrido, mas não foi das 
melhores a nossa seleção. Todas esta
vam niveladas. Mas este ano tinha que 
ser do Brasil mesmo. 

Sem Fronteiras - Por que? 
Cesar - Porque todos os brasileiros 

esperavam por este evento. Eu esperei 
desde o início. 

Sem Fronteiras - Que conselho você 
daria para os jovens atletas iniciantes? 

Cesar - Por exemplo, meu filho, acon
selho sempre que estude, dando a ele a 
maior força. Os jovens devem estar pre
parados para o futuro, pois o futebol é 
uma profissão efêmera. 

Sem Fronteiras - Qual na sua opinião 
é o maior jogador de todos os tempos? 

Cesar - Cito dois: Pelé e Garrincha. 
Sem Fronteiras - E na atualidade? 
Cesar - Romário e Bebeto. 
Sem Fronteiras - E o Ronaldo não tem 

futuro? 
Cesar - Tem um futuro bem promissor. 
Cesar hoje trabalha bem perto de 

onde nasceu, a Rua Dr. Barros Júnior. 

Casado com Maria de Fátima, tem dois 
filhos, o Rodrigo que está seguindo seus 
passos no futebol, embora na posição 
mais ingrata: de goleiro e Rafaela, a ca
çulinha. Faz parte do Rotary Mesquita 
onde dá a sua contribuição aos serviços 
assistenciais que esta entidade de nível 
internacional presta aos mais carentes. 

12{?~---,---..--------,-----------------
..,__.___C O L EGI O LEOPOLDO ___ 

1930 - 1994 
11TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE" 
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RELIGIÃO CEZARSAID 

O QUE É ESPIRITISMO 
"SÃO SEMPRE ESPÍRITOS INFE

RIORES QUE PROCURAM DOMI
NAR, POIS OS BONS NÃO EXER
CEM NENHUM TIPO DE CONS
TRANGIMENTO" 

(O Livro dos Médiuns, Cap.XXl/1, 237) 

Diversas perturbações classifica
das pela medicina· como neuroses 
e psicoses, possuem como causa 
ou como fator que acentue o pro
blema, interferências de ordem es
piritual que minam a saúde física e 
mental do indivíduo, apesar de to
dos os esforços empreendidos 
pelos dedicados médicos. 

"Manias, trejeitos, esgares, ti
ques nervosos e estados perma
nentes de irritação", além de 
idéias fixas ou depressões pro
fundas, podem provir da interfe
rência de seres invisíveis em nos
so comportamento. Claro que 
isso não ocorre por acaso, é pre
ciso que de alguma forma a criatu
ra se predisponha a perturbação, 
isto é, que tenha em seu caráter 
brechas morais, sentimentos ca
racterizadamente inferiores que a 
levam através do pensa, fala e exe
cuta, a sintonizar-se com os espí
ritos que se encontram na mesma 
faixa vibratória, semelhantemente 

ao rádio quando mexemos na sin
tonia em busca desta ou daquela 
estação. 

Pode-se classificar a Obsessão 
(segundo Kardec) em três está
gios: Obsessão simples, que tem 
por sinais os descritos acima e é 
quase imperceptível; Obsessão 
por fascinação, onde a vítima não 
se considera fascinada, afasta-se 
de quem procura esclarescê-la e 
acredita somente em si mesma 
desconfiando de tudo e de todos, 
e a obsessão por subjugação, 
que pode ser moral e/ou corpo
ral, levando a pessoa a tomar ati
tudes que contrariam a sua pró
pria vontade, movimentos 
involuntários, como se o indiví
duo tivesse uma dupla personali
dade. 

Nem toda obsessão existe por 
causa de dívidas contraídas em vi
das pregressas. Muitas delas têm 
sua gênese na atual existência em 
rivalidades e ódios cultivados. 

A oração, a leitura sobre o assun
to, o passe dado nos centros espí
ritas e a conscientização do obse
d a d o e da sua família , se 
constituem em terapia excelente 
para a libertação de ambos, víti
ma e algoz. 

ESOTERISMO . Mohammad lssa Arafat 

MAXAMBOMBA, VILA IGUASSU, NOVA 
IGUAÇU E A NUMEROLOGIA 

(Leis de Causa e Efeitos) 
A nossa cidade (Nova Iguaçu) no seu Somando os dois nomes dá um total de 

nome de Maxambomba existe em núme- 16 que é número cármico correspon
ro cármico ou "maléfico", 13. Este núme- dente a Torre de Babel (confusão), arca
ra muitas vezes é associado a má sorte no 16 do Tarô. 
para alguns e para outros não. Na ver- Este número traz calamidades tipo 
dade este número indica algo dentro de epidemias, fome e enchentes. Um 
nós, que tem de ser expurgado (expulso) exemplo atual é a cólera e a dengue. 
para que assim possamos alcançar nosso Nova Iguassu correspondente ao nº 5. 
progresso, progredirmos na nossa rou- Possui natureza mais imitativa que cria
pagem terrestre e alcançarmos o estado tiva. Possui muito vigor e vontade de 
de Nirvana(céu) e sairmos da letargia agir prontamente, ao invés de planejar 
ilusória de Maia(Infernos da carne). seus atos. (Ex. os loteamentos pós ciclo 

Na astrologia ele é representado por da laranja). A coragem e auto-confiança 
Saturno ou Cnopus (sabedoria), plane- são características muito acentuadas. 
ta taciturno, frio, que traz mau agouro. Quem possui este número não tem difi
No tarô o 13 é representado pela carta culdade para ganhar dinheiro, mas em 
chamada a "morte". Nos cultos afro-lu- compensação gasta facilmente. Nesse 
sitanos é Abaluaê ou Omulu-senho'r caso é bom evitar decisões importantes 
dos seres espirituais - "mortos", dono sobre pressão. Sua força de vontade é 
da saúde e das doenças, senhor supre- muito grande e demonstra disposição 
mo da última morada (cemitério). Este em correr riscos para atingir metas. 
número quando se refere a um país, Quando assimila aspectos negativos 
cidade ou estado é sinal de progresso a do número pode ser autoritária e 
ser alcançado, mas através de muita agoísta, impondo suas idéias e achan
"dor" e "sofrimento" (vide história da do que a sua maneira é melhor que as 
cidade). outras. Quanto ao nome atual, Nova 

Já o nome Vila de Iguassu o número Iguaçu demonstra claramente ser uma 
é 3, sentido de auto- expressão através cidade em constante transformação, 
das atitudes, destinado a dispensar em mas muitas vezes acomodada, o que dá 
alegrias fúteis. Período de muitas ale- grandes transtornos. Exemplo: a popula
grias e progresso mais que dura pouco, ção embora queira saneamento faz pouco 
devido as doenças (malária e outras paraconseguí-lo. Um reduzido número de 
epidemias), o preço que se paga quando pessoas, no caso as associações, nas quais 
esquecem a alma e partem para alegrias dificilmente a população participa. Por 
efêmeras. Esta é a análise de Maxam- outro lado o governo, seja estadual ou 
bomba e Vila Iguassu juntas, já que tan- municipal pouca importância dá aos pro
to na história quanto na numerologia blemasdacidade.Novalguaçuéummu
eles permanecem, bem corno seus efei- nicípio muito espiritualizado, religioso. 
tos. A cidade teve muitas oportunidades Exemplo são as festas de São Jorge e Sto. 
de progredir mas não soube aproveitar. Antonio. 

,e O (,l (J, ''O MELHOR DA 

't)L'!J;,n,l1 l!f-J:J COZINHA ÁRABE" 
~ O Atendimento que 

Você Merece -Indústria e Com. de Carimbos e Grãfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 
Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 

Nova lguaçu:"Fel.: 767-1227 
Trav. Yboty 17 - (Em trente a 84ª ZE) 

. 
765-8407. 

ENCOMENDAS DE 
Tortas, Pizzas, Doces Finos, 
Salgadlnhos e Sorvetes é na 

Trav. Mariano de Moura, 85 -
Centro - Nova Iguaçu - RJ. 

1ª QUINZENA/ OUT/94 

Em Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 

Av. Amaral Peixoto, 631 

Em Queimados: 
R. Ver. Marinho H. Oliveira, 222 

Em São João de Meriti: 
Shopping Sendas Loja C 55. 

(11 
C.ESA 

JARDIM - PRÉ - C.A. 
1 ° GRAU - REGULAR E 

SUPLETIVO 
2° GRAU - CONTABIUDADE 

E INFORMÁTICA 

Av. dos lnconfidentes, 41 -Austin 
N. Iguaçu - Tel.: 665-221 O 

TIPOGRAFIA SÃO JOSÉ 
MARTEL SANTIAGO TIPOGRAFIA L TDA 

CONVITES - TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúllo Vargas, 46 - Centro~ Nova Iguaçu - RJ -Tel.: .767-5470 
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MUNICÍPIO 

[:iII!Aij:~1;:ilijr~:!!i§;,'.:ii:~gtj:j\tiijm~il:i! 
DOENÇAS EMOCIONAIS 

PSIQUIATRIA - MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
Professor da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO 

CREMERJ: 52.27282-5 - Tel.: 768-3884 

R. DE VASCONCELOS PAIXÃO 
• Dental Nova Iguaçu 

Artigos Odontológicos-Médicos-Ortopédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebulização - Cadeiras de Rodas 

Colchão e assentos D'água - Aluguel de camas Falwer 
R. Otávio Tarquínio, 238 l.js. 16/39 - Nova Iguaçu - RJ 

Tels.: (Fax) 767-7919 e 767-5270 

PIERO Retífica de Motores 
Industria e Comércio 

Motores a Gasolina e Álcool 
Agora em Nova lguaçu-Nllópolis-São João de Meriti 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Mesquita - N. Iguaçu - RJ 
(antiga Getúlio de Moura) 

' 

Fones: 796-4726 e 796-1895 

LANCHONETE 
PALMA DE OURO L TOA 

"Desafia quem tem melhor preço" 
Lanches e Bebidas em geral 

Direção do Pascoal 

Rua Otávio Tarquinio, 16 - Nova Iguaçu 

NOTAS SOCIAIS 
Aconteceu mais um aniversário do Vice-Prefei

to de Belford Roxo Ricardo Meirelles Gaspar, 
bem cotado para ser Deputado &tadual na próxi
ma legislatura. 

Também neste outubro 
aconteceu o niver do "mana
ger" do SEBRAE - BEL
FORD ROXO, o jovem 
Marcelo Bárcia, que recebeu 
carinho da mamãe Mary e de 
seus incontáveis amigos. 

Ainda temos o aniversário 
da Secretária Municipal de MARCELO BÁRCIA 
Educação, a Prof! Príscila 
Bouças Villanova, no dia 29. 

Em setembro a casa de Otí
lia Rocha esteve em festa pe
lo seu aniversário, recebendo 
efusivos abraços de seus fi
lhos, esposa e fiéis amigos. 

Também em setembro 
ocorreu mais uma primave
ra da gatinha Margarete 
Ramos da Silva, quando 
colheu doze flores no jar
dim de sua jovem vida, cer
cada do carinho de seus ami
gos e do amor de seus pais: 
Ana Lúcia e Pedro. 

E Thiago, o espertíssimo 
pimpolho de Antonio 
Francisco e Denise Cor
reia vai completar mais MARGARETE R. SILVA 
uma idade neste outubro. 
Os convites já estão sendo preparados. 

Direção: Manuel J. S. Robalinho 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos "Tickets• 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 
Rua Dr. Thibau, 20 - Tel.: 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu - RJ 

e 
E 
M 

Centro de Edu~ação Moderna e 
Jardim Escola Castelinho 

6 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 
Belfortt Roxo - RJ - Tel.: 761-4881 
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A exemplo do jornal O GLOBO, a partir 
de hoje esta coluna vai publicar, em fascí
culos, o Dicionário Da Língua Felina. 

!:RI cusado - Paciente submetido a cirurgia 
anal. 

~:S:I anana - O que o político dá para o 
eleitor depois de eleito. 

l:(lj ondescendente - O mesmo que corno 
sabido. 

[Cl inheiro - Algo indefinido, que está sem
pre mudando de nome. 

!;S[! unuco - Condenado a NUNCA comer 
alguém no Palácio da Alvorada. Ex. BRI

ZOLA. 

~ifi:'l issura - sulco ao final do dorso muito 
c0biçado pelos homens. Ex. GRET

CtiEN. 
j(;i:J uabiraba - Nordestino que vende 

doces apregoando que o amor é doce. 

Centro de Educação 
Moderna vai completar 
18 anos de fundação 

No dia 28 de outubro, o CEN1RO DE EDUCAÇÃO 
MODERNA (CEM), fará realizar Missa em Ação de 
Graças pela passagem do seu 18° ano de fundação, na 
Igreja de São Judas Tadeu (o padroeiro da escola), em 
Heliopólis, marcada para às 7:30 h desse dia. 

No dia seguinte o mesmo CEM estará abrindo a sua 
XVII MOCA (Mostra de Ciências e Atividades) com 
a participação ampla de seus alunos, coordenadores e 
professores desse estabelecimento de ensino. 

A abertura desse evento está previsto para às 13:00 
e encerramento às 17:00 h. 

1:11:l ilário - Cómico. 
Risível. Ex. Hilário 

Mínimo. 

* Coincidência é 
mãe e filha nascerem no mesmo dia e mês. 
É o caso de BRUNA E AURORA CÂNDIDO 
BERÇOT que comemoraram aumento de 
idade no último dia nove. 

* Por falar em aniversário, dia 13, na 
RIO SAMPA, o Sindicato do Comércio 
Varejista de Nova 
Iguaçu promoveu al
moço em homena
gem ao cidadão 
iguaçuano HUM
PHREY GUABIRABA 
que,. naquela data, fi
cou mais velho. 

* Uma pena. 
Atualmente existem 
poucos que fazem 
humor inteligente e 
leve. 

PLANETA fazem humor imbecil e agres
sivo. Que saudades de Aparício Torelli 
(BARÃO DE ITARARÉ), Sérgio Porto 
(STANISLAU PONTE PRETA} e o doce 
ANTONIO MARIA que, em 1960, dedi
cou uma de suas crônicas a este GATO 
no jornal ÚLTIMA HORA. 

Por hoje é só! 

Agora este GATO vai tomar seu 
pires de uísque e assistir o canastrão 
TARCÍSIO MEIRA que foi "caso" de 
MAZZAROPI. 

Os caras da tur
ma do CASSETA E 

Na foto, eleitores do ENÉAS aguardando a vêz de votar 
no último dia três. 

QLIN~TCC@ 
COMPUTAÇÃO GRÁFICA 
Projetos e Desenhos em AUTO CAD 
- Plotagem em Papel Vegetal e Sulfite, 
Cópias Xerográficas e Heliográficas 

e Suprimentos em Geral. 

Tel./Fax: (021) 761-7000 
Av. Benjamin Pinto Dias, 1372 - Galeria Três 
Nações - Ed. Rosa do Couto 4° Andar - Sala 
401 - Belford Roxo - CEP.: 26130-050 • RJ 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de 

troca - Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car • 
• Carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 
Direção de Reinaldo 

Av. Benjamin P. Dias, 830 • Betto,d Roxo • Tel.: 76 1-0285 
R Braga, 5 • Penha Circular (esq e/ Lobo Jr) Tel: 280-6848 

ADVOCACIA (Cív4:I, Família, Trabalhista e Previd~nclária) 
ADMINISTRAÇAO E COMPRA E VENDA DE IMOVEIS 

Luiz Carlos Fávaro 
OAB/RJ 79.975 • CAECI 22.047 

Anna Maria Martins Duarte Fávaro 
OAB/RJ 33.406 

Tel.: 767-3825 
R. Bernardino de Melo, 2075 • Sala 204 - Nova Iguaçu - RJ 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. llll'lllil 

1ª QUINZENA/ OUT/94 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F~ da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 5 

Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

JOANAl SEM FRONTEIRAS 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

Rua Enrique Lussac, 94 - Fone: 796-1002 
Edson Passos - Mesquita - RJ 
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A VIAGEM 
A multiplicação artística de A Via

gem só tem um produto: o amor! O 
homem tem que fazer o bem. Assim 
sendo a obra indica que o caminho que 
Jesus ensinou é corretíssimo. Quando 
será que o homem vai entender que o 
próximo é seu irmão? 

HENRIQUE GUIMARÃES 
O humorista Henrique Guimarães 

tem tudo pra fazer sucesso. Imita o Lu
la, Brizola e Quércia. E conta Piada. 
Ele vem fazendo show com direção de 
Lúcio Mauro. Tem tudo pra explodir. 
Tem talento. 

BENEDITA 
Ela disse que ganhou porque tem uma 

experiência política positiva e que seu 
projeto no senado será a informatiza
ção. "Acho que um eleitor que escreve 
na cédula meu nome e do Lula, passa 
uma intenção de voto, mas isso não é 
levado em conta, é uma pena", disse. 

Beija-Flor 
Ciça Guimarães e Miguel Falabela 

vão desfilar pela Beija. E a 14/10 a mes
ma apresenta Raça Negra. Dia 15/10 
escolhe o samba do disco. A quadra 
está linda. 

- A escolinha do ProfO Raimundo à 
partir de Janeiro vai reprisar os me
lhores programas e no sábado apre
sentará shows inéditos. Mas só até 
abril. 

- Gugu participará de um ~ngresso 
de TV em Hong Kong, na Asia em 
desembro. 

- Benito di Paula está com 26 anos de 
carreira e tem no atual LP, a canção "O 
Choro de Amor", dele e Chico Anysio. 

- A LIGHT está com 90 anos e apre
senta em seu Museu a sua história até 
sobre o Bonde. Também 04 telas de 
Emiliano, di Cavalcanti. 

- Todo domingo às 8hs na Rádio Man
chete, o programa Gessi Sued apresen
ta as canções de Roberto Carlos. 

- A rádio Carioca apresenta uma bo
nita oração às 18hs aos católicos. 

- Sem dúvida é importante ajudar a 
Cruz Vermelha, pois estaremos aju
dando a vida. É dando que se recebe! 

- Bruno Morone, o mascarado de A 
Viagem, disse que seu personagem é 
um anjo da terra e um amigo que sem
pre ajuda o próximo. E que deveria 
tê-lo em todas as ruas do Rio. 

Outras 
* Um abraço para a diretora de Turis

mo e Cultura Gisele Domelles Pires. 
* Simone Buss e Cléia da Paixão esta

rão no Projeto Mulher, Miséria e 
Morte no Salão Ari Barroso na Cãma
fa Municipal, dia 17/10 no Rio. Às 
17:30h. 

* Está rolando uma idéia no SESC N. 
Iguaçu sobre um debate de artes plásti
cas. É preciso mesmo. É hora da classe 
se unir. 
* Eleéumcraquede futebol e entraria 

hoje na Seleção Brasileira tranquila
mente. Mas a doença foi sua inimiga e 
não permitiu. Hoje ele anda pra lá e pra 
cá no calçadão e transformou-se num 
mendigo. É um jovem mulato. 

* Manuel TabeUa está colorindo a ca
sa do Guabiraba, Outra Coisa, onde 
expôs seis telas sobre a Natureza. Ta
bella tem duas surprezas pra breve, 
aguarde! 

VALORIZAR O PROFESSOR 
É MAIS IMPORTANTE 

QUE QUALQUER 
HOMENAGEM - 15/1 O 

e 
A 

* Vem ai o lançamento do primenro 
LP do grupo Relíquia. O mesmo se 
apresenta Sexta e Domingo no IBC, 
onde faz urna temporada. 

* A C&A N. Iguaçu é uma das mais 
modernas do Grande Rio. E trata 
muinto bem os funcionários e os 
clientes. A próxima loja será em Cam
po Grande. 

* O nosso jornal está a disposição das 
s x:retarias culturais. Não sei porque a 
Igaaçuana não comunicou a Festa da 
Primavera na Prata? Sem Fronteiras 
está a disposição. Utilize. 

SOM NA PRAÇA 
Está na hora do projeto nilopolitano 

diversificar a linha musical e apresentar 
artistas populares para satisfazer todos 
os gostos. Por que não convida Biafra, 
Gillyard, Patricia Marx, Banda Brasil, 
etc? A cidade é de todos. Onde está a 
democracia? Onde está o romantismo? 

Onde está o socialismo? 

CHARGE NA CAIXA 
Os cartunistas Ney Crespo, Afonso 

Carlos, Newton Chambarelli, Luiz 
Claudio, Nakandakare e Daniel Olivei
ra estão encantando a Exposição Hu
mor em Tempo de Eleições na Caixa 
Econômica Center. A expô merece to
tal atenção pelo talento dos artistas. 
Afonso disse que a charge tem muita 
importância pelo fato que ela emite 
com um toque de humor que enriquece 
a obra. Ele lê o jornal, recebe a obra na 
mente, e passa para o papel no ato. Esse 
tipo de arte enriqueceu demais o pro
jeto que tem direção de Fillipak e Ivan 
Fialho. 

SIMONE BUSS NO SESC 
Ela está apresentando nove telas co

loridas contemporâneas no Sesc Igua
çu onde fica até o dia 30. Entre as 
obras, o quadro Santo Antônio é uma 
homen1,1gem a Santo Antônio, à ci
dade e ao Kll. 

Os chargistas Luiz Claudlo, Ney Crespo, 
Flávio Nakandakare, Afonso Carlos e 

agachado Danlel de Ollvelra. 

POLÍTICA 
1- Está na hora da Empresa N.S. Pe

nha passar na porta da Dolce Vitae do 
Sesc N. Iguaçu para satisfazer um 
grande número de passageiros que se 
destinam àquelas casas, facilitando em 
todos os sentidos a população. Aliás na 
Baixada para você ir de um bairro a: 
outro tem que pegar dois ônibosl Até 
quando? 

2 - Os moradores da R. Barão de Tin
guá estão pedindo limpeza de rua, se
gurança, fim de jogos na rua, e uma 
melhor água. 

3 - Os moradores da Rua Virginio 
Rodrigues de Oliveira estão pedindo 
mais água nas torneiras. Em Nilópolis. 

~-
VISITE-NOS 

ROD. PRES. OUTRA, KM 7 
SÃO JOÃO DE MERITI - TEL.: 756-2863 

Quer ficar conhecido no meio publicitário? 

FAÇA COMO NÓS DO "SEM FRONTEIRAS" - p CONFIE A REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE SEU VEÍCULO À UM 
E REPRESENTANTE QUE ESTÁ SEMPRE EM EVIDÊNCIA. 

CONVtNIOS: 
Pôlícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrác;, Mi
nistérios dos Transportes, Compactor, Pedreira 

Vigné, Ministério do Exército. 
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Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 

Tela.: 767-0124 / 767-0529 

L ASSIM voe~ aparece ~ ilca conhecido. 

L J.C. Representações e Publicações Ltda 
REPRESENTANTE COMERCIAL: RÁDIO/JORNAUREVISTA/OUTDOOR. 
Rio de Janeiro - Te!.: (021) 262-7469 / Fax (021) 533-1133 Correspondente: Fortleza / Salvador/ 
São Paulo - Telefax: (011) 223-7551 Belo Horironte /Curitiba/ Porto Alegre. 
BrasOia - Telefax: (061) 224-5108 

•TOMAI TAMBÉM O CAPACETE DA SALVAÇÃO, E A ESPADA DO ESPÍRITO, QUE É A PALAVRA DE DEUS" 
Eféslos 06-17 LEIA A BÍBLIA 

-SEM FRONTEIRAS 1ª QUINZENA/ OUT/94 

ECONOMIA DOMÉSTICA & CIA 

SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 

SÃO LUCAS 
RAIOS X EM GERAL 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 543 - Nova Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-0099 

CELSO'S Administração 
& Informática Ltda. 

f. .. .. ......... •,. ...• 0 ...... • . . _._._ ..... •.· .· ·•·•·•········•······•·•· · · ·.-.· -, • • •· ·-; ,-.-.v· ., v.· •.•.-.•,•· · ·· · .v .. -. 

a 11CLUB DO MICf .'J11 

Direção: Celso Ferreira da SIiva 
Administrador 

CRA/RJ 24.438 

Venõa de Equipamentos e Suprime • os na 
Area de Informática. 

Oesenvolvlmento de Softwares e 
Admlnlstra_ção de Béns. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados - RJ 
Jel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 6 1026 
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IARA 
LIMA CRÔNICA · · ARTUR DA TÁVOLA 

O BOCEJO ESTE 
INTRUSO DELICIOSO 

Há pessoas que, por delicade
za, bocejam de boca fechada, 
simulando não o fazer. Conside
ram mais respeitoso ocultar o 
cansaço, sono ou tédio, simbo
lizado na deliciosa e natural for
ma de promover oxigenação 
em momentos de baixa tônus, 
vital, daí o bocejo. O rosto de 
quem 11 mastiga 11 o bocejo, 

. move-se de tal maneira, dando 
um ritus caricato ao rosto,. que 
melhor seria abrir a bocarra 
(com a mão à frente, é claro) e 
haurir a delícia do ar que dilata 
os alvéolos em alegria física 
só suplantada em matéria de 
sono pela maravilha do espre
guiçar-se. 

Sou dado a crises de bocejo. 
Nas horas· mais inoportunas ... 
Vêm-me - em minutos - deze

nas de bocejos, ao fim dos 
quais energizei-me pela entrada 
vigorosa do oxigênio, razão do 
bocejo. Às vezes, encabulo-me 
pois sei que o bocejo é mensa
gem clara, como disse, de can
saço, perda de tônus, aporri
nhação, sono ou tédi':>. 

Ademais, bocejo pega. E ver e 
repetir. Ele, porém, vence-me as 
resistências, é espontâneo, ve
getativo, incontrolável. Bocejo 
mais de vinte vezes em poucos 

minutos. Encabulad íss imo 
mas ... que fazer? 

Segurar bocejo é trágico, do
loroso e impossível, tanto sopi
tar vontade de urinar, a defec
ção ou o orgasmo: rói o corpo 
e alma. 

A natureza colocou formas pe
quenas de prazer no bocejo 
exatamente para ser exercido 
como o é pelos felinos principal
mente. 

Supõe-se que ao sair do esta
do passivo para o ativo, o gato, 
por exemplo boceja por pregui
ça. Engano. Ele boceja fundo e 
promove imediata massagem 
muscular, da cabeça ao rabo. 
Com o oxigênio a recuperar-lhe 
o tônus respiratório e a ativação 
dos músculos, está apto em se
gundos à plena ação. 

Supõe-se preguiça onde o que 
há é preparo para agir. 

Mais lento é o homem. Não 
aprendeu a rápida mobilização 
dos felinos. Precisa bocejar, bo
cejar, esticar-se na delícia do 
espreguiçar-se, palavra injusta 
porque é a preguiça deletéria 
dos sem vontade. Outra é a de
liciosa sensação da preguiça 
prima do sono e do dbscanso, 
condições básicas entre repou
so e respiração, logo, da vida. 

i7 
MOTEL 1 

Passe grandes momentos 
noCOMANCHE 

Suítes de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 

Piscina com Sauna e Hidromassagem 

Com este anúncio Desconto 
Comanche 20% Dom. a Sexta 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel.: 767-1922 
(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

JORNAL SEM FRONTEIRAS 

ACEITAMOS LISTA DE CASAMENTO 

Porcelana Chinesa - Bijouterias - Cerâmicas 
- Cristais - Quadros - Peças em Estilo 

Country 

ARTIGOS IMPORTADOS: 
Flores, Folhagens, Perfumes, Óculos, 

Relógios, etc. 
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CLUBS DE SERVIÇO 

ROTARY N.I. LESTE PROMOVEU 
DESCONTRAÍDA DOMICILIAR 

.... a;.l.11---------------------·«,~jh,JV•-••:•v•·lllaJll,,,_,,.t 
l\lt11t~\i\1\1*11tíill11II ~e~~ct; ra~ 

Geraldo Sereno, felissíssimo, ladeado de seus 
companheiros em papo animado 

Serenamente conduzido por Geraldo Sereno o 
Nova Iguaçu-Leste realizou mais uma reunião domi
ciliar, desta feita na residência da rotariana Creusa 
Alarcão Sobral, para onde acorreram os membros 
desta unidade rotária em descontraído encontro, 
como sempre acontece na~ domiciliares. O objetivo 
principal da festa, além, é claro, da oportunidade do 
companheirismo, levantar recursos para dar prosse
guimento à obra do Posto de Saúde Alberto Sobral. 

O Jantar foi servido no amplo varandão de 
Creusa Alarcão Sobral 

Neste dia fez um frio de lascar, mas nem por isso o 
calor humano deixou de existir. Entre os vários rota
rianos e convidados ali presentes e esposas citamos 
Altamiro e Helena, Manoel Pedro e Denise, Annando 
Ribeiro Filho e Denise e mais a outra Denise, filhota 
do casal, Wilson Vital e Marly, Sergio Baldanza e 
Fátima e os pimpolhos, Jorge Martins e Clea e a 

Presidente 
da Casa da 
Amizade, 
lrinéia Mo
reira. Encer
rando a reu
nião, os 
aniversari 
antes do 
mês foram 
homenage 
ados. 

PAVUNA E N.I. - PRATA 
RECEBERAM VISITA DO 

GOVERNADOR 
Cumprin

do sua ex
tensa agen
da de visitas 
aos clubes 
rotários do 
Distrito 
4570, o Go
ve rn ado r 
Domingos 
Rezende de 
Oliveira visi- Domlgos Rezende (Gov.) João Batista (Pres.) 
tou em se- e Carlos P. Loja (Gov. 81/82) exibe o cheque 

doado pelo Pawna à Fundação Rotárla. 
tembro o 
R.C. PAVUNA e o R.C. NOVA IGUAÇU - PRATA em 
reuniões festivas, que contaram com expressivo 
compareci 
menta de 
vários mem
bros de uni
dades rotá
rias e diver
sos presi
dentes das 
mesmas. No 
Pavuna, o Vi
lar dos Teles 
arrebatou o 
tráéu da ma
iac:aava,a 

Na visita ao Nova Iguaçu - Prata quem 
levou o troféu foi o Nova Iguaçu-Leste. 

INTERACT/ROTARACT 
BELFORD ROXO PLANTARAM 

ÁRVORES 
Por ocasião das comemorações do Dia da Ar

vore, em setembro, os lnteract e Rotaract Clubs 
de Belford Roxo, através das comissões de inter
câmbio de Jovens e de proteção ao meio am
biente, par
ticiparam de 
diversos 
eventos 
nesta data, 
incluindo 
plantio e 
doação de 
mudas de 
árvores pa
ra reflores-
tamento. O Jovens lnteractlanos doaram as mudas 
evento coar- para plantio 

Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 
Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° and. - Centro - N. Iguaçu -Tel.: 768-5847 

nanda B. 
Soares a 
participa
ção de Car- i 

los Trigo. 
Cristiane 
Moraes Fe
lix, Saman
tha Silva 
Caldas, lgor 
Soares e L.,__..;.;;;=::..:....::..._:-.c...-.c...--'----__J 

Leandro Aª
- Presidente José Carlos, Junto ■01 Jovens 

rotaractlano1, ob1erva o trabalho de88es 
poso, sob a Joven, a favor do melo ambiente no plantio 

das mudas. orientação 
técnica de Jorge, procederam ao plantio das mudas. 

GERENTE DO BANCO VISITA O 
MESQUITA 

Luiz Carlos Xavier, Alberto Botelho (Presidente), Simões 
Neto (Secretário) e Luiz Scapln (Nova Iguaçu - Leste) 

Luiz Carlos Xavier, Gerente do Unibanco, Ag. 
Mesquita esteve presente em uma das reuniões 
do Mesquita, participando dos trabalhos daque
la unidade rotária, que vem denodadamente tra
balhando, não só no atendimento às comuni
dades, bem como para a construção de sua 
sede-própria. 

QUBMADOSHOMENAGEOU 
SECRETÁRIAS 

O Queimados por ocasião do DIA DA SECRETÁ
RIA, a 30/09 último, prestou homenagens às secre
tárias, pelo muito que representa o seu trabalho 
silencioso 
para qual
quer ramo 
de ativi
dade que 
delas ne
cessitam. 
Nesta ho
menagem, 
represen
tando a 
classe, foi 
a homenageada do dia, que se vê na foto com o 
Presidente Juvenal, Maria Auxiliadora, secretária -
executiva dessa unidade. 

MEU MÉDICO - MEU AMIGO. 
O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 

SAÚDE DA POPULAÇÃO DE TODA A 
BAIXADA FLUMINENSE. 

( 2ª FEIRA DIA TODO) 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220 -
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 

POLÍTICA 

A VERDADE NUA E CRUA DOS VOTOS 
Todo candidato se julga eleito, mesmo antes de 

iniciar sua campanha. Durante a mesma o candidato 
vai aumentando sua euforia e tenta passar para os que 
o cercam este clima de uma vitória, que ele mesmo 
sabe ser imposs(vel concretizar-se. 

Acompanhamos o clima de campanha há mais de 
20 anos e sabemos que este fenômeno está na criatura 
com algumas dosagens maior ou menor. 

Chegou a hora finalmente de presenciarmos os que 
realmente tem votos (para não dizer: quem tem garrafas 
vazias para vender) que mesmo havendo fraudes, os 
votos apareceriam, inesmo que em menor quantidade. 

A choradeira deverá ser grande devido aos votos em 
branco e nulos depositados nas urnas, de ponta à 
ponta pelo Brasil, dando clara evidência que o povo 
está saturado de poHticos omissos, desleais e usam de 
um mandato popular para se beneficiar. 

Muitos que sempre viveram da POLITICAe não para 
a política sadia, serão dispensados da vida pública, dan
do oportunidade a outros novos representantes do po
vo. Se não corresponderem, em 98 serão alijados abrin
do novos espaços, até trnnos um Congresso salutar. 

JOSÉ HADDAD ASSUMIU 
O médico José Haddad (foto), assumiu uma cadeira 

na ALERJ em virtude do seu titular ter falecido, como 
1 °suplente do PFL, foi convocado pela Mesa Diretora 
a cumprir três meses de mandato (91$5). José Haddad 
nesta última eleição deixou de ser candidato à ALERJ 
para ser candidato reeleição. Esta nota foi transmitida 
a este colunista pelo candidato à deputado federal Car
los Trigo, o qual agradecemos a colaboração. 

WALTER PACHECO NÃO TEVE APOIO DO 
PARTIDO, PTB 

O advogado Walter Faria Pacheco (foto) tentou uma 
cadeira na ALERJ pelo PTB, mas sem nenhum apoio 
do partido, especialmente em Nova Iguaçu, ficou devendo 

aos seus eleitores e amigos que o queriam na Assem
bléia Legislativa defendendo os nossos interesses. 

Walter é um dos poucos políticos corretos e hones
tos, tendo exercido num passado recente, mandato de 
deputado estadual, Secretário de Educação e de Pro
moção Social com relevantes serviços prestados ao 
antigo Estado do Rio. 

WALTER PACHECO 

FINAL TRISTE PARA UM LÍDER DOS PAMPAS 
O resultado das eleições de 1994 não sairá da me

mória de um "MITO" da política que por 34 anos 
dominava a massa (1960/1994), superlotando as pra
ças, auditórios e em todos os lugares que iria falar. 

Leonel de Moura Brizola ficou nacionalmente 
conhecido durante a renúncia do ex-presidente Jânio 
Quadros quando os militares tentaram impedir a 
posse de seu Vice, justamente seu cunhado, João 
Marques Belchior Goulart e como governador do Rio 
Grande do Sul, saiu movimentando o povo a enfren
tarem as Forças Armadas. 

Daí para cá, Leonel Brizola sempre manobrou as 
massas considerando a Baixada Fluminense como 
parte integrante de uma de suas fazendas, há que, 

Nelson Júnior 

( 
(INTERINO) 

indicasse quem indicasse, o povo sofrido destes muni
cípios ac.olhia o nome apresentado pelo "CAUDI
LHO DOS PAMPAS". 

Neste 3 de outubro de 1994, saiu de cena na 
política nacional a figura para alguns pedetistas 
"E_STADISTA" e pafa outros um verdadejro "VI
LAO" da política brasileira. 

BRIZOLA 

Vá em PAZ, engenheiro Leonel de 
Moura Brizola e esqueça a política, para 
o bem do Brasil! 

APURAÇÃO TIRA VEREADORES 
DO PLENÁRIO 

Com as apirações dos votos para de
putado estadual e federal e tendo 7 
membros disputando o pleito de 3 de 
outubro, a Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu, ficou sem efetuar uma semana 
as reuniões plenárias por falta de quo-
rum, apesar de terem ido buscar seus 

"minguados" reaizinhos. 

GOZAÇÃO TEM HORA 
Umiguaçuano querendo "go:zar" c.omseusamigos afir

mava taxativamente: Federal o mais votado será o Mutilo 
Guerra e para Estadual o Serginho da Jacutinga. 

CORRIDINHASCORRIDINHASCORRIDINHAS 
Exc.elente desempenho dos candidatos Dr. Robson 

(Federal) e José Carlos em Queimados. & E o depu
tado estadual Délio Leal c.onfirmou seu prestígio po
lítico. & O nome dele é Moreira Franco. E deu 1515. 
& E olhem bem para o Brizola. Está morrendo de ódio. 
& Será que teremos Trigo em Brasilia? Aparecido, o 
BRIZOLA quer uma sigla! Mas é para se "refugiar". 
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Novos e Usados 
tel. 767-2712 

• Rua Lauro Muller, 15 
Centro - Nova Iguaçu 

Kw IS -· Via Dutra 

CADBRA~ ~ 
~)(~PORT1,S ~ 

· Direção Evangélica 
Até aq~i. no.s.aju.do.u.o.Senh(}r.. 

u:~:{)::ti.3:=:~=~:::::;::::::s~:=:::!~❖~:;':#~~:::;~8~~::HJfil:=::ri~~:.:::'::~::"::1~::\:s5#~:;:@::-fü$;:❖:::,V:h:-~f.:l?'.;«~•:❖·❖~:-:•x~❖-~s;;~-:-:~-~*: ~-:h~s~ .. .-.:A.:.:.:.:~-:.:>.:~«~~~(k.::::~1 

LOJA: 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 1702 

f-, Centro - Nova Iguaçu - RJ. 

~ ir 767-7922 
Cl 

~ 

FÁBRICA: 

Rua Pará, 8 - Mesquita - Nova guaçu - RJ 

if (021) 796-5467 
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MUNICÍPIO 

Queimados entrega Posto 
de Saúde reformado 

Com imóvel cedido pelo verea
dor Azair Ramos e equipado pela 
PMQ, foi reinaugurado o Posto de 
Saúde Dª Belmira Vargas da Sil
va, na estrada do Roncador, com 
a presença do Prefeito Jorge Pe
reira e outras autoridades. 

A unidade básica de saúde 
existe desde o dia 25 de julho de 
93, quando iniciou suas ativi
dades. Azair preocupado com a 
urgente necessidade de colocar 
atendimento médico àquela popu
lação carente, procurou o prefeito, 
colocando à disposição da Secre
taria de Saúde do Município, um 
imóvel de sua propriedade, que foi 
reformado e adaptado para aten
der, diariamente, das 7:00 às 19:00 
h nas especialidades de pediatria, 
odontologia e clínica geral. 

No primeiro ano de funciona
mento foram feitos 9.91 O atendi-

mentas, segundo informàções da 
Administradora Maria Deltéria. 
Com o crescimento da procura 
dos serviços do posto, o Ver. Azair 
Ramos convenceu-se da necessi
dade de sua ampliação, que resul
tou em novas salas de vacinações, 
nebulizações e ginecologia. 

No ato de reinauguração o Dep. 
Délio Leal afirmou que Queimados é 
um município que está dando certo, 
acrescentando que será um dos mais 
importantes do Estado, em breve. 

Carlos Albino, Pres. da CMQ, exal
tou as qualidades evangélicas de 
Azair cujo mandato é prenhe de 
atos e gestos de amor ao próximo. 

Ao encerrar o ato inaugurativo, 
Jorge Pereira anunciou Convênio 
assinado com o Ministério da 
Ação Social para realização de 
obras de esgotamento sanitário 
em diversos bairros. 

PASSEIO 
CICLÍSTICO 

Mesmo debaixo de chuva, o 
passeio ciclístico programado 
em Queimados aconteceu, 
quando alguns destemidos en
frentaram lama e tudo o mais, 
carregando, até algumas vezes, 
a bicicleta nas costas. Esporte é 
isso aí, não há barreiras quando 
se quer praticá-lo. 

Clube de Mães 
Raízes será de 

Utilidade Pública 
Projetos do Ver. José Carlos 

que objetivam tornar de UTILI
DADE PÚBLICA, o Clube de 
Mães Raízes, com sede em 
Queimados, e autorizar ao Poder 
Executivo a subvencionar enti
dades, associações assisten-

t2 •• SEM FRONTEIRAS 

ciais e filantrópicas estão em 
tramitação na Câmara de Ve
reador~s. em ritmo acelerado, 
considerando-se a importância 
e urgência que a matéria re
quer. 

O objetivo - segundo Zé Carlos 
- em sua justificativa é para que 
o Club de Mães Raízes possa 
promover eventos culturais, do
mésticos, cursos profissionais, 
arte culinária, corte e costura, 
artesanato, assim como o servi
ço social da creche, atendimen
to médico e odontológico gra
tuito, assistência jurídica e 
jardim de infância. Desta for
ma proteger as crianças, aos 
adolescentes, idosos, defi
cientes físicos ou mentais, 
ações previstas na Constitui
ção Federal. 

A sede provisória do Club é na 
Rua Q, nº 2770, Vila Camarim. 
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ESCOLA MUNICIPAL GANHA ,,, . 

TELA A OLEO DE SUA PATRONA 
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Em solenidade realizada no dia 21 de 
outubro, o JORNAL SEM FRONTEI
RAS, através de seus diretores João 
Fontes de Almeida e Carlos Roberto 
de Andrade Trigo, realizou o ato de 

entrega de uma tela a óleo, na medida 54 
x 66, de autoria do primeiro, que retrata 
a patrona da Escola Geanna Maria 
,~ppi Recordatti Infante, a Condessa 
Infante. 

Momentos de grandes emoções acon
teceram neste evento que, sem dúvida, 

. fi<:ará gravado para a história futura do 
jovem municipio de Belford Roxo. 

Mais detalhes na pág. 6 

J. fontes no momento em que fazia a entrega da tela retratando a Condessa lnfan1e às mãos do Diretor de Cultura ~e Belford Roxo, 
· Ronaldo Júlio, que a repassou à Diretora Rosângela Hernandes. 

ENTREVISTA: 
DR. LAUDELINO GATTO FILHO ' . ' 

6 Juiz 
da 5ª Junta 
de Conci
liação e Jul
gamento do 
T r ibunal 
R egional 
do Traba
lhodoEsta
do do Rio 
de janeiro, 
Dr. Laude
lino Gatto 
Filho, em 
entrevista 
exclusiva a· SEM FRONTEI
RAS presta informações aos 
nossos leitores sobre problemas 
do TRT, andamento dos proje
tos, processos de dinamização 
da Justiça do Trabalho, para 

· torná-la qida vez mais ágil, pra-

ticando a verdadeira justiça, 
suas dificuldades e com o que as 
autoridades públicas ou priva
das podem contribuir como 
TRT, para que possam ser solu
cionados. 
· Mais detalhes na pág. 4 

FLÁVIO NAKANDAKARE 



NOSSA OPINÍÃO 

[:''::1:111~■~i:11:1iiílllfi8~:11:1:11ij::1:~1:1ri~:l 

' ~ 

Editado por Editôra e Publicações Gráficas 
Fishers Ltda ME 

Redação, Administração, Publicidade: 
R. Barão de Tinguá, 669 - Centro - N. Iguaçu - RJ 

CEP 26250-010 a Tel: 767-1119 
Fax (021) 761-8057 

2 

Fundado em 1º de junho de 1992 

Diretoria: João Fontes de Almeida 
Antonio Aparecido de OlivE>ira 

Lucian~ O. Trigo (interina) 

Editor: J . Fontes MTPS 10682/61 

Propaganda e Markt.tlng 
Francca Jr. Comunicação & Marketing - Tel: 796-5467 

Publicidade - Rio 
J.C. Representações e Publicidades Ltda. 
Av. Almirante Barroso, 97, Sls. 1004 a 1006 

Centro• Rio de Janeiro-Te!: (021) 262-7469 

Assessoria Jurldica: Dr. Edson Ferreira de Lima 

Repres. em Queimados: Oziel Peçanha 

Editoração Eletrônica: Luiz Fernando Monteiro 

Revisão: Rosana Mori 

Colaboradores: Cesar Said, Carlos Arvizian, Flávio 
Nakandakare, Fernanda B. Soares, Guilherme de Moraes, 

Iara Lima, Lucília Gimenez, M. Simões Neto, Manoel 
Tabella, Oscar Santos, Oziel Peçanha, Nelson Júnior, 

Plácido Antonio, Silmaria Berriel. 

Circulação: Nova lgua~u, Belford Roxo, Queimados, 
São João de Merhi, Nllopolls, Duque de Caxias, Jl'peri 

e Rio de Janeiro. 

ECOLOGIA Lucma Glmenez 

CRIME VERSUS 
QUEIMADA 

A Legislação Ambiental Brasilei
ra é recente, mas, bem abrangente e 
evoluída. Os Códigos Florestais, e o 
das águas, os decretos de proteção 
à fauna e flora, se constituem num 
complexo jurídico de proteção aos 
diversos ecossistemas que, se res
peitados, contribuiriam, em parte, 
para a manutenção do equilíbrio de 
nossas reservas naturais. Digo em 
parte, porque indiscutivelmente, 
educação em vários níveis popula
cionais é fundamental para que isso 
ocorra; assim como, a aplicação das 
penas previstas, feita com rigor, le
vando-se em consideração que os 
grandes crimes ecológicos são co
metidos por pessoas, que, em fun
ção da sua condição social (geral
mente, grandes fazendeiros, 
latifundiários, etc ... ). Não são igno
rantes, sabem o que estão fazendo. 
Acontece que nem uma, nem outra 
coisa acontece: nem se educa, nem 
se pune. E as infrações correm sol
tas, como acontece com tudo o que 
é errado nesse País chamado Brasil. 
Vai daí que atear fogo nas matas, 
nas reservas, nas grandes florestas é 
algo corriqueiro: As 1Vs registram 
as tragédias, identificam áreas e, 
muitas vezes seus proprietários, lan
çam a suspeita da intencionalidade 

do ato, o que se configura crime e, 
nada acontece. Ninguém é intimado 
a prestar esclarecimentos sobre o fa
to, nenhum proprietário de terras re
clama dos prejuízos, o Órgão Fede
ral, o IBAMA - em que pese suas 
precárias condições - não se manifes
ta de forma pública e, assim, nada 
acontece aos criminosos que, cientes 
da impunidade, diante da fraqueza e 
omissão ( sendo conivência) dos Go
vernos Estadual e Federal, conti
nuam destruindo esse nosso gigante 
adormecido. 

Estas reflexões me vêm à mente, 
por ocasião dos últimos incêndios 
ocorridos em vários estados brasilei
ros; foram constatados (pasmem) 
mais de cem mil focos! Absurdo! Di
zer que todos foram acidentais; é 
brincadeira. E de mau gosto. Ver tor
rar milhares de quilômetros de vege
tação com toda a população de ani
mais que dela fazem seu habitat é 
muito triste. Porém mais triste é a 
constatação da total incapacidade 
dos órgãos responsáveis para contro
lar os incêndios, as queimadas; até 
parece que eles não existem; mas, 
como eles estão aí, fica para os 
milhões de cidadãos a constatação de 
que o Brasil é, realmente, " o país do 
faz de conta". 

l!~~l!lll'llll~~~g:~I FLÁVIA BAZAR 
VÍDEO E SOM 

SERVIÇOS AUTORIZADO DAS FÁBRICAS 

PHILCO - PHILIPS - ARNO - SANYO 

CONSERTOS DE FORNOS MICROONDAS 
ESCRITÓRIO E OFICINA 

Rua Dr. Barros Júnior, 344 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-8586 - 767-9433 - Fax: 767-9659 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPP.AS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS. 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480- LI• 120 • Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 7ff1-0708 

---SEM FIONTEIBRS 
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• Papelaria 
• Artigos para Presentes 
• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 

Desperte a Alma 
Artística que há em Você. 

CENTRO CULTURAL 
MANOEL TABELLA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO S/ TELA -
DESENHO ARTÍSTICO - GRAFITE - PASTEL 

- CRAYON - PINTURA EM VIDRO -
TAPEÇARIA. 

RUA BERNARDINO DE MELO, 1737 C/16 
V. GARRIDO• NOVA IGUAÇU - 767-1721 
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CRÔNICA ARTUR DA TÁVOLA 

DIFÍCIL É SER NORMAL 
Nessa fase da vida brasileira, vê

se tanta patifaria por um lado e mo
ralismo hipócrita por outro, que o 
cronista fica a meditar: há pessoas 
que se transformam em advoga
dos de defesa porque conhecem. 
tanto a alma do criminoso (a pró
pria) mesmo sem terem jamais co
metido qualquer crime, que sabem 
como (porque precisam) proclamar 
a sua inocência. Defendem, para se 
defender da idéia (vontade) de 
matar. 

Há pessoas que são boas porque 
precisam da bondade sem a qual 
nada teriam, apenas o próprio lado 
mau. Outras há que boas não são: 
precisam da bondade para suportar 
a vida. Há pessoas que não são mo
rais: precisam da moral para viver. 
Há pessoas que se refugiam no idea
lismo como forma de não cair no 
ceticismo ou não ceder a impulsos 
inconscientes profundos que preci
sam ser guardados, esquecidos e ne
gados para não vir a tona e tomar 
conta do todo. 

Difícil não é ser puro. Difícil é ser 
normal, nem puro ou sujo, mas puro 
e sujo. Sim, normal, falível, huma
no, capaz de compreender e perce
ber o outro. 

-
Canso-me de ver sofrer pessoas 

que vivem de um reconhecimento 
que nunca virá, pedindo a atenção de 
uma palavra ou olhar de gratidão. 
Afinal, se tudo é movimento, criação, 
liberdade e é novo ( a liberdade é o 
novo, não, o oposto da prisão), tam
bém a pureza e a honestidade que 
derivem de carência ou de hipocri
sia merecem ser examinadas. Bom 
não é o bom. Bom é quem venceu 
(passando por dentro do mal) o 
próprio lado bom com o qual pre
tendeu se defender do mundo e do 
qual se tornou dependente. 

Quem fala dos outros, pressupõe 
que, por ser bom, pode dar o aval da 
bondade alheia. Isso é falso. Nin
guém é imune ao bem e ao mal. 
Chamar de bom quem nunca se 
aproximou do mal, quem fugiu dele, 
parece-me irreal. Mas quem se 
aproximou do mal e entrou em re
lação com ele muitas vezes afastou
se do bem. Outras vezes afundou-se 
nele (mal). Terá solução o impasse? 

Talvez a bondade consista em vi
ver e superar o trágico enigma da 
vida, procurando vencer cada mo
mento inevitável de maldade, com 
atos portadores de força, beleza, 
virtude ou solidariedade. 

ARTES PLÁSTICAS MANOEL TABELLA 

MESTRES FLAMENGOS 
De Berlim, é sem dúvida extrava

gante, banhada por uma luz irreali
zante e, no entanto, vigorosíssima ao 
sublinhar detalhes realísticos; a pró
pria composição encontra inéditos va
lores de movimento; a inclusão entre 
cortinados erguidos é teatralidade 
não superficial, mas vivida e abra
sante, sob um hálito de loucura Em 
Flandres, Hugo deixou a herança de 
uma emotividade ardente, guiada pe
lo fundamento estilístico meditado até 
a abstração; mas a substância mais 
íntima da sua poesia só foi compreen
dida por Quentin Metsys. 

Nesse ínterim, impunha-se Hans 
Memling, natural da Renânia, estabe
lecido em Bruges após um aprendiza
do junto a Roger· em Bruxelas. Ele 
jamais renegará as influências rena
nas., ligadas ao fantasioso mundo pic
tórico de Colônia; introduz-se, contu
do, nos círculos flamengos, a ponto de 
constituir um de seus momentos mais 
típicos. 

Graça, intimidade fechada e às 
vezes melancólica, gosto do episódio, 
afetividade familiar, estão entre as 
suas características, mas também a 
capacidade de colher com vigor, nos 
retratos, uma conceituada humani
dade. Gerard David, vindo da Holan
da para Bruges, absorve-lhe direta
mente a lição transportando-a para 
um plano de austeridade e controle, 
com linguagem mais depurada e vali-

tiva, mesmo nas escassas inflexões 
mais doces. Em seu mundo nítido e 
grave, marcado por uma rígida mora
I idade, vai-se insinuando num 
contraste elementar e franco. Sem 
perturbações, uma inflexibilidade de 
tendências até então inédita. Ao 
contrário, isso se manifesta aberta
mente em Quentin Metsys, sem dúvi
da saboreando situações sutilmente 
sensitivas com deleitado comprazi
mento. Particularmente ativo entre 
Louvain e Antuérpia, ele também 
reúne um novo repertório de formas e 
motivos renascentistas, surgidos no 
"Meio-dia"(ltáliasetentrional e França) , 
que atrai sobretudo pelos deliciosos 
refinamentos de formas e sentidos, 
impelidos ao extremo através da ten
são nervosa da linha, da vibração da 
luz sobre as formas, da preciosidade 
e do tom ilusório nas gradações de 
cores, das transparências, das diafa
neidades, dos sobressaltos de espíri
to aflorando aos lábios. 

Entre aqueles dois pintores, todavia, 
intercala-se cronologicamente Hiero
nymus Bosch, de influências holan
desas, ainda um tanto medieval no 
simbolismo, nas alusões moralistas, 
no misticismo incandescente, mas por 
outro lado audaz e revolucionário, es
pecialmente na gelidez dos olhares 
implacáveis, mais assustadores à me
dida que equilibrada em sublimações 
de formas. 

IMÓVEIS - VENDA 

Materiais de Escritório em geral e 
Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124 - 'Z' and. 
São João de Merltl - RJ 

Tel: (021) 756-3414 Fax: (021) 756-3414 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prof" Venlna Corrêa Torres, 230-100 andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 
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Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 
Direção: José carlos Nascimento 

Vende-se • Lote terreno c/ 
360 m2. Estrela Branca Lte.2 
Qdr. 1. Santa Maria. 

Vende-se - Sitio na Av. Joa
quim Costa Lima-Lote ~ -
8 . Roxo 

Vende-se - Casa - Apto. -
Loja Gde. Rua Balcuru, 222 
-Xavante 

Vende-se-Casa, 2 qts, si, coz. 
banh, área, var. e/ terr. Rua 
Tupacereta- S. Bernardo. 

Vende-se - Galpão s/ pa
redes - Cob. alumlnio - Rua 
Santiago, 85 - Vi lar dos 
Teles 

Vende-se - Terreno Lte. 12 
Qdr. 22 - Rua Projetada -
Heliópolis, próx. praça. 

Vende-se - 2 casas · Av. 
Joaquim Costa Lima, 196 -
Jrd. Piedade - Wona 

Vende-se• 2 terrenos grds. 
Rua Piratininga - S. Bernar
do - B.Roxo 

Vende-se • 2 casas • Estr. 
Plinio Salgado, 3881 -
B.Roxo 

Vende-se - 3 terrenos - Rua 
Piauí - B. São Leopoldo 

Vende-se - Sítio c/ ótima ca
sa, 4 qts, sla, coz, ban, va
randão e garagem - tipo 
mansão• terr. 1200 m2, mu
rado. Rua Retiro Feliz/ A. 
Timbira 

Vende-se - 2 casas • 3 e 4, 
sendo a três c/ telhas e a 4 
c/ laje. Rua Rocha Carva
lho, 706 - B. Roxo. 

Vende-se - Casa c/ qto. si, 
coz, banh, slão festas, gar, 
acab. ótimo. esq. alum. Rua 
Aracuam - Hinterlãndia - B. 
Roxo. 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo - RJ • Tel.: 761-0013 

JORNAL SEM FRONTEIRAS 

IMÓVEIS A VENDA 
Tel.: 767"7243- Creci: 11422 

3 CASAS: 2 qts, si, coz. banh. 
2 loj.: Perto Posto Tio Luiz 
US$30.000. 
QUEIMADOS - Casa: 3 qts, 
sala, copa/coz., banh-., área 
ser., garagem. US$15.000. 
QUBMADOS - Área 63.000 
mts2, US$ 20.000. 
QUEIMADOS-Sobrado: 2qts., 
sala, coz., banh., US$ 9.000. 
JARDIM ESPLANADA - Nova 
Iguaçu - Casa: 2 qts, sala, 
copa/coz., piscina, salão fes
tas, garagem 2 carros US$ 
60,000. 
TERRENO - Nova Iguaçu -
Centro • 480 mts2, US$ 
14.000. 
NOVA IGUAÇU • Centro - Ca
sa: 3 qts, sala copa/coz. , 
banh., gar. p/ 5 carros, área 
de 1200 mts2. US$ 80.000. 

AUSTIN - Vendo mini sítio c/ 
uma senhora casa, e de ca
seiro, bem localizada, muitas 
frutas e murada. Motivo de 
viagem. 
B. ROXO - Lanchonete pas
so ponto, movimento acima 
de 12 mil reais. Mensal 
frente à Praça. Urgente. Mo
t ivo outro negócio. P. 70 mil 
reais. 

CERÂMICA • Urgente passo 
Armarinho, c/ estoque cont. 
por não ser do ramo, novo, 
no centro. 
B. ROXO - Passo Posto de 
Gasolina. Melhores pontos 
da cidade. Vendo motivo de 
viagem. Cont. Novo. 
M. AGUDO· Urgente. Passo 
uma loja centro c/ 148 m2 
mais um girau. Cont. novo. 
Motivo de viagem. 
B. ROXO • Vendo casa de 
sucos, no calçadão, bem lo
calizada, movimento acima 
de 1 O mil reais. Mensal. 
Cont. novo. P. 38 mil reais. 

NOVA IGUAÇU - Urgente -
Vendo casa sucos e lancho
nete. Bem localizada. Vários 
Pontos. Movimento Bom. E. 
todos os t ipos de preços. 
SANTA EUGÊNIA - Urgente 
vendo uma casa c/ 3 quar
tos e sala, 2 banheiros, co
zinha e garagem, quintal 
grande. 12 mil reais a com· 
binar. Aceito carro e te l. 
parte do pagamento. 

BAIXADA FLUMINENSE -
VENDO OUTRAS CASAS 
BEM LOCALIZADAS, VÁRIOS 
PREÇOS· TEL: 767-7243 
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ENTREVISTA 

DR. LAUDELINO GATTO FILHO, JUIZ DA 5!! JCJ - TRT / RJ 

SEM FRONTEIRAS - O Dr. José Ma
ria de Meno Porto, esteve em Nova Igua
çu em passado recente anunciando a 
construção de sede própria das Juntas de 
Conciliação e Julgamento nesta área 
geográfica. Apesar de anunciada sua 
conclusão em 6 meses, não foram sequer 
"plantados" os alicerces da obra. 

Que tipo de problema está impedindo 
seu andamento? 

LAUDELINO - A pergunta deve ser 
dirigida ao Dr. Mello Porto, pessoa indi
cada para melhor respondê-Ia. 

No entanto, podemos adiantar que um 
dos problemas passa pela falta de vota
ção do orçamento da UNIAO. 

De qualquer forma, as Juntas de Nova 
Iguaçu estão muito bem instaladas, com 
espaço ffsico sobrando e em local bas
tante fácil de ser atingido. Não há, assim, 
urgência em construir novas instalações. 
Não há mais a urgência. 

SEM FRONTEIRAS - Superados os 
problemas existem projetos, de seu conhe
cimento, para obras similares em outros 
municípios periféricos a Nova Iguaçu? 

LAUDELINO - As obras prometidas 
foram realizadas pela administração 
MELLO PORTO, ressaltando-se, por 
exemplo, a obra para instalar as Juntas 
de São João de Meriti. 

Não temos conhecimento de novas 
obras nos municípios periféricos. 

AMIGOS 
HOMENAGEIAM 

GUABIRABA 
Promovido pelo SINCOV ANI - Sind. do 

Com. Varejista de Nova Iguaçu, o empresá
rio Humphrey Guabiraba, foi homenagea
do pelos seus inúmeros amigos que lhe fo
ram dar seu abraço pela passagem de seu 
aniverário, no último dia 13. 

Aproximadamente 150 convivis partici
param desse evento social e entre eles: o 
Dep. Nelson Bornier, Luís Carlos Duarte 
Batista, Vicente G. Pobrinho (Pres. do Sin
covani), Iria Weschenfelder, Manoel Ta-

SEM FRONTEI
RAS - No caso das 
JCJs, em Nova 
Iguaçu, vários sin
dicatos patronais e 
de trabalhadores, 
quando do lança
mento de sua pedra 
fundamental, com
prometeram-se pu
blicamente a ajudar 
o TRT na constru
ção. Por que só fi
cou na promessa? 

IAUDELINO 
Realmente vários 
sindicatos anuncia
ram que ajudariam 
o Tribunal na realização da obra de No
va Iguaçu. Aliás, temos promessa de em
presas privadas para o fornecimento de 
materiais. A qualquer tempo poder-se-á 
implantar a obra 

SEM FRONTEIRAS - No "realese" que 
foi distribuído naquela oportunidade à 
Imprensa, havia a previsão da instalação 
de uma Junta em Belford Roxo. O Sr. sabe 
quando isso se dará e como? 

LAUDELINO - O município de Bel
ford Roxo foi incluído no projeto de lei 
enviado ao Congresso visando a criação e 
instalação de novas juntas. Tão logo seja o 
projeto votado, criando a junta, a instalação 

Vicente Guimarães Sobrinho, Pres. do 
Sincovani, promotor da festa com Wlslaine 
Duarte Pereira, que foram levar o abraço 

ao aniversariante. 

será procedida. Não 
se pode esquecer, no 
entanto, que os 
Congressistas já 
anunciaram que não 
votarão projetos 
oriundos do Poder 
Judiciário em repre
sália pela cassação da 
candidatura de Sen. 
Humberto Lucena. 
Assim, só nos resta 
esperar. 

SEM FRONTEI
RAS - Da mesma 
forma empresários 
e trabalhadores po
deriam prestar al
gum tipo de coope
ração com o TRT? 

IAUDEUNO-Fm
pregados e empresá
rios, através de seus 
sindicatos, já se com
prometeram a ajudar 
o Tribunal nas obras 
de instalações das 

juntas, conforme já respondido acima 
SEM FRONTEIRAS - A ajuda do exe

cutivo local também seria importante? 
LAUDELINO- O executivo Municipal já 

ajudou. Convém lembrar que o terreno pa
ra a instalação das Juntas de Nova Iguaçu 
foi cedido pelo município. Os demais pre
feitos sempre se dispuseram a ajudar, como, 
por exemplo, o de São João de Meriti. 

SEM FRONTEIRAS - Em sendo ins
taladas seriam também informatizadas? 

LAUDELINO - Com certeza. A5 juntas 
que forem instaladas a partir de agora de
verão ser informatizadas para acompa
nhar a totalidade das juntas da 1 ª Região. 

Deputado Nelson Bornier, que participa 
de quase todos os eventos acontecidos na 

Baixada, no abraço a Humphrey - o 
aniversarian1e. 

SEM FRONTEIRAS - O prazo de ad
ministração de Meno Porto está próxi
mo de se findar. Será que o processo por 
ele iniciado não será interrompido na 
próxima administração? 

LAUDELINO - Temos informações 
que o candidato a Presidente na próxima 
gestão dará continuidade às obras se for 
eleito. Aguarda-se a eleição. Mas deve 
ser lembrado que o referente à obra fisi
ca e à informatização pouco se poderá 
fazer, face o trabalho da administração 
MELLO PORTO. O próximo Presi
dente deverá dar prioridade aos assun
tos internos do Tribunal, em nossa vi
são. Aliás, tarefa dificílima e requer 
muito entrosamento com todos os 
juízes, seja do Primeiro Grau, seja do 
Segundo Grau de Jurisdição. 

SEM FRONTEIRAS - Por que? 
LAUDELINO - Onde há muitas pes

soas que trabalham intelectualmente, 
há muitas opiniões divergentes. Saber 
distinguir entre tais opiniões aquela 
que mais se adequa ao Tribunal é tare
fa que requer sensibilidade apurada. 
Além disso, os funcionários de carreira 
deverão ser melhor aproveitados. En! 
tendemos que a prata da casa de ser 
prestigiada. 

SEM FRONTEIRAS -Finalmente, o Sr. 
tem algo à acrescentar nesta entrevista? 

LAUDELINO - O que podemos acres
centar é a constata~o de que a Justiça 
do Trabalho ocupa· lugar de destaque 
entre as preferências da população 
quando tem que escolher o que funciona 
neste país. Isto é fruto de esforço e dedi
cação dos Juízes e funcionários, que dão 
exemplo aos outros órgãos do Estado. 

A Justiça do Trabalho é a Justiça que 
funciona. 

bella, Wislaine Duarte (Maninho), J effer
son Martino (Pres. da Ass. Médica), Luiz 
Carlos EI Huaick de Medeiros, entre outros. 

A "!1fllera" da Imprensa lcx:al dfre ~te, pres
tigiando àquele que a tem sempre prestigiado. 

Carlos Moraes Costa, Prefeito de Japerí, lá 
também compareceu para o abraço ao ani
versariante, além de várias outras personali
dades do cenário iguaçuano e dessa região 
geográfica da Baixada de Guanabara. 

O ágape foi btjlhantemente animado pela 
BANDA SINFONICA DE NOVA IGUA
ÇU, composta por cerca de 50 músicos da 
mais alta qualidade e com excelente reper
tório, regida por Alcir Valente. 

Vale a pena ouvir de novo! 

;fg:) ,~~-- ---,.--..--------,----------------
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ESPIRITISMO 

"Há encontros que são encontros, 
encontros que são reencontras e 
reencontras que são verdadeiros 
desencontros". 

Victor Hugo 

A nossa é uma natureza ro
mântica, apesar de tudo contri
buir para sermos cada vez mais 
realistas. 

A expressão "almas-gêmeas" . 
foi largamente utilizada na no
vela recentemente apresentada, 
dando-nos a entender que exis
tem dois seres que foram cria
dos um para o outro por deter
minação divina. Ocorre que a 
visão espírita não concebe desta 
forma, ela esclarece que há es
píritos que em função da simila
ridade de experiências, grau 
evolutivo e até de vidas que jun
tos partilharam em regime de 
estreita convivência, tornaram
se afins. Construiram uma rela
ção de simpatia e amor e por 
isso atraem-se mutuamente. Is
so somente é possível pelo que 
cultivaram na esteira do tempo 
e não porque Deus determinou 
que, independente de quaisquer 
circunstâncias eles se ligariam 
pelo infinito de seus dias. 

CEZARSAIO 

Esta teoria tem sua origem na 
mitologia grega e vem sendo 
concebida como verdadeira por 
muitos povos. 

É natural que nos afinizemos 
com mais de uma pessoa por tudo 
de semelhante e até de diferente 
que entre nós se soma, com isso 
temos muitas criaturas afins ao 
invés de uma. , 

Que exista alguém com quem 
possamos pensar em voz alta, divi
dir problemas e partilhar alegrias é 
perfeitamente lógico e necessário, 
não se seguindo daí que esta pessoa 
seja nossa alma-gêmea. 

Deus cria incessantemente, se 
não fosse assim, então todos os 
que foram criados antes ou de
pois de nós, só seriam irmãos e 
não irmãos gêmeos ou almas-gê
meas ao contrário dos que hou
vessem saído do "forno divino" no 
mesmo instante que nós. 

Agora, entre crer ou ter uma 
alma-gêmea e ser ou ter uma 
"alma algemada", convenhamos 
que a primeira hipótese é prefe
rível à segunda. 

ARTISTA EM DESTAQUE CARLOS ARVIZIAN 

JAIR LEMOS - COMUNICADOR NOTA 
DEZ DOS 1360 Khtz 

Assim como os cantores, os comunicadores usam sua voz para 
transmitir aos ouvintes, cada qual na sua área, as notícias, curiosidades, 
disseminando cultura e entretenimento à população. São os artistas da 
palavra E nessa edição o artista da palavra é Jair Lemos. 

Jair Lemos estreou em rádio na ci- féu BOLA DE OURO 93, granjeando 
dade de CAÇADOR, em Santa Catari- admiração e carinho do público pre
na, onde nasceu. Comunicador muito sente, fato deveras badalado por toda 
versátil foi logo convidado para traba- a imprensa. 
lhar na Rádio Independência de Curiti
ba, onde apresentou diversos progra
mas, tornando-se, em pouco tempo, 
um ídolo do rádio local. 

Mas a sede de ir para as cidades 
maiores o dominava: fazer sucesso no 
Rio, São Paulo ... 

Foi assim que acabou na Rádio 
Mauá, na Tupy, na Nacional... 

JAIR LEMOS é profissional dos mais 
brilhantes, de fala fácil, de colocações 
certas no que diz e, às vezes, empol
gado, passa para o ouvinte toda a ga
ma de sentimentos que lhe vai por 
dentro. 

Um locutor, um noticiarista, uma al
ma de artista, preopupado com os pro
blemas sociais, JAIR LEMOS sempre 
procurou ajudar, construir, visando mi
nimizar uma necessidade, dar uma in
formação, algo que seja importante 
para quem está na escuta. 

Recentemente, ele conduziu com 
maestria e elegância, a entrega do Tro-

Telê Santana e Jair Lemos, quando da 
entrega do Troféu BOLA DE OURO 93 

JAIR LEMOS é atualmente Comuni-
cador da Rádio Guanabara-Rede Ban
deirantes, do programa CONVERSA 
PUXA CONVERSA, que tem a direção 
de LAÉRCIO ALVES, e a participação 
do Analista EUNÁPIO CESAR, doublê 
de Jornalista e Advogado. 

Na Rádio Nacional, Lemos empresta 
seu talento às notícias dentro do pro
grama NO MUNDO DA BOLA, com 
LUÍS PENIDO, o •Garotão da Galera•. 

.# 0 (,t O "O MELHOR DA 
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-f-0 COZINHA ÁRABE" 
~ O Atendimento que 

· · ·· Você Merece 
Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Em Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 

·· Av. Amaral Peixoto, 631 

Em Queimados: 
R. Ver. Marinho H. Oliveira, 222 

Em São João de Meriti: 
Shopping Sendas Loja C 55. 

765-8407 
ENCOMENDAS DE 

Tortas, Pizzas, Doces Finos, 
Salgadinhos e Sorvetes é na 

Trav. Mariano de Moura, 85 -
Centro· - Nova Iguaçu - RJ. 
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Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 
Nova lguaçu:'Fel.: 767-1227 

Trav. Yboty 17 - (Em treme a 94• ZE) 

ri. 
C_ESA 

JARDIM - PRÉ - C.A. 
1º GRAU - REGULAR E 

SUPLETIVO 
2° GRAU - CONTABILIDADE 

E INFORMÁTICA 

Av. dos lncon.fidentes, 41 - Austin 
N. Iguaçu - Tel.: 665-221 o 

TIPOGRAFIA SÃO JOSÉ 
MARTEL SANTIAGO TIPOGRAFIA LTDA 

CONVITES - TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 767-5470 
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MUNICÍPIO . 

ESCOLA MUNICIPAL CONDESSA INFANTE GANHA TELA 
A ÓLEO DE SUA PATRONA 

Alunos do supletivo entoando o Hino de Belford Roxo. 

Em solenidade realizada no dia 21 de outubro 
último, o JORNAL SEM FRONTEIRAS, através de 
seus diretores João Fontes de Almeida (J. Fontes) e 
Carlos Roberto de Andrade Trigo, entregaram à 
Escola Municipal Condessa Infante, na Piam, em 
Belford Roxo, uma tela a óleo, de autoria do primeiro, 
retratando a patrona da Escola. 

Ronaldo Júlio (Dir. da Funbel), i:>rot- Suzete, Prof- Dulce, 
Prof" Rosângela (diretora da escola), J.Fontes, Hélio 

Bárcia, Jeferson e Odilon Barbosa, compondo a mesa. 

As solenidades foram abertas com os alunos do 
,upletivo, juntamente com seus professores e convi
jados entoando o hino da cidade. 

Foram momentos de fortes emoções, quando não 
só o autor da obra foi homenageado, bem como o 

·:: __ p.R:~':!::•w.!~I111:1í:íl!EililiJi•lii111
llJ!

1l 
DOENÇAS EMOCIONAI$ 

PSIQUIATRIA- MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
Professor da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO , 

. CREMERJ: 52.27282-5 • Tel.: 768-3884 

R. DE VASCONCELOS PAIXÃO 
Dental Nova Iguaçu 

Artigos Odontológicos-Médicos-Ortopédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebulização - Cadeiras de Rodas· 

Colchão e assentos D'água - Aluguel de camas Falwer 
R. Otávio Tarquínio, 238 Ljs. 16/39 - Nova Iguaçu - RJ . 

Tels.: (Fax) 767-7919 e 767-5270 

artista plástico-mirim Jeferson Pereira, que deu ensejo 
com seu desenho, e através de Rosana Mori a que 
o fato viesse a se concretizar na tela em questão. 

••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• 1 
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A Diretora Rosângela emocionada faz seus 
agradecimentos ao artista pela doação. 

Inúmeras personalidades ligadas a educação e a 
cultura - em especial - estiveram presentes ao evento, 
coordenado por Cartos Trigo, entre elas a Prof8 Rosân
gela Hemandes (atual diretora da escola), Prof' Dulce 
do Couto Nunes (ex-diretora), Profl Suzete Carreiro 
(representando a Secretária de Educação, Príscila B. 
Villanova), Profl Fernanda Bicchieri Soares (educado
ra, vice- presidente do CENPRE e diretora na ACIBER), 
Ronaldo Júlio (diretor do Depto. de Cultura da PMBR
FUNBEL), Hélio Bárcia (representante do Rotary Bel
ford Roxo), Odilon Barbosa (historiador), Jeferson Pe
reira (artista plástico-mirim, aluno do Centro Cultural 
Manoel Tabella), que compuseram a mesa da soleni
dade, além do artista J. Fontes. 

O evento contou com a presença do Detetive João 
Batista, do IFP local, Iara Lima (pres. da Casa da 
Amizade de B. Roxo), Maria José Nunes (ex-diretora 

PIERO Retífica de Motores 
Industria e Comércio 

Motores a Gasolina e Álcool 
Agora em Nova lguaçu-Nilópolis-São João de Meriti 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Mesquita - N. Iguaçu - RJ 
(an1iga Getúlio de Moura) 

I 
Fones: 796-4726 e 796-1895 

LANCHONETE 
PALMA DE OURO L TOA 

"Desafia quem tem melhor preço" 
Lanches e Bebidas em geral 

Direção do Pascoal 
Rua Otávio Tarquínio, 16 - Nova Iguaçu 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

• 

- filha da 
Profª Dul
ce), o pres. 
Milson, da 
Associação 
de Mora
dores da 
Piam, Nova 
Piam e Vila 
Entre-Rios ===-------"= 
e ma i S a Professores, alunos e funcionários 
participa- participaram da cerimônia. 

ção especial do violonista José Carlos Dolavalle, que 
executou belíssima obra clássica. 

Ronaldo Júlio, Diretor da FUNBEL, recebeu das 
mãos de J. Fontes a tela, nas medidas 54 x 66, 
repassando-a à Prof' Rosãngela Hernandes, dire
tora da escola, que não conseguiu conter a emoção 
que o fato lhe causou. 

O Prefeito Jorge Júlio e a Prof8 Príscila B. Villanova, 
que foram convidados, não puderam comparecer 
em virtude de compromissos anteriores assumidos. 

Geanna Maria Zappi Recordati Infante - a Condes
sa Infante - está perenemente gravada nesta obra, 
cuja família doou, à época, o terreno onde hoje se 
situa a escola, no Bairro Piam, em Belford Roxo. 

AGRADECIMENTOS 
Aqui externamos nossos mais sinceros agradeci

mentos à Manoel Tabella e Rubens de Lima - ambos 
artistas plásticos - que participaram cada um com a 
sua contribuição na obra. O primeiro pela fabricação 
da tela e ao segundo pela fabricação da moldura que 
a guarneceu, assim como ao empresário Juarez (que 
participou do coqueteQ, ao corpo de funcionários, ao 
corpo docente e discente desse estabelecimento pú
blico de ensino que prestigiaram o histórico evento. 

----Direção: Manuel J. S. Robalinho 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos "Tickets• 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 
Rua Dr. Thlbau, 20 - Tel.: 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu - RJ · 

e 
E 
M 

Rua Virgilina Bicchieri, · 61 Belford Roxo - RJ -Tel.: 761-4881 
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li móvel - pênis de velho. Se

gundo MAGRI, imexível. 

Rfil clolatria - veneração ao dólar. 

Ex: PC FARIAS 

~ aio - planta daninha que nasce 

entre o trigo. Ex: os votos nasci

dos entre os de CARLOS TRIGO 

l;:a;l ocaso - levar camisinha para o 

motel e não usar por falta de ere

ção. Fiasco JONTEX. 

n.~I ixeiro - ser extraterrestre de 

difícil aparição. 

l::J!ll inchamento - decisão do 

Congresso visando matar o po

bre. Salário-mínimo. 

IJ ula - molusco comido pelo tuca

no. 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de 

troca - Consertos ,. Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
• Carpetes moldados e fono de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 
Direção de Reinaldo 

Av. Benjamin P Dias, 830 - 8eWord RolCD • Te/.: 76Hl285 
R Braga, 5 - Penha Orcular fesq. e/ Lobo Jr.} Te/: 280Sl48 

ADVOCACIA - (CÍVEL, FAMÍLIA, TRABALHISTA 
E PREVIDENCIÁRIA) 

ADMINISTRAÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS 
Luiz Carlos Fávaro - OAB/RJ 79.975 - CREC1 22.047 

Anna Maria Martins D. Fávaro - OAB/RJ 33.408 

Tel.: 767-3825 
R. Bernardino de Melo, 2075 - Sala 204 • Nova Iguaçu - RJ 

Rua Prof> Venlna COJTea Too • 
NOVAIGI./AÇU ~ 768-517 

. Rua Carmela Outra, 1.728. 

NILÔPOLIS ~ 791-4112 
Rua Antõnlo Telles Menezes, 41 - sala 308 

~ 756-9084 
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* Um abraço para ANDRESSA 

APARECIDA MARCHETTI, 

leitora desta coluna em Cachoeiro de 

ltapemirim, Espírito Santo. 

Para ela que é recepcionista do 

Supermercado SALVADOR, em 

Cachoeiro, o ronronar afetuoso deste 
GATO vadio. 

* Prato servido nas apurações da 

Zona Oeste: VOTO A LA GREGA. 

* ITAMAR FRANCO feliz da vida por 

haver eleito seu sucessor. Em alto 

astral, o baianeiro não vai pra cama 

sem o JÔ SOARES e não dorme sem 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS • 

Rua Enrique wssac, 94 - Fone: 796-1002 
Edson Passos - Mesquita - RJ 

antes assistir o filme SE MEU FUSCA 

FALASSE. 

Por hoje é só! 

Agora este GATO vai tomar o seu 
pires de uísque e juntar dinheiro prá 

comprar votos em 96. 

WESCHENFELDER é nome de piano. Piano 
sem calda, na foto carregado por ALBERTO 

AQUINO e EMÍLIO SANTIAGO. 

QI.INCTCC@ 
COMPUTAÇÃO GRÁFICA 
Pro·jetos e Desenhos em AUTO CAD 
- Plotagem em Papel Vegetal e Sulfite, 
Cópias Xerográficas e Heliográficas 

e Suprimentos em Geral. 

Tel./Fax: (021) 761-7000 
Av. Benjamin Pinto Dias, 1372 • Galeria Três 
Nações - Ed. Rosa do Couto 4° Andar - Sala 
401 • Belford Roxo· CEP.: 26130-050 • RJ 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 

IOANM SEM FRONTEIRAS 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F-. da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nC? 5 

Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 
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O CIRCO MERECE 
Em Roma, o governo permitia que o 

plebeu fosse ao circo! Hoje, na Europa, 
o circo também tem sua área perma
nente onde uma agenda anuncia o dia 
que o circo vai se apresentar! Os cir
c.enses pedem aos prefeitos uma área 
destinada ao circo, pois a falta de espa
ço é o inimigo deles. Espero que o go
verno ache a solução. O circo merece 
todo o carinho e respeito. É uma linda 
arte e não pode desaparecer! 

DULCE PONTES 
Sensacional a apresentação da canto

ra portuguesa "Dulce Pontes" no pro
grama da Hebe, onde cantou a bonita 
"Canção do Mar", uma linda música. 
Ela é muito bonita e estava muito bem 
vestida. O disco está a venda. Tem tudo 
para fazer sucesso. Boa sorte. 

GOLDENBOYS 
A Jovem Guarda está no Teatro 

SUAM onde apresentou Wanderley 
Cardoso e dias 14/15/16 de outubro, 
Golden Boys sobir~m ao palco, 19 hs. 
O grupo em sua volta está fazendo 
muito sucesso e foi homenageado 
com os troféus Pandeiro de Ouro e 
Antena de Ouro. Em 1992, Golden 
Boys foi convidado para show nos 
EUA (Orlando e Miami) e na França 
(Paris). 

* Fernando Gabeira vai defender no 
Congresso o Serviço Militar facultativo. 
* Lombardi vai gravar um LP de salmos. 
* O conflito entre polícia e bandido está 

afa5tando o público da festa da Penha. 
Muita gente não compareceu. É uma pena. 

* Eva Wilma, Irene Ravache e Osmar 
Prado estão dando um banho de talen
to na telinha. 
* Milton Cunha é a verdadeira felici

dade na quadra da Beija-Flor. Super 

feliz, atencioso e simpático. Estou gos
tando de ver o dinamismo dele. A esco
la está investindo no novo talento. Boa 
sorte. 

* Está ótimo o programa Flash da TV 
Bandeirantes com Amaury Jr. Sempre 
apresentando uma bonita festa. 
* Angélica está tentando junto ao 

SBT um programa de variedades no 
fim de semana para 95. A bonita loiri
nha é modelito da Flet Car. 

* Renato Aragão e Dedé Santana esta
rão no cinema em 95. Filme: "O Anjo e 
os Trapalhões". 
* O Vasco da Gama elegerá seu novo 

presidente dia 11/11. 
* Miguel Pereira estará apresentan

do a festa da cidade dia 22/10. Sem 
dúvida é mesmo muito bonita e tem 
na FENART o destaque da festivi
dade. 

RIOSAMPA 
Dia 7/11 a casa apresentará a entre

ga do Troféu Fernando Moreno aos 
melhores do rádio, TV, cinema, 
esportes, etc, às 21 hs. Fernando é 
colunista da revista Amiga. 

OUTRAS 
* Um abraço para o pessoal da Asso

ciação Comercial Nilopolitana. Outro 
para o cracaço da velha guarda de com
positores, Bartolomeu Silva. Bartolo-

. meu fez sue.essa com "Recordaçóes de 
um Romance". 

* Luiz Carlos, Rubens eSheyla Triane 
inauguraram suas exposições de pintu
ras no Esotérico's Bar em Nilópolis dia 
25/10, às 18 hs. 

* Flávio Nakandakare abre exposição 
de pinturas 04 de novembro no Sesc 
Meriti. E primeiro de dezembro ele 

QUEM NÃO SE COMUNICA SE 
TRUMBICA, JÁ DIZIA o 11VELHO 

GUERREIRO11
• 

ANUNCIE 

__ , 
CONV~NIOS: 

PÔlícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, Mi-' 
nistérios dos Transportes, Compactar, Pedreira 

Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

767-1119 
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MARCELLO SOUZA 

RENATAALVES 

mostra suas pinturas no Sesc B. Mansa. 
Flávio já está selecionado no Sesc para 
95. Com certeza ele entrará no Sesc 
nacional. É uma questão de tempo. 
* A comemoração da festa de N.S. 

Aparecida foi uma das melhores da Sé 
nilopolitana. Estava lotada. 

JANTAR NA BEUA 
O Conselho de Entidades e Obras So

ciais de Nilópolis - CEOS - servirá um 
Jantar Beneficente, na Beija-Flor 
02/12, às 21 hs. O espetáculo ficará por 
conta do cantor e tecladista João da 
Ilha, da Academia Cristiane Lopes e da 
bateria da escola. Haverá um sorteio de 
uma bicicleta. Fone: 791-6756. 

FEIRA 
A Feira de Artesanato reunirá artistas 

de todo o Rio de Janeiro com os alunos 

do Curso de Atendimento Comunitá
rio Nelson Abraão David na ex-quadra 
da Beija-Flor, entre 25 e 27 de novem
bro. A inscrição está aberta. 

SHEYLA TRIANE 
A artista plástica Sheyla Triane Lou

bach fará a sua primeira exposição de 
pinturas no Exotérico's Bar e exibirá 04 
telas contemporâneas sobre paisagem 
e figura. Mostrará também o céu, o 
contraste entre as cores e as formas, a 
montanha e a árvore, dando um toque 
especial com as cores verde, amarelo, 
azul e roxo. Em sua infância já mostra
va o talento da arte e na escola venceu 
três concursos. Ela gosta de Renoir, 
Van Gogh e Ticiano. Em 95 ela se for
ma em História da Arte pela UERJ. 
Sheyla também domina a caricatura, 
ilustração e retrato. 

MANHA NO SESC 94 
No Sesc N. Iguaçu a coleção João Sata

mini obteve mais de 4 mil assinaturas 
durante 4 meses, Flávio Nakandakare e 
Ina Knesil, tiveram mais de mil assinatu
ras em um mês. São os campeões. Loro 
vendeu uma tela, Leda Monteiro, duas. 
Flávio foi o que mais agradou ao público. 

NOSSAS VOVÓS 
O Lar Monte das Oliveiras em Moque

tá tem 22 senhoras entre 65 e 110 anos. 
Elas precisam de colchões, lençóis, leite, 
carne e ventilador. A coordenadora Rosa 
Ferreira disse que tem altas despesas 
com remédios e que precisa fazer um 
banheiro na casa. Fone: 767-2209. 

POLÍTICA 
1- Um cabo eleitoral do PDT Niló

polis, só faltou derrubar uma moça 
que na tentativa de se livrar dele, apa
receu suas pernas! Tudo porque ele 
forçava-a a aceitar um santinho. Que 
vergonha! 

VISITE-NOS 

ROO. PRES. OUTRA, KM 7 
SÃO JOÃO DE MERITI - TEL.: 756-2863 

Quer ficar conhecido no meio publicitário? 

1 FAÇA COMO NÓS DO "SEM FRONTEIRAS" 1 

CONFIE A REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE SEU VEÍCULO À UM 
REPRESENTANTE QUE ESTÁ SEMPRE EM EVIDÊNCIA. 

ASSIM VOCÊ aparece e fica conhecido. 

J.C. Representaçõe~ e Publicidades Ltda 
REPRESENTANTE COMERCIAL: RADIO/JORNAWREVISTA/OUTDOOR. 
Rio de Janeiro - Tel.: (021) 262-7469 / Fax (021) 533-1133 Correspondente: Fortleza /Salvador/ 
São Paulo -Telefax: (011) 223-7551 BeloHorizonte/Curitiba/Porto Alegre. 
Brasfile - Telefax: (061) 224-5108 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 

Tels.: 767-0124 / 787-0529 
"TOMAI TAMBÉM O CAPACETE DA SALVAÇÃO, E A ESPADA DO ESPÍRITO, QUE É A PALAVRA DE DEUS" 
Eféslos 06-17 LEIA A BÍBLIA ~ - . 
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DIREITO Silmária Berriel 

VERGONHA NACIONAL 
O Estado do Rio de Janeiro está 

exposto à vergonha nacional. Como 
se já não bastasse a pecha de osten
tar o maior índice de violência no país, 
agora, com as eleições o Estado do 
Rio de Janeiro passou à condição de 
vanguardeiro da fraude. Até Alagoas, 
até então líder da fraude em compara
ção com o nosso Estado, teve um 
comportamento de freira. 

Já advertia, em artigo anterior, aqui 
publicado, sobre a possibilidade 
concreta de fraudes. Falei da impuni
dade, como motor da fraude. Agora é 
chorar sobre o leite derramado, 
conforme me disseram, fez o Procura
dor Regional do TRE, Dr. Molina, ao 
comentar em voz alta, no recinto do 
Tribunal, reproduzido no Jornal "0 
DIA": "Essa candidata L.G. é a campeã 
de fraude". Mas, se analisarmos bem, 
isto só foi possível, com a conivência, 
por omissão do próprio Tribunal. Se 
tivesse admitido, nas eleições pas
sadas, a recontagem de votos, no 
segundo turno, na 82ª ZE, o esque
ma de fraude que atuou naquela 
oportunidade, não ousaria se repetir 
nestas eleições. Como não deu em 
nada, repetiram a dose e, agora, só 
resta constatar e reclamar, ou lamen
tar, pois, punição, inquérito, isto, 
deixa prá lá. 

Nestas eleições, ouvidos atentos e 
perguntas suscitadas, permitiram-me 

SEM f D'dHíãR·es 
767-1119 

detectar algumas fraudes. A das 'ur
nas grávidas", esquema da 82ª ZE, e 
quem sabe de tantas outras, que 
consiste em aumentar o número de 
votantes, engravidando a urna com 
mais alguns votos, empatando o nú
mero de votos existentes na urna, esta 
já engravidada, com o número regis
trado na ata. Até a 67ª ZE, mereceu 
comentários a esse respeito, no Jornal 
"0 GLOBO", embora, até agora, nada 
provado. Como na apuração só se 
confere o número da ata com os votos 
existentes, na pressa de apurar, a 
fraude passa. Só não passa se os 
votos engravidados forem grafados 
com a mesma letra. Se se conferisse, 
na apuração, o número de compare
centes consignado na ata, pelo livro 
de leitores, tendo em conta os apên
dices destacados, a fraude não pas
saria. Para a perpetração dessa 
fraude é necessária a conivência da 
mesa receptora. Daí, certamente, a 
possível existência de quadrilha tra
balhando nesse setor, previamente às 
eleições, para garantir o esquema e 
permitir o mercado de votos. A facilita
ção da constituição desse esquema é 
a manutenção do mesmo pessoal que 
vem trabalhando de eleição para elei
ção, sem qualquer rotatividade. Daí, 
por que se repetiu, nestas eleições, a 
fraude da 82ª ZE perpetrada na elei
ção anterior. Outra fraude, que segun-

SEM 
FRONTEIRAS 

LEIAE 
DIVULGUE 

MOTEL 

do me informaram, foi aplicada no 
CIEP Morro Agudo, nas eleições pas
sadas. De posse de uma cédula ofi
cial, devidamente autenticada pela 
Mesa Receptora, entregue aos frau
dadores, ou obtida por via de um dos 
participantes do esquema, que vota, e 
deposita na urna uma cédula idêntica 
a que lhe foi entregue pela mesa, que 
vai ser anulada, mas leva a autêntica, 
os fraudadores chamam o eleitor e, ou 
compra o voto, ou o induz a votar, 
levando a cédula autêntica, em poder 
dos fraudadores, que é depositada na 
urna, devolvendo o eleitor, aos frauda
dores, a cédula em branco que rece
beu da Mesa Receptora, e só aí, re
cebe o dinheiro relativo à venda de 
seu voto. Essa cédula autêntica, entra 
em circuito, repetindo-se a operação 
•n• vezes. Não atinei, ainda, em que 
consiste a fraude do 'gasparzinho'. Já 
ouvi comentários, mas não consegui 
detectar como é feita. Presumo que é 

- voto com título de outro. A Mesa Re
ceptora não confere a assinatura do 
eleitor, nem, para isso é instruída e 
orientada pela Justiça Eleitoral. Como 
não há conferência de assinatura é 
perfeitamente possível alguém votar 
pelo eleitor assinando por ele. 

A fraude na apuração, evidente
mente, é facilitada pela inexistência 
real de fiscalização. Os borrões, sobre 
o qual se detém os fiscais, quando são 
levados à transposição para o boletim 
oficial, são adulterados. Essa transpo
sição é feita sem a presença de qual
quer fiscal. A Contagem em monti-

A LEITURA 
QUE VOCÊ 

PODE LEVAR 
PARA SUA 

CASA 

nhos, facilita acrescen
tar votos, ou jogar, no 
montinho, votos de ou
tros candidatos. Isto, sem falar, na 
fraude eletrônica que é um capítulo à 
parte e de dificuldades óbvias de se
rem detectadas. 

Certo, de todos esses comentários, 
apreendidos nas conversas e perqui
rições que desenvolvi, no recente pro
cesso eleitoral, é que a praga da 
fraude, parece, agora, está na mira da 
Justiça Eleitoral, que, tem as suas fa
lhas, pois é quem escolhe e designa 
as mesas receptoras. e apuradoras de 
votos. O Corregedor Geral do Tribunal 
Superior Eleitoral, Ministro Cid Fla
querScartezzini, ante o volume assus
tador das fraudes verificadas em nos
so Estado, saiu de Brasília e veio ao 
Rio de Janeiro acompanhar de perto 
as apurações. Em declarações pela 
imprensa está dizendo que fará acon
tecer, que os fraudadores e seus be
neficiários não ficarão impunes. Difícil 
acreditar nisto. Em Santa Cruz (Zona 
Oeste do Rio), o Juiz local constalou 
que 90% (noventa por cento) dos bo
letins foram adulterados. Não há notí
cia de que tivessem sido instaurados 
quaisquer inquéritos criminais sobre 
tão graves atos. É a velha e eterna 
impunidade, amiga acolhedora e pro
tetora dos fraudadores, que subsiste, 
tão somente, pela negligência, ou in
dulgência, dos que deviam, diligente
mente, aplicar a lei e as sanções nela 
previstas. 

* Silmária Berriel é advogada 

Bomboniere 
Bombons finos e variados 

Passe grandes momentos 
noCOMANCHE 

1 ACEITAMOS LISTA DE CASAMENTO 

O Presente Ideal para as Grandes 
Ocasiões 

!r=~,~~,:~== 
Aceitamos encomendas ~e cestas 

(café da manhã, lanche, aniversário, 
maternidade1 etc.) 

Faça uma surpresa para seu AMOR 
Rua Floresta Miranda, 36 - Nova Iguaçu -· Centro 

(Em frente a passagem subterrânea Getúlio Moura) 

2ª QUINZENA/ OUT/94 

Suítes de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 

Piscina com Sauna e Hidromassagem 

Com este anúncio Desconto 
Comanche 20% Dom. a Sexta 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel.: 767-1922 
(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

JOIINRl SEM FRONTEIRAS 

Porcelana Chinesa - Bijouterlas - Cerâmicas 
- G;ristais - Quadros - Peças em Estilo 

Country 

ARTIGOS IMPORTADOS: 
Flores, Folhagens, Perfumes, Óculos, 

Relógios, etc. 
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CLUBS DE SERVIÇO 

GRÃO-MESTRE DA LOJA 
MAÇÔNICA DO RIO PROFERIU 
PALESTRA NO NOVA IGUAÇU 

Alcides Sant'anna, Luiz Zvelter, recebendo o 
certificado de participação das mãos do Pres. 

Hércules Alpino. 

Com a mesa composta pelo presidente Hercules 
Alpino, Artur Silva, Nascimento Maçana, Luiz Sér
gio, Irinéia Moreira (Pres. da C. Amizade de Nova 
Iguaçu), Alcides Sant'anna e da Secretária Execu
tiva dessa unidade rotária, Luci Cardoso Galvão, 
que foi a homenageada desta reunião pela passa
gem do Dia da Secretária em setembro último. 

A apresentação do palestrante foi feita por 
Alexandre Lopes, que leu o extenso curriculum 
do palestrante. 

Zveiter deu ênfase em sua palestra às importantes 
eleições que ocorreriam dali a poucos dias em 3 de 
outubro, falando "en passant", sobre a importância 
da Maçonaria, inclusive, quanto à Proclamação da 
República, onde teve participação decisiva. 

"Em 85 a Maçonaria decidiu lutar pelo parla
mentarismo, segundo suas palavras, o único siste
ma plenamente democrático". 

Sobre o Plano Real disse que "Tenho certeza que 
o plano econômico veio para ficar". 

Falou também sobre os graves problemas da vio
lência, da favelização, da saúde, urbanização, produ
ção acrescentando: ''Nós temos que assumir o nosso 
papel de cidadãos, não permitindo que traficantes 
assumam o comando de uma comunidade e finalizan
do: ''Nós somos o grande brado dessa nação". 

E por falar no RC. Nova Iguaçu, dia 31, o rotaryano 
e industrial Jcú Nogueira C-oelho, estará recebendo 
o título de Cidadão do Estado do Rio de Janeiro 
conferido pela Asrembléia Legislativa do Estado. 

RONALD ALEXANDRINO 
PALESTROU NO MESQUITA 

O conceituado causídico RONALD ALEXAN
DRINO realizou neste outubro palestra em que o 

tema foi: "O NOVO ESTATUTO DA OAB" 
tendo ao seu lado o não menos conceituado ad~ 

Hércules Alpino homenageia Lucl Cardoso, 
com um ramalhete de flores. 

vogado DR. PAULO FRÓES MACHADO, a 
quem logo no início da palestra enaltece u-lhe as 
qualidades. 

Ronald esclareceu que o Estatuto da OAB. 
sucedeu à Lei 14215/63, que, cumprira sua mis
são e que era a hora dessa reforma, acrescentan
do que "enganam-se aqueles que dizem que a Lei 
não foi pensada, pelo contrário, foi estudada a 
fundo. Só no Rio de Janeiro - disse ele - foram 
aprovadas cerca de 50 emendas aos projeto, ter
minando nas Comissões do Congresso Nacional, 
onde também recebeu emendas. 

Alexandrino defendeu o Novo Estatuto da 
OAB, principalmente quanto a "defesa técnica 
nas Juntas de Conciliação e Julgamento da Justi
ça do Trabalho para que o reclamante tenha 
igualdade de defesa com os advogados de e mpre
sas, a fim de que não haja a defesa formal, mas a 
defesa real". 

Ronald Alexandrino ao final da palestra rece
beu do Mesquita o Certificado de Participação 
neste evento. · 

RETALHOS ROTÁRIOS 
* O R.C. Bangú vem promovendo uma série 

de palestras sobre diversos temas sociais e eco
nômicos durante todo o mês de outubro e no
vembro. 

* O R.C. Mesquita formou uma comissão espe
cial composta de ex- presidentes com a finalidade 
de trabalharem em prol da sede- própria dessa 
unidade. 

* O R.C. Pavuna, realizou neste mês seu Forum 
de Serviços Profissionais que é motivo de matéria 
mais extensa mais adiante. 

:::rc1,,1::;ir;«1«4,:i: 
:~lb~;i,~l\lf!\ 

Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 
Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

{ AAMATls;·ín o. EvaéiiJilho -.=. •.1 
, . à LUZ do C9.&mo," pâg;J74, l 
., .. 2=,; ?'·%,,,,)! 
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"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° and. - Centro - N. Iguaçu -Tel.: 768-5847 

JOANRl SEM FRONTEIRAS 

* O Belford Roxo realiza, neste 31/10, na reu
nião noturna de companheirismo, também o seu 
Fórum da Av. de Serviços Profissionais. 

* Celso Bruno Faria, do São João de Meriti, 

Ronald Alexandrino recebe os agradecimentos 
do R.C .. Mesquita. 

vem propondo aos clubes co-irmãos que sejam 
remetidas cartas ao Ministério da Justiça e ao 
Governador Nilo Batista pedindo enérgicas 
providências relacionadas à escalada da violên
cia no Rio de Janeiro. 

* Com a recente entrega do Certificado de 
Erradicação da POLIOMIELITE no Brasil, o 
mérito principal deve ser creditado ao Rotary 
International que, através de suas unidades es
palhadas pelo País, contribuíram sobremaneira 
para que isto acontecesse através da Campanha 
Polio-Plus. 

A verdade tem que ser dita, para que todos 
saibam. 

* O Rotaryano Luiz Brito, do R.C. Mesquita 
consternado comunicou um acidente por atrope
lamento de estudante diante da Escola Rotary 
em Mesquita solicitando que o 20° BPM escale 
um guarda de trânsito para aquele local, para 
evitar novas vítimas fatais. 

CELSO'$ Administração 
& Informática Ltda. 

r--< .,,, .... .., ............ .. -:-....... •.•.•······--··················""········.... .•.... ., ................... .J...:2:.:.:.:2 

Q "C~~~o~~o~e~~~~~llva 
Administrador 

CRA/RJ 24.438-1 

Venda de E9ulpamentos e Suprimentos na 
Area de Informática. 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados - RJ 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

MEU MÉDICO - MEU AMIGO. 
O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 

SAÚDE DA POPULAÇÃO DE TODA A 
BAIXADA FLUMINENSE. 

( 2ª FEIRA DIA TODO) 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220 -
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 

2ª QUINZENA/ SET/94 

POLÍTICA 

NELSON BORNIER CONFIRMA 
LIDERANÇA 

Os que acompanham o Dep. Federal Nelson 
Bornier já contavam com a expressiva votação 
que obteve, decorrente do atendimento ao públi
co que faz, todas as sextas-feiras pela manhã e 
muitas das vezes, até as primeiras horas da noite. 

Com a proximiqade 
das eleições a procura 
do eleitorado se multi
plicou, já que é o único 
parlamentar iguaçuano 
a abrir as portas do Dire
tório Municipal do PL e 
ouvir os reclamos de 
uma população carente. 

Alguns de seus corre
ligionários, mais afoi NELSON BORNIER 

tos, já começam a articular a "galera" para o lan
çamento de seu nome para a Prefeitura Munici
pal de Nova Iguaçu em 1996. 

De qualquer forma, está consolidada sua LI
DERANÇA, não só em Nova Iguaçu e municí
pios adjacentes, bem como no Estado do Rio de 
janeiro. Mesmo com a anulação das eleições pro
porcionais no Estado, Bornier deverá confirmar 
esta sua liderança em 15 de novembro. 

LUDO DEVERÁ SER EXPULSO 
DO PSDB 

Diante de provas que indicam Ludo Ammon 
como beneficiário do esquema de fraudes, o Dep. 

~QUINZENA/ OUT/94 

Nelson Júnior 

CORRIDINHASCORRIDINHAS Est. Sérgio Cabral Filho - líder do PSDB na 
ALERJ - irá pedir ao Diretório Regional do 
partido, sua expulsão 
em suas fileiras. 

Há um candidato à Câmara Federal que até 

Sérgio Cabral Filho 
reeleito com a maior vo
tação do Estado - é de 
opinião de que deputa
dos envolvidos em 
fraudes ~ão sejam di
plomados pelo TRE/RJ 
e os partidos a que per-
tençam tomem as provi- LUDO 

dências cabíveis. 

hoje procura seus votos , 
"perdidos". Seu nome? É 
segredo. 

* * * Os evangélicos deixa
r a m a desejar nesta,s 
eleições. Votaram em 
quem nada fez durante o 
ano inteiro (mas ainda po
dem corrigir). 

* * * O Dep. Délio Leal es
tá triste com a população de 
Paracambi. Lá obteve so

DÉUOLEAL 

Com os novos fatos em decorrência dessas 
mesmas fraudes, vamos ver como vai ficar o 
novo quadro eleitoral e os desdobramentos da 
situação. 

mente 10.000 votos ( será que também foi "garfa

LUIZ BARCELLOS PASSA A 
TER NOVA CHANCE 

O vice-prefeito de Japerí, Luiz Barcellos, que 
ficou na 1 ª suplência, pelo PL, a uma cadeira na 
ALERJ, com os esforços de toda sua equipe, 
amigos, correligionários e de seu companheiro 
Carlos Moraes Costa, Prefeito do município, 
agora com a possibilidade de novas eleições, 
passa ter sua chance de conseguí-la. 

do"?) e em outros 
municípios 20.000. 

*** O povo está 
mais amadurecido, 
vem aí o 2° turno ge
ral ( quem errou na 
primeira, pode corri
gir na segunda). e 
quem vencerá o 2° 
round, Garotinho ou 
Marcello? 

Bem amigos, por 
hoje é só. 

Até a próxima quinzena. 

LOJA: 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 1702 

1 
• ~ Centro - Nova Iguaçu - RJ. 
,i1 
3 
1.) 
r 
Cl 

.11: 

1ir 767-7922 

FÁBRICA: 

MARCEUO 

Rua Pará, 8 - Mesquita - Nova guaçu - RJ 

.. SEI FIONrEIBAS 
1 l 

' 

1if (021) 796-5467 
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MUNICÍPIO 

· SINE-Queimados divulga 
novas ofertas de emprego. 

O SINE-Queimados liberou 
mais de um listão de 46 vagas 
em 16 funções para quem está 
desempre·gado. Se você 
preenche os requisitos exigidos 
e está devidamente documenta
do não perca tempo. Compare
ça à Rua Hortência, 184-A {próxi
mo à Prefeitura de Queimados) 
e faça a sua inscrição. 

A relação é a seguinte: funções 
com 5 anos de experiência - mo
torista-vendedor classe D (1 Ova
gas), motorista-entregador 
classe D (1 O vagas), operador de 
caldeira (2 vagas), supervisor de 
manutenção (1 vaga), supervisor 
de produção {1 vaga); com 3 
anos de experiência: operador 
de empilhadeira {4 vagas), técni
co em eletrônica (1 vaga), auxi
liar de sopro com 1 ° grau com-

pleto (2 vagas), mecânico de ma
nutenção em máquina industrial 
(1 vaga); com 2 anos de expe
riência auxiliar de produção com 
1 ° grau completo {5 vagas), as
sistente de almoxarife com 2° 
grau completo (2 vagas), labora
torista físico-químico (1 vaga), la
minador com 1 ° grau completo 
(3 vagas). 

O SINE-Queimados está preci
sando também de quem, entre 
20 e 35 anos, possui o 2° grau 
completo e fala inglês fluente
mente: comprador-técnico {1 va
ga), engenheiro-mecânico (1 va
ga) e uma assistente-administra
tiva com os mesmos requisitos. 
Os salários são os de mercado e 
todos serão encaminhados às 
indústrias do pólo industrial de 
Queimados. 

,J 

Festival de Cultura nos dias 5 
e 6 em Queimados 

A diretora do Departamento de 
Cultura da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto, de 
Queimados, Helena Drumond Mo
rais, está anunciando com muito en
tusiasmo para os dias 5 e 6 do próxi
mo mês de novembro - sábado e 
domingo - a realização do festival 
Primavera Cultural. 

O local do evento será a Praça dos 
Eucaliptos, com início previsto para 
as 9 horas. O programa para sábado, 
dia 5, anunciado como Dia da Cultu
ra, prevê sete atrações - desfile de 
modas, penteados e cortes exóticos, 
apresentação de academias de dan
ça, folia de reis, maculelê, bumba
meu-boi e danças africanas - além de 
uma feira de artesanato e barracas 
típicas com doces, bombons, licores 
e compotas artesanais. Este evento 
conta com o apoio de 22 estabeleci
mentos comerciais e industriais. 

No domingo, a partir das 9 horas, 
na Praça dos Eucaliptos, a realização 
do III Concurso de Tapetes Florais 
com o tema "O Mundo da Criança", 
aberto a todos os artistas sem limite 
de idade, dividido em duas catego
rias: infante-juvenil até 15 anos e jo
vem-adulto após 16 anos. 

Quem ainda não se inscreveu pode 
fazê-lo na Rua Alves, 57, sala 104 ou 
conseguindo mais informações pelo 
telefone 665-2046, com o prof. Cláu
dio Magno, coordenador do concur
so. Todos os participantes receberão 
diplomas, sendo que os três melhores 
trabalhos receberão troféus, menção 
honrosa para os 4° e 5° lugares e um 
prêmio para o trabalho mais original. 

Os tapetes florais deverão obede
cer o tamanho retangular de 3 m por 
1,70 m, realçando as atividades, fan
tasias e divertimentos que compõem 
o mundo da criança. 

~ 
BRASIL 

UHlÃO OE TOOOS 
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A INFORMAÇÃO SEM LIMITES 

CIRO GOMES EM BELFORD ROXO: 
,.,,, , ,.,,, . 

"A INFLAÇAO E A MAE DA SAFADEZA" 
IGUAÇU TOP SHOPPING 
REALIZOU SEMINÁRIO 

Secretário Luiz Antunes discursa na abertura do 
Seminário, representando a PMNI. 

Dando início a uma série de eventos que pretendem 
realizar para a comunidade local ( empresários, auto
ridades, etc) o grupo empreendedor do IGUAÇU 
TOP SHOPPING - importante iniciativa para o 
desenvolvimento, não só de Nova Iguaçu, mas da 
periferia - realizou no salão nobre do Nova iguaçu 
Country Club, o Seminário sobre Franquias e 
Shoppings Centers na Baixada, desdobrado em 
subítens: operação, comercialização e franquias em 
shoppings. 

Expressivas lideranças empresariais disseram pre
sentes, ouvindo atentamente o que tinham a dizer os 
palestrantes. 

Mais detalhes na pág. 4 

FLÁVIO NAKANDAKARE 

A convite da Associação dos Municípios da Baixada Fluminense 
e Adjacências, o Ministro do Planejamento Ciro Gomes falou, para 
uma platéia de cerca de 800 pessoas, sobre o Plano Real. Usando 
da linguagem ferina que lhe é peculiar, continuou afirmando "que 
quem paga ágio é otário e quem cobra ladrão". Disse ainda que o 
propósito de suas visitas a vários pontos do país é para discutir com 
a população o Plano Real, repartindo as informações, suas conquis
tas, enfatizando que . "nós achamos muito importante não ficar 
trancado em gabinetes em Brasília. Isto tem que aca~ar no Brasil". 

Durante sua explanação, quase didática sobre o plano, entre 
suas várias "tiradas" ferinas afirmou: "a inflação é a mãe da 

safadeza" . 
. No final da palestra de Ciro, o pref. Joca entregou documenta-

ção com as reivindicações dos Prefeitos da região. 

VAMO 
UAi ! ! ! 

20° BPM HOMENAGEOU 
PERSONALIDADES 

Como parte das comemorações do 28º ano 
de criação do 20° Batalhão de Polícia Militar, 
foram realizadas diversas homenagens não 
só a membros dessa corporação, bem como a 
várias personalidades que receberam do Cel. 
José Maria de Oliveira (Cmte. da unidade) 
belíssima placa gravada a laser. . pág. 4. 

ENTREVISTA: 

GASTÃO REIS 
Pág.11 

A CONCUBINA E A , 
CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 
Pãg.9 

DROGAS E 
VIOLÊNCIA FOI 

TEMA DE 
SEMINÁRIO 

Pãg.4 

O SERMÃO DA 
MONTANHA 
SEGUNDO O _ 
ESOTERISMO 

Pãg.,5 

DICAS PARA 
SUAS FESTAS 

Pãg.9 

"TOTÓ DA JUMA" 
ABANDONA 
O TRÁFICO · 

Pág. 7 . 



So'l>otitulo "Máfia Tupiniquin", em 
editorial publicado na edíção nº 

8, $e8Ullda quimena de julho, aborda
mos os aspectos da violência que vem 
atemorizando os cidadãos de bem de 
nosso Estado, obrigando-os a semante
Tem "enjaulados", constantemente ater
rorizados,não sabendo seao sair para o 
seu trabalho, viagem de laz.er, se não 
serão vítimas de um ato de violência 
qualquer. 

Enquanto os cidadãos de ·bem, que 
produzem, que pagam seus impostos 
para terem de volta os serviços a que 
têm.direito, tais como saúde, saneamen
to, transporte e principalmente segu
rança, são obrigados a ficar em sua 
''jaulas" como animais ferozes, para 
protegerem-se de "ferozes animais", já 
que o Governo do Estado raliu no cum
primento de seus deveres constitucio
nais. 

Preconizávamos da extrema neces
sidade de urgência para o combate sis
temático dessa "máfia tupiniquin" por 
todos os meios disponíveis, inclusive 
com o concurso das Forças Armadas: 
Exército, Marinha e Aeronáutica. Ago
ra parece que a coisa vai. pois se não se 
der uma. "trava" no "governo paralelo 
dos bandidos", já, o Rio ·de Janeiro 

J. Fontes 

poderá se ~fonnar, em breve, como 
qualquer cidade dos tempos do fàroeste 
americano. Oqueasociedadenãomais 
aguenta éa falência do sistema de segu
rança a que foi subm~da por pura 
incompetência e vontade política de 
solucionar o caso. É preciso "seques
trar" todas as armas dos bandidos. É 
preciso pô-los no lugar que precisam 
estar: na jaula. 

Nesse nosso mesmo editorial tam
bém preconizá.vamos a necessidade de 
se reformar o Código Penal - já que é 
caduco - adaptando-o às necessidades 
de nossos tempos modernos. O que era 
bom para a década de 40,jánão o é mais 
nos anos 90. 

Para os casos de sequestros sugeri
mos que se estabelecesse uma lei que 
tomasse indisponíveis todos os bens de 
todos os familiares dos sequestrados, 
com wna lei inibidora desse tipo de 
crime. 

Agora, na edíção de O GLOBO, 30/ 
1 O, na -coluna do Swan, foi noticiado 
que o Deputado Federal Francisco 
Domelles apresentará um projeto de lei 
nesse sentido. 

O próximo Congresso tem o dever 
de rever toda essa legislação caduca, a 
fim de barrar o crescimento da "máfia 
tupiniquin" ... antes que seja tarde de
mais. 

ECOLOGIA Lucílla Glmenez 

A 

VOCE SABIA QUE ... 
Para capturar sua presa, o camaleão 

projeta sua língua a grande distância, 
trazendo o inseto, preso à ponta da lín
gua, até as mandíbulas. Este ato exige 
precisão na direção e conhecimento exa
to da distância. Os olhos do camaleão 
são perfeitamente adaptados para isso 
cada olho é animado por um movimento 
independente, motivo pelo qual ele pode 
ter vi.são completa em sua volta. Quando 
alguém lhe põe algo para comer; um dos 
olhos vigiam a pessoa; outro olho se 
volta para o alimento, geralmente, um 
inseto; enquanto um olho continua sua 
vigilância, aprecia a distância e lança a 
língua bruscamente, capturando-o. 

O comprimento desses animais varia 
de 20 a 30 cm; porém; há algumas 
espécies com 03 cm; seus dedos são 
separados em dois grupos (três dedos 
opostos a dois outros) formando uma 
sólida tenaz e sua comprida cauda p reênsi.l 
lhe assegura a estabilidade. 

Das 80 espécies encontradas, metade 
se encontra na África, a outra metade 
vive em Madagascar e, apenas, quatro 
espécies vi.vem distribuídas na Europa e 
Ásia. As fêmeas de algwnas espécies 
põe cerca de 40 ovos? enterrando-os num 
buraco no solo úmido e que eclodem 
cerca de 3 meses depois. 

*** 
Durante as guerras napoleôn,icas; 

quando se ignorava a assepsia, os médi
cos observaram que feridas invadidas 
por vermes infeccionavam menos e eram 
curadas mais facilmente; tal constatação 
fez com que os médicos, na época, utili
zassem esses seres. Larvas de moscas 
azuis foram cultivadas em laboratórios e 
utilizadas para curar feridas purulentas. 

*** 

Para digerir o papel e a madeira que 
ingere, a barata possuí no seu intestino 
um protozoário, a gregarina; que faz a 
disgestão desses elementos permitindo 
desta forma que eles sejam absorvidos 
pelo tubo digestivo delas, num processo 
chamado simbiose. 

*** 

O sentido da visão não existe em 
algumas espécies de formigas; elas pare
cem não ter órgãos auditivos, mas sen
tem as vibrações do solo; pois, o sentido 
do tato é bem desenvolvido, graças a 
numerosos pelos táteis que correspondem 
às termi-nervosas extremamente sensí
veis, localizadas nas antenas. 
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VÍDEO E SOM 
SERVIÇOS AUTORIZADO DAS FÁBRICAS 

PHILCO - PHILIPS -· ARNO - SANYO 

CONSERTOS DE FORNOS MICROONDAS 

ESCRITÓRIO E OFICINA 

Rua Dr. Barros Júnior, 344 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-8586 - 767-9433 - Fax: 767-9659 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS. 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480- LJ, 120- Centro 
(Sl)opplng Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767-0706 

JOfllol SfM FRONTEIRAS 

• Papelaria 
• Artigos para Presentes 
• Armarinho e Miudezas em Geral 

• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 

Desperte a Alma 
Artística que há em Você. 

GEN~RO Cl:JLTURAI.: 
MANOEL TABEELA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO S/ TELA -
DESENHO ARTÍSTICO - GRAFITE - PASTEL 

• CRAYON - PINTURA EM VIDRO -
TAPEÇARIA. 

RUA BERNARDINO DE MELO, 1737 C/16 

V. GARRIDO· NOVA IGUAÇU - 767-1721 
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MEDICINA PSICOSSOMÁTICA DR. M. SIMÕES NETO 

PARANÓIA 
Entendemos por paranóia a anoma

lia mental caracterizada essencialmen
te pela sistematiz.ação de concepções 
delirantes ou delusórias e com a conser
vação da ordem e clareza no pensamen
to, na vontade e nas ações. Outrora, a 
palavra paranóia era empregada como 
sinônimo de insanidade mental, desde a 
era pré-hipocrática; ela ocorre nos es
critos de Ésquilo, de Eurípedes, de 
Platão. Durante a Idade Média, o seu 

uso se fez menos frequente; em 1764, 
Vogel retomou o termo e o reintroduziu 
na medicina, mas não foi o seu criador 

' como erroneamente figura em alguns 
tratadistas e léxicos especializados. Em 
1863 Kahlbaum aplica o conceito de 
paranóia a certos delírios raciocinantes, 
sistematizados, em oposição ao das 
fonnas vesânicas e alicinatórias. 

Freud explica o mecanismo produ
tor de paranóia pela parada de desen
volvimento da libido na fase sádico
anal, com o consequente recalcamento 
das tendências homossexuais, que esta
riam mais ou menos latentes em todos 
os delirantes perseguidos. É interes
sante notar que Freud emitiu as suas 

interpretações, estudando a autobio
grafia de um antigo magistrado, o 
presidente Schreber, duas vezes inter
nado na clínica de Fleschsig; tratava-se 
de um ancião alucinado, com idéias de 
perseguição, o que nos deixa ver que ele 
não era um caso de paranóia pura; P. 
Schiff conta posteriormente que Freud 
chegou à sua concepção por "uma in
tuição genial ou uma extrapolação au-
da . li 

ciosa ; temos outras teorias, como a 
de Alfred Adler ou a de Pawlow Mas , 
em 1904, Afrânio Peixoto e Juliano 
Moreira apresentaram ao 3° Congres
so Latino-Americano de Medicina uma 
memória sobre o desenvolvimento da 
paranóia, aonde classificam wn senti
mento inato da personalidade, educa
ção defeituosa e egocentrismo: 
inadaptabilidade do indivíduo ao roei~ 
e hostilidade ao mesmo; reação contra 
o ambiente e início de pertubações apa
rentes. 

Seca-se a planta e cai a sua flor, 
mas a palavra de Deus permanece_ 
eterna e. .. até lá. •. 

ARTES PLÁSTICAS 

RETRATO .EM CORES 
O artista plástico João Fontes 

ofertou o retrato em tela da Condessa 
Geanna Maria Recordati Infante à 

A Condessa ln/ ante no traço 
do menino Jeferson 

Escola Municipal Condessa Infante 
na Piam. Na abertura da cerimônia os 

alunos cantaram o bonito Hino de 

BelfordRoxo. Depois José do Carmo 
Dolavale tocou em vilão "Estudo Em 

Mi Menor". Jeferson também dese

nhou a Condessa e foi aplaudido. 

João em seu discurso fez questão de 

citar os nomes de Tabella e Rubens 
que ofertaram a tela e a moldura. Em 
seguida serviram um coquetel 

OSCAR SANTOS 

I! 
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Sheyla e Rubens no vernissage 

FESTA DAS CORES 
Foi chiquérrima a abertura da ex

posição de Pinturas de Sheyla Triani, 
Rubens ·da Silva e Luiz Carlos no 
Esotérico's Bar, em Nilópolis. Os 
três estão expondo pela primeira vez. 
Sheyla acertou demais nas cores e no 
desenho. Rubens na experiência. 
Luiz exibiu o talento de seu saudoso 
e querido mestre Nelson de Araújo 
Lima. São artistasiguaçuanosdanova 
geração que têm um belo futuro. O 
perito violonista V aldenir Filho ao 
lado do flautista André deram um 
verdadeiro show. Luiz estava em 
Cwitiba e entrou portelefont: ao vivo 
ecurtiuovalordafesta. NeyCrespo, 
Afonso Carlos, João Fontes e Dr. 
Guilherme Cáceres marcaram pre
sença. 

IMÓVEIS - VENDA 

~\l!D COM!RClO! 
S!RVlÇOS lTDA 

Materiais de -~!!!.r:!!''.'!ffl.'.''Seral e 
Suprlmefffo?diilritô.ffflàtl 

* :~:;{;.-:1:o 
Rua Manoel Francisco da Rosa, 124- 29 and. 

Sio Joio de Merltl - RJ 
Tel: (021) 756-3414 Fax: (021) 756-3414 

Contabilidade 

Nelson Bornier 

* Organização de Empresas 

*Assistência Fiscal e Comercial 

*Balanços 

Rua Proj Venina Corrêa Torres, 230-10º andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels: 767-1447 e 767-7621 
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Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 
Direção: José carlos Nascimento 

Vende-se - Lote terreno c/ 
360 m2. Estrela Branca Lte.2 
Qdr. 1. Santa Maria. 

Vende-se• Sítio naAv. Joa
quim Costa Lima-Lote 'X>/ -
8. Roxo 

Vende-se - Casa - Apto. -
Loja Gde. Rua Balcuru, 222 
-Xavante 

Vende-5e-Casa,2qts,sl,coz. 
banh, área, var. e/ terr. Rua 
T upacereta - S. Bernardo. 

Vende-se - Galpão s/ pa
redes - Cob. alumínio - Rua 
Santiago, 85 - Vilar dos 
Teles 

Vende-se - Terreno Lte. 12 
Qdr. 22 • Rua Projetada -
Heliópolis, próx. praça. 

Vende-se - 2 casas - Av. 
Joaquim Costa Lima, 196 -
Jrd. Piedade - Wona 

Vende-se - 2 terrenos grds. 
Rua Piratinin9a • S. Bernar
do - B.Roxo 

Vende-se - 2 casas - Estr. 
Plínio Salgado, 3881 -
B.Roxo 

Vende-se - 3 terrenos - Rua 
Piauí - B. São Leopoldo 

Vende-se - Sítio c/ ótima ca
sa, 4 qts, sla, coz, ban, va
randão e garagem - tipo 
mansão -terr. 1200 m2, mu• 
rado. Rua Retiro Feliz/ A. 
Timbira 

Vende-se - 2 casas - 3 e 4 
sendo a três c/ telhas e a 4 
c/ laje. Rua Rocha Carva
lho, 706 • B. Roxo. 

Vende-se• Casa c/ qto, si, 
coz, banh, slão festas, gar, 
acab. ótimo. esq. alum. Rua 
Aracuam - Hinterlândia - B. 
Roxo. 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo • RJ - Tel.: 761-0013 

Jtmal 5fM FfloNTEIRRS 

IMÓVEIS A VENDA 
Tel.: 767-7243 - Creci: 11422 

3 CASAS: 2 qts, si, coz. banh. 
2 loj.: Perto Posto Tio Luiz 
US$30.000. . 

QUEIMADOS - Casa: 3 qts, 
sala, cop~coz., banh-., área 
ser., garagem. US$15.000. 
QUEIMADOS - Área 63.000 
mts2, US$ 20.000. 
QUEIMAIX)S-Sobrado: 2qts., 
sala, coz., banh., US$ 9.000. 
JARDIM ESPLANADA- Nova 
Iguaçu , Casa: 2 qts, sala, 
copa/coz., piscina, salão fes:
tas, garagem 2 carros US$ 
60.000. 

TERRENO - Nova Iguaçu -
Centro - 480 mts2, US$ 
14.000. 

NOVA IGUAÇU - Centro - Ca
sa: 3 qts, sala copa/coz., 
banh., gar. p/ 5 carros, área 
de 1200 mts2. US$ 80.000. 

AUSTIN - Vendo mini sítio c/ 
uma senhora casa, e de ca
seiro, bem localizada, muitas 
frutas e murada. Motivo de 
v iagem. 

B. ROXO - Lanchonete pas
so ponto, movimento acima 
de 12 mil reais. Mensal 
frente à Praça. Urgente. Mo
tivo outro negócio. P. 70 mll 
reais. 

CERÂMICA - Urgente passo 
Armarinho, c/ estoque cont. 
por não ser do ramo, novo, 
no centro. 
8 . ROXO - Passo Posto de 
Gasolina. Melhores pontos 
da cidade. Vendo motivo de 
viagem. Cont. Novo. 
M. AGUDO - Urgente. Puao 
uma loja centro c/ 148 m2 
mais um glrau. Cont. novo. 
Motivo de viagem. 
8. ROXO - Vendo casa de 
sucos, no calçadão, bem lo
calizada, mqvimento acima 
de 1 O mi l 1\eais. Mensal. 
Cont. novo. P. 38 mll reais. 

NOVA IGUAÇU - Urgente -
Vendo casa sucos e lancho
nete. Bem localizada. Vários 
Pontos. Movimento Bom. E. 
todos os tipos de preços. 
SANTA EUG~NIA - Urgente 
vendo uma casa c/ 3 quar
tos e sala, 2 banheiros, co
zi nha e garagem, quintal 
grande. 12 mil reais a com
binar. Aceito carro e tal. 
parte do pagamento. 

BAIXADA FLUMINENSE -
VENDO OUTRAS CASAS 
BEM LOCALIZADAS, VÁRIOS 
PREÇOS - TEL: 767-7243 
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MUNICIPIO 
NOVA IGUAÇU 

IGUAÇU TOP SHOPPING INICIA CICLO DE EVENTOS 
O grupo empresarial responsável pela implantação do 

Iguaçu Top Shopping, a ser um dos mais modernos no 
Estado do Rio, deu início a um ciclo de eventos, visando 
criar uma maior intregação com a comunidade local, trans
mitindo informações e atualidades para seus habitantes. 

No Nova Iguaçu Country Club aconteceu, dentro das 
programações, o primeiro Seminário sobre Franquias e 
Shoppings Centers da baixada. O seminários abordou 
temas sobre operação, comercialização e franquias em 
shoppings. 

Ao seminário compareceram expressivas lideranças 
empresariais locais dentre as quais citamos: Nelson 
Monteiro, Cesar Frambach e Walter Jordão Oscarino (do 
CDL), Vicente G. Sobrinho (Sincovani), que falou em nome 
do CDL dos varejistas, parabenizando aqueles que estão se 

inscrevendo para localizarem seus negócios no shopping. 
Pela prefeitura lá compareceram o Secretário de Indústria e 
Comércio, que disse que depois da Via Outra este é o maior 
empreendimento dos últimos tempos em Nova Iguaçu. 

Gustavo Groth, da Groth Shopping Malls & Franchise; 
Roy Blyth, da MacDonalds; Sérgio Abranches, sociólogo, 
foram palestrantes do seminário que foi aberto por Alan 
Medina do Grupo Marcelino Martins. Na mesa dos traba
lhos participaram Gustavo Groth, Fábio Starling (Dir. de 
Planejamento da Sisal Construtora), Vic Hockensmith (Pres. 
da Sisal), Carlos Augusto B. de Miranda (Dir. Lojas Ame
ricanas). Hockensmith disse entre outras considerações que 
até 97 deverão estar em funcionamento no Brasil cerca de 
136 shoppings centers. 

UNIG REALIZOU SEMANA DE BIOLOGIA 
A Unig - Universidade de Nova Iguaçu, realizou de 19 a 21 de 

outubro, a m Semana de Biologia, patrocinada pelo Deptº. de 
Biologia da Faculdade de Ciências Biológicas e da saúde. 

. Tendo como finalidade divulgar entre os uníversit.ários e a comu
nidade, aspectos científicos da biologia, coma coordenação dos profs. 
Maria Alice Mariano da Silva e Affonso Jorge Pereira da Silva, bem 
como as interrelações desta ciência com outros campos do conheci
mento humano, dando ênfase a educação ambiental, na busca do 
equih'brio do meio ambiente, para amenizar e se possível retroceder o 
processo de degradação do patrimônio genético ·que a natureza 
produziu ao longo dos úhimos 2 bilhões de anos. 

Um dos palestrantes nesta semana foi o nosso colunista Cesar Said 
que após discorrer sobre o riquíssimo tema, encerrou a pai~ com 
a fábula sobre a felicidade, que o homem buscando-a de diversas 
formas, só pode ser feliz se a esconder dentro do coração. 

Como não poderia deixar de ser, espírita que é, falou sobre o tema 
"reencarnação", respondendo a diversas perguntas dos assistentes Cesar Said durante sua participação 

como palestrante na 
SEMANA DA BIOLOGIA 

sobre o assunto. 

DROGAS E VIOLÊNCIA FOI TEMA DE SEMINÁRIO 
Promovido F.iiiii.;;;;;;;;======-====;::;;:=:~~ 

pelo Rotary 
Clube de Nova 
Iguaçu, acon
teceu no 
Country Club 
um Seminário 
sobre Drogas 
e Violência, no 
último dia 25/ 

10, tendo como =========--..;;.._--:--:-:-
seminarista os 
advogados 
Alexandre Dumans (Pres. do Cons. Penitenciário do est. do 
Rio), Antônio Carlos da Gama Barandier (ex-pres. do 

mesmo conselho), Evaristo de Moraes Filho, Humberto 
Teles, Ronaldo Machado, o médico Laís Marques da 
silva e a socióloga W anda Hengel; participaram várias 
autoridades locais, rotarianos, advogados,juizes e educado
res. Do Seminário constaram sub-temas tais como: "A 
Causa Social da Droga e da Violência", "A impunidade", 
"Sistema Penitenciário", entre outros. Wanda Hengel, 
convém lembrar, é também Secretária de Ação Social do 
Mun. do Rio de Janeiro. 

Além dos expositores dos temas participaram os Secre
tários Municipais de Indústria e Comércio; Esporte, Lazer, 
Cultura e Turismo, Luiz Antunes e Raimundo Santa Rosa. 

Laís ( do Cons. de Entorpecentes) enfatizou que a droga 
de maior uso no pais é o álcool, que está diretamente ligada 
aos casos de viol~ncia, causando, segundo estatísticas, nos 
EUA, suicídios, homicídios e outros crimes. 

Gustavo Groth, Fábio Starling, Vic Hockesmith e Carlos 
Augusto explicando à platéia de as Lojas Americanas 

estarem já no Shopping 

20º 8PM COMEMOROU A 
FESTA DE ANIVERSÁRIO 

Várias homenagens marcaram a festa de aniversário 

Com 
a execu-
ção do 
Hino Na-
cional 
entoado 
por todos 
os pre-
sentesfo-
ran1 ini-
ciadas as 
comemo-
rações do .. 
28° ani-

versário o Cmte. do 20º BPM homenageia a J. Fontes 
de cria- com uma placa de "Amigos do Batalhão" 
ção do 20° BPM, sediado em Nova Iguaçu, brilhante
mente conduzido pelo Cmte. José Maria de Oliveira 
desta unidade policial militar. 

4 3 policiais daquela unidade foram também home
nageados por diversos atos referentes à sua missão 
policial militar. 

O assessor técnico da PM, Cel. Celso de Oliveira, 
Valcir de Almeida, diretor-presidente do JORNAL 
DE HOJE, João Fontes de Almeida, diretor-presiden
te do JORNAL SEM FRONTEIRAS, lsmarGalhar
do do Nascimento, médico, Alberto da Piedade Ribeiro 
- empresário - e Raquel Calazans França, da Cia 
Canetas Compactar e Raimundo Gondim, da Rádio 
Maná-Solimões, foram os demais agraciados com bo
nita placa, como reconhecimento aos serviços presta
dos àquela unidade policial militar. No encerramento 
foi servido um coquetel aos ilustres convidados. 

/~coLÉGIO LEOPOLDO.....___.,,~·: 
1930 ·- 1994 

11TE.MPLO AUGUSTO DA VERDADE11 
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ESPIRITISMO 

O QUE É O ESPIRITISMO 

" ... É melhor na oração ter um cora
ção sem palavras do que palavras 
sem um coraçllo" 

Ghand.i 

Quantas vezes um tédio, um desa
nimo uma angústia se apossa de nos
so coração com ou sem motivos plau
síveis. São problemas rotineiros do 
lar, a insatisfação profissional, um 
desgosto provocado por alguém ou 
até uma decepção amorosa. 

É preciso lutarmos contra este es
tado de espírito negativo, reagirmo 
com todas as nossas forças, buscar
mos a palavra de um amigo, lermos 
algo que nos console e, principalmen
te orarmos. A oração opera verdadei
ros prodígios, reaviva nossa vontade 
d" ,;ver, acalma as ansiedades que 
carregamos; alegra-nos e devolve a 
paz que precisamos para darmos cur
so a nossa vida. Não importa o lugar, 
estes podem predispor-nos a um mai
or recolhimento; não importa se 
estamos juntos de alguém ou à sós, a 
prece necessitada qualidade do nosso 
sentimento e da quantidade de pesso
as que afazem; não importaapresen
ça de imagens, velas, etc, o funda
mental é a ligação do nosso coração a 

CEZAR SAIO 

Deus. 
Neste contato com o criador, o 

bondoso Pai, esvaziamo-nos de tudo 
o que nos incomoda e nos enchemos 
do essencial à vida, a paz e a certeza 
de que em instante algum estamos 
desamparados. 

A oração movimenta as energias 
que temos em nosso íntimo. Por isso 
é bastante útil que oremos por al
guém, pois nossas energias mais pu
ras deslocam-se em beneficio da pes
soa por quem pedimos. Se um pen
samento ruim pode destruir, um pen
samento bom quanta coisa não pode 
construir e edificar. 

Devemos ter em mente fazer da 
nossa vida uma oração, como Fran
cisco de Assis que orava 24 hora por 
dia Porém, se estamos distantes 
ainda desta realidade, que nos esfor
cemos para manter um colóquio diá
rio com o Criador. Está em nossa 
mãos a possibilidade de ainda hoje, 
agora, melhorarmos nosso humor, o 
nosso astral e ganharmos nova dispo
sição para tudo. 

. ,t, O (), (J, "O MELHOR DA 

ESOTERISMO MOHAMMAD ISSA 
ARAFAT 

O SERMÃO DA MONTANHA, 
SEGUNDO AI HEVE 

O sermão da montanha, base versal. 

da harmonia espiritual. Essa mensagem suprema do 
Há séculos que as igrejas cris- Cristo não contém uma só pala

tãs do Ocidente se acham dividi- vra de colorido dogmático ou 
das em partidos e, não raro, teológico. 
degladiando-se ferozmente. O Sermão da Montanha é 

Por causa do que? integral, espiritual, cósmico, ou 
Infelizmente por causa do melhor, "místico-ético 

orgulho dogmático que elas pra- esotérico". Não uma teoria que 
ticam até aos dias atuais com a o homem deva "crer", mas sim 
"doutrina" de Jesus de uma realidade do que ele deve 
infabilidade pontificia, batismo, "ser" e neste plano não há dissi
confissão, eucaristia, pecado dentes, nem hereges. 
original, redenção pelo sangue Amísticaéo "primeiro e maior 
do Cordeiro de Deus, unicidade de todos os mandamentos": o 
e infabilidade da Bíblia, etc. amor de Deus; a ética é o "se-

N o entanto seria possível evi- gundo mandamento", o amor aos 
tar-se todas essas polêmicas e nossos semelhantes, e, nesta base 
controvérsias, bastando que to- é possível umaharmonia univer
dos os setores do cristianismo sal. 

fizessem do Sermão da Mon- Mohammad é Diretor-Pre-
tanha o seu credo único e uni- sidente da I HEVE 

1f),..;'1.-,,111,-lf-a COZINHAÁRABE11 

·.·~ O Atendimento que 
· · - -·--- -----· -- .. ·. Você Merece 

Em Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 

Av. Amaral Peixoto, 631 

Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. Cil 

CESA 

JARDIM - PRÉ - C.A. 
1° GRAU - REGULAR E 

SUPLETIVO 
'1:' GRAU - CONTABILIDADE 

E INFORMÁTICA 
Em Queimados: 

R. Ver. Marinho H. Oliveira, 222 

Em São João de Meriti: 
Shopping Sendas Loja C 55. 

765-8407 . 
ENCOMENDAS DE 

Tortas, Pizzas, Doces Finos, 
Salgadinhos e Sorvetes é na 

Trav. Mariano de Moura, 85 -
Centro - Nova Iguaçu - RJ. 
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Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 

Nova lguaçu:T-el.: 767-1227 
Trav. Yboty 17 - (Em trente a 84ª Z!:) 

Av. dos lnconfidentes, 41 - Austin 
N. Iguaçu - Tel.: 665-221 O 

TIPOGRAFIA SÃO JOSÉ 
MARTEL SANTIAGO TIPOGRAFIA L TOA 

CONVITES - TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúllo Vargas, 46- Centro- Nova Iguaçu - RJ-Tel.:767-5470 
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MUNICÍPIO . 
~ 1 

., BELFORD ROXO 

CEM ENCERRA oL1MPíÃDA cciM CHAVE DE ouRo 
Coroando o êxi

to da olimpíada de 
matemática que· 
iniciou no dia 19, o 
Centro de Educa
ção Moderna 
(onde aconteceu) 
foi realizada uma 
gincana entre dois 
grupos de alunos 
desse estabeleci-

ceu um expressivo número de ami

gos da direção do educandário. E 

não parou por aí ... 

j -

mento _ bandeira A mesa julgadora da gincana, tendo ao fundo 
a "galera" que torcia por suas equipes 

No dia seguinte, 29, o CEM rea

lizou sua tradicional Mostra de Ci

ências e Atividades, a 1 7ª da série, 

quando os alunos participam ativa

mente de diversos trabalhos educa

cionais, dando largas à sua imagina

ção, corri o apoio da direção, coor

denadores e professores. 

Eduardo Vila Melo {da bandeira 
branca), o Padre Mateus, Márcio 

Emerson o coordenador e Tatiana E. 
M. Lima (bandeira vermelha) 

branca e bandeira vermelha (a ven- des 345 crianças provenientes de 
cedora)- com o propósito de arreca- famílias de baixa renda do municí
dar alimentos, roupas e brinquedos pio. 
destinados às Creches S. Judas Ta- O evento foi coordenado pelo 
deu, em Heliópolis e São Pedro, no Prof. óe Educação Física desse 
bairro Xavante. educandário Márcio Emerson. 

As _equipes lograram arrecadar A Prof'. Fernanda Bicchieri, di-
na gincana cerca de 1. 400 unidades, retora do CEM entregou à eqwpe 
entre alimentos roupas e brinque- vencedora um bonito troféu. 
dos, que foram entregues ao Padre O evento ocorreu no dia 22/1 O. 
Mateus, responsável pelas duas cre- Ainda sobre o CEM. No dia 28, 

A gatinha da foto, no mês de outubro 
passado, reuniu sua turma em tomo do seu 
aniversário que aconteceu em alto estilo. 

Da nova geração saudável, lsabela 
Ferreira Cortes, completou 18 aninhos (já 
pode ter a chave da porta) cercada de seus 
pais Luiz Carlos Cortes Xavier e Maria 
Aparecida Ferreira Gomes, da irmã 
Fernanda e de seus colegas do Colégio Esta
dual Vila Bela. 

No dia 2/JJ, Antônio José Tenório, 2º 
Tesoureiro da Aciber, ficou mais velho. No 
dia 5, Denise e Antônio Fr". Correa comple
taram mais um ano de casamento. No dia 
13, Carlos Trigo, Dirétor Comercial SFJvf 
FRONTEIRAS deixa de ser uma "boa idéia", 
vai fazer 52. No dia 15 a República Brasi
leira, completa I 05 anos. 

ches belforroxenses - pelos alunos ocorreu a missa em agradecimento 
Eduardo Vila Melo (branco) e a Deus na Igreja São Judas Tadeu 
Tatiana Erbite Musser(vermelha) - (padroeira da escola) pelos 18 anos 
onde são abrigadas nas duas unida- de sua fundação, quando compare-

Isabela Ferreira Cortes 

;:;~~:::1mli ii~ii;j l1iiil:i-ili l~:i§iiii!'.~~~!:'fi:i 
DOENÇAS EMOCIONAIS 

PSIQUIATRIA· MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
Professor da Universidade do Rio de Janeiro. UNI-RIO 

CREMERJ: 52.27282-5 • Tel.: 768-3884 , 

R. DE VASCONCELOS PAIXÃO 
Dental Nova Iguaçu 

Artigos Odontológicos-Médicos-Ortopédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebulização• Cadeiras de Rodas 

Colchão e assentos D'água -Aluguel de camas Falwer 
R. Otávio Tarquinlo, 238 Ljs. 16/39 - Nova Iguaçu - RJ 

Tela.: (Fax) 767-7919 e 767-5270 

~ CEM 

PIERO Retífica de Motores 
Industria e Comércio 

Motores a Gasolina e Álcool 
Agora em Nova lguaçu-Nilópolls•São João de Merltl 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 • Mesquita - N. Iguaçu - RJ 
(antiga Getúlio de Moura) 

' 

Fones: 796-4726 e 796-1895 

LANCHONETE 
PALMA DE OURO L TOA 

· "Desafia quem tem melhor preço" 
Lanches e Bebidas em geral 

Dlreçio do Pacoal 
Rua Otávio Tarquinio, 16 - Nova Iguaçu 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 
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Rua Virgilina, 61, Belford Roxo - RJ 
767-4881 

Jornal SEM FRONTEIRAS 

Dlreção:--Manuel J. S. Roballnho 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos ªTickets• 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Çrédlto 
Rua Dr. Thlbau, 20 • Tel.: 768-3760 

Centro - Nova. Iguaçu • RJ 

15 de novembro 
105 anos de 
República 
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DICIONÁRIO (Ili) 

usto - exato; apertado; mulher que 
casa virgem. 

úbilo - grande alegria; como sabido 
casado com mulher muito cobiçada. 

abareda - língua de fogo. Ex. Cantora 
Simone. 

ábrego - malcriado; grosseiro. Ex: 
Ciro Gomes 

estrina - mulher que dirige orquestra. 
Ex: grega das fraudes. 

alandragem - súcia éie malandros; 
Congresso Nacional. 

adegudo - de grandes nádegas. Ex: 
Jô Soares. 

áufrago - indivíduo que naufragou; 
indivíduo infeliz, decadente. Ex: 
Brizola. 

beccação - teimosia; insistência no 
erro. Ex: o PT com Lula. 

blíquo - torto; vesgo; ambíguo; 
cérebro de Cesar Maia. 

anaca - indivíduo simplório; o que 
acredita em juras de mulher. 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de 

troca • Consertos ~ Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
• Carpetes moldados e fono de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 
Direção de Reinaldo 

Av. Benjamin P. llas, 830 · Belord Amo,- Tel.: 761-0285 
R Braga, 5.· Penha Clra,ta, (eoq. e/Lobo Jr.) Tel: 280&48 

ADVOCACIA - (CÍVEL, FAMÍLIA, TRABALHISTA 
E PREVIDENCIÁRIA) 

ADMINISTRAÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS 
Luiz Carlos Fávaro • OAB/RJ 79,975 • CAECI 22,047 
Anna Maria Martins D. Fávaro - OAB/RJ 33.406 

Tel.: 767-3825 
A. Bernardino de Melo, 2075 - Sala 204 - Nova Iguaçu - RJ 

2º GRAU em 1 ANO e MEIO 
para qu~m cursa o báêo 
Início 1 ° de· agosto dé 94 

Rua ~161 Telxelra, 308 

Tel.: 665-1690 
Queimados 

MATRÍCULAS 
ABERTAS 

1Q QUINZENA/ NOV / 94 

TOTÓ DA JlJMA que liderava o tráfico de osso no bair!"o K 
11, ante a entrada das Forças Armadas no circuito e com 

medo dos cães pastores da Polícia do Exército, abandonou o 
ossotráfico. Ele está procurando trabalho de guia de cego. 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

Rua Enrique Lussac, 94 - Fone: 796--1002 
Edson Passos - Mesquita - RJ 

ândega - patuscada; vadiagem alegre e 
ruidosa; caravana da solidariedade do 
Lula. 

uadrienal - que se dá de quatro em 
quatro anos. Roubo de votos. 

Na foto POULE, cão de 
CASTOR DE ANDRADE 

disfarçado de turista no Salão do 
Automóvel em São Paulo 

uixotesco - relativo a quixotada; ridicu
lamente pretensioso. Ex: Eneas. 

Por hoje é só! 

Agora GATO vai tomar seu pires de 
uísque e acompanhar o jogo Exército x 
Traficantes. 

QLINETEC® 
COMPUTAÇÃO GRÁFICA 
Projetos e Desenhos em AUTO CAD 
- Plotagem em Papel Vegetal e Sulfite, 
Cópias Xerográficas e Heliográficas 

e Suprimentos em Geral. 

Tel./Fax: (021) 761-7000 
Av. Benjamin Pinto Dias, 1372 - Galeria Três 
Nações • Ed. Rosa do Couto 4° Andar - Sala 
401 • Belford Roxo· CEP.: 26130-050 • RJ 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 

Jornal SEM FRONTEIRAS 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F-. da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5~02 
Rua dos Crisântemos, nQ 5 

Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

... 
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CRISTINA E SANDRO DISSERAM SIM 
Outubro marcou o início de uma nova história de 

-amor, que começou com um olhar, depois um sorriso, 
um aperto de mão, culminando com o enlace matrimo
nial de Cristina e Sandro, que ao wrirem-se, wriram 
as famílias Bertolasi e Figueiredo. 

Como toda noiva que se preza, Cristina foi todo o 
tempo somente sorriso, demonstrando explicitamente 
a felicidade que lhe invadia o jovem coração, bem como 
o de seu já então marido Sandro, que também transbor
dava de alegria. 

Cristina, filha de Homero Fontes Bertolasi e Idalgina 
Medeiros Bertolasi e Sandro, filho de Sandoval Nunes 
Fi~eiredo e -de Marilene Nunes Figueiredo, foram 
mais que perfeitos anfitriões. 

Para o jovem casal, que a partir desta data, iniciam 
uma nova história, os votos de perene felicidade de 
SEM FRONTEIRAS. 

A BEIJA É DO POVO 
A Beija-Flor explodiu em alegria. Numa noite 

Raça Negra na outra decisão do samba. Assim sendo, 
a escola voltou a superlotar e apresentar um belo 
espetáculo musical. A escola estava precisando marcar 
esse golaço e receber o àbraço da galera, pois é 
internacional e muito querida. A Beija é uma estrela 
que não pode parar de brilhar! 

TROPICAL, FESTA DE ARROMBA 
O pagodão da Rádio Tropical foi a maior festa dos 

últimos anos em Nova Iguaçu e sem dúvida uma festa 
de arromba. Foi uma explosão de alegria, amor e calor 
humano num clima em alto astral. O festival de samba 
na Praça do Skate levou três dias, invadiu a madrugada 
e contagiou a galera ,que das janelas do edificio cantava 
e dançava. E a cerveja Kaiser rolou direto. Os artistas 
elogiaram a festa e a organização da prefeitura. Foi um 
carnaval. Presentes: Luiz Ayrão, Bruno Maya, Es
trela Negra, Axé Brasil, Mauro Dinis, Elson, Dhema, 
Elymar Santos, Dominguinhos do Estácio,etc. 

CARMELO$ SILVA 
Agradeço ao programa "A Semana Em Revista" 

com Carmelo Silva que me recebeu com todo o carinho 
em seu programa quando cedi uma entrevista sobre o 
nosso jornal. Ele entra no ar sábado às 12h via Rádio 
Bandeirantes. 

Cristina e Sandro 

GALILEU GALILEI 
A peça Galileu Galilei fechou sua temporada no Sesc 

Meriti com muita categoria e relembrou a luta entre a 
ciência e a Igreja, valorizando a verdade e a razão, mostran
do que o futuro está no passado. Clemente Viscaíno em 
nome dos artistas fez uma homenagem a Sylvio Monteiro 
membro da produção. Syhio fez um trabalho de divulga
ção que provocou quase o esgotamento dos ingressos, numa 
noite de chuva, frio e vento. Fruto do prestígio dos artistas 
e do talento e respeito a Sylvio Monteiro, que tem um bom 
relacionamento. 

ELIANA 
A loirinha do SBT está cada vez mais linda e pela manhã 

abre o programa infantil com muito charme. Eliana em São 
Paulo está arrebentando. É uma bela descoberta do Sílvio 
Santos. Tem tudo pra ganhar o Troféu Imprensa. Merece. 

* Parabéns: Alcione, Fábio Jr, Pelé. São escorpianos. * A lindissima Angélica será a estrela de um filme em 9 5. * Jair Rodrigues está com um novo LP nas lojas. E 
regravou "Carinhoso". O filho do Jair está estudando 
guitarra nos EUA. E vem aí o CD de sua filha, Luciana, 
que tem 14 anos. * Denise Fraga vem sendo muito procurada para comer
ciais. Ela entra na próxima novela, das seis, da Globo. * Edson Celulari está na comédia Capital Estrangeiro 

no Teatro 
Ginástico onde 
fica até 04/12. 
Em 95 a peça vai 
para São Paulo e 
depois percorre o 
país. Edson só 
aparece na 
telinha no segun
do semestre de 
95. 

OUTRAS 
O A festa da 
primavera na Sé 
da Prata foi wna 

Angélica 

grande Idéia. O local é bom. Valeu! 
O Tabela está fazendo ruver. E prometeu uma festa pra 
arrebentar pois o Centro Cultural fará dois anos. 
O Já está sendo construído o Centro Cultural de Nilóplis 
ao lado da rodoviária. 
O Um abraço para o relações públicas da Beija-Flor, 
Aroldo, que está fazendo niver. 
D A festa de N. S. Aparecida em Nilópolis foi um 
sucesso e durou wna semana. Foi uma das melhores da 
Sé. 
O Valdenir Filho tocou em várias Bandas do Pagodão 
TroP,ical em Nova Iguaçu, mostrando seu enorme talen
to. E um cracaço. 
O Aviso a prefeitura: precisa convidar a banda Axé 
Brasil que está partindo para o segundo disco. Vamos 
valorizar o que é nosso. 

• CURSO NO SESC 
O Sesc está com inscrições abertas para os cursos em 

pinturas em cerâmicas, vidro, pano e abaeté, silk-screen, 
bonecas de pano, bijouterias e violão. 

O Encontro de Lazer com Empresas será realizado 
dia 20 na Colôrua de Férias Getúlio V argasem Petrópolis. 
Os comerciários poderão participar de atos esportivos, 
recreativos e culturais. A empresa interessada deve 
entrar em contato. Fone 768-5393 

Cláudio Antônio da Silva Chaves e Cláudia No
gueira da Silva estão casadinhos da silva. Parabéns. 

Um abraço ao Juarez do Posto de gasolina que 
sempre ajuda à Escola Condessa Infante. 

CONTATO COMERCIAL 

8 

terceira idade 
Estamos recrutando para nosso Opto. comercial "jovens" 
com idade a partir de 50 anos - aposentadas - ambos os 

sexos - comunicativas e horário livre 

ÓTIMAS COMISSÕES - 796-5467 

CONV~NIOS: 
PÔlícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, Mi
nistérios dos Transportes, Compactor, Pedreira 

Vigné, Ministério do Exército. 

e 
A 
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Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. • 

,A 
)). 

VISITE-NOS 

ROO. PRES. OUTRA, KM 7 
SÃO JOÃO DE MERITI - TEL.: 756-2863 

Quer ficar conhecido no meio publicitário? 

1 FAÇA COMO NÓS DO 11SEM FRONTEIRAS" 1 

CONFIE A REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE SEU VEÍCULO À UM 
REPRESENTANTE QUE ESTÁ SEMPRE EM EVID~NCIA. 

ASSIM voe~ aparece e fica conhecido. 

J.C. Representações e Publicidades Ltda 
REPRESENTANTE COMERCIAL: RÁDIO/JORNALJREVISTA/OUTOOOR. 
Rio de Janeiro -Tel.: (021) 262-7469 / Fax (021) 533-1133 Correspondente: Fortleza /Salvador/ 
São Paulo - Telefax: (011) 223-7551 Belo Horizonte/ Curitiba /Porto Alegre. 
Brasília -Teleíax: (061) 224-5108 

Rua Dom Walmor, 179 • Nova Iguaçu• RJ 
Tela'.~ 767-0124 / 767.:0529 

"TOMAI TAMBÉM O CAPACETE DA SALVAÇÃO, E A ESPADA DO ESPÍRITO, QUE É A PALAVRA DE DEUS" 
Eféslos 06-17 LEIA A BiBLIA 
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ECONOMIA DOMÉSTICA 

Neste artigo vamos passar para 
vocês algumas sugestões práticas e 

informações úteis sobre festas. 
Qualquer festa merece um cuida

do especial da dona-de-casa para 
que seus convidados sintam-se ale
gres e descontraídos. Nada mais 

gostoso e divertido do que reunir 
amigos, quer para um jantar, bate
papo informal, um almoço, lanche, 

aniversários ou outros eventos de 
igual importância. 

É importante saber escolher e 
selecionar os pratos a serem servi
dos de maneira correta, bem como 

os tipos de bebidas a serem ofereci
das. 

O número de convidados deverá 

ser proporcional às bebidas, doces e 
salgados. É essencial que a dona

de-casa se sinta segura, sabendo 
que todos os convidados estão sen
do bem servidos e que não há perigo 

de faltar alguma coisa. 
Atentar para a mesa, sempre com 

um bonito arranjo no centro. Uma 
mesa bem posta e elegante, por mais 
singela que seja, é como se fosse 

uma fada a despertai nosso apetite. 
O q ueé indispensável para uma 

festa bem organizada? 
Mesmo informal, qualquer even

to merece atenções no preparo dos 

pratos, na arrumação das mesas, na 
música ( de preferência suave, em 
volume baixo, bem agradável), nos 
detalhes. Isto transnúte seu carinho 

Iara Lima 

para com os convida-1] 
dos. · 

Aqui vão algumas 
informações básicas ( e 

bastante simples) para seu jantar se 
transformar em sucesso. 

* A mesa deve ser arrumada de 
acordo com o cardápio ou confor
me a sequência de pratos, lembran
do-se sempre se que os alimentos 
mais leves devem ser servidos antes 
dos mais pesados. 

Ex: Entrada: fria ou quente -
sopa ou consomé - patês variados -
saladas, salgadinhos ( quatro a cinco 
por pessoa), etc ... 

J>rato ou pratos principais: 
frangos, carnes, massas, cozidos, 
etc. 

Sobremesas: pudins, musses, 
cremes, gelatinas, tortas, etc. 

O cafezinho, chá ou licor - Po

derão ser servidos em outro ambi
ente. 

* No inverno há quem goste e 

prefira um chocolate bem quenti

nho. E por falar em licor, lembre-se 

de que é realmente muito elegante 

encerramos a refeição servindo um 

delicioso cálice de licor. 

Por ser este assunto muito longo 

e que requer muitos detalhes, a cada 

quinzena seguinte, estaremos dan

do mais dicas sobre ele, por parte. 

Até a próxima e recebam o meu 

abraço. 

DIREITO Silmária Berriel 

A COMPANHEIRA 
A Constituição Federal, em um de <leiam o problema concreto em toda a 

seus dispositivos, legitimou a união sua integralidade. 

estável, dando-lhe equivalência à fa- É necessário, portanto, desde que 

mília. União estável entre o homem e reconhecida a união estável, e na dis

uma mulher, fora do casamenft', ou soluçãodoconcubinato, tenhaacom

seja, o concubinato. Aregraconstitu- panheira direito à pensão, lhe seja 

cional, todavia, não teve maior reconhecido o direito de habitação ao 

consequência por falta de legislação imóvel em que coabitava, com direito 

que permita disciplinar e alcançar to- real de uso ou habitação, impondo 

dos os aspectos decorrentes do rela- obrigações ao concubino varão, a par 

cionamento entre os concumbinos. da meação, que já é reconhecida, 

Nessa relação, inegavelmente, a par- quando comprovada a participação 

te desprotegida é a mulher. Esta na formação do patrimônio 

constatação se tira do dia-a-dia. O amealhado no curso do concubinato. 

desafio que se coloca, para por em É claro que isto é apenas uma pálida 

prática esse dispositivo constitucio- abordagem a um problema da maior 

na!, a par da inexistência de legislação complexidade que está a merecer, em 

própria, fica por conta da jurispru- todos os seus aspectos, um tratamen

dência em adaptar a garantia de legis- to jurídico compatível à garantia cons

lação própria, em confronto com as titucional vigente. Todavia, o que é 

leis existentes, protecionista da união necessário, e urgente, ante o quadro 

legal, o casamento,. Ainda que, a social que reflete esse problema, é a 

jurisprudência procure amenizar tais vontade objetiva de enfrentá-lo, em 

situações, com o reconhecimento da termos de lei, sem subterfügios ou 

sociedade de fato, é muito pouco, declarações evasivas que não respon

ante a inovação constitucional, no dem ao clamor de muitas mulheres 

que concerne à melhor e maior pro te- desamparadas, que vão aos tribunais 

ção à mulher. É certo que existam leis em busca de proteção, que, em mui

esparsas que conferem alguma prote- tos casos, não alcançam. 

ção à concubina, que, na verdade, 

anteriores à Constituição Federal, la- * Silmara Berriel é advogada. 

Bomboniere 
Bombons finos e variados 

Passe grandes momentos 
noCOMANCHE 

ACEITAMOS LISTA DE CASAMENTO 

O Presente Ideal para as Grandes 
Ocasiões 

=-Aceitamos encomendas de cestas 
(café da manhã,,lanche, a·niversário, 

maternidade, etc.) 

Faça uma surpr~sa para seu AMOR 
Ru~ Floresta Miranda, 36 - Nova Iguaçu -· Centro 

(Em frente a passagem subterrânea Getúlio Moura) 
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Suítes de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 

Piscina com Sauna e Hidromassagem 

Com este anúncio Desconto 
Comanche 20% Dom. a Sexta 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel.: 767-1922 
(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 
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Porcelana Chinesa - Bijouterias - Cerâmicas 
- Cristais - Quadros - Peças em Estilo 

Countcy 

ARTIGOS IMPORTADOS: 
Flores, Folhagens, Perfumes, Óculos, 

Relógios, etc. 
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CLUBE DE SERVIÇO ~ ROTABYEM 
--RO_B_A-LI-N-HO-EM_P_O_S_SA_D_O _ __, ~ MOVIMEN~E> 

NO R. C. AUSTIN 

Paulo Roberto, o padrinho, coloca o distintivo em Robalinho 

Contando com a presença de seu fundador Paulo 
Arruda Gomes, o Rotary Clube de Nova Iguaçu -
Austin, e também com o comparecimento de vários de 
seus companheiros do Mesquita, onde exerceu a presi
dência o empresário e desportista Manoel Joaquim dos 
Santos Robalinho, que era sócio-honorário nessa uni
dade, a partir do dia 20 /1 O, foi empossado como sócio 
efetivo, cuja saudação foi realizada pelo seu compa
nheiro honorário:Hilton Neves, Robalinho foi apadri
nhado por Paulo Roberto Dias, "o Franciscano". 

RC PAVUNA REALIZOU FORUM 
DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

n.: 

Celso Bruno (moderador), Hamilton Vargas (eiposi
tor) e João Batista durante a realização do Fomm. 

Tendo com expositor Hamilton Ribeiro Vargas e 
como moderador Celso Bruno Farias, o Pavuna presi
dido por João Batista e coordenado pelo diretor da Av. 
de Serviços Profissionais, realizou o forum dessa ave
nida sob o tema: Ética, Vocação e Fonnação Profissi
onal. Hamilton realizou uma reflexão sobre a impor
tância da realização na profissão escolhida. · 

Mas uma vez o Coelho da Rocha arrebatou o troféu 
de maior caravana. 
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MEU MÉDICO • MEU AMIGO. 
O MéDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 

SA(JDE'DA POPULAÇÃO DE TODA A 
BAIXADA FLUMINENSE. 

( 2" FEIRA DIA TODO) 

-AV. DR. PEDRO JORGE, 220 • 
QUEIMADOS 

TEL: 66.5-1235 
ESPECIALIDADE: CÚNICA ~ -RAL 

QUEIMADOS COMPLETOU 13 
ANOS DE FUNDAÇÃO 

Grupo de fundadores e membros atuais do Quei
mados, presentes à comemoração. 

No dia 27 /10/81, após várias e sucessivas reuniões 
era criado o Rotary Queimados, que teve como repre
sentante da governadoria para a fundação desta unida
de: Hilton Neves do Rotary Nova Iguaçu, junto com 
outros companheiros deste. 

A solenidade ocorreu de forma simples, sem pompas, 
nem cirscunstâncias, quando prestigiando o evento lá 
estiveram: Wislaine D .. Pereira, Alcides Santana, Osny 
Azevedo, João Figueiredo, entre outros. 

Governador Domingos e o Presidente Eliacir 
Fernandes, na visita que o primeiro fez ao Austin. 

AUSTIN RECEBE VISITA 
DO GOVERNADOR 

Com a presença de vários presidentes de unidades 
rotárias da Baixada, o R.C. Nova Iguaçu - Austin 
recebeu, em almoço a visita do Gov. Domingos R. 
Oliveira e representantes de 17 clubes. Na mesa 
principal participaram Francisco R. Parente, Ivone, 
esp. do presidente do clube, Domingos, Irene G. Olivei
ra, esp. do Gov e Carlos Pinto Loja. O troféu de maior 
caravana foi abiscoitado pelo Nova Iguaçu - Leste. 

Dr. José Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica 

T~ e 0uintHlra l:.:C:;:I 
~• ..... ~no~otu. 
PlÁST1CA DE MAMA para aumentar, dlmlnw, ••igecer, 
PlÁSTICADEAàDOMEparaclmulglo, ...... ...._,. 
PLÃST1CA DO NARIZ pa,a dfmlnulf, . ......,, dlMol.. ~ 
PLÁSTICA°" FACEtafaÍ, ...... ~-. 
~.taluagw, ...... _q~--

Rua Bernardino de Melo, 1.399 • sala 304 
(C~ntro Médico, - N. Iguaçu ~ Tel7 768-.0313 . 
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VILAR DOS TELES HOMENAGEOU 
SERVIDOR PÚBLICO 

f ' IIV 

Ir. 
ro: 
de 

do que nos p 
a VERDA 
JUSTO~ iara DO • a BEN 

Edésio Infante ao entregar à Denise Pinheiro, um 
diploma alusivo a data do funcionário público. 

Na reunião do dia 25/10 o R.C. São João de Meriti 
-Vilar dos Teles, teve a grata satisfação de contar com 
a presença de seu ex-sócio Manoel Isidoro Costa, 
quando na oportunidade homenageou aos servidores 
públicos, cuja data comemorativa foi o dia 28, repre
sentada por Denise Pinheiro, funcionária da Ass. de 
Com. Social da PMSJN. Nesta data recebeu, como 
doação, várias novas bandeiras para a composição da 
panóplia deste simpático clube, que vem sendo presidi
do neste período, por Edésio Infante. 

EX-PREFEITO JOSÉ AMORIM 
PALESTROU NO COELHO DA ROCHA 

Presidente Lecir do Amaral entrega a José 
Amorim, o certificado de participação na palestra. 

No dia 28/1 O, o Coelho da rocha recebeu a visita do 
Ex-Prefeito do município de Meriti, que proferiu pa
lestra sobre o tema: Administração Pública, quando 
contou com a visita de Edésio Infante, João Batista, do 
Pavuna e Carlos Trigo, do Belford Roxo. 

CELSO'$ Administração 
& Informática Ltda. 

Q 11CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da SIiva 

Admlnlslnldor 
CRA/RJ 24.438-1 

Ve~ de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de lnform6tlca. 

• DeNnvolvlmento de Softwares e 
Admlnl8tr~o de Béns. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados - RJ 
Jel.: 665-1326 - Fax (C~mun.): 6(.'~-1026 
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ENTREVISTA 
GASTÃO REIS 

N. J r -A que atribui a grande quantidade de 
votos nulos e brancos? 

G.R- Tomou-se lugar-comum afirmar que o 
eleitor está descrente. O mar de votos em 
branco e nulos revelaria a absoluta falta de 
interesse pelo processo eleitoral. A decepção 
com os político$ seria a grande responsável pelo 
que vem ocorrendo. Estaríamos diante de um 
fato que, para muitos, é cristalino. Esta visão, 
entretanto, não nos permite além dos efeitos, 
quando a rigor cabe buscar as causas. 

N. Jr - Porque a incidência é maior nas 
eleições proporcionais? 

G.R-Poucos analistas de nossa cena política 
fazem a devida separação entre eleições majo
ritárias, a que normalmente concorrem prefei
tos, governadores, presidentes e senadores e 
eleições proporcionais, disputadas por deputa
dos e vereadores. Esquecem de dizer que o 
percentual de votos em brancos e nulos para os 
cargos majoritários é normalmente bastante 
reduzido. O dado desalentador refere-se a 
condição dos eleitores quanto aos candidatos a 
deputado federal e estadual. Eis a questão. 

N. Jr - E o voto majoritário? 
G .R- Antes de mais nada, é bom deixar claro 

que o Brasil pratica o voto distrital nas eleições 
para prefeito, governador e presidente. Quan
do se elege um prefeito, o distrito eleitoral é.o 
próprio município, nas eleições para governa
dor, o Estado como um todo é o distrito. E o 
próprio País se constitui em um imenso distrito 
eleitoral nas eleições para presidente. 

N. Jr - Então seria melhor o voto distrital? 
G.R - A partir desses exemplos é facil expli

car as virtudes do voto distrital para o eleitor. 
Em primeiro lugar é relativamente fácil avaliar 
sete, oito ou dez candidatos. E optar por um 
deles. Cada partido só apresenta, por exemplo, 
um único candidato a prefeito. Ou se coligam 
em tomo de um nome, no caso daqueles parti
dos sem candidato próprio. O mesmo pode ser 
dito quando se elege um governador ou o 
presidente da República. 

N. Jr-Porque as eleições proporcionais são 
complicadas? 

G.R- As complicações surgem na hora de se 
eleger deputados e vereadore~. Para começo de 
conversa, cada partido pode apresentar, no 
caso do Estado do Rio de Janeiro, setenta 
candidatos a deputado estadual, que é o núme
ro de vagas disponíveis na Assembléia Estadu
al. Se tivéssemos dez partidos (temos muito 
mais!), já teríamos setecentos candidatos na 
ausência de coligações. Somente uma atitude 
heróica do eleitor o levaria a ler um resumo 
biográfico de 700 candidatos ou a sair em busca 
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"Somente uma atitude heróica 
do eleitor o levaria a ler 
um resumo biográfico 

de 700 candidatos" 

deles paia ouví-los em debates para só então definir 
o seu voto. Ninguém faz isso. E muito menos tem 
tempo para tanto. Conclusão: o eleitor acaba 
votando confuso e mal informado. Daí o elevado 
percentual de eleitores que chegam às eleições sem 
definir o seu voto para deputado. No caso dos 
federais, quase 70% ainda não sabiam em quem 
votar na antevéspera das eleições! 

N. Jr - O voto distrital poderia solucionar o 
problema segundo sua ótica? 

G.R - A introdução do voto distrital acabaria 
com esse disparate. Em cada região, grupo de 
bairros ou bairro de uma grande cidade, haveria 
apenas um candidato por partido ou pela coligação 
partidária. O eleitor teria que escolher, por exem
plo, entre oito e dez candidatos a deputado federal. 
Nessas circunstâncias é muito mais fácil emitir um 
juízo de valor abalizado. O número de candidatos 
seria aproximadamente o mesmo com que o eleitor 
se defronta quando vota para prefeito, governador 
ou presidente. Nessas condições as eleições para 
deputado também despertariam o mesmo interesse 
que as majoritárias. Seria viável realizar debates e 
encontros em escolas, clubes, associações e outros 
locais adequados com os oito ou dez candidatos a 
dep~tado federal ou estadual. Seria, para o bem de 
todos, o fim do mundo surrealista em que estamos 
mergulhados, perdidos entre centenas de candida
tos, que não temos a oportunidade de conhecer a 
fundo. 

N. Jr - Como é que funcionária no caso de 

Jornal SEM FRONTEIRAS 

Nelson Júnior 

distrital puro? 

G.R - Permanece, entretanto, um problema 
sério. O que acabamos de escrever é o que os 
especialistas chamam de voto distrital puro. O 
Estado do Rio de Janeiro seria dividido por 
exemplo em 70 regiões ou distritos eleitorais,já 
que é este o número de cadeiras de sua Assem
bléia Estadual. Cada um deles elegeria apenas 
um deputado e pronto. Suponhamos, agora, a 
existência de apenas três partidos: A, B e C. E 
ainda que o partido C obtenha 30% dos votos 
em todos os distritos, mas que não seja vitori
oso em nenhum deles. Ora ganhava o partido A, 
ora o B. Este exemplo extremo. ilustra uma 
situação perniciosa em que o partido C, com 
30% dos votos, não teria sequer uma única 
cadeira na Assembléia. É claro que essa possi
bilidade tem que ser afastada. 

N. Jr -E qual seria então a saída? 
G .R- A saída está no chamado voto distrital 

misto. No nosso exemplo, metade , ou seja, 35 
de nossas cadeiras de deputado estadual conti
nuaria a ser preenchidas de acordo com o 
critério do voto distrital puro. A outra metade 
será distribuída segundo percentual de votos 
obtidos por cada partido na soma total de todos 
os distritos. Em cada distrito o eleitor votaria 
duas vezes. A primeira no candidato de sua 
preferência e a segunda num partido, com base 
numa lista de nomes fornecida pelo próprio 
partido. Suponhamos que os mesmos partidos 
A, B e C consigam respectivamente 40, 20 e 
40% dos votos. A segunda metade, isto é, as 3 5 
cadeiras restantes seriam distribuídas de acor
do com esses percentuais. Portanto, 14 cadei
ras para os partidos A e C, e 7 para o partido B. 

N. Jr - O que lucrariam os eleitores com 
isso? 

G.R - Finalmente, mas nem por isso menos 
importante, é que os deputados teriam que 
prestar contas as suas bases distritais regular
mente. E não a cada 4 anos, como acontece 
hoje. Se a isso adicionarmos o direito de' o 
eleitor cassar o seu representante durante o 
mandato, o voto não obrigatório e a fidelidade 
partidária, inverteremos os termos da desigual
dade, colocando o eleitor na posição de poder 
controlar os políticos e a política. Isto poria um 
ponto final na velha história de sempre, aquela 
de que os eleitores são marionetes nas mãos 
manipuladoras dos políticos. A fiscalização 
plena do poder estaria sempre na ordem do dia. 
E as eleições para deputados poderiam ser 
tudo, menos desinteressantes . . 

("') Consultor, economista e empresário. 
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OPINIÃO Marcelo Alencar 

EM DEFESA DA PAZ E DA DEMOCRACIA 

Salão de Beleza 
fEMININO 

COM HORA MARCADA 

(021} 756-7874 

SERVIÇOS 

e CORTE. SIMPLES e 
MODERNO 
(modelos va.iados) 

•PERMANENTE COMUM E 
AFRO 

•TRANÇA 
(Modelos variados) 

•LIMPEZA DE PELE 

•MAQUILAGEM 

•TOUCA DE GESSO 

•AMACIAME('JTO 

•RELAXAMENTO 

Há cerca de seis meses, propuz ao governador Nilo 
Batista um entendimento com as autoridades federais 
para combater a violência e a criminalidade no Rio de 
Janeiro. Lamentavelmente, minha sugestão não foi bem 
aceita pelo sucessor de Brizola, que até se ofendeu 
quando me coloquei à disposição para participar das 
negociações com o presidente ITAMAR FRANCO. 

Hoje, vemos a que ponto chegou o desgoverno do 
PDT na área de segurança. Só no último fim de semana, 
ao sair em campanha por diversos pontos da cidade e do 
Grande Rio, me deparei com os estragos causados pela 
falta de segurança. A tradicional Festa de Nossa 
Senhora da Penha estava vazia. Os fiéis não tiveram 
coragem de ir até a Igreja com medo de serem atingidos 
por uma bala perdida, em meio ao tiroteio que acontecia 
no Morro dos Quatro Bicos, ali perto. 

Pela manhã, um hospital público, o Souza Aguiar, 
fç,i invadido por traficantes, que resgataram seu com
parsa preso. Isso tudo só no domingo, sem falar nos 
outros fatos que nem chegam ao nosso conhecimento. 
Sem falar nos outros crimes que acontecem todos os 
dias em nossa cidade e nos municípios vizinhos, sobre
tudo na Baixada Fluminense. 

Acho que fatos como esses são até mais eloquentes 
do que qualquer argumentação jurídico-política que 
possa ser feita contra_ ou a favor da decretação de 
estado de defesa pelo governo federal. Sinto-me à 
vontade para falar a favor dessa medida, porque, como 
advogado, sou homem acostumado a lidar com o Direi
to. Além disso, me considero um dos representantes da 

vanguarda em defesa da democracia e dos direitos 
humanos no Brasil. 

Também agora, neste momento dramático que 
vivemos em nosso Estado, me coloquei na vanguar
da e tomei a iniciativa de falar em decretação do 
estado de defesa. Jamais precon,izei que tanques 
subissem os morros, mas temos que desarmar e 
prender os bandidos. Temos que ajudar aqueles 
moradores das favelas que nada têm a ver com a 
criminalidade, e que são a maioria. 

Temos que nos convencer de que o governo que 
aí está não comanda a polícia nem a máquina 
administrativa. A polícia está sob a desconfiança do 
povo. Assim não dá para continuar. 

As discussões agora se tomam estéreis. Todos 
parecem concordar que há necessidade de uma 
interferência setorial do governo federal no estado. 

Ninguém quer outra coisa senão a presença das 
Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia 
Rodoviária e de quem mais puder colaborar para 
devolver um pouco de paz ao Rio de Janeiro. Não 
há necessidade de formalização do estado de defesa, 
mas é preciso que o governador do Estado concorde 
em passar o comando da polícia a pessoas com 
autoridade e demonstre sensatez em aceitar a cola
boração das forças federais . Isso é que é defender a 
democracia. O resto são palavras ao vento. 

Marcello Alencar é candidato da Coligação 
Rio Unido ao Governo do Estado. 

MÓVEIS 
e• 

•MASSAGENS n a 
~ 

• ALISAMENTO 
o 

i.t 

• ESCOVA 

• BABYLISS 

• REFLEXO 

•TINTURA 

•DEPILAÇÃO 

LOJA: 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 1702 

F-, Centro - Nova Iguaçu - RJ. 

~ 1ir 767-7922 
Cl µ: 

Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 
Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

FÁBRICA: 

Rua Pará, 8 - Mesquita - Nova guaçu - RJ 
"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 1if (021) 796-5467 

Av. Mal. floriano Peixoto, 2171 -1º and. - Centro - N. Iguaçu -Tel.: 768-5847 

12 Jomal SEM FRONTEIRAS 1º QUINZENA/ NOV / 94 



ANO Ili - Nº 47 - 2ª QUINZENA/ NOVEMBRO / 94 - R$ 0:,20 --

A INFORMAÇÃO SEM LIMITES 
. ,,.,_ 

PSDB VENCE ELEIÇOES NO 
A 

"TRIANGULO DAS BERMUDAS" Pág. 11 

ENTREVISTA COM CESAR FRAMBACH 
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UFA! PARECE · 

QUE ACABOU 
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VIVA BEM, 
CONTROLANDO 
AS CALORIAS 
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ALUNOS DO 
TABELLAVÃO 
EXPOR SUAS 

OBRAS Pãg.3 

ESCOLA -
FESTEJA 10° 

ANIVERSÁRIO , 
. DE FUNDAÇÃO 

- · Pág.6 . 

OFERTA DE 
IMGVEIS 
VENDA 

Pág.3 

Pág.4 

MARCELLO, NOVO 
GOVERNADbR 

Marcello dá adeus a Garotinho 
Com a eleição de MarcelloAlencar, no Rio, Mário Covas, 
em São Paulo, Eduardo Azeredo, em Minas, o PSDB, 
nãosófezbarba, cabelo e bigode, bem como conquistou 
o Governo nos três mais importantes estados da fede
ração: Minas, Rio e São Paulo, o ''Triângulo das Bermu
das". Vamos ver se a escolha que o eleitoíc!,dO fez vai 
corresponder às expectativas pelos próximos 4 anos. 

FLÁVIO NAKANDAKARE 



NOSSA OPINIÃO 

Ufa! Parece que acabou ... 
Nos idos da década de 60, quando 

ainda BRIZOLA era Governador do 
Rio Grande do Sul, e o seu cunhado 
JOÃO BELCHIOR MARQUES 
GOl..J¾ART - o JANGO - Presidente 
da República, o Rio de Janeiro estava 
sofrendo terrível excassez no abaste
cimento de arroz. À época, o hoje 
município do Rio de Janeiro vivia em 
status de Estado, o Estado da 
Guanabara. que foi brilhantemente go
vernado pelo maior administrador que 
já conheci nesses meus anos de vida: 
CARLOSFREDERICOWERNECK 
DE LACERDA. 

Como Lacerda era ferrenho 
opositor da demagogia do caudilho 
Brizola, em represália, apesar do Rio 
Grande do Sul estar abarrotado de 
arroz, Brizola bloqueou toda e qual
quer possibilidade de remeter esse 
mesmo arroz para a população ávida 
por este produto, e mais, disse que 
queria que os "cariocas se danassem", 
que- do Rio Grande do Sul não sairia 
um só grão do cereal. 

Deixando o governo daquele esta
do, aportou nestas maravilhosas ter
ras conseguindo - por pura falta de 
memória da população - uma cadeira 
de Deputado Federal, quando utilizan
do-se do cargo, infernizou a vida naci
onal, até que o exército não vendo 
saída pela grave crise institucional que 
provocava, botou o "bloco na rua" e só 

saiu 21 anos depois. 
Anistiado e por um ''truque eleitoral" 

engendrado pelo governo militar que ain
da existia, candidatou-se ao Governo do 
Estado do Rio de Janeiro - o truque que 
não deu certo foi o voto vinculado -
quando com a expressiva votação do 
cantor Agnaldo Timóteo acabou sendo 
eleito como primeiro governador pós
fusão. O primeiro fíline foi ruim, de má 
qualidade, mas com o seu jeito "mole" de 
falar, foi enganando e enrolando a popu
lação com suas tiradas demagógicas, com 
seu populismo barato. 

Não satisfeita, a população quis ver o 
"replay'' do filme. A emenda foi pior que 
o soneto. Não negamos, contudo. que 
BRIZOLA tem lá o seu carisma, mas 
não tem o principal para administrar: 
oompetência. O negócio dele é só papo. 
E muita gente inocente, foi nesse papo 
durante muito tempo. Agora com a sua 
"acachapante" derrota à Presidência da 
República, coisa que perseguia desde 
criancinha e a derrota de seu filhote 
"Garotinho" parece que, pelo menos no 
Rio de Janeiro, o populismo acabou. 

A partir daí é bem possível que o PDT 
(que tem gente compet~nte em seus qua
dros, mas que nunca teve oportunidade 
de demonstrar) mude de rumo e possa vir 
a ser um partido que defenda, sem dema
gogia, os interesses verdadeiros de seus 
admiradores militantes e sem este 
populismo barato e inconsequente. 

ATIVIDADE CULTURAL 

UNIG HOMENAGEIA CECILIA MEIRELLES 
Alunas do curso de Letras da UNIG 

(SESNI) participaram, commuito amor 
e garra, de um espetáculo, no auditório 
que homenageou a escritora e poetisa 
Cecília Meirelles, pelos 93 anos que 
completaria no dia 7 de novembro e de 
seus 30 anos de falecimento. 

Alunas Denise, Fátima, Rosana e Célia 
no Jogral "Do caminho da Forca" 

no e mais 
os profs. 
Clara 
Cibele A. 
Joaquim, 
Constan
tino G. Ri 
beiro e ManliaCavalari,abrilhan-
S é 1· g i o tou o evento ao piano 
.Eduardo M. Pereira, entre outros. A 
sonoriLação esteve a cargo de Cláudio 
P. Araújo. 

A programação foi extensa com ré
citas de poemas da homenageada, mais 
texto biográfico, crônicas por diversos 
alunos do curso de Letras. 

Regina P. Carvalho, uma bailarina 
mi rim demonstrou com arte e categoria 
sua perfomance num trecho do balet "O 
Lago dos Cisnes", que foi sem dúvida 
um espetáculo à parte, diante de sua 
graciosidade e segurança. 

O evento contou ainda com a parti
cipação da atriz Márcia Mixo, do ex
aluno Cláudio Magno da Silva e can-

o evento apresentado por Cesar tora Fernanda Moraes. 
Said, foi projetado e orientado pela Espetáculos dessa envergadura e 
prof". Glória Suhet Fontela ( coorde- quilate, além de gratificante, é uma 
nadora do Dept°. de Letras) e aprova- forma de demonstrar o potencial da 
ção da prof". Jane Rangel (Dir. da Fac. cultura da nossa região do Reconcavo 
de Filosofia, Ciências e Letras), com o da Guanabara, tão denegrida pela gran
apoio da prof". Marília P. Cavalari de mídia. 
(na execução de várias músicas ao pia- Foi realmente um belo espetáculo! ________________ .;;.... __ ...., 
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VÍDEO E SOM 
SERVIÇOS AUTORIZADO DAS FÁBRICAS 

PHILCO - PHILIPS - ARNO - SANYO 

CONSERTOS DE FORNOS MICROONDAS 
ESCRITÓRIO E OFICINA 

Rua Dr. Barros Júnior, 344 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-8586 - 767-9433 - Fax: 767-9659 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETR~NICAS. 

· Rua Mal. Florlano Peixoto, 1480 • LI, 120 • Centro 
(~l)opplng Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767--0706 

JornolSEM FAoNTEl~AS .. · 

• Papelaria 
• Artigos para Presentes 
• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e. Plastificações 

Rua Professora _Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 

Desperte a Alma 
Artística que há em Você .. 

CENTRO CUl:.TURA~ 
MANOEL TABELLA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO S/ TELA -
DESENHO ARTÍSTICO - GRAFITE - PASTEL 

· CRAYON · PINTURA EM VIDRO -
TAPEÇARIA. 

RUA BERNARDINO DE MELO, 1737 C/16 
V. GARRIDO · NOVA IGUAÇU - 767-1721 
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HUMOR ARTES PLÁSTICAS OSCAR SANTOS 

Perguntar não ofende. EXPOSIÇÃO NO SESC 
* Em dezembro a Galeria do Sesc N. 
Iguaçu apresentará uma coletiva de pinto
res. Deverá preceder a exposição um deba
te de artes plásticas. Será o moníento que 
o artista colocará a sua opinião sobre a 
cultura, principalmente a relação entre o 
artífice e o Sesc. O Sesc além de presentear 
a cidade com essa espetacular casa de 
primeiro mundo, dará a chance ao artista de 
pôr sua opinião a respeito da arte. 

De quem é o filho da uma grávida? 
Por que não fazer cédula negra para acabar com o voto em branco? 
O voto contado manualmente não dá pé? 
Mesário é um cara que ganha uma mesa por mês? 
Juiz ~leitora) marca penalti? 
Fraudador eleitoral produz frauda? 
Voto fantasma é do Gasparzinho? 
Voto majoritário é de um major autoritário? 
Voto proporcional pagá conússão? 
Junta eleitoral tem reumatismo? 
Voto facultativo é do funcionário público? 

RUBENS DE LIMA Rubens de Lima e suas telas 

TABELA E BETH CUNHA 
Se o brasileiro não sabe.votar, como disse o Pelé, por que é que vota? 
Deputado distrital dirige Delegacia de Polícia? 

* Parabenizo o pintor que abriu sua car
reira de exposição no Esotérico's Bar exi
bindo bonitos quadros. Rubens é um artí
fice completo pois desenha, pinta, faz mol
duras, cavalete e telas. A sua próxima expô 
poderá ser em fevereiro. 

EXPÕEM NA OUTRA COISA * Está rolando na Delicatessem OUTRA 
COISA exposição de pinturas de Manoel 
Tabella (Anatomia na Natureza) e Beth 
Cunha (A Caminho da Natureza). Os 
trabalhos de Tabella são óleo sobre tela e 
de Beth Cunha são acrílicos sobre tela. A 
exposição está aberta ao público na OU
TRA COISA no horário comercial, Trav. 
Mariano de Moura, 85, em Nova Igüaçu. 

Fiscal eleitoral aplica multa? 
Deputado Federal é o que não toma banho? 
Deputado Estadual é o que já foi? 
O segundo turno dá direito a troféu e revanche no returno? 
Voto informatizado é o que não é formalizado? 
Governador é um cara que governa a dor? 

* A pintora Simone Buss está de para
béns pois obteve quase mil assinaturas em 
sua expô no Sesc N. Iguaçu. 

* A artista plástica Ana Cristina Paiva 
abriu a Exposição Instalação no Sesc N. 
Iguaçu. Ana é aluna de pinturas da Escola 
de Belas Artes da UFRJ. É um trabalho 
bonito e diferente. Elmo Martins também 
participa com 26 telas. A exposição fica 
até 27 de novembro. 

Presidente é um dente preso? 
Prefeito é um cidadão que já nasce feito? 
Senador é a de alguém que perdeu o volante da sena premiada? 
Partido político é uma entidade que•não é inteira? 
Para uma "sequestrada" tem que se pagar resgate? 
TRE quer dizer Ter que Refazer Eleição? 

ALUNOS DO f'. C. TABELLA VÃO 
TER OBRAS EXPOSTAS 

TSE quer dizer Ter que Suspender Eleição? 
Boletim de urna reprova alguém? 
Permitida a reprodução desde que citada a fonte. 

* Os visitantes do Sesc N. Iguaçu ficam 
apaixonados com a beleza .da casa. E 
elogiam até o ar condiciomrdo da galeria de 
pinturas. 

* 76 alunos de artes do Centro Cultural 
Tabella estarão expondo suas obras no 
período de 3 a 23 de dezembro, incluindo 
desenho, óleo sobre tela, pintura em vidro,. 
tapeçaria, abaeté e cartonagem, no horári.o 
de 9 às 19 h. O Centro Cultural T abella é 
naRua BernardinodeMello. 1737 casal6 
( entrada ao lado do Institut~ lgua~uano) 

TOP SHOPPING 
INICIA OBRAS 

Com 80% da ABL comercializada em 
90 dias e um faturamento anual de US$ 50 
milhões em volume de vendas já garantido, 
o Iguaçu Top Shopping - primeiro da Bai
xada Fluminense - deu início às suas obras 
nesta quinta-feira, dia 17/11. 

As lojas serão entregues em abril de 96 
e entre as últimas confirmadas estão a 
Inega, Big Home, Casa Garson e a Zinho 
Sports, lojas de artigos esportivos importa
dos do tetracampeão 

Contabilidade 

Nelson Bornier 

Rua Proj Venina Corrêa Torres, 230 - 1 Oº andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels: 767-1447 e 767-7621 
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IMÓVEIS - VENDA 

FORTALEZA 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

VEJl,t'DE-SE - Vános lotes - VENDE-SE - Um lote na Rua 
RuaOnrunda-AndradeAra- Tabajara Lte 09- qdr. 09 -

újo Heliópolis. 

VENDE-SE - 1 casa, 3 qts., VENDE-SE- Um terreno-Rua 
sal., Coz., Banh., var. e área Pereira de Souza !te. 22 - qdr. 
serv. Av. Joaquim da Costa 02 - Shangrilá, B. Roxo. 

Lima, próx. ao CEM. VENDE SE 1 2 ts 1 - - ap., q ., s ., 

VENDE-SE - 1 casa, 2 qts., coz., banh., Rua José Mariano 
sal., Coz., Banh., var. e área dos Passos. 
serv. coberta, quintal. Rua 
Tropiá 452 - Mesquifa - Vila 
Norma. 

VENDE-SE - 2 casas gran
des, ótimo acab. e const. Rua 
Otaviano - Nilópolis. 

VENDE-SE - Galpão ( 1) co
berto c/ loja cim. ann. Rua 

Nehna-NovaPiam-B.Roxo. 

VENDE-SE - 1 terreno, lt 2 -
qdr I Rua Beno de Souza - Sta. 
Maria - B. Roxo. 

VENDE-SE-Ótimacasa,2qts., 
si., coz., banh., var.in,da de fren
te. Suite e/ hidromassagem. 

Rua Maria Leopoldina - Posto 
13 - N. Iguaçu. 

VENDE-SE - 1 terreno. Rua 
VENDE-SE - Uma pizzaria tabajara. Lte. 10 • qdr. 09 -

compl. + o imóvel onde está Heliópolis. 
instalada - Ótimo local. Pon-

to feito. 
VENDE-SE - I telefone linha 

761. 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls 304 e 305 
Centro - Belford Roxo - RJ -Tel.: 761-0013 

Jornol SEM FRONTEIRAS 

IMÓVEIS A VENDA 
Tel. : 767-7243 - Creci: 11422 

3 CASA: 2 qts, si, coz, 
banh, 2 loj.: Perto Posto 
Tio Luiz. US$ 30.000 
QUEIMADOS - Casa: 3 
qts, sala, copa/coz, área 
ser. ,· garagem. US$ 
15.000. 
QUE IMADOS - Área 
63.000 mts2, US$20.000. 
QUEIMADOS - Sobrado: 
2 qts, sala, coz, ban., US$ 
9.000. 
JARDIM ESPLANADA -
Nova Iguaçu - Casa: 2 
qts, sala, copa/coz., pisci
na, salão festas, garagem 
2 carros US$ 60.000. 
TERRENO - Nova Iguaçu 
- Centro - 480 mts2, US$ 
14.000. 
NOVA IGUAÇU-Centro 
casa: 3 qts, sala copa/ 
coz. , banh, gar. p/ 5 car
ros, área de 1200 mts2. 
US$ 80.000. 
AUSTIN - Vendo mini sí
tio Q/uma senhora casa, ·e 
de caseiro, bem localiza
da, muitas frutas e mura
da. Mot ivo de viagem. 
B. ROXO - Lanchonete 
passo ponto, movimento 

acima de 12 mil reais. 
Mensal frente à Praça. 
Urgente. Motivo outro ne
gócio. P. 70 mil reais. 
B. ROXO - Passo PÕsto de 
Gasolina. Melhores pon
tos da cidade. Vendo 
motivo de viagem. Cont. 
Novo. 
M. AGUDO - Urgente. 
Passo uma loja centro c/ 
148 m2 mais um girau. 
Cont. novo. Motivo de vi
agem. 
B. ROXO - Vendo casa de 
sucos, no calçadão, bem 
localizada, movimento aci
ma de 1 O mil reais. Men
sal. Cont. Novo. P. 38 mil 
reais. 
NOVA tGUAÇU - Urgente 
- Vendo casa sucos e lan- . 
chonete. Bem localizada. 
Vários pontos. Movimen
to Bom. E todos os tipos de 
preços. 

BAIXADA FLUMINENSE
VENDO OUTRAS CASA 
BEM LOCALIZADAS -
TEL: 767-7243 
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ENTREVISTA 

CESAR BUTTURINE FRAMBACH- VICE-PRESIDENTE DO CDL 
asar Bu'f!Urine Frambach - vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Iguaçu, nesta entrevista exclusiva à SEM 

FRONTEIRAS mostra o pqnorwna que se.descortinou aos comerciantes locais, pós medidas restritivas baixadas pelas autoridades eco 
micas. Fala de inflação, de seus anseios em mlação q classe a que pertence, tece,r/o ainda algumas considerações de nível político. 

SEM FRONTEIRAS- O Ministro aro Gomes 
baixou medidas econômicas com o propósito de 
conter o consumo. Qual foi o impacto dessas 
medidas causado ao comércio loca_/ em relação ao 
crediário? 

FRAMBACH -Houve uma queda vertical nas 
vendas, em face da limitação dos prazos em relação 
ao crediário. J,. 

SEM FRONTEIRAS - Em que proporção? 
FRAMBACH - A queda fo~ aproximadamente 

de45%. 

SEM FRONTEIRAS- O comércio tem encon
trado saídas para amenizar este impacto? 

FRAMBACH - Não. As vendas à prazo ficaram 
limitadas a""J prestações e dessa forma, apenas quem 
ganha até 3 salários mínimos, toma-se dificil, com
prar a crédito, face o valor elevado das prestações. 

SEM FRONTEIRAS- Considera que as medi,. 
das foram realmente necessárias, ou foi apenas 
"pano de fundo" para encobrir problemas com o 
Plano R~al? 

FRAMBACH- Entendemos que não era hora da 
aplicação dessas medidas tão drásticas. 

SEM FRONTEIRAS - A_ propalada reforma 
fiscal - que todo mundo fala, mas ninguém faz -
poderá realmente contribuir para a queda de pre
ços e real estabilização da economia brasileira? 

FRAMBACH- Somos inteiramente favoráveis à 
reforma fiscal e tributária, aliás essa é a meta mais 
importante da nossa Confederação Nacional de Diri
gentes Lojistas tão bem pregada pelo nosso líder 
Gerson Gabrielli. Nossa luta é "mais empregos, 
menos impostos". Abaixo a carga tributária excessi
va", O Brasil precisa se livrar desse peso. 

SEM FRONTEIRAS- Os juros altos, segundo 
as autoridades econômicas, contribuem para o 
aumento da inflação? 

FRAMBACH - Não entendemos a política con
tinuada dos juros, mantida pelo governo, quando se 
sabe que dificulta a tomada de capital de giro e até 
para compras de renovação de estoques, visando as 
vendas de Natal e Ano Novo. 

SEM FRONTEIRAS-Sob o seu ponto de vista 
a quem interessa a volta da inflação? 

FRAMBACH - Aos poderosos e às grandes 

"Entendemos que não era 
hora da aplicação dessas 

medidas tão drásticas" 
multinacionais. 

SEM FRONTEIRAS - Considera que tais me
didas serão de efeito passageiro? 

FRAMBACH - Esperamos que sim, senão será 
o prolongamento do sofrimento do consumidor bra
sileiro. 

SEM FRONTEIRAS- O ministro ameaça com 
a importação para forçar a queda dos preços no 
mercado. Acha que isso funciona? 

FRAMBACH - As importações têm sido feitas 
de artigos de péssima qualidade e desnecessários ao 
consumo do país. Melhor será e sempre, o Governo 
estimular e incentivar a produção nacional que gera 
empregos e desenvolve o parque industrial do país, 
que é excelente e de qualidade. 

SEM FRONTEIRAS - Uma política salarial 
mais justa e uma consequente melhor distribuição 
de renda seriam as soluções para que um número 
maior de consumidores participassem do merca
do? 

FRAMBACH - Sim, uma vez que um emprega
do com o salário de R$ 70, 00, como terá condições de 
sobreviver e cobrir todo o seu custo familiar- aluguei 
alimentação, vestuário, luz, gás, água, condução, 
educação e tantos outros encargos? 

SEM FRONTEIRAS - Antes da adoção das 
medidas qual era o número de consultas ao SPC? 

FRAMBACH - 1.100 consultas por dia 
SEM FRONTEIRAS - E agora? 
FRAMBACH - 680. 
SEM FRONTEIRAS-Os empresários do setor 

estão confiantes no próximo governo de FHC? 
FRAMBACH - Sim. O brasileiro sempre foi 

confiante no seu país. Espera-se que o Brasil encon
tre o seu caminho de estabilidade, em todos os senti
dos, agora com a entrada do novo governo. Chega de 
promessas e de engodo ao povo. 

SEM FRONTEIRAS - Por que? 
· FRAMBACH - Porqu~ com a renovação de 

grande parte do Congresso e Assembléias permanece 
uma grande esperança: que os políticos novos ve
nham demonstrar mais amor pela pátria, que tem 
condições de realizar e executar um bom governo. 

SEM FRONTEIRAS - A indústria alega au
mentos nas matérias-primas. O comércio alega 
aumentos do setor industrial Quem tem realmen
te razão? 

FRAMBACH - Se tudo está congelado, como 
podem alegar aumentos de determinados setores? Se 
existem cabe denunciá-los e sonegar as compras. Se 
houver união qos bons contra os maus, forçosamente 
o País vai endireitar. 

SEM FRONTEIRAS -Alguma coisa a mais a 
acrescentar? 

FRAMBACH - Nossa palavra final é um apelo 
no sentido dos governos federal, estadual e munici
pal, absoluta ação, no sentido de oferecer ao povo 
brasileiro, tranquilidade e segurança, oferecendo
lhes o direito ao trabalho, a educação, ao lazer, sem 
atropelar, fazendo-o feliz na comunidade em que 
vive. Povo sem segurança não trabalha e não produz. 
O Brasil tem tudo para dai- certo. O que realmente 
falta à nação brasileira, é o político enquadrar-se 
rigorosamente dentro das leis, da disciplina, do direi
to e da justiça. Chega de corrupção. 

~-e· .OLE" 010· --.L--EOPO_L_ -no~---~ ttii:iI ......... ~ ..... I 
fí;fijj.: 

1930 - 1994 ~~1 
11TE.MPLO AUGUSTO DA VERDADE" , .I 

4 Jorn~I SEM FRONTEIRAS 22 QUINZENA / NOV / 94 
1 

RELIGIÃO CEZAR SAIO 

O QUE É O ESPIRITISMO? 
Os homens criaram as religiões e 

fizeram delas instrumentos de domi
nação, opressão eatribuiram-se pode
res divinos, fizeram-se juízes do povo 
decidindo sobre a sorte das pessoas, 
agora e após a morte física. 

Há porém, algo que foi colocado 
em nós por Deus, é a religiosidade, 
sentimento íntimo e inato que nos leva 
a buscar o belo, o divino que nos enche 
de estesia e reconhece uma presença 
onipotente em tudo o que nos cerca e 
constitui. 

As religiões instituiram dogmas, 
rituais, preceitos, dízimos e anoçãode 
pecado. 

A religiosidade não encontra bar
reiras, nem considera as nonnas soci
ais, é espontânea e natural como uma 
fonte de água cristalina, sendo variada 
de acordo com o nível ciJltural e o grau 
evolutivo da criatura. 

As primeiras confundem-se com a 
política, com o poder, com interesses 
de classes e são passageiras, a segun'
da é só amor, pensa na coletividade, é 
oblativa e duradoura. 

É exatamente a religiosidade que 
todos possuímos como "herdeiros" de 
Deus que Jesus veio faier ~ 

l
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Foi ele o maior dos revolucionários 
por propor um tipo de vida que respei
tasse os padrões, sem desejar que nos 
submetêssemos a eles, um tipo de vida 
que não nos alienasse dentro do mun
do, mas que nos fizesse transformá-lo. 
Assim Ele mudou as estruturas do 
planeta e infelizmente a grande maio
ria parece não acreditar no seu projeto 
de vida e na sua visão de um mundo 
regenerado e feliz. 

Dividimo-nos em partidos e siglas, 
não por causa das naturais e vitais 
diferenças, mas para denegrir, rotular 
e excluir os que não pensam como nós. 
Ele conviveu comjudeus e com gentios 
(pagãos), com os poderosos e com os 
humildes, esteve entre virtuosos e "pe
cadores", eosinando-lhes oroteirop~ 
a felicidade, e nós, através das religi
ões que seguimos ou filosofias que 
abraçamos nos acreditamos os donos 
da verdade, os privilegiados pelo des
tino, esquecendo-nos do compromisso 
com a veydade que nasce <la aceitação 
eda pluralidade de idéias e mais ainda; 
esquecemos da sujeição ao amor (ver
dade maior). 

.Aquele que.ama e serve~ compre
énde~~ dasestéreisdiscussões 
~~íiiamâoasestá:o amor. a 

~·JDllS?l)l.es 
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ARTISTA EM DESTAQUE CARLOS ARVIZAN 

MAIS UM ARTISTA DA PALAVRA 
Cada individuo ao nascer, já traz vés de convite de seu tio Adélio, quan

latente determinada vocação que mui- do participou de um programa de mú
tas vezes, explode de repente. E assim sica de forró, no Fluminense Atlético, 
também é com os comunicadores que de Niterói, onde foi bastante aplaudido 
de repente, nada mais que de repente, como animador. Dali, nosso enfocado 
surge a oportunidade de mostrar o ta- dessa edição foi fazer um programa áa 
lento que Deus lhes deu. ,----------, Rádio Fhuninense, inti-

Nesta edição estamos tulado FALA FORRÓ. 
dando "aquela força" para Estava selada a car-
um outro excelente reira de Comunicador de 
comunicador: Dauá. Rádio. Foi parar em ou-

Dauá Jósé da Silva, tras emissoras, já que os 
nasceu no Rio de Janeiro, convites foram muitos; até 
aos oito dias do mês de para shows, festinhas, etc. 
agosto de 1953, no signo Hoje o Comunicadm 
de Leão. Dauáéumnomerespeita-

Dauá donaradiofoniacariocae Antes de se tornar um 
locutor de rádio,. Dauá exerceu outras 
profissões que nada tinham a _ haver 
com a comunicação oral: leiteiro e en
graxate. Foi também crooner de con
junto. Aí já iniciava "de tabela" o 
vestibular de comunicador. 

Dauá que em língua indígena quer 
dizer "homem branco", maneja um 
violão como "gente grande", tendo par
ticipado em peça de teatro amador, cujo 
tema abordava o comportamento do 
jovem moderno. Partícipou também no 
filme PRIMEIRO TEMPO, que trata
va, no enredo, da vida do trabalhador, 
suas lutas do dia-a-dia. 

Em 82, surgiu a oportunidade, atra-

nacional, pois animou diversos even

tos em clubes por todo o país, fazendo 

sucesso com sua comunicação moder

na, vibrante e bem característica. 

Atualmente, aos sábados e domin

g~s, Dauá é o impulsionador da dança, 

alegria e entusiasmo dos frequentadores 

do FORRÓ DÉSFORRADO, na Rua 

Hadock Lobo 229, na Tijuca, que tem 

a direção de Adélio Silva. 

Ah! Dauá é um dos comunicadores 

da Rádio Guanabara - Rede Bandei

rantes. 

,t (J, (), 0 "O MELHOR DA 

t:;J,i;'hr .. +- COZINHA ÁRABE" 
~ O Atendimento que 

· · · - Você Merece 

Em Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 

Av. Amaral Peixoto, 631 

Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

(i) 
CESA 

JARDIM - PRÉ - C.A. 
1º GRAU- REGULAR E 

SUPLETIVO 
2° GRAU - CONTf\BIUDADE 

E INFORMATICA 
Em Queimados: 

R. Ver. Marinho H. Oliveira, 222 

Em São João de MerHI: 
Shopping Sendas Loja ê 55. 

765-8407 
ENCOMENDAS pE 

Tortàs, Pizzas, Doces Finos, 
Salgadlnhos e Sorvetes é na 

Trav. Mariano de Moura, 85 -
~ntro- Nova Iguaçu-· RJ. 

Direção: João Batista Barbosa 
Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 

_Nova lguaçu:~I.: 767-1227 
Trav. Yboty 17 - (Em trente a 84ª ~ • 

Av. dos lnconfidentes, 41 - Austin 
N. Iguaçu - Tel.: 665-221 O 

' 

, TIPOGRAFIA SÃO JOSÉ 
MARTEL SANTIAGO TIPOGRAFIA L TOA 

1 

CONVITES - TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS· EM GERAL 

TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS 

Direção: Telmo Santiago 

R\I& Get611o-Vargas, 48-Centro- Nova Iguaçu- RJ-Te~.:-767-5470 
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SUA HISTÓRIA 

DEPOIS DA ÁGUA, O TURISMO NATURAL 
. ARCA DE NOÉ - 10 ANOS DE DtDICAÇÃO E AMOR 

"Teu destino e tua história 
Na memória dos avós ... " 

( D. Santana e S. Fonseca) 

Com o atrativo da chegada da 
água potável a Belford Roxo, no 
início do século, aparece o primeiro 
povoamento - próximo a Estação 
Ferroviária. Para cá vinham, nas 
férias, a garotada do antigo Distrito 
Federal, atraída pelos rios e flores
tas e o carinho dos nossos habitan
tes. Era o Turismo Natural, sem 
precisar de mídia para aquecê-lo. 
Nos quintais imensos laranjais e 
pequenos canaviais que restaram do 
ciclo da cãna, que sempre teve bom 
desenvolvimento em nossa região. 

Os alimentos que entraram em nos
sa cultura, através dos índios, como 
o müho e a mandioca eram a alegria 
das iguarias das mesas da nossa 
gente. A população da Serra (finguá 
eXerém) aqui vinha escoar a produ
ção agrícola e ao mesmo tempo 
fazer suas compras nos armarinhos, 
farmácias, padarias e armazéns lo
cais. Se Nova Iguaçu era a sede, 
Belford Roxo vencia no futebol, no 

carnaval e pela voc;1ção de nossa 
arte. Algumas pessoas vinham a 
cidade iguaçuana atrás de caça aos 
passarinhos, pesca de peixe e rãs, 
faziam daqui o seu lazer natural, 
como assim o fizeram os índios 
Tupinambás. Na estação de Belford 
Roxo, os trens faziam parada para 
abastecer-se de água e carvão que 
produziam o vapor para a sua loco
moção. A viagem no "trem de pau" 
era também uma atração para os 
visitantes, das janelas assistiam des
lumbrados as paradas nas diversas 
estações que ligavam a cidade do 
Rio de Janeiro a Belford Roxo ao 
passar pelo Subúrbio, o borburinho 
da estação de Madureira era a atra
ção principal, devido ao grande mer
cado e comércio que abastecia os 
compradores mais exigentes. 

Fernanda Bicchieri Soares 
Vice-Presidente de 

Cenpre - Belford Roxo 

Em 19 de novembro de 84, SUZI 
CANUTO DA SILVA e EDNA DA 
SILVA ROCHA, após detectarem a 
carência de escolas no bairro Santa 
Amélia e adjacências, resolveram con
cretizar um sonho 
que acalentavam de 
algum tempo: pos
suir umaescolaque 
pudessem passar 
para às crianças da 
região o amor que 
têm pelo ensino. 
Assim, juntando-se 
ao marido de Eclna, 
OTÍLIO DA SIL
VA ROCHA, re
solveram criar o CENTRO 
EDUCATIVO ARCA DE NOÉ, ini
ciando com Jardim de Inf'ancia, passan
do depois para o fundamental e poste
riormente todo o l º grau. 

Para comemorar a data, reuniram a 
familia, os alunos, os funcionários, con
vidaram responsáveis e amigos, em 
uma bonita festa em que não faltaram 
danças realizadas pelos alunos, con
cursos de miss CEAN, salgadinhos, 
refrigerantes, brincadeiras e muita mú
sica. 

Através dos comunicadores da fes
ta, os convivas utilizaram o Correio 
Sentimental, quando recadinhos eram 
passadas atra~és de bilhetinhos. 

O calor humano foi a tônica da festa, 
desde a recepção pelas funcionárias 
ADRIANA e EDNA MARIA pelo 
atendimento nas barraquinhas e o cari
nho dos anfitriões. 

EDNA RO
CHA emocionada 
recebeu urna espe
cial homenagem 
pela data. 

O mega-em
presário ERNANI 
BOLDRIM e 
CARLOS TRI
GO, Diretor-Co
mercial de SEM 
FRONTEIRAS lá 

estiveram presentes levando o abraço 
aos amigos Otílio e Edna. 

GISELEPORTO, Miss Cean 1989, 
( 5° aniversário) ao final do evento, pas
sou a coroa à sua sucessora RAQUEL 
CRISTINA FERREIRA DA COSTA, 
da 7ª série, eleita entre inúmeras belda
des que disputaram o título, tomando
se difícil a escolha pelos jurados. 

Segundo a prof'. SUZI, ela e EDN A, 
embora considerem ter alcançado ape
nas metade do caminho idealizado, sen
tem-se bastante gratificadas com o afe
to das crianças e o reconhecimento dos 
pais. Têm certeza que com o carinho e 
dedicação de sua equipe alcançarão a 
meta almejada 

~:[::
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DOENÇAS EMOCIONAIS 
PSIQUIATRIA - MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 

Professor da Universidade do Rio de Janeiro· UNI-RIO 

. . . p I E R Q Retífica de Motores 
Industria e Comércio 

Motores a Gasolina e Álcool -

6 

CREMERJ: 52.27282-5 - Tel.: 768-3884 

R. DE VASCONCELOS PAIXÃO 
Dental Nova Iguaçu 

Artigos Odontológicos-Médicos-Ortopédicos 
Ap~relhos de Pressão - Nebulização• Cadeiras de Rodas 

Colchão e assentos D'água - Aluguel de camas Falwer 
R. Otávio Tarquínio, 238 Ljs. 16/39 - Nova Iguaçu · RJ 

Tels.: (Fax) 767-7919 e 767-5270 

CEM 

Agora em Nova lguaçu-Nilópolls-São João de Meriti 
Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Mesquita • N. Iguaçu • RJ 

(antiga Getúlio de Moura) 

' 

Fones: 796-4726 e 796-1895 

LANCHONETE 
PALMA DE OURO LTDA 

"Desafia quem tem melhor preço" 
Lanches e Bebidas em geral . 

· Direção do Pucoel 
Rua Otávio Tarquínio, 16 - Nova Iguaçu 

Centro de Educaçãc;> Moderna ~ e J·ardim Escola Castelinho 
Rua Virgilina Biccheri, 61, Beltord Roxo - RJ 

767-4881 

. . 
•• ' , t Jornal SEM FRONTEIRAS , · 

Dlr_eçã~;.Manuel J. S. Roballnho 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos ªTickets• 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Çtédlt<> 
Rua Dr. Thlbau, 20;. Tel.: 768-3760 

Centro - Nova. Iguaçu • RJ · 

4 de dezembro 
DIADO 

ORIENTADOR 
EDUCAC.IONAL 
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~ aposeiro - manhoso; malicioso; ardi-
leso, ITAMAR FRANCO. 

~ aquitismo - que tem ratiquismo que é 
pouco desenvolvido, salário de pro-
fessor. 

0 abujar - bajular; adular o amigo de 
olho na mulher dele. 

~ aponificar - converter em sabão; rela-
ção sexual entre sapatão e guria. 

[] aturação - ato ou efeito de saturar, 
Escolinha do Professor Raimundo. 

[!] agarela - pessoa que fala muito e à 
toa; pessoa mujto faladora, RUBENS 
RICUPEÀO. 

[!] rouxa - tolo; fácil de ser enganado, 
eleitor. 

@] nicorne - que só tem um corno ou 
ponta; marido traído somente uma vez. 

@] terino - aqueles que são filhos da 
mesma mãe, -mas de pais diferentes, 
filhos da p ... 

@] topia - quimera; fantasia; sonegado-
res de imposto na cadeia. 

[TI adiar - andar ociosamente de uma 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de 

troca • Consertos P Reformas 
• Bancoo e Capas Procar e Cobre Car 
• Carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 
Direção de Reinaldo 

Av. Benjamin P. Dias, 830 · Bera.d Ao,., · Tel.: 761-0285 
R Braga, ~-Penha Circular (esq. e/ Lobo Jr.) Tel:-

ADVOCACIA - (CÍVEL, FAMÍLIA, TRABALHISTA 
E PREVIDENCIÁRIA) 

ADMINISTRAÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS 
Luiz Carlos Fávaro • OAB/RJ 79.975 • CRECI 22.047 
Anna Maria Martins D. Fávaro • OAB/RJ 33.406 

Tel.: 767-3825 
R. Bernardino de Melo, 2075 - Sala 204 • Nova Iguaçu • RJ 

NllôPOUS 
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ERUNDINA (foto) investiu na camelotagem. 
Banca de camelô na Praça Serzedelo Correa 
em Copacabana está vendendo estrume de 
vaca fresquinho. Enquanto o camelô vende 

seu estrume às dondocas da Zona Sul, 
ERUNDINA (como boa petista) descansa no 

seu sítio em Tinguá. 

para outra banda; não estudar; não 
trabalhar; peregrinação do LULA. 

ipério - relativo ou semelhante a víbo
ra; que tem a natureza de víbora; ve
nenoso; PEDRO COLLOR 

ilindró-xadrez; prisão; local para onde 
NÃO vão os especuladores. m arelho - homem metediço; rapaz tra
vesso, CLODOVIL. 

--TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

Rua Enrique Lussac, 94 -· Fone: 796-1002 
Edson Passos - Mesquita - RJ 

ebra - o que deu para certos candida-. 
tos no segundo turno das eleições 
proporcionais.· 

QUEBRA-CABEÇA 
O que VERA FISCHER disse ao levar uma 
surra de FELIPE CAMARGO? 
a) Bate que eu gamo. 
b) Socorro! PÁTRIA MINHA. 
c) Essa porrada só po•dia ser da Globo. Claro! 
Responda para esta coluna e ganhe uma foto 
de VERA FISCHER n_ua com o braço gessado. 

Às vésperas do segundo turno, PAULINHO DA 
VIOLA (foto), completou 52 anos de idade. 

Seu maior sucesso se deu com o samba FOI 
UM RIO QUE PASSOU EM MINHA VIDA, 

melô do BRIZOLA. 

QI.INET~C® 
COMPUTAÇÃO GRÁFICA 
Projetos e Desenhos em AUTO CAD 
- Plotagem em Papel Vegetal e Sulfrte, 
Cópias Xerográficas e Heliográficas 

e Suprimentos em Geral. 

Tel./Fax: (021) 761-7000 
Av. Benjamin Pinto Dias, 1372 - Galeria Três 
Nações - Ed. Rosa do Couto 4° Andar - Sala 
401 - Belford Roxo - CEP.: 26130-050 - RJ 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 

JO(nal SEM FRONTEIRAS. •, .',' 

Direção: Otília S. Rocha, . 
Edna F~ da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 1a1-sio2 
Rua dos C~isântemos, n<2 5 

Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 
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CRISE NO CINEMA 
Ela é fruto da evolução científica 

moderna. A partir dos anos 50 aparece a 
televisão como a grande concortente do 
cinema. O declínio de público nas salas 
exfüidoras na Europa e na América caiu 
assustadoramente. Assim como as salas 
de exibição. Para fulminar mais ainda 
aparecç a fita videocassete e a tevê a cores. 

PAZ 
O rádio deveria tocar "Todos Estão 

Surdos" de Roberto Carlos, todos os dias, 
principalmente as rádios pererecas da 
Baixada. A letra diz assim: a paz está 
dentro do homem. Que Jesus Cristo volte 
logo e venha dizer tudo de novo. O amor 
é tudo! 

DEU ALOUCA 

* Maurício Mattar continua trabalhando 
com música. É possível que ele volte à 
novela só no final de 95. * Francisco Carlos participou do progra
ma "Onde Canta o Sabiá" via Rádio Naci
onal, domingo às 8h. Por sinal um excelen
te programa. 

uma capela. 
c:J Em Queimados haverá alvorada 
com difusão de músicas clássicas, às 7 h; 
missa 8 h ; missa com primeira comu
nhão 1 O h; missa às 18 h; recital de 
corais, 19 h. Dia 1 O começa a festa 

integração entre a Sé e a comuni
dade. Anossacrechetem39 crian
ças entre 02 e 06 anos e precisa de 
alimentos" . A Missa do Galo será 
dia 24 no caminho do Manhoso, 

André Rangel fazendo o papel de 
Maria Haugênla, na peça "A 

Primeira a Genta Nunca 
Esquece", no SESC. 

A Escolinha do Professor Raimundo 
já está de férias. Ela volta arrebentando 
"Com deu a louca na escolinha" quando 
os alunos terão personalidades trocadas, 
um fará o papel do outro, num programa 
que vai ao ar no fim do ano. Vilma Mª. Reis Trigo - aniversário 5/12 em Brasília 

externa com barraquinhas 
e exibição dos grupos Mis
tura de Raça, grupo mi
rim de dança de São Ro
que e dança juvenil com o 
apresentador Renato Rena 
e sua filha Carolina. Dia 
11 reabertura solene da ve
lha matriz e às 17:30 sairá 
a "procissão" para a nova 
matriz onde haverá a coro
ação de N.Sª. da Concei
ção. 
c=i Em Japeri às 6 h missa campal, na rua, às 20 h, tudo 

indica", disse. OUTRAS * A tevê GLOBO está fazendo 30 anos 
e vai passar os principais fatos da história. * A Rádio Imprensa FM apresenta no 
sábado, às 19 h, música latina americana. * Vem ai um CD de História Infantil 
gravada por Tony Ramos, Lilian Cabral e 
Denise Fraga. Chapeuzinho Vermelho 
estará na obra. Sai em dezembro. * Xuxa estará dia 17/12 no Parque do 
Flamengo fazendo mais um show. * A tevê Globo vai lançar um programa 
na madrugada para incrementar a noite. * O artista que veste a Eliana está de 
parabéns. Pois a gatinha está sempre bem 
vestidinha no SBT. * A cantora Bebéu está com um novo 
disco e regravou "Ir pro Céu", de Jorge 
Benjor. Ela foi miss no Piauí e em Caxias 
na Baixada. 

OUTRAS 
c=i Ninguém sabe quando Be}.ford 
Roxo ganhará uma Biblioteca Munici
pal. Segundo uma fonte não há dinheiro. 

N. Sª. CONCEIÇÃO EM QUATRO 
CIDADES 

c=i Quatro cidades comemorarão a 
festa de suas padroeira, N.S. da Concei
ção. Em Belford Roxo haverá uma 
especial missa celebrada por padre 
Humberto e um show teatral. A procis
são sairá depois das 4 h. A Sé tem mais 
ou menos 45 anos. 
c=i Em Nilópolis a procissão sairá às 
17 h. Na programação marca uma 
seresta. Frei João disse que a Sé foi 
fundada em 1928. Mas antes já tinha 

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 
Espírito Santo, que me esclarece tudo, quem ilumina todos os caminhos para que 

eu atinja o m~ ideal, que me dá o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me 
fizeram e que todos os instantes de minha vida está comigo, eu quero, neste curto 
diálogo, agradecer-lhe por tudo, e confirmar, mais uma vez, que nunca quero me 
separar do Espírito Santo, por maior que seja a ilusão material não seria o mínimo 
de vontade que sinto de um dia estar com o divino espírito Santo e todos os meus irmãos 
na glória perpétua. · 

Obrigado mais uma vez (a pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos, sem 
dizer o pedido, dentro de 3 dias será alcançado a Graça por mais difícil que seja). 
Publicar assim que receber a Graça. F. Soares 

_ CON'i!NIOS: 
l>Olícia MUitar, ~de~. Pelrotris,_Mi

nistértos dos Transportes, Coq>açtor, Pedrel!a 
Vigné, Ministério do Exército. 

Conces8lonârla dos Serviços FUfl8!ários à de 
Adminis1ração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

e 
A 
p 
E 
L 
L 

haverá oração da Ave Maria e alvorada; 
16:30 a procissão com a presença das 
autoridades municipais e convidados, 
haverá a primeira comunhão dos adul
tos; 18:30 - leilão e fim da festa. 

PADRE JORGE 
Conversei um pouco com ele. Está 

na Igreja de Santo Antônio na Prata 
temporariamente até chegar um novo 
colega pois há carência de padres. 
Ele não ficará na Prata. Pois pertence 
a Sé de São Sebastião de Belford 
Roxo. ".Sou querido na Prata porque · 
gosto da Baixada e do que faço. A 
festa da primavera foi boa porque 
trouxe um pouco de cultura e fez a 

POLÍTICA 
1 -Na antiguidade o homem estava 

voltado para a guerra. Hoje isso 
continua! . O grande Rio está em peri
go! Quando o homem vai entender 
que Deus está na paz? 

2 - Na Polis, na Grécia antiga, o 
povo tinha acesso a escrita para ter o 
conhecimento. Quando será que isso 
vai acontecer hoje? 

3 - Quando será que a Baixada 
apresentará uma imagem moderna? 
Ou melhor, de século XX? Espero 
que mude com· a democracia! 

110TEL SA YONAfiA 

. Rod. Pres. Outra, km 7 
São João de Meriti - Tel.: 756-2863 

Quer ficar conhecido no meio publicitário? 

1 FAÇA COMO NÓS DO "SEM FRONTEIRAS" 1 

CONFIE A REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE SEU VEÍCULO À UM 
REPRESENTANTE QUE ESTÁ SEMPRE EM EVIDê.NCIA. 

ASSIM você. aparece e fica conhecido. 

J.C. Representações e Publicidades Uda 
REPRESENTANTE COMERCIAL: RÁDIO/JORNAL/REVISTA/OUTDOOR. 
Rio de Janeiro · Te!.: (021) 262-7469 / Fax (021) 533-1133 Correspondente: Fortleza /Salvador/ 
São Paulo · Telefax: (011) 223-7551 Belo Horizonte/ Curitiba/ Porto Alegre. 
Brasília -Telefax: (061) 224-5108 Jlua Dom Walmor; 179 • Nova Iguaçu• RJ. 

. .._Tela.: 787-0124/ 787-o529 
"TOMAI TAMBÉM O CAPACETE DA SALVAÇÃO, E A ESPADA DO ESPÍRITO, QUE É A PALAVRA DE DEUS" 
Eféslos 06-.17 LEIA A BÍBLIA __J 
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ECONOMIA & CIA Iara Lima DIREITO ARMANDO DE SOUZA 

co~o FAZER REGIME E COMER COM APETITE 
Você se cansou de passar fome por causa da linha? Isso não é necessário o 

que ~orda ~ apenas calorias, cujo número é fácil de regular, sem que v~ 
precISe renunciar aos prazeres da mesa. A necessidade diária de calorias da 
mulher é de 2.400 e a ~ homem é de 2.600. Estes limites jamais devém ser 
.ultrapassados, caso <ru.(:lra manter o seu ~- A disciplina deve ser rígida, 
mesmo! Pequenos ~ podem aniquilar tódo seu. esfbrço. . 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR E DO 
EMPREGADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Reunimos receitas ~res em calorias que com acompanhamento e bebidas 
peqnitei;n refei~ ~ o fartas. 

soo 
7 
151 

54 

112 

92 

630 
100 g. de nozes 701 

100 g. batata fritas 274 

4 fatias de rosbife 168 

4 colheres de carne molda 120 

100 mi. suco / maçã 47 

100 mi. suco de uva 74 , 
100 mi de vinho tinto 69 

100 g. carne de vaca 

100 mi. de cerveja 

40 g. de torrada 

111 
45 

111 

10 

20 
50 
90 
17 

61 

112 

55 

$"10 
147 

1 ovo 84 
1 fatia queijo minas 112 
100 g. caqui 74 
140 g. castanha do pàrã 670 

1 porção de macarrão 336 

3 uni. Cream Cracker 128 

1 coxa/peito de frango . 109 

1 tablete de chocolate 551 

100 mi. suco de laranja 47 
100 mi. vinho branco 61 

100 g. carne de porco magra 118 

100 g. de espinafre • 18 

100 g. de fígado 137 

Obs.: Sair por aí tomando remédios que tiram o apetite pode trazer 
consequências irreversíveis a saúde. O melhor é fazer uma dieta rica 
em cálcio, ferro, carboidratos e o bom senso. 

~ 
MOTEL 

Existem certas coisas que devem 
ser esclarecidas aos cidadãos deste país, 
notadamente aos leitores deste 
renomado jornal - SEM FRONTEI
RAS, sejam elas empregadoras ou 
empregados, sobpenadepassarempara 
a história com a indesejável fama de 
omissos. Uma coisa está intimamente 
relacionada com a Constituição Fede
ral vigente, cujo texto, reconhecemos, é 
bastante social. 

Incontestavelmente, o Legislador 
• Constituinte ao elaborar a Carta Magna 
de 1988, no capítulo II, "DOS DIREI
TOS SOCIAIS", preocupou-se, preci
samente no artigo 7°, XXVIII, em pro
teger sob o manto constitucional o sa
crificado trabalhador brasileiro. 

Outrora, todo o trabalhador que se 
acidentava, afora os benefícios e pecú
lios concedidos pela Lei Acidentária e 
pagos pelo Instituto Nacional de Segu
ro Social - INSS, somente poderia ob
ter a reparação dos danos sofridos em 
decorrência do infausto acidente do tra
balho, caso demonstrasse, sobejamen
te, ter o empresário-empregador agido 
com dado ou culpa grave, o que conve
nhamos, era quase impossível de se 
provar. 

Atualmente, ao contrário, comasub-
, tração dos adjetivo grave -hoje inexiste 

graduação de culpa, pode e, principal
mente, deve o trabalhador acionar a 
máquina judiciária de seu Estado, e 
para tanto tem prazo prescricional de 
20 (vinte) anos (art. 177, do Código 
Civil), todas as vezes em que for vítima 
de negligência do seu patrão, evidenci
ada pela omissão de precauções ele
mentares, despreocupação e menos-

prezo pela sua segurança. 
Alicerçados justamente nestes aci

ma referidos dispositivos legais, é que 
nossa equipe de advogados, especialis
tas na matéria da responsabilidade ci
vil, patrocinou, com pleno sucesso, 
perante os respectivos Juízos da 21 ª e 
34ª V aras Cíveis da Comarca da Capi
tal do Estado do Rio de Janeiro, compe
tentes ações indenizatórias em favor de 
JOSÉ CARLOS DA CUNHA e 
MIRALDO SANTOS DE SOUZA, 
respectivamente contraaARMCO DO 
BRASIL S/A. 

Sensível aos prejuízos sofridos pe
los autores das ações e, 
consequentemente, reprovando o com
portamento culposo da empregadora
ré (artigo 159, do Código Civil), o 
Poder Judiciário deste Estado, em pri
meira e segunda instância, decidiu por 
reconhecer a responsabilidade civil da 
ARMCO DO BRASIL SI A e condená
la, nas duas ações, a reparar os danos, 
materiais e morais causados nos cor
respondentes acidentes do trabalho. 

O entendimento harmonioso dos 
Egrégios Tribunais deste País, autori
za-nos a afirmar que se não houver~ 
mudança nos comportamento da maio
ria da classe empresarial, prestando 
informações pormenorizadas ao traba
lhador sobre os riscos das operações a 
executar e do produto a manipular (ar
tigo 173, parágrafo 2º do Decreto nº 
357, de 07/12/91), haverão nos próxi
mos anos certamente, inúmeras ações 
indenizatórias, fundadas no direito co
mum (artigo 159, do Código Civil), 
ajuizadas contra esses maus empresá
rios-empregadores. 

Armando de Souza -Advogado 

Bomboniere · 
Bombons finos e variados Passe grandes momentos 

noCOMANCHE 
ACEITAMOS USíA DE CASAMENTO 

O Pre·sente Ideal para as Grandes 
· Ocasiões 

·-Aceitamos encomendas de cestas 
(café da manhã, lanche, a·niversário, 

maternidade, etc.) 

Faça uma surpresa para seu AMOR 
Rua Floresta Miranda, 36 - Nova Iguaçu -· Centro 

(Em frente a passagem subterrânea Getúlio Moura) 
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Suítes de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 

Pisci~a com Sauna e Hidromassagem 

Com este anúncio Desconto 
Comanche 20% Dom. a Sexta 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel.: 767-1922 
(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

__ .J_ortt015EM fAON.T~IRAS ... . 
r r , 

Porcelana Chinesa - Bijouterlas - Cerâmicas 
- Cristais - Quadros - Peças em Estilo 
- Country 

ARTIGOS IMPORTADOS: 
Flores, Folhagens, Perfumes, Óculos, 

Relógios, etc. 

767-5774 
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CLUBE DE SERVIÇO 

ANOS DE SERVIÇOS 

Rotarianos em tomo do Ido mmemoratiw dos24 anos de fundação 

O Nova Iguaçu-Leste, nes
te novembro realizou festiva 
para comemorar seus 24 anos 
de fundação e serviços. 

O evento contou com apre
sença de Paulo Ganirni, repre
sentante da Govemadoria, à 
época, para a fundação dessa 
unidade, Antônio Ribeiro. pre
sidente do Nova Iguaçu (pa-

~ _ drinho), Renée Granado Filho 

Míriam F. Boldrin corta e alguns ex-presidentes que 
o bolo observada por por ali passaram. 

Walter M Castro De outros clubes que 

prestigiaram o evento anotamos Sérgio Alberto, Antô
nio Santos Júnior (Prata), Hércules Alpino (Nova 
Iguaçu), Sílvio Pinto, Carvalho e Zeca, do Mesquita, 
contando também com a presençá das esposas dos 
lestianos. 

Coube ao "grande tribuno" Antônio Ribeiro fazer a 
saudação ao atual "sereno" presidente Geraldo. No 
final todos reuniram-se em tomo do bolo comemorati
vo. 

SOCIAIS 
" MATRIMONIO 

Quando janeiro chegar, os jovens Alexandra e 
Agnaldo, vão unir suas vidas em casamento na 
Igreja de N Sª. de Fátima e São Jorge, às 18:'3üh 
do dia 7 do citado mês. 

C?m essa união juntam-se as famílias Marques 
e Fanas. Alexandra filha de Luciano e Maria José 
Marques e Agnaldo filho de Adhemar e Julieta 
Faria. 

A jovem nubente é funcionária da Prefeitura de 
B. Roxo, exercendo suas funções na Escola Muni
cipal Condessa Infante. 

BELFORD ROXO REALIZA FORUM E 
EMPOSSA NOVOS SÓCIOS 

Na foto (ao centro) o expositor José M. Duarte, exibindo o 
brasão da família. ofertado pelo Belford Roxo. A esquerda 
Otaviano Pires e a direita José Carlos. 

O Belford Roxo, brilhantemente conduzido por José 
Carlos Nascimento, realizou festiva no último dia de 
oútubro. quando foi promO\ido o seu Forum de Sen:i
ços Profissionais que teve como expositor o não menos 
brilhante José Moutinho Duarte e como moderador o 
pres. dessa averuda Otaviano J. Pires. 

Na mesa presidencial José Carlos, José Moutinho, 
Otaviano, Geraldo da Conceição, Kornel Szabó, Lecir 
do Amaral e João Batista. Foi impressionante o com
parecimento de membros de outras unidades: Mesquita, 
Coelho da Rocha, Pavuna, Lote XV, Nova Iguaçu, São 
João de Meriti e outros. Da palestra de Moutinho 
destacamos as seguintes citações: "Rotary deve seguir 
ensinando a pescar, através do ensino profissionalizante. 
Através da nossa FRET. CIEE e outros, podemos, por 
soluções simples, resolver os inúmeros problemas 
profissionalizantes ... " 

Nesta data 5 novos companheiros tomaram posse. 

ANIVERSÁRIO 
Aconteceu em alto astral 

o aniversário, no último dia 
12/11 , de Roselena 
Coutinho, advogada e filha 
do casal Maria da Conéeição 
e Tharcissio Coutinho. A 
aniversariante é também 
só~ia-gerente do Laborató
rio de Análises Clínicas São 
Lucas. Roselena 

COMUNIDADE 
AGRADECE 
A comunidade da 

Rua Paiva Teixeira 
agradece ao Pref 

Altamir Gomes, as 
melhorias que 

ORGANIZAÇÃO CO~TÁBIL 
MENEZES JUNIOR 

realizou no citado 
logradouro, através 

do Sr. Aldo Paixão, 
atendendo à solici-
tação que fizera. 
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. Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 
imposto de Renda - Balanços - Contratos, et~ ... 

"H~NESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERV_IÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° and. - Centro - N. Iguaçu - Tel.: 768-5847 

Jornal SEM 'FRONTEIRAS . 

LOTE XV FEZ TAMBÉM 
FORUM 

Em noite que contou com a presença do Gov. 
Domingos R. Oliveira, o Lote XV realizou o Forurn de 
Serviços Profissionais, cujo mediador foi Clidenor Torres 
de Oliveira e exl)ositor Homero Carlos Tavares, atual 
presidente da FRET. 

Depois de enumerar os diversos cursos ministrados 
pela FRET, Homero afirmou que "os cidadãos que 
delinquem, quando jovens não tiveram oportunidade de 
servir como cidadãos produtivos. Aqueles que hoje 
frequentam a FRET com certeza não trilharão este 
caminho de crimes". 

Nesta data dois novos sócios foram empossados. 
O event" ç,..,; "nnduzido pelo presidente Arzelino em 

cuja mesa participaram Domingos, sua esposa Irene, 
Maria Antonieta (Pres. da C.A. local), Homero, Clidenor 
e o pres. da Av., Geneci. Os aniversariantes do mês 
foram homenageados. 

GOVERNADOR VISITA NOVA 
IGUAÇU E NOVA IGUAÇU-LESTE 

O Governador Dommgos Rezende de Oliveira cum
prindo mais uma etapa de sua agenda de visitas, esteve 
em reunião especial para esse caso, ao NOVA IGUAÇU 
e NOVA IGUAÇU-LESTE, quando foi recepcionado 
pelos presidentes dessas unidades rotárias, que contou 
com a presença de inúmeros membros de outros clubes 
e a participação de Hércules Alpino, Geraldo Sereno, 
Neuza Alpino, Irene Gofu de Oliveira, Maria Isabel, 
Genival de Almeida Santos, Hertz Hudderman e Sara, 
Irinéia Moreira, Francisco Rodrigues Parente, Carlos 
Pinto Loja. 

Os rotarianos Celso Bruno, Jovac~ entre outros, 
receberam do Gov. o título de Amigos da Fundação 
Rotária. 243 convivas participaram da reunião. 

CELSO'S Administração 
& Informática Ltda. 
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& "CLUB DO MICRO" 
Oireção: Celso Ferreira da SIiva 

Administrador 
CRA/RJ 24.438-1 

Venda de E9ulpamentos e Suprimentos na 
Area de Informática. 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Ct:iagas, 104 - Queimados • RJ 
tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

MEU MÉDICO - MEU AMIGO. 
O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 

SAÚDE'DA POPULAÇÃO DE TODA A 
BAIXADA FLUMINENSE . 

( ~ FEIRA DIA TODO) 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220 -
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
ESPECIALIDADE: CLINICA GERAL 
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Nelson Júnior 

ERNANI BOLDRIM 

VENCE EL~IÇÃO 
O empresário Emani Boldrim que sempre alme

jou a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu e nunca 
a conquistou, acaba de vencer urna das eleições mais 

De qualquer forma, o deputado Nelson Bornier 
demonstra aos que o acusaram de "fraudador" que 

Gama; PL - Nélson Bornier; PP - Emani Boldrin. 
Sonhavam em concorrer: José Távora e Luiz 

Novaes. 

aguerridas e sofridas. 
Em 3 de outubro fi

caria na 1 ª suplência 
de deputado estadual, 
mas o TRE-RJ acabou 
anulando as eleições, 
decorrente das fraudes 
comprovadas no refe
rido pleito. 

realmente tem voto e o povo 
da Baixada Fluminense o 
apoiará em todas as suas 
iniciativas políticas. 

DÉLIO LEAL 
CONFIRMA 
LIDERANÇA 

Já' os que não possuem mandatos e aspiram 
alcançar a Prefeitura em 1996: João Luiz do Nasci
mento, Odilardo Alves, Jerry, Luiz Mello. 

DEZEMBRO É MÊS DE PAPAI NOEL 
O mês de dezembro se aproxima e com ele as 

tradicionais festas de FIM DE ANO. 
Teremos a figura de PAPAI NOEL percorrendo 

as ruas da Baixada Fluminense levando a sua 
Mensagem de Fé e Esperança. 

No 2° turno para 
governador e novas 
eleições para deputado 

====--==----== federal e estadual, 

O líder do PMDB na 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro, 
deputado estadual Délio 
Leal confirmou nas urnas Délio 

Para abrilhantar a sua Festa de Natal, entre em 
contato com o empresário João Barbosa pelo telefo
ne 767-9121 e contrate palhaços, bichinhos, mágt
cos e Papai Noel para alegria da gurizada. 

Bornier Emani Boldrim confir-
mou a vontade do eleitorado iguaçuano elegendo-o 

de 15 de novembro que realmente é lider politico de 
Paracambi e municípios adjacentes. 

RAPIDINHASRAPIDINHASRAPIDINHAS 

• como seu representante na ALERJ, acabando com o 
tabu de "perdedor". 

Desejamos ao empresário Emani Boldrim, votos 
de êxito em suanovaempreitada etrazendo melhorias 
para a população sofrida de Nova Iguaçu. · 

NELSON BORNIER É O DEPUTADO DE 
100 MIL VOTOS 

Algun_s cabos eleitorais já sonham com a sua candi
datura à Prefeitura de Paracambi para dar continuidade 
ao trabalho que havia iniciado em 1988 durante a sua 
primeira administração. 

Quem estava acostumado em fraudar as elei
ções, já não frauda mais. # O candidato à deputado 
federal pelo PSC, Carlos Trigo apela aos leitores 
para avisar à redação deste jornal, os votos que 
podem aparecer voando. # Carlos Trigo virá a 
vereador em 96 em Belford Roxo com apoio do 
deputado estadual José Haddad. # Será que o Antô
nio Aparecido de Oliveira, tomou DORIL? Sumiu 
no tempo e no espaço.# Vitória Rozeira, 1 ° suplente 
de vereador em Belford Roxo, tomará posse em 
janeiro. Ocupará a vaga aberta com a eleição de 
Renato de Jesus.# 

OS PROVÁVEIS PREFEITÁ VEIS 

o· deputado federal Nelson Botnier (PL~RJ) 
comprovou sua liderança na Baixada Fluminense 
especialmente em Nova Iguaçu, BelfordRoxo, Japeri 
e outros municípios fluminenses. 

Em 3 de outubro conseguiu 100.653 votos e em 
15 de novembro a estupenda marca de 105 .211, num 
pleito desmotivado ao eleitor pela não apuração, por 
parte do TRE-RJ das fraudes cometidas e, que 
concorreram novamente, sem qualquer tipo de puni
ção. Boldrin 

UTILIDADE PÚBLICA 

DEFESA DO CONSUMIDOR 
* Procom - Rua Buenos Aires, 309, 

Centro: atende e orienta os consumido
res com relação a todo tipo de queixas 
(de segunda a quinta, a partir das 9h). 

* Equipe de Proteção ao Consumi
dor da Procuradoria-Geral da Justiça 
- Av. Erasmo Braga, 118, sala 903; 
Centro: atende a queixas coletivas sobre 
aumentos abusivos de aluguéis, mensa
lidades escolares, consórcios, planos de 
saúde, etc. Tel.: 23 1-1309. 

* Núcleo de Defesa do Consumidor 
da Defensoria Pública - Av. Erasmo 
Braga, 118, sobreloja: orienta sobre qual
quer tipo de queixa. 

* Comissão Municipal de Defesa 
do Consumidor, da Câmara de Vere
adores - Palácio Pedro Ernesto, 2° an
dar, Cinelãndia: atende e orienta os con
sumidores com relação a todo tipo de 
queixa. Tels.: 292-7638 e 292-4141. 

* Comissão de Defesa do Consumi
dor da Assembléia Legislativa -Rua 
Dom manuel, anexo ao Palácio 
Tiradentes: atende e orienta o consumi
dor com relação a qualquer tipo de quei
xa. Tel.: 292-0111. 

* Juizado de Pequenas Causas -
Rua Dom Manuel, fundos: queixas cujas 
indenizações cheguem até 20 salários 

mínimos. Tel.:296-1177 
* Vigilância e Fiscali'zação Sanitária -

Centro · Administrativo São Sebastião, 8° 
andar, Cidade Nova (Sede da Prefeitura): 
reclamações sobre higiêne e qualidade de 
alimentos. Tel.: 293-4595. 

* Ipem - Rua Padre Manuel da Nóbrega, 
530, Piedade: queixas sobre medidas e pesos 
de produtos. Tel.: 269-5212. 

* Divisão de Fiscalização do Banco 
Central-Av. Pres. Vargas, 73/230, subsolo: 
queixas sobre consórcios, instituições fi. 
nanceiras, etc. Tel.: 253-9298. 

* Apaerj - Av. Graça Aranhá, 214: 
queixas sobre mensalidades escolares. Tel.: 
224-5726 e 224-5541. 

* Sunab - Queixas sobre aumentos 
abusivos dos produtos. Tels.: 198, 210-1200, 
262-0198, 262-0697. 

* Delegacia do consumidor 
Rua Silvino Montenegro, nº l, 2° andar. 

Tel.: 253-3262. 
* Delegacia de Defraudações - Rua 

Silvino Montenegro, 1, 4° andar: denúncias 
de atos fraudulentos. Tel.: 253-3185 

Obs.: As denúncias podem ser 
enviadas por cartas, anexando cópias 

dos documentos. 

FELIZ ANIVERSÁRIO 

Conhecido os re
sultados finais das 
eleições de 15 de no
vembro, já despon
tam corno prováveis 
candidatos à Prefei
tura de Nova Iguaçu· 
os candidatos: PDT 
- W alney Rocha; 
PSDB - Aparecida 

No dia 19 de novembro dedicada à Bandeira 
Nacional, a sra. MuguetAlrneida Rocha, progenitora 
desta colunista completo~ 79 anos. Dª Muguet tem 
4 filhos, 1 genro, 2 noras, 8 netos e 3 bisnetos. 

ELEIÇÃO NA 
OAB/RJ 

Será neste 29/11 a eleição 
da nova diretoria da Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
para a seccional do Rio de 
Janeiro e subseções. 

Em Nova Iguaçu a gran
de maioria dos advogados 
ageriu ao movimento pela 
"ETICA NA ADVOCA
CIA", lançado pela chapa 
comandada por PAULO 
SABOIA e HUMBERTO 

TELLES, candidatos, respectivamente, à 
presidência e vice-presidência da seção 
estadual. 

No Conselho Estadual, Nova Iguaçu 
encontra-se muito bem representada por 
três ilustres membros, quais sejam os Drs. 

. V ALDIR MOULIN, dinâmico e ·compe
tente advogado, organizador da campa
nha na cidade, EDISON FERREIRA, 
renomado profissional do direito e profes
sor, e o não menos corihecido ZUELZER 
POUBEL FILHO. 

Estes três representantes de Nova 
Iguaçu no Conselho Estadual dd OAB, 
além do papel que desempenharão em 
todo o Estado. certamente trarão o mere
cido desempenho à Comarca em que nú-

Os candidatos Saboia e Telles 

litam, em harmonia com a chapa local 
que concorre à direção da subseção tendo 
como candidato à presidência o advoga
do e professor JÚLIO CESAR, cuja com
petência já deixou demonstrada em ad
ministrações anteriores, tendo como vice 
o reconhecido advogado JOSÉ MADEI-
RA. . 

Referido movimento pela "Ética na 
advocacia" conta com a adesão de muitos 
brilhantes advogados de nossa Comarca 
e com o apoio do único ramo na Baixada, 
e um dos melhores do Estado dado o seu 
elevado úídice de aprovação em concur
sos, o "VOX LEGIS", dirigido pelo 
advogado FRANCISCO DE ASSIS -que 
também compõe a diretoria da subseção, 
fortalecendo seu já consagrado nome. 
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BATE PAPO 

ANDRÉA SUHETT, JOVEM TALENTO 
A CAMINHO DO ESTRELATO 

O Jornal SFMFRONTEIRAS descobriu emBelford 
Roxo, uma jovem.de 16 anos, que com sua graça e 
talento é uma promessa de estrelato para muito 
breve. Trata-se da modelo, bailarina e cantora 
Andréa Suhett, nascida e criada naquela cidade, 
desde os doze anos de idade, com o apoio dos pais 
Teresa Suhett e J. Santiago, alcançando crescente 
sucesso através de shows em festas e eventos, tendo 
já arrebatado vários troféus, medalhas e placas. Se 
apresentou na televisão e.orno "angelicat's" e figu
rante, além dos show~az teatro e é membro ativa 
do Rotaract Clube da cidade. Com singela simpli
cidade, Andréa, recebeu a nossa reportagem para 
o bate-papo que segue: 

. JSF- Qual o seu nome completo? 
Andréa - Andréa Rosário Suhett Santiago 
JSF - Qual o seu signo? · 
Andréa - Virgem. 
JSF - Como é o seu dia? 
Andréa - Estou cursando a 8ª série no Curso Vetor, 
estudo piano, canto, danço, inglês e francês. 
JSF - E o coração 
Andréa - Atualmente estou ·sem namorado. 
JSF - Seu melhor amigo? 
Andréa- Deus, acitpa de tudo, e meus pais. 
JSF - Seu inimigo? · 
Andréa - A dor, a falsidade e a mentira. 
JSF - Dê um exemplo de vida? 
Andréa - A mamãe. 

JSF- Qual o seu {dolo? 
~dréa - Deus, como ser supremo, e Madonna, como 
artista na qual me inspiro. 
JSF - Qual o seu ator predileto? 
Andréa - Keven Costner e José Mayer. 
JSF - E atriz? 
Andréa- Fernanda Montenegro e Júlia Roberts. 
JSF - Qual o filme que mais lhe impressionou? 
Andréa "' O recém lançado "Três formas de amar" 
JSF - Quais os seus cantores favoritos? 
Andréa - Guilherme Arantes, Prince, Jon Secada e a 
cantora Whitney Houston. 
JSF - Música que lhe traz recordações? 
Andréa - Duas: "Wishing on a star", quando estou 

desfilando cantando e "Take my breake i whay"( do 
filme Top Gan), quando conheceu seu primeiro 
namorado, 
JSF - Esporte preferido? 
Andréa - Natação, Pratico desde criança. 
JSF - Lazer habitual? 
Andréa - Discoteca é o que mais gosto, cantar e 
dançar em casa. 
JSF - Prato predileto? 
Andréa - Salpicão. 
JSF - Fruta preferida? 
Andréa - Morango. 
JSF-.iJebida que aprecia? 
Andréa - Licor e suco de laranja. 
JSF - Cite um defeito? 
Andréa - Querer tudo certinho e na hora certa. 
JSF- Uma qualidade? 
Andréa - saber usar minha liberdade e levar tudo o 
que faço a sério. 
JSF - O que acha da poHtica atual? 
Andréa - Ih, tá má!, Mas tenho esperança de 
mudanças. 
JSF - Qual o seu perfil? 
Andréa - Ser sonhadora, sonho acordada em fazer 
sucesso e ser cantora internacional famosa. 
JSF - Como se sente realizada 
Andréa - Quando faço shows para crianças defici~ 
entes. 
JSF - Para encerrar, Andréa, qual a mensagem 
que você manda para os jovens de sua idade? 
Andréa - "Não se deixe levar pelas drogas, pois se 
você olhar à sua volta verá que tem muitas pessoas 
que irão fazer você feliz e a única maneira de evitar 
a aids é usar a camisinha. Aprenda a dizer não às 
drogas e lembre-se que alimento pra cabeça não 
mata a fome de ninguém e sim sua vida". 

JORNAL·: MÍDIA DE SUCESSO COMPROVADO 
~mbora os números de muitas pesqwsas não 

mintam a respeito da adequação e eficiência do 
meio jornal, para os clientes se comunicarem com 
leitores altamente qualificados e formadores de 
opinião, a experiência de alguns profissionais de 
mídia e seu conhecimento do assunto também 
confirma com precisão, a consolidação d.o meio 
jornal· entre os veículos de maior eficácia junto ao 
público, tanto como jornal de informação, como de 
anúncios. 

A opinião de C)aúdio Venâncio, diretor de 
mídia da Fischer Justus, é um exemplo de que o 
mercado está mais consciente sobre as reais possí
bilidades que cada segmento pode proporcionar, 
uma vez que durante o período eleitoral, por 
exemplo, as emissoras de TV estão com suas 
programações estranguladas. "Cabe ao profissio
nal e ao próprio anunciante, encontrar soluções 
altéínativas para seus produtos, e anunciar em · 
jornal éum bom conselho", atesta. Principalmente, 
se observarmos a evolução do segmento enquanto 
mídia'. e seu potencial de penetração junto ao 
público leitor, formado por agentes de opinião 
qualificados e fiéis. Outro dado importante que os 
clientes não devem esquecer, é que a investimento 
dos periódicos em promoção, mantendo uma pos-
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tura agressiva quanto à consolidar a posição do 
meio, alavanca a circulação propiciando o aumen
to de números de leitores a um custo por mil mais 
compatível com a realidade. 

Quanto a importância do meio como formador 
de opinião, empresários de comunicação e profis
sionais da área estiveram reunidos no mês passado 
no seminário "O papel do Jornal" promovido pela 
ANJ e pela FENAJ - Federação Nacional dos 
Jornalistas Profissionais, e chegaram à mesma 
conclusão: o meio jornal ainda tem muito a ofere
cer, principalmente se analisarmos cada um dos 
cadernos que o compõem, como verdadeiras 
segmentações, destacando especificamente um 
assunto e o to'rnando acessível a um número maior 

· de leitores. 
Enfatizando todas essas observações, está uma 

pe~quisa realizada pelos alunos de pós-graduação 
da Faculdade de Economia e Administração da 
Universidade de São Paulo - FEA, junto a 54 
consultores políticos. Com perguntas abrangendo 
o tripé estratégia, comunicação e pesquisa, o estu
do identificou, sem estímulo, que o veículo que 
mais contribui para o aperfeiçoamento democráti
co do país é o jornal, com 37%, conforme mostrado 
no gr:á:fico ao lado. 

-JornGI SEM FRONTEIRAS 

Para quem ainda tem dúvidas, este espaço den
tro do -newsletter estará apresentando pesquisas, 
opiniões e dados de mercado sobre a área, além de 
fazer cobertura total dos principais encontros e 
palestras sobre o assunto, favorecendo a quebra de 
preconceitos quanto ao meio e fortalecendo a 
conscientização dos profissionais. 

Fontes: Pesquisa da FEAjunto a consultores e Jornal 
Pró-Jornal 

l!li!I JORNAL 

D REVISTA 

D RÃDIO 
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A INFORMAÇÃO SEM LIMITJ:S 

Celso Bruno - O empresário do ·· 
ano de ·São João de Meriti »;::::-

Durante o jantar de confraternização das três entidades representativas do comércio meritiense - Associação 
Comercial - Sincovame e C.D.L. - Celso Bruno Farias recebeu o título de emp.resário do ano, na foto recebendo 
a placa alusiva de Sérgio Neto Claro, pres. do Sincovame. 

SE-T<Á Qus EU 
J<'i;:)5V5C tTA~~í :> 

" 

~ 

Show é sucesso em 
todas as praças 

O Centro Cultural Light vem 
apresentando, em espaços aber
tos. o Show ''Lamartin~ Como 
Nunca", na voz de Márcia 
Cabral, que é sucesso absoluto. 
·»etalhes na página 6. 

~ 
e3ANOS 

~ .
~ 



NOSSA OPINIÃO 

Testemunha dos fatos ~stóricos, 
sociais, políticos, cultur~s de Nova 
Iguaçu, municípios adjacentes e 
até do Brasil, detentor de um inve
jável arquivo desses fatos, o mais 
tradicional veículo de mídia im
pressa local, curvando-se ante o 
irreversível progresso tecnológico, 
modernizou-se. 

Durante longos anos utilizou-se 
da impressão e composição tipo
gráfica, mas nem por isso deixou 
de ser o mesmo veículo coerente e 
respeitável que sempre foi._~ isso 
já tem 77 anos. 

Fundado em 22 de março de 
1917, por Silvino Azeredo, o COR
REIO DA LAVOURA, rendeu-se, 
á modernidade - sob o comando de 
RobinsonBelém deAzeredo, como 
Editor-Chefe e seu irmão Gerson 
Belém de Azeredo, como Diretor
Comercial - está de cara nova, ou 
seja, está sendo impresso no siste
ma o:ff-set, mantendo~ porém, ·o 
mesmo formato. O sistema off-set, 
até que surja outro, é no momento 
o que proporciona uma impressão 
mais limpa, mais nítida e 
consequentemente de melhor qua
lidade e apresentação gráfica. 

J. Fontes 

Se o CORREIO DA LAVOU
RAjáera uma boa opção de leitura, 
hoje com esta transformação, ficou 
ainda melhor, desde a primeira até 
a última página 

Sua linha editorial continua no 
mesmo estilo sério, competente e 
coerente. 

O CORREIO DA LAVOURA
nosso vovô da -Imprensa local -
rejuvenesceu-se, o que é bom para 
os leitores, para a cidade, para o 
país. 

Mais diversificado atualmente, 
tem tudo para daqui em frente as
sumir a posição de destaque na 
imprensa iguaçuana, que é seu por 
direito. 

Não há porque temê-lo. Há espa
ço para todos e essa modernidade é 
bem vinda, pelo menos, no nosso 
ponto de vista. 

Aos "timoneiros"atuais do 
CORREIO DA LAVOURA as 
nossas congratulações e desejos que 
continuem nesta nova caminhada, 
rumo ao seu destino, congratula
çõ JS extensivas ao corpo de 
redatores, colaboradores e, princi
palmente, aos seus fiéis leitores. 

Parabéns a todos. 

.. 
ECOLOGIA - CURIOSIDADES Lucília Gimenez 

• A palavra piranha em lin
guagem indígena significa 
"navalha de barbear", em alusão 
aos dentes triangulares e cortan
tes que guarnecem as mandíbulas 
do peixe. 

• A surucuru (Lachesis sp) é 
uma das raras serpentes veneno
s as que atacam sem ser 
provocadas . 

• A lampréia possui uma ven
tosa circular funcionando como 
boca, que ela fixa sobre 9 flanco 
de outro peixe e vai sugando-o 
vivo até esvaziá-lo completamen
te. 

• O peixe-sapo possui no seu 
dorso agulhas 1 ongas, ôcas, ter
minadas em bisei , semelhantes a 
uma seringa de injeção: sua pica
da provoca, sempre, a grangrena 
e, às vezes, o colapso cardíaco. 

• Já o peixe-doutor possui a 
aleta caudal tão cortante como 
uma faca afiada: segurá-la pode 
significar a perda de um ou mais 
dedos. 

• As piranhas constituem-se 
em cardumes, e cerca de 3. 000 
destes animais pequenos são ca-

pazes de devorar cerca de 350 
Kg. de carne viva. 

• Os jacarés são os maiores 
inimigos das piranhas, já que são 
elas seu alimento preferido. O 
desaparecimento dos jacarés em 
alguns rios vem facilitando a 
procriação delas . 

• O poraquê e a baleia torpedo 
são peixes carregados eletrica
mente; entretanto,. só usam a 
eletricidade como arma de defe-

. sa e ataque ( para aturdir e 
capturar s~as presas); em pes
quisas, nos aquários, verificou-se 
que não usam sua arma quando 
as crias estão perto. 

• O João-de-barro consttói 
um ninho do tamanho de um 
melão, pesando de 3 a 5 Kg. com 
paredes de 3 a 4 cm de espessura, 
no prazo de 6 dias. 

• Os dentes do porco-do-mato 
são tão afiados que um só destes 
animais é capaz de descascar 
centenas de árvores; seus espi
nhos grudam nos adversários, 
causando terríveis feridas que 
infeccionam, causando até a 
morte. 
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PHILCO - PHILIPS - ARNO - SANYO 

CONSERTOS DE FORNOS MICROONDAS 

ESCRITÓRIO E OFICINA 

Rua Dr. Barros Júnior, 344 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-8586 - 767-9433 • FAX: 767-9659 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 
CONCERTOS -COMPRAS E VENDAS DE 

MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS. 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 • Lj. 120 • Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu)• Tal.: 767-0706 

Jor110I SEM fRONHIRAS 

Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
Ministério dos Transportes, Compactor, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - R.j 
Tcl.: 767-0124 / 767-0529 

FLÁVIA BAZAR 
✓Papelaria 
✓ Artigos para Presentes 
✓ Armarinho e Miudezas em Geral 
✓ Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - R.J 

Tel.: 796-1050 

1ª QUINZENA/ DEZ/ 94 ·. 

MEDICINA PSICOSSOMÁTICA M. Simões Neto 

PITIATISMO 
Os sintomas histéricos desnor

teiam o médico. A paralisia e a 
anestesia histéricas não se sub
metem ao esquema das vias ner
vosas motoras e sensitivas; dir
se-ia que elas seguem um esque
ma representado pelo doente, daí 
os sintomas paradoxais, a aneste
sia em luva, as alterações inexpli
cáveis pelos modelos neurológi
cos, e Jean Delay escreve: "o 
histérico é o mais das vezes um 
hipócrita, na acepção grega da 
palavra, um termo que significa o 
mau ator; ele brinca e representa 
o seu Jogo, e procura enganar os 
outros, não menos do que se ilude 
a si mesmo, e é, frequentemente, 
um supersimulador' ' . 

A grande histeria de Salpetrie
re tomou-se por demais artificial 
e teatral, e desapareceu dos regis
tros patológicos''. E um antigo 
interno de Charcot, o Dr. Ba
binsk, ao repudiar a interpreta
ção de seu mestre, criou um novo 
nome para a síndrome, o pitiatis
mo ( de peitho, persuadir, e iatos, 
cura), isto é, doença criada pela 

sugestão e curável pela persua
são. Infelizmente, os fatos não 
são tão simples. Há limites para 
os sintomas sugeridos, e na práti
ca clínica eles resistem a qual
quer tipo de persuasão; assinala
mos o refúgio-na-neurose, e a 
resistência à cura, e tudo escapa a 
qualquer deliberação, à simula
ção voluntária. 

As neuroses desenvolvem-se 
num plano anterior à vontade, o 
dos instintos, dos desígnios, dos 
apetites, das pulsões normais e 
patológicas, _expressão preferida 
agora pelos psicólogos e psiquia
tras. É incorreto e imprudente 
afirmar que o sintoma histérico é 
simulado conscientemente; há 
nele uma intencionalidade pri
meva, obscura, semelhante à que 
distinguimos em certos animais e 
na criança. A psicoterapia é o 
tratamento indicado. 

Seja Amigo! 
Um Feliz Natal, um Próspero 
1995. Que Deus nos Proteja e. .. 
até lá. .. 

ARTES PLÁSTICAS 

CARMEM MIRANDA 
Muito chique a Exposição Miranda 

Mirandices na UERJ sobre a vida de 
Carmem Miranda. Ela nasceu em 1909 
em Portugal e veio para o Brasil em 
1910. Gravou Triste Jandaia e laiá e 
Joio em 1929. Já famosa em 30 gravou 
Taí, deJouberdeCarvalho. E fez gran
de sucesso. Fez parte também da expô 
as esculturas de Abrão Debrito, Ibere 
Magiuani, Gino Piligrino e Marina 
Dante. Carmem amava o Brasil princi
palment~ o Rio. E promoveu a MPB nos 
EUA com muito amor e sucesso. Ela era 
bonita e aquariana. 

VISÃO DE VIDA 
Abrão Debrito está expondo sua 

manha em fotografia no SESC Meriti. 
Parte do bonito texto do convite assina
do pela prof' Isis Braga da UFRJ diz 
assim: as fotos que ele apresenta nessa 
mostra são feitas em seu ambiente fami
liar. 

Alunos e professores do C.C. 
Manoel Tabella, no vernissage 

Os magníficos trabal.nos em 
vidro e porcelana dos alunos 

MUITO AMOR NO TABELLA 
O Centro Cultural Manoel Tabella abriu 

a "Exposição Vivendo Entre as Cores" 
com muito amor e categoria, provando que 
a casa veio para servir a cultura, o sonho do 
artista e do público. O Show de fantasias 
das pinturas em vidro sensibiliza qualquer 
visitante e é o ponto alto da festa. Mestres: 
Tabella, NicoletaLigia C. Tarsitano, Sônia 
F. Gonçalves, Neiva de M. Bastos, Maria 
das Graças L. de Souza. Muito bom tam
bém o coquetel e a fartura em sorvete que 
foi outro destaque, combinando com um 
forte calor. A casa estava cheia. Termina 
dia 23. 

IMÓVEIS - VENDA . 
Dr. José Maria de Azevedo 

Cirurgia Plástica FORTALEZA IMÓVEIS A VENDA 

Terça e Quinta-feira 1=c:=1 
LIPOASPIAAÇÃO de.go,d~ localizatta no abdome, o11bn 
PLÁSTICA DE MAMA pera aumentar, diminuir,--~. eto 
PLÁSTICA DE ABDOME pa,admlnulçlo,-... flacldllz,-áO 
~ DO NARIZ pera dlrnlnuir,-aumeritar, deevioe,. • 
PLÁSTICA DA FACE toeaí, ....._ .,_Jpef,ne, a 
PLÁSTICA de tllluagena, clolllrlz-, _qt.Almadwa, •• 

Rua Bernardino de Melo, 1.399 • sal3 304 
(Centro Médico) • N. Iguaçu ~ Tel: 7'.ç8-.E>313 

Contabilidade 

Nelson Bornier 

* Organlza\)lo de Empresas 11 
*Assistência Flscal e Comercial 

*Balan90s 

Rua Pror Venina eº"'ª ToTTes, 230 - ur.OIJdar 
Centro - Nova Iguaçu• (Sede Pr6pria) 

Tels: 767-1447 e 767-7621 

:, : · ::,;.;; · ~, i:::;,;;,,, ;, 
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Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 

Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - Sls. 304 e 305 
Centro - Belford Roxo - RJ 11 761-0013 

Vende-se - Lote terreno c/ 
300 m2. Estrela Branca, Lte. 
'2/ Qdr. 1 - Santa Maria 

Vende-se- Sítio na Av. Joa
quim Costa Lima - Lote XV 
Belford Roxo 

Vende-se - Casa - Apto. -
Loja Gde. Rua Balcuru, 222 
Xavante 

Vende-se - Casa, 2 qtos, si, 
coz, banh, área, var, e/ ten. 
R. Tupacereta - S. Bernardo 

Vende-se - Galpão s/ pare
des - Cob. Aluminio - Rua 
santiago, 85- V. dos Teles. 

Vende-se -Terreno Lte. 12/ 
Qdr. 22. Rua Projetada -
Heliópolis - Prox. praça. 

Vende-se - 2 casas - Av. 
Joaquim Costa Lima, 196 -
Jd. Piedade - Wona 

Vende-se - 2 terrenos grds. 
Rua Piratininga-S. Bernardo 
Belford Roxo 

Vende-se - 2 casas - Estr. 
PlínioSalgado,3881-Belford 
Roxo. 

Vende-se - Sitio e/ ótima 
casa, 4 quartos, sala, cozi
nha, baMeiJo, varandãoe ga
ra~em - tipo mansão - terr. 
120'.) m2, murado. Rua Re
tiro Felix/ Rua Timbira. 

Vende-se - 2 casas - 3 e 4, 
sendo a três e/telhas e a 4c/ 
laje. Rua Rocha Carvalho, 
706 - Belford Roxo. 

Vende-se - Casa com quar
to, sala, cozinha, banheiro, 
salão de festas, garagem, 
acab. ótimo, esq. aluminio. 
Rua Aracuam -Hinterlândia -
Belford Roxo. 

Tel.: 767-7243 - Creci: 11422 
QUEIMADOS· Casa:3qtos, 3 CASAS: 2 qtos, si, coz, 
si, copa/coz, banh, área, ser. banh. 2 lf.: Perto Post_o Tio 
garagem. R$ 15.CXX>. Luiz. R$ 30.CXX> 

QUEIMADOS Área 63.CXX> B. ROXO - Passo Posto de 
mts2, R$ 2CHXXl. Gasolina. Melhores pontos 

da cidade. Vendo motivo de 
QUEIMAQOS - Sobrado: 2 viagem. Cont. Novo. 
qtos, si, coz, banh;US$9.CXX> 

JARDIM ESPLANADA - M.AGUDO - Urgente. Pas-
Nova Iguaçu - Casa: 2 qtos, so uma loja centro c/ 148 m2 
si, copa/coz, piscina, salão mais um girau. Cont. novo. 
festas, garagem 2carros. R$ Motivo de viagem. 
00.CXX> -
TERRENO - Nova Iguaçu - B.ROXO - Vendo casa de 
Centro - 480 mts2, R$ sucos, no calçadão, bem lo-
14.00), calizada, movimento acima 

NOVA IGUAÇU - Centro -
de10milreais. Mensal. Cort. 

Casa: 3 qtos, si, copa/coz, novo. P. 33 mil reais. 
banh, gar p/5 carros, área de 
12CXJ mt2. R$ ao.cm. NOVA IGUAÇU - Urgente -

Vendo casa sucos e lancho-
AUSTIN: Vendo mini sítio e/ nete. Bem localizada. Vários 
uma senhora casa, ·e de ca- pontos. Movimento bom. E 
seiro, bem localizada, muitas todos os tipos de preços. frutas e murada. Motivo de 
'Jiagem 

BAIXADA FLUMINENSE 
B. ROXO- Lanchonete pas- VENDO OUTRAS CASAS 
so ponto, mo'Jimento acima BEM LOCALIZADAS, 
de 12 mil reais. Mensal fren- VÁRIOS PREÇOS 
te à praça. Urgente. Motivo TEL.: 767-7243 outro negócio. P. R$ 70 mil. 
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CDL aniversaria e 

implanta LIGCHEQUE 
Com a presença do Presidente da 

Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas, GERSON GABRIEL!, a Câ
mara de Dirigentes Lojistas de Nova 
Iguaçu, comemorou seus 31 anos de 
fundação, no dia 24 de novembro últi
mo. 

Extensa programação foi cumprida 
nesta data, com palestras diversas e 
principalmente com a inauguração do 
sistema LIGCHEQUE, sistema de ser
viços aos lojistas, integrado aos Servi
ços de Proteção ao Crédito, em todo o 
território nacional, que rastreará todo e 
qua~quer mau pagador, onde quer que 
esteJa e pretenda fazer compras á crédi
to, via-cheque. 

O ligcheque difere de qualquer outro 
em função da capacidade de equipa
~entos usados. Egídio Pedro Backes, 
diretor do Daspc, falou sobre a integra-

Nelson Monteiro de Paula, Presiden
te da CDL e Gerson Gabrieli, Pres. da 
Conf. Nacional dos CDLs, durante a 
execução do Hino Nacional, no almoço 
no Country Club. 

çao dos serviços de SPCs, criticando 
veementemente a proteção dada ao mau 
pagador pelo Código de Defesa do Con
sumidor, que cancela dívid;lS após cin
co anos. Após as primeiras palestras na 
s.ede, houve um almoço no Coutry Club, 
que contou com a presença de autorida
des civís e militares. 

SM floão, ele,~------

Celso Bruno Farias'"' 'Empresário do Ano'' 
.~ três e~tidades representativas doco- Varejista (Sincovame) e da Câmara de 

merc1omentiense~promoveram um jantar Dirigentes Lojistas, além de representan-
de confraterruzaçao ~e fim de ano, que tes do Sebrae, que teve em Elza Silva, 
lotou todo o e~paço tisico, onde foi realiza- gerente local, que se desdobrou o tempo 
do, n:3g.uela cidade. tocto, o sucesso que a festa alcançou. 

. Vanas homei:iagens foram prestadas a Ponto Alto 
diversos comerciantes, autoridades e a ou- Celso Bruno Farias, jovem empresário 
tros que de alguma forma contnbuem para de 36 anos, casado com Gláucia Santana 
o progresso d~quele município do Machado Farias, com quem tem um filho 
Rec~ncavo Flumm~nse. Celsinho Junior, economista formado pela 

La ~s~vam reuru.dos represe~tantes da UGF, em 1991, com pós-graduação em 
Asfoctaçao <;omerc1.al ~ Industnal de, S~o administração hospitalar, cursando o últi-
Joao de Menti, do Smdicato do Comerem mo ano de Direito na UGF, diplomado pela 

Ary e Teresa, 
Seus filhos Marcus, Cláudio e Alessandra 
Sua nora Andréia e seu genro José Carlos 
Seus netos Alan e Elbio 
Desejam a todos os familiares, amigos e clientes 
das Ótica e Relojoaria Líder, Ótica e Joalheria Real 
um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de Paz, Saúde e 
Prosperidade 
RUA ROCHA CARVALHO, 1264 - BELFORD ROXO 

~-------
Promovido pelo SEBRAE-

NILÓPOLIS em conjunto com o Centro 

de Atendimento Comunitário Nelson 
Abraão David ( CAC), na antiga quadra 
da Beija-Flor, os artesãos nilopolitanos 
puderam apresentar seus trabalhos, que 

iam desde cestas com frutas de cêra 
' 

passando por bonecas, enf\:rites de natal, 
bolsas, crochê, almofadas, flores artifi

ciais, licores artesanais (diversos 
sabores), bordados, bibelots chineses 

em porcelana e vários outros trabalhos 
artesanais de bom gosto. 

Segundo o diretor do CAC, a entida
de está pretendendo realizar uma grande 

feira de artezanato, em maio, na quadra 

da Beija, reunindo os maiores artezãos 
do Rio de Janeiro. 

Solange Camargo, gerente do Sebrae 

local, disse que esta feira foi programa
da com garra e dedicação. 

O gesto carinhoso de Sérgio Neto Claro, 
ao "EMPRESÁRIO DO ANO", Celso 
Bruno Farias. 

ESG, cidadão meritiense em 1992, e mem
b~o da maçonaria na Loja Austin, 
vtce-presi.dente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas. Sócio-Diretor da Dental Médica 

Solange Camargo, Gerente do Sebrae/ 
Nilópolis em animado papo com um dos 
expositores. 

Meriti, Dr. Scholl e Dental Médica Cirúr
gicaN~aEsperan~, emNovaiguaçu, Foi 
escolhido ~las tres entidades como o 
''EMPRESÁRIO DO ANO''daquele mu
nicípio, merecidamente. 

Presença 
Rui Barreto, Pres. da Faciarj, Adilmar 

Arcênio (Mica) Prefeito de São João de 
Meriti, Dep. Antonio de Carvalho, Fran
cisco Amaral, Juiz de Direito, José Carlos 
Nascime11to, Pres. do R.C. Belford-Roxo, 
acompanhado de seu Tesoureiro, Luiz 
Antonio e esposas, Walcir e Walceir 
Almeida, Diretores do JORNAL DE HOJE, 
entre outros, não menos importantes. 

Elza Silva, Gerente do Sebrae local 
e~cerrou ~ solenidades protocolares, que 
foi um behssimo encontro de confraterni
zação. 

Jua Rocha Carvalho;:11111~ 246 - Belford Roxo 
Tel:·:···'761·';;;1-2·59· ..... ·· ······?t · · •·······--··--··· ......... ·.········· 

COLE, GIO L. EOPOLDO ·:=r:~ t= _...._ __ ·. . . . . .· . . . _ ......... _.í'='·'-"/ 

1930 - 1994 
11TE.MPLO AUGUSTO DA VERDADE" 
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Um pouco do perfil do povo belforroxense, 
da década dos anos cinqüenta 

Umdiameutiovinhasubindoa Virgilina 
Bicchieri, com seu eterno assovio · - era 
noite - quando ouviu sons dos cavaquinhos 
e pandeiros que vinham da casa do mora
dor mais antigo, o Apógio Tavares. O 
cavaco cavucava em cima de um samba de 
breque, e esse meu tio, jogador de futebol e 
que gostava de cantar, resolveu retomar e 
dar uma estirada até os seus companheiros 
filhos do dono do "Casarão do Apógio"; 
O Zeca, o Neném, o Otacílio, e outros. 
Todo mundo tinha intimidade com essa 
família e as vezes ficava lá horas inteiras, 
puxando música madrugada a dentro. Nes
sa noite o ambiente era diferente, a luz 
mortiça, do velho ambiente, estava triste, 
morrera o filho mais velho: O "Zeca do 
Aprígio" : Quando meu tio trouxe a notí
cia, resolvi pela primeira vez comparecer a 
um velório. Sentei-me num banco tosco e 
comprido, com os olhos curiosos de meni
na, ouvindo mamãe rezar, "encomendando 
o corpo'' e as pessoas com fé acompanhan
do o ritual religioso, dentro do salão simples 
daquele casarão que hoje já não mais exis
te. Instigada pelo vozerio lá fora, fui então 
observar, lá estava a turma boêmia, can
tando em tom de lamento, ao som do 
cavaquinho, pandeiro e violão, as canções 
que ouvi durante toda minha infância, no 
meu sono puro e infantil, enquanto aquele 

pessoal alegre, do banjo e da cachaça, fazia 
sucesso entre as mulheres e arrumava con
fusão. Eram queridos e respeitados nos 
saraus que prometiam. Paradoxo dos tem
pos, em que os valentões, possuiam coração. 
A rua onde moravam os Tavares é a Sergina 
(nome de mulher, mulher que ninguém 
melhor que eles souberam exaltar - filha 
suicida do senhor Aprígio, irmã do morto). 
Nós, crianças, só podiamos nos fartar das 
frutas silvestres ali existentes, quando a 
boemia não se reunia. O belo bosque guar
dava os segredos do pecado e da inocência. 
Recordo aquela época, soa-me o lamento 
musical em homenagem ao bairro e aos 
Zecas da vida: '' Solidão não morreu, nem 
morrerá. .. Eles tem é mágoa do povo do 
lugar ... Deixa quem quiser falar ... " 

E o Zeca parecia batucar no caixão, 
cantando também o seu refrão ... O Zeca 
sempre foi animador de "gurufins"como 
chamavam os velórios. O dele teve tudo o 
que queria: celebrava a vida que passou e a 
morte que era o começo de urna batucada 
em outro lugar. 

Essa era a "cara" de Belford Roxo da 
metade do século XX. exatamente de 8 de 
julho de 19 51, quando desapareceu o mai
or "animador"de velórios, da região. 

Fernanda Bicchieri Soares 
Cidadã Belforroxense 

mr• 
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Entregas à 
Domicílio 

Recebemos -Tickets 
como forma de 

pagamento 
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• Com suas obras já bem adiantadas, o 

Hospital Geral de Queimados, tem quase 
certo o início de funcionamento em Dez. 
94. 

• Carlos Albino, Pres. da CMQ, junto 
ao prefeito e Secretário de Obras conseguiu 
com eles a aprovação e execução das refor
mas das praças poliesportivas do bairro 
Carrnarim e da Rua Ver. Hemetério de 
Oliveira. esta é mais uma conquista de 
Albino, para os queimadenses. 

• A cada dia aumenta, em toda a cidade, 
o número de sacolões de legumes e frutas, 
além de um sacolão-volante, estacionado 
às terças-feiras, no final da Estr. do Laza
reto, na Ponte Preta. 

• Falando ninguém acredita! Está s.en
do anunciada a inauguração de uma pape
laria (com enfase em material escolar), na 
Vila São João, próximo à escola de mesmo 
nome, na Rua Bambi. Naquele ponto exis
tia urna barraca, que inaugurou e faliu 
várias· vezes ( que pertencia ao bom amigo 
René) e um sacolão em frente à barraca, 
que também foi "pro brejo"! Torcemos 
pelo sucesso da papelaria. Ali há duas 
escolas e muitos alunos. 

• Para dirigir o crescente número de 
ônibus da Viação Queirnadense - que liga 
o Parque Santiago ao Bairro Três Fontes -
a empresa vem contratando maus motoris
tas, em termos de lidarem com o público. 
Maus profissionais do volante, em trajeto 
de gente tão humilde. Uma pena ! 

• E por falar em ônibus, muitos quei-

madenses ainda não sabem que alguns 
carros da Trasmil, vindos da Central (Rio) 
dão uma esticadazinha até o bairro Carmo
rim para deixar passageiros no Conj. Ha
bit. da Cohab , sem acréscimo na tarifa, 
claro! Uma boa para a galera daquelas 
bandas. 

• A partir de agora o movimento polí
tico se volta para as sucessões de Prefeitos 
e Vereadores em 96. Novas fogueiras se 
acendem. Quem não tiver lenha grossa é 
bom não se apresentar de graveto, para que 
sua fogueira não se apague no meio da 
decisão de 96. As lenhas que sobrarem, se 
ainda forem de mata boa poderão perma
necer de fogo aceso por mais uma tempo
rada. Depois, que desistam de encher o 
saco dos eleitores. Amigos ou não. 

• Um grupo de "derrubadores" intri
gava-se com a paciência do Ver. Milton 
Campos desde o início da luta pela suces
são do Legislativo Queimadense. "Nunca 
se vê o Milton pelos arraiás das periferias 
de nossa cidade. Cumé qui ele vai se reele
ger ? Aí, dois jovens que ouviam as blasíe
.mias, tocou na molêra da turma: Cê conhe
ce Três Fontes, nas fronteiras de Queima
dos com Austin? Não? Vai lá ... Vai lá. A 
menínada quando nasce,já sabe o nome do 
"véio". Milton Campos é político de um 
só Campos, ao que parece dos mais férteis. 

Na próxima quinzena tem mais. 
Aguardem! 

Oziel Peçanha 

. REI DOS BANCOS 
• Bancos ala r,1cllnávela p/ todos os cam,s à bae de 

troca• ConNm>a P Aefonna 
• Bancoa. C&pes Proca,. Cob,e e., 
• Ca,peles mcldadae e forro de parta 

LAVAGEM OE BANCQ A SECO 
Olreçlo de Flelnaldo 

IM . .....,ln P. Cla, 1311 • Belard Ama· Ta: 781-o:285 
R81aoa.!i·Penha~jnq.r/l.Dbo.tlTel:211CJ.e848 

ADVOCACIA - (CfvEL, FAMÍLIA, TRABALHISTA 

Av. dos lnconfidentes, 41 - Austin 
N. Iguaçu - Tel.: 665_-~~10 

. - - . ., 

A~·Cari6M de Çr6Clfto 
Rua Dr. lhlbau, 20·. Tel.: 788-3780 

CeQlrO. Nava..lgilaçu • RJ 

E PREVIDENCIÁRIA) 
ADMINISTRAÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS 

Luiz Carloe fffll'Ó -OAllll\l 71.ffl • CAEC 22.047 
Ann11 Maria lllartlna D. Fharo • OAIIII\I :,:,.409 

. . Tel.: 787-3825 . 
R. Bemarclno de Melo, 2075 • Sala 204 • Nova Iguaçu· RJ 

765-840.7 
ENCOMENDAS DE 

Tortas, Pizzas, Doces Finos, 
Salgadlnhos e Sorvétea é na 

Trav. Mariano de Moura, 85 • 
Centro - Nova lguâÇu - RJ. 
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. TIPOGRAFIA SÃO JOSÉ 
MARTEL SANTIAGO TIPOGRAFIA L 1DA 

1 

CONVITES. TALÕES DE NOTAS FISCAIS• IMPRESSOS EM GERAL 

TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Yargu, 48. Centro· Nova Iguaçu· RJ • T~.:-787-5470 
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. RELIGIÃO Cezar Said ARTISTA EM DESTAQUE 

"O HOMEM SOLIDÁRIO JAMAIS É SOLITÁRIO" SHOW E SUCESSO EM TODAS AS PRAÇAS 
• Joanna de Ângelis . , . , 

O CENTRO CULTURAL LIGHT, show Jª fot apresentado, alem desse de 
Solidão. Este parece ser wn dos tomando-nos verdadeiras ilhas, via de vem apresentando em vários espaços Nova Iguaçu. 

males crônicos da sociedade tecnológica regra minadas. Esquecemo-nos de que públicos, em homenagem a um dos O show tem a direção musical, e 
do nosso século, e o mais curioso é que as annas atrás das quais.nos entrichei- maiores compositores da MPB, Lamar- piano de Elcius Vilela; no Contra-bai
os padécentes dela estão nos grandes remos serão as mesmas que nos auto- tine Babo- o famoso LáLá - como parte xo: Omar Cavaleiro; no violão: Beto; no 
centros urbanos e em meio a multidão destruirão. - Nmguém é autosuficiente, das comemorações de seus 90 anos de sax e flauta: Vitor Neto; na percussão 
que vão e que vem. Nonnalmente não -todos somos interdependentes como bs fundação, intitulado Lamartine Como Celsinho Silva e na bateria Rubinho, 
anda só, se faz acompanhar da depres- elos de uma corrente e éna convivência Nunca, na belíssima voz de Márcia tendo ainda a participação dos atôres 

são, que mina o ânimo, a coragem e a fé, com todos, sem preconceitos quaisquer, Cabral. .-----~-----------, Gustavo Gaspa-
fazendo com que a auto estima da pessoa que nos tornaremos gente de fato, cum- Este show que ran e Jorge Maia. 
·vá a zero. prindo a nossa missão e a nossa expia- ° Centro Cultu- Textos de João 

Pode-~e dizer que há criaturas que ção como espí_ritos reecamados na ter- ral 'Light vem Máximo, Figuri-
buscam-na por opção, -desejosas ~e re- ra. promovendo em nosMarceloMar-
fletirem, poderarem melhor certos as- • A.solidariedade é o caminho inevitá- vários dos muni- ques e direção 

cípios do Recoo- geral de Benja-
péctos de suas vidas e mesmo tomarem vel, a terapia mais segura para se mini-

cavo Fluminen- mim Santos: 
importantes decisões. Há os que são . mizarasolidão. Oatodedar,deservir, 

se, vem enchen- Opinião 
excluidossocialmentepornãopreenche- de investir e acreditar nas pesso_ as, cre- Presente ao do de público, 
remos requisitos exigi~os pelo grupo. dencia-nos a recolher da vida essemes- todos os espaços '----Már-.-a-·a_C_a_b_ral_: -c-omp-1-eta __ ___. show, Carlos' 

São esquecidos, suas opiniões não têm mo investimento acrescido de juros e onde tem sido "Show-woman" Moraes Costa, 

importância alguma, são rotulados e portanto, tennos a compania da paz apresentado. Prej de Japeri, declarou: ''.A cantora 
marginalizados, passando a padecer de interior, dos sorrisos amigos, dos cora- O show começa com a exibição de é um espetáculo, é quase clqssica, mas 
solidão em função do corporativismo ções agradecidos. "Solidão é alma va- imagens de video projetada em dois cantando as músicas populares, ela é 
social. Há finalmente, os casos patoló- zia e não falta de alguém". telões mostrando o que a Light fez e faz um show. É um espetáculo de primeiro 
gicos em que o indivíduo, nã_o obstante·_ Já é hora de preenchermos este vazio pelo progresso do Rio. mundo que a Light vem apresentando 
ser querido e viver rodeado de pessoas, com sentimentos e atitudes que só eno- Valsas, marchinhas e outros ritmos para a população. '' 
sente-se sempre solitário e melancólico. brecem e dignificam a criatura humana. em que foram encaixadas as letras, fi- Lamentável 
Junto a este estado poderá existir ainda Vençamos a solidão procurando ateo- cam bastante valorizadas por Márcia Lamentável a ausência de autori-
umproblemaobsessivo(influênciaespi- deraosquenoscercameavidadecerto Cabral que, além disso, tem também dades da prefeitura, co-patrocina-
ritual) agravando o drama psicológico. saberá suprir e atender, segundo o nos- perfeita mis-en-scene no palco. dora do evento e de qualquer autori-

0 fato é que a sociedade individualis- so merecimento, as nossas reais neces- São João de Meriti, Japerí, Belford dade do Legislativo. Mas o pavo 
. d si·dades. Roxo, foram locais onde esse excelente estava Já, isso é O que importa. ta que cnamos passou a evorar-nos 

l!!ll1~l~lil1:!llllií81]1!1111ltll~:;\ 
DOENÇAS EMOCIONAIS 

PSIQUIATRIA - MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
Professor da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO 

CREMERJ: 52.27282-5 - TEL.: 768-3884 

R. DE VASCONCELOS PAIXÃO 
Dental Nova Iguaçu 

Artigos Odontológicos - Médicos . Ortopédicos 
A;>arelhos de Pressão - Neb1:1lização - Cadeiras de Rodas 

Colchão e assentos Dágua - Aluguel de camas Falwer 

R. Otávio Tarqlnio, 238 Ljs, 16/39 - Nova Iguaçu - R.J 
Tels.: /Fax) 767-7919 e 767-5270 

p I E R Q Retífica de Motores 
Industria e Comércio 

Motores a Gasolina e Álcool 
Agora em Nova Iguaçu - Ni:ópolis - São João de Meriti 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Mesquita - N. Iguaçu - R.J 
(Antiga Getúlio de Moura) 

Fones: 796-4726 e 796-1895 

1
992,emem-
1a Austin, 
e Dirigentes 
•ntal Médica 

entre outros, não menos importantes. ~ 
Elza Silva, Gerente do Sebrae local 

en_cerrou ~ s_olenidades protocolares, que 
fot um behss1mo encontro de confraterni
zação. 

8CEM Ao nos aproximarmos do final de 
mais uma jornada de trabalho em 
prol da educação, queremos desejar 
à todos os melhores votos de Feliz 
Natal e um Novo Ano cheio de paz, 
prosperidade e amor cristão. 

6 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

Rua Virg:lina Bicchieri, 61 - Belford Roxo - RJ 
Jornal SEM fAONJEIHS 

li' 761-4881 
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O QUE ITAMAR 
FRANCO PEDlli A 
PAPAI NOEL? 

a) Um fixador para topete; 

b) Um regenerador sexual; 

e) Um fusca para lua-de-mel. 

Responda para esta coluna e ga

nhe um exemplar do livro O 

SEXO NA TERCEIRAIDADE. 

, , 
• JOSE CICERO MARQUES DO 
AMORIM através desta coluna 
deseja aos seus FF - Fregueses 
e Fornecedores, um Feliz Ano 
Novo. Suas lojas Parque dos 
Brinquedos e Lojas Parque ter
m inam 94 unidas, ladoa·lado, 
na Praça da Liberdade para 
melhor seNir em 95. 

11wa1mm. 
JARDIM - PRÉ - C.A. 

1° GRAU - REGULAR E 
SUPLETIVO 

2º GRAU - CONTABILIDADE 
E INFORMÁTICA 

Av. dos lnconfidentes, 41 - Austin 
N. Iguaçu - Tel.: 665-2210 

2° GRAU em 1 ANO e MEIO 
para quem cursa o básico 

Rua Elói Teixeira, 306 
lei.: 665-1690 
Queimados 

MATRÍCULAS 
ABERTAS 
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COLUNA. 
DO 

GATO 

• Ao mais carioca dos m ineiros, 

Luiz de França e seus colegas ra

dio-globais, parabéns desta colu

na e Jornal SEM FRONTEIRAS pelos 

cinqüenta anos da Rádio Globo. 

O Pandeiro é o mais autêntico instrumento musical do samba. 
Na imagem de JACKSON DO PANDEIRO, a homenagem desta 
cohma felina ao DIA NACIONAL DO SAMBA, transcorrido no 
último dia 2. 

-1 
TRATAMENTO MODERNO, 

PREÇOS POPULARES, 
RESTAURAÇÕES 

(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 
ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS. 

Rua Enrique Lussac, 94 - Fone: 796-1002 
Edson Passos - Mesquita - R.J 

• E parabéns a ROBERTO MARI

NHO que completou noventa 

anos de idade. 

À contragosto de BRIZOLA. 

Por hoje é só. 

Agora este GATO vai tomar seu 

pires de uísque e desejar aos 

seus leitores um Feliz Natal. 

CHICO BUARQUE estava à toa na vida quan
do o favelado o chamou para ver a banda 
passar.. . BANDA DOS FUZILEIROS NA
V AIS. 

' OLIIETE:C ® 1 
COMPUTAÇÃO GRÁFICA 
Projetos e Desenhos em AUTO CAD 
-Plotagem em Papel Vegetal e Sulfite, 
Cópias Xerográficas e Heliográficas 

e Suprimento em geral. 
Te/. Fax: (021) 761-7000 

Av. Benjamin Pinto Dias, 1372 - Galeria três nações 
Ed. Rosa do Couto 4° andar - Sala 401 
Belford Roxo - CEP.: 26130-050 -R.J 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 

Jornol SEM FRONTEIRAS 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, n°5 

Santa Amélia - Belford Roxo - R.J 
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PONTO TURÍSTICO 
O Cristo Redentor de Ntlópolis é uma 
chique obra prima de Joãozinho Trinta 
que gira todo iluminado em azul sobre 
a Beija-Flor. Infelizmente aquele lindo 
es~táculo sumiu porque o mesmo há 
muito tempo não funciona, deixando 
de exibir o belo ponto turístico da 
cidade. Espero que encontre a solução 
em 95. 

UM SUCESSO 
Martinho da Vila cantou em Nilópolis 
e foi um sucesso via o Projeto Som na 
Praça. Palmas ao projeto. 

BARTOLOMEU SILVA 
Mais um cracaço da velha guarda de 
compositores partiu para o céu. 
Bartolomeu quando voltou da segunda 
guerra mundial, sua obra estava em 
suce·sso em todo o Brasil, ''Recorda
ções deum Romance", comHeleninha 
Costa, pela Continental, ( que ficou em 
sucesso três anos). Também foi grava
da por Odete Amaral, Albertinho 
Fortuna e Orlando Silva. Ele se dedi
cou mais ao jornalismo do que ao 
sucesso musical principalmente na 
Rádio Nacional. Foi um dos maiores 
artistas do Brasil no clássico e popular 
e deixando várias obras. Foi músico, 
maestro, escritor e fundador da UBC. 

FEIRA 
Silvio Santos entra em férias em janei
roe vai para Las Vegas onde ficará e 
participará de uma feira mundial de 
tevê. Extrairá da simbiose cultural 
novidades ao SBT. 

ARYBARROSO 
O Musical AR Y MEU AR Y BRASI

LEIRO foi sem dúvida um sucesso no 
Teatro SESC de Nova Iguaçu onde apre
sentou um pouco da história desse gr!3flde 
compositor. Também chamo a atenção 
para a bonita produção e direção de Mar
Iene Souza. Muita boa também a 
coreografia de Lene Wemeck, com som 
de Jesus, iluminação de Josemar, Cláudio 
e apresentação de Luiz Antônio Bap. Ale
xandre Ribeiro fez papel de Ary Barroso. 

Também bailaram muito bem Alex 
Senna, Elenita Pereira, Andréa Dublasie 
VieczeAugustoMaceió. Comparticipa
ção especial de Homero e V al, Andrea de 
Assis e Vera Lúcia. É preciso mostrar a 
verdade desse espetáculo para o jovem 
separar o certo do errado. 

• MarizaMonte está fazendo show em 
Londres para brasileiros onde a imprensa 
recebe muito bem os artistas brasilienses. 

• Eva Vilma e Carlos Zara vão para a 
Europa depois de Pátria Minha. 

• Sangue do Meu Sangue é mais uma 
novela que o SBT exibirá em 95. 

• Lecy Brandão continua fazendo show 
e gravará seu novo LP em 95. 

• Agildo Ribeiro poderá morar em 
Miguel Pereira ou Paty onde abrirá um 
comércio e só virá ao Rio para fazer 
shows. 

• Arigélica animará um programa para 
adolescentes diariamente. A Casa da 
Angélica sofrerá reformulação. 

Posto Triâ1c::f··::- ··1n de Belf ord Roxo 
':'t:;. i:':•r:;,, 

,,.,.J3reveffiênte ,,banchonete 
:ttGartão de Crédito 

(Bebidas; SJ,:yetf.t ,.~[Jo, exceto combustível) 
"Desejamos ji"ttidot.::'.os,,.eliêfítl!S\lllJ,l!'igos "::' 
Feliz Natal~~ um Promi.5,sor,,,Jnt1/;r!,e 1995 

AV. BENJAM1iv'PINTO,·~IAS, \J'.§ãi- B. ROXO 
TEL.: 761-0188 

• Edson Celulari e Cláudia Raya po
derão apresentar um projeto musical no 
meio do ano com direção de Jorge 
Fernando e música de Chico Buarque de 
Holanda. 
~ Lima Duarte será bisavô na estação 

de outono. Vem aí uma bisneta. 
• Marcelo Augusto está com novo 

disco. Ele nasceu em Santos e cantava em 
coral de Igreja. 

• Razão Brasileira está com agenda 
lotada. E pintará no Japão. 

• Roberto Leal lançou o LP ''Eu Só 
Sei Viver Assim'' . Na obra está a canção 
"O Vinho do Meu Amor". 

• Amaury Jr. renovou contrato com a 
Bandeirantes por mais dois anos. 

• A Rádio Globo AM comemorou 50 
anos na Quinta da Boa Vista. 

NOVO CONTRATO 
Os Trapalhões estão n taevê CIC Por

tuguesa, de Roberto Marinho, onde estão 
gravando e onde fazem sucesso e têm o 
primeiro lugar na pesquisa. Renato 
Aragão é ídolo em Portugal. Eles renova
ram contrato com a globo mas só exibirão 
programa novo em julho que será mensal 
em forma de especial. 

OUTRAS 
A passagem de ônibus em Nilópolis 

continua 19 centavos. Nota 1 O. Segundo 
meu agente 077 o prefeito Altamir Gomes 
de Nova Iguaçu cai em 95. 

SOPA 
A Igreja Nazareno Nilopolitana con

tinua dando todos os dias uma sopinha 
aos mendigos ao lado da prefeitura. 
Ela está precisando de cascos plásticos 
de refrigerante. O mesmo deve ser 
entregue na Sé. 

WNIO, MARILEM E CASÉ 
A coletiva de pinturas desses artis

tas estão colorindo o SESC Nova 
Jguacu. Assim como as fotografias. 
Merece ser visitada pelo talento. 

POLÍTICA 
· Já está cheio de buracos o calçadão 
de Ntlópolis. Não pode continuar 
mais assim o 
Neca é esperto 
e vai solucio
nar o caso. 

LIGHT NA ARTE 
Sensacional o 
projeto musical 
sobre 
Lamartine 
Babo que o 
Centro Cultural 
LIGHT 
apresentou na 
Baixada 
exibindo as 
mais belas 
canções deste 
extraordinário 
compositor 
através da 
cantora Márcia 
Cabral. 
Nota 10! Márcia Cabral 

Agradecendo pela expressiva 
votação aos candidatos da 

Baixada nestas eleições, 
Guabiraba - Cidadão Iguaçuano 

Nelson Bornier -Deputado Federal 
Desejam-lhe Feliz Natal e Próspero Ano Novo. 
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Figo -Fruto poderoso 
Bastante apreciado por seu aroma e sabor, o figo não é 

propriamente dito fruto verdadeiro, mas uni. receptáculo 
em que estão alojadas centenas de pequenos frutos verme
lhos ou alaranjados. Seu nome científico é Ficus carica 
L, da família Moraceae. 

A figueira é uma árvore çie madeira macia, originária 
da Ásia, que no estado selvagem alcança de 8 a 1 O metros 
de altura. Quando cultivacla em pomar, costuma ser 
drasticamente podada para conservar a altura de um 
arbusto. Suas folhas são estreladas, possuindo aroma 
agradável, sendo usada na fabricação de licores. 

As pequeninas flores agrupam-se em receptáculos em 
forma de vaso. E os receptáculos femininos é que consti
tuem o fruto. Na verdade, uma infrutescência, que é a 
reunião de centenas de pequenos frutos contidos no inte
rior do figo. 

O fruto é muito rico em açúcares e sais minerais, 
especialmente cálcio. Tem propriedades digestivas, 
emolientes e laxantes em função da mucilagem que con
tém. São consumidos frescos, secos ou em compotas. Os 
figos secos são utilízad~s na fabricação de uma bebida 
fermentada, tradicional entre os árabes. 

O latex branco que exsuda de todas as partes da planta 
é irritante e corrosivo. Por esse motivo, deve-se evitar seu 
contato com a pele. 

A figueira se dá melhor em climas frios e é cultivada em 
locais de inverno razoavelmente frios (Sul e Sudeste do 
Brasil e nas montanhas). Lugares sujeitos a geadas não se 
prestam ao seu plantio. Prefere solos profundos e úmidos, 

CELSO'$ Administração 
& 1 nformática Ltda 

"CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silva 

Administrador 

CRA/RJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de lnfor,nática 

Desenvolvimento de Softwares e 
Aaministração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

Passe grandes· momentos 
no COMANCHE 

Suites de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira 
Piscina com Sauna e Hidromassagen1 

Com este anúncio Desconto 
Comanche 20% Dom. a Sexta 

Av. Gov. Roberto S ilveira, 1520 

Tel.: 767-1922 
(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu )_ 

1ª QUINZENA/ DEZ/ 94 

ECONOMIA DOMÉSTICA & CIA 

mas bem drenados. Sua reprodução se dá por estacas de 
galho e as mudas assim obtidas, plantadas de junho a 
agosto, com espaçamento de 3 metros entre plantas. É de 
fundamental importância adubar a árvore a cada 6 meses, 
utilizando-se, para isso, composto orgânico e farinha de . ' 
ossos. 

Começa a produzir frutos a partir do primeiro ano após 
o plantio. Em nosso país, as figueiras frutificam no verão, 
que devem ser colhidos com os pendúculos, quando esti
verem bem maduros. Em locais onde houverem pássaros, 
convém protegê-los com sacos plásticos, com pequenos 
furos, para não apodrecerem com a umidade. 

Direção: Ivone Bárcia Alves 
Que neste Natal tenhamos muito amor, 

muita paz e que o Ano Novo que se 
aproxima seja pleno de realizações. 

Pça. Eliaquim Batista 13 
Centro - Belford Roxo - RJ 

Tel.: 761-1079 

ACEITAMOS LISTA DE CASAMENTO 

Porcelana chinesa - Bijouterias - Cerâmicas 
Cristais - Quadros - Peças em Estilo 

Country 

ARTIGOS IMPORTADOS-: 
Flores, Folhagens, Perfumes, óculos, 

Relógios, etc ... 

Bemoo 
ladoda 

catedral de 
Sto. Antonio 

Trav. Mariano de Moura, 77 lj. 2 
Centro - Nova Iguaçu - R.J. 

767-5774 

Iara Lima 

ALfERNATIVAS NATURAIS 
Conservação 
Os figos podem ser consumidos frescos ou secos, estes 
conservados em sacos de pano. 

Para retardar o envelhecimento 
Amasse alguns figos frescos, acrescente mel e suco de 
limão. Coma em jejum pela manhã. 

Contra tosse 
Ferva 6 figos em 1/2 litro de água por 2~tos. em 
fogo brando. Filtre e adicione mel. Beba no intervalo 
entre as refeições .. 

Laxante suave para crianças -
Faça um chá com 30 gramas de figo seco em l i2 litro 
de água filtrada, deve-se tornar em pequenos goles. 

Para curar abcessos 
Feiva 1/2 litro de leite e acrescente 50 gramas de figo 
seco. Desligue o fogo depois de 1 O minutos. Amasse 
os figos e aplique-os sobre o abcesso com wna gaze. 
Renove a éada 1/2 hora. 

. Contra calos e verrugas 
Aplique algumas gotas do latex fresco da figueira 
sobre a calosidade ou verruga. Proteja a pele ao redor 
durante a aplicação, pois o latex pode causar alergia 

~a gravidez 
E útil consumir figos frescos ou secos durante todo o 
período da gravidez. A presença de vitaminas e sais 
minerais torna-os um alimento muito nutritivo e de 
fácil digestão para gestante e também para os conva
lescentes. 

· Pesquisa: Coleção o Poder das Planias. 

GILFER IMÓVEIS LTDA. 

Compra, Vende, Aluga e Administra 
Direção: J. Gil (Creci 17.502) 

Pça. Eliaquim Batista 29 sls. 15 e 16 
Belford Roxo - RJ 

Tels.: 761-61 01 e 761-5035 

Desejamos aos nossos clientes e amigos 
que as bençãos do senhor protejam o seu lar e o 
seu trabalho, tomando mais felizes ainda todos 

os dias do Ano Novo. 

HOTEL SAYONAAA 
VISITE-NOS 

Rod. Pres. Outra KM 7 
São João de Meriti - RJ 

Tel.: 756-2863 

migrar@ __ ,,,,._ 
É hora de elevarmos nossos corações 

e pensamentos ao Criador pedindo a Ele que a 
humanidade possa compreender e construir 

um mundo de paz e fraternidade 

Boas Festas! 



---·J 
CLUBE DE SERVIÇOS 

QUATRO ÇOELHOS COM UMA 
SOPANCADA 

Jo:-é. Carlos Nascimento entrega a Domingos R. 
Ohve1ra, o certificado de participação no Fórum 

O R.C. Belford Roxo, em sua última reunião 

festiva, realizada em um restaurante de S. João de 

Meriti, derrubou quatro coelhos com uma só 

pancada, quando na oportunidade realizou o Fo

rum da Av. de Se:rviços Internacionais ( que teve 

como Expositor o Gov. Domingos R. Oliveira e 

como Mediador Clidenor Torres de Oliveira 
' 

próximo Governador 96/97), deu posse a novos 

companheiros, aos jovens Interactianos e Rota

ractianos, que têm, respectivamente na presidên

cia ~ jovem Samantha Silva Caldas e Simone 

Santana Muniz. Foram entronizadas na panóplia 

as bandeiras desses clubes recém-admitidos em 

RI. A maior caravana foi a do Prata, bem como 

a feminina e a mais distante a de Botafogo (Clube 

do Governador). 

Otaviano Pires e Família 
Rotary Clube de Belford Roxo 

Presidente do Rotary Club da Pavuna 
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CAMPANHA DA SEDE PRÓPRIA 
VAI DE VENTO EM PÔPA 

O gesto de ternura de Fernanda B. Soares, pres. da Av. 
de Serv. a comunidade, à pres. Samantha do lnteract 
e sentada Simone, pres. do Rotaract ' 

O Rotary Club Mesquita, através da comissão 
pró-sede própria vem promovendo diversos even
tos, objetivando angariar fundos com essa finali
dade. Em uma das suas intimistas reuniões domi- · 
ciliares, ocorrida na casa do casal Lamego e Pilar, 
foi se:rvida naquela oportunidade um Paela à 
Valenciana, prá nenhum "estraga-festa" botar 
defeito. Neste evento singular foram consegui
dos R$ 709. Luiz Geraldo durante a apresentação 
do movimento financeiro de novembro somando 
todos os resultados, oriundos de doa~ões, rifas e 
outros eventos, declarou que até aquela data, o 
movimento alcançou R$ 1. 989,já depositados em 
conta bloqueada para a sede própria. 

FORTALEZA 
Administradora - Advocacia, Seguros em Geral 

Compr'a e venda de imóveis 

Stutkvr., ~ eta4. ~. ~ ~ 
MO, ~ado4-. ,Leeea,,,, ~ eta4, ~. 

,4~a<:úHadet«M. 
~ o. ,4,eo. '7t«- 4ej,a, de fut-1-, ~ e 
~ f!HDfe 04- fr-«.'04,, ~ '11,da.t e 
~ ,,,,_ 'Jt«- a-64, ~ ~ 

e ~ ~ e ~ 

José Carlos Nascimento e Familia 
Rua Rocha Carvalho, 1330/Sls. 304-305 

Belford Roxo - RJ V 761-0013 

~~Ú-~4~ 
IU!K4a9t!lf4., flUdt.o. ~ tÚ ~ 

~a,~ tJ4, ~-~ 

~~«o4, 
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~e~ ,ue,· 
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ROT ARY CLlJB DE SÃO JOÃO DE MERITI 
VILAR DOS TELES 

Jorft~I $EIÀ f ROlffEIRAS 

FESTIVAS NATALINAS 
Neste mês de dezembro, é o mês em que os 

Rotarys Clubes realizam suas festivas de confra
ternização natalina. O R. C. Belford Roxo - Lote 
XV vai realizar no dia 22/12, o Belford Roxo no 
dia,,19/12, o Mesquita no dia 17, no Terraço do 
Piero, o Queimados realizou a sua no dia 11 o , 
Nova Iguaçu no dia 9, e falando do Nova Iguaçu, 
este também já tem um Interact funcionando. 

PASTILHAS ROTÁRIAS 

• W_ilson Vital, do Leste, preferiu palestras no Mesquita, 
no dia 29, enfocando a Fundação Rotária. acompanhada 
de audio-visual televisivo ( o homem não brinca) o durante 
sua explar.~.,.du cufatizou que o trabalho deve ser divulga
do pelos meios apropriados de comunicações, citando 
tex~~ente: ·;· está aqui o SEM FRONTEIRAS que, 
sem duvida, esta sempre nos prestigiando. 
• No dia 20, às 20h. vai acontecer Missa em Ação de 
G_ra_ças pelos 25 anos de matrimônio de Eloar A. Vago e 
L1dia, na nova Igreja Católica (em frente ao cemitério de 
Queimados). 
• No dia 14, ~ FRET (Fundação Rotaria para a Educação 
do Trabalho) inaugurou sua sede Administrativa na Ilha 
do Governador, quando, na oportunidade, diplomvu vári
o~ al~nos das m~s diversas salas-oficinas espalhadas pelo 
di~tnto 4570. So da sala-oficina de datilografia do Mes
quita foram diplomados 130 novos datilógrafos. 
• O assessor de 1 mprensa da P.M. S.João de Meriti, Wilson 
O. Lucas em visita ao Coelho da Rocha, convidou aqueles 
companheiros, para um CháBeneficiente, que ocorrerá no 
Beef Place, visando angariar recursos para a construção de 
casas para pessoas idosas e carentes, o horário? 14 horas. 
O dia? 27 de dezembro. 
• E falando ainda no Coelho da Rocha, o presidente Lecir 
do Amaral falou sobre a doação de um terreno pela 
Prefeitura, em comodato, por 20 anos para que construam 
também sua sede-própria. 
• Durante o Forum de Av. de Serviços Internacionais, em 
Belford Roxo, o Gov. Domingo R. de Oliveira falou do 
plantio de ~O mil mudas de castanheiros, na r~gião dos 
md1os Pacaas-Novas, para promover a sua alimentação,já 
que os frutos desses, são sua P.fincipal fonte de nutrição. 

ADVOCACIA 
Criminal - Civil - Trabalhista - Cobrança em 

Geral - Adm. de Bens e Imóveis 

~O celeb-Jl(W}l04 O ant-V~/J'-W. c/4, ~/4uz
do,;,J ~-a?J'l,()6 c;ue ele olk /uwa kw e 

~e noxa&- vúl<MJ c;,ue ~ ~ 
~ /= = kx, e juwa wmjl,1le :UUl4 

~ ~ ~ todo<J O<J. ?t()<JdC(J (1,W(J, 

Antonio Moreira Sobrinho e Antonio Carlos Lacerda Moreira 
Av. Presidente Lincoln, 480/SI. 207 

Vilar dos Teles- RJ 11751-3771 

~ nede GVVaúd ~ mu,iw 

am,(),?l_, muih fui«, e~ o ~ 

CJJVO/lm~~~~/ikw 
de~-

~ 

Valdir Moulin 
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A HORA E A VEZ DOS 
ELEITORES FLUMINENSES 
----- Nelson Júnior 

Há um adágio popular que diz: "Um dia é 
da caça, e outro é do caçador''. Foi justamente 
isso que ocorreu nas últimas eleições, inicial
mente marcada para o dia 3 de outubro, mas 
devido a inúmeras fraudes, o TRE-RJ, resolveu 
anulá-las marcando outra no dia 15 denovem
bro, quando seria definido o nome do Governa
dor do Estado do Rio de Janeiro. 

O eleitorresolveu ''banir'' da vida pública os 
"t d "d e ernos engana ores o povo que ocupa-
vam as dependências da Assembléia Legislati
va do Estado e da Câmara Federal, em Brasília, 
renovando a classe política fluminense, quase 
na sua totalidade. 

E tomem nota, o fato poderá se repetir em 
1996 por ocasião das eleições municipais, onde 
há muitos vereador~s que, até agora não disse
ram para o quê foram eleitos, só comparecem 
às sessões para fazerem jús aos que recebem 
dos cofres municipais e tomarem cafezinho, 
refestelados em suas poltronas. 

Quantos deputados estaduais Nova Iguaçu 
teve na presente legislatura? Quais os princi
pais projetos apresentados pelos nossos dignos 
e "honrados" representantes? Quais os bene
fícios trazidos para Nova Iguaçu? São algumas 
perguntas que o eleitor faz constantamente, 
mas ninguém consegue responder. 

Apenas responderemos a primeira ·indaga
ção. São SETE parlamentares: José Távora, 
Rose de Souza, Lucia Souto, Cornélio Ribeiro, 

Dr. José Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica 

Terça e Quinta-feira 
DAS 15:00ÀS 
19:00 HORAS 

LIPOASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cintura 
PLÁSTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer, etc. 
PLÁSTICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez, etc. 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios, etc. 
PLÁSTICA DA PACE total, testa, pálpebras, etc. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras, etc. 

Rua Bernardino de Me lo 1.399 - sala 304 
(Centro Médico) Nova Iguaçu - Tel 768-0313 

LuizNovaes, José Pai
xão e Fernando Gon
çalves. Em final de 
novembro assumiu 
uma cadeira na 
ALERJ, José Haddad, 
1 º suplente do PFL, 
devido ao falecimento 

.__ ______ _ido deputado Quinde-
Haddad rê. Como não teve 

tempo hábil de realizar 
nada, apenas fazemos o registro, tirando de seus 
ombros a inoperância dos demais. 

E quantos deles foram reeleitos? Apenas uma 
parlamentar, Lúcia Souto. Fernando Gonçalves 
disputou uma cadeira na Câmara Federal e con
quistou-a. E os demais? Saborearam o descaso, 
a indiferença que du- ,----------~ 
rante quatro anos im
puseram ao eleitorado 
fluminense, em espe
cial o iguaçuano. 

Que os resultados 
desta eleição sirvam de 
exemplo para os de
mais postulantes a car
gos eletivos, tanto da '--.:...._=.::....:_---=== 
ALERJ quanto da Câ- Fernando Gonçalves 

mara Federal. 
O povo quer um representante atuante e que 

nos finais de semana percorra as ruas da cidade, 
cumprimentando os eleitores. 

110ue neste Natal tenhamos muito amor, 
muita paz e que o Ano Novo que se 
aproxima seja pleno de realizações". 

POSTO 

LUSO ATENAS 
LTDA. 

Av. Roberto da Silveira, 480 - Nova Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-1051 

Nelson Júnior 

CSN doa 800 mil 
para Brizola 

A Companhia Siderúrgica Nacional-CSN, 
doou para a campanha do "Caudilho dos 
Pampas'' à Presidência da República a quantia 
de R$ 800 mil reais, sendo a segun,da maior 
importância doada para fins eleitorais·êm 1994. 

O ex-governador do Estado do Rio, Leonel 
de Moura Brizola, gastou durante a sua cam
panha R$ 3, 13 milhões conforme comprova o 
relatório entregue ao Tribunal Superior Elei
toral. 

Dentre as empreiteiras a Andrade Gutierrez 
foi a mais generosa tendo investido a quantia 
de R$ 3,5 milhões em Fernando Henrique 
Cardoso, Orestes Quércia e Leonel de Moura 
Brizola. 

O vereador José Rechuem solicitou ao depu
tado Délio Leal a apresentar um novo pedido 
para a Emancipação Política-Administrativa 
de Mesquita. Já o vereador Célio Carreiro, 
pretende lançar-se à presidente da CMNI. 

O ex-vereador Waldir Fortunato está se 
animando e:tp voltar à política. Será pretenso 
candidato por Belford Roxo, e o vereador 
Joaquim Mariano aspira concorrer à Prefeito 
em 96. Por falar em Belford Roxo, apesar do 
prefeito Joca estar mudando o visual do antigo 
4º Distrito a parte comercial está muito a 
desejar. O PTB poderá perder duas cadeirps 
para a Câmara Federal. O nome do deputado 
Roberto Jefferson é o mais cotado, se for uma 
cadeira. O outro será de Fernando Gonçalves. 
E por hoje é só. 

Aos 
Queimadenses 

"Nesta noite luminosa de Natal, quando as mãos se levantampara 
um brinde à paz e ao Amor, que se eleve uma prece à, Cristo 

para que Ele abra as portas da felicidade a fim de que o 
Ano Novo chegue repleto de grandes realizações". 

Boas Festas - Feliz Ano Novo 

VereadOT' Jo,é A lve, de Ca1"Valho (Dequinha) 

Vereador GILVAN MEDEIROS 
Mais do que TER é SER pelo valor de SERVIR, na alegria que isso faz'' 

Ao povo belf orroxense, pelo carinho que me tem dedicado; aos meus colegas, pelo apoio recebido e ao Prefeito 
JOCA, pela confiança em mim depositada, os meus sinceros votos de FELIZ NATAL e que no ano de 1995, 

continuemos juntos, iluminados pelo Senhor, na nossa luta de fazer Belf ord Roxo uma cidade feliz. 

Jor11GI SEM flONTEIRAS ·-·· · ······· -- .... ····· .. · 11· ··· 
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Aos nossos clientes e amigos 
sinceros augurios de 

Feliz Natal 
e que se realiz.em seus ideais 

no decorrer do 
Ano Novo 

Todarole Equipamentos Para Lubrificação 

Av. Dr. Carvalhães, 182 - Belford Roxo 

Que nestep).Q~to sublime 
que repreiimí~1;ij)1l!§cimento 

Belfolâ.Rox'i;·:?R.j 

"Aos nossos clientes .. st:~Qs os nQssos sinceros 

"Não haveró progresso soclal 
se não for de todos e para todos" 

O NOVO HUMANISMO 
Convoca voluntónos que cohcldam com esla pr~ 

lnfoonoções: Tel.: 768-9200 
Recados para Rogér1o de 14:00 às 17 :OOh. 

(De segunda à sexta-feira) 
ou comparecer às 2" e 5ª feiras às 19:00h. 

à Rua Juiz Mooclr Marques Morado, 1251405 
Centro - Nova Jguoçu • RJ 

Agora na Baixada 
uma novg opção para 

sua tão,~nhada viagem 

11~~ 

Hôtt&&írbu, 
. :=' ~ii~ ~,#fül.ts.,{ /t 

=e:Jntertiâcionái-s .· 
. êruzeíiQ iu~hio 
~çursões êcolç&icas 

Documentaçãq dô sêÚ passaporte 
Para maiores infonm•~~ e reservas ligue hoje mesmo 

Tele!~IJ~1} 161-4138 

Sua Satisfiçiô lo nosso compromisso 
Av. F1oripes Rocha, 85 sala 101 

Centro - Belford Roxo - RJ 
26113-340 

-. • • • • Àqw◊Jes que;4om seu s§.triso, 
su~ p~,!ciY~ amigc1, 

li■ -

• 

., , 

' , 
I 

• • 
• 

I I 

' ' , 

_. ô ~à ~p.ôio, .·· 
estiveramJmfiôsc"ciilmiv.ensamento, 

trahfllho e, qg~pêtação, 
nosscf retôruiê.cimento e 

votos:idb-'Bâl Festas ...... , ., ··.•.•·;,:-:•:::: 

~-=-~ +:Rua XVide Novernt>ro 20 Q(p. 102/1 Q~:. 

' ' ' , , 
' ' , , ' , , 

I ' ' 
I 

'Boas !festas! 

Equipe Sem Fronteiras 

Jornal SEM f RONfEIRAS 

·t 

• • • 
• 

Reflita:.::: t.iJli Natafe PrósperoÂ~<l Novo 

~ , 

Rotary 'bfüo f.ltliâ.=Íguaçu - Austin 

. . 
. 
l 

O Natal encerra o mais profundo 
sentimento de fé cristã da humanidade, 

inspirado no maior evento do cristianismo: 
O nascimento de Nosso Senhor. 

SHALLON 
Shallon Contabilidade 

Estrada Belford Roxo, 2022 - salas 03 e 04 
Bom Pastor - Belford Roxo 

- --
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AUSTIN INICIA MOVIMENTO . , #11111 

PRO-EMANCIPAÇAO Detalhes na 
página 4 

APAE Nova Iguaçu concede 
comenda a personalidades 

Na foto o pres. da AP AE Nova Iguaçu, Vanderley Sabino 
da Silva, ladeado do Secr. de lnd. Com. Tec. e Meio 
Ambiente da PMNI, Luiz Antunes, durante a cerimônia. 

Líderes austinenses na primeira reunião pró-emancipação de Austin, da direita para a esquerda: Núbia de O. Madeira, 

Pr. Domingos de Oliveira, David Molina, Gilmar de Souz.a, João Antonio Viga (adv.) e Pr. Sebastião Sampaio 

Com o objetivo de agradecer a personalidades 
de diversos segmentos da sociedade iguaçuana, 
pela contribuição que têm prestado à causa dos 
excepcionais, a APAE/Nova Iguaçu, em soleni
dade realizada no confortável Teatro do SESC/ 
Nova Iguaçu, realizou a entrega de comendas a 
estas personalidades. 

Detalhes na página 4 

FLÁVIO NAKANDAKARE Ney Alberto Belford Roxo 
estréia tem novos 
"Sem Fronteiras" Cidadãos 

. página 6 página 5 

)j SEBRAE/RJ G.D.A. discute 
instala 105° Meio-Ambiente 
Balcão: PAVUNA em Queimados 

página 4 página 5 

"Rei da Rapadura" As previsões 
deverá ficar para 95 no 
onde está "Horóscopo do Gato" 

página-5 página 5 



NOSSA OPINIÃO J. Fontes RELIGIÃO Cesar Said 

O que é espiritismo 
Uma página da história vira com 

a virada de um.novo ano. Em 1994 
vários fatos encheram de alegria o 
coração desse nosso sofrido povo 
brasileiro, principalmente no to
cante ao esporte-paixão das multi
dões: o futebol, quando consegui
mos o título de tetra-campeões. 
Antes, porém, passou por enorme 
sofrimento quando perde~ o mais 
patriota de seus filhos: Ayrton 
Senna. Foi um ano de altos e 
baixos, igualzinho como todos os 
demais. Mas se olharmos para o 
lado positivo - e esta é a nossa 
linha - o saldo foi favorável. Se 
fôssemos nos estender nos varia
dos aspectos do que foi 94, todas 
as páginas desse nosso periódico 
não seriam suficientes. 

No que nos diz respeito foi um 
ano de trabalho duro, diuturno, 
perseguindo, cada vez mais, a oti

mização dessa nossa modesta pu
blicação alternativa. E em 95 ire
mos continuar buscando o melhor 
para os nossos leitores, nossos 
anunciantes, nossos colaborado
re~, enfim ~ tod~s que estejam, 
direta ou indiretamente· envolvi
dos nesse processo. 

Jorael 

Se chegamos até aqui devemos a 
todos vocês e temos certeza que 

estaremos juntos no desenvolvi
mento dessa publicação no ano que 
se iniciará. 

A nossa preocupação primordi
al é apresentar um produto de qua
lidade, quer nos textos, quer na 
paginação, quer nos assuntos enfo
cados, sempre direcionados para o 
lado positivo da informação. 

Nossas vidas já são um mar de 
problemas, envolvidos que somos 
pelas massacrantes notícias veicu

ladas pela maioria dos órgãos de 
comunicação, onde o que mais se 
encontra é violência. E não é esse 
o nosso caminho. 

Se pudermos contnlmir, de al
guma forma, para mudar qualquer 
coisa, já terá valido a pena. 

Alguns dos problemas enfoca
dos por est-a publicação tiveram 
solução feliz, outras, nem tanto, ou 
melhor, não foram solucionadas. 
Mas não tem importância, batere
mos sempre na mesma tecla, até 

que se3am. 
A todos os que nos acompanha

ram nessa nossa trajetória de 1994, 
desejamos um Feliz Ano Novo. 

SEM FRONTIRAS 

A nossa atual civilização resulta das 
marchas e contramarchas das civiliza
ções anteriores que construíram e des
truíram culturas, criaram e recriaram 
valores. 

Estes movimentos em busca do pro
gresso material e espiritual fizeram apa
recer diversos sistemas e explicações 
através das ciências, filosofias e religi
ões, para uma série de coisas, entre elas 
o móvel das ações humanas, ou seja, o 
que fu.z o Homem agir desta ou daquela 
maneira? Fazer ou não fazer algo? 
Escolher este àquele caminho? 

Os materialistas mais ortodoxos ( es
pécie em extinção) afirmam que o Ho
mem age em virtude daquilo que o seu 
organismo permite e determina. Uma 
ramificação desta corrente, vê na soci
edade a causa determinante de tudo, o 
homem é fruto do meio e incapaz de pôr 
suas iniciativas de alterá-lo. 

AlgllllS místicos dizem que existe o 
''destino'' e que tudo já está pré-deter
minado para todos e aquilo que a criatu
ra humana faça, independente do que 
seja, não modificará o que está progra
mado. 

Espiritualistas irrefletidos, transferi
rão toda a sorte do que fazemos ou 
deixamos de fazer, para os espíritos 
esclarecidos ou ignorantes que nos en
volvem. O sucesso ou insucesso em 
nossa vida será sempre resultante única 

'---------------------:-::----Edita d o por Editora e Publicações Gráficas 
Fishers Uda. ME 
Redação, Administração, Publicidade: 
R. Barão de Tinguá, 6a3 - Centro - N. Iguaçu - RJ 
CEP.: 26.250-010 

VÍDEO E SOM 

SERVIÇOS AUTORIZADO DAS FÁBRICAS 

e exclusivamente desta influência. 
O Espiritismo, que caminha junto 

com o progresso e em muitos aspectos 
tem se antecipado a este, nos faz per~ 
ber que todos esses fatores conjugados 
determinam ou influem no nosso com
portamento. De fato fizemos uma pro
gramação quando fora do corpo, no 
mundo espiritual, porém, aqui chegan
do, guardamos apenas vagas intuições, 
lembranças fragmentadas e através do 
livr.e arbítrio concretizamos ou não esta 
programação. 

Ajudando-nos estarão sempre os es
píritos amigos que conhecem de perto as 
possibilidades de êxito em·nossa jorna
da e por isso estarão sempre colocando
nos em situações que nos façam per~ 
ber qual é a nossa missão e o nosso 
compromisso maior na atual reencarna
ção. 

É preciso estarmos atentos às gran
des oportunidades que aparecem em 
nossa estrada, aproveitando as possibi
lidades orgânicas e sociais e os ventos 
que sopram a nosso favor, a fim de 
sairmos desta vida com a maior das 
conquistas e a maior das riquezas que 
alguém pode neste mundo obter, a paz 
interior fruto de uma consciência tran
qüila. 

''Felicidade é o outro nome que se 
dá à consciência tranqüila' ' 

Em.manuel 

CONVÊNIOS: 
■: 767-1119- FAX: 761-8057 
Fundado em 1º de Junho de 1992 

Diretoria: 
João Fontes de Almeida 

Antônio Aparecido de Oliveira 
Carlos Trigo 
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Francca Jr. Comunicação & Marketing - 796-5467 
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Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONCERTOS • COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS. 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 • Lj. 120 • Centro 

(Shopping C.nter da Nova Iguaçu) • Tel.: 76Nl70I 

Jornal SEM f RONTEIHS 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu • RJ 

Tcl.: 767-0124 / 767-0529 

# 

FLAVIA BAZAR 
f;.,,&@§1¾ ; &@ p, ?42&¾8&% .. 4@ ½ &?--&úh"·-Mid-?8-:?Wll••td 

✓Papelaria 
✓ Artigos para Presentes 
✓ Armarinho e Miudezas em Geral 
✓ Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - R.J 

Tel.: 796-1050 
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MEDICINA PSICOSSOMÁTICA M. Simões Neto 

Alcoolismo 
Compreendemos sob o nome de alco

olismo as perturbações orgânicas e 
mentais resultantes do abuso do álcool. 
Segundo Lancereau, distinguir-se-á o 
enolismo, ou intoxicação pelo vinho, 
que afeta primariamente o estômago e o 
figado e secundariamente o sistema ner
voso (gastrite, hipertrofia hepática e 
cirrose atrófica de Laennec, tremores, 
irritabilidade nervosa e sensorial), dan
do embriaguez alegre, o etilismo, ou 
intoxicação causada pelas bebidas des
tiladas, aguardente, conhaque, uísque, 
que atacam principalmente o sistema 
nervoso e acessoriamente o aparelho 
digestivo (tremo_res, perturbações sen
sitivas e sensoriais; infiltração gorduro
sa ou poli-esteatose visceral), produzin
do embriaguez triste; e o usismo, ou 
intoxicação causada pelas bebidas lico
rosas e essenciais, tais como o absíntio, 
o anis, e outras que afetam quase exclu
sivamente o sistema nervoso, produzin
do a embriaguez motora ( epileptóide ou 
histeróide), com.hiperalgesia e hiperre
pletividade, terminando nas paralisias 
periféricas. 

Essa distinção na prática não aparece 
nítida, devido a fatores constitucionais e 
ao abuso acumulado de diferentes pro
dutos, alcoólicos. 

A embriaguez alcoólica aguda pode 

ser exteriorizada na forma comum ou 
nas formas anômalas. 

A forma comum, a primeira fase é a 
do automatismo da palavra e da mímica 
exageradas, movimentadas e sem coor~ 
denação, com reações impulsivas, atitu
des cômicas ou ridículas, indecorosas 
ou delituosas, devidas à liberação de 
mecanismos primitivos por insuficiên
cia de inibição e embotamento dos sen
timentos éticos; a segunda fase é a da 
depressão e paralisia da esfera do psi
quismo superior, com ataxia, movimen
tação lenta e desaprumada, palavra pas
tosa, marcha titubeante ou ebriosa, er
ros de percepção e ideação dificil e 
vagarosa; na terceira fase, como epílo
go, aparece o sono profundo, comatoso, 
de duração variável, com respiração 
estertorosa, entrecortado de agitação e 
de representações oníricas, terroristas, 
seguido de despertar confuso. 

As formas anômalas são a sensorial, 
com delírios e alucinações, sobretudo 
visuais; e a forma afetiva, que vai da 
excitação maníaca à depressão melan
cólica. 

A vida é um bem precioso do qual 
somos depositários. Não ponha em 
risco a sua, e nem a dos outros. 

Que Deus nos proteja e ... 
Até lá ... 

ARTES PLÁSTICAS Oscar Santos 

PINTURAS NA CAIXA 
Seis pintores estão expondo na Cai

xa Econômica Center. Rita Câmara 
apresenta um semi-nú em amarelo e 
azul muito bonito. E mais outro, um 
pianista. Muito bom. Andriônio tem 6 
tela. As lavadeiras no Rio com as casas 
próximas é ótimo. Dario Silva expôs 3 
obras sobre frutas, bebidas e flores. 
Téo levou 3 manhas. Sobre frutas, 
montanha, árvore e estrada. Rosa Lo
pes tem 4 telas sobre casa, barco e 
flores. Lagedo exibe 5 obras com ca
sas e marinhas. Casas de Parati do 
tempo colonial. 

A exposição merece ser visitada. 
Tem vários temas desenhados com 
bastante amor pelos artífices. 

O SESC N.Iguaçu está com a agen
da de artes plásticas 95 Lotadinha. 

EXPOSIÇÃO FOI SUCESSO TOTAL 
Terminou no último dia 23, a ex

posição ''VNENDO ENTRE AS 

CÔRES' ', que rolou no Centro Cul

tural Manoel Tabella, espaço cultu

ral que vem agitando o pedaço igua

çuano, com enorme afluência de pú
blico e o que é mais importante, os 

artistas negociando os seus traba

lhos. Praticamente todas obras ali 

expostas foram vendidas. 

Nas fotos o artista Marcelo Barbosa (ilustrador) 
junto ao seu mestre Manoel Tabella, o grupo de 
professores dessa· casa de artes e Flávio 
Nakandakare, ao lado de retrato desenhado por um 
dos alunos 

Dr. José Maria de Azevedo 
Cirurgia Plástica 

º IMÓVEIS - VENDA . 

Terça e Quinta-feira 
DAS 15:00ÀS 
19:00 HORAS 

LIPOASPIRAÇÃO de gordura localizada no abdome, cintura 
PLÁSTICA DE MAMA para aumentar, diminuir, enrigecer, etc. 
PLÁSTICA DE ABDOME para diminuição, estrias, flacidez, etc. 
PLÁSTICA DO NARIZ para diminuir, aumentar, desvios, etc. 
PLÁSTICA DA PACE total, testa, pálpebras, etc. 
PLÁSTICA de tatuagens, cicatrizes, queimaduras, etc. 

RL,a Remard1 110 de Me lo 1 390 • saia 3C4 
(Cér;:10 MédiCü J Neva lguiçu · Té' 763-03 1 ::\ 

Contabilidade 

Nelson Bornier 

* Organização de Empresas 

* Assistência Fiscal e Comercial 

*Balanços 

Rua Pror Venina Co"êa To"es, 230 -10º andar 
Centro - Nova Iguaçu • (Sede Própria) 

Tels: 767-1447 e 767-7621 
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FORTALEZA 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330- Sls. 304 e 305 
Centro - Belford Roxo - RJ 1if 761-0013 

Vende-se - Lote terreno e/ Vende-se - 2 terrenos grds. 
360 m2. Estrela Branca, Lte. RuaPiratininga-S. Bernardo 
21 Qdr. 1 - Santa Maria Belford Roxo 

Vende-se - Sítio na Av. Joa- Vende-se • 2 casas • Estr. 
quim Costa Lima - Lote XV Plínio Salgado, 3881 -Belford 
Belford Roxo Roxo. 

Vende-se - Casa - Apto. • Vende-se - Sitio e/ ótima 
Loja Gde. Rua Balcuru, 222 casa, 4 quartos, sala, cozi-
Xavante nha, banheiro, varandãoe ga-

Vende-se - Casa, 2 qtos, si, 
ragem - tipo mansão - terr. 
1200 m2, murado. Rua Re-

coz, banh, área, var, e/ terr. 
tiro Felix/ Rua Timbira. R. Tupacereta • S. Bernardo 

Vende-se • Galpão s/ pare- Vende-se • 2 casas - 3 e 4, 
des • Cob. Alumínio • Rua sendo a três e/ telhas e a 4c/ 

Santiago, 85 - V. dos Teles. laje. Rua Rocha Carvalho, 
706 - Belford Roxo. 

Vende-se - Terreno Lte. 12/ 
Vende-se - Casa com quar-Qdr. 22. Rua Projetada -

Heliópolis - Prox. praça. to, sala, cozinha, banheiro, 
salão de festas, garagem, 

Vende-se - 2 casas - Av. acab. ótimo, esq. alumínio. 

Joaquim Costa Lima, 196 - Rua Aracuam • Hinterlãndia -
Jd. Piedade • Wona Belford Roxo. 

Jornal $EM f&ONTEIRAS 

IMÓVEIS A VENDA 

Tel.: 767-7243 - Creci: 11422 
QUEIMADOS: Casa:3qtos, 3 CASAS: 2 qtos, si, coz, 
si, copa/coz, banh, área, ser. banh. 2 lj. : Perto Posto Tio 
garagem. R$ 15 .CXX). Luiz. R$ 3J.CXX) 

QUEIMADOS Área 63.CXX) B. ROXO · Passo Posto de 
mts2, R$ 20.CXX). Gasolina. Melhores pontos 

da cidade. Vendo motivo de 
QUEIMADOS - Sobrado: 2 viagem. Cont. Novo. 
qtos, si, coz, banh, R$9.CXX) 

JARDIM ESPLANADA - M.AGUDO - Urgente. Pas-
Nova Iguaçu - Casa: 2 qtos, so uma loja centro e/ 148 m2 
si, copa/coz, piscina, salão mais um girau. Cont. novo. 
festas, garagem 2 carros. R$ Motivo de viagem. 
60.CXX) 

TERRENO • Nova Iguaçu • B.ROXO - Vendo casa de 
Centro • 480 mts2, R$ sucos, no calçad!io, bem lo-
14.CXX). calizada, movimento acima 

NOVA IGUAÇU - Centro - de10milreais. Mensal. Cort. 

Casa: 3 qtos, si, copa/coz, novo. P. ::l8 mil reais. 

banh, gar p/Scarros, área de 
1200 mt2. R$ 80.CXX). NOVA IGUAÇU.- Urgente .. 

Vendo casa sucos e lancho-
AUSTIN: Vendomini sítictc/ nete. Bem localizada. Vários 
uma senhora casa, e de ca- pontos. Movimento bom. E 
seiro , bem localizada, muitas 

todos os tipos de preços. frutas e murada. Motivo de 
viagem 

BAIXADA FLUMINENSE 
8. ROXO• Lanchonete pas- VENDO OUTRAS CASAS 
so ponto, movimento acima BEM LOCALIZADAS, 
de 12 mil reais . Mensal fren- VÁRIOS PREÇOS 
te à praça. Urgente. Motivo TEL.: 767-7243 outro negócio. P. R$ 70 mil. 
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AUSTIN INICIA MOVIMENTO 

PRÓ-EMANCIPAÇÃO 
Lideranças de Austin iniciaram, com a 

instalação de uma comissão, o movimento 
para a emancipação daquela localidade igua
çuana, que conduzida por Gilmar de Souza 
contou com a particiação na mesa dos traba
lhos de Núbia de Oliveira· Madeira, Pastor 
Domingos de Oliveira, David Molina (coor
denador de obras da Sub-prefeitura de Aus
tin) Pastor Sebastião Sampaio e o Advogado 
João Antônio Viga. 

V árias sub-comissões foram propostas, 
cada uma com uma atividade específica para 
esse fim. As reuniões estão acontecendo na 
Cabana Xuxú, naquela localidade. Paulo 
Roberto Dias, comerciante, rotai:yano e coor
denador da Siib-Prefeitura local declarou: 
" Este é um processo que se está iniciando 
pelo companheiro Gilmar de Souza, junto 
com o C.P .A. Conselho Popular de Austin e 

Grupo de moradores locais participaram 
desse primeiro encontro pró-emancipação 

estamos nos reunindo no Cabana Xuxú, tra
tando da emancipação. O que eu acho quanto 
a emancipação ... é uma boa para Austin. 
Acho que Austin tem condições de se eman
cipar, porém este processo da maneira que 
está sendo conduzido, não estou muito de 
acordo, porque acho que o Gilmar deveria se 
unir com as lideranças políticas locais, fazen
do primeiro uma pergunta a população, atra
vés das associações, se querem realmente a 
emancipação do local. "Isso é o fundamen
tal!" 

APAE/NOVA IGUAÇU 
CONCEDE COMENDAS 

Com o objetivo de homenagear e agra
decer a tantos quanto vêm contribuindo 
com a AP AE, a direção dessa entidade, em 
cerimônia realizada no Teatro do SESC/ 
NOVA IGUAÇU, realizou a entrega de 
comendas a diversas pessoas que, de algu
ma forma, ajudaram ou ajudam a causa que 
a AP AE representa. A cerimônia foi aberta 
com a execução do Hino Nacional pelo 
Grupo Virtuosos do Violino, que além 
dessa, brindou o público presente com 
outros números musicais. O grupo perten-

ce aos músicos do Teatro Municipal do 
Rio. Além disso houve a participação do 
Coral Masculino da Bayer do Brasil, que 
dispensa adjetivos. Na mesa dos trabalhos, 
presidido por Vanderley Sabino, (Pres. da 
en~idade) participaram: Marcelo Rezende 
Anton, Luis Antunes, Antônio Ribeiro (re
prs. a CMN1), Carlos Ferreira Batista (re
presentante Maçon), Antônio José da Silva 
Rezende (Pres. das Fed. das APaes/RJ), 
Jubiraci Alves (Defesa Civil), Jorge Au
gustoLima(Supte. do SESC/NOVAIGUA-

SEBRAE/RJ INSTALA 
105ºBALCÃO:PAVUNA 

No dia 13, o SEBRE/RJ, instalouna Paw
na l 05° Balcão de Atendimento aos Micro e 
Pequenos Empresários, cuja solenidade foi 
presidida por Manoel Augusto F. Marques, 
Pres. da Ass. Com. e lnd. da Pavuna, com a 
participação de Alney Alves Antunes, do 
SEBRE/RJ eAlexandreCerruti, representan
do o sub-prefeito da Pavuna, na mesa dos 
trabalhos. 

Diversas personalidades do mundo em
presarial e financeiro prestigiaram a instala
ção desse novo Balcão/Sebrae na Pavuna, 
que prestará todos os serviços que os demais 
balcões prestam, quer em assessoramento, 
financiamentos, etc. 

Entre as personalidades lá estavam Juve
nil Sarmento,Antônio Carlos Stersi, João Ba
tista Fernandes. Márcio Pacheco de Azevedo 
(Gerente Regional do Sebrae-Capital/Nite
rói), Lúcia Regina de Freitas (Gerente do 

A Prof. Maria José Miguelotti, uma das homenageadas. 

ÇU), Balthazar de Carvalho (também re
presentante maçon) e Francisco Rodrigues 
Parente, repres. os Rotarys da região. 

A lista de agraciados foi extensa, mas 
entre eles figuravam Maria J. Miguelotti, 

Da direita para a esquerda: Alaandre Cerruti, 
Manoel Augusto e Alney Alves Antunes. 

Balcão/Bangú), Pedro Rodrigues (Gerente 
do B.B-São João de Meriti), Angela Freitas 
(da Superintend~cia do B.B), Eliezer Fi
gueiredo (também do B.B.- São João de 
Meriti). 

Como não poderia deixar de ser lá estava 
Elza Silva dando aquele apoio logístico ao 
novo Balcão, que começaria a fimcionar ime
diatamente no dia seguinte. O Balcão Se
brae/Pavuna será gerenciado por Sidnei Du
arte de Lima. 

Hércules Alpino, Vicente Guimarães So
brinho, Narciso Gonçalves e muitos ou
tros, Vanderlei Sabino disse que aquela era 
a maneira de a entidade homenageá-los ... 

1 

765-8407 . TIPOGRAFIA SÃO JOSÉ . 
ENCOM.ENDAS DE 

Tonas, Pizzas, Doces Finos, 
Salgadlnhos e .Sorvetes é na 

Trav. Mariano de-Moura, 85 -
C.ntro - Noya Iguaçu - RJ. 

MARTEL SANTIAGO TIPOGRAFIA L TOA 
1 

. . . 

CONVITES· TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS· EM GERAL 

TRADICÃO DE BONS SERVICOS HÁ 55 ANOS 
, J 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúllo.Vargas, 48-Centro-Nova Iguaçu- RJ-T~.:-767-547.0 

~COLÉGIO LEOPOLDO.,.-.a----ft 
1-930 - 1 ·994 

11TE.MPLO AUGUSTO DA VE·RDADE11 
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BELFORD ROXO TEM 
NOVOS CIDADÃOS 

Laureando algumas pessoas, merecidamente, 
e outras nem tanto, com o título de Cidadão 
Belforroxense, a Câmara Municipal de Belford 
Roxo, através de seus vereadores, foi pródiga na 
concessão desse título, que infelizmente está se 
tomando uma banalidade, cometida por alguns 
dos edís. 

Foram 48 títulos distribuidos a várias pessoas 
e entre elas algumas que nada têm a haver com 
Belford Roxo. Nem a justificativa, justificou .. . 

Entre os agraciados podemos citar Dinoel 
Sampaio de Araújo (autor do Hino de Belford 
Roxo) Dulcinéa Couto Nunes, Gilberto Rodri
gues, José Gil Barbosa, Odilon Antenor de 
Oliveira, Cesar Frambach, Olga Serão, Walter J. 
Boscarino, Carlos Nunes Antunes, Délio Leal, 
entre outros. Agora laurear o ator Milton 
Gonçalves e o Ministro Ciro Gomes ... é dose. 

Afora esse senão, r------------, . 
a cerimônia foi boni
ta sob o comando 
seguro do Expedito 
Lopes, realizada no 
Heliópolis A Club. 
Várias autoridades 
compareceram. 

I~'~' '';f ~ 1 
' . . 

' " - ---

Olga Serão e Vagper 

,t, (J, (,,t O "O MELHOR DA 

1:),__·h _.,../~ . . COZINHA ÁRABE" 
@ [LLLe O Atendimento que 

Você Merece 

Em Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 

Av. Amaral Peixoto; 631 

Em Queimados: 
R. Ver. Marinho H. Oliveira, 222 

Em São João de Merttl: 
Shopping Sendas Loja C 55. 

MUNICÍPIOS 
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CELSO'S 

AMBIENTALISTAS DISCUTEM 
MEIO AMBIENTE DE QUEIMADOS 

Com o objetivo de levantar as questões 
ambientais do município, buscar soluções, tor
nando públicc;> às lideranças políticais, religio
sas e comunitária a situação ambiental de 
queimados, o Grupo de Defesa Ambiental 
(GDA) realizou um encontro com essas lide
ranças, para tratar desse assunto. 

Segimdo Rosemberg Gomes de Souza, Pre
sidente da entidade, um dos graves problemas 
ambientais local, é o grande número de mine
radoras clandestinas, que se beneficiam da 
exploração ilegal de areia e afirma: " São os 
ladrões de areia ", que infrigem o Código de 
Mineração estabelecido no Decreto 2007. 
Rosemberg protestou ainda sobre a inação do 
Poder Público Municipalem relação as ques
tões ambientais e que por todas as formas 
promovem um desgaste em toda e qualquer 
entidade que aponta erros, falhas e deficiências 
da administração municipal. Vários outros 
temas foram discutidos, mas alguns os trata
ram mais poiticamente do que técnicamente. 

Contudo, o meio ambiente deve ser priori
dade de qualquer governante, ainda mais em 
Queimados que não posssui qualquer órgão 
que cuide desse assunto. 

Administração 
& Informática Ltda. 

t .f2(· . . - 1 
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Sãofo,Mâe~ 

"REI DA RAPADURA" DEVERÁ 
1 

FICAR NO QUE E SEU ... 
Matéria publicada neste periódi

co, edição 34, que enfocava o pro
blema enfrentado por família pobre 
que estava para ser despejada do 
terreno que ocupa há 20 anos, doado 
pelo pai do Aurêno Vianna, em Co
elho da Rocha , deverá ter um final 
feliz para a família de Francisco 
Silva dos Santos Filho - o "Rei da 
Rapadura"
já que segun
do informa
ções de Rai
mundo An
drade,foifor
mulado um 
processo que 
está tramin
tando no Fo-
rum.Meritien-

O Rei da Rapadura 
e sua família - - ------

se, para a permanência definitiva da 
família no local. O próprio Ver. 
Aurênio Vianna deseja este final fe
liz e mesmo através de testemunhas 
de que o terreno foi doado pelo seu 
pai Lindolfo Vianna. Esperamos 
que seja realmente um "happy end". 

Q 11CLUB DO MICRO11 

Oireção: Celso Ferreira da Silva 
Administrador 

CRA/RJ 24.4.38-1 

Venda de E9ulpa~entos e Suprimentos na Ci1 
JARDIM • PRÉ • C.A. 

1º GRAU- REGULAR E 
SUPLETIVO 

Z"GRAU-CONTÀBIUDADE 
Area de Informática. 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui C~agas, 104 - Queimados - RJ 
tel.: 665-1326 ~ Fax (Comun.}: 665-1026 

CESA E INFORMÁTICÁ . 

Av. dos lnconfldentes, 41 -Austln 
N. Iguaçu·· Tel.: 665-~1 O 

OISTR/8UIOORA 001 PRODUTOS JOHNSON & .. JOHNSO# 
PERFUMARIA EM GERAL 

~ ~ ao-/Jmd c/4 'J'IUU4 uma eh/ta~.,~ ~a áJk O<J, ~e~., F 0, 
~ c/4 Q/Va&;d ~ juY;t áJk ()<J, dÚM rk Q>!hw Q/V~ 

Estrada Plínio Casado, 1219 ~ Califórnia - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: (PABX e FAX) 768-2104 
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HISTÓRIA Prof Ney Alberto 

Caminhos do Ouro e do Café 
Em 1560-61, frades franceses, protestantes, da 

turma de Villegaignon, já haviam estabelecido 

contatos amistosos com os índios tupinambás. às 

margens do Rio lguassú ( o mais importante para 

a afetiva ocupação das terras que hoje formam a 

Baixada Fluminense oq melhor: Recôncavo da 
Guanabara). 

Depois da matança imposta aos tupinambás 

pelos invasores católicos, descobriu-seu' a malha 

de trilhas, providenciadas pelos verdadeiros do

nos da terra, e que serviram para as posteriores 

comunicações. Já em 1700, uma delas foi alargada 

por Garcia Rodrigues Paes e seu cunhado, Do

mingos Fonseca Leme, para substituir o Caminho 

de Paraty (pelo qual, antes escoavam o ouro, 

prata e pedras raras). Caminho Novo das Minas 
( de Garcia Paes ou do Couto ou do Porto do 

Pilar) terminava às margens do rio Pilar, afluente 

do Iguassú, ali pertinho do Município (atual) de 
Belford-Roxo. 

Não demorou muito e este caminho já era 

chamado de Velho, porque, em 1723, o Novo,já 
era o do Porto da Estrela (rio Inhomerin), conhe

cido pela denominação de Variante do Proença 
(trilha alargada por Bernardo Soares Proença), e 

por onde desceram, presos, alguns revolucionári

os sonhadores da Inconfidência Mineira. Tal 

l\!:IJ!16 :a rl;;:!!1ii!11!!:l 11:t11:11:::::l llllii!:i:i! · 
DOENÇAS EMOCIONAIS 

PSIQUIATRIA - MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
Professor da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO 

CREMERJ: 52.27282-5 • Tel.: 768-3884 

R. DE VASCONCELOS PAIXÃO 
Dental Nova Iguaçu 

Artigos Odontológicos-Médicos-Ortopédicos 
Ap~relhos de Pressão - Nebulização - Cadeiras de Rodas 

Colchão e assentos D'água - Aluguel de camas Falwer 
R. Otávio Tarquinlo, 238 Ljs. 16/39 - Nova Iguaçu · RJ 

Tels.: (Fax) 767-7919 e 767-5270 

Variante encontrava o traçado de Garcia no lugar 

chamado Encruzilhada (Paraíba do Sul). 

Uma determinação da Coroa Portuguesa proi

biu o transporte das riquezas com a utilização de 
embarcações até o Porto do Rio de Janeiro e, 

assim mais um caminho foi preparado, o Cami-

A TELERJ, em 1992, homenageando a Memória do nosso Município, 
imprimiu na capa da Lista Telefônica da Baixada Fluminense uma foto 
da Estrada do Comércio (trecho na Reserva Biológica, Tinguâ). 

nho de Terra Firme, freqüentado a partir de 

1750 (usado até 1822). 
Em 1811, em consequência da excelente pro

dução de café nas elevações situadas entre o 

Maciço do Tinguá e margens do rio Paraíba do 
Sul ( direção Norte e Vizinhanças)- a Real Jun~ 

PIERO Retifica de Motores 
indl!strla e Comércio 

Motores a Gasolina e Álcool 
Agora em Nova lguaçu-Nll6polis-São João de Merltl 

Av. Pres. Cos1a e Silva, 1069 - Mesquha • N. Iguaçu· RJ 
(antiga Getúlio de Moura) 

Fones: 796-4726 e 796-1895 

' 

LANCHONETE 

PAL"~fi~q;e;!~ ~~or ;!ç~A 
Lanches e Bebidas em geral 

Dlreçio do Pascoal 
Rua Otávio Tarquinio, 16 - Nova Iguaçu 

do Comércio apelou no sentido da i,ibertura de 

outro: Estrada do Comércio (primeira estrada 

aberta no Brasil para o escoamento do café). Em 

1822 já estava em uso, sendo calçada (pedra-de
mão) em meados do século XIX (dezenove), em 

grande trecho da Serra do Tinguá, sob a coorde

nação do Coronel de Engenh~iros, Conrado 
Jacob de Niemeyer. O Caminho do Comércio 
começava em lguassú ( sede do nosso município), 
no lugar chamado Largo dos Ferreiros, na Fre

guesia de Nossa Senhora da Piedade do Iguassú 

( onde, hoje, é denominada de Iguaçu Velha). Foi 

tal caminho ou estrada que forçou, a 15 de janeiro 

de 1833 (no Período Regencial), a criação do 

Município de lguassú. Portanto, nosso Município 

não teve fundador, e sua primeira Camâra -

naquele tempo não havia prefeito -foi instalada 

no dia 29 de julho do mesmo ano. Precisamos 

comemorar tal fato, da maior importância. 

A Villa de Iguassú ( sede do Município) sofreu 

uma série de modificações, entre elas, a junção do 
rio Utum com o Iguassú; construções de trapiches; 
aparelhamento do Porto dos Saveiros ( onde atra
cavam barcaças de até 40 toneladas de 

carregamento); construção do Porto da Villa (na 

Praça do Comércio) e muitos melhoramentos 

urbanos. 

Dlreçlo:-Manuel J. S. Roballnho 

Entregas à 
Don,lcílio 

Recebemoa -,,cketa
como forma de 

pagamento 

Aceltamoe·(:art6M de Cf'Mfto 
Rui Dr. 1lllbau, 20·- re1.: ·788-3780 

C...•,Nan._lgiar;u.AJ 

CEM 
Centro de Educação Moderna 

e Jardim Escola Castelinho 

~ Feliz 
Ano Novo! 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 - Belford Roxo - RJ - it 7 61-4881 
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, 
HOROSCOPO uma disposição em você topar tudo por 

dinheiro. 

As previsões astrológicas 
para 1995, segundo o 

HORÓSCOPO DO GATO 
..._ _______________ .,;;;;;;;;;.......e:........., 

CAPRICÓRNIO- As mulheres nasci
das neste signo, como a cantora SIMO
NE tenderão a usar sapatão. Os homens 

AQUÁRIO- Você terá um ano cheio de 
dias, semanas e meses. Isso se o GERAL
DINHO, da Funerária SÃO SALVADOR 
não aumentar sua conta bancária à sua 
custa. 
PEIXE- Para as mulheres, peixe será um 
ano twnultuado. Inclusive as piranhas da 
VILA MIMOSA, serão transferidas para 
uma área do Cajú. 
ÁRIES- O ariano é hospitaleiro por natu
reza efácilmente granjeia amizades. Esse 
será um ano de convivência pacífica entre 
o ariano e o RICARDÃO. 
TOURO- Os taurinos como BETIY FA
RIA, estão sempre prontos a auxiliar o 
próximo. A mulher deste signo poderá 
tomar-se uma flôr.entre dois maridos. 
GEMEOS- Os geminianos, como IVON 
CURY, possuem dupla personalidade. Os 
bissexuais em 95 poderão ser tri. Serão 
trichas. 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináwis pi todos os carros à base 

de troca - Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
• Carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM OE BANCO A SECO 
Direção de Reinaldo 

Av. Benjamin P. Dias, 830 • Belford Roxo tr 761-0285 ~M~ 
R. Braga, 5 - Penha Circular (esq. e/ Lobo Jr.) • 280-68◄8 

ADVOCACIA - (CÍVEL, FAMÍ~IA, TRABALHISTA 
E PREVIDENCIARIA) 

ADMINISTRAÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS 
Luiz Carlos Fávaro • OAB/RJ 79.975 • CRECI 22.047 

Anna Maria Martins D. Fávaro - OAB/RJ 33.406 
Tel.: 767-3825 

R. Bernardino de Melo, 2076 • Sala 204 • Nova lgua9u • RJ 

CÂNCER- Os nativos de câncer, como 
PAULO GRACINDO, distinguem-se pela 
franqueza. Deverão ter problemas por isso 
em95. EvitemdarumadeRUBENSRICÚ
PERO. 
LEÃO- Se você é de leão, como FERNAN
DO COLLOR, fique de ôlho no seu irmão. 
Ele pode dar uma de PEDRO COLLOR. 
VIRGEM- Se você minha amiga é virgem 
sofrerá perseguição dos fabricantes de ca
misinha. Se você meu amigo é virgem 
deverá tomar cuidado com bebida. O de 
bêbado não tem dono. 
LIBRA- As pessoas nascidas neste signo 
sentem necessidade de uma vida calma. 
Não deverão morar ao lado de favelas. 
ESCORPIÃO- Como o escorpião ataca com 
o rabo, você poderá praticar uma vingança 
anal. 
SAGITÁRIO- Se você é sagitariano, como 
SILVIO SANTOS, poderá este ano encon
trar a PORTA DA FELICIDADE. Haverá 

CLÍNICA DENTÁRIA 
NAKANDAKARE 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

Rua Enrique Lussac, 94 1t 796-1002 
Edson Passos - Mesquita - RJ 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 

CURSOS DO 
MATERNAL 
À8ªSÉRIE 

2ª QUINZENA/ DEZ/ 94 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 05 

Santa Amélia - Belf ord Roxo - RJ 

Jornal SEM faONIEIRAS 

sofrerão tendencia ao uso de chifre. 

Na imagem do ex-Prefeito RUY QUEIROZ 
(foto), com sua filha, que venceu a luta contra 
o álcoo~ os votos desta coluna felina de que 

vocês, em 95, vençam suas lutas contra vícios 
e fraquezas. FELIZ ANO NOVO. 

QLINCTCC® 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA 
Projetos e Desenhos em AUTO CAD 

- Plotagem· em Papel Vegetal e Sulfite, 
Cópias Xerográficas e Heliográficas e 

Suprimentos em Geral. 

Tel./Fax: (021) 761-7000 
Av. Benjamin Pinto Dias,_1372 - Galeria Três 

Nações - Ed. Rosa do Couto, 4ª Andar - SI. 401 
Belford Rox-o - CEP.: 26.130-050-RJ 
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ESPERTO 
Ele esl4 sempre ajudando a arte e o 
artista. E inteligente e vitorioso. Divulga 
sempre sua casa na mídia porque conhe
ce a verdade! 
Um abraço ao Humphrey Guabiraba. 

MUNDIAL 
A Rede Globo e a Globosat irão transmi
tir as finais do Mundial de Futebol de 
Areia no Rio, 28 e 29 de janeiro. 

FUTEBOL 
O Banco Itaú, Kaiser, Coca-cola, Gene
ral Motors do Brasil e a Grandene vão 
patrocinar o futebol Global 95. 

LOGOS 
*Vai fazendo shows dentro e fora do 
país, o grupo Logos. É paulista e evangé
lico. Valmir é um dos craques da banda 
* Gabriela Duarte está no elenco de 
Irmãos Coragem. Ela é filha de Regina 
Duarte. 
* A BBC de Londres comprou oito progra
mas "Você Decide" para passar em 95. 
* Vem aí uma mini-série sobre jornalis
mo, via Globo, em comemoração dos 30 
anos do Canal Quatro. 
* Mara Maravilha deve animar seu 
programa infantil no SBT brevemente. 
* Grupo Raça vai muito bem com a 
canção "EU E ELA"que está bem gra
vada. 
*Oprograma''OndeCantaoSabiá"via 
Rádio Nacional apresentou um especial 
com Angela Maria, domingo às 8 h. * A Rádio Carioca transmite todos os 
domingos às 8:30, a missa direto da 
Igreja de São Judas T~eu, do Cosme 

Velho. 
*Conrado e 
Andréa Sor
vetão se casa
ram numa 
igreja do Rio. 
A Escolinha 
do Prof. Rai- _, 
mundo trocou 
vários artistas .___A_bonl_ta_a_el_d_e_V_elo-so-,-é-' 

e deverá apre- lllameneo, Beija-Flor e sonha 
sentar Dicró, ser professora. Ela fez niver. 

Feliàdades. 
o novo aluno, --------
em 95. 
*Tom Cavalcanti está com bola cheia na 
Globo e deverá ter um programa na emis
sora. 
* Xuxa vai lançando seu LP na América e 
em janeiro estará no México trabalhando 
seu novo disco. * Wanderlei Cardoso vai gravar um CD 
com velhos sucessos e novas canções. O 
artista pôs a Copacabana na Justiça e vai 
ganhar. 
* Fafá de Belém abre temporada dia 12 no 
Canecão. 
* Dhema está fazendo show em todo o 
país. Até em Manaus. 

NOTA ZERO 
A contribuição que os gregos deram ao 
mundo na antiguidade, com a produção 
artística, ainda não serviu de lição para 
os governos de N.Iguaçu e Queimados, 
pois suas casas de cultura estão abando
nadas e entregues a incultura. 

Inid■da no Governo Aluísio Gama,■ Casa da CuJ.. 
tura de Queimados, está abandonada. Retnto vivo 
do descaso com ■ cultura de seu povo. 

NOTA DEZ 
Os alunos de música da SEMEC - Secreta
ria Municipal de Educação e Cultura de 
Nilópolis apresentam um bonito show na 
primeira Igreja Batista para uma grande 
platéia. 
A inscrição estará aberta dia 15/1 com a 
Prof. Fátima A diretora de cultura Zênia 
está de parabéns. Não paga nada! 

PLANETA ÁGUA 
Fernando Filipak foi premiado com men
ção honrosa pela poesia "Planeta Água", 
através do Terceiro Concurso Literário do 
Estado 94, que está no livro " Servidor das 
Letras nº 3' •. que tem 248 páginas, exibin
do conto, poesia, humor e literatura infan
til. O livro é uma coletância de 56 autores. 
Fernando lançou-o na Caixa Econômica 
Center. 

SYL VIO E V ALDENIR 
Eles estão se preparando para voltar com 
o projeto " Alma de Cantador". Sylvio 
abriu inscrição ao curso de teatro. Fone: 
796-3851. 

SOL NA PRAÇA 
• A orquestra Sol Maior abrirá a festa 
de aniversário da cidade na Praça 
Santos Dumont. Chiquinho será o 
maestro. Dia 15/1. 
• A procissão de N.S. da Conceição em 
Queimados tinha várias crianças vesti
das de anjo. 
• Tudo indica que a prefeitur.a nilopo
litana estará nas mãos de Miguel 
Abraão ou José Carlos Cunha na pró
xima eleição. 
• Márcio Aquino prestou uma homena
gema João Boscoe Aldir Blanc acompa
nhado do violinista Valdenir Filho e o 
Beto no contra-baixo. 
• Um abraço para Laura Soares, futu
ra psicóloga. 

POLITICA 
1- As empresas de ônibus de N .Iguaçu 
não estão com nada. Só têm carros ve
lhos. Imagina se a cidade não tivesse 
toda essa população? 
2- Não vai bem a educação nilopolita
na onde uma sala de aula chega a ter 60 
alunos. E não teve nenhum estímulo. 
3- É uma verdadeira vergonha o valão 
que tem ao lado do túnel de N. Iguaçu que 
coloca todo o trânsito em perigo. Será 
que a prefeitura está esperando aconte
cer o pior? Vamos tomar uma providên
cia já! 

ERRATA: Na matéria publicada na edição anterior, sob o 
título Celso Bruno Farias, o empresário do Ano, foi escolhido 
pelo Sindicato do Comércio Varejista de São João de Meriti 
(SJNCOV AME) e não pelas três entidades representativas do 
comércio local, conforme noticiado. 

Que haja plena alegria no 
Natal, esperanças maiores 

ao despontar 1995 e 
possamos sentir a 

_satisfaç,ão de estarmos 
juntos, com saúde e 

progredindo~ em todos os 
sentidos 

FÁBRICA: 

Rua Pará, 8 - IYfesquita - Nova guaçu - RJ 

1if (021) 796-5467 -
Jornal SEM FRONTEIRAS 

CÂMARA DE DIRIGENTES 
LOJISTAS DE NOVA IGUAÇU 
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ECONOMIA DOMÉSTICA & CIA Iara Lima 

Sabrm~~™~!.!~;!.~~~~úw;~~!3F!~~~~p~00o; ~ 
muito dispendiosa, razão para que fique ovos cozidos; azeitonas pretas; cebolas; 200 gr. de presunto; azeitonas pretas e ver-

atenta ao planejamento. Procure o azeite português. des; salsa picadinha, cebolinha, pimentões, 
equilíbrio, nem excesso, nem falta. Modo de fazer: limão, vinagre, pimenta-do-reino, ovos co-
Abaixo você terá alguns cálculos Deixar o bacalhau de môlho para que se zidos, ramos de salsa, alface, azeite, toma-

aproximados, para que sua lista seja mais tire o sal, trocando-se a água; limpe o tes, molho tártaro, maione~e, sal. 
completa. bacalhau. Depois coloque numa vasilha, Modo de fazer: 

Arroz, 1 k. (cru) para 1 O pessoas; Bacalho- com azeite e deixe na geladeira por 2 dias. Corte em tirinhas os pimentões, o presunto, 
ada, 200 gr. por pessoa; Maionese/Salpi- Após isso coloque em uma fôrma, uma o lombo, a carne de vaca. Coloque em uma 
cão: 100 gr. por pessoa. Se for prato único camada de bacalhau, uma camada de bata- tijela,junte então as azeitonas, a salsa, e a 
aumente para 200/300 gr. Um perú de 4 li tas, uma camada de tomates, uma camada cebolinha. Tempere com um molho prepa-
2 Kg servirá para 15/20 pessoas; Pernil de cebolas em rodelas e finalmente, uma rado com vinagre, limão, sal, pimenta-do
com 5 Kg dará para 30 pessoas; Bombom: camada de bacalha,u e por cima as azeito- reino (facultativa) e muito azeite. Deixe na 
4 a 5 pessoas; Vinho 1/2 garrafa porconvi- nas. Levar ao forno brando, cobrindo com geladeira por 2 horas. No momento de 
dado (cálculo aproximado). papél alumínio. Deixar assar com bastante servir arrume o salpicão no centro de uma 
Com as festas de fim de ano, nada mais azeite por 30/40 minutos, mais ou menos. travessa e em volta guarneça com ovos, 
oportuno do que algumas receitas práticas e ramos ck salsa, rock las de tomates e folhas 
deliciosas, para que sejam sucesso! Salpicão Tia Iaiá de alface. Acompanhe com molho tártaro 

Bacalhau sexto sentido 
1 Kg de bacalhau; 1 Kg de batatas cozidas; 

l;:al ( ROGERVIL J 
Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

•Carimbos• Datadores• Numeradores• Estojo 
de Bolso • Placas de Acrilico • Placas p/ autos 
• Cartões de Visita • Convites de Casamento 

• Calendário de Bolso etc. 

Direção: João Batista Barbosa 
Queimados: Rua Padre Marques, 31/Sala 11 

Nova Iguaçu ( 767-1227 
Trav. Yboty - 17 (Em frente a 84ª ZE) 

Agora na Baixada 
uma noyg. opção para 

sua tão .. s.onh.ada viagem 

Para maiores inform~ç.i)t.j!j~X~~~rv~s ligue hoje mesmo 

Te1_~~~1-::~~~~:!:'j{:~1:i~138 . 
Sua Satisfaçâ'ô"ê'o nosso compromisso 

Av. Floripes Rocha, 85 sala 101 
Centro - Belford Roxo - RJ 

26113-340 

1 - t ,, 
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I/2· Kg de lombo de porco cozido, bem ou com molho de maionese. 
temperado; 1/2 Kg de carne de vaca cozida 
com tempero normal; 2 peitos de frango, 

-SALAO 
QRENÁ 

O proprietário do "SALÃO GRENÁ ", Leonardo 
Cardoso deseja aos .fregueses e amigos um Ano Novo 
de 1995 repleto de alegrias, paz e realizações. Que 

Jesus abençoe a todos os familiares de vocês. 
Desde já agradeço a todos 

Leonardo Cardoso 

R. Celso Peçanha (Oscar Bueno), 1815 
Banco de Areia - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ 

t 
MOTEL 

Passe grandes momentos 
no COMANCHE 

Suites de luxo com TV a cores 
Cine Privê - O Melhor Som 

Cozinha de Primeira · 
Piscina com Sauna e Hidromassagem 

Com este anúncio Desconto 
Comanche 20% Dom. a Sexta 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 

Tel.: 767 -1922 
( Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu ) 

Jornal SEM 
I 

fRONIEIRRS 

FOTO IGUAÇU 

REVEl,E · 

SEU Fll,ME 

EM APENAS 

AV. MAL FLORIANO 
PEIXOTO, 2211 
NOVA IGUAÇU 
TELS.: 767-7762 e 

767-5530 

HEJ 

ACEITAMOS LISTA DE CASAMENTO 

Porcelana chinesa - Bijouterias - Cerâmicas 
Cristais - Quadros - Peças em Estilo 

Country 

ARTIGOS IMPORTADOS: 
Flores, Folhagens, Perfumes, óculos, 

Relógios, etc ... 

Bemoo 
ladoda 

Catedral de 
Sto. Antonio 

Trav. Mariano de Moura, 77 lj. 2 
Centro - Nova Iguaçu - R.J. 

767-5774 
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, CLUBE DE SERVIÇOS 

NATALINAS UNIU A FAMILIA ROTARY 

MESQUITA 

Grnpo de rotarianos com seus familia
res, esposas, filhos e convidados durante 
os comes e bebes. 

A NATALINA do Mesquita aconteceu 
no Terraço da Retifica de Piero, que 
mesmo com a chuva que caia naquele 
dia, não arrefeceu o calor da festa. 
Lanzavechia (Piero) foi um excelente 

NOVA IGUAÇU 

""'" anfitrião, não deixando em nenhum mo
mento ''a peteca cair'', além de todo o 
grupo mesquitense que fez uma" bonita 
festa de congraçamento natalino. As mulheres que muito contribuiram para o 

sucesso da festa, com o "bendito é o fruto" 
Alberto Botelho (Pres. do Mesquita) 

O Coral Vozes de Iguaçu deu um brilho 
todo especial na natalina. 

Reinaldo, Alayde e seu marido João Batista e 
mais Silvio Coelho em animado bate-papo. 

Papai Noel disse presente, dando os pre
sentes à garotada, tendo a seu lado o 
"garotinho" ZECA. 

Aureliano SaUes deu uma de gaúcho, 
"esque1.1tando a churrasqueira". 

O ponta-pé inicial das natalinas foi dado pelo Nova Iguaçu, capitaneado por 
Hercules Alpino, que junto com seus companheiros organizaram uma bonita/esta, 
que teve seu ponto alto, no coral Vozes de Iguaçu. Papai Noel também esteve lá ... 

Mais natalinas na próxima edição. -

· ·salão de Beleza 
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FEMININO 

---~--:------------.. ~;.·•· 
.; . .;.:, 
"'!" ::..-·· 

CO!vl HORA MARCADA 

(021) 756-7874 

SERVIÇOS--------------

e CORTE SIMPLES e 
MODERNO 
(modelos variados) 

• PERN\ANENTE COMUM E 
AFRO 

•TRANÇA 
(Modelos variados) 

•LIMPEZA DE PELE 

•MAQUILAGEM 

•TOUCA DE GESSO 

•AMACIAMENTO 

•RELAXAMENTO 

Jornal SEM fRONYEIUS 

•MASSAGENS 

• ALISAMENTO 

• ESCOVA 

• BABY LISS 

• REFLEXO 

•TINTURA 

• DEPILAÇÃO 

•MANICURE 
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CÂMARARECONDUZCELSOVALENTThf 
Com simples alteração na Lei Orgânica de Nova 

Iguaçu, possibilitou ao vereador Celso Valentim ser 
reconduzido à presidência do Legislativo Iguaçuano, 
por 1.Ulanúdade (21 votos) para o biênio 95/97. 

Somente uma chapa encabeçada por Celso con
correu ao pleito, cuja Mesa Diretora ficou assim 
constituída: Celso Valentim (presidente), Célio Car
rero (1° vice-presidente), José Francisco (2° vice
presidente), Maurílio Manteiga (3º vice-presidente), 
Josué de Brito (1 º ,-------------, 
secretário), Artur 
Messias (2º secre
tário) e Carlos 
Magno Gomes (3° 
secretário). 

A 1 º de janeiro 
de 95, tomarãopos
se os novos _mem
bros da Executiva, 
ocasião em que 
Maurílio Manteiga 

e Carlos Magno, ~---------~ 
pedirão renúncia CELSO VALENTIM 
dos cargos, já que 
com wn plenário de 21.edís, a Mesa Diretora, segun
do o Regimento Interno da Casa, deve ser composta 
de 5 membros. 

Prevaleceu o bom senso dos vereadores, recondu
zindo Celso Valentim a presidência que conhece a 
fundo as tarefas administrativas, com competência e 
honradez, do Poder Legislativo Iguaçuano. 

ACABOU EM PIZZA. 
O TRE/RJ não ia diplomar os deputados eleitos 

envolvidos em fraudes nas eleições desse ano. Mas os 
fraudadores entraram com o recurso no TSE, com a 

QUEIMADINHAS 
Oziel Peçanha 

O Três vereadores de Queimados romperam com o 
Prefeito Jorge Pereira: Jorge Nascimento, Geraldão e 
Gil do Glória. E agora ... ? 
D Belo é o visual das ruas do Bairro São Roque em 
fase de acabamento de asfalto, o que proporciona 
maior movimentação do trânsito, principalmei:itepara 

passageiros de ônibus. 
O A praça do Eucaliptos, já não tem mais eucaliptos, 
mas muitos bancos e espaços para palanques, onde 
têm ocorridos diversos eventos. Mas bem próximo 
está a Casa da Cultura (?) em lamentável estado. 

MJl.:/ .,::l,J .,. U,~ R❖- ., ~ 
i l:W ,;.··· :~~t-=-· .é::: t ". 
. =:t.... .-~::~-.: '\, "' 

n formá ti e a 

Novas turmas para curso de 
Windows em janeiro 

R. Juiz Moacir Marques Morado, 125/ 
Salas 704 e 705 

Centro - Nova Iguaçu 
11768-9200 

Suprema Corte Eleitoral dando ganho ~e causa aos 
envolvidos, detenninando que o TRE, os diplomas
sem. 

O certo é que o povo fluminense terá, nos próximos 
4 anos, representantes ilegítimos. Até quando o Brasil 
será o "PARAÍSODAIMPUNIDADE"? Charles de 
Gaulle, estava certo? 

DE BOLA MURCHA 
O Partido Social Cristão não está com essa bola 

toda. Dos 96 candidatos a deputados para 94, somente 
44 prestaram suas contas ao partido. De Nova Iguaçu 
concorreram 7 candidatos mas somente 1 saldou seu 
.débito com o PSC. Os demais? Bem, deixa prá lá ... 
· Agora anuncia que irá afastar o presidente da 
Executiva Municipal de Belford Roxo, intervindo 
naquele Diretório, por abandono de suas funções, 
obrigações estatuárias e legais. Segundo informações 
o Diretório Regional fixará wna data para fonnalizar 
nova Executiva(provisória) até a convenção em abril 
de 95 . 

É por essas e outras que ninguém leva a sério as 
decisões das cúpulas dos partidos políticos brasileiros 
e é também por isso que hoje temos políticos " especi
alizados" em fraudar os resultados das umas. O 
exemplo que deveria vir de cima, incentiva aos que 
estão em baixo praticarem toda a sorte de "pilantra
gens" . 

Vide caso Collor, PC e sua gang. 

VITÓRIO ROZEIRA ASSUMJRÁ CADEIRA 
A 1 º de fevereiro, estará assumindo uma cadeira no 

Legislativo Belforroxense, o primeiro suplente de 
vereador, Vitório Rozeira (PDT), na vaga aberta com 

D Já começou o corre-corre para as matrículas das 
crianças nas escolas públicas e particulares. Isso é 
muito bom. 
D O grande pesadêlo de Queimados continua sendo o 
grande desemprêgo. Não adianta estudar, queimar as 
pestanas, varar madrugadas, esquentando a cabeça e 
a dos professores. Envernizar as carteiras escolares 
com seus uniformes. Nada! Prá que SINE? Prá que 
inaugurar novas empresas? O desemprego taí, firme e 
forte, patente comprovado, forçando a núséria nesta 
cidade esperança(?): Queimados. 
D Enquanto a choradeira enche baldes de lágrimas 
pela falta d' água em muitos bairros de Queimados, na 
Ponte Preta o precioso líquido jorra nas bicas manten
do as caixas mais pesadas ... dia e noite. 

11 Não haverá progresso social se 
não for de todos e para todos" 

O NOVO HUMANISMO 
Convoca voluntários que coincidam com esta proposta 

Informações: Tel.: 768-9200 

Recados para Rogério de 14:00 às 17:00h. 
(De segunda à sexta-feira) 

Ou comparecer às 2ª e 5ª feiras às 19:00 
à Rua Juiz Moacir Marques Morado, 125/405 

Centro Nova Iguaçu-RJ 

J~r~al . SÉM fÃONHIRAS 

a eleição para deputado 

de Renato de Jesus . 

Ao Rozeira o nosso 

abraço e votos de pleno 

êxito, como represmtan

te da carente população 

Nelson Júnior 

do Jardim Bom Pastor. L.._AP_ARE __ CID_A_G_AMA __ _, 

CORRIDINHAS CORRIDIDNHAS CORRIDINHAS 
CORRIDINHAS CORRIDINHAS CORRIDINHAS 

O ex-vereador João Nascimento Jr. postula a 
presidência do PMDB Iguaçuano. É uma boa! Fi
quem tranquilos, o JOCA não virá candidato a 
Prefeito de Nova Iguaçu. Já o ex-prefeito Aluizio 
Gama poderá vir ser candidato em Queimados, a 
Prefeito daquele município. O que tem de telefones 
celulares no plenário da CMNI, não está no gibi. Em 
96, os derrotados de 94 estarão de novo nas ruas 
pedindo votos para vereador. Quem, viver ... verá. 

Duas excelentes escolhas de Marcelo Alencar: 
Nelson Bomier para secretário do Recôncavo da 
Guanabara e da deputada Aparecida Gama para 
secretária de Habitação e Assuntos Fundiários. 

F emando Gonçalves tomou chá de sumiço ... Ago
ra é FEDERAL. 

O deputado Délio Leal poderá concorrer a prefei
to na city iguaçuana. 

Por ora é só. No mais, Feliz Ano Novo para todos. 
Que a Paz, o Progresso sejam uma constante· em 
1995. 

... E que aprendamos a votar com consciência em 
96. 

D Bravos: O novo Secretário da Fazenda de Queima
dos é o político e jornalista Célio Valentim , diretor do 
jornal "O MOVIMENTO" . 

.. 

D Natal do vereador Carlos Albino vem em forma do 
cumprimento de promessa. Seu pedido ao Prefeito 
Municipal - e de v~rias lideranças comunitárias- atra
vés de documento contendo mais de 2000 assinaturas, 
pelo asfaltamento da Estr. dos Caramujos (Queima
dos/Engº Pedreira) foi atendido por Jorge Pereira. Um 
bom presente de Natal que o atuante edil conquistou ... 
para os queimadenses. A obra deverá começar já no 
início de 95. 

A todos os que nos acompanham neste 
SEM FRONTEIRAS, nossos votos de Felicíssimo 

Ano Novo. Até a próxima ... 

NO FOTO MARILICE 
ESTUDANTE TEM "MORDOMIA" 

1/2 dúzia, 3x4 - R$ 2,50 
1 dúzia, 3x4 - R$ 3,50 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2228 
Centro - Nova Iguaçu 

(Próximo à Igreja Sta. Antonio) 
Te!.: 767-5084 



CONTO Alexandre Murei/o 

ESSA LOUCA TECNOLOGIA 
Nonato chegou na cozinha com as vistas embaçadas e 

a cara amarrotada de quem tinha acabado de acordar. 
Encostou-se na pia como se ainda não aguentasse o peso 
do próprio corpo e bocejou tal qual um hipopótamo, quase 
destroncando o maxilar. 

Enquanto uma das mãos esfregava um olho (para que 
não haja mal entendido olho é uma abertura arredondada). 
A outra procurava agrrafa térmica, que foi logo detectada. 
Estava aberta e exalava um cheiro insuportável de café 
frio. 

Levantou as sombrancelhas num gesto de surpresa e já 
ia beber o líquido assim mesmo quando viu sua mulher, 
imóvel, diante do fogão. 

- Clarinha ... ? 
A mulher continuou sem dizer palavra. 
A expressão de Nonato foi se modificando aos poucos. 

De preocupação para a insatisfação até irromper em uma 
gargalhada varonil. 

Lembrou que aquele era o fogão novo recebido no dia 
anterior. 

Levaram tantos anos sonhando com este momento e 
agora era natural que a mulher, fascinada, quisesse passar 
alguns minutos admirando o ilustre integrante da cozinha. 

- E então querida, o que está achando do fogão novo? 
O vendedor disse que o bicho aqui é a última palavra em 
tecnologia. Só não fala porCJlJe ... 

Bem! Sabecomoé, néquerida? Mulherjáfalabastante, 
se colocar o fogão falando também ninguém aguenta! 

Riu sem graça ante a completa indiferença da mulher. 
- Bem ... Vamos fritar um ovinho estrelado, só prá sentir 

a potência da. máquina - disse esfregando maquiavelica
mente as mãos. 

Correu na geladeira, pegou dois ovos, passou a mão na 
frigideira e voltou ao fogão, onde a mulher continuava 
parada. 

Toda aquela inércia já começava a incomodar Nonato. 
- Escuta aqui Clarinha. Se você não gostou de ·alguma 

coisa a gente dá um jeito ... É a cor? Não combina com a 
geladeira? Não pode ser o modelo ... Esse aqui era o mais 

MADEIREX 
85 MADEIRAS LTDA. 

Madeiras em Geral 

Pl)~ ao<J. ~e~ um, 

f?l>~~GJV~ 
João Correia 

Av. Joaquim da Costa Lima, 85 -Belford Roxo 
11761-5147 

bonito da loja. Você mesma concordou.. . Eu sei que fui 
eu quem insistiu ... Foi afeição à primeira vista .. . Não é 
lindo? Parece até .. . 

Parou o discurso e deu uma olhadela de cima a baixo no 
fogão. 

-É ... Vocêtinharazão,pareceatéumatelevisão ... Mas 
não importa. Vou te mostrar como se faz um estrelado 
nessa maravilha. É só encontrar o acendedor. 

Roçou a ponta do polegar na dos demais dedos. 
- Querida.. . Onde é o botão? 
Clarinha encarou o marido pela primeira vez e murmu

rou. 
- Eu estou em pé aqui, desde ontem a noite, e ainda não 

descobri. Seu imbecil! 
- Querida ... - riu Nonato com biquinho - A modernida

de tem esses pormenores. Não se descobre como pôr essa 
máquina prá funcionar sem um manual. 

Abriu o livrinho que estava esquecido no chão e esfor-
çou-se para entender alguma coisa 

- Eu já tentei imbecil! Tá em inglês - retrucou Clarinha. 
- Não é possível... Em inglês? 
Folheou o livrinho e não encontrou uma só frase que 

fisesse sentido. 
- Já .sei! O Marquinhos... Ele não está estudando 

inglês? 
Clarinha ainda tentou salvar o filho do provável vexa

me, mas não teve jeito. Nonato parecia d~cidido. 
- Não me interessa, se ele entrou no curso semana 

passada. Com o dinheiro que paguei de mensalidade, um 
livrinho desse ele já sabe ler. 

Pouco depois chegava o menino, que eufórico, depois 
de revirar o manual perguntou ao pai onde é que se fazia 
a conexão do video-game. 

A confusão só não foi maior porque Nonato lembrou
se de que o vizinho era professor. 

- Só porque é professor vai saber inglês? - atalhou 
Clarinha - tirando a chave de fenda da mão de Marqui
nhos, que já se aproximava da televisão, digo, fogão. 

- Pois que seja de matemática. Se é professor tem que 

A.M.A. PAIVA 
Com. de Ferragens, Portões, janelas etc. 
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cPÚecie~ 
Av. Joaquim da Costa Lima, 203 - Belford Roxo 

Tel Res.: 761-1574 

ensinar! 
- Não demorou e entrava na cozinha Nonato e o 

professor. - Riam como velhos amigos. 
- Sabe como é ... Um equipamento desses ... Cá prá nós, 

custou uma nota. 
O professor, que sem saber como, já estava com o 

manual na mão, limitou-se a sorrir candidamente enquan
to Nonato não dava uma folga na gramática. 

- Por isso não há dúvida de como usar o fogão, é claro, 
mas... uma terceira opinião. E ainda mais de um 
professor! 

Nonato achou que um elogio não cairia mal. 
Depois de algumas risadas o professor abriu o manual, 

já todo amassado, e se concentrou silenciosamente nas 
primeiras folhas, levando Nonato a trocar olhares de 
triunfo com Clarinha. ' 

- Primeiro aperte o botão vermelho... Depois o botão 
amarelo.. . Agora empurre a manivela azul até ao número 
cem. 

O professor falava e os dois seguiam atentamente as 
instruções. 

- Puxe o botão A. Aperte o C, veja se uma luzinha 
acendeu... Só depois puxe o botão C e aperte o A. .. 

O silêncio aumentou! 
- Há essa altura já devia ter acontecido alguma coisa -

disse o professor. 
Foi Marquinhos, que andava por aí, quem chamou a 

atenção. 
- Mamãe, escuta! 
Clarinha pôs o ouvido na barriga do fogão. 
- Não é que é o Roberto Carlos? 
- Tem alguém cantando aí? Perguntou Nonato, quase 

chorando. 
- É a minha música preferida - assentiu Clarinha. 
Conformados foram almoçar na casa do vizinho, que 

tinha um fogão a lenha ( era professor de literatura). 
O fogão de Nonato foi parar na casa do zelador que, até 

hoje, diz para Nonato no saguão do edifício. 
- Seu Nonato. A imagem está que é uma beleza. 

Desperte a Alma 
Artística que há em você 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEOS/ TELA 
DESENHO ARTÍSTICO - GRAFITE - PASTEL 

CRAYON - PINTURA EM VIDRO -TAPEÇARIA 

Rua Bernardino de Melo, 1737/C. 16 
V. Garrido - Nova Iguaçu li 767-1721 
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Para não fugir a regra, o concur
so promovido para eleger a 

Miss Belford Roxo - Verão 94, ini
ciou com 1.45h de atraso, do horá
rio previsto. No ano passado o 
atraso foi de duas horas. 
Com apresentação de .Alberto 
Aquino, coreografia de Ivandir 
Moreira e promovido pelo Secr. 
de Turismo local, sob o comando 
de Edson Buriche, dez jovens des
filaram na passarela na tentativa 
de conquistarem o cobiçado título 
de "a mais bela de Belford Roxo" 
que foram as seguintes: Andrea 
N!'oraes, Hebe Letícia Moura, Jus
sara Barros Oliveir~, Patrícia Car
doso Lima, Luciane Moulin Pu
rim, Elaine Cristina Souza, 
Andrea Cristina Cardoso, Andrea 
alice Silva, Kátia Regina Oliveira 
e Josi Braga. O corpo de jurados 
foi composto por Ronaldo Júlio 
(filho do JOCA), Eugênio Onça 
(empresário), Aline Oliveira (mo
delo), Hélio Lopes (empresário) e 
Eugênio Novelo (Jornalista). 
Entre as autoridades encontra
vam-se o Vice-Prefeito Ricardo 
Gaspar, os Vereadores Expedito 

Lopes (Pres. do Legislativo local), 
Mala, Zemar, Edinho, Carlos Cid e 
Odete Marques, a primeira-qama 
do município Maria Lúcia Santos, o 
empresário Rogério Pereira, a 
Prof1 Ana Rosa Areias e Carlos Tri
go, do Rotary Belford Roxo. 
Das dez concorrentes foram sele
cionadas 5 finalistas entre as quais 
uma delas não tinha a menor condi
ção de estar classificada. Ainda bem 
que não chegou lá! As finalistas fo
ram: Andrea Moraes, Hebe Letícia, 
Andrea Cristina, Patrícia Cardoso e 
Luciene Moulin, dessas foram clas
sificadas em 3° lugar Hebe Letícia, 
em 2° Andrea Moraes ( escolhida 
pelas colegas como Miss Simpatia) 
e Patrícia Cardoso de Lima,~ma "ga
ta" de lindíssimos olhos verdes, que 
logrou o ambicioso título de Miss 
Belford Roxo 94. 
A "gafe11 ficou por conta da execu
ção do Hino Nacional como aber
tura do concurso. E desde quando . 
em um concurso de Miss se execu
ta nosso hino? Se continuar assim, 
qualquer hora o desfile de Escolas 
de Samba vai ser também aberto 
com o hino. Pode?. 

Editora e Publicações Gráficas Fishers Ltda. 

JORNAL SEM FRONTEIRAS 

COMUNICADO À PRAÇA 
· Comunicamos à praça, e a quem interessar possa, que 
o· Sr. Arinos Ferreira Correa (foto) não pertence e 
não pertenceu ao corpo dessa empresa e, portanto, 
não está autorizado a realizar qualquer tipo de tran
sação comerei~!, ou não, em nosso nome e nem a 
receber importâncias que nos pertencem. Trata-se, 
inclusive, de pessoa de péssimo caráter. Com o citado 
cidadão todo cuidado é pouco. 

João Fontes de Almeida 
presidente. 

A MELHOR OPÇÃO NA BAIXADA DE GUANABARA 
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NA ALÇA DE MIRA 
Ananias Batista 
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O Tribunal Superior Eleitoral 
acaba de divulgar o calendário 
para as eleições de 1994. No úl
timo dia 31 de dezembro, encer
rou-se o prazo para os eleitores 
e os candidatos confimarem seu 
domicílio eleitoral, isto é, deci
direm onde irão votar. 9 de ja
neiro, foi o último dia para que 
os candidatos se filiassem ·a par
tidos políticos. 2 de abril terão 
que deixar seus cargos, os Minis
tros, Governadores, Prefeitos e 
Diretores de Estatais que pre
tendem candidatar-se. Entre 2 
de abril e 31 de maio, terão que 
ser realizadas as Convenções 
partidárias para a escolha dos 
candidatos. 

Tudo isto e mais as dívidas in
terna e externa, a fome, a infla
ção, a miséria, o desemprego, a 
falta de atendimento humano aos 
doentes, roubos no INSS, não 
deixam dúvidas sobre o estado de 
espírito da g!"ande maioria da po
pulação. Estamos a um passo do 
descrédito nas instituições, da 
desobediência civil e até das 
convulsões inusitadas. 
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Nessa quadro é que acontece
rão as eleições deste ano e as pre
visões são as mais agudas, quando 
imagina-se que de 70 a 75 por 
cento dos atuais deputados não 
voltarão às Casas Legislativas. 
Espee:ialmente porque a nova Lei 
Eleitoral regulamenta a orgia dos 
gastos e doações sem origem de
finida para as campanhas. Quem 
gastou e não puder provar de 
onde veio o dinheiro, arrisca-se a 
nem ser diplomado. 

{: ,:.:A~IO (~undo'o.ex11residentEL."· Apróximos:ariôs .. Talvez' até' nun• 

Direção: Jesué Brito 
Matriz: Roei. Washington Luiz, km 15 

Figueira - D. caxlas. 
Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 - Centro - Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Prot-Venina e. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prof' Venlna Corrêa Torres, 230 -10° andar 
Centro • Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 

As eleições vão acontecer num 
momento evidente de indignação 
da sociedade. 

Já faz um ano da renúncia, 
condenação e cassação dos direi
tos políticos do ex-presidente Co
llor e recentemente a prisão de 
Paulo César Farias. 

Nós esperamos a punição da 
quadrilha do Collor e da máfia do 
Orçamento, antes das eleições. 

t THl~!º~~!!~ES AUTO IIK~ Auto Escola Margon ~ y Direção: Paulo Gonzaga 
~, Treinar! 56 ligar 

O maior distribuidor de materiais de iluminação da Baixada 
Tudo em Iluminação, Comercial, Residencial e Pública. 

Peça uma visita do nosso responsável s/ compromisso (visita) 
Direção: Carlos A. Sampaio 

Av. José Mariano dos Passos, 739 • sobr. •Prata• Tel: 761◄135 
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A SERVIÇO DA COMUNIDADE. 
SM:llos: Rua Rocha carvalho, 1232, sts. 203/204 

Centro - Belford Roxo. 
Direção Geral do Comunicador. Reglnaldo Plrote 

MAAGON "ASA• vai te buscar 
Tel.: 796-7174 

Rua ltacy, 61 - Juscelino • Nova Iguaçu • RJ 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualldade no ensino 

Dlreçio: Sérgio Ramo• 
AcehafflOf Bolsas de Empr ... totallMflte 

Integral. • Jardim à r 8'rte 

TeL: 767-2244 • Rua Mlrlm, 35 • Centro • N. 1. 
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MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 ~ 1° Andar-Centro - Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 768-5847 
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O MÉDICO ~A FAMÍLIA 
DR. M. SIMOES NETO 

Medicina Psicossomática 

Aflição do Fim do Século 
A TV Educativa - Rede Brasil- apre

senta diariamente o Programa Nações 
Unidas, da ONU, onde são abordados 
temas que nos interessam direta
mente, J?Ois referem-se, por exemplo, 
a situação da população mundial, a 
infância, o planejamento familiar, a 
síndrome da imuno-defi.ciência adqui
rida-AIDS, a fome, a miséria, as doen
ças de um modo geral, do corpo e da 
alma etc ... 

O que denominamos de - aflição do 
fim do século - é um síndrome que se 
maniíesta através de uma sintomatolo
gia vasta, complicada e Iieterogênea, 
que tem como base o "stress". 

O "stress" ocorre naquelas situações 
em que, ou nas quais observamos o de
sequilíbrio dos três fatores de sustenta
ção da vida: - o biológico, o psicológico 
e o sociológico. Porque o homem é, na 
sua essência, um conjunto biopsicosso
cial. 

O mundo contemporâneo, na sua mo
dernidade, com o grande avanço tecno
lógico, criado pelo próprio homem, que 
não conseguiu acompanhar emocional
mente a sua tecnologia, acabando escra
vo da sua obra. 

Neste mundo de graves avanços nos 
angustia e deprime as mais diversas dis
paridades, nos mais variados campos da 
existência humana. Todos devem acom-

panhar um determinado ritmo, e se isso 
não acontece, vem a frustração. 

O medo de perder o emprego, ou a 
falta dele, ter o não ter um veículo, a 
inflação, a corrupção, a superpopulação 
ou a má divisão de renda, a violência, 
a falência da saúde pública, ou da edu
cação, as dificuldades mais variadas, e 
as doenças - AIDS que afasta as pessoas 
do convívio sexual através do qual, mui
tas vezes, podiam melhor representar 
o seu afeto pelo semelhante, e o que 
dizer aos filhos, nesta educação diver
sificada, quanto ao futuro, sem mentir 
ou iludir, porque muitas vezes, nós 
também nada sabemos. ""É o fim do 
mundo"? Será? 

Tudo isso gera a aflição do fim do 
século, entre outras coisas ... 

Precisamos, podemos e devemos fa
zer algo, com consciência, pois que 
campanhas dignas contra a fome da 
população, nos fazem lembrar de to
neladas de alimentos que apodrecem 
em silos ... 

A Sociedade está adoecendo... mas 
tem tratamento, e quem sabe, cura ... 

O tempo é o senhor da razão. 
Que Deus nos proteja e ... 

Até lá ... 
PS:- Se você gosta de ler esta coluna, 

anuncie o seu negócio no Jornal "SEM 
FRONTEIRAS" - Tel: 767-1198 

PÁG. 3 

Manoel Tabella 

AMÉRICÁ CENTRAL E , 
AMERICA DO SUL 

(Continuação da edição anterior) Graças a eles, podemos ter uma idéia 
Surgem também.os templos às divin- mais ampla e precisa do fausto que 

dades, que ao mesmo tempo servem carcterizava as cerimônias daquelas 
para abrigar as sepulturas dos chefes e populações. 
figuras notáveis; tais templos , por Bonampak era um centro religioso 
vezes, co.nstituem-se de pirâmides do antigo império Maia, constituído de 
flanqueadas por gigantescas cabeças um conjunto de onze edifícios, com 
de pedras de Tialoc e Quetzalcoat'l, altares decorados e esculpidos e vários 
divindade da chuva e do vento, que marcos datados, segundo o costume 
ainda hoje podemos admirar nas céle- Maia. No interior de uma dessas 
bres ruínas de Teotihucán, no México, construções, em 1946, Healey encon
junto aos magníficos afrescos, de for- trou as famosas pinturas murais rea
mas estilizadas e ingênuas compo- lizadas com a técnica do afresco, apli
sições, de ritos antigos e ignorados cando-se a oor sobre o rebôco ainda 
em honra das várias divindades. Vale úmido. Nelas predomina o famoso 
a pena citar o afresco chamado "Pa- azuldosMaias;vemosdepoisosama
rafso de Tlaloc", no qual o verde es- reios, os marrons e os negros bri
meralda e o turquesa se fundem so- lhantes. As cores eram comumente 
bre o fundo vermelho intenso, onde obtidas de minerais; o azul era extraí
se destacam inumeráveis figurinhas do da argila que continha cromo, o 
que representam os eleitos do Paraí- negro era o carvão. Esses afrescos 
so; e cada uma salta, dança, ou entra constituem uma das maiores fontes 
em transe; o conjunto é adornado de de informações sobre a vida dos 
borboletas multicores. Maias. Neles o artista ilustrou guer-

Outra manifestação importantissi- ras, os instrumentos musicais, as ce
rna dessas singulares culturas são as rimônias religiosas, os sacrifícios, to

. pinturas murais de Bonampak, no Es- dos os atos que tornaram possível a 
tado de Chiapas, no México. reconstituição ideal dos costumes da-

Tais afresoos permaneceram ignora- quele povo e a análise de sua organi
dos por muitos séculos, ocultos nos zação social. 
meandros das selvas de Lacandones. (continuará na próxima e,slição) 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella - Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 - VIia Garrido - N. Iguaçu - Tel:767-1721 
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ECOLOGIA E MEIO-AMBIENTE ENFOQUE DO COTIDIANO 
LUCÍLIA GIMENEZ FÁBIO MENEZES 

~ 

NÓS E OS OUTROS INFLAÇAO 
Há alguns anos, visitando o 

Parque Nacional de Foz de 
Iguaçu, do lado argentino, fui 
protagonista de um episódio 
que nunca esqueci: ao coletar 
uma espécie da flora local ( era 
estudante de biologia), uma he
pática se não me engano, fui 
advertida pelo guarda florestal 
de que não poderia tirar nada 
dali, território argentino; per
guntou-me, entre outras coisas 
se eu tinha permissão do gover
no local; se era de alguma mis
são científica, qual a finalidade 
que eu daria à espécie em cau
sa; enfim, submeteu-me a um 
verdadeiro interrogatório e só 
fui dispensada (com a hepática) 
depois que lhe dei uma aula 
completa sobre evolução da vi
da vegetal. Pessoas que partici
pavam da excursão ficaram im
pressionadas com o vigor das 
leis portenhas, com a aula que 
me valeu a liberação da planta 
e com o zelo e o ardor excessi
vos daquele patriota. Tudo isto 
me vem a mente, neste verão de 
janeiro, aqui em Cabo Frio, 

quando vejo na feira que mar
geia ao aldo do canal, barracas 
montadas por argentinos e sa
bem vendendo o quê? Búzios 
os mais lindos, conchas, as 
mais raras e belas! E sabem 
apanhadas de onde? Eu per
guntei! Pasmem! Das praias 
brasileiras, da Bahia, do Recife, 
de Fortaleza e do Rio de Janei
ro! Eu fiquei indignada: terão 
eles, os argentinos, permissão 
do governo brasileiro, para reti
rar de nossas praias seus belís
simos moluscos? São de algu
ma missão científica? Com que 
direito recolhem e mercadejam 
com nossos recursos mari
nhos, alguns espécies em extin
ção? Fiquei morrendo de von
tade de ser fiscal, não sei nem 
de que (talvez do IBAMA), para 
deter aqueles intrusos, com ca
ra de hippyes e tomar-lhes aqui
lo que não lhes pertence. Será 
isto lícito? E aí, Brasil? Onde 
está o seu amor próprio? 

Lucília de Carvalho Gimenez -
Bióloga 

Nosso País ameaça chegar na 
dianteira dos países que fracassa
ram no combate à inflação. En
quanto Argentina, México, Vene
zuela e Peru conseguiram domar 
a "hidra", o Brasil vê praticamente 
frustrada mais urna tentativa de 
pilotar a inflação, para reduzí-la à 
expressão mais simples. 

Brasileiro, quando não sente o 
cheirinho de inflação - disse al
guém espirituoso - sente-se mal. 
Parece o caso. Não é o caso. Até 
inventamos um tipo de inflação 
que absolutamente não estava 
nos manuais, enriquecendo o 
economês de forma nada bri
lhante: inventamos a inflação 
defensiva, quando já havíamos 
coberto é. inflação morta. A infla
ção defensiva, provavelmente 
mais triste que as demais, é aquela 
que aparece quando as causas 
teoricamente mais notáveis do fe
nômeno do déficit público e o ex
cesso de renda monetária em po
der do público, inexistem, saiu do 
laboratório de empresários mais 
gulosos do que criativos, mais 
atentos ao bolso que à respon-
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Marmoraria Iguaçu Ltda. 
Mármores para Construções - Instalações Comerciais 

em Mármore e Granito. 
lusoATENAS 

Mausoléus - Revestimentos em Pisos. 

Av. Nilo Peçanha, 670-Tels: 767-7196/767-8563 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
"O melhor da Cozinha Arabe" 
O Atendimento que você merece. 

Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tel: 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu - RJ. 

UM POSTO COMPLETO 

AV. GOV. ROBERTO 
SILVEIRA, 480 

TEL.: 767-1051 

FAX: 768-3222 

sabilidade social de que deveriam 
estar imbuídos. 

Os fantasmas da recessão e do 
desemprego voltam a rondar a 
economia brasileira exatamente 
quando o Governo ameaça divul
gar um novo Plano de aumentos 
abusivos de impostos, porquanto 
todo o comércio, principalmente 
a rede de supermercados, vêm 
diariamente, remarcando os seus 
preços. Sai Ministro, entra Minis
tro, todos dizendo que acabarão 
com a inflação, está subindo cada 
vez mais, juros assustando consu
midores e empresários ... até 
quando o povo irá aguentar esta 
vergonha, não sabemos. Já está na 
hora, apesar de tarde, do Presi
dente Itamar e seus "entendidos" 
em baixa na inflação, darem um 
basta neste estado de coisa, prin
cipalmente, pondo na cadeia to
dos os exploradores do bolso do 
trabalhador, porquanto, é o mais 
prejudicado. Está na hora, agora, 
com um Ano Novo começando, 
do Governo repensar e dar uma 
prensa nos seus auxiliares para 
pôr a casa em ordem. 

CAMPANHA 
"SEM FRONTEIRAS" 

CONTRA AIDS 

COLÉGIO LEOPOLDO ~ ~ 
~/~~, 

1930 - 1994 
11TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE11 
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O QUE É ESPIRITISMO? 

"Nu saí do ventre de minha mãe e nu 
tomarei para lá". 

Job, Cap. 1, V.· 2T 
- II -

Entendendo a "Vida Eterna" como 
o encadeamento natural das suces
sivas vidas que o espírito tem, com 
vislás a sua perfeição, facilmente 
podemos entender como, Sócrates, 
filho de uma parteira com um mo
desto artista, foi o maior dos sábios 
da Grécia; Mozart aos 5 anos falava 
francês, alemão, latim e aos 9 anos 
compôs a sua 1 ª ópera; Pascal, aos 12 
anos, sem livros nem mestres, de
monstrou em geometria até a 32ª 
proposição de Euclides, publicando 
um livro que superava o próprio 
mestre e que Jesus, filho de um hu
milde carpinteiro produziu a maior 
das revoluções já vistas, com reper
cussão até os dias de hoje. 
Segundo Ele, "o corpo procede do 
corpo, mas o espírito não procede do 
espírito", do contrário, estes sábios 
citados seriam geneticamente medío
cres a nível intelectual, o que reforça 
o argumento reencarnacionista que 
afirma terem eles, em outras vidas, 
desenvolvido todo este cabedal que 
assombrou o mundo. Será correto 
então, negarmos a perfeição divina, 
atribuindo a Deus parcialidade e apa
drinhamentos injustificáveis? Ou já 
somos hoje o resultado do que fomos 

Cesar Said 

ontem, preparando-nos para um dia 
chegarmos a esse ápice que chega
ram tão notáveis personalidades? O 
que é mais lógico? 
O contrário também se apresenta 
nesta regra: 
Temistócles, herói ateniense, tinha 
filhos anormais; Péricles, tinha filhos 
degenerados; Marco Aurélio, sábio e 
sensível, teve por filho, Cômodo, al
tamente cruel. 
Naturalmente em outras vidas se
mearam o que colhiam naqueles tem
pos, demonstrando a perfeição da 
Lei de Causa e Efeito, que faz com 
que renasçamos também para o res
gate das dívidas contraídas em vidas 
anteriores, pois se geneticamente os 
pais e ancestrais eram perfeitos, de 
quem teriam herdado os genes destas 
anomalias se não de si mesmos. Ou 
então voltamos a idéia inicial de um· 
Deus imperfeito, injusto que faz com 
que os filhos paguem pelos erros dos 
pais, coisa que nein. a justiça humana 
(falha que é) estabelece. 
A vida sob esta perspectiva se nos 
afirma maior, mais rica e tão temida 
morte perde o seu aspécto triste e 
aterrador de fim de alguma coisa, 
passando a ser encar;:ida como uma 
mera transição entre duas dimensões 
distintas que se interdependem e in
terpenetram, dimensões da tão de
cantada ''vida eterna". 

. PÁG. 5 

OS SÍMBOLOS GRÁFICOS DO 
MAPA ASTRAL C(GANO 

MORAMMED 

CONVêNIOS: 
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• 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobr~. Mi
nistérios dos Transportes, Compactar, Pedreira 

Vigné, Ministério do Exército. 

Pampa SR XP 
Cab. dupla 
Super 
Promoção 

. 
. · A •lhor marca da seu Ford. 

Av. Carlos Marque• Rollo, 951 - Nova Iguaçu 
• 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

PABX 79&-"I "l "I O 
OIRETOS: .796-1307 / 'l'Jn / 2496 / 3685_ / 1749 / 2533 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu • RJ 

Tels.: 767-0124 / 767-0529 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUANA 

ELMAR TRANSPORTES LTDA. 
Rua Bahia, 135 Posse Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2576· / 2577 
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JOCA INAUGURA OBRAS 

Prefeito Joca, Maria Lúcia, Jair Madeira e Ricardo Gaspar. 

Prefeito Jorge Júlio da Costa Santos inicia o ano 
de 1994 inaugurando importante obra no bairro 
Vilar Novo, com a construção da Praça Santarém 
e do Mini Posto de Saúde naquela importante 
·1ocalidade de Belford Roxo. 

A praça, com instalação de brinquedos e uma 
praça polivalente constitui uma importante área de 
lazer para crianças e jovens da região, propiciando 
aos mesmos uma oportunidade para prática de 
esportes, dando-lhes uma salutar atividade nas 
horas de folga do estudo ou trabalho, afastando-os 
de caminhos perniciosos que muitas vezes podem 
ser levados pela ociosidade. O Posto de Saúde, 
aparelhado com salas para atendimento pediátrico 
e clínica geral, oferecerá ainda, segundo nos infor
mou o Dr. Jalr Madeira, Secretário Municipal de 
Saúde e Promoção Social, um atendimento emer
gencial para curativos e pequenas cirurgias. A 
população, apesar de forte chuva no momento da 
inauguração, compareceu maciçamente ao ato, 

O Posto de Saúde Vilar Novo já inaugurado. 

principalmente as crianças que se revezavam paci
ficamente 11a utilização dos brinquedos. Entre ou
tros anotamos a presença da primeira dama Maria 
Lúcia Santos, do vice-prefeito Ricardo Gaspar, 
dos Secretários Eduardo José (Planejamento), 
Ediraldo Matos (Administração) e Mauro Miguel 
(_Fazenda), do Procurador Geral, Darci Cianni e dos 
Diretores de Departamento Edson Burir.he (Turismo) 
e Fátima Nunes (Promoção Sacia~. Também os De
putados Nelson Borniei' e 
José Távora, além dos ve
readores Expedito Lopes 
(Presidente da CMBR), 
Graça Helena, Nilson de 
Souza, Edinho, Zemar e 
Renato de Jesus, bem 
como o empresário Ar
mando Penelis e o 1ºTe
soureiro da Aciber, Anto
nio José Tenório. 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
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CURSOS DO 
MATERNAL 
' , 
A 8ª SERIE 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e 

Suzi Canuto 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 
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Mestres do Ensino se 
reunem em Belford Roxo 

A Escola Municipal Floripes Rocha, foi palco de uma 
proveilosa reunião, entre renomados mestres de ensino 
que contou com a presença de uma equipe do Centro de 
Ava.liação e Desenvolvimento Institucional da Fun
dação Ccsgranrio, presidida pelo Prof. Carlos Alber
to Serpa. 
A nossa reportagem anotou, entre muitas figuras de 

destaque no meio educacional do Estado, as presenças 
da Ex-Secretária de Educação do Estado, Prof" Fáti
ma Cunha, da Ex-Secretária de Educação do Municí
pio Lle Nova Iguaçu, Prof" Rosa Toste e da Diretora do 
Departamento de Educação de Beiford Roxo, Prof" Ana 
Rosa Areias. 

Os participantes elaboraram um Plano de injeção de 
recurso. necessários, não só por parte da Prefeitura, 
como também, da Secretaria da Educação do Estado, 
notando-se cm todos, a preocupação em resolverem 
o problema de que os alunos obtenham um melhor 
aprendizado escolar, que envolve milhares de adoles
centes e mestres. 

A Prefeitura, por certo, dará o apoio passivei, de acor
do com os recursos disponíveis, para que os respon
sáveis pelo problema educacional em Belford Roxo, 
saiam vitoriosos neste angustiante problema, por
quanto os maiores beneficiados, serão aqueles que dia
riamente frequentam as salas de aulas, nas muitas exis
tentes na terra beiforroxense. 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ11 

FORTALEZA 
Admlnlltradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legall:r..ações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - saiu 304 • 305 • Centro -
Belford Roxo • RJ - Tal: 761-0013 

,;, .\ REI DOS BANCOS 
q'I._, .: i i. Baneos .. recww11p110c1oe.,..,.,,,,. • i-e de 

, 11/ I wca • eon.rtoa • Reformas 
,._,._,,,.,_·. / · • Banc:ce • Capes Procer • CobN Car 

'l/ · / • Ca,petn moldados e lono de porta 
·~"t,~"~I LAVAGEM OE BANCO A. SECO· Olreçio de Reinaldo 

Rua OCiYlo Ta,qulnlo, 1027 • Now. Iguaçu • Tel: 76&-21 19 
A.V. Benjamin P. 01 .... 830 • Beffold Roxo· Tel: 781-0285 
R. S.a,ga. 5 • Penha Circular tnq. e/ l.cbo _., Tel: 280-6848 

~aj~:~~~V~L~::~o~ê:!~é~p~~:E DOIS PONTOS É WGJD@füf3 
passageiro, e sim mais um amigo. V ' 

Conforto, Segurança e Pontualidade. 

Este é o Nosso Lema. '0//!'Ç)íl(ôlÇi~ _ .. ~. ,;111■ ;91 
DIREÇÃO:· LUIZ TEIXEIRA 1.1.l~l.1.leJ 

Tel: 767-7834 7~ 
Estrada Luiz Mario da Rocha Lima, 144 -

Austin - Nova Iguaçu - RJ 
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SOCIAIS 

Belford Roxo pretende fazer o melhor Carnaval da Baixada • No dia 6 ocorreu o "niver" de Rosa
na L. M. da Silva, jovem secretária da 
Associação Comercial e Industrial de 
Belford Roxo. 

A Secretaria de Turismo, da PMBR, 
tendo a frente Edson Buriche, pre
tende realizar este ano o melhor car-· 
naval da Baixada de Guanabara. 
Edinho promete tornar este tríduo 
momesco um marco na história do 
município. 

E como ponto de partida, realizou 
o Concurso para a escolha do REI 
MOMO, RAINHA DO CARNAVAL E 
CIDADÃO SAMBA. Porém para sur
presa geral, nenhum dos concor
rentes a REI MOMO logrou preen
cher os requisitos para conquistar o 
título, segundo o regulamento. Fi
cando assim adiada essa eleição 
para o próximo dia 30, no mesmo 
local e horário. 

meira já participado de idênticos 
concursos em 91 /92, em Nova Igua
çu. Edinho garantiu ao repórter Fá
bio Menezes que escolheu os jura
dos, que fossem realmente enten
dedores do assunto e se assim não 
fosse a platéia não teria aprovado a 
escolha. 

O evento ocorreu na quadra .ao 
Grêmio Recreativo Escola de Samba 
Inocentes, que se tornou pequena 
para abrigar a multidão de foliões que 
lá compareceram. Como CIDADÃO 
SAMBA foi eleito o carnavalesco ED
SON BOMBEIRO, pagodeiro da pesa
da, sambista de boa cêpa, percussio
nista da melhor qualidade e cantor de 
sambas-enredo. 

A PMBR entregou aos vencedores, 
os seguintes prêmios em dinheiro: 

• Quem também aniversariou, neste 
janeiro, foi a empresária Ivone Taconi 
Bárcia Alves, da Meu Bem Presentes. 

• No dia 9, ocorreu o natalício de 
Joab Francisco dos Santos, da Jofran
sa Soldas e Equipamentos Ltda. 

• Os comes e bebes correrão solto 
no dia 21, quando Sidonio de Oliveira 
Cardim, somará mais uma idade. 

• No dia 13 foi a vez de Elias Floren
tino soprar mais uma velinha, come
morando mais uma data. 

• A Urbariizadora Barcelos, esteve 
em festa pela passagem do aniversá
rio de Ernesto Barcelos Porto. 

• Ainda em janeiro, o niver de Fer
nando de Jesus Ribeiro, da Felipe Ma
terial de Construção. 

Como RAINHA DO CARNAVAL foi 
eleita a belíssima Sandra Lúcia Mo
desto de Oliveira, de 19 anos, 1,65 
m, possuídora de harmoniosas linhas 
físicas, entre 1 O outras concorrentes, 
que demonstrou com graça e ginga
do a legítima sambista que é. 

Na foto, Edson Bombeiro, Cidadão 
Samba, Edlnho e a Rainha do 

Carnaval, Sandra Lúcia. 

Rainha do Carnaval e Cidadão Sam
ba, CR$ 80.000 reais; 1ª Princesa, CR$ 
40.000 reais e~ Princesa, CR$ 30.000 
reais. Além dos prêmios a Prefeitura 
firmou contrato com os vencedores 
para que se apresentem em todos os 
eventos carnavalescos de 94. 

• Também aniversariou nossa ami
ga Iara Lima, atuante membro da Ca
sa da Amizade de Belford Roxo, no 
dia 5. 

Sandra recebeu o cetro e a cor.oa das 
mãos do Vice-Prefeito Ricardo Gaspar. 

Como 1 ª PRINCESA foi eleita Janai
na Marinho da Silva e como 2<i PRIN
CESA Jussara Oliveira, tendo a pri- · 

HISTÓRIA DE BELFORD ROXO - MONUMENTOS Ili 

-

• No dia 27, quem soma mais uma 
idade é Maurício, filho de José Caputo, 
do Rotary Club de Belford Roxo. 

Fernanda Bicchieri Soares 

IGREJA DO SAGRADO CORAÇAO - Parte 1 -
O Coração de Jesus sempre nos pareceu o mais 

sacrificado órgão humano de um Santo Corp~ 
Mágoas, dores, sofrimentos, aquela parte do dia 
parou e mostrou ao Mundo o significado de 
Seus Mistérios. A Igreja que leva seu nome ao 
longo dos seus 65 anos de existência também 
tem em seu histórico, o calvário. Fundada por 
particulares, ardorosos e fiéis católicos, que 
foram os casais de amigos e sócios em em
preendimentos, os Srs. Carlos Bicchieri e An
tonio Mesquita e esposas, em 14 de julho de 
1928, quando foi feita a doação à Igreja Cató
lica Apostólica, no Brasil. Recebem-a o Sr. 
Bispo da época, quando a Diocese da Baixada 
pertencia à Barra do Piraí. Em 1938, o mesmo 
sacerdote, aqui voltou para realizar a Crisma 

da população católica de Belford Roxo que até 
hoje, em sua maioria, reside aqui. Naquela ocasião 
foram formalizar o convite ao Sr. Bispo, as senho
ras: Augusta Gatto, Maria do Carmo Ignácia 
Vicente e Aurélia de Souza Braga. A ci_dade 
engalhardou-se para realizar a sua .primeira 
festa religiosa. Gambearras de bambi.1 à quero
sene produziu a luz, substituindo a ausência da 
energia elétrica. Foi um grande acontecimen
to, também social popular. Quem assistiu até 
hoje não esquece. Ficou na saudade, a grande 
realização. Carlos Bicchieri e seu cócio já não 
estavam mais na ocasião.Um dia eles compraram 
as terras na palavra (naquele tempo os tratados 
verbais valiam mais que qualquer ato cartorial) e 
tornaram real o grande sonho de fé cristã, ergue-

Centro de Educação Modern·a 
e Jardim Escola Castelinho 

e 
E 

ram em terras belforroxenses a primeira Igreja 
Católicadalocalidade.Aurélia de Souza Braga 
iniciou seu trabalho de professora nesse ano, 
utilizando a Igreja como abrig<?.? nascendo ali 
a Escola Carlos Bicchieri, que foi a primeira 
da iniciativa privada, no Brejo. 
· E o tempo não apaga da memória tanta hi:.tória 
para contar da "Velha Coração de Jesus": festas 
juninas, crismas, ladainhas, Coração de N. Se
nhora, Procissão do Senhor Morto, com apre
sentação da Verônica (a quem mostrou a face de 
Cristo, estampada no Santo Sudário), Madalena, 
"a pecadora arrependida", bela mulher, que par
ticipou da vida do Cristo Salvador, por acreditá
lo Filho de Deus. 

(continua na pág. 9) 
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Em Curitiba , o Prefeito JAIME LERNER, 
do PDT, criou o IPTU ecológico.Naquele 
município agora quem tiver mais verde em 
casa paga menos IPTU. 

Em Nova Jguaçu, o Prefeito ALTAMIR 
GqMES, também do PDT, deveria imitar 
seu colega de partido instituindo por aqui 
o IPTU ecológico. Nas casas do n·osso 

· município o que mais tem é verde. Gente 
verde de raiva do FÁBIO RAUNHEITTI. 

Com a volta da cobrança do imposto 
sob~€-o cheque, a Prefeitura de Nova Igua
çu deveria implantar o IPMF - Imposto Pro
visório Sobre Mulher Feia. 

Mergulhado numa crise financeira, 
o município aumentaria substancial
mente sua arrecadação com a co
brança do Imposto Provisório Sobre 
Mulher Feia. 

Para aferir o que tem de mulher feia 
em Nova Iguaçu basta apenas dar 
uma olhadela nas fotos publicadas 

nas colunas sociais de IRIO INFORMAL e 
JEAN KURIAK. 

Janeiro marcou duas datas muito impor
tantes: Os 161 anos de ~ova Iguaçu e os 
sete anos de CARLOS LAPA NETO.xxx Um 
programa imperdível à noite:PLANTÃO DO 
POVO das 20 às 22 h. na Rádio SOLIMÕES, 
onde pontificam CARLOS CAMACHO e 
IVETE PANTALEÃO. 

Uma audiência indispensável aos que se 
interessam por Nova Iguaçu. 

Por hoje é só! 

Agora este gato vai tomar seu pires de 
uísque e assistir na te~ê o filme OS IM
PUNES com ROSEANA SARNEY e MI
GUELARRAES. 

1 A 15 JAN/94 

Cultura Popular Brasileira 
Querginaldo Garcia 

MOACIR SALGUEIRO - 1º 
DESTAQUE DO SALGUEIRO 

O carnavalesco Moacir Machado, iniciou sua car
reira como Destaque, no ano de 1969, desfilando 
pela Império Serrano, cuja Escola apresentou o 
enredo 'Herói da Liberdade', fantasiado de Maurí
cio de Nassau, tendo participado de diversos 
concursos de fantasias e conquistado o título de 
campeão, categoria masculina, no Teatro Federal, 
em Curitiba, categoria luxo, no Teatro Brasiliense e 
no Teatro Municipal de São Paulo, voltou a sair 
vencedor, na categoria luxo. . 

Em 1970, convidado por Osmar Valença, Presi
dente do Salgueiro, desfilou ao lado de lzabel Va
lença, com o enredo 'Praça Onze'. A partir daí, 
iniciou sua carreira vitoriosa, tendo participado,'co
mo convidado, de várias viagens ao exterior. 

Treze anos depois, em 1983, desfilou ao lado de 
sua esposa, Dona Eliane dos Santos. Moacir Ma
chado, também é Diretor de Carnaval do Salguei
rinho e Diretor da Ala dos Destaques da Escolas. 
lguaçuano, o 1 ° Destaque do Salgueiro, já desfilou 
pelo Leão de Nova Iguaçu. Com relação ao carna
val de 1994, afirmou a este colunista, •que o Sai
gueiró irá surpreender na Sapucaí, mostrando um 
desfile de primeiríssima qualidade, brigando, as
sim, pelo primeiro lugar novamente. isto é Nova 

_ iguaçu. lguaçuano participando da maior festa po
pular do Brasil. 

PENSAMENTO CHINÊS: 
NÃO CHORES POR NÃO TER SAPATOS 
HÁ QUEM CHORE POR NÃO TER PÉS. 

G. J. DE IRAJÁ , ... 

COMPRAS, VENDAS, 
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 

REPAROS DE APARELHOS 
TELEFÔNICOS- KS- PABX, 

INTERFONES E CELULARES. 

Rua Barão de Tinguá, 669 - Centro -
Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 767-1198 

OL DAS TINTAS 

VENDE SEMPRE 
POR MENOS 

TINTAS-ÓLEOS- PlNCÉIS-GESSOS 
-ALVAIADES-COLAS-VERNIZES. 

TUDO PARA P.INTURA' 

Rua Quintino Bocaiuva, 53/55 - Nova Iguaçu 

Tels.: 768-8384 - 767-8388 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! , 

M·.OTEIS MEDIEVAL LTDA. 

***** RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU· RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 

•euROS 
AUTOMÓVEIS 
CELULARES 

i:t•J~Ufi•l~:f14~tUl1 
(OO(N]$lYJ[L]lg1:11N]©$ ~ 

VIDA 
PROPRIEDADES 
COMPUTADORES 

Tel: 76 l 8364 
R. Rocha Carvalho, 1246/201 

Centro - Belford Roxo - RJ 
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ATA EMPOSSA NOVA DIRETORIA 
Por ocasião da posse da diretoria 

da Associação dos Taifeiros da Ar
mada (ATA) motivo de reportagem 
em nossa edição anterior, cuja sole
nidade realizada no último dia 3, em 
seu espaçoso salão, contou com a 
presença de centenas de convida
dos. O novo Presidente, Dr. José 
Mesq~ita pronunciou as seguintes 
palavras, após investido do impor
tante cargo: 

Prezados associados e digníssi
mas famílias: -

"Hoje, através desta cerimônia, 
formaliza-se a vontade soberana 
do Quadro Social, pois toma posse 
uma nova Diretoria, eleita, de di
reito e de fato, para conduzir os 
destinos da ATA por rota segura, 
mesmo que os caminhos se apre
sentem tortuosos". 

"Empossado no honroso cargo de 
Presidente desta Instituição, em 
meu nome e em nome de todo o 
grupo eleito, agradeço de público o 
voto de confiança depositado pelo 
Quadro Social e deixo bem claro 
que retribuiremos este voto com 
trabalho, dedicação e realizações, 
seguindo a risca o . programa que 

apresentamos e fazendo cumprir in
tegralmente o artigo 2° do nosso 
Estatuto Social, que determina que 
-se promova e estimule entre os as
soçiados a prática de atividades cívi
cas, sociais, culturais, desportivas e 
artísticas, e que se coloque a dispo
sição do Quadro Social, todos os 
serviços e benefícios existentes ou 
que venham a ser criados". 

"Quero também enfatizar, que 
atualmente nossa sociedade atra
vessa uma grave crise, com muitos 
valores em desagregação, levando 
nossos jovens a crescerem desorien
tados e desesperançosos, sob uma 
bateria de informações contraditó
rias, desacreditando dos valores cul
turais pela família patriarcal, dando 
assim, margem para formação de 
uma sociedade confusa e deca
dente". 

"Sendo a ATA uma grande célu
la-matere uma ramificação da famí
lia militar, é de nossa obrigação, os 
mais experientes, educar aqueles 
que, no futuro decidirão os destinos 
da sociedade e de nossa Associação, 
orientando-os para que cresçam 
acreditando nos -valores morais e 

éticos, com traços positivos de cará~ 
ter e uma sólida estrutura de pena
lidades, sempre através de uma edu
cação moderna, porém, com raízes 
tradicionais". 

"Finalmente, quero agradecer a 
todas as autoridades navais pre
sentes ou que se fizeram repre
sentar, as Entidades co-irmãs e ilus
tres convidados do Quadro Social, 
acentuando que foram os senhores 
a pedra de toque de fundamental 
importância para o brilho de nossa 
cerimônia". 

"Desejo a todos, em meu nome e 
em nome de todo o grupo eleito, a 
iluminação de Deus e um Feliz e 
Próspero 1994". 

"As portas da ATA estarão sem
pre abertas para todos". 

O Jornal SEM FRONTEIRAS, 
representado no ato por seus dire
tores, Jornalistas Carlos Trigo e 
João Fontes e pelo colaborador 
Prof. Rubens Ménezes, que deseja 
a nova Diretoria, uma profícua ad
ministração, levando ao seu presti
gioso e vasto quadro de associados, 
grandes programas sociais, educati
vos e demais benefícios. 
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REDAÇAO 
Recebemos do leitor Manoel Fer

nandes Filho, residente e Rua 
· Condeúba, 56, Usina da Tijuca, no 
Rio de Janeiro, uma carta, acompa
nhada de algumas trovas, em que o 
missivista diz que "aprecia muito a 
diagramação e artigos publicados 
neste periódico", o que agradece
mos. 

Do Presidente do PSDB, de Belford 
Roxo, Algacir Moulin, chegou à nossa 
redação, uma correspondência, fa
zendo referência a Lei Estadual 2209, 
de 30/12/93, que estabelece os li
mites territoriais daquele Município, 
que entre outras coisas, diz que, 
"quando foi iniciada a campanha pela 
emancipação de Belford Roxo, os 
seus moradores, descontentes e 
desiludidos com as administrações 
municipais em Nova Iguaçu, luta- . 
ram bravamente pela sua emancipa
ção". Diz ainda, "que não entende, 
que na hora de se emancipar, foi 
preciso o voto da maioria da sua 
população e quando para mutilar 
territorialmente Belford Roxo, não 
foi perguntado". 

/ ' 

História de Belford Roxo 
Continuação da pág.7. 

Depois de tantas alegrias 
veio o calvário. Um dia o pá
roco local, Padre José Beste 
resolve retirar todos os San
tos, bancos, pia batismal, en
fim, o acervo histórico e de 
real valor, cr mo o Santo Cá
lice, a Sagrada Custódia, en
tre outras. Devolveu-os cinco 
anos depois, sendo os dois úl
timos substituídos por peças 
sem valor material. O povo 
assistiu passivamente, mas 
muitos sofrem, menos pela 
ausência dos objetos sacros, 
muito mais pela profanação à 
fé. 

No decorrer da vida dessa 
Igreja sempre foram realiza- . 
das missas ou outros atos reli
giosos por padres de outras 
igrejas. A Sagrada Coração 
de Jesus nunca teve sua casa 
paroquial, até porque o terre
no destinado a esse fim foi 
trocado, veladamente, pelo. 
muro do cemitério. Depois 
disso, parte foi devolvido, 

mas não a sua integridade. 
Tudo foi difícil para a igreji
nha da Solidão. Dizem que 
ela não pode ser considerada 
a igreja principal do novo mu
nicípio, por estar na categoria 
de Capela. 

Exaltada, amada, respeita
da e querida pelos católicos 
do bairro, humilhada e des
prezada peios que a discrimi
nam Gá pensaram até trans
formá-la em capela mor
tuária) a Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus com seu co
ração ferido, passou por vá
rias ameaças, entre elas a da 
cúpula da Igreja Católica 
Brasileira, dissidente da Ro
mana, que tudo fez para 
transformá-la no seu próprio 
templo. A família Bicchieri 
usou todos os recursos legais, 

· junto à Diocese Iguaçuana 
para que o fato não aconte
cesse. Entretanto, o ·afasta
mento dessa família nas ativi
dades dessa tão querida Sé, 
deveu-se a injustiça sofrida, 
por considerá-la uma ameaça 

à posse desse templo, já que 
não existe a escritura de doa
ção do _terreno. Ainda soam 
em nossos ouvidos o som do 
hino tocado por João Musch, 
que rodeado pelas crianças, 
percorria a velha Estrada da 
Solidão, convidando os habi
tantes para a missa de domin
go e as poucas vezes no seu 
templo, mas verdadeira
mente belo, ouviu-se o vozei
rão do Padre José Beste, no 
seu "Queremos Deus que é o 
nosso Rei, queremos Deus 
que é nosso Pai" ... Fecha-se 
esse capítulo, ouvindo os 
acordes da mesma voz can
tando "Noite Feliz", corno só 
ele sabia exaltar o nascimento 
de Cristo. Essa é a diferença 
entre o Homem e a sua Mis
são ... 

Viva a Igrejinha da Soli
dão! Viva a Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus da Solidão 
de Belford Roxo. (Na próxi
ma edição, a história da Pri
meira Igreja Evangélica de 
Belford Roxo). 

Baixada ganhará 
Postos do INSS 

Belford Roxo, Nilópolis, Queimados e Ja
peri, ganharão, dentro de 120 dias, Postos do 
INSS, e o de Nova Iguaçu, será beneficiado 
com grandes melhoramentos. 

Com a instalação e reformas nas unidades 
de assistência ao trabalhador, o INSS pensa 
em reduzir as filas com a seleção dos benefi
ciários, com a redistribuição dos pensionistas 
e interessados em assuntos pertinentes ao ór
gão previdenciário. 

Em Belford Roxo e Nilópolis, onde o INSS 
não dispõe de imóveis adequados, será tenta
da uma permuta com as Prefeituras, já estan
do adiantados os contatos a respeito. 

No próximo dia 28, será inaugurado o de 
Japerí, descentralizando, assim, os benefícios 
das áreas de Paracambi, Nova Iguaçu e Quei
mados. 

Já está em fase bem sucedida, uma permuta 
de imóvel em Queimados, para resolver em 
definitivo o problema. 

Será iniciado, dentro de poucos dias, um 
processo de redistribuição de benefícios pelos 
bancos, que vai trazer significativas meln._orias 
aos segurados e suas famílias, residentes em 
Caxias e Nova Iguaçu. F.M. 

~ / 
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ROTARY EM MOVIMENTO 
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Equipe Sem Fronteiras 

Rotarys da Baixada homenageiam "Geraldão" 

Geraldão recebe de Antonio S. 
Jr. uma placa lhe homenageando 

Em bonita festa realizada nos engala
nados salões da casa de espetáculos 
RIOSAMPA, por iniciativa do R.C. 
Nova Iguaçu-Prata, capitaneado por 
Antonio dos Santos Jr., vários clubes 
da Baixada de Guanabara, prestaram 
justíssima homenagem a Geraldo da 
Conceição, carinhosamente chamado 
d e "Geraldão", o vice-governador, 
acompanhado de sua esposa Valquí
ria. Na mesa, além do presidente do 
clube anfittião, estavam os Governa-

O bom Eraldo Bom - presidente 
de seu club - também o 

homenageou com um diploma. 

dores Edson A velar e Augusto de Re
zende Menezes, Antonio Carlos Ster
si-Pres. do R.C. S.J. Meriti, Eraldo 

Bom-Pres. do R.C. S.J. Meriti-Vilar 
dos Teles, José Geno,- Pres. do R.C. 
Belford Roxo-Lote XV, Eli Outra (Ja
carepaguá) e Antonio Francisco (Bel
ford Roxo) acompanhados de suas es
posas. Placas, diplomas e medalhas 
foram concedidas ao homenageado 

Antonio Carlos Stersl também 
homenageou Geraldão 

pelos diversos clubes presentes. Mui
tos oradores usaram a tribuna em emo
cionantes e vibrantes alocuções, des
tacando sua atuação como membro 
da família rotária, culminando com 
uma brilhante saudação de Edson 
Avelar. Nesta oportunidade vários 
clubes se cotizaram para oferecer a 
Geraldão a condição de tornar-se 
"Sócio Paul Harris". 
O troféu de Maior Caravana coube ao 
R.C. Vilar dos Teles, mais distante ao 
R.C. Japeri e proporcional ao Belford 
Roxo, que no ensejo aprovou por una
nimidade o nome de Geraldão como 
"Sócio Honorário" nesta unidade rotá
ria. 

R.C. Queimados 
No dia 12/01, o R.C. Queimados en
tregou mais uma cadeira de rodas a 
uma pessoas necessitada, através do 
Banco de Cadeiras de Rodas de Ro
tary. E em falando do Queimados o 
seu Forum de Serviços à Comunidade 

estará sendo realizado no dia 30docor
rente. 

Eraldo Bom, do Vilar dos Teles, 
entrega o primeiro diploma de 

sócio veterano a Nllton Santos Uma 

Nota triste 
Vítima de mal súbito, faleceu no início 
desse mês, o rotaryano Ary Pereira de 
Castro, recentemente empossado no 
R.C. Mesquita, o que deixou seus com
panheiros condoídos com a perda ines
perada. Mas como disse o padre na mis
sa em intenção de sua alma " ... a vida 
continua". 
OR.C. Mes
quita fir
mou convê
nio com a 
LBA para a 
obtenção de 
verba desti
nada a aqui
sição de Ca
deiras de 
Rodas.a fim 
de sérvir a 
quem neces
site, e ainda 

Momenta em que 
Edson Avelar recebeu 

de Eraldo Bom~o 
diploma honroso. 

por proposta do Betinho, movimentar 
as forças da sociedade: Rotarys, Lyons, 
Lojas Maçônicas, Associação Comer
cial, Sindicatos, 0.A.B. para juntos, 
pressionarem as autoridades munici
pais, estaduais e federais a tomarem 
providências urgentes pa~a o caótico 
sistema de saúde da Baixada. 

R.C. Vilar dos Teles 
O R.C. São João de Meriti-Vilar dos 
Teles, prosseguiu em festa no dia 11, 
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quando na ocasião oito de seus compo
nentes passaram à classificação de sócio 
veterano. Os membros que passaram à 
esta condição foram os seguintes: Nil
ton Santos Lima, José Barbosa Araújo, 
Júlio dos Anjos Teixeira, João Pires, 
Germano de Almeida Gonçalves, Ma
noel Gonçalves, Sérgio de Figueiredo e 
Ésio Infante. 
Jair Stersi, do São João de Merili, fez a 
saudação aos "novos veteranos comple
mentado pelo Gov. Edson Avelar, com 
sua sempre serena maneira de falar, 
disse da importância de ser "veterano", 
pois assim cada club abre uma nova vaga 
para a classificação anterior de cada um. 
Edson Avelar foi também agraciado 
com um título. 

Edson Avelar continua 
visitando clubes 

No dia 19, R.C. Belford Roxo-Lote 
XV, 20, R.C. Austin, 26, São João de 
Meriti (Beef Place): No dia 21 o 
Secr. de Educação de São João de 
Meriti estará fazendo palestra no 
R.C. Coelho da Rocha. 

Presidente .da Casa da 
Amizade cola grau 

Em solenidade ocorrida mês passado, a 
presidente da Casa da Amizade de Bel
ford Roxo, Denise Correa, conquistou 
o seu "canudo", na área de contabili
dade. A partir de agora hajam números 
para brigar. 

Da esquerda para a a direita, Cátia, 
Jociane, Ana Cláudia, Denise Cor
rea -Presidente da casa da Amizade 
de Belford Roxo - Solange, Patrícia 
e Nelde, na festa da formatura. 

,,,,, 
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'PMDB de Nova Iguaçu reune Diretório 
Com a presença de toda sua exe

cutiva e de dezenas de filiados, o 
PMDB de Nova Iguaçu esteye reu
nido no último dia 13, às 20 horas, 
em sua nova sede, para compor a 
sua Diretoria, nos cargos de Vice
Presidente e 1 ° Secretário, vagos 
pela desincompatibilização dos 
seus membros efetivos, para 
concorrerem a cargos eletivos.nas 
próximas eleições. 
Para a Vice-Presidência, foi eleito 

o Sr. Bráulio Rodrigues e para a 1 ª 
Secretaria, o Dr. Eliseu Cipriano, 
ambos militantes, há tempos, do 
PMDB, neste município. Os novos 
dirigentes, após proclamados elei
tos pelos presentes, foram empos
sados, nos seus respectivos car
gos, sob aclamação dos peeme
debistas, que lotaram todas a~ de
pendências da suntuosa sede. 
O PMDB de Nova Iguaçu, agora, 

sob nova direção, possui uma ca
racterística diferente, porque re
presenta a mudança, porquanto o 
objetivo maior, é tentar resgatar 
antigas militâncias que se afasta-

ram e que aos poucos estão vol
tando, pois acreditam no Partido. 
Nos últimos dias, foram registra
das mais de 40 adesões, às suas 
fileiras, numa prova inconteste da 
confiança que exerce a bandeira 
peemedebista. 
Plínio Leon, que assumiu a Presi

dência do Partido, em face do des
ligamento de Luiz Carlos Medei
ros, que se debandou para as 
hostes do PSB, disse "que o PMDB 
está de cara nova, se mostrando 
para Nova Iguaçu, pois antes, a 
direção do Diretório era indicada, 
e, atualmente, os seus membros 
são eleitos pelos filiados do Parti
do". Acrescentou, ainda, que "de
sejaria agradecer aos companhei
ros José Pinto e Bráulio Rodrigues, 
antigos e abnegados companhei
ros de tantas lutas, pois foram eles, 
os grandes mestres da política 
neste Município". "Nós temos uma 
grande responsabilidade, ou seja, 
manter acesa a chama do PMDB". 
Quanto as novas instalações do 
Partido, Plínio Leon, disse "que deve 

muito ao Deputado Délio Leal e ao 
seu sócio, Vicente Marques, que 
as cederam, sem nenhum ônus 
para a agremiação partidária". 
O Tesoureiro, Isaías Duarte, pe

diu a colaboração de todos os mi
litantes do PMDB, para que procu
rem a sua nova direção, em sua 
sede, situada à Trav. Alberto Co
cozza, 41, 1 ° andar, no centro da 
cidade, onde obterão todas as in
formações e esclarecimentos, pa
ra que o Partido se torne o maior, 
tanto em Nova Iguaçu, quanto em 
todo o Estado do Rio de Janeiro. 

O PMDB, em Nova Iguaçu, atual
mente, só possui uma cadeira na 
Câmara Municipal, ocupada pelo 
Vereador José Rechuem. Para o 
próximo pelito, de 3 de outubro, 
os peemedebistas de toda a 
Baixada de Guanabara, sufraga
rão nas urnas, os nomes de Ru
bens Paquelet, de Mesquita, para 
a Câmara Federal e dos baluartes 
Joselito dos Santos Fernandes e 
Paulo César Ferreira, para a As
sembléia Legislativa. 
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Deputado 
Nelson Bornier 

defende 
salário do 

trabalhador 
O Deputado Nelson Bornier, um 

dos mais atuantes parlamentares, 
com assento no Congresso Nacio
nal, em reiterados pronunciamen
tos, vem, há muito, defendendo, 

. pela tribuna da Câmara, em Brasí
lia, o insignificante e imoral salário 
pago aos trabalhadores do nosso 
País. 

Em recente discurso, perante os 
seus pares, o representánte dopo
vo fluminense di~ que "existem 
situações no Brasil de hoje que 
não podem ser explicadas ou en
tendidas, por mais esforço que fa
çam os responsáveis pelas de
cisões que afetam o povo, princi
palmente, à precária situação do 
trabalhador que recebe salário mí
nimo para tentar sobreviver, den
tro de um quadro de profunda re
cessão e, ainda, perversas re
lações de trabalho". 

Prosseguindo, acrescentou que 
"não conseguimos identificar a 
postura do governo federal com 
relação à política salarial , sendo 
que, nem mesmo é possível obser
var uma verdadeira política salarial 
para o trabalhador. O Governo pa
rece não estar mobilizado para, 
cumprindo o seu papel na atual 
economia, emitir as normas das 
negociações entre patrões e em
pregados, garantindo justiça na re
muneração. Qualquer cidadão 
brasileiro, que frequente a mercea
ria da esquina para fazer suas 
compras, tem consciência de que 
tal salário não possui a mínima 
condição de garantir a alimenta
ção adequada ao trabalhador e à 
sua família, pois não é somente-a 
alimentação, e sim, a moradia, o 
transporte, a compra de remédios 
e o material escolar, tudo precisa 
ser pago pelo trabalhador com o 
seu salário mínimo. É o caso de 
perguntar, como o trabalhador 
brasile iro consegue viver com 
esse mísero salário? Certamente 
ele não vive de promessas, da re
tórica que procura, ainda que com 
boas intenções lançar uma cortina 
de fumaça sobre a dura realidade 
do salário mínimo brasileiro, então 
um dos mais baixos do mundo! 

-

-

-

-
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QUEIMADOS NOTÍCIAS Oziel Peçanha - Andrea Mendes - Nilzete Ramos 

QUEIMADIN .. H:AS ... 
• Sem bolado é o tal:;)tóide que dr- Otr; cle :_fi®.Í)çàs_: da Cât.rlari Munfok •·• 
cuia pelas ruas, pr~ças, lares_e igre- Pªh O FW::ifi/'.§iDHi!i\âp~dpnh9i1dip~I(' 

JOSÉ CARLOS PROPÕE ISENÇÃO 
DA TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA 

{:!b~~d~oc~~l1:J~~~:it~ ::=' ~~~1■1flfl~):~:~ii:i: · 
presidente da CMO, '"ciµe· realizou··· étTiuítcfbêíj~d9iGOQ:ló.é poputatesse 
neste período, · · "Binha\Manifestaçãdque contapon-
• Onde funcionava o Supermerca- tos pará-as.próximas, né gente? 
do Popular, foiinaugurado um outro, • O ex-pref~tto ·M.ar.c$ Alencar é 
mais espaçoso e com grande estar- um -dos , .. grandes admiradores de 
dalhaço, Porém o que predomina é Carlos 'Albino, Marcelo debandou-
uma grande tristeza pelos salgadís- se para o PSDB e Albino contínua 
simos preços cobrados. Bom para PDT. Quem dílvida que ambos 
os diabéticos... continuarão fortes amigos? 
• Por projeto o vereador José Car- • Um outro vereador que vem se 
los N. Pádua. ninguém mais paga destacando, com projetos ousados, 
taxa de iluminação pública em Quei- em Queimados, é o Dequinha. Dele 
ma.dos, além de outros impostos é a iniclativa de manter farmácias 
que serão banidos para alegria dos atendendo a população 24 horas 
aposentados, pensionistas e defí- por dia. Salve!!! 

radas com seus opositores que 
deixavam crer, um grupo majori
tário, mas que, acabou ficando 
ao lado da justiça. Depois de 
aprovada a sua matéria, o Edil 
disse: - "aqui, família ne0!·1uma 
pagará taxa de energia elétri
ca". 

Foi para lutar por uma ~opula
ção carente de tudo que o Verea
dor José Carlos trocou sua condi
ção de bem sucedido homem de 
comércio, por uma cadeira de 
representante do povo queima
dense. cientes físicos. E por isso que a •ga- • Prof. e Jornalista Vilson Freitas 

lera•nãosecansadeaplaudiroJ.C., Teixeira com sua larga experiência 
bom de projetos. é, na Câmra Municipal, uma espécie 

O Vereador José Carlos, na 
Câmara Municipal de Queimados. 

Antes, o candidato José Carlos 
lutava por votos; hoje, o vereador 
luta não só pelos que nele vota
ram, mas, também, pelos que 
apoiaram outros nomes, que não 
têm correspondido aos seus an
seios. 

• Para deixar a moçada com água •guru• que complementado por ou-
na boca: o Natal melhor comemora- tros funcionários contribui ao bom 
do foi o do Asilo da Caperni {como desempenho dos mais diversos se
alguns denominam a GAVADI/Casa tores daquela casa legislativa. Taí 
Marechal Mattos). Os velhinhos que um bom nome para o futuro político 
ali residem tiveram tudo a que ti- de Queimados. 
nham direito: até Papai Noel esteve * Depois de anos ceifando.vidas, a 
lá, o que deixou as vovós radiantes CBTU resolveu afinal bloquear a pe-
de alegria. rigosa travessia que existia em 
• Na formatura dos alunos do IEGA, Queimados, construindo muro no 
aqui de Queimados, o mais 'badala- local, que tornava sem uso a passa-
do" foi o Prof. de PGrtuguês e Utera- rela de pedestres há muito construí-
tura, Luiz Afberto Santos Ferreira, da Até que enfim! 

Mais um projeto de autoria do 
Vereador José Carlos, votado 
com o êxito esperado, na Câmara 
Municipal de Queimados, garan
tiu à toda a população a extinção 
da taxa de energia elétrica. A luta 
do político, visando atender à an
siedade de um povo sofrido pela 
constante alta do custo de vida, 
é vitorioso após discussões acir-

A vitória de José Carlos, com a 
aprovação do Projeto de extinsão 
total da energia elétrica, para os 
queimadenses, mostra porque é 
ele um autêntico líder na defesa 
dos problemas da comunidade. 

Carlos Albino trabalha por Queimados . 
Nossa reportagem esteve em visita ao Verea

dor Carlos Albino, Presidente da Câmara Muni
cipal de Queimados, onde foram mostrados al
guns trabalhos desenvolvidos por aquele 
atuante Edil e que abaixo mostramos, para 
conhecimentos dos nossos leitores: 

- Encaminhamento de 2.000 assinaturas, rei
vindicando drenagem, saneamento e pavi
mentação da Estrada do Caramujo; Imagens 
fotográficas das primeiras bicas d'água, 
postos de saúde, escolas, sede da Prefeitura, 
sede da Câmara, Casa da Cultura e muitas 
outras, cuja intenção é preservá-las para as 
gcraçôcs futuras, contribuindo para o enrique
cimento cultural e o conhecimento histórico 
dos seus habitantes; preocupação com o arma
zenamento que vem sendo feito dos produtos 
inllamáveis, poluentes, corrosivos e outros ti
pos de tôxicos, no Centro Tecnológico de Re
síduos l Centres), no bairro Santo Expedito, 
solicitando, inclusive, um laudo técnico a ins
tituição idônea, tipo Fundação de Engenharia 
do Meio Ambiente (Feema); Solução para o 
grave problema que afeta a maioria da popu-

lação queimadense, ou seja, a falta d'água, que 
tem se contentado com o uso de poços, próprios 
ou de vizinhos; Instalação em Queimados, de 
Escolas para deficientes físicos, de todas as 
faixas etárias, visando minorar as dores que 
sufocam tantas famílias daquele Município; 
Mais Escolas de 1 ° Grau, pois na sua justi
ficativa ao Projeto, diz "que o Poder Público 
não pode negar aos nossos jovens, o direito da 
educação, para não lhes interromper tão pre
maturamente o segmento dos estudos, a fim de 
não serem lançados na ociosidade com todos os 
riscos que isto trará no futuro em cada um"; 
Continuando ainda, citou o aproveitamento de 
espaços comunitários, como clubes,Igrejas e 
Associações, somente para aulas, sem a cria
ção legal de novas Escolas, com os alunos ma
triculados em escolas já existentes, alí ficando 
sua documentação; campanha popular ou lis
tagem, junto a lideranças, apontando tais es
paços. Utilização de bolsas de estudos nas 
Escolas da rede particular do Município, en
quanto se providencia a construção de novas 
unidades escolares. Construção, em caráter de 

urgência de uma escola com três salas de aulas, 
específica para o 2° segmento do 1° Grau. Tal 
escola poderia ser construída na técnica de ar
gamassa armada, em prazo aproximado de 75 
dias; Criação de uma Comissão Específica, para 
examinar as Concessões e Permissões, em vigor 
no Município, com a conclusão dos trabalhos em 
120 dias e de 15 dias para a elaboração e 
divulgação do regimento interno e suscinto. 
Justificando o seu pedido, diz "que as 
concessões e permissões existentes no Muni
cípio de Queimados, foram herdadas da velha 
Nova Iguaçu e não regularizadas, ainda, pela 
Prefeitura local, não se tendo, para um início 
de trabalho, o conjunto completo de concessões 
e permissões para ser juntado às já existentes, 
sendo necessário um levantamento completo". 
As principais concessões e permissões dizem 
respeito a serviços de transportes coletivos e a 
serviços de transportes coletivos e a serviços 
funerários, entre outros da mesma importân
cia que, nos seus funcionamentos existem sus
peitas generalizadas de que ocorram irregula
ridades, além de serem de baixa qualidade". 
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CARLOS MORAES: PREFEITO DE 
, .., 

JAPERI FALA SOBRE SEU MUNI-CIPIO 
CARLA SARMENTO VAI 

BRILHAR NA BEIJA-FLOR 

Aplicada aluna do Centro de desfiles este, por certo, vai tirar 
Educação Moderna, Carla Sar- de letra. 

- Sem nenhum 

entrave 

burocrático, o 

Prefeito de 

Japerí, em 

entrevista à 
"SEM 
FRONTEIRAS" 
fala das coisas 

do seu 

município. 
·' .. : 

Pâg,s · 

mento, esta jovem de rara beleza A charmosa Carla, durante des
e graça, do signo de Libra, prati- file na Valencine's faturou o 2° 
cante de Jazz na Academia Cor- lugar com 6 "Gatinha Top Mo
po e Formas, vai brilhar este ano dei", e seu sonho de jovem é ser 
desfilando pela Beija-Flor,já que modelo e atriz. Tem tudo para 
está habituada a outros tipos de vencer. 

Celso Soares Faria e Sra., Celso Bruno Faria e Sra. e mais o pimpolho M 
Celso Bruno Jr., durante a Inauguração da DENTAL MÉDICA MERITI. v 

OS RESPONSÁVEIS 
PELO PODER DE 

ROBERTO MARINHO. 
' . ' -~ . •· 

. _ · · Na Coluna do Gato Pág. 4' 
,. ·<,,.•.",'\, 

BELfORD ROXO 
ESCOLHEU SEl) REI 

. MOMO. -

Meriti ganha moderna 
loja de produtos 

Médico~Odontológic~:>s~ 
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AUTO •se~ Auto Escola Margon 
~ Direção: Paulo Gonzaga 
~1' Treinar! Só ligar 

MAACION "ASA• vai te buscar 
Tel.:. 796-7174 

Rua ltacy, 61 - Juscellno - Nova Iguaçu - RJ 

Indústria e Comércio de Carimbos e 
Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 
Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 

Nova Iguaçu: 
Trav. Yboty 17 - (Em frente a 84ª ZE) 

Com este anúncio você terá um desconto especial. 
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NA ALÇA DE MIRA 

MELHORIA DO ENSINO 
É voz comum que o processo educacio

nal em nosso País, a cada ano que se passa, 
vem caindo em sua potencialidade. Sem
pre ouvimos por parte das pessoas mais 
idosas - na faixa etária dos 45 a 50 anos, 
que não têm inveja dos estudantes nos dias 
de hoje. Mesmo aquelas pessoas que às 
vezez nem concluíram o seu curso gina
sial, afirmam que os seus conhecimentos 
gerais, estão muito além dos que atual
mente frequentam, ou mesmo chegam a 
concluir o curso em algumas escolas supe
riores. Na realidade, somos forçados a re
conhecer que em muitos casos, o fato não 
poderá ser contestado, pois a convivência 
e o dia-a-dia, nos mostram a diferença e a 
dispandade dos cohhecimentos das duas 
gerações de estudantes, a antiga e a atual. 

Teríamos muito que abordar, se pre
tendêssemos buscar as razões e os moti
vos que levam a esse estado de coisa, no 
entanto, vamos apenas especificar um 
fator. Achamos que a falta de uma maior 
exigência por parte dos professores nas 
tarefas que são atribuídas aos alunos, 
concorrem para que falte aos mesmos 
aquele "elan" que os levaria a dedicar-se 
com maior interesse às diversas matérias 
incluídas em sua programação escolar. 
Vamos exemplificar, o setor de pesqui
sa: antigamente, quando os alunos rece
biam incumbência de pesquisar qual
quer assunto, eles se formavam em 
grupos distintos e procuravam as biblio
tecas para através dos livros encontra-

remas respostas desejadas. Criavam en
tre eles o desejo não apenas de saber o 
que queriam, mas e principalmente, a 
prática de fazer funcionar as suas mentes 
e as suas inteligências. surgia então, a 
co-relação de novos efeitos positivos, 
como seja: a prática da leitura, o hábito 
da escrita, a prática de assimilar aquilo 
que foi lido, a tantos outros aspectos, que 
o "trabalho" da pesquisa proporcionou 
para o bom desenvolvimento do aluno. 

Mas, o que presem.iamas hoje é odes
virtuamento de uma prática de ensino, 
quando a estudantada, em vez de se debru
çar nas páginas dos livros, ficam pergun
tando a um e outro, o que significa a per
gunta que os seus mestres lhes 
propuseram; em vez das respostas serem 
frutos de uma autêntica e verdadeira pes
quisa,elas passam a ser um dado frio,onde 
os alunos desconhecem as suas origens e 
por conseguinte, não sabem as raízes da 
notícia e o desdobramento do assunto. 
Que bom seria, se os educandários e os 
professores, em vez de apenas fazerem as 
perguntas, exigissem da estudantada que 
não buscassem apenas as respostas solici
tadas, mas um relato inerente às mesmas, 
para que houvesse um trabalho cultural 
em beneficio do esforço mental dos estu
dantes, que em última análise, seria um 
beneficio ao sucesso dos mesmos em sua 
vida futura, para que ponha fim, de uma 
Vlj!Z por todas, com esse mito de que não 
se ensina mais como antigamente. 

r;{;:::1 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 
/ 1 \; :: ; , \ Prestamos assistência a: 

FORTALEZA 
....;..~~ Apo~entadorias, Pensões, Doenças Profissionair. 

, Acidente de Trabalho, Responsabilidade Civil 
Seguro Obrigatório, Acidente de Trânsito 

Drs. Arrlete Dourado e Amlr Ferreira - Advogados 
Pça. Getúlio Vergas, 14 - Centro- BeHord Roxo - T E.I.: 761-4004 

G. J. DE IRAJÁ 
COMPRAS, VENDAS, 

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
REPAROS DE APARELHOS 
TELEFÔNICOS - KS - PABX, 

INTERFONES E CELULARES. 

Rua Barão de Tinguá, 669 - Centro -
Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 767-1198 

.._.nlslraclor-, AdYocacla e Seguro. em Geral 
Compra• V~ de llnóvels - &crtluraa • LapllzacjóN 

Dlreçio~ JOM Cartoe Nuclmento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - Nlaa 304 • 305 - Centro. 
Belford RollO • RJ. Tel: 781-0013 

-
CON'/tNIOS: 

Polícia Militar, Corpo de eornbHos Petrobrás, ~ 
nistérios dos Transportes, Coq)acior, Pedreira 

Vigné, Ministério do Exército. 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

SADISMO E MASOQUISMO 
O sadismo consiste na obtenção da 

excitação e prazer sexuais, através da 
provocação de dor ou humilhação; o 
masoquismo é o prazer sexual derivado 
de dor ou humilhação. Os dois estão 
sempre simultaneamente presentes (po
dendo uin ou outro ser dominante) e de
finidos como sado-rnasoquismo. Os ter
mos são derivados do Marquês de Sade, 
um escritor franc.ês e de Le.opold Von 
Sacher-Masoch, um novelista austríaco, 
os quais escreveram sobre o assunto. 

Um certo grau de leve conduta sádica 
é comum durante a atividade sexual nor
mal em homens, e alguns elementos ma
soquistas são comuns nas mulheres; até 
certo ponto, ambos estão presentes em 
todos os homens e mulheres normais. O 
desvio dominante pode variar em dife
rentes circunstâncias. Ex.: - Um relacio
namento social sádico pode coexistir 
com as necessidades sexuais masoquis
tas na mesma pessoa. 

Clinicamente, corno preliminar do 
coito, o sádico pode morder o perc.eiro, 
provocar flagelação ou outras formas de 
assalto físico - mesmo ao ponto de pro
vocar sangramento - ou insistir em ou
tras humilhações. 

O estupro é um ato sádico extremo, o 
qual pode terminar em assassinato, para 
não ser descoberto; também o é o assas
sinato por prazer, que é uma perversão 
sádica extrema que envolve o assassina
to e mutilação do cadáver para a obten-

ção de prazer sexual - geralmente sem a 
relação sexual, o prazer sendo obtido 
através da masturbação. 

O sadismo extremo é geralmente (tal
vez sempre) indicativo de psicose, mas 
pode também ser a consequência de 
uma doença orgânica cerebral ("sín
drome de descontrole", epilepsia psico• 
motora - epilepsia do lobo temporal). 

O sadismo também está relacionado a 
atos cruéis pouco ou nada associados à 
sexualidade -bater em crianças, algumas 
formas de jogos, caçadas, perseguições 
fantásticas, etc. 

Os homens exces.sivamente cruéis têm 
geralmente problemas de potência. O ma
soquismo, por outro lado, envolve sofri
mento, geralmente para atenuar sentimen
tos de culpa e de inutilidade. Nas formas 
extremas, atos regressims podem tornar-se 
neces5ários corno excitação sexual 

No "masoquismo moral", o compo
nente sexual está em latência e a culpa 
sentida através de sofrimentos, humi
lhações e fracassos psicológicos é por 
auto-indução. 

O tratamento psiquiátrico, pela psico
terapia e psicofannacologia, deve ser in
dicado. 

O tempo é o senhor da razão 
Que Deus nos proteja e... Até lá ... 

PS: - Se você gosta de ler esta coluna, 
anuncie o seu negócio no Jornal "SEM 
FRONTEIRAS" -Tel: 767-1198 
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Manoel Tabella 

AMÉRICA CENTRAL E 
AMÉRICA ·oo SUL 

Parte final sições respectivas, tudo é narrado 
de forma simples, mas com grande 

Os afrescos de Bonampak descre- força p lástica. A perspectiva é obti
vem minuciosamente uma · vitória. da mediante um colorido mais escu
Vemos primeiro os preparativos . roparaasfigurasdesegundo plano. 
para a guerra - as cerimônias preli- A hierarquia das personagens é 
minares, os conselho.s; segue-se a perceptível pela~ 'vestes e armas, 
batalha, na qual provavelmente apresentadas em seus mínimos de
muitas dás figuras em primeiro pla- talhes. Os afrescos de Bonampak 
no ~presentam personagens fam0- constituem a obra-prima da pintura 
sas, admiradas por seus feitos herói- Maia. Outra importante manifesta
cos. Os vencedores têm aos pés o ção cultural e artística das popu
indigno derrotado _e muitos dos lações pré-colombianas foram, sem 
vencidos são submetidos a tortura. dúvida, os códices pré-cartesianos 
Um grande painel reproduz a festa do México e da América Central, 
da vitória e todos os triunfadores compostos de tiras de couro de cer
envergam luxuosos'e vistosos ador- vo, ou de papel extraído do tronco 
nos que servem para indicar a sole- de uma espécie de figueira. Havia 
nidade da celebração. Num ângulo, códices rituais, históricos, tributá
vê-se o terraço de uma pirâmide rios, etc, em caracteres hieroglífi
sobre a qual foi sacrificado o chefe cos, figurativos e ideográficos. O 
dos inimigos vencidos; em torno mais perfeito pelos desenhos e sig
de seu corpo, executa-se uma dan- nos, é o Códice Maia Dresden; e o 
ça de guerra. mais belo, pela composição e colo-

A animação, o ritmo dos grandes rido, é o Códice Mixiteco, também 
grupos, a habilidade com que são chamado Bórgia e hoje conser
delineàdas as personagens, as po- vado na Biblioteca do Vaticano. 

Manoel Tabella - Diretor do Centro CuHural Manoel Tabella • Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 - VIia Garrido - N. Iguaçu• Tel:767•1721 
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VOTO FACULTATIVO: 
O NOVO GRITO DE INDEPENDÊNCIA 

Agora sim! Quero ver a giripoca 
piar. 

Depois de anos de ditadura eleito
ral, sendo obrigado a votar e conde
nado, por meio de uma multa, caso 
não cumprisse a tal cidadania que 
"eles" diziam existir. Parece-me que 
depois da canalhice e da picaretagem 
descoberta pela CPI do Orçamento, 
os menos corruptos parlamentares 
(quase todos são em época de 
eleições), resolveram incluir na Re
forma Constitucional, o tão desejado 
voto facultativo, para as eleições de 
um modo geral. 

O político brasileiro sempre dá um 
jeitinho de corromper os eleitores e 
fraudar urnas. No voto facultativo, 
porém, fica mais di~'ícil, pois o pre
tendente candidato a um cargo po
lítico terá de suar a camisa para 
convencer o eleitor a votar nele. 
Terá que persuadí-lo a sair de sua 
confortável cadeira e convívio fami
liar ou daquela praia regada a uma 
"loura" bem gelada, para votar no 
"distinto candidato" que diz, faz e 
acontece, mas para conseguir o pre
cioso voto do eleitor terá que possuir 
inúmeras qualidades: justiça, retidão, 
poder, esclarecimento, habilidade, 
afeição, legitimid<!.de, riqueza inte-

Contabilidade 

Guilhermme da Franca 

rior, para cultivar a atenção, o inte
resse e a preferência do cidadão-elei
tor que, com prazer, deixará por al
guns momentos o seu precioso lazer, 
para votar no candidato de sua intei
ra confiança. Eleito, conheceremos 
o verdadeiro líder político de um 
bairro, de um município, de um esta
do e do País. 

Os votos poderão ainda ser com
prados pelos candidatos mal inten
cionados, mas as abstinências espon
tâneas pelo direito de não votar, evi
tarão em, pelo menos, 70% das 
fraudes e corrupções. Não haverá 
voto branco e nulo. Haverá voto mais 
consciente. Cidadania pura. 

Os profissionais de marketing tra
balharão firme, e com satisfação, pa
ra eleger o seu cliente-candidato, 
com uma campanha eleitoral rica, es
clarecedora, muito real. Sonho? 
Não! A "nêga" já está quase lá dentro 
na Reforma Constitucional. Deus há 
de querer. Possivelmente 1994, na 
política, será o Brasil de um novo 
tempo. De uma nova consciência. O 
Brasil de uma verdadeira cidadania: 
liberto, independente, democrático. 

Guilhermmeda Fran~aé publicitá
rio 

Nelson Bornier 
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Meriti ganha moderna Loja de 
Produtos Médico-odontológicos 

1 

A fita simbólica foi desatada pelo Celso, Sr. Celso Soares Faria e Maria 
José Bruno Faria (pais do Celslnho), Gláucla, sua esposa, seu filho Celso 

Bruno Jr. e pelo Frei Macalé. 

P~ecedida por uma missa oficiada pelo Claro, presidente do Sindicato do Co-
Fre1 Macalé, da Igreja Matriz de S. João mércio Varejista de São João de Meriti 
de Meriti, foi inaugurada no último dia (SINCOV AME), (do qual Celso Bruno 
31 de janeiro a mais completa e moderna é o seu primeiro secretário), Andreia dos 
loja de produtos médico-odontológico- Santos Ramos - 2º Tte. do 21º BPM, 
ortopédicos naquela progressista ci- Antonio Carlos Stersi, Pres. do Rotary 
dade, trabalho do não menos progres- local, Sr. Antonio Peixoto, Pres. do 
sista o jovem empresário Celso Bruno CDL-Meriti, André Santos Souza, Asp. 
Faria, que no dia anterior completara 36 Oficial PM e Casemiro Silva Neto, entre 
anos. outras não menos importantes. 

À solenidade de inauguração lá esta- A loja fica situada na Rua Manoel 
vam presentes várias personalidades lo- Francisco da Rosa, 104, bem no centro 
cais, das quais destacamos: Sergio Neto de Meriti. 

TINTAS 

• Organização de Empresas 

VENDE SEMPRE 
POR MENOS 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prof8 '✓enlna Corrêa Torres, 230-10° andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 

TINTAS - ÓLEOS - PINCÉIS - GESSOS 
- ALVAIADES - COLAS - VERNIZES. 

TUDO PARA PINTURA 

Rua Quintino Bocaiuva, 53/55 - Nova Iguaçu 

Tels.: 768-8384 - 767-8388 

Bebidas em Geral. 
Excelentes Promoções 

Av. Retiro da Imprensa, 1.823 
Belford Roxo - RJ. 

A MENOR DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS É 
Viajando com a ~ALGAS, você não é apenas 

passageiro, e sim mais um amigo. 
Conforto, Segurança e Pontualidade. 

Este é o Nosso Lema. 

DIREÇÃO: LUIZ TEIXEIRA 
Tel: 767-7834 

Estrada Luiz Mario da Rocha Lima, 144 -
Austin - Nova Iguaçu - RJ 
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ENTREVISTA Fábio Menezes 

Honestidade e Trabalho na administração de Japerí 
Secretaria de 

Saúde promove 
Encontro 

No intuito de procurar, cada vez 
mais, aproximar a população de toda 
a Baixada de Guanabara, dos seus 
Prefeitos, este veículo tem tentado, 
muitas vezes, sem sucesso, ouvir a pa
lavra e sentir de perto como os Chefes 
do Poder Executivo locais estão tra
balhando em benefício da sua cidade 
e do povo que os e legeu. 

Em várias oportunidades, nossa re
portagem sentiu dificuldades em 
cumprir sua missão, qual seja a de bem 
informar aos seus leitores tudo o que 
acontece em nossa área de atuação. 
Porém, em algumas prefeituras a bu
rocracia é tanta que não logramos al
cançar aos seus prefeitos. Assim foi 
com S.João de Meriti e com Queima
dos. Não obstante, com apenas um 
telefonema para o gabinete de Carlos 
Moraes Costa, Prefeito de Japerí, foi 
marcada imediatamente a entrevista à 
SEM FRONTEIRAS, apesar dos 
grandes problemas que o envolvem e 
à sua administração, a começar pela 
quantidade de funcionários - 1000 -
que a Prefeitura de Nova Iguaçu 
transferiu para aquela cidade. 

Carlos Moraes Costa- ex-vereador, 
liderou, com entusiasmo o movimen
to pró-emancipação de J aperi, por 
ocasião da campanha da transforma
ção daquele Distrito em Município, o 
que fez enriquecer, após a espetacu
lar vitória, a Baixada de Guanabara. 

l 

Perguntamos ao Pref. Carlos Mo
raes, como encontrou J aperí, quando 
assumiu o poder. Disse-nos "que foi 
totalmente abandonado, carente de 
todos os serviços essenciais à popula
ção, tais como: saúde, educação, sa
neamento, transportes, segurança e 
habitação, mas não desanimou e, aos 
poucos, vai conseguindo sanar todas 
as dificuldades". 

Quanto as metas de Governo, Car
los Moraes pretende até ao final de 
seu mandato "atrair para Japerí algu
mas indústrias, para que possam gerar 

Pampa S_R XP 
C,ab. dup:a 
Sup0: r · 
Prorrc"çáo 

~ lguave Veículos i..t"ci;.-' 
- --- -------------- _ _; 

A mellllN' IIIIICa - - Ford. 
Av. Caricie Mal'CIU" Rollo, 951 - Nova Iguaçu 

PABX 79&--a -a -a O 
DIRETOS: . 796--1307 / ZJ77 / 2"'96 / 3685 / 1749 / 2533 
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mais empregos à sua gente e enfrentar 
com garra e coragem todos os proble
mas do município, a fim de minimizá
los. Disse, ainda, que diariamente deze
nas de munícipes comparecem ao seu 
Gabinete, aflitas por soluções para os 
difíceis e complicados problemas. 

Quanto ao relacionamento com o 
Poder Executivo Estadual, disse "que 
são poucos os pedidos merecedores de 
atenção e aceitos pelo Governador". 

Dos 9 vereadores que compõem o 
Legislativo local, cinco deles apoiam 
a sua adminsitração - concluiu. 

NILÔPOUS 

No último dia 29, às 8 horas, 
teve início, em Japerí, a 1 ª 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, nas dependências da 
Escola Armando Dias. O objeti
vo, foi avaliar as diretrizes gerais 
do setor da saúde no Município. 
Ao final do encontro, foi instituí
do o CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, composto por 12 
membros. A Sanitarista Rosana 
Gomes Coelho, disse a nossa 
reportagem, "que a Conferência, 
teve como tema, legitimar algu
mas práticas do Sistema Unifica
do de Saúde (SUS) e cumprir as 
exigências do Ministério da 
Saúde, compondo o Conselho, 
para que possam ser repassa
das as verbas destinadas ao Se
tor, para o Município". 

O Dr. João Moraes, abriu a 
Conferência, abordando o de
sempenho de sua Secretaria em 
1993 e as perspectivas para o 
ano que se inicia. 

A Ora. Rosana fez uma ampla 
explanação sobre o perfil epide
miológico do Município. 

Aul~V 
,r 

ilia Camela Dulra, 1.728. 

• 791-41 f.2 
fUIAnllllioT ... Uenlm,41-sala308 

11' 756-9084 

14 ANOS SERVINDO A POPULAÇÃO IGUAÇUANA 

ELMAR TRANSPORTES LTDA 
Rua Bahia, 135 Posse Nova Iguaçu 

Tel.: 767-2576 / 2577_ 
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Polícia Civil - Marionete nuin Circo de Violência 
A reportagem realizada pelo Fan

tástico, no dia 09, mostrando a reali
dade das Delegacias de Polícia em 
todo o Território Nacional, demons
tra e toma pública o descaso com que 
as autoridades governamentais tra
tam a segurança pública. 
Todavia, neste momento, há de se 

parar e fazer uma reflexão. Quem 
está mais exposto a violência urbana 
que cresce a cada dia, a polícia ou a 
população que dela depende? Ou 
ambos? 

Ora, o homem é educado desde a 
sua primeira infância, com amor e 
carinho: ensinam-lhe os princípios 
básicos para se viver em sociedade; 
dizem-lhe que devem amar seu se
melhante e que matar é crime. Ao se 
tornar adulto, esse mesmo homem 
ingressa na polícia, mantendo viva 
ainda, em sua maioria, os ensinamen
tos recebidos. Tem o coração cheio 
de sonhos e esperanças. Mas no dia
a-dia dos eu trabalho, ele se depara 

com todo o tipo de violência, crianças 
estupradas, cheirando cola, prosti
tuídas, roubando e até matando. En
frenta bandidos, troca tiros, mata e 
morre. 

Nessa luta diária, própria da profis
são, esse homem desprotegido e 
abandonado enfrenta a sua própria 
sorte, sem apoio emocional, psicoló
gico e social. 

Esse homem! Esse ser humano! Jo
gado às ruas, seu consciente entra em 
conflito com seu subconsciente. Ma
tar é crime? Como não matar, se dis
so depende muitas vezes a minha vi
da. Amar meu semelhante? Como, se 
a cada esquina uma criança é estu
prada, um cidadão é assaltado, um 
outro é assassinado brutalmente, 
minha vida e de outras pessoas cor
rem risco diariamente. 
Esse homem, nosso policial, que 

outrora fora o orgulho de nossa so
ciedade, nos protegendo em todos os 
momentos de nossas vidas, hoje, mar-

NOVO BEIRUTE Restaurante 
"0 melhor da Cozinha Arabe" 
O Atendimento que você merece. 

Rua Dr. Barroa Júnior, 644-Tel: 767~ 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu • AJ. 

ginalizado, corrompido, ~ndurecido 
e psicologicamente desequilibrado, 
não acredita mais nos sonhos, no go
verno, na soc;iedade que lhe cabe 
guardar e nem mesmo em Deus. 

Não possui condições dignas de vi
da e de trabalho. 

O salário que percebe, só lhe dá 
opção de residir em áreas carentes, 
cuja condição de vida, muitas vezes 
desumana, é liderada por grupos de 
traficantes, obrigando-o a manter 
relações amigá~eis com esses mar
ginais, a fim de assegurar sua inte
gridade física e a de seus fami
liares. 

No se!.! trabalho, convive com a mi
séria humana, trava uma luta desleal, 
onde seu adversário, fisicamente 
bem preparado, bem alimentado, 
bem vestido e muito bem armado, lhe 
enfrenta nos morros, nas esquinas e 
no seu próprio trabalho. 

Portanto, faz-se necessário, que to
dos os segmentos da sociedade, se 

Sllmárla Berrlel 
unam em defesa desse homem, exi
gindo das autoridades compe
tentes, providências urgentes, no 
sentido de que seja restabelecida a 
ordem e a credibilidade. Transfor
mam esse homem, novamente, em 
um homem digno e honrado, 
consciente de seus deveres e obri
gações, resgatando seu maior direi
to constitucional, que é o direito de 
"ser um homem livre, respeitado e 
com condições financeiras de man
ter e educar sua família". · 

E tudo isso só poderá se tornar rea
lidade, quando a sociedade organiza
da, através de suas lideranças, não 
mais permitirem que nossos gover
nantes manipulem a polícia de forma 
leviana e arbitrária. 
Que Deus abençoe esses homens, 

grandes heróis dessa luta tão desi
gual. 

Silmária Berriel é empresária em 
Belford Roxo . 

AUTO OFICINA 
SANTA HELENA 

31 Anos Servindo a 
População lguaçuana 

1963 à 1994 
Serviços especializados em 

Bat~rias Novas. 
Vendas de Baterias Novas -
Carga Lenta - Carga Rápida. 

Elleser Batls1a Fonseca 
Elleser Batista Fonseca FIiho (LIU) 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! 

R. Prof. Paris, 280 - Nova Iguaçu• RJ • Tel.: 767-2451 
(ao lado do ~lo Monteiro Lobato) 

Em frente Estação de 
Nova Iguaçu 

3Amblentes 
Todos os sábados 

MOTÉIS MEDIEVAL LTDA. 

***** RODOVIA PRESIDENTE. OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

e 
E 

ANUNCIE NÁ RBR'SOII,. ANOS NO AR 
A SERVIÇO DA COMUNIDADE. 

SiWlot: Rua Roc:hli e.valho, 1232, SIL 203/204 
Centro- 8edÕtd Roxo. 

°"960CWnlcloCopliald1 ,.R111 ld-1~ 

M Rua Virgilina Bicchieri, 61 Belford Roxo - Tel.: 761-4881 
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BELFORD ROXO 

ESCOLHE SEU REI MOMO 

Fábio Menezes 

Rei Momo "Mojlca", acompanhado de 
Edlnho, do Turismo. 

Belford Roxo, escolheu, na noite do último 
dia 30, na Quadra da Escola de Samba Ino
centes, antre três fortissimos candidatos, o seu 
Rei Momo. Da difícil e disputadlssima eleição, 
com um juri formado por competentes figuras 
do mundo carnavalesco do Município, o ven• 
cedorfoi o simpático Celso Pedro dos Santos, 
o popular 'Mojica", com seus 173 quilos de 
alegria e 1,83 de altura. 

Antes, já haviam sido escolhidos o Cidadão 
Samba (Edson Bombeiro) e a Rainha (Sandra 
Lúcia). O 1 ° Rei Momo daquela cidade, toca 
todos os instrumentos de percussão e traba
lha, como estivador, no Cais do Porto. Resi
dente no bairro Sargento Roncali é de família 
ligada ao samba. 

CARTA À REDAÇÃO 
Recebemos do Superintendente 

de Turismo de Belford Roxo a se
guinte carta que subscrevemos abaixo: 

Senhor Editor: 
Foi com surpresa que deparei no 

último número desse prestigioso 
Jornal, já que sou um assíduo leitor, 
com uma nota que merece alguns 
reparos deste, já que sou responsá
vel pela Superintendência de Turis
mo da Prefeitura de Belford Roxo, 
órgão organizador do concurso Miss 
do Município, versão 94. 

01- Com relação ao articulista que 
não assinou o artigo, se escondendo 
no anonimato, não dizer o motivo de 
que entre as cinco finalistas, "uma 
delas não tinha a menor condição de 
estar classificada". Gostaria que o 
ilustre jornalista, autor da infeliz no
ta, especificar o motivo; 

02 - Por que não citou o cargo que 
o Sr. Ronaldo Júlio ocupa na Prefei
tura de Belford Roxo, já que o mes
mo, para felicidade do povo belfor
roxense, exerce com dignidade, 
eficiência e honradez, é titular da 
Secretaria de Cultura do Município; 

03 - Para aumentar as gafes citadas 
no referido artigo, infelizmente o 
articulista diz que "a gata de lindíssi
mos olhos verdes ... ", o que a Miss 

Patrícia Cardoso é uma linda MO
RENA DE OLHOS AZUIS. En
tendeu? 

04 - Quanto a execução do hino 
Nacional: - Infelizmente, o patrio
tismo ainda não chegou até a coluna 
de alguns jornalistas do nosso País. 
Se puderem, viajem para um País do 
1° Mundo e verão que o Hino Na
cional nos Estados Unidos, é tocado 
e cantado por todos, até em desfiles 
de Escolas de Samba: Portanto, a 
intenção do Município de Belford 
Roxo, é a de recuperar o patriotismo 
e parte cívica do cidadão, que está se 
perdendo, em face de informações 
maliciosas iguais a publicada neste 
número - 1 ª Quinzena de Janeiro -
do bonito "Sem Fronteiras". 

Peço que este jornal faça valer o 
direito deste missivista, de acordo 
com a Lei de Imprensa, em publicar 
esta carta, com o mesmo destaque 
que esse periódico inseriu na referi
da edição. 

N.R.As explicações .solicitadas pe
lo na;so amigoEdson Buricheforam 
prestadas pessoalmente, e não na; 
moveu, em nenhum momento o de
sejo dedesmerecer o excelente traba
lho que vem executando à frente da 
Sup. deTurismodeBelford Roxo. Vá 
em frenteecontecom a gente! 

.f7 THl;!!-~!!çaRES 
O maior distribuidor de materiais de iluminação da Baixada. 

Tudo em Iluminação, Comercial, Residencial e Pública. 
Peça uma visita do nosso responsável s/ e<>mpromisso (visita) 

Direção: Carlos A. Sampaio 
Av. José Mariano dos Passos, 739; sobr. - Prata-T el: 761 ~135 

Completou mais uma primavera, no 
último dia 28, a Sra. Alzira, esposa do 
Sr. Eraldo Bom, Presidente do ~-C. 
Vilar dos Teles; xxx No dia 02, será o 
aniversário do Sr. CeraldoJuste- R.C. 
Vilar dos Teles; xxx Dia 06, completa
rá mais uma primavera, a Srta. Isaura 
Costa dos Santos, Secretária do Dr. 
lslan Batista, Presidente do R.C. de 
Queimados; xxx Dia 08, aniversários 
dos amigos Abílio Pinto Cerqueira, 
Sócio Honorário do R.C. Leste e Ca
semiro Silva Neto, do R.C. de Nova 
Iguaçu-Leste; xxx Dia 09, mais uma 
primavera do rotariano José Alberto 
da Silva Carvalho; xxx Dia 12, Aniver
sário da Sra. Mariene, esposa do rota
riano Antenor, do R.C. Vilar dos 
Teles; xxx Dia 13, é a vez do Sr. Cris
tóforo Lanzavecchia, apagar mais uma 
vela; xxx Dia J4, César Luiz Barbosa 
Pinto, do R.C. Mesquita, festejará 
com amigos mais uma primavera; xxx 
Dia 15, Antonio Santos Júnior, do 
R.C. de Nova Iguaçu-Prata (Presi
dente); xxx Dia 16, Francisco Carlos, 
do R.C. de Vilar dos Teles, soprará 
mais uma velinha; xxx Dia 17, a Srta. 
fole de Alvarenga Weber, neta do ami
go José Alvarenga, cortará o bolo, jun
tamente com as colegas em sua resi
dência. 

Aos aniversariantes, o Jornal "Sem 
Fronteiras", deseja felicidades e mui
tos anos de vida. Este, são os votos 
sinceros de todos que fazem este pe
riódico. 

PERSIANAS 
ALVORADAI 

Ltda. 

AV. GOV. ROBERTO 
SILVEIRA, 480 

• .JCEO SANTA MARTA 

' 

P.ctrio de q~dade no ensino 
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Box - Cortina Japonesa - Cortina Painel em 
Lona - Veneziana em PVC e Lavagem de 

Persiana Vertical com Resinagem - Pintura de 
Persiana Horiwntal - Consertos em Geral -

Orçamento sem Compromisw. 

■-1• ·-1 -1 -

TEL: 767-1051 

FAX: 768-3222 

~/ Dlreçlo: S6rglo Ramoa 
~~Boi..deblpreulollllnlel ... 

lnlegrlll.-Jardllftilla-MM 

Til: 787-2244 •. Rua Mlrlm, 35 • Cenlro - N. L 
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Em suas andanças pelos telhados da vida 
este GATO encontrou no piranhódromo 
( calçadão da Amaral Peixoto), uma compa
nheira brizotista radical. Num· calor de 40 
graus, ela fez calorosos ataques ao ROBER
TO MARINHO e à Rede Globo. 

No papo mais adiante, mais calma, ela teceu 
elogios ao desempenho de MARIA GIADYS 
no papel de Lucineide em FERA FERIDA. 
Quer dizer, a companheira brizolista, que ata
cou ferozmente o ROBERTO MARINHO, é 
uma telespectadora global confessa. 

Graças a essa e outras companheiras brizo
listas, que garantem preciosos pontos no 
IBOPE, a GLOBO é líder absoluta, principal
mente no chamado horário nobre. Uma lide
rança que, dizem os que nada entendem de 
comunicação, faz com que os poderosos glo
bais conduzam o povo ao seu bel prazer. Na 

verdade, é ao contrário. A GLOBO não 
conduz. Ela é conduzida pelos telespec
tadores através de seu departamento de 
pesquisa que aponta o que eles querem. 

A GLOBO não é alienante. A GLO
BO produz uma programação para 
alienados. 

Os globais seguem a filosofia de mar
keting dos áureos tempos da RÁDIO 

NACIONAL: "se os ouvintes gostam da Hora 
do Pato, prá que discutir com os ouvintes". 

As bichas que fazem "trotoir" na Augusto 
Severo aderiram ao FERNANDINHO e estão 
cobrando em URV - Unidade Real de Victdo. 

O Brasil está transformando-se em um país 
de insones. Os pobres não dormem devido à 
fome. Os ricos não dormem com medo de se
questro e da violência que eles, ricos, criaram. 

Os Bancos vão jogar dinheiro pro ar! Devi
do aos assaltos a carros-fortes, vão transpor
tar seus malotes de grana em helicópteros. 
Vai ser um tal de dinheiro voando ... 

Por hoje é só! 
Agora este GATO vai tomar o seu pires de 

uísque e torcer para que uni helicóptero cheio 
de malotes caia. lá em casa. 

O QUE É O ESPIRITISMO 
Quando os nossos olhos perpassam revistas, livros ou 

jornais na busca de novos conhecimentos, fazem-nos 
vez por outra, encontrar informações sobre as quais 
ficamos algum tempo a meditar. Se não vejamos: 

infinito repleto de astros só reservaria vida ao nosso minús
culo planeta? A Terra não é melhor nem pela sua posição, 
nem pelo seu tamanho ou mesmo pela sua oonstituição: 

O próprio Jesus afirmou: "Há muitas moradas na casa 
de meu Pai" (João: 14, 1 a 3). Por que razão Ele diria 
isso se não para confirmar os presságios dos astrôno
mos contemporâneos. Recentemente o Jornal Nacio
nal apresentou fotos confidenciais da NASA que mos-
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QUEIMADOS NOTÍCIAS 

CARLOS ALBINO 
SEMPRE ATENTO 

Sempre atento às necessidades que tanto preocupa a 
população carente, o Vereador Carlos Albino, inicia 
meritória campanha contra a hipertensão, enfermidade 
que vem atingindo grande parte dos queimadenses. Den
tro dos planos que começam a mostrar seus frutos, foi 
criado um serviço ambulante de atendimento, com apa
relhagem completa para exames e equipes de enferma
gem, que se destina a medir a pressão e orientar os 
hipertensos a se cuidarem na alimentação prescrita aos 
próprios, para que tenham melhores dias de vida. 

Quanto a Cultura, o atuante edil promoverá nos 
últimos dias do mês de março, um encontro de pintores 
e artesãos, sob a coordenação do artista Avelino. O 
evento acontecerá na Casa da Cultura da Cidade e 
haverá premiação para os melhores trabalhos. Pin
tores e artesãos estarão sendo aplaudidos e premiados 
numa grande noite da Cultura queimadense. 

Ainda com o Vereador Pedro Portes, ambos estão 
se empenhando, junto ao Governo do Estado, através 
da Secretaria do Planejamento, a fim de consolidarem 
com a Prefeitura de Queimados, um convênio para a 
construção de Usina de Reciclagem de Lixo, que pos
sibilitará mão-de-obra e limpeza mais eficiente da ci
dade, sem poluir o ambiente. 

Também não esquece os esportes. Recentemente, 
teve a feliz idéia de realizar em sua cidade, um bem 
estruturado Torneio de Futebol de Salão, com a partici
pação de equipes das Igrejas Evangélicas, locais. O even
to, já está previsto para serrealizado no dia 26 de fevereiro 
próximo, na Praça dos Eucaliptos, com coordenação dos 
desportistas Greci, Mauro Ferrão e Celso Ferreira. 

Cezar Said 
mesmo um sentido útil ao universo, reconhecendo que 
o nosso planeta é apenas uà,.a diminuta parcela dele. 

Enquanto insistirmos na nossa suposta supe
rioridade, alimentando vaidades e mesquinharias que 
nos tornam ainda mais vazios e pequenos, seremos 
astros sem luz, negando-nos a brilhar na constelação 
dos que desejam fazer na Terra uma morada feliz, onde 
todos falem o idioma do amor universal. 

Algum tempo atrás noticiava-se a existência de cerca 
de 200 bilhões de estrelas em nossa galáxia e de acordo 
com a Zona de Vida existente em torno de cada uma 
delas. se imaginarmos uma média de 5 planetas gravi
tando em derredor de cada uma, teremos só na nossa 
galáxia 1 trilhão de planetas; 

travam pirâmides na su- ------------------------------. 

Também se tinha, para o universo, um nº hipotético 
de 10 bilhões de galáxias, aproximando-se e afastando-se 
umas das outras numa viagem sem fim pela imensidão; 

Urano é um planeta 70vezes maior que a Terra, Satur
no tem 18 Luas, o-SOi não é nada diante da estrela Capela, 
de 56(X) a 5800 vezes maior que o nosso astro-rei, isto sem 
nos esquecermos de Canopus, estrela que possui 8().000 
vezes maior brilho do que o nosso humilde astro. 

Com tudo isso nos perguntamos porque motivo devemos 
considerar que somente na Terra haja vida? O universo 

perfície marciana. A nave 
Galileu ao fotografar a Ter
ra diagnosticou a inexistên
cia de vida em nosso plane
ta, oquecomprovaoquanto 
a nossa tecnologia ainda 
deixa a desejar. 

Crer na pluralidade dos 
mundos habitados é crer 
na grandeza de Deus, na 
sua inteligência e dar 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e 

Suzi Canuto 

Rua dos Crisântemos, n9 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 

RENATO @(llJOO~ 

11ACREDITANDO NO 
QUE FAZ11 

Tipografia 
São José 
Martel Santiago 
Tipografia Ltda. 

Convbea • Tal6ea Notas Flacala 
lmpreaaos Am Geral 

Qualidade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 
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UMA OBRA DE AMOR AO PROXIMO 
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Professores Jaquellne e Llvlnho da Academia. 

ACADEMIA FORMA 
TALENTOS 

A Academia Riva, localizada na Praça Rui Barbosa, 
13, no centro de Nova Iguaçu, há quase dois anos 
ministra cursos de Modelo, . Manequim, Ginástica, 
Alongamento, Flexibilidade, Judô e Karatê, sob a di
reção dos Professores Livinho e Jaqueline. No próxi
mo mês de abril, serão realizados cursos de balé e de 
todo tipo de dança. A Profa. Jaqueline, continua es
banjando beleza, talento e elegância na passarela. 

Pág.9 

Rotary Nova Iguaçu-Prata 
comemorou seu prime~ro . , . 

an1versar10 Pág. 10 

Durante a solenidade Geraldo da Conceição, o "Geraldáo" 
recebe do Gov. Edson Avelar, o distintivo de "Companheiro 

_ Paul Harrls", observado por Antonio Santos Jr. 

O Pres. Antonio Santos Jr. entrega o troféu, réplica do Marco 
Rotário, ao fundador Wilson Amaro Vital. 

GRITOS SEM SOM 
Sob o título acima, o fantástico jovem artista Flávio 

Nakandakare, morador em Mesquita, estará expondo 
suas excelentes -obras, em estilo próprio, na galeria do 
SESC Nova Iguaçu, cuja "vernissage" se dará nó dia 4 de 
março,Nakandakare define Gritos Sem Som como uma 
série que tem como proposta dar ao expectador a visua
li:zação de um "Grito" Social, não tendo como objetivo 
criticar a situação ... mas a necessidade que sinto de me 
expressar e reivindicar através de cores e formas. A expo
sição irá até 3 de abril, de terça a domingo das 9 às 21 h. 
O SESC/Nova Iguaçu fica na Rua Aimorés 10 - Bairro 
Moquetá . 

1 , ,' • , "- - • • , 1"•• ' • ' - , e •,' • ~ • f 
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NA ALÇA DE MIRA 
Ananias Batista 

,IRO PELA CUL,.,ATRA 
., POPULISMO POPULAR 

Ninguém tem o direito de conde
nar o Presidenté ttamat Franco por 
ter ele assistido, de.: .camarote, ao 
desf.ile <.fas ~scotas decSamba no Rio 
de Janeiro, ' 

Sua atitude,·aJiás, foi das mais sim
páticas, já que l,tm g011emante, seja 
a que .nível for deve estar junto de 
seu povo. Sendo o carnaval a ex~ 
pressão máxima da cultura brasilei
ra, nada mais justo. 

Porém a presença de uma pessoa 
desclassificada, imoral e despudora• 
da, quase põe tudo a perder. Não 
obstante o •caso da calcinha", ou 
seja, a falta dela, a pseudo •modelo• 
Lítian Ramos- até então desconheci
da- conseguiu não só-aparecer, bem 
como ter se voltado contra ela quase 
toda a sociedade brasileira, como se 
viu em inúmeras declarações publi
cadas nos grandes veículos de co
municação, logo após ao escândalo 
provocado por ela. 

A onda de mal estar que a tal •mo
delo" criou, até em nível Internacio
nal, servindo de chacota dos estran
geiros. é um fato que náo deve mais 
se repetir. Aliás, a lei de atentado ao 
pudor ainda não fol revogada. 

Onde estavam a segurança, os as
sessores do Presidente nessa hora? 
Olhando os 'peitinhos' de algumas 
das participantes do desfile? 

Foi, não resta dúvida, uma tentati
va de desmoralização dé Itamar 
Franco que não iria, de forma algu
ma, indagá-la sê estava ou não dê 
calcinha. 

Até a Confraria do Garoto satirizou 
a situação desfilando com várias ga" 
linhas vivas vestidas com calcinhas. 
Para bom entendedor um pingo é 
letra. 

A alegação de Dona Yone, mãe da 
•modeto• de que o biquíni que ela 
usou no desfile estava apertado, não 
justificava que ela o tirasse. Se cada 
um de nós tirarmos as peças que 
nos apertem, hdveriam inúmeras 
pessoas nas 11J3S de meias e sem 
sapatos, sem calças e de cuecas, ou 
sem elas. 

Seria um Deus nos acuda, 
A •armação' que prepararam prá 

cima do Itamar vai ficar, em breve, no 
esquecimento. 

O presidente, nesse epi~ódio, 
conseguiu que a maioria pa:popula-. 
ção o visse como vítima, s~gyndo á 
opinião de várias pessoas por nós 
consultadas, e não corno paructpe . 
dessa canalhice.A tal •modelo" pode 
até ter atingido os seus inconfessá• 
veis objetivos, mas o presidente saiu 
ileso. 

O tiro saiu pela culatra. 
J. Fontes. 

Passando o carnaval em Cabo 
Frio, veio na lembrança, as pri
meiras aulas da política sobre 
populismo e popular. 

Na minha adolesc·ência estu
dava em Natal, capital do Rio 
Grande do Norte e tive partici
pação no movimento estudantil 
dos anos 50, quando fui eleito 

A filosofia populista foi coloca
da em prática pela primeira vez 
no Rio, na década de 30, pelo 
então prefeito do Distrito Fede
ral, Pedro Ernesto, quando de
senvolveu a política de constru
ção de hospitais, depois o Pre
sidente Getúlio Vargas e 
atualmente Leonel Brizola. 

Eu dava risada presidente do Grê- ,.. 
mio da Escola ln- A Prefeitura de Nova quando via placas 
dustrial de Natal. Iguaçu usa em suas no Governo Satur-

Das nossas dis
cussões, aprendí 
qual a diferença 
existente entre a 

placas de obras, nino Braga, "Prefei-
Governo Popular, mas tura Socialista". 

até hoje não A Prefeitura de 
desenvolveu a política Nova Iguaçu usa 

massa, povo e qua- administrativa em suas placas de 
dro político. Mas a popular. obras, Governo 
maior escola de for- '--.___ ________ _,j Popular, mas até 

mação política que tive foi o hoje não desenvolveu a política 
Restaurante Central dos Estu- administrativa popular. Seria a 
dantes do Calabouço no Rio de 
Janeiro, fechado pela ditadura, 
no dia 28 de março de 1968, 
com a morte do estudante Ed-
son Luiz. 

integração do Governo com to
d as as entidades repre
sentativas do Município, a única 
maneira de dividir respon
sabilidade e sair da falência. 

(1P UNILAJE ff, THl;!º~~!!~ES AUTO •se~ Auto Escola Margon 
~ Direção: Paulo Gonzaga 

LAJES 
PRÉ-FABRICADAS 

Cerâmica Própria 

Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Figueira - D. Caxias. 

"ilial: Av. Getúlio de Moura, 616 - Centro - Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Prof- Venina C. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prof" Venlna Corrêa Torres, 230-100 andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 

., . -.. --. ·' 

O maior distribuidor de materiais de llumlnaçlo da BabcadL 
Tudo em Iluminação, Comercial, Residencial e Pública. 

Peça uma visita do n06S0 responsável a/ compromisso (vi&ita) 
Direção: Carlos A- Sampaio 

Av. José Mariano doe Passoe, 739 - IObr. - Prata- Tel: 761-4135 

1:i;:m~;11IB\UB.]~lr11liiiillii1ti~;J 
ANUNCIE NA ABR SOM, t ANOS NO AA 

A SERVIÇO DA COMUNIDADE. 
saaHoa: Rua Rocha Cafvalho, 1232, SIL 203/204 

Centro - 8elford Roxo. 
Dn91o Geral do Comunicador- R1glneldo Plrole 

~ Treinar! Só ligar 

MAARN •ASA• vai te buscar 
-Tel.:. 796-7174 

Rua ltacy, .61 - Juscellno - Nova Iguaçu - RJ 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualidade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
Aoellamoe Bolsas de Empreaat:Jlam«1'& i!Úgral 

Jardim à ea Sltrle - Tel: 767-2244 
Rua Mlrlm, 35 - Centro - N. 1. 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 

MENEZES JÚNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° Andar -Centro - Nova Iguaçu -RJ -Tel.: 768-6847 
. ... - • ,.. . .... -- & ~ .... • ~ .. -., ~ ' _,. 'i ... • • ., .... 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

SUICÍDIO 
Conquanto existam casos de suicídio 

consumidos por indivíduos normais, a 
maioria dos que atentam contra a vida o 
fazem no decurso de um estado mental 
mórbido. 

Brockhans empregou a expreessão 
"suicídio de fuga", cm que o gesto é rea
lizado por um indivíduo sob um estado 
de grande tensão emocional, no propó
sito de fugir de um conflito interior. 

Há circunstâncias que favorecem a 
realização da auto-eliminação: desâni
mo, queda da tensão psicológica; revol
ta, ansiedade, tédio, desejo de morrer já 
anteriormente manifestado; um tempe
ramento arrebatado, impulsivo; amor
próprio ferido, enfim, diminuição ou 
perda da auto-estima, etc. Cabe ao mé
dico, sempre que deparar com um pa
ciente que manifeste idéias de suicídio, 
procurar protegê-lo e ampará-lo. uma vi
gilância rigorosa, a retirada do alcance do 
doente de todos os meios de que possa 
lançar mão para consumar o seu intento. 
O emprego de psicoterapia e outros mé
todos que atuem eficientemente, demo
vendo o paciente de seus propósitos. Em 
caso extremo, a internação em estabeleci
mento especializado, quando houver difi
culdade na vigilância domiciliar, pelos ris
cos a que fica exposta o doente quando 
não é tratado precocemente. 

Ao lado da terapêutica sintomática, 
que visa combater a desnutrição, a insô
nia, a angústia, a ansiedade, os distúr
bios neurovegetativos, as desordens en
dócrinas, e os focos infecciosos por 
acaso existentes, é de vantagem estabe
lecer-se um regime adequado, sobretu
do quando o estado geral se ressentir de 
alimentação dcfü:icnte, comum nesses 
casos, pois que o paciente tende a aban
donar -se à própria sorte. 

A terapêutica medicamentosa, pela 
moderna e variada psicofarmacologia, 
presta indiscutível auxílio, conforme o 
caso. 

Nas formas mais rebeldes, além das 
medidas de segurança já citadas, a ele
troestimulação, entre outras, é aconse
lhada. 

A psicoterapia, sob as suas diversas 
modalidades, atua de forma eficiente 
no tratamento, as vezes isoladamente, 
ou a titulo auxiliar de outras terapêuti
cas. 

O tempo é o senhor da razão. 
Que Deus nos proteja e ... 
até lá ... 

PS: Se você gosta de !er esta coluna, 
anuncie o seu negócio no Jornal "Sem 
Fronteiras". 

Tel.: 767-1198 
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Manoel Tabella 

IMPRESSIONISMO 
A data histórica do início do Im

pressionismo, é situada em 15 de 
abril de 1874. Naquele dia, efetiva
mente, inaugurava-se nas salas em
prestadas pelo fotógrafo Nader, no 
terceiro andar do número 35, do 
Boulevard des Capucines, a primei
ra exposição de pintores impressio
nistas. 

Na verdade, os artistas exposi
tores ainda não eram chamados as
sim. Os trinta pintores que organi
zaram aquela exposição ( onde 
figurç1va também o italiano De Nit
tis) se apresentaram sob o título 
"Sociedade Anônima dos Artistas, 
Pintores, Escultores e Gravadores". 
A exposição deveria ter sido uma 
desforra de todas as rejeições, as 
oficiais e as do público verificadas 
durante os Salons, iria ser a prova 
convincente, para todos, da capaci
dade artística deles. Em vez disso, 
transformou-se num terrível fiasco. 
Entre todas as obras expostas, ven-

deu-se uma única pintura: "A Casa 
do Enforcado", de Cézanne,adqui
rida por Arnaud Doria, um nobre 
de origem italiana que amava Paris. 
Toda a imprensa acolheu mal a ex
posição e agravou as incom
preensões e os escárnios do públi
co. Apareceu um número do Jornal 
"Charivari", com um artigo de Louis 
Leroy, no qual o t ítulo do quadro de 
Claude Nonet, pintado em Londres 
em 1872. Impressão, sol nascente, 
dava pretexto para zombar de todos 
aqueles expositores com o adjetivo 
intencionalmente escarnecedor de 
"impressionistas". 

O insucesso repercutiu clamoro
samente, quando, menos de um ano 
depois, em 24 de março de 1875, os 
mesmos pintores organizaram um 
leilão de suas obras, nas vizinhanças 
do Hotel Drouot. Por setenta qua
dros cedidos naquela ocasião, foram 
arrecadados 10.346 francos, uma mé
dia de 150 francos, por quadro. 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella - Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 - Vila Garrido - N. Iguaçu - Tel:767-1721 
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Ltda. Editora e Publicações Gráficas Fishers Lida. 

Redação, Administração e Publicidade: 
R. Barão de Tinguá, 669 - Centro - Nova Iguaçu 

RJ. - CEP. : 26.250-010 - Tel. : 767-1198 
CGC (MF): 36.523.611 /0001-61 lnsc. Mun.: 072296-7/01-8 

Fundado em 1 ° de junho de 1992 

Diretor Presidente: João Fontes de Almeida 
Diretor Vice-Presidente: Antonio Aparecido de Oliveira 

Diretor Comercial e Administrativo: Carlos Roberto A. Trigo 

Assessoria Jurídica: Dr. Edson Ferreira de Lima 

Sucursal Betford Roxo: Rua Almério, 65 - Centro 
Rio: Rua D" Joaquina, 38 c/3 - lnhaúma • RJ - Tel:595-9727 

Representante em Queimados: Oziel Peçanha 

Editoração Eletrônica: Luiz Fernando Monteiro 
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DOENÇAS EMOCIONAIS 
PSIQUIATRIA - MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 

Professor da Universidade do Rio de Janeiro • UNI-RIO 
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Em frente Estação de 
Nova Iguaçu 

3Amblentes 
Todos os sábados 

Persiana Vertical e Horiwntal 
- Porta Sanfonada - Portas de 

Box - Cortina Japonesa - Cortina Painel em 
Lona - Veneziana em PVC e Lavagem de 

Persiana Vertical com Resinagem - Pintura de 
Persiana Horizontal - Consertos em Geral -

Orçamento sem Compromisso. 
Porta em PVC - Tudo em 2 vezes sem juros. 

Rua Joaquim Vltórlo~ 134 - Piam - Belford 
Roxo- RJ -Tel: 761-4258 

Tipografia 
São José 
Martel Santiago 
Tipo.grafia Ltda. 

Convites - Talões Notq..flocala 
lmpreaaoa em Geral 

Qualidade e Pontualidade 
Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas~ 46 - centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767•5470 
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ECOLOGIA E MEIO-AMBIENTE ENFOQUE DO COTIDIANO 
FÁBIO MENEZES 

-CRIAÇAO DE MINHOCAS TERRA DE DEUS, TERRA DE IRMÃOS 
Existe um-adágio popular que diz: leira. Hoje somos um gigante graças 

aos bandeirantes e, este gigante 
continua adormecido por simples co
modismo e preguiça. 

Um dos mais rentáveis negó
cios, é a criação de minhocas, 
que possuem uma idade máxi
ma de 15 anos e que produzem 
humus (excelente fertilizante na
tural) e com impressionante ca
pacidade de reprodução. 

Cada colônia de minhoca, é 
vendida numa caixa de isopor, 
com capacidade para seis a oito 
mil minhocas. Ao cabo de oito 
meses, esse número aumenta 
para 80.000 bichos. 

"Faça o que eu mando, mas não faça 
o que eu faço", e algumas instituições 
e órgãos seguem a risca este precei
to; como também nós brasileiros, 
que por índole somos pacatos,,ordei
ros, descansados e acomodados, 
cumprimos ao pé da letra, sem con
testar ou mesmo entender (a própria 
história o demonstra) que sempre so
mos usados com interesses subter
râneos. 

Uma das instituições mais ricas do 
mundo (talvez a mais rica), com vastas 
propriedades e imóveis em todos os 
continentes, nada faz para usar o que 
possui de benefício dos necessitados. 
Segue a risca as palavras de Cristo: -
•Dai de comer a quem tem fome e de 
beber a quem tem sede•, só que dela 
não é dado NADA, é sempre: •venha a 
nós, ao vosso reino nada•, quando 
muito, recebe e dôa (funciona como 
simples entreposto). 

As minhocas são criadas em 
anéis de concreto ou em minho
cários retangulares, que têm de 
ser protegidos da ação da natu
reza e de pedradores. Depois 
de adquirir cada caixa ecológi
ca, o criador distribui as minho
cas em quatro anéis, colocando 
dois mil bichos em cada um. 
Antes de pôr as minhocas no 
minhocário, porém, é preciso 
colocar uma camada de 15 cen
tímetros de esterco curtido. Em 

cima dos bichos, deposita-se 
mais 15 centimetros de esterco 
curtido e- palha seca, par~ aju
dar a manter a umidade do am
biente. Também é indispensá
vel, colocar uma tela de nailon 
para evitar a entrada de preda
dores. 

Agora inventou mais uma: TERRA 
DE DEUS, TERRA DE IRMÃOS, 
concordo, mas vamos primeiro distri
buir as terras (e que são muitas) que 
pertencem a Igreja (e por extensão a 
Deus) que nada produz, ou mesmo 
benefícios diretos ou indiretos trazem 
às ·ovelhas necessitadas". Feito isto, o 
passo seguinte é colonizar as áreas 
virgens da imensidão territorial brasi-

É simples e fácil incitar multidões a 
ocuparem e apossarem-se de terras 
e imóveis alheios que muitas vezes 
além de estarem produzindo, custa
ram anos e anos de trabalho, sacrifí
cios, privações, dinheiro e sonhos 
dos que as possuem. Quem possui 
algum patrimônio adquirido honesta
mente, sabe na pele o quanto cus
tou, mas o mesmo não pode ser dito 
da Igreja, pois tudo que tem é produ
to de doações, contribuições, etc. 
dos "irmãos" que num aperfeiçoa
mento das indulgências vendidas na 
Idade Média como passaporte para 
o •céu' e simples absolvição dos 'pe
cados•, creêm que fazendo estas 
boas •ações• estarão a salvo no juízo 
final. Como nada lhe custou, nada 
mais justo que distribuir o que ao 
povo pertenceu e pertence. 

Jesus quando aqui esteve não uti
lizou de pompas e mordomias a que 
até fazia jus, deu não obstante de
monstrações patentes de pobreza, 
de humildade, atendimento aos mais 
necessitados e até de sacrifícios. Di
vidia e até multiplicava para atender 
e socorrer os irmãos. 'A JUSTIÇA PA
RA SER BOA, COMEÇA EM CASA•. 

A 

ANUNCIANDO AQUI VOCE CHEGA 
MAIS DEPRESSA NO CONSUMIDOR QUE LHE 

INTERESSA - LIGUE: 767-1198 

~e ,l~OGERVIL ) 
Indústria e Comércio de Carimbos e 

Gr,flca Ltda. 
*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Dlreçlp: Joio Batista Barbou 
Quelmad09: Rua P~r• Marquee, 31 Nla 11 

Nova Iguaçu: 
Trav. Vboly 17 • (Em frente• 14ª ZE) 

Com n1e anúncio voc6 ter6 um dNconto eapectal. 

AUTO OFICINA 
SANTA HELENA 

31 Anos Servindo a 
População lguaçuana 

1963 à 1994 
Serviços especializados em 

Baterias Novas. 
Vendas de Baterias Novas -

Carga Lenta - Carga Rápida. 
Eller Batista Fonseca 

Elier Batista Fonseca FIiho (LIU) 
R. Prof. Paris, 280 - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-2451 

jao lado do Co16glo Monte,ro Lobato) 

- CON'ltNIOS: 
Polícia.Militar, Corpo de Bombeiros, PebObrás, 

Ministérios dos Transportes, COJ11)aCta{. 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de N<ria Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179- Nova lguaçu-RJ 

Tela.: 787-0124 / 767-0SD 
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ENCONTRO E REENCONTRO 
DE AMIGOS 

O Programa "Vamos Dar as Mãos" 
foi instituído por N isval de Ma
galhães com o objetivo de promover 
o encontro e reencontro de amigos, 
com reuniões semanais às quintas
feiras, no horário das 20 às 22 horas, 
à Rua Hercília, 1071 - Vila Emil, 
Mesquita - ou nos diversos núcleos 
que estão sendo criados em outras 
local idades. 

Nestas reuniões, são promovidas 
palestras sobre atividades al truísti
cas, filantrópicas, de negócios e até 
políticas ou religiosas sem nenhuma 
facção ou proselitismo, a participa
ção é franqueada a qualquer interes
sado, objetivando o encontro ou 
reencontro fraternal e amistoso en
tre amigos. 

A idéia foi mot ivada no Progra
ma radiofônico "Vamos dar as 
Mãos", que é apresentado aos sá
bados, das 11 :05 às 11:30 horas, 
pela Rádio Mauá-Solimões, e seu 
apresentador se justifica: - "Te
nho um grande rol de amigos que, 
para mim, é semelhante a uma 
grande árvore com muitos ramos 
e em cada ramo está registrado o 
nome de um(a) amigo( a) . São 
muitos amigos, grandes e peque
nos e todos bem caros. Neste rol 
estão incluídos os de longe e os de 
perto. Os antigos e os mais re-

centes. Os que vejo a cada dia e os 
que raramente encontro. Os sempre 
lembrados e os que às vezes ficam 
esquecidos. Os constantes e os inter 
mitentes. Os das horas difíceis e os 
das horas alegres. Os que, sem que
rer, eu magoei, ou sem querer me 
magoaram. A queles quem conheço 
profundamente e aqueles de quem 
conheço apenas as aparências. Os 
que pouco me devem e aqueles a 
quem muito devo. M eus amigos hu
mildes e meus amigos importantes. 
os nomes de todos os que j á passaram 
pela minha vida. É uma árvore sim
bólica, porém de raízes muito pro
fundas para que seus nomes nunca 
mais sejam arrancados do meu cora
ção. De ramos muito extensos, para 
que novos nomes vindos de todas as 
partes venham juntar-se aos exis
tentes. De sombras muito agradáveis 
para que nossa amizade, seja um au
mento de repouso nas lutas da vida". 

E conclui o amigo N isval de M a
galhães: - "Se você faz parte desse 
rol, venha "dar as mãos", compar
tilhando das reuniões antes citadas. 
Estão incluídas nesse rol todas as 
enti dades altruíst icas e filant róp i
cas, en t re est as, a Associação 
Cristã de Idosos que abre esse es
paço para o encontro e reencon
tro de amigos". 

:!1t\~J:!:~~ft~f 1!~ll~lltll1ll!~:lt~ll~~r:~f lll!l1I 
Marmoraria Iguaçu Uda. 

M6rmores para Construqões- lnstalaçóes Comerciais 
em M6rmore e Granito. 

HORÓSCOPO CIGANO 
Mohammad 

Punhal (Áries) - Os nativos desse 
signo devem se esforçar mais, pois 
nada cai do céu. Cuidado com a 
saúde. Nº 7 - Pedra: D iamante ou 
Rubi. 

Coroa (Touro) - Os nativos do pri
meiro decana to, devem evitar sair de 
casa, no fim de semana, pois a coisa 
está preta. Para o segundo decanato 
e terceiro: regular. Nº 4 - Pedra: Es
meralda ou Safira. 

Candeias (Gêmeos) - Para todos os 
nativos regidos pelo signo, este pe
ríodo vem trazendo mudança radi
cais. Cuidado com o que falar. Nº 3 -
Pedra: Ágata. 

Roda (Câncer) - Não fique re
moendo lembranças amargas, a vida 
continua. V iva agora de forma mo
derna e consciente. A vida é como 
uma roda. Nº 1 - Pedra: Rubi' ou 
Ágata. 

Estrela (Leão) - Você não tem j ei 
to mesmo, sua necessidade de brilhar 
mais que o sol, ainda vai lhe dar dor 
de cabeça. Mesmo assim a sorte lhe 
sorrirá. Porém não abuse. Nº 8 - Pe
dra: Brilhante ou Ônix. 

Sino (Virgem) - Os astros desacon
selham que faça qualquer tipo de via
gem. Nos demais assuntos: estável. 
Calma e prudência acima de tudo. Nº 
2 - Pedra: Crisólito ou Granada. 

-

Moeda (Libra) - Não aja de forma 
precipitada, acalme-se e faça o que 
tem de fazer. A verdade sempre apa
rece. Nº 9 - Pedra: L apis- Lazuli ou 
Opala. 

Adaga (Escorpião) - Para os que 
"permanecem" solteiros, período de 
boas surpresas. Para os casados, 
grandes alegrias no final do mês. Pe
dra: Água Marinha ou Topázio. 

Machado (Sagitário) - Sonhar não 
é pecado. Mas sonhar sem construir 
não levará você a nada. Saia da indo
lência, preocupe- se com o trabalho 
e a família, senão ... Nº 11 - Pedra: 
Turquesa ou Topázio. 

Ferradura (Capricórnio) - A fase 
das "vacas magras" estão passando 
para o de vacas gordas. Aproveite ao 
máximo. Nº 14 - Pedra: Ametista. 

Taça (Aquário) - Este período para 
os nativos desse signo não é dos me
lhores, mas com coragem os proble
mas serão resolvidos. Nº 3 - Pedra: 
Ametista. 

Capela (Peixes) - Est~ ano será fa
vorável para Capela para os que ani
versariam de 21/02 a 18/03. Após esta 
data é a entrada do inferno zodiacal. 
Nº 17 - Pedra: Safira. 

Centro de Astrologia Cigana e consultas com 
Tarô, Prof. Mohammad. 

768-4529 (1 HEVE) 

NAO DEIXE QUE UM 

Mausoléus - Revntlmentoa em Pisos. UM POSTO COMPLETO 
Av. Nlo Peçanha, 670-Tela:-767•1196/767-8563 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
"O melhor da Cozinho Arabe" 

O Atendimento que você merece. 
flua Dr. ~ Júnior, M4 - Tel: 717-a72 

Av. ~ hbloeo, 131 - Nova .Iguaçu · RJ. 

AV. GOV. ROBERTO 
SILVEIRA, 480 

TEL: 767-1051 

FAX: 768-3222 

CAMPANHA 
"SEM FRONTEIR:4S11 

CONTRA AIDS 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1994 

"TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE" 
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Milhares de carnavalescos prestigiam a 
maior festa popular em Belford Roxo 
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"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" 

ajudar todos os eventos que levem 
alegria e incentivo a toda a popula
ção, não só daquela simpática locali
dade, como também, dos Municípios 
vizinhos. 

O rei Momo, Celso Pedro dos San
tos, o popular "Mojica", 40 anos, 1,83 
de altura e com seus 173 quilos, o 
Cidadão Samha, Edson Bombeiro e 
a sempre sorridente Sandra Lúcia, 
contagiaram os foliões que nos três 
dias dedicados a folia, souberam sam
bar como autênt~cos malabaristas e 
eletrizantes gingados e contagiar a 
grande multidão de carnavalescos, 
que, na sua maioria fantasiados, sou
beram prestigiar a maior festa popu
lar do mundo, que é o Carnaval. 

INSS PUNE INVÁLIDO 
Após ter sofrido dois 

derrames cerebrais, 
Sebastião Machado 
Soares, foi aposentado 
pelo FUNRURAL de Na
tividade, onde prestou 
a maior parte de seus 
serviços , através do 
benefício 615077/04, 
em laudo assinado pe
lo Dr. Geraldo (?) e o 
benefício pelo repre-

O Cidadão Samba Edson O rei Momo "Mojica", já é veterano 
nos desfiles, pois, durante dez anos 
fez parle da E.,;cola de Samba Man
gueira. Agora. passa a enriquecer. 
com su11 vasta experiência e grande 
embaixador na arte de transmitir ale
gria e entusiasmo a todos que parti
cipam das populares festas, com a 
consagração do seu nome, como 1 ° e 
Único Majestade de todos os foliões 
hei fo rroxenscs. 

sentante do FUNRU- L.:==============;;.;;.;_= 
Bombeiro (E), a Rainha do 

Carnaval Sandra Lúcia (centro) e o 
rei Momo "Mojica•. 

Conforme havía mos previsto, cm 
riossa edição anterior, Bclford Roxo 
realizou o maior carnaval da Baixada 
da Guanabara. que contou com o 

apoio da Prefeitura local, através da 
sua Superintendência de Turismo, 
porquanto não mede esforços cm 

~, ~ COJ'I\ÉRCIO E ;, ... r. D I SERVIÇOS lJDA 

Materiais de Escritório em geral e 
Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Capu1o e 
Eduardo de Souza Capu1o 

RAL, daquela locali
dade, Otávio da Silva 
Nascimento. 

Estranhamente, ao ser transferi
do o pagamento desse benefício 
para Nova Iguaçu, o INSS, numa 
medida injusta e desumana, já que 
o beneficiário, não tem, hoje, 
condições de locomover-se e de 
comunicar-se, inclusive com perda 
de consciência e de fala, resolveu 

Sê como o Sândalo que 
perfuma o 1ºachado 

que o fere! 

FORTALEZA 

Na foto o "Injustiçado" 
Sebastião Machado Soares. 

cancelar o citado benefício. 
Doente, idoso, inválido, ainda tem 

que enfrentar enormes dificuldades 
financeiras para sua alimentação e 
medicamentos. 

Espera-se que o INSS reveja esta 
"punição" injusta fazendo prevale
cer o seu direito constitucional a 
vida. 

Bebidas em Geral. 
Excelentes Promoções 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124-~ and. 

Adrrdnlalradora, Advocacia e Seguros .. Geral 
CornpraeVendade....,.·Ewtluraa•L•11l31Ne 

~: Joe6 Carloe NMcllnenlo 
Av. Retiro da Imprensa, 1.823 

Belford Roxo - RJ. 
São João de Merltl - RJ 

Tel: (021) 756-3414 Fax: (021) 756-3414 
Rua flochll Carvalho, 1330 • ..... 304 • 305 - c.ntro -

Belfordfloao-RJ-Tel:N1..,S 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
eu.;·.-.... ···· ,.. ... -· · · t· ... · '· ··•) · ··· -1· · ·--- · · .,,,,. ·•· ·. -· • t ;.. .. · ; .- -·-t·-· -•-•.•-t·-t--•-•.·?t·t·-t·---5·-t·-·:t·-{ ·-·-·-t·-k·4 --·-»"·· ·-t· .. ·-·4-$--{ _.,.,. ... -.-.·.-.. .-.-.-.. ;-.-..... ···{ ·- -·-·-·-··}·-•4}--§!···*-§."'!4•--;-.-;-g-:-;-.•:-.-.·X·-'.M·······"··+ ...... 8 ··%,.. ...... fr .... y.}--k?.!í-·?i-·:S!' 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e 

Suzi Canuto 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 

Se você não anuncia ,, 
como e que o 

consumidor vai saber 
onde você está? 

ANUNCIE! 
,, 

LIGUE PRA GENTE 

e 1s1-119a) 
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t:ifi~i!Miíiiiiiii!iiiiif~ 
Encontro sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
A Universidade Popular da Baixada, rea

lizou na ABEU, em Belford Roxo, um en
contro sócio-educativo, em convênio com a 
Fundação Centro Brasileiro para a Infancia 
e Adolescência, que contou com o apoio do 
Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro e dos Conselhos Municipais de Du
que de Caxias, Nova Iguaçu e São João de 
Meriti. 

Nossa reportagem anotou, entre outras, 
as presenças da Prof' Adelaide Cavalcanti 
Santana, da SEPE, de Duque de Caxias, 
Prof' NoaleToja, da Casa da Cultura de São 
João de Meriti e da Casa Cia. que cuida dos 
projetos de meninos do Rio Cruzada do 
Menor, em Copacabana; Marinete Valen
tim, de São João de Meriti; Francisco de 
Assis Freitas, da Federação das Associações 
de Moradores de Belford Roxo; Vera Cae
tano, de Nova Iguaçu; Rita Andréa, da Rede 
de Defesa da Espécie Humana; Promotora 
Rita Braw; Prof' Zinha Domingos, Coordenadora Cul
tural dos Projetos dos Cieps, de Duque de Caxias. 

O assunto predominante nos trabalhos, foi sobre o 
cumprimento da Lei nº 8069, promulgada em 1990, 
conhecida como o Estatuto da Criança e do Adoles
cente, que constituiu-se num importante instrumento 
de rearticulação do sistema de proteção aos direitos 
desses setores da população brasileira. 

A maior parte da sociedade, assim como uma parte 
dos agentes do poder público, desconhecem ou não 
possuem um entendimento preci~~ do conteúdo e ~o 
alcance dessa Lei, o que tem ongmado algumas dis
torções, tanto no acesso aos mecanismos que a citada 
Lei determina, como na própria instalação desses ins
trumentos. 

Além da descrição dos direitos que hoje são inerentes 
à população infantil e adolescente, determina que se
jam implantados em cada Município do Brasil, Conse-

ACERTE NA MOSCA!!! 
ANUNCIAR 

SEM FRONTEIRAS 

É ATINGIR O ALv(@) 

LIGA PRÁ GENTE 
TEL: 767-1198 

Noale Toja, Prof- de Balé 

lhos Municipais de Direitos e Conselhos Tutelares, 
constitu[dos por representantes dos cidadãos e dos po
deres públicos, com funções de formular políticas pú
blicas, instituir e executar novos padrões de atendimen
to, principalmente a crianças e adolescentes que se 
encontram em estado de risco potencial ou real. 

Dezenas de pessoas participaram do evento, lotand? 
o espaçoso auditório daquele estabelecimento de ensi
no, que assistiram, no segundo dia do certame, a u~a 
apresentação de balé, com os adolescentes da Casa Cia. 
de Copacabana, sob a direção da competente Prof' 
Noale Toja, que, além de ministrar aos jovens, aulas de 
Teatro, Literatura e de Cursos Profissionalizantes, par
ticipa com os mesmos, de passeios turísticos por todo 
o nosso Estado, numa iniciativa das mais louváveis, 
para que aqueles meninos e meninas tenham um me
lhor e saudável contato com a Sociedade, pois repre
sentam o futuro do nosso País. FM 

[OFMAC] 
Comércio e Assistência Técnica de 

Máquinas de Escritório Ltda. 
CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 

MÁO. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS. 
Rua Mal. floriano Pelxo1o, 1480- 4. 120-Centro 
Shopping Cen1er de Nova Iguaçu) - Tel.: 767-0706 
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PREFEITOS DA 
BAIXADA ASSINAM 

CONVÊNIO 
O Prefeito em exercício de Belford Roxo, Ricar

do Gaspar - acompanhado da Secretária de Edu
cação Priscilla Bouças Villanova-, e seus colegas 
dos Municípios de Japeri, Queimados, Nova Igua
çu, Nilópolis e São João de Meriti - assinou no 
Palácio Guanabara, convênio, sobre a distribuição 
da merenda escolar. O encontro foi presidido pelo 
Secretário de Educação Noel de Carvalho e pelo 
Governador Leonel Brizola. 

US$ 55 milhões, divididos em cinco parcelas, 
serão distribuídos entre os Municípios de todo o 
Estado, envolvendo 5365 unidades àquela Secre
taria.-">. verba será depositada no Banerj. 

Os municípios da Baixada até Niteró i e São 
Gonçalo, receberão mais de US$ 2 milhões nessa 
primeira etapa. Serão be11eficiaddos 300.000 alu
nos. Agora, será possível trabalhar menos preocu
pados com a distribuição da merenda, disse o Se
cretário Noel de Carvalho. Acrescentou, ainda, 
que "essas Prefeituras a gerenciando, será mais 
fácil o barateamento dos produtos. Os fornece
dores· poderão se cadastrar nas próprias Prefeitu
ras". 

A Secretária Priscilla. Villanova disse: "Vamos 
ter todo o cuidado na hora de fazer esse cadastra
mento Tenho certeza que os gastos vão diminuir 
muito na vida do Município, uma vez que a pres
tação de contas será feita diretamente". 

O Prefeito Ricardo Gaspar disse à nossa repor
tagem, "que já era hora de modernizar essa distri
buição. Agora poderemos facilitar muito mais a 
compra". 

Direção: Manuel J. S. Robalinho 

;' ..... 
Entregas à 
Domicílio 

\. . 
Recebemos 'Tickets• 
como forma de paga

mento 

Rua Dr. Thlbau, 20 -Tel: 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 
Belford Roxo - Tel.: 761-4881 

1 ~ de Fevereiro - INÍCIO DO ANO LETIVO DE 9~ 
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SAÚDE 
Urna nação só é forte quando seu povo 

goze saúde, e para que o povo seja saudável 
é necessário que seu governo destine verbas 
suficientes para esse setor, o que não acon
tece com o nosso país. 

Nossos hospitais foram sucateados a um 
ponto jamais atingido neste país. Não há 
leitos em quantidades necessárias, nflo há 
remédios em quantidades suficientes, as
sim como materiais de limpeza, e até mes
mo a ali111~ntaç;10 é parca. Em virtude dos 
salfaios serem ridículos, faltam médicos. Os 
diretores assumem os postos, porém os pro
blemas são tantos que, em pouco tempo, re
nunciam ü comissão, para esfriarem a cabeça. 
Eles não dirigem hospitais, mas sim, convi
vem com problemas. 

Entretúnto, Saúde nflo é só hospitais, é 
coisa muito mais ampla, que se inicia com 

h ' " 1 " 1 h . o com ate as va as negras ma c eirosas, 
que é omk se localizam os focos de mos
quitos, que são transmissores de doenças as 
mais vmiadas. Com o saneamento desapa
recem as valas fétidas e os focos de mosqui
to, e sem eles muitas doenças deixam de 
fazer parte das estatísticas. O uso de água 
potável, tratada c encanada, é outra neces
sic.lade vital pma que o povo passe a gozar 
de saúde. pois é ;1trnvés de úgua imprópria 
para heher que muitas doenças se manifes
tam. tais como o vihrião do cúlera, muito 
em moe.la atualmente. 

G. J. D·E IRAJÁ 
COMPRAS, VENDAS, 

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
REPAROS DE APARELHOS 
TELEFÔNICOS- KS - PABX 

' 
INTERFONES E CELULARES. 

Rua Barão de Tinguá, 669 - Centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.; 767-1198 

1~1:~i!f li~r\:. ':~i~~11iJ:+,-: . 

DARCY CHUFF 

Os hospitais süo poucos e sucateados, 
.por isso não podem fazer frente à cres
cente demanda, é preciso que se construa 
muitos ambulatórios para atendimento 
de casos de menor gravidade, e desse 
modo amenizar a procura por hospitais. 
Entretanto, ambulatórios só existem em 
pequena quantidade, com atendimento 
deficiente, o que o torna quase nulo. Há 
que haver uma completa reforma no se
tor de Saúde do país. Devem ser construí
dos ambulatórios em todas as comuni
dades com uma determinada densidade 
populacional; esses ambulatórios devem 
ser dirigidos de modo eficiente, com no
vos métodos de organização, porque o 
atual está falido. Há que se criar um siste
ma de visitação para a prática de uma 
medicina preventiva, que é muito mais ba
rata do que a curativa. Se o povo tem à sua 
disposição, perto de sua casa, ambulató
rios dotados de recursos gerais e com 
atendimento eficiente, a procura pelos 
hospitais será bem menor; se esses estive
rem com situação geral normalizada, com 

-recursos técnicos. e materiais, o dia-a-dia 
de cada um passa a correr com calma e 
sem violência. 

Não ternos dúvida de que se conseguir
mos as tarefas acima referidas teremos um 
povo feliz e saudável, com relativamente 
muito pouco. 

TINTAS 
VENDE SEMPRE 

POR MENOS 

TINTAS - ÓLEOS - PINCÉIS - GESSOS 
-ALVAIADES - COLAS - VERNIZES. 

TUDO PARA PINTURA 

Rua Ouintino Bocaluva, 53/55 - Nova Iguaçu 

Tels.: 768-8384 - 767-8388 

SEGUROS 
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JAPERÍ NOTÍCIAS 
O Vereador Renato Silva, assumiu o cargo de 

Secretário de Desenvolvimento Econômico. A 
posse foi no gabinete do Prefeito Carlos Moraes. 

João Brandão passou para a Secretaria de 
Obras, Vereador Marcos Arruda para a Fazenda 
e Araribóia Ribeiro ficou com a Secretaria de 
Governo. 

Ac;sim, o Prefeito Carlos Moraes abriu uma 
vaga na Câmara Municipal que foi ocupada por 
Paulo Saudade (PL), partido que apóia Carlos 
Moraes e que vem fazendo uma excelente admi
nistração à frente dos destinos da simpática e 
vizinha cidade. 

Com a ida de Renato Silva para a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, que tambétn 
apoiava o Prefeito, assumiu o Suplente Jorge Ro
drigues (PDT). 

Com essas posses, o Prefeito Carlos Moraes, 
completou o seu Secretariado, fazendo diversas 
substituições, num ato de coragem e de difícil 
decisão, já que, quando um administrador desloca 
alguns dos seus auxiliares diretos para impor
tantes postos no seu Governo, para outros cargos, 
é motivo para desagrado e inconformismo de al
guns. Porém, desta vez, tais substituições, caíram 
em cheio no agrado geral, sendo, inclusive, apoia
do pela grande maioria da população. 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! 

MOTÉIS MEDIEVAL LTDA. 

***** RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 

., ,.,, 
}Jt-,•?M 

AUTOMÓVEIS 
CELULARES 

MC•J9Á\f+\li•J~1~~1::1:~\1 
(Ç©~]ica(N]~ ~ 

Tel: 761 8364 
R. Rocha Carvalho, 1246/201 

Centro - Belford Roxo - RJ 

VIDA 
PROPRIEDADES 
COMPUTADORES 

-- ____ ..,_ 

. .. . . . . . ....................... . ..... . 
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CASA DA FRATERNIDADE IRMA SCHEILA: 
UMA OBRA DE AMOR AO PRÓXIMO. 

Fundada em 23 de novembro de 1956, por
tanto há 37 anos, A CASA DA FRATERNI
DADE IRMÃ SCHEILA, dirigida pelo emé
rito Prof. Newton Gonçalves de Barros, vem 
durante todo este tempo sendo uma obra de 
amor ao próximo na prática, fazendo o bem 
sem preconceitos, distribuindo alimentos, 
agasalhos, enxovais, medicamentos e cober
tores às famílias mais carentes, não só desta 
região da Baixada da Guanabara, bem como 
de outros municípios mais longínquos do Rio 
de Janeiro. 

Diariamente, às 9, 15 e 20 h., acontecem 
naquele templo espírita, reuniões cristãs, 
quando, uma parte dos frequentadores tra
zem bolsas contendo alimentos, calçados, 
leite em pó, etc, que serão posteriormente 
distribuídos às pessoas realmente necessita
das. 

A Casa da Fraternidade Irmã Scheila pos
sui amplo salão para o aprendizado evangéli
co espírita e o Teatro Espírita André Luiz 
onde são encenados temas espíritas, consultó
rios médico-dentário, com atendimento diário 
as 9,15 e 20 h., o Coral Irmã Scheila, com mais 
de 40 figurantes e um afinadíssirno piano, es
paçoso refeitório e almoxarifado, onde são 
estocados os gêneros alimentícios doados, 
destinados aos mais carentes. 

À entrada a Sra. Maria da Penha Queiroz, 
Diretora do "Natal Permanente" é encarrega
da de receber as doações encaminhadas por 
pessoas físicas ou entidades filantrópicas. 
Sempre ciceroneado pelo Prof. Newton, fo
mos apresentados à Profa. Marise Narciso, 
que preenche as fichas jurídicas, promove 
orientação profissional e distribui mais de 200 
sacolas de alimentos, semanalmente, a pes
soas oriundas desde Paracambí a Deodoro, 
Bangú à Ilha do Governador. 

Saliente-se que a Casa da Fraternidade Irmã 
Scheila não recebe nenhuma ajuda financeira 
dos poderes públicos, vindo tudo de mãos gene
rosas e amigas desta e de outras localidades que 
exercem, na prática, o ensinamento de Jesus" 
"Ama teu próximo como a ,ti mesmo". 

Indagamos ao Prof. Newton corno surgiu a 
idéia da fundação da tão bela e sublime obra? 
O ilustre e abnegado dirigente disse- nos "que 
aquele empreendimento nasceu na cozinha 
da minha casa. Temos Grupos dessa Fraterni
dade espalhados pelo País inteiro. 

São ao todo mais de 200 grupos. No planal
to goiano construimos a Cidade da Criança, 
em 500 alqueires de terra, bem antes da 
construção de Brasília. 

O Prof. Newton é um categorizado confe
rencista na tribuna espírita em todas as lati-

HOTEL CABANAS VERANEIO 
l:•······w•}··:·.•·•:•:•.••··•:•:•.•!•.·:·:·.•.•!•.•••.w.•.•.• ........ fr,W · ... :,.,:;;.·;.;,,;. ;;;<;:: :.:.:::,···.:;:::•· ·::):'·::•·: · .\······{:····•:•:':•: ·,): ··.-.·.·,;,·,·,:.·,:•:•····•···:':·····:···:':···:·:"''•:':'•:::•::::,•·:':':':··X•.•·•:••• ··,j 

RESTAURANTE - BAR 
PISCINA - SAUNA E 

SUITES COM AR 
CONDICIONADO. 

AMPLA ÁREA VERDE 
PARA LAZER. 

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO A 100 Mts DA PRAIA 

Serviço café da manhã Self-Service 
incluído. 

O MÁXIMO em conforto em Cabo Frio 
com o MENOR preço da região. 

CABO FRIO: SOL E MAR 
O ANO INTEIRO 

' 

Rua Alexis Novelino, 358 - Tel.: (0246) 43-1986 - CABO FRIO - RJ. 

tudes do País, sendo membro da Arcádia 
Iguaçuana de Letras, já com mais de 56 livros 
publicados. Antes de tudo, é um espírita de 
ação e homem que afirma os princípios espí
ritas em sua vida, na cátedra, na sociedade, 
onde estiver, com tolerância e finura. Há mais 
de 30 anos dedica sua existência no trabalho 
da caridade no Grupo Irmã Scheila e na Ci
dade da Fraternidade, no Planalto Goiano. 
Estas duas meritórias obras são modelos in
ternacionais, com pleno funcionamento está
vel é reconhecidas de utilidade pública. 

Um pouco da história 
Antes de fundar essas magníficas obras, o 

Prof. Newton, lecionava no Colégio Pedro II 
quando sofreu dilatação cardíaca, e nessa oca
sião a Irmã Scheila materializou-se realizando 
nele uma operação, encontrando-se até hoje em 
perfeitas condições físicas e espirituais para po
der desempenhar com acerto e dedicação a mis
são que Deus lhe confiou: servir o próximo. 

N .R. Esta reportagem é o prosseguimento 
de nossa linha de atuação, que é nada mais, 
nada menos, do que buscar o lado positivo da 
vida. Num mundo de egoísmo, choro e lágrimas 
e violência, em obras como estas vemos que 
ainda podemos ter esperanças de salvação. 

J. Fontes. 

EDITORA E 
-PUBLICAÇOES 

GRÁFICAS 
FISHERS 

f··•··•···•·······~·.··•·••········•·•·•·v···•.-.•.•-·- •.•.•,,..,•.•,•,••.•. ·•···.·.·· ·······································•·····"'··· •.•.•I 

Jornais, Revistas, 
Folhetos, 11House 
Organs11

, Edições 
Promocionais ou 
Publicitárias, Etc. 

FALE COM A GENTE ... 
Rua Barão de Tinguá, 669 -

Centro - Nova Iguaçu - R,J 

Tel.: 767-1198 
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ROTARY EM MOVIMENTO 
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Equipe Sem Fronteiras 

R.C. VILAR DOS TELES 
O Rotary Cluh Vilar dos Teles, que 

tem neste periodo rotário como presi
dente Eraldo Bom, realizou no sítio da 
AABB, o Forum de Serviços Profissio
nais, onde foram escolhidos os traha
lhadorcs que reccheriam o Troféu Fun
cionário Padrão, cm reconhecimento 
ao seu zelo profissional. 

Eraldo Bom entrega placa de 
prata a Edivar Sepúlveda. 

Eraldo Bom. falou da import;'incia 
daquela rcunit10 cm IHlmenagL·;1r ;1 al
gun:-. fum:ionárim ljUL' se dL·,1;1caram. 
entre o, <.kmai:-.. (.k:-.cjando a 1mlm, mui
ta felicidade, inccn1i,·ando-m para <-(Ul' 

con1inucm lahulando com amor. dedi
cação e honc:-.1 idade, como ,·(·m la1.cn
do h:í ano:-.. Contrihuindo ;1,,1m com a 
sua parecia no fortalccimt·n10 da, em
prc:-.a:-. cm que trahalham L' um futuro 
prfr,pcro ú ele:-. próprio:-.. 

Momento em que Sebastião 
entregava a homenagem gravada 

em prata à Srta. Silvana Tisse. 

Ronaldo Lima da Silva pn.:siou 1101111:
nagem ao Edivar Sepúlvcda pelo:-. :-.cus 
13 anos de hons serviços; Schas1ião 
Gonçalves entregou o Troféu 0pcr;írio 
Padrão à Srta. Silvana Tissc Driu:-.:-.o; 
Hcliomar Santos a Rohson 1301clho e 
Carlos Cesar Ferreira a Eli,~thL'lh Ro
drigues Altivo. 

t' NTAL CIRURGICA i NMe Eaper■nça Ltda. 

R.C. SÃO JOÃO DE MERITI 
A convite de Celso Bruno Faria, esli

vcmos presentes cm mais um encontro 
dos rotaryanos de São João de Meriti, 
capitaneado pelo Prcs. Antonio Carlos 
Stersi, que naquela oportunidade lem
hrou a passagem do Dia Internacional 
de Rotary, a 23 do corrente. 

Como palestrante do dia, assumiu a 
trihuna a Dra. El,.a Silva, da A-;sociação 
Comercial e Industrial de São João de 
Mcriti (ACIME) e do Balcão Schrac 
local, discorrendo, nesta palestra, sobre 
as dúvidas que os empresários têm ares
peito da ahcrtura e funcionamento de 
uma empresa, colocando-se à disposição 
de todos, não só naquele momento, hem 
como no Sehrac, respondendo solícita a 
todas as indagaçües feitas na ocasião. 

ROTARY BELFORD 
ROXO EM NOVO 

ENDEREÇO 
Desde o dia 7 do corrente, o R.C. 

BELFORD ROXO está de casa nova, 
reunindo-se na Av. Floripcs Rocha, Ite. 
14, cm amplo e confortável salão do 
prédio recém-construído, ao lado da 
ACIBER (A,;s. Com. e lnd. de B. Roxo). 

O local foi gentilmente cedido por sua 
proprietária Eni Simoni da Rocha, sem 
qualquer ônus para o cluh, pelo qual 
guarda muito carinho. 

Os rotarianos de Bclford Roxo tamhém 
estão muito gratos ao empresário Geraldo 
Balhino, que cedera, anteriom1cnte, a casa 

Panorâmica da primeira reunião 
no novo espaço rotário de 
Belford Roxo, vendo-se em 

primeiro plano, lslam Batista e 
Sllmária Berriel. 

Artigos Dentários, Ortopédicos, Cirúrgicos e 
Hospitalares, Muletas. Cadeira de Rodas. 

Fundas pí Hérnia, Cintas Especiais, meias p/ 
Varizes Kendal e outras, Botas e Palmilhas 
sob Receita Médica, Móveis Hospitalares, 
Aparelhos de Pressão, Seringas e Agulhas 
Especiais, Papel p/ Eletro, Colchão D"Água, 

Aparelhos de Surdez. 

35 ANOS DE TRADIÇÃO E QUALIDADE 
Scholl Cosmético Pedicure 

Calista c/ Hora Marcada, Medicamentos para os pés. 

Av. Marechal Floriano Peixoto, 2166 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ - Tel: 767-7746 

de sua propriedade, onde até então os 
memhros desse "calientccluh" se reunia. 

R.C. NOVA IGUAÇU-PRA TA 
REALIZOU FESTIVA 

Para comemorar seu primeiro ano de 
admissão cm Rotary Internacional, o 
Rotary Cluh Nova Iguaçu-Prata cm so
lenidade ocorrida no dia 7(2, receheu a 
visita de vários cluhcs co-irmãos que lá 
estiveram prestigiando o evento. 

O>mpondo a mesa principal o "timo
neiro" Antonio SantosJr. (pm,. do Oub), 
Edson Avelar (Gov. desse periodo), Do
mingos Resende (Gm. indicado 94f)5), 
Luiz Fernando (Pres. do R.C. Nova Igua
çu- Leste, dub padrinho), Raimundo Luz 
(Pres. do Mc.,;quita), Wilson A Vital 
(Fundador - R.C. N.I - Leste), Duilio Ai
méc (Pres. do Penha), Gera Ido da 
O>nceição (o Gcraldão, do Vilar dos 
Teles), Carlos Pinto Lop (Gov. 81/82), 
Pedro Castellain (Gov.85/86), Francisco 
Parente (Gov.91f-J2), Eris Miranda (Pres. 
do R.C. Petrópoli.,;), Elta Ferreira (Prcs. da 
Casa da Amizade de Queimados) e lslam 
Batista Ferreira (Pr~. do Queimados). 

Entre os convivas anotamos as se
guintes presenças: Geraldo Sereno, Sér
gio Baldanza, Jovaci Gonçalves, Case
miro Silva Neto (R.C. N.I. Leste), 
Francisco Correa (Pres. do B. Roxo), 
Denise Correa (Pres. da Casa da Ami
zade B.Roxo) e Angela Lima (futura 
presidente desse club), Assis V. Fer
nandes e Maninho (R.C. Nova Iguaçu), 
Eraldo Bom (R.C. Vilar dos Teles
pres.) e mais componentes do R.C. Jar
dim Primavera, Lagoa, Laranjeiras, 
Penha e outros. Tamhém presente o te
soureiro do R.C. Mesquita: Jorge Car
valho, Marli Vital e muitos mais ... 

Todos os fundadores do club anfitrião 
receheram placas de prata alusivas à efe
méride. 

O troféu de caravana mais distante 
couhcao R.C. Lagoa.ode mais numerosa 
ao Penha e a proporcional ao Laranjeiras. 
Ao final do encontro ocorreu,soh o efeito 
de luzc.-;c.-;troboscópirns. uma linda chuva 
de papel prateado picado. Sohcrho! 

KLAUS WOLFRING 
PROFERE PALESTRA 
NO R.C.MESQUITA E 
NO R.C.N.1.- PRATA 

O rotaryano Klaus Wolfring, pres. 
921'-).1, do R.C. Rio de Janeiro, proferiu 
palestras nos rotarys cluh R.C. Mesquita 
e no R.C. Nova Iguaçu-Prata, explican-
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do aos rotaryanos o que são subsídios 
equivalentes. Na reunião do Prata, a 
mesa foi composta pelo "timoneiro" 
Antonio Santos Jr., pelo palestrante, 
Raudo Círico (Secr.), Paulo José e Fer
nando Luiz, membros do club. 

Nesta oportunidade estiveram visi
tando o Prata, o José Carvalho (Mes
quita), Jovaci Gonçalves, Wilson Vital 
e José Custódio (Nova Iguaçu-Leste). 
Paulo José indo à tribuna afirmou que 
continuava lutando pela instalação do 
7° Polo de Salas-Oficina no Colégio 
Castelo Branco, em Mesquita - ação 
conjunta do Prata com o Mesquita e o 
Leste - apelando a seus pares para doa
ção de ferramentaria de marcenaria, 
tais como martelos, serrotes, esquadros, 
escalas métricas, etc., acrescentando 
que já havia um profissional da área 
disposto a transmi tir seus conhecimen
tos, sem ônus, aos jovens aprendizes. 

Klaus Wolfrlng em foto na tribuna 
quando proferia sua palestra no 

Rotary Nova Iguaçu-Prata. 

Klaus em sua palestra disse que o "senti
do da fundação rotária é servir a romuni
dade e que o programa de "subsídios equi
valentes" é a parceria de um club rotário 
brasileirn com outra unidade no exterior e 
mais o Rotary Intemational, para a aplica
ção de recursos em projetos que atendam 
as necessidades da comunidade". Exempli
ficando dis.se: "Num projeto orçado, como 
hipótese, de US$ 10 milhões, a unidade 
brasileira colabora com 25%, a estrangeirn 
com 25% e o Rotay lntemational comple
ta com 50%, devendo tal projeto ser bas
tante detalhado, indicando, inclusive, qual 
a entidade a ser beneficiada rom estes sub
sídios. No Rotary Mesquita a mesa foi 
composta pelo Pres. Raimundo Luz, Klaus 
Wolfring, An tonioSantosJ r. (Pres. do Pra
ta), Alberto Botelho e o Roberto Oaro, 
Tesoureiro do Prata. 

No dia 10 de fevereiro o Gov. Edson 
Avelar da Silva, comemorou a passa
gem de mais um aniversário. Parabéns. 

Por hora é só, o espaço é pequeno! 

Dental Médica Meriti . 
• Artigos Dentários * Médicos -~ 

* Cirúrgicos * Hospitalares GIIII""' 
CALISTA -- PEDICURO-TRATAMENTO DOS 
PÉS • BOTAS E PALMILHAS * CADEIRAS DE 

RODAS* MULETAS* COLCHÃO D'ÁGUA, ETC. 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 104 - Centro 
S. João de Merltl - RJ 

Tel.: 766-0849 e FAX 756-9299 

. :•::•·. r: . 
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, A Divisã·o c·é'rf' :3-,:a :':' ::-,.S' .=:11'':.:;·'::i.l::(,e •;:•. ·.:(/:·,.':';°'.·f'.''..';::.'.'," 

: Pél~JJÍ n~ 1.$40 de 3 de abr.íL de · 
1990/}{,N-EBJ · ápróvau · ô d8Smêi'il7. 
brarri~h.td criando o município cie · 
Bêlfôrd· Roxo em Nova fguaçú dê 
a1.1tQria do depU1ado Eduardo, 
Chuay{PDT}. 

Eis na íntegra a LEI; Com o munlcf .. 
pio de =Puque de Caxias- Cotnaçá 
no Canal do RIQ · lguaçu, iunto à 
ponte &.:i,antíga EstJJlda de Ferro Rio 
O'Ouro {Ramal de Xerém), seguindo. 
por e~te );\Jê alé~pçar <l· Primeira L.h 
nha d.$Jr.ansmtssão da antiga Com:; 
panhi~ d@. Carris, 1.uz e f:'orça dq J,ip 
de Ja.rié.iro Ltda., {Ugth) pelo qual 
segue''~té encontrar o Canal Sara-· 
puí; C9ijfo munlcípfo de São João 
de Met~ti-Começa no ponto do cru
zamentô da Prírneira Unha de Tfans~ 
missâq.,tja antiga .Companhia de 
Carrí~ •. Loz ~For~ do Rio de Japelrq . 
qc;t~)k,ç~m,:ç ç~nal . dç f!jp Sanwµk : 
·S8gi:Jif,pcfr ·,&St8 Ca:nâl até suá . 
COi'.\fJtiê.Mía=CO!'J.B)"Carlãl do Prata 

NOTAS SOCIAIS 
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Aniversariantes 

No dia 2/2 aniversariou Shir
ley, filha do nosso amigo Silvio 
B. Pinto, no dia 6 foi a passa
gem de mais uma data do ca
samento do Jorge Carvalho 
com Antonieta; no dia 13 Luiz 
Geraldo e Marise comemoram 
mais uma data de feliz matri
mônio; no dia 18 foi a vez de 
Silvio Barbosa Pinto e de Mar
Iene, esposa do Dr. Aureliano 
Salles; Ainda no dia 12, ocor
reu a data de casamento de 
Sergio Alberto P. do Nasci
mento e Cláudia. Flávia, dia 18, 
Gláucio dia 27 e Andersen no 

dia 24, filhos de Antonio Santos 
Jr. No dia 26 com direito a me
dalha e tudo José Carvalho, 
recebeu o abraço dos amigos. 
No dia 23, o niver de Antonio 
Alpino. No dia 27 Andréia, filha 
de Alberto Botelho e também 
de José Cirylo Cordeiro, mais 
Mário Duarte Ferreira da Cu
nha. 
Ainda no dia 26/02 o aniver

sário de Rodrigo, filho de An
gela Lima, no dia 24 aconte
ceu o niver de Alexandre 
Caputo. 
No dia 1 ° de março, o Prefeito 

JOGA vai estar completando 
mais um aniversário e no dia 3 

vai ser a vez do empresário 
Tarso Paulo, que por certo irá 
ser comemorado na sua Ka
riucha. E quem aniversariará 
no dia 6/3 será o vice-presi
dente do Jornal SEM FRON
TEIRAS, Antonio Aparecido 
de Oliveira. 

No dia 14, o "garotão" Bruno 
Vilaça Ribeiro vai completar 
14 anos, filhote dos "co
rujões" Maria Candida Vilaça 
e Sergio, empresários em 
Belford Roxo. 
E por aqui nós vamos fican

do, desejando a todos os ani
versariantes perenes votos de 
felicidades. 
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TROVAS 

O leitor Manoel Fernandes 
Filho, da Usina da Tijuca, 
em carta remetida à nossa 
redação Uá publicada) , en
viou anexo trovas de sua 
autoria sob o tema Frontei
ra, d izendo textualmente: 
11Como modesta homena
gem ao 11SEM FRONTEI
RAS11 , remeto, de minha 
autoria, 5 (cinco) trovas 
tendo justamente por tema 
- Fronteira. Eis as trovas: 

Num mundo tão imperfeito, 
Repleto de ódio e barreiras, 
Lateja, dentro em meu peito 
Um coração sem fronteiras! 

Risonho o mundo seria, 
Sem Fronteiras, todo em 
flor, 
Se os homens, todos, um 
dia, 
Fizessem versos de amor! 

Seria a vida ilusões, 
Mais risonha e alvissareira, 
Não houvesse entre as 
nações 
Qualquer limite ou frontei
ra! 

Totalmente sem fronteiras, 
Seria o mundo ideal, 
Sem partidos, sem bandei
ras, 
À luz de um mesmo final! 

Premissa das verdadeiras, 
Bem triste, se me depara: 
11Distância, morte, frontei
ras, 
Na vida tudo separa11! 
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QUEIMADOS NOTÍCIAS Oziel Peçanha 

:•:• 

QUEl,MADINH~~... · . :· :·:::>··._ , : .. _:·-. ·., 

Por que os pom.t.:>$ de ônlbus que atendem à tizou o _Dwartamê~t~tf!e Postura na d~ob$lr.~çao. 
população de Qo~ím~d~ não tem proteçao. para das ra~~ ~ passªf?t~:SO~e o lelto ~ [Yl!}~rrea, 

Queimados promove 
Festival de Música 

usuârios nos dias de soke :,Pe chuvas? Af fica a cte ·Oµe1~dps1 ~~Mkfrefeítura. O_ com~rç,9-:~,. 
pergunta. xxx o Serviç9_ Âé°Postura da Prefeit~ra, bul~nt~ jáse fiiandtj{(q:àãrea xxx O~~:P~'.:t%=~ \: 

.. ·tem se preocupado, e até consertadoi muita ~o,sa ~smaturas foram q~l~aoa~-.., num aba1Xq~asw.g~f~i' 

A cidade de Queimados, será palco de um 
grande Festival de Música Popular Brasileira, 
numa promoção do vereador Carlos Albino que 
terá a coordenação do cantor e compositor Bira 
da Vila. Aos vencedores, serão entregues valio
sos prêmios. Queimados é um destacado celei
ro de intérpretes e autores da nossa música 
popular, que estarão atendendo ao chamamen
to para este grande evento, a ser realizado no 
próximo mês de maio nas dependências do 
Queimadão, um dos maiores clubes da Baixada. 
Os prêmios e o Troféu Carlos Albino destinados 
aos vencedores, serão expostos nas vitrinas de 
uma das lojas do Centro Comercial daquela 
cidade. xxxx Conforme estava sendo aguarda
do, a bancada do PDT, tendo à frente os Verea
dores Pedro Portes e Carlos Albino, estiveram 
na Secretaria de Estado de Planejamento, se 
empenhando na consolidação de um convê
nio com a Prefeitura de Queimados, para a 
construção de uma Usina de Reciclagem de 
Lixo, que possibilitará mais mão-de-obra e lim
peza mais eficiente em toda a cidade, dimi
nuindo consideravelmente a poluição do am
biente. Os dois edís, num contato com Theo
do ro Buarque de Holanda, do GERDE, 
insistiram no pedido por Queimados e foram 
atendidos na aprovação do Projeto. Será 
construída no Bairro Santo Expedido, com 
previsão de obras para sete meses, devendo 
estar concluída e inaugurada até o mês de 
outubro próximo. Tal obra, gerará 200 empre
gos diretos. Possuirá incinerador para lixo 
hospitalar e receberá ajuda do Estado no for
necimento de caminhões basculantes para a 
coleta . 

para o bem dos queímadenses. Por que néJ.o . se Ja en~regµe ~ ·-QETR<.), ôrgao estaduaJ-09 Ri(),~ . 
preocupa, também, com a venda aberta de cames ~ane,ro, p:..ed,ndo -~~~~ra de ~0:'correnc1as pa~ 
de porco nas principais vias de acesso do 03ntro ,mplantaçaoue nov.asJ1nhas~eorubus, emOl.!e!ma-
da cidade? Expostas à tudo que é imundice e,:além dos. Entre as mui~ pedidas, estão; que1i.na-
dô mais, não se sabê' qual a sua proOO<:t.ê.rroia. dos/Caxias, OueimadOS/Méiet, QueirnadOs/q-ampo 
Barbaridade! Não bastasse os preços at}$.µ(g~ ,. Grande, Queimados/Praça Quinze e 9~~1Ma:- =· 
cobrados pela camificína ameaçador'"a à -~Y~- dos/Japerí. xxx. louvâvel campanha de- saodé ~á 
Que saúde? xxx Che9am ao ouvido do •quei~!h::'--= sendo t~ada ,f:lm todos os balrr-0~ de OUefm~d~ 
ro• a pergunta: Por que os ônibus da Vlaçãg.-§J.9í!ík<\,yi~doonentarapqpulaçâo dosns~qs~,JQCt9~11; 
- Queimados/Cabuçú - não dão um pullnhQ):J.t~)l§tf:,4ª:itJe_cãoçern:ru~gltjglte"~uber.c~Lq!@i tfcm~~~se . 

r:~:;:~a::f=~~~-~~~--
Vereador Geratdao· prometeu, durante. ·a su~:·Q~Ob .rJ~~==ffi)ô«.t.e.O~ i)}Çifflpâ J:@-q • :JliL,/ t?.ffiffl, .. : .. .. • • 

• • • . . : .. . 
• 

. . 
•• • ... . .. : . : • •• ; . . • • • • .. • . • • • • . . . • 

• . .. . . : . 
• . . 

• • • 
• • • . . . . • . . 

• • • 
• • • • : ;. • -. - • • 

. ~ .-

Divórcio - a porta para uma vida mais feliz? 
Cansado após um dia de trabalho, o 

marido enterra a cabeça no Jornal. Essa 
falta de comunicação gera graves proble
mas conjugais. Outro fator que leva ao 
rompimento dos vínculos conjugais é o 
conceito das pessoas sobre sexo extra
conjugai . A sociedade moderna faz vista 
grossa a essas aventuras amorosas. Es
sa mesma sociedade promove a atitude 
do primeiro-eu, de modo que marido e 
mulher se tornam egocêntricos, que, por 
sua vez, gera incompatibilidade, outra 
causa de divórcio. 

Portanto, para pessoas que amam mais 
a sí mesmas do que ao cônjuge, que se 
tornam desleais ao cônjuge, e que não 
conseguem entrar em ac0rdo no casa
mento, o divórcio se torna a única saída 
dos seus problemas conjugais. O divór-

cio, porém, na maioria dos casos, não é 
uma porta para a felicidade. O divórcio 
legal ou a separação legal, talvez propor
cione certa medida de proteção de abu
sos extremos ou da deliberada recusa de 
providenciar sustento. Contudo, ele é ilu
sório. Juridicamente, é um único aconte
cimento, mas, psicologimante, é uma sé
rie - às vezes uma infindável série - de 
acontecimentos, mudanças de residência 
e relacionamentos que mudam radical
mente. Além disso, os filhos são especial
mente vulneráveis ao divórcio. 

Embora a Bíblia permita o divórcio e um 
novo casamento em caso de fornicação, 
o adultério não põe fim automaticamente 
ao relacionamento entre marido e mulher. 
O cônjuge inocente pode optar entre o 
divorciar-se ou não. - Mateus 19:9. 

O divórcio, por(anto, não é uma saída 
fácil de problemas conjugais. Então, qual 
é a melhor maneira de resolver diferenças 
conjugais? Respeito pelo Originador do 
casamento ( Gênesis 2: 18- 24). A orienta
ção do mais experiente conselheiro ma
trimonial, Jeová, é a chave que abre a 
porta para a felicidade conjugal. 

Deus fornece diretrizes sólidas que o 
ajudarão a lidar com toda discórdia 
conjugal e a resolver seus problemas, 
embora possam parecer enormes. SirTJ, 
na maioria dos casos, não o divórcio, mas 
a aplicação dos princípios bíblicos é a 
porta para uma vida mais feliz. 

(Extraído da edição de à de julho de 1993, 
da revista "Despertai", publicada pela Socie
dade Torre de Vigia de Bíblia«:; e Tratados). 
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PMDB IGUAÇUANO LANÇA MOREIRA 
FRANCO AO GOVERNO DO ESTADO 

::;:::::;::::❖::::::•:•: 
·•:•:-:-:,:•.•-•:•:-:-:-:-:-::::::::::::: O PMDB realizou em sua sede, à 

Trav. Alberto Cocozza, 41, 2° an
dar, reunião com os membros do 
Diretório e filiados, com o objet_ivo 

de definir sua posição quanto as 
candidaturas de Presidente da 
República, Governador do Esta
do e Senador. 

O evento contou com a presen
ça do ex-Governador Moreira 
Franco, Bráulio Rodrigues, Paulo 
Cézar Pereira (Vereador de Bel
ford Roxo), Luiz Gonzaga (Vice
Prefeito de Queimados), João 
Luiz do Nascimento (Jango), Ge
raldão (Vereador em Queimados) 
e outras expressivas lideranças do 
partido n_a região. 

O Presidente do PMDB Igua
çuano, Plínio Leon, disse: "nós 
temos que ter candidato próprio 
a Governad0r, para que possa
mos sair às ruas de cabeça em pé. 
Ninguém mel~or do que Moreira 
Franco para conduzir o Partido 
ao Palácio da Guanabara, pois o 
PMDB começa a avançar. Mo
reira franco não é o melhor por-

que é o único, e, sim, pelo que fez 
quando Governador, com sua 
competência. Esse PMDB não 
tem medo do povo nem das ruas. 

CRESCEI 

PMDE 

Esta reunião tem como finali
dade, o estreitamento das re
lações entre os peemedebistas do 
Diretório Municipal de Nova 
Iguaçu e os representantes do 
Partido em nível estadual e nacio
nal. O PMDB, hoje, começa a vi
tória para Governador, numa 
fase de estreitamento de comuni
cação". Em seguida, fez um apelo 
a Moreira Franco para levar a de
cisão do Diretório, quanto a 
escolha do candidato à Presi
dente da República e Governa
dor, o mais breve possível. 

O Sr. José Pinto, solidarizando
se com o Diretório Municipal pe
lo trabalho que vem desenvoiven
do em pró! do PMDB em Nova 
Iguaçu. "O Partido está de para
béns, por possuir na sua Presidên
cia, um militante competente e 
que representa a garra e a coragem 
da juventude atual". Em seguida, 

acrescentou: "que Governo é fei
to para governar, construir estra
das, hospitais, escolas e a oposi
ção, é feita para fiscaliza. Um 
Partido para ser forte, tem que 
passar pelas bases com a militân
cia". O Procurador do Partido, 
Paulo Amaral, disse "que, graças 
a essa juventude que está à frente 
do PMDB, cheguei com muito en
tusiasmo, coragem e boa fé". 

Encerrando o encontro, o Ex
Governador Moreira Franco, 
que, a respeito da fidelidade par
tidária, afirmou: " é preciso resti
tuir o voto sem sentido político. O 
voto é dado indissociavelmente 
ao candidato e ao Partido pelo 
qual concorre. É mandato, para 
cumprir um papel social determi
nado, a saber, aquele que a linha 
partidária configurará". 

Perguntamos ao Ex-Governa
dor Moreira Franco, o que pre
tende fazer pelo Pólo Petroquími
ca de Itaguaí, caso seja eleito. 

Disse: "Esta é uma luta funda
mental para o povo fluminense. Só 
com emprego, poderemos garantir 
casa e com casa e salário, comida 
para as famílias trabalhadoras. Lo
go, o Pólo Petroquímica de Itaguaí, 
é a expressão desta meta. Precisa
mos do Pólo para sobrevivermos 
econômica e socialmente". 

Agradeceu o apoio de todos os 
militantes do PMDB de Nova Igi;a
çu, à sua candidatura a Governador 
e prometeu, "caso seja indicado na 
Convenção, arregaçar as mangas, 
se empenhar a fundo e.ir à luta pela 
vitória, que não é só do PMDB, e 
sim, da democracia brasileira". Foi 
aplaudido de pé por todos os pre
sentes, que lotaram todas as depen
dências da bonita sede. 

A MELHOR OPÇÃO NA BAIXADA DE GUANABARA 
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EDITORIAL NA ALÇA DE MIRA 
FÁBIO MENEZES 

DIFÍCIL ACRED)TAR 
Após merecido período de férias, a 

Profa. Lucília Gimenez, retorna às 
páginas SEM FRONTEIRAS e o faz 
enfocando um velho tema, mas sem
pre atual que é a preservação da 
Reserva de Tinguá. 

Não o';)stante, apesar da pompa e 
da c ircunstância, parece que a coisa 
ficou no esquecimento, não passou 
de belos discursos, principalmente 
no nosso caso. º 

Miséria e fome num país rico 

Nas suas considerações sobre o 
problema, enfoca a luta dos ambien
talistas para que aquela área impor
tante, sob todos os pontos de vista, 
para a preservação da própria exis
tênc ia do homem sobre a face da 
terra, fosse transformada em Reser
va Biológica. 

Tece ainda comentarias sobre as 
agressões que vem sofrendo mes
mo depois dessa transformação. O 
vandalismo contínua. Não há a me
nor possibilidade humana de menos 
de 1 5 homens •vigiarem· a extensa 
área. 

A insanidade dos homens quanto 
a preservação do rneio ambiente em 
que vive, não dando a menor impor• 
tância a isto levar-nos-á a nossa 
auto-extinção. 

Com •pompa e circunstância•. em 
1992, chefes de Estado de mais de 
uma centena de países estiveram 
reunidos no Brasil para discutir os 
destinos da Terra e, consequente
mente de seus habitantes, quanto ao 
aspecto da preservação de todo o 
nosso eco-sistema, a nível mundial. 

As indústrias continuam poluindo 
os ares, os rios, os mares. Nenhuma 
iniciativa foi tomada em relação a 
poluição causada por milhões de 
veículos automotores que lançam, 
também nos ares toneladas de detri
tos altamente poluentes. 

Nem mesmo a advertência dos 
cientistas quànto ao efeito estufa 
que está em estado progressivo, 
sensibiliza os lídNes de todas as 
nações a tomarem uma atitude cora
josa na preservação da vida do pró
pri<;> planeta. 

De que adianta criarem-se Reser
vas Biológicas, aqui e alí, se o dinhei
ro que deveria ser empregado na 
criação de uma poderosa Guarda 
Florestal, é empregada em ativi
dades outras que não o respeito por 
tudo o que Deus criou e que nos 
responsabilizou pela sua conserva
ção e guarda. 

Fica muito difícil, pelo menos para 
nós, acreditar que alguma providên
cia concreta seja tomada para ga
rantir a sobrevivência da Rebio Tin• 
guá. 

J. Fontes 

Todos sabemos que existe uma 
grave crise sócio-econômica no Bra
sil, ref letida pela triste realidade de 
trinta milhões de pessoas que pas
sam fome, integrantes da chamada 
pobreza absoluta, que não deixa de 
ser uma grande ironia, já que vivem 
em um dos países mais r icos do 
mundo. 

Mesmo e ntre as pessoas q ue 
conseguem fazer mais de uma refei
ção por d ia, a crise é muito acentuada 
e a forma que encontram para viver 
com altas taxas de inflação e o cres
cente custo de vida é comer menos, 
além de buscar os produtos mais 
baratos para comprar que, via de 
regra, não apresentam os mesmos 
valores protéicos e nutricionais, re
dundando em doenças que ficam 
mais caras que a diferença de pre
ços por ela obtidas. 

Pesquisa da ABIA (Associação Bra
sileira da Indústria de Alimentação) -
encomendada por ala - revelam que 
no espaço de um ano, 52% dos 
clientes deixaram de consumir ovos e 
laticínios, 70% reduziram o consumo 
de pescado e, entre os compradores 
de carne de frango, a redução foi de 
60%. 

A pesquisa da Data-Brasil comprova 
que a população do Rio de Janeiro, 

r1' UNILAJE 
LAJES 

.PRÉ-FABRICADAS 
Cerâmica Própria 

Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

VENDE SEMPRE 
POR MENOS 

TINTAS-ÓLEOS- PINCÉIS-GESSOS 
-ALVAIADE$ -COLAS -VERNIZES. 

além de comer menos e de consumir 
produtos da pio r qualidade, vem 
deixando de consumir alimentos ri 
cos em p roteínas, fato que reputa
mos da maior gravidade, principal
mente porque as pessoas que se 
encontram nessa situação perten
cem ao g rupo da popu lação de 
classe média baixa e de menor ren
da, significando que são cand idatos, 
em potencial, a doenças que vão 
ex igir do poder público maiores gas
tos com a saúde. 

O que mais preocupa é o fato de 
que as med idas recentemente 
anunciadas pelo Governo para o 
contrôle da inflação • essa hidra • 
não terão efeito a curto prazo, já que 
o problema do País é estrutural e não 
conjuntural. 

Este problema só será resolvido, 
quando os preços dos produtos de 
consumo popular baixarem de preço 
se ofertados em larga escala, o que 
não se verifica, já que grande parte 
da produção se perde em descami
nhos do conhecimento da maioria 
do povo. Não basta produzir milhões 
e milhões de toneladas de grãos, se 
uma grande parcela acaba apodre
cendo nos armazéns dos 'magna
tas' . Além, é claro, de uma profunda 
Reforma Agrária. 

.... 
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Bebidas em Geral. 
Figueira • D. Caxias. 

Filial: Av. Getúlio de Moura, 6 16 • Centro - Nova Iguaçu. TUDO PARA PINTURA Excelentes Promoções 
Escritório: Rua Prof'" Venina C. Torres, 230/ 408 

Centro - Nova Iguaçu 

Tels. : 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prot- Venlna Corréa Torres, 230 -100 andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tela.: 767-1747 e 767-7621 

Rua Quintíno Bocaiuva, 53/55 - Nova Iguaçu 

Tels.: 768-8384 - 767-8388 

Av. Retiro da Imprensa, 1.823 
Belford Roxo - RJ. 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 

MENEZES JÚNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

lmpo·sto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° Andar-Centro-Nova lguaçu-RJ -Tel.: 768-6847 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

COMPORTAMENTO HOMICIDA 
D iz-nos Ewált que, se a vio lência cm 

termo de ação de grupos <.:ontinua a em
pes tar o mundo, o comportamento ho
micida individual pelos pacientes psi
quiátr icos parece es tar diminuindo 
devido ao largo uso de tranquilizantes e 
a melhor compreensão e assistência dos 
seus prnhlcmas interpessoais. O mais 
v io lento comportamento pelos pa
cientes mentais decorre da ira, que é 
comum a toda espécie humana, mais do 
que resu ltado de doença mental como 
tal. O comportamento homicida vai 
desde o mais au tomático ao mais 
conscien te. Psquiatricamcnte temos, 
por exemplo, homicídio no decurso de 
estados confusionais, crepusculares em 
alguns tipos de epi lepsia, com amnésia 
poster ior: homicídios por dementes, 
por delírios ou alucinações variadas; ho
micídio por obsessão- compulsão, como 
pode ocorrer no suicídio; homicídio por 
psicopata perverso-sádico. Entre os en
fermos mentais, a maior contribuição à 
criminalidade é dada por algumas for
mas de esquizofrenia, de epi lepsia, de
mentes senis e de quadros depressivos 
específicos. O Advento da psicofarma
cologia contribuiu para modificar o 
clássico concei to de periculosidade (in
curabilidade das doenças mentais). O 
crime - o homicídio como expressão 
máxima de agressividade - é um ato psi 
copatológico. O crime, ligado às tendên
cias humanas, é de natureza essencial-

mente din:1mica. Nem sempre há uma vi
são psiquiátrica na conduta do criminoso. 

O crime é produto das inclinações de 
uma pessoa e da situação do momento, 
atuando com sua resistência psíquica. A 
conduta anti-social resulta, pois, de uma 
personalidade com fortes tendências cri
minosas e com baixa resistência psíquica 
anticriminosa. Não se pode dar um crité
rio específico para determinar o delin
quente, porque deve existir certa coinci
dência de situação e tendências 
anti-sociais para o delito. Psiquiatr.:1s e 
sociólogos falam muito na influência de 
um "ambiente pernicioso", mas não se de
têm em saber porque e como o criminoso 
foi ter a esse "ambiente". A<; pessoas de 
boa constituição psíquica, com um desen
volvimento adequado, sejam quais forem 
as suas vicissitudes da vida (miséria, injus
tiça social, situações sentimentais desfa
voráveis e negativas) raramente encon
trar-se-ão nos ambientes criminógenos. 
Argumenta-se que a incidência da crimi
nalidade é maior nas classes menos favo
recidas, no meio da pobreza. É uma infe,
rência que não julgamos procedente. E 
que se não vêem, por invisíveis nos recur
sos protecionistas próprios das situações 
favorecidas, os inúmeros -:rimes perpetra
dos silenciosamente pela riqueza sob os 
aspectos mais variados. 

O tempo é o senhor da razão. 
Que Deus nos proteja e ... Até lá ... 

M. Simões Neto 
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Manoel Tabella 

TICIANO VECELLIO 
Já não há ninguém que aceite o ano 

1477 como a dala de nascimento de 
TICIANO VECELLIO cm Pievc di 
Cadorc. É verdade que o próprio TI
CIANO a endossou; mas, com outras 
dcclaraçües, dele ou de pessoas que o 
acompanham de perto, pode-se desig
nar outro ano entre 1485 e 1490, como 
mais provável e sobretudo de acordo 
com as primeiras notícias que nos che
gam do pintor. Estas se referem, por 
exemplo, à colaboração dada a Gior
giene, cm 1508-1509, nos afrescos do 
Fondaco dei Tadeschi; e enfim, o pri
meiro documento é de 2 de dezembro 
de 1511: pagamento de quatro ducados 
de ouro que lhe fez a Scuola dei Santo 
,de Pádua, por saldo dos três afrescos 
com os Milagres do Santo, ainda no lo
cal. Se aceitamos 1477, acontecerá um 
silêncio de mais de trinta anos, demasia
do longo até para um pintor tardio. 

Com a nova datação, ao contrário, 
teremos a atividade juvenil de TICIA
NO entrelaçada com a velhice de 
Giambillino, e sobretudo com a de 
Giorgione. Em verdade, muitas pintu
ras deste último foram terminadas ou 
retomadas cm parte mais ou menos 

ampla por TICIANO: o Concerto 
campestre do Louvre, a Vênus de 
Dresden, o Concerto do Palácio Pitti. 
Isso demonstra pelo menos, em que 
âmbito artístico se formou e cresceu. 
No que tange a Giorgione, TICIANO 
tem uma visão mais concreta; à sonha
dora atmosfera ideal, TICIANO 
contrapõe um senso da realidade mais 
diretamente interpretada, com figuras 
psicologicamente mais evidentes e de 
presença mais monumental. E depois 
também a cor, além da composição, se 
ajusta a essa maneira concreta. Isso se 
pode deduzir igualmente de pintura 
conhecida como Amor sagrado e Amor 
profano. Se bem que se trata de obra 
alegórica, rica de referências e de sím
bolos ou fragmentos de arte antiga, 
TICIANO traduz em termos de com
temporancidadc até o motivo ideal. E 
não somen te com a cálida carnalidade 
das duas mulheres, mas ainda com a 
descrição do lugar cm que ocorra o 
episódio, numa hora tranquila, pós 
meridiana, com os cavalos à beira do 
lago e rebanho cm repouso à sombra 
das árvores. 

continua no próximo número. 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella - Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 - Vila Garrido• N. Iguaçu - Tel:767-1721 
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DOENÇAS EMOCIONAIS 
PSIQUIATRIA - MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 

Professor da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO 

CREMEAJ: 52.27282-5 - Tel.: 768-3884 
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em Mármore e Granito. 
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Av. Nilo Peçanha, '670-Tels: 767-7196/767-8563 . 

~ UM POSTO COMPLETO 

. . ..-.-.. ..... - -· --- .. -..... . 

AV. GOV. ROBERTO 
SILVEIRA, 480 

TEL: 767-Hl51 

FAX: 768-3222 

•· . y; 

COMPRAS, VENDAS, 
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 

REPAROS DE APARELHOS 
TELEFÔNICOS - KS - PABX, 

INTERFONES E CELULARES. 

Rua Barão de Tinguá, 669 - Centro -
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767~1198 

o me1hor Plano de Saúde .. 
Pergunte a quem: tom. 

Rua carmela Outra, 1.728. 

NILÔPOLIS 1r 79·1-4112 
qua·Antõnl(, Telles Menezes, 41 -sala 308 

1r 756-9084 
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ECOLOGIA E MEIO-AMBIENTE 

LUCÍLIA GJMENEZ 

SIM ÓU NÃ.ó? 
A críação da Reserva Biológica do 

Ttnguá, em 1989, por força da luta em
preendida pelos ambíentalistas locais, 
trouxe, além do orgulho e da alegria, a 
esperança de dias melhores para 
aquele pedaço de mata atlântica bra
.sileira dentro do seio iguaçuano. _Até 
aquela data a área era ocupada, em 
parte pelas instalações técnicas da 
CEDAE em função da dístribuição de 
água para aê3aixada e, também servia 
como área de pas~m para o oleo
duto da PETROBRÁS. Esta situação 
por si só de~3strosa para o meio am
biente, por motivo das agressões que 
causava à biodiversidade ali existente, 
ainda mais se agravava com a presen
ça predadora dos funcionários das ci
tadas empresas, uns por suas ações, 
outros por omissão. Então a implanta
ção da Rebio descortinou para os 
amantes da natureza, um painel de 
realizações que viria garantir a preser
vação daquele santuário ecológico, 
pulmão verde da Baixada. Ledo enga
no! Passados seis anos, nada foi feito 
para garantir a integridade física da 
reserva e suas populações zoológicas, 
botânicas e de seus corpos d'água 
encabeçados pela admirável e belíssi
ma cachoeira que despenca do alto da 
serra O plano de manejo da reserva, 
em que pese os elogiáveis esforços da 
Universidade Rural, ainda não saiu do 
papel: O próprio IBAMA não dispor de 
verbas e, logicamente, de recursos 
técnicos e humanos. não tem meios 

para promover uma fiscalização efe
tiva e o controle da caça predatória 
em seu interior: o órgão federal conta 
com um efetivo de menos de quinze 
funcionários para fiscalizar a região 
de-26 mil hectares! Por isso hoje, 
ínfelizmente assistimos pasmados e 
inermes, a invasâo por todos os 
meios da Rebio Tínguá: por caça
dores criminosos, por banhistas abu
sados que se vangloriam por terem 
molhado seus trazeiros nas águas 
que os baixadenses vão beber e, até 
pela PETROBRÁS que apesar de já 
possuir a faixa de domínio onde pas
sa o oleoduto e que dela se utilizará. 
paralelamente, para construir o ga
zoduto que levará gaz para Belo Ho
rizonte, nunca deu sinal de vida quan
do se trata de proteção à Reserva E 
olhem a estatal tem em seu organogra
ma. um importante setor de meio am
bíente, com funcionários de alto nivel, 
recebendo régios salários e que, 
constantemente, promovem eventos 
caríssimos sobre ambiente! Não pode
ria a nossa importante empresa contri
buir efetivamente para o plano de im
plantaçao 90 plano de manejo da Aebio 
Tinguá, já que tanto se beneficia de 
seus espaços? Afinal de rontas, amor 
com amor se paga; e a Petrobrás nos 
deve isso: amor pela nossa natureza, 
pelo nosso •santuário ecológico do 
Tinguá'. Ou não? 

Lucília de Carvalho Gimenez é 13ióloga e 
Diretora de Meio Ambiente em Belford Roxo. 
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ENFOQUE DO COTIDIANO 
Darcy Chuff 

,., 

EDUCAÇAO 
Toda naç:io tem a hasc dc seu desen

volvimento e <.lo scu progresso na cdu
caç,'io de ,cu povo. A Europa milenar. a 
América do Norte, o Jap:io, a China, 
que se prepara para liderar, os chama
dos Tigres A,;iáti.cos, que deram um sal
to de qualidade na vida atual, to<los,sem 
cxccssão, antes de atingirem a meta a 
que se propuseram, trataram de instruir 
seu povo, do ensino prim:írio ao uni\'cr
sit,írio, com ensinamentos os mais 
avançados, através de professores alta-
1111.:ntc gaharit:t<.los e instrumentos <.la 
mais alta tecnologia. 

Em nosso país.entretanto, tal coisa n,,o 
acontece; o que se constata é a imprevi
sfü>. Em nosso Estado, particularmente, 
predomina a vontade do mandatário do 
dia; de intcrcs.,;c outros, de terceiros; e até 
mesmo o i nteressc corporativista. 

Já houve época cm nosso E<;tado, que 
no ensino predominaV'd a escola pública, 
dirigida por professores competentes, a 
maioria do sexo feminino, o povo conse
guia, com facilidade, matrícula para seus 
filhos, que recebiam ensino cfü.:icnte, e 
ernhora oriundos <la classe pobre, s:io 
hoje líderes cm suas comunidades, nos 
vários setores profissionais, graças aos 
ensinamentos recebidos, galgando posi
(/10 na escala social. 

Com o tempo a Educação foi se abas
tardando. Partidos políticos foram 
constit uí<los, delineou-se a esquerda e a 
direita, e a educação transformou-se no 
veículo usado para qi:.c cada tendl3ncia 
política tentasse <.lcmonstrar os méritos 

de sua ideologia; e, desse modo, a Edu
caç:io foi para o espaço. 

Hoje não temos colégios púhlicos has
tante para fazer face ;) ucmanda, princi
palmcnte com a prnle1ari;,11ção da classe 
média, que não tem recursos linanceiros 
para atender aos altos custos <las mcnsa
liJa<lcs <los colégios privados. É comum, 
hoje, chefes <lc famílias procurarem polí
ticos para tentarem conseguir uma vaga 
cm escola púhlica, localizada nas imc
diaçücs de sua residência e não consegui
ram seu intento. E<;tamos na era dos 
CIEPS, 4ue, inegavelmente, é urna ótima 
idéia, mas serve, também, como bandeira 
política, e sua implantação, que será de
morada, provocou o ahandono das esco
las tradicionais; os prédios onde funcio
navam não receberam a conservação ne
cc..-;sária e seu uso tornou-se impossível, 
resultando cm menos colégios tradicio
nais cm nome <los CIEPS; estes tem uma 
dotação para cêrca de 1.0CXJ alunos, mas, 
muitas vezes, atuam com insuficiência de 
sua capacidade, já que sua implantação 
naquele local, sem densidade populacio
nal, atendeu a fim político. Caberia alí 
uma c..,;cola de menor porte, mas esta não 
tem vez dentro da conccpç.'io política 
educacional <lo momento. O povo que se 
dane cm nome <la filosofia política e da 
bandeira <lo marketing educacional. Mas, 
a verdade é que os partidos e seus líderes 
passam e a Educação fica; por isso temos 
fé que um <lia a Educação deixará de ser 
veículo <le promoção política para pas
sar a atender aos interesses da nação. 

FORTALEZA 
Administradora, Advocacia e Seguros cm Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

#} THl~!!-~~!~ES . 
O maior distribuidor de materiais de Iluminação da Baixada. 

PERSIANAS 
ALVORADAI 

Ltda. 
Rua Rocha Carvalho, 1330 • sls. 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo - RJ - Tel.: 761-0013 

•no •se~ Auto Escola Margon 
~{ Direção: Paulo Gonzaga 
~ Treinar! Só ligar 

MAaCIOM "ASA• vai te buscar 
· Tel.:.796-7174 
Rua ltacy, 81 - Juscellno - Nova Iguaçu - RJ 

Tudo em Iluminação, Comercial, Residencial e Púb!ica. 
Peça uma visita do n06so responsável 1/ compromisso (visita) 

Direção: Carlos A. Sampaio 
Av. José Mariano doe Passoe. 739 • sobr. •Prata-Tal: 761~135 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualidade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
Aceitamos Bolsas de Empresa 1otalrnenl<> integral 

Jardim à a- Série • T el: 767-2244 
Rua Mlrlm, 35 - Centro - N. 1. 

Persiana Vertical e Horizontal 
- Porta Sanfonada - Portas de 

Box - Cortina Japonesa - Cortina Painel em 
Lona - Veneziana em PVC e Lavagem de 

Persiana Vertical com Resinagem - Pintura de 
Persiana Horizontal - Consertos em Geral -

Orçamento sem Compromisso. 
Porta em PVC - Tudo em 2 vezes sem juros. 

Rua Joaquim Vltórlo, 134 - Piam - Belford 
Roxo - RJ - Tel: 761-4258 
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/ ' '~ COLÉGIO LEOPOLDO 
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/ 1930 - 1994 
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Um pito carinhoso de 
Dona Anna 

HORÓSCOPO CIGANO 
Mohammad 

Levei carinhoso pito existencial de 
uma senhora lúcida e ativa nos seus 
noventa e um anos. Vejam só: 

Anoto idéias que me vêem à cabeça 
em forma de síntese e quando a co
leção (que se faz lentamente) está 
grandinha, transformo-a em crônica. 
Assim. publiquei aquí em crônica de 
novembro, o seguinte pensamento: 

SE NA VELHICE EU CONSE
GUIR NÃO ESPERAR DOS DE
MAIS (MESMO DOS FILHOS) 
NEM ATENÇÃO, NEM RECO
NHECIMENTO, NEM CONSIDE
RAÇÃO, TEREI, ENTÃO, SABI
DO ENVELHECER. 

Pois recebi outro dia, carinhosa 
carta de Dona Anna Pildervasser, re
sidente no Flamengo, cá no Rio. Ela 
se apresenta: judia russa, 91 anos, 
está no Brasil desde 1925, tem filhos, 
netos e bisnetos e já editou um livro. 
Vejam o que me diz do alto de sua 
lucidez: 

"Hoje me levantei disposta a fazer 
o poema: ontem assistí as queixas dos 
idosos que estão dominados pela so
lidão, a ponto de querer desistir da 
vida. 

Deus tem sido tolerante comigo.Já 
passei os noventa e um anos de vida 
e não sofro de solidão. Enquanto não 

Em frente Estação de 
Nova Iguaçu 

Artur da Távola 

sinto a l'ortc dor lombar. assisto tele
visão, leio um pouco, guardo as frases 
que me interessam. 

Os filhos. uma dádiva de Deus, nos 
dão grande prazer. A-;sim que cres
cem se afastam dos pais e esse proce
der dá uma dor profunda cm nossas 
almas. Nós os pais velhos, temos que 
engolir para nflo fazer vexame. 

Artur da Távola espera a velhice 
boa, embora nflo vá ter reconheci
mento, consideração e compreensão 
dos filhos e amigos próximos. 

Artur da Távola, hoje você está 
cheio de tarefas, mas quando a idade 
chegar você, não tendo, palavra ami
ga, vai sentir um grande vazio; uma 
chaga profunda vai se alojar no seu 
organismo e só vai sarar com a 
morte". 

Ec;ta é pois a carta de Dona Anna. 
Sinceramente espero que não lenha 
razão. Sempre tive a impressão de 
que quem conseguir a vida interior 
jamais sofrerá de solidão. Sou obriga
do, porém a respeitar e a muito me
ditar na experiência vivencial de uma 
pessoa de noventa e um anos, com 
vida interior e energia até para mau
dar carta tão vigorosa a um modesto 
cronista de jornal. Grato Dona An
na, pela lição de vida. 

1 - PUNHAL (ÁRIES) - Q; nativos dc;tc 
signo, devem~ prcc.1vcr mntra :t,; Lib<las do 
<.lc;l.ino. Cuide maisdo~u la<.locspiritual e fale 
mcnn;. N" 5. O,r: Laranja. Saúde: Rq,rular. 

2 - CORÔA ([OURO) - Para os nativos 
<lo primeiro dccanato, as coisas não irão 
estar muito boas. Neste brc.,'Ve período, 
evite assinar documentos que envolvam 
transaçües com moedas estrangeiras. Nº 
2. O"ir: Azul. Saúde: E,;tável. 

~ - CANDEIAS (GÊMEOS) - Nem tu
do que reluz é ouro. Muito cuidado com 
as coisas que lhe parecerem <le forma 
muito f:ícil. Evite fazer Ludo de uma vez 
ou procure fazer as coisas com prescri
ção. Nº 1. Côr: Carmim. 

4 - RODA (CÂNCER) - Não fique "ro
dando" como um veículo sem rumo na 
vida. Nem tudo que nos parece maravilho
sq o é. Procure se conformar, pois mudan
ças muito boas irão ocorrer, depois <lo dia 
13.03. Côr: Branca. Nº 4. Saúde: Estável. 

5 -ES1RELA(IBÃO)-Para os natiws<lcste 
signo, as ooisas estão oomeçando a clarear, 
devido a influência do sol transitando 
em ESTRELA (LEÃO). Aproveite o mo
mento, pois não dura para sempre. Côr: 
Vennelha. Nº 9. Saúde: Boa. 

6 - SINO (VIRGEM) - O seu plano zodia
cal (Escorpião), se encontra com uma forte 
necessidade de alimento para a alma. Não 
deixe que "terceiros" se metam com o que 
lhe diz respeito. Siga o seu coração. Nº 8. 
Côr: Amarelo Ouro. Saúde: Muito boa. 

7-MOEDA (LIBRA) -A vcrda<lcquan
do aparece costuma muitas vezes ferir 

muito fundo. Procure compreender que 
nem só de pão vi\·c o homem. Não des
anime. A perda de hoje, é a vitória do 
amanhã. Saúde: Boa. Nº 3. Côr: Violeta. 

8 - ADAGA (ESCORPIÃ_O) - Os nativos 
de ADAGA (ESCORPIAO), devem se 
precaver mais. Este período é por demais 
forte para este signo. Mesm0 assim, a 
sorte lhe sorrirá. Evite usar cores escu
ras. Nº 11. Côr: Verde ou Vermelha cla
ro. Saúde: Regular. 

9 - MACHADO (SAG ITÁRIO) - Pe
ríodo bom para viagens de passeio. 
Aproveite bem. Depois <lo <lia 20.03, aja 
com prudência e sabedoria. Nº 17. Côr: 
Verde esmeralda. Saúde: Estável. 

10 - FERRADURA (CAPRICÓRNIO) -
Você está no apogeu de sua carreira profIS
sional e pessoal. Aproveite bem; tudo uc 
sobe, tende a descer e vice-versa. Cuidado: 
a estrada está cheia de "armadilhas". Cuide
se. Nº 19. Côr: Azul Celeste e Vermelha. 

11 - TAÇA (AQUÁRIO) - A fase não 
será das piores. Não será, porém, a me
lhor das melhores. Seja mais paciente. 
Trabalhe com mais resolução. Saúde: 
Boa. Côr: Tons pastéis é o mais aconse
lhável no momento. Nº 21. 

12 - CAPELA (PElXES) - Os nativos deste 
signo, cst.ão dentro <lo seu "inferno" zocliacaL 
Ma~, oom muita fé cm Deus e em sí mesmo, 
todos conseguirão superar este período. 
Nº 20. Côr: Branca e Marrom. Saúde: Boa. 

CENTRO DE ASTROLOGIA CIGANA E CON
SULTAS COM TARÔ - PROF. MOHAMMAD · 
TEL: 768-4529 (1 HEVE). 

AUTO OFICINA 
SANTA HELENA 

1:l1~1:r;tlJ;itll*~I:ffi:i11111êP-Jê}~i:!ii:t:il 
ANUNCIE NA RBR SOM, t ANOS NO AR 

A SERVIÇO DA COMUNIDADE. 

31 Anos Servindo a 
População lguaçuana 

1963 à 1994 
Serviços especializados em 

Baterias Novas. 

StíldlM: Rua Rocha carvalho, 1232, SIL 203/204 
Centro - Beltord Roxo. 

~Geraldo Comunicador. Reglnaldo Plrote 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
"0 melhor da Cozinha Arabe" 

3Amblentes 
Todos os sábados 

Vendas de Baterias Novas -
Carga Lenta - Carga Rápida. 

Elier Batista Fonseca 
Eller Batista Fonseca Filho (LIU) 

A. Prof. Paris, 280 - Nova Iguaçu• RJ - Tel.: 767-2451 
(ao lado do Colégio Monteiro Lobato) 

O Atendimento que você merece. 
Rua Dr. S.rros Júnior, 644 - Tel: 767-6572 

Av. Amaral Peixoto, 631 - No~• Iguaçu - RJ. 

e 
E 
M 

Centro de Educação Moderna e 
Jardim Escola Castelinho · 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 Belford Roxo 

Tel.: 761-4881 
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BELFORD ROXO NOTÍCIAS Fernanda Bícchierí Soares 

ASSEMBLÉI~\. DE DEUS - BELFORD ROXO 
O trabalho cm 13elrord Roxo !01 ini

ciado cm 1924 por Gunnar Vingrcn. 
Era realizado na rcsitlC::ncia do irmão 
Silvino Francisco ()uintela, i1 Rua 

atualmente chamada Jesus Castor. 
cm /\reia Branca. Com o ralccimcnto 
do irmüo Silvino, o trabalho do Se
nhor passou a ser realizado ü Av. Fran
cisco S.í, 1401. rcsidC·ncia de José 
Soa rcs ( J<J2<1 ). /\o lado murava o ir
mão Varj:1oquc 111;1is l,1rtlc cedeu seu 
ICITl'no. onde alualmenlc cst,í loca
li1.,1do o T e mplo Sede. O Sr. Silvério 
de Almeida Campos assumiu a dirc-
1/10 do Trab;dho. sendo consagrado a 
/\nci.·10 tia Igreja. Bcllúrd Roxo era 
um dos Pontos-de- Preg;u.J Hl da Igre
ja do Rio de Janeiro. locali1.ada no 
Cam po 1.k S:10 C ris túv."io. 

O ir rn:10 Silv(·rio . rnnslruiu o pri
meiro templo d.i /\sscrnhléia de Deus 
l'm lklford Roxo. entre os anos 
192() l <J1 I. No dia 2 til' novembro de 
11n I esse templo roi inaugurado. So

bre a inaugura1./10 do lcmplo, o irmão 
Vingren l'Screvcu: "hii um dia de 
mais ak-gri;1 e vit1íria para os crentes 
,d í. o nmmenlo da inauguraç;io 
quando cu eslava pregando. a Cihíria 
de Deus encheu Ioda a ( 'asa e lodos 
lúr,1111 cheios do E,;pírito San lo. ral.i
varn cm línguas e louvavam a Deus. 
Foram hor;.s de mui lo ).!_lllll l' .Ilq.!_r i,1. 

Na volta para casa, os crentes ,conti

nuaram todo o caminho cantando e 
louvando a Deus o que causou muita 
admirn1./io e surpr1.;sa entre o povo, 
mas o nome do Senhor foi grandc
mcntl' magnificado e honrado na
quele dia" ( do livro "O Diúrio do Pio
m:iro" - Ivar Vingrcn). 

O Pastor Vin).!_rcn, com a inaugura-
1/10 do templo. deu posse ao Pastor 
Manoel Pereira Leite. Em 1911, o 
Mission.írio inglês Walter Good
huml foi enviado pela Assembléia de 
Deus do Campo de Süo Cristôvüo 
para substituir o Pastor Manoel P . 
Leite. No ano seguinte, o Missioná

rio inglC:s passou a direção do traba
lho para o Pastor Manoel José dos 

Santos. Em 191<,, o Pastor Manoel 
José dos Santos formou a primeira 
Dirctmia da Igreja, denominada, So
ciedade Evangé lica. fase templo foi 
o prime iro inaugurado na Baixada 
Fluminense e o segundo no E'itado 

do Rio d-e Janeiro. 

J\lguns pioneiros dessa IgrcJa foram 
Julieta Maria da Conceição da Silva, 
filha de criação de Silvério de Almei
da Campos. Jorgcta da Conceição 
Vaz. balizada cm Bdl"ord Roxo cm 
18.05.28, Floripc Pereira da Silva, es
ta ainda viva. AntúnioQuintcla (Pas
tor). batizado cm 27.0831. filho de 

Silvino Francisco Quintcla. p1one1-
rn-fundador. Quintino Pimenta de 
Figueiredo e sua esposa Ilívia Beatriz 
da Conceição. entre muitos outros. 

A primeira diretoria foi fundada cm 
1916, denominada Sociedade Evan
gélica, sendo seus componentes: Pas
tor-Presidente Sr. Manoel José dos 

San tos; Vice-Presidente Sr. Jorge Ber
nardo da Silva; 1" Secrctúrio Sr. Fran
cisco de Paula Cunha; 1'' Tesoureiro 
Sr. Josc Maria da Silva. A atual Dire
toria é composta pelos senhores: 
Franscisco Caetano Muniz, Amós, 
Rogério, E<lso n Martins de Oliveira, 
Jonatas dos Santos Melo. Amaro 
Francisco de Soul..él, Abadias Vitorino 
Cavakanti, Augusto Soares Azevedo 
e Washington Fernandes da Silva. 

Registra-se como Pa<;tor-Prcsidente 
doanode 1964, oSr.JOaquimAntonio 
dos Santos, avô da Prof. Múrcia da Silva 
Lopes, que oonl ribuiu de fonna detiva 

cnm a pesquisa sobre a história que 
ora registramos. Hoje. j.í falecido. o 

Pastor Joaquim demonstrou, através 
de sua fé e do seu entusiasmo cristão, 
que o melhor caminho é servir a Deus 

e aceitar os seus ensinamentos. 

Nota:- No 2° Semestre de 1987, de
vido ao falecimento do Pastor Ade
mir D . Duarte, num trágico desastre 
de automóvel cm Rio Bonito, Estado 
do Rio; no 1 ° Semestre de 1987 havia 
passado para o Senhor o 2° Vice-Pre
sidente. Assumiram, interinamente, 
até o final do mandato os Obreiros: 
Pr. Francisco Caetano Muniz, na 
Presidência; Pr. Francisco Ilho dc
Souza , na 1ª Vice-Presidência; Pr. 
Waldemar Moraes da Paixão, na 2° 
Vice-Presidência; De. Josué Alves 
de Oliveira, na Secretaria de Patri
mô nio. até hoje oserentes dessa Igre
ja lembram com pesar a morte pre
matura do seu líder. 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ11 

.. ,:, .::.. 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
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CURSOS DO 
MATERNAL 
' , 
A 8ª SERIE 

Direção: Otilio S. Rocha 
Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto 

Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 
Amélia - Belford Roxo - Tel: 761-5202 

SEGUROS 
AUTOMÓVEIS 
CELULARES 

CONVtNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministérios dos Transportes, Compactar, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 • Nova Iguaçu• RJ· 
Tela.: 767-0124 / 767-0529 

IC•J~tJ.H•l~lt4~1:1t11 
OO~lL1iialN100 ~ 

VI DA DIREÇÃO: SILMÁRIA BERRIEL Tel: 761 8364 
R. Rocha Carvalho, 1246/201 

Centro - Belford Roxo - RJ 
PROPRIEDADES 
COMPUTADORES 
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ROTARYS DA REGIÃO 
HOMENAGE:AM ADAYLTON GUERRA 

Laurench.: descerra a placa, observada pelo irmão do 
homenageado, por sua filha e pela neta Beatriz. 

Momentos de fortes emoçóes marcaram a homenagem 
póstuma que os Rotarys Clubes dessa região da Baixada 
de Guanabara, especialmente o R.C. Queimados e o R.C. 
N.1.-Leste, prestaram à ADAYLTON WALVERDE 
ALVES GUERRA, falecido em dezembro último, que 
foi Presidente no primeiro, no períe~o 90/91. 

Naquela oportunidade lá estavam rotaryanosdo R.C. 
Bclford Roxo: Antonio Francisco e Silmária Berriel; 
do Nova Iguaçu-Austin: Paulo Roberto Dias; do Mes
quita: José Carvalho (que doou a placa); Eli Dutra, do 
Jacarepaguá; do Vilar dos Teles: Geraldão; do Japerí: 
Eldio Brandão; do Nova Iguaçu: Abdala Arydcs, Tar
dssio Coutinho, Maninho, Belmiro Fernandes, Mário 
Duarte, Luiz Ormindo, Alcides Santana, Deweett Ca
tramhy, Márcio Nogueira; do Leste: Luiz Fernando, 
Wilson Vital, José Oliveira, Manoel Pedro, Jovaci 
Gonçalves e muitos outros. 

O clímax de emoção ocorreu durante o descerramen -
to da placa, pelos familiares do extinto, seu irmão José 
Jorge Guerra, Laurcncita Borges Guerra (a viúva), 
Tania Borges Guerra (filha) e Beatriz Guerra (neta). 
Daquele momento cm diante, a tribuna do R.C. Quci-

i\l ~ COMÉRCIO t ;\._tD SERVIÇOS lJDA 

Materiais de Escritório em geral e 
Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124 - 'l:' and. 
São João de Meritl - RJ 

Tel: (021) 756-3414 Fax: (021) 756-3414 

Direção: Manuel J. S. Robalinho 

' Entregas à 
Domicílio , 

1.. ~ 

Recebemos "Tickets• 
como forma de paga. mereo 

Rua Dr. Thibau, 20 •-Tef: 718-3"180 
Centro • Nova Iguaçu 

mados pas
sou a se 
chamar: 
Trihuna 
Ada y llon 
Walvcrdc 
A I v e s 
Guerra. 
Além dos 
rotaryanos, 
citados, 

C! > m pare- José J. Guerra, agradece profundamente emo
ccra m Iam- cionado a homenagem prestada ao seu irmão. 
hém o Gov. 
Edson Avelar, a Seu. de Educaçio do Município, 
Duke do Amparo, o Ccl. Akir da Silva Reis, Cmtc. do 
24° B.P.M, Carlos Antonio Ncri, Cmtc. do 20<' B.P.M 
(cda Baixada). Vários oradores foram à Tribuna Guer
ra para homenageá-lo. · 

R.C. NOVA IGUAÇU NA 
CAMPANHA DA "LATINHA" 

O R.C. Nova Iguaçu, capitaneado pelo Dr. Abdala 
Arydes, continua na campanh~ da "latinha" (de cerve
jas, refrigerantes, etc.), coletando-as para reciclagem, 
inclusive as alavancas que as abrem (chamadas de ar
ruelas do Casquilha), cujos recursos auferidos com a 
venda dessas, serão utilizados em obras de cunho so
cial, especialmente no CIESP - Centro Integrado de 
Educação E.<;p~cial Castorina Faria Lima, no Bairro 
Jardim Tropical cm Nova Iguaçu. 

R.C. NOVA IGUAÇU-AUSTIN 
FESTEJA 6° ANIVERSÁRIO 

Em singela reunião, ocorrida no último dia 3/3, o 
Rotary Nova lguaçu-Austin, presidido por Paulo Ro
berto Dias - o "Franciscano" - comemorou seu sexto 
ano de fundação, ocorrido no dia 23/02/94. Prestigian
do o efeméride o Gov. Edson Avelar, lslan Batista (o 
Elétrico), Luiz Fernando (Voz de Veludo), Antonio 

Indústrias 
Reunidas Ltda. 

Fabricamos Móveis de Escritório 

~- ,~ Residenciais e 
~~ -~ Escolares 

Rua Estado do Rio, 338 - Andrade Araújo 
Nova Iguaçu - RJ 

Tels: 761-4551 e 761-4650 

1 

Francisco (B. Roxo), Gcraldão (Vilar dos Teles), An
tonio Pinto Teles e João L. Vieira (V. da Penha). 
Reuniões sempre protocoladas pelo Marcelo (Voz de 
Cristal). As homenagens pelo aniversário desse clu'1..-; 
foram prestadas pelo rotaryano Hilton Neves e 
concluídas pelo Gov. Edson Avelar, que e nfatizou o 
trabalho do Rotary Internacional na erradicação da 
poliomielite no Brasil, através da Campanha Pólio
Plus, que o Rotary desenvolve a nível mundial. 

ROTARY N.I. LESTE 
REINAUGURARÁ POSTO DE 
SAÚDE ALBERTO SOBRAL 

Em fase adiantada de reformas, o R.C. Nova Iguaçu
Leste vem empenhando-se a fundo para reativar o 
Posto de Saúde, construído por ele, no Bairro Moque
tá. Não há, até o momento em que redigimos esta nota, 
uma data estabelecida para este re- inauguração. 

R.C. JAPERÍ ADMITIDO EM 
ROTARY INTERNACIONAL EM 

TEMPO RECORO 
O R.C. Japcrí recentemente criado, foi admitido em 

Rotary Internacional, no dia 02/02/94, e já está funcio
nando a todo vapor, reunindo-se às terças no Las Ko
ruja's Bar, na Rua Louzada Loureiro, no Centro do 
Município. Com a sua admissão o Japcrí passa a ser a 
60" estrela na constelação do Distrito 4570. 

R.C. VILA DA PENHA EM 
NOVO ENDEREÇO 

O presidente do R. C. Vila da Penha vem percorren
do os clubes do Dislrito,juntamcntecom o Gov. Édson 
Avelar (vai levar o troféu'?) anunciando aos quatro 
cantos o novo local de suas reuniões que agora aconte
cem no Melo Tenis Club, às quartas, 12.15 h. 

NOVAS UNIDADES ROTÁRIAS 
ESTÃO EM GESTAÇÃO 

O Gov. Edson Avelar, vem comunicando que estão 
cm fase de criação, aqui cm Nova Iguaçu, novas uni
dades rotárias que serão o R.C. Nova Iguaçu-Sul e o 
R.C. Nova Iguaçu-Outra. 

REI DOS BANCOS 
• Bancoe ala l9Cllnável9 p/ todo■ m c■noa à base de 

troca - ConNft0e. Aefonnu 
• lllncoe ■ Capa P-e Cobre car 
• Cerpalil9 moldadoe. forro de porta 

lAVAGEM DE BANCO A SECO· Olreçl,o de Relna'dó 1~~~ .. 

Rua OIAYlo l~nio, 11127- Now.lguei;u • lei: 768-2118 I 
Av. Benjamin P. Diu, 830 - Bellord R"'IO • lei: 761-0285 
R. Braga, 5 • Penhe Clrcular jnq. e/ l.d>o jo) Tel: 280-6848 

CONVITES - TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 767-5470 
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A ORIGEM DA BANDEIRA NACIONAL 
O Brasil teve nada mais, nada menos 

que Três monarcas "bragantinos": D. 
João VI, D. Pedro I e D. Pedro II, isto 
sem citar D. Maria I, viúva de D. Pedro 
II, de Portugal, e mãe de D. João VI. 

esposa D. Maria Leopoldina, filha de 
Francisco II, da Alemanha. 

Para prestar merecida homenagem à 
imperatriz D. Maria Leopoldina, foi su
gerido que fosse colocada, na Bandeira 
Nacional, uma lisonja (escudo de forma 
rômbica) com a cor amarela. Consta que 
D. Pedro concordou com a sugestão e, 
dizem mesmo, que a aplaudiu, com sa
tisfação, a lembrança. 

Em 21 de setembro de 1822,oSenado 
da Câmara Municipal, publicou o De
creto criando a Bandeira, em campo 
VERDE com quadrilátero romboidal 
COR DE OURO, ficando, no centro 
deste, o "Escudo de Armas do Brasil", ou 
do "Império do Brasil". 

Era primitivamente designado ROM-

/ 

BO, do grego RHOMBOS, mas esta pala-
. ..JI vra que designava losango, tornou-se ob-
,,,, . soleta e hoje ninguém mais a usa. 

Em 15 de novembro de 1889, por oca
sião da Proclamação da República, foi 
instituída a Bandeira, de criação do 
Clube Republicano Lopes Trovão, de S. 
Paulo, que tinha as características da 
Bandeira Norte-Americana, diferindo 
nas cores das listras que eram verde e 
amarelas, com um quadrado em preto, 
com vinte estrelas brancas, em grupo de 
cinco, tendo a efêmera vida de dois dias, 
trocada por outra semelhante, mas com 
o quadrado em azul e 21 estrelas. Entre
tanto a 19 de novembro de 1899 foi cria
da, pelo Decreto nº 4, a atual Bandeira 
Brasileira. O "Escudo das Armas do Im
pério" foi trocado pelo Globo Estrelado, 
cortado por uma faixa branca, não diame
tral com as letras da inscrição ORDEM E 
PROGRESSO em verde, tirada da famo
sa legenda positivista - O Amor por prin
cípio, a Ordem por Base e o Progresso por 
fim, de autoria do filósofo francês Augusto 
Comte, criador do positivismo. 

....,.._talll""" De acordo oom os heraldistas, todas as 
[l!-~~--_=c..--~=--_J~~~-=-~::._ __ _J~~~~~~ -'1 armas nobres, a partir de D. João I tinham 
Eli Outra entrega a Raimundo Luz (Pres. do R.C. Mesquita) uma cópia do texto de sua palestra. 

lniciamlo um Lido de palcstra'i, o R.C. 
Mc.....,4uita, convidou o Sr. Eli Outra, Ofilial 
do ExérLito (Rc:-.crva) nopostodeCapiWo 
e Juiz de l\1z cm Bdli.>rd Roxo, profundo 
rnnheccdeor do:-. símholos nacionais. 

O tema ahordado por Eli Outra foi 
surpreendente para a maioria dos ou
vinte.-.;, pois nesta palestra dcrruhou ve
lhas "historinhas" sohrc o nosso pavilhão. 

"Para conhecermos a origem da 
BANDEIRA, temos 4uc nos reportar 
aos tempos do primitivo Egito, mais ou 
menos 5.000 AC., onde ordas de caça
dores, para se diferenciarem, amarra
vam feixes de ervas, cm varas, afim de 
que fossem identificados". 

Em 1442, D. Afonso fundou a "CASA 
DE BRAG <\N(,'A", tendo como distin
tivo um RETÂNGULO VERDE, que 

só ascendeu ao trono de Portugal, com 
o Rei D. João IV, Duque de Bragança, 
pela revolução de 1640. Sua bandeira 
era constituída por um retângulo verde, 
tendo ao centro uma cruz vermelha 
ahcrta cm hranco (cruz latina). 

Por abdicação do Rei Afonso VI, volta 
ao Trono de Portugal, a Casa de Bragan
ça, através do regente D. Pedro li (de 
Portugal). Tudo indica - pross·eguiu Eli 
- 4ue o "design" já estivesse pronto desde 
1669, mas só após a morte de Afonso VI, 
o Regente tenha-o hasteado oficialmente. 

Com a Independência do Brasil, volta 
a tremular o "Pavilhão" exaltando a Casa 
de Bragança, agora acompanhado de um 
losango amarelo, nada mais que uma 
homenagem à "Casa dos l lahsburgos
Lorena", da Áustria, de onde viera sua 

sempre o seu escudo em lisonja, que po
deria ser completado, na parte central, 
com as armas de um nobre antepassado ou 
com o escudo do próprio marido. 

Na Bandeira ou num escudo, o losan
go indicava e exaltava uma figura femi
nina, pertencente à nobre família cele
brizada pelo escudo ou bandeira. 

Aqueles que conhecem, portanto, as 
regras seculares da heráldica, sabem 
que o losango amarelo 
da nossa bandeira, de-
nunciava a presença de 
uma mulher notável da 
CASA REAL DOBRA
SIL, D. Maria Leopoldi
na, oonforme foi dito an
teriormente, homenagem 
altamente expressiva que 
a República conservou e 
perpetuou. 

O Azul é o límpido céu com um nú
mero de estrelas correspondentes ao 
Zodíaco e, segundo alguns historia
dores, era a posição das estrelas, no dia 
da Proclamação da República. 

Disse O lavo Bilac: "A Bandeira, no 
seu dia, só será hasteada ao meio-dia, 
para que nada, mas nada mesmo, passe 
sobre ELA, nem mesmo o "Astro-Rei". 

EDITORA E PUBLICAÇÕES 
FISHERS L TDA. O AMOR É MAIS NOBRE NO 

MEDIEVAL. AME! Jornais, Revistas, Folhetos, 11House Organs", 
Publicações Promocionais ou Publicitárias. 

, 
MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

***** FALE PRIMEIRO COM A GENTE! 

TEL.: 767-1198 

y NT AL CIRURGICA R NON E•peran~ Ltda. 

Artigos Dentários. Ortopédicos Cirúrgicos e 
Hospitalares. Muletas, Cadeira de Rodas, 

Fundas p/ Hérnia, Cintas Especiais, meias p/ 
Varizes Kendal e outras, Botas e Palmilhas 
sob Receita Médica, Móveis Hospitalares .. 
Aparelhos de Pressão, Seringas e Agulhas 
Especiais. Papel p/ Eletro, Colchão DºÁgua, 

Aparelhos de Surdez. 

35 ANOS DE TRADIÇÃO E QUALIDADE 
Scholl Cosmético Pedicure 

Calista c/ Hora Marcada, Medicamentos para os pés. 

Av. Marechal Floriano Peixoto, 2166 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ - Tel: 767-7746 

RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 

Dental Médica Meriti .. 
• Artigos Dentários * Médicos -~ 

* Cirúrgicos * Hospitalares _,.,... 

CALISTA- PEDICURO -TRATAMENTO DOS 
PÉS - BOTAS E PALMILHAS * CADEIRAS DE 

RODAS* MULETAS* COLCHÃO D'ÁGUA, ETC. 

Rua Manoel Frenclsco da Rosa, 104 - Centro 
S. João de Merltl - RJ 

Tel.: 756-0849 e FAX 756-9299 
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GATINHA SEM FRONTEIRAS 
Estudante da Escola Superior 

de Propaganda e Marketing, 
canceriana, tem na natação e 
no basquete seus esportes 
preferidos; sensível, adora a 
chuva e o sol, procurando nas 
coisas mais· simples da vida, a 
felicidade. 

Essa gracinha da foto-tem co
mo ídolos artísticos, Paulo Au
tran, Fernanda Montenegro, 
considerando os mais sexys 
Carlos Alberto Riccelli e Suzana 

Vieira. De muito bom gosto seu 
filme predileto é Lov~ Story e a 
música Imagine, de John Len
non. diz que sua melhor quali
dade é ser comunicativa e seu 
defeito, a indecisão. 

Em viagens prefere os lu
gares onde a natureza ainda 
esteja viva, buscando como 
ideal ser feliz sempre em busca 
de valores reais. A gracinha da 
atual geração saudável é Flávia 
Gomes Luz. 

Na reinauguração das obras de ampliação 
do sistema Guandu, que deverá ocorrer até 
o final de março, o Governador do Estado, 
possivelmente não terá uma recepção fes
tiva. É que centanas de candidatos aprova
dos nos concursos públicos da CEDAE, em 
89 e 90, até hoje não chamados, promove
rão um protesto contra o descaso do go-

. vemo estadual. 

Dep. Luiz Carlos Machado 

A informação é do Dep. Est. Luiz Carlos 
Machado (PSDB), que defende a posi
ção dos concursados, que por força de 
um decreto ilegal de BRIZOLA, proibindo 
contratações sem o seu consentimento, 
foram lesados no processo seletivo. 
"Eles pagaram todas as taxas, fizeram as 
provas, passaram e, até hoje, não foram 
contratados. E o que é pior, ressaltou 
Machado em seu pronunciamento na 
ALERJ: •o dinheiro não foi devolvido". 
Machado explicou que nãó só os concur- · 
sados da CEDAE estão sofrendo com a 
indefinição. Outros que acreditaram na 
lisura dos concursos do Estado, também 
estão passando pelo mesmo problema. 
Na opinião do parl~mentar, •os concursos 
públicos, quer nas esf~ras federal, esta
dual e municipal, estão servindo a interes
ses ilegais e imorais, que tiram a 
credibilidade das instituições•. 
Luiz Carlos disse ainda, que tal problema 
não existiria, caso tivesse solução o proje
to de autoria do parlamentar iucano•, que 
regulamenta todo o processo de provi
mento de cargos públicos- finalizou. 

A MEL.HOR O.PÇÃO NA BAIXADA DE GUANABARA. 
1 
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Direção: Jesué Brito 
Matriz: Roei. Washington Luiz, km 15 

Figueira - D. Caxias. 

: 
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: 

Filial: Av. Getúlio de Moura, 616- Centro - Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Prof" Venina e. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
1rnmrn 1 :: : :: :1111:::rnn I w~m~ 

• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• BalanfOS 

Rua Pror- Venlna Conta Torres, 230 -100 andar 
Centro • Nova Iguaçu - (Sede Própria) 1 ! 

Tela.: 767-1747 e 767-7621 
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Ecologia & Meio Ambiente 
Lucflia Gimenez 

As crianças, o meio e a morte 
Nada mais gratificante para 

nós, que chegar às escolas e co
laborar com as diretoras na im
plantação d,e hortas ou jardins: 
as crianças, imediatamente, vão 
se chegando, ouvindo o que fala
mos com as professoras e, daí a 
instantes já são o público atento, 
participante dos pequenos proje
tos que para lá levamos; como 
delimitar os canteiros, fazer o 
alinhamento , que tipo de le
gumes e verduras para plantar, 
como adubar (e produzir adubo), 
são perguntas que nos fazem, ir
requietos, olhinhos atentos e cu
riosos. E nós vamos falando de 
terra, de minhocas, de adubos, 
de flores, animais , enfim , de 
meio-ambiente, da vida. 

Enquanto falamos, sentimos 
que a grande bat~lha que é a 
sobrevivência do meio-ambiente 
será ganha com as armas da edu~ 
cação; mas, não a educação 
convencional, livresca, fria, afas
tada da prática, da realidade, do 
cidadão e, sim como preconiza 
nosso grande Paulo Freire, "edu
cação como prática para a liber
dade", para livrar nossas crianças 

das malhas da marginalização. Por 
que fazemos esta afirmação? Por
que, enquanto falamos, revolven
do a terra, plantando mudas, mos
tramos às crianças a importância 
do trabalho coletivo, da organiza
ção social e da solidariedade - os 
homens são irmãos entre si, de
vem amar-se e respeitar-se. Fala
mos do tal valor que cada uma 
delas terá no processo de regene
ração porque passará o nosso 
Brasil, num futuro que só Deus 
sabe quando. E, à medida em que 
conversamos, sentimos que eles 
se enchem de fé, alegria e de or
gulho por serem parte integrante 
de um processo natural, ambien
tal, que faz brotar a vida na terra; 
vida que eles criam com a força de 
seu trabalho, vida que os faz vibrar. 

Dessa constatação nos vem 
uma tristeza: estamos perdendo 
nossas crianças para a indústria 
da morte, para a guerra civil sem 
quartel, sem ideologia, sem ban
deira, dignos de nossa Pátria -
estamos perdendo nossas crian
ças para os marginais, para o 
crime organizado. 

Continua na pág. 4 

AQUI O SEU ANÚNCIO É 

Bebidas em Geral. 
Excelentes Promoções 

Av. Retiro da Imprensa, 1.823 
Belford Roxo - RJ. 
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ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL , 

MENEZES JUNIOR 
Legali_zações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda • Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 1 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1º Andar-Centro. Nova Iguaçu ~·RJ-Tel.: 768-5847 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

PSIQUIATRIA DE URGÊNCIA 
Finalmente, em 19 de outubro de 

1964, foi inaugurado P.S.P. - o Pronto 
Socorro Psiquiátrico da zona sul que, à 
época prestava grande serviço de real 
uti lidade pública a toda a população do 
então Estado da Guanabara. Antes, os 
casos de psiquiatria eram atendidos em 
prontos-socorros de hospitais gerais ou 
em distritos policiais, e destes eram en
caminhados aos frenocômios públicos 
ou privados. 

A recomendação da Organização 
Mundial de Saúde no sentido de serem 
criadas unidades psiquiátricas em hos
pitais gerais veio possibilitar o atendi
mento das emergências e urgências psi
quiátricas nos hospitais gerais, em 
melhores condições. 

A seguir, cresceram as unidades em 
Hospitais Gerais, possibilitando servi
ços especializados de hospitalização e 
de consultas externas, serviços de gené
tica e de medicina psicossomática. 

No Brasil, o primeiro pronto-socor
ro psiquiátrico já havia sido idealiza
do, entre 1920 e 1930, pelo Dr. Jacin
tho Godoy, em Porto Alegre, RS, 
conforme relata Raul Bittencourt nas 
citações de Oswa ld Moraes de An
drade. 

Diz-nos, ainda, Moraes de Andrade: 
"A idéia de criar-se um P.S.P. para a 

população do Estado da Guanabara, 
nasceu de um entendimento do então 
chefe de polícia, Dr. Menezes Cortes, 
com o diretor do Serviço Nacional de 
Doenças Mentais, Professor Jurandyr 
Manfredini, quando da primeira gestão 
do eminente psiquiatra em 1955. 

Até então, todas as internacões dos 
doentes mentais da Guanabara eram 
feitas através da Rádio Patrulha, e os 
enfermos recolhidos à promiscuidade 
dos diversos xadrezes dos distritos poli- ' 
ciais. Procurando solucionar essa ano
malia, foi que se pensou na organização 
do primeiro P·.s.P. que funcionou junto 
ao Instituto de Psiquiatria c_lo Centro 
Psiquiátrico Pedro II, na zona norte da 
cidade-estado. 

O aspecto traumatizante moral, para 
o enfermo ou para a família, da interna
ção pela polícia desapareceu, ·assim, 
com a criação dos serviços especializa
dos. Bons tempos aqueles ... que sau
dade ... 

Hoje, o Presidente da República está 
decretando calamidade pública na 
saúde ... que vergonha ... 

O tempo é o senhor da razão ... 
Que Deus nos proteja e .. . 

Até lá .. . 
M. SIMÕES NETO 

O Médico da Família. 
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~ Manoel Tabella 

l..JÇf Jan Davidszeon de Heem -
1606 a 1684 

"Natureza Morta de 
Livros e Alaúde11 

Jan Davidszeon fo i o maior entre os 
pintores da família Heen. De sua for
mação em Utrecht não se conhecem os 
modos nem os primeiros resultados; 
mas a educação, antes civil que pictó
rica, na católica Utretch, bem pode ex
plicar certas orientações que lhe torna
ram fácil acolher depois aspectos da 
sensibilidade flamenga, com tanta con
descendência. São evidentes desde o 
início as ligações com a escola de Hall,r
lem, com a corrente mais arcaica das 
Naturezas Mortas de Van Schoten e 
com a moderníssima de Willem Claesz 
HecJa; assim também os liames com 
Layden onde, entre 1625 e 1630, um 
Pieter Potter e um Harmensz Seen
wyck indicavam novos caminhos à Na
tureza Morta e já sentiam influxos das 
primeiras novidades de iluminações 
que Rembrandt, aos vinte anos, propa
lava, Em Leyden, Jan aprendeu os si
gnificados íntimos e profundos da Na
tu reza Morta entendida como 

·•moralidade", como "vanitas", tão exte
rior na sugestão ocasional, mas tão me-

ditada, lucidamente calculada na im
posição e no acordo tonal, aludindo 
simbolicamente a significados auste
ros e severos. 

Só depois de se transferir para An
tuérpia, em 1636, Jan abandonou essa 
atitude estritamente holandesa e o ri
gorismo de estilo e de costume, para 
dedicar-se aos "triunfos" e às "guirlan
das" de flores. A isso o atraia, tanto 
mais prazenteiro, brilhante, elegante e 
superficial, "ílorismo" de Daniel Se
ghers, no qual uma tradição promovi
da de Jan Brueghel, mas destituída de 
seu fascínio miniaturista e de ourives, 
vinha reavivando-se e exaltando-se no 
clima rubensiano. 

E maior importância ainda teve para 
de Heem a Natureza Morta de flores e 
frutas, áulica e impetuosa (sempre sob 
a ascendência de Rubens) de Franz 
Snyders. 

Nessa trilha, Jan chegou às implan
tações majestosas e vistosas, à cor vívi
da e variada, à matéria pingue e sucu
lenta, às iluminações de efeito, às 
resplandescências, às exaltações retó
ricas e de parada. 

Continuará na edição nº 31. 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella • Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 - Vila Garrido - N. Iguaçu - Tel:767-1 721 
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MEU MÉDICO - MEU AMIGO. 
O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 

SAÚDE DA POPULAÇÃO DE TODA A 
BAIXADA FLUMINENSE. 

( 2ª FEIRA DIA TODO) 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220 -
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 

;\tED 
C01'fÉRCÍO E 
SElVfços rfDA 

Materiais de Escritório em geral e 
Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124 • 'Z3 and. 
São João de Meriti - RJ 

Tel: (021) 756-3414 Fax: (021) 75~3414 
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ECOLOGIA E MEIO-AMBIENTE 

Continuação da pág. 2. 
Por situações, as mais adversas, 

educadores e educandos não falam a 
mesma língua. Não há na educação 
uma proposta ideológica, adequada à 
realidade do Brasil de hoje; um Brasil 
onde seu povo, humilhado, descarac
terizado e explorado, nasce, cresce, 
desenvolve-se alienado, como se 
aqui vivesse de favor, emprestado, co
mo um estrangeiro em seu país. Daí a 
falta de amor pela natureza, por tudo. 
Urge, portanto, que as escolas, atra
vés de seus abnegados mestres, se 
sobrepujem na tarefa difícil de prepa
rar as gerações futuras. E a criação de 

LUCÍLIA GIMENEZ 

pequeno)( projetos ligando a criança 
à terra/ tais como, hortas, minhocá
rios, jardins e outros de conhecimento 
e proteção da vida animal, irá desen
volver nelas a sensibilidade, o amor ao 
trabalho e a disciplina, aguçando-lhes 
a inteligência e dando-lhes a visão da 
prática do dia-a-dia, por meio desta 
forma de educação: a ambiental. Só 
assim, ganharemos nossas crianças, 
nossos jovens para a ~onquista de 
nossos valores, a reconstrução de 
nossa Pátria; temos de aprender a 
ganhá-los para as nossas causas, 
pois, no momento os marginais, os 
traficantes, estão sabendo. 

FLÁVIO NAKANDAKARE COM HUMOR 

UMA ~E.affA EC.OtlÔMJGA • 
/' 

fE.RN.ANI:>0 ( ( 
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Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 

Direção: ~osé Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls. 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo - RJ - lei.~ 761-0013 

AUTQ~ •se~ Auto Escola Margon 
Direção: Paulo Gonzaga 

Treinar! Só ligar 
MAAêlÔN •ASA• vai te buscar 

Tel.:. 796-7174 
~ua Hacy, 81 • Juscellno • Nova Iguaçu • RJ 

,,,-------

~ THICA LUSTRES 
ft' 20 anos de praça 
O maior distribuidor de materiais de i111mlnaçlo da Baixada. 

Tudo em Iluminação. Comercial, Residencial e Pública. 
Peça uma visita do nosso responsável s/ compromisso (villta) 

Direção: Carlos A. Sampaio 
Av. José Mariano dos Pasaoa, 739 - sobr. - Prllta-T el: 761-4135 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualidade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
Aceitarnoe Bolsas de Empresa'«JlúTleme irtegral 

Jardim à aa Série - Tel: 767-2244 
Rua Mlrlm, 35 • Centro • N. 1. 
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PERSIANAS 

~~--~---=1 Pe~~ ~:~;;:~ral 
- Porta Sanfonada - Portas de 

Box - Conina Japonesa - Cortina Painel em 
Lona - Veneziana em PVC e Lavagem de 

Persiana Vertical com Resinagem - Pintura de 
Persiana Horizontal - Consertos em Geral -

Orçamento sem Compromisso. 
Porta em PVC - Tudo em 2 vezes sem juros. 

Rua Joaquim Vltórlo, 134 - Piam - Belford 
Roxo • RJ - Tel: 761-4258 
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¼; , / /. 
1/1// < // 

COLÉGIO LEOPOLDO 
~ ~ 

~ ~ 

1930 - 1994 

•~-TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE" 
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O QUE É ESPIRITISMO 
HORÓSCOPO CIGANO Cezar Said 

O CÉU E O INFERNO Prof. Mohammad 

A aspiração da imortalidade, a von
tade de continuar vivo e jamais mor
rer, é um sentimento inato no Ho
mem. A morte para muitos já não se 
constitui um problema, pois acreditam 
na continuidade da vida, possuem pro
vas que lhes fazem crer o quanto a 
sobrevivência é real e o quanto é 
grande a sabedoria divina, criando-nos 
para o amor e para amar, sentimento 
que prossegue mesmo após o fim do 
ciclo biológico de cada um. 

No entanto, questiona-se então pa
ra onde vai o ser espiritual, que lugar 
irá habitar, com quem irá conviver, 
como irá levar sua vida num mundo 
até então desconhecido para nós que 
estamos aqui. O fato é que a Astrono
mia e a Astronáutica demonstraram 
não ter encontrado nenhum céu dos 
eleitos e mesmo a Arqueologia ou a 
Geologia não identificaram sob a terra 
qualquer inferno, o que trouxe um sé
rio problema para os teólogos. 

Existem regiões nas quais os espíri
tos unidos por laços de afinidade se 
reúnem. Nelas não cessam de traba
lhar, de estudar e de servir, pois estes 
fatores elevam o ser e os que aspiram 
a felicidade integral não concebem o 
ócio e o parasitismo, mantendo-se 
sempre ativos em tarefas ora bem 
semelhantes com as que se realizam 
por aqui ora bem diferentes. Isto no 

Em frente Estação de 
Nova Iguaçu 

caso dos espíritos já com algum escla
recimento. 

Por outro lado os malfeitores que 
aqui se compraziam no mal, na per
turbação da ordem, igualmente se 
reúnem em bandos, pois a lei de sin
tonia é universal e semelhante atrai 
semelhante. Quando não devida
mente conscientizados, prosseguem 
perturbando e mesmo interferindo 
no nosso mundo, da forma que os 
bons também podem fazê-lo. 

No fundo Céu e Inferno são esta
dos da consciência de cada um, cada 
qual conduz no seu interior a pleni
tude ou a desventura, é muito mais 
lógico imaginarmos assim do que crer
mos em regiões circunscritas e inaces
síveis para alguns, o que seria um pro
longamento das castas e privilégios 
terrenos. A sorte de ninguém está 
derradeiramente fixada para toda a 
eternidade após a morte física, as 
regiões de dor são transitórias e a 
finalidade delas é a purgação tempo- · 
rária da alma, condicionando-se o 
tempo da sua permanência aí, ao seu 
sincero arrependimento e ao desejo 
ardente de reparar suas faltas numa 
nova reencarnação. 

Mesmo os mais imperfeitos um dia 
serão espíritos iluminados e felizes, · 
pois como disse Jesus: "Não se perderá 
uma só ovelha do aprisco do Senhor". 

21/03 a 21/04 - PUNHAL (ÁRIES) - Sua 
rotina será marcada por aspectos de via
gens, no trato com dinheiro e valoriza
ção para as associações. Saúde: Boa. Nº 
10. Cor: Verde. 
21/04 a 20/05 - COROA (TOURO) -
Acontecimentos podem surpreendê- lo 
em relação a dinheiro e valores. Cuidado 
com guardados e jóias. Saúde: Regular. 
Nº 8. Cor: Amarelo Ouro. 
21/05 a 20/06- CANDEIAS (GÊMEOS -
Regência que valoriza seus atos e novas 
vantagens em relação a negócios. No 
trabalho e trato com amigos. Modere 
apenas suas reações. Cor: Laranja. 
Saúde: Estável. Nº 1. 

21/06 a 20/07 - RODA (CÂNCER) - Boa 
oportunidade para decidir uma questão de 
trabalho importante. O momento é bas
~nte positivo. A lua o faz ativo e sensível 
nas decisões. Alegria intensa no amor. Cor: 
Branca. Nº 2 Saúde: Muito boa. 
21/07 a 22/08 - ESTRELA (LEÃO) - Tra
balho e finanças estarão bem protegi
dos. Basta apenas que aja com prudência 
e maior cuidado para obter deles o me- . 
lhor. Vida amorosa pode ganhar novas 
formas. Surpresa. Cor: Vermelha. Nº 5. 
Saúde: Boa. 
23/08 a 22/09 - SINO (VIRGEM) - As 
possibilidades de acerto sobre pendên
cias se fazem bem fortes com o passar 
dos dias. Boas surpresas em assuntos 
materiais. No amor e em família tudo só 
depende de você mesmo. 
23/9 a 22/10 - MOEDA (LIBRA) - São 
positivas as influências que moldam esta 
fase. Equilíbrio nas ações na busca de 

objetivos de trabalho. Na vida íntima, 
consolidam-se as boas conquistas dope
ríodo anterior. Realização íntima. Cor: 
Esmeralda. Nº 3. Saúde: Muito boa. 
23/ 10 a 22/11 - ADAGA (ESCORPIÃO) 
- Está é uma fase de boas influências. No 
trabalho e finanças, obterá algum pro
gresso. Aja com dinamismo e planeje 
seus passos. Cor: Azul Marinho. Nº 14. 
Saúde:boa 
22/11 a 21/12- MACHADO (SAGITÁRIO) 
- Forte disposição criadora. Mantenha a 
persistência. Evite confrontos com a fanú
lia. Indicações de alegria no amor. Cor: 
Laranja. Nº 13. Saúde: Regular. 
22/ 12 a 20/01 - FERRADURA (CAPRI
CÓRNIO) - Boa possibilidade para re
solver pendências ligadas a profissão. 
Acerto nas decisões de negócios_ Vida 
em família bem disposta. No amor, su
porte pequenas diferenças. Cor: Lilás. 
Nº 4. Saúde: Excelente. 
2 1/01 a 20/02 · TAÇA (AQUÁRIO) -
Fase bastante compensadora, com re
flexos sobre sua rotina profissional e fi
nanceira. Entendimentos com amigos e 
parentes. Quadro neutro para o amor. 
Cor: Branco Leite. Nº 19. Saúde: Estável. 
20/2 a 21/03 - CAPELA (PEIXES) - Este 
período mostra seus sentimentos aflo
rando de forma intensa. Muito significa
tivo para sua rotina a partir de agora. 
Compensações fortes em relaç~o ao 
amor. Novidades gratificantes. Cor: 
Carmim. Nº 20. Saúde: Muito boa. 

Centro de Astrologia Cigana e Consultas com T arô. 
Prof. Mohammad - Tel.: 768-4529 (1 HEVE) 

AUTO OFICINA 
SANTA HELENA ANUNCIE NA RBR S011, 1 ANOS NO AR 

A SERVIÇO DA COM.UNIDADE. 

31 Anos Servindo a 
População lguaçuana 

1963 à 1994 
Serviços especializados em 

Baterias Novas. 

ltUIIIIN: flua Aocllll Carvdlo, 1232, stL 203/204 
· Cenlro- Belford fino. 

Dhpo Geraldo Comunloedor• ..... do PlrOle 

. ~,. 
NOVO BEIRUTE Restaura·nte 

"0 melhor da Cozinha Arabf~• 
3Amblentes 

Todos os sábados 

Vendas de Baterias Novas -
Carga Lenta - Carga Rápida. 

Elier Balista Fonseca 
Elier Batista Fonseca Filho (LIU) 

R. Prof. Paris, 280 - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-2451 
(ao lado do Colégio Monteiro Lobato) 

O Atendimento que você merece. 
Rua Dr. Barros Júnior, 644- Tel: 767~2 

Av. Amaral Pelx.oto, 631 - NoyaJguaçu - RJ. 
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M 

Centro de Educação Moderna e 
Jardim Escola Castelinho 

Rua Virgilina Bicchlerl, 61 Belford Roxo 

Tel.: 761-4881 
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Junta de Serviço Militar, a serviço da juventude de Belford Roxo 
Inaugurada em janeiro deste ano, vem funcionan

do a pleno vapor, a Junta de Serviço Militar de 
Belford Roxo, atendendo em média, diariamente, 
50 jovens em idade de alistamento militar, ou seja, 
a classe de 1976. 

RIA VALENTIM, contando, ainda, com a colabora
ção dos auxiliares, Paulo César, Ocimar Francisco, 
Luiz Fernando, Ademir Maia e do voluntário Paulo 
Roberto. 
A Junta, subordinada a 1 ª Circunscrição de Servi
. ço Militar, tem ainda, como Presidente de 

Honra, o Prefeito JORGE JÚLIO DA CQSTA 
SANTOS, que aliás cedeu o espaço, os fun
cionários e um modesto mobiliário. 

Na foto o Secretário José Francisco em sua mesa de trabalho 

Algumas coisas entravam um melhor aten
dimento, como um mobiliário adequado e 
mais quatro funcionários, já prometidos pelo 
Prefeito, porém ainda não fornecidos. 
A equipe da Junta, embora grata ao Prefei

to, aguarda a visita de Sua Excelência, que 
após a inauguração não mais apareceu para 
testemunhar o andamento dos serviços. 

Segundo ainda o Secretário José Francis
co, eles gostariam de possuir na reparti
ção, as Bandeiras Nacional, Estadual e Mu
nicipal. 

Instalada no atual prédio da Defesa Civil, na Ave
nida Retiro da Imprensa, tem como Delegado, o 
tenente ROBERTO PESSOA, assessorado pelo 
atencioso Secretário, JOSÉ FRANCISCO DA GLÓ-

Comunicou-nos ainda José Francisco 
que encontram-se abertas inscrições para o 
concurso à Escola Preparatória de Sargentos do 
exército, para jovens de 18 a 23 anos, com escola
ridade de 1 ° Grau completo. 

NOTAS SOCIAIS 
Neste mês de março aniversariam no 

dia 11 Nelson Alves Leal, no dia 16 o Dr. 
Antenor de úliveira, no dia 18, o nosso 
amigo e anunciante Paulo Gonzaga, no 
dia 24 ocorrerão os nivers de Vera Lúcia, 
esposa do Nelson Leal, do nosso também 
anunciante José Carlos do Nascimento. 
Paulo Gonzaga irá dirigindo sua possante 

moto para_ retribuir ao José Carlos o 
abraço recebido. No dia 3 em alto estilo 
ocorreu o niver de Tarso Paulo da Silva, 
regada a lourinha e picanha na sua Ka
riucha. No dia 2 ocorreu o natalício do 
Dr. Jurandir Lima Filho, odontólogo da 
pesada. Também no dia 24 Valdir de 
Lima Moulin somou mais uma idade. A 
todos os aniversariantes aqui citados, e 
não citados, nossos votos de felicidades. 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
Direção: Otílio S. Rocha, 

Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 

Amélia - Belford Roxo - RJ 

Ana Cláudia, em sua mesa de trabalho 

MUITA SIMPATIA NA 
COMUNICAÇÃO 

A Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de 
Belford Roxo, tem quem transmita simpatia e docili
dade. Estamos falando da telefonista Ana Cláudia, uma 
jovem morena, de rara beleza, de olhos amendoados, 
que recebe e transmite recados de maneira sempre 
amiga. Ana Cláudia gosta de viver e curtir a vida ao lado 
de sua filha Amanda. 

RENATO @lli)~~ 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" 

- CONV~NIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrob(ãs, 

Ministérios dos Transportes, Compacta(. 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerérios e de 
Administração dos cemitérios de N~a Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179. Nova Iguaçu- RJ 

Tela.: 767-0124 / 767-0529 

MC•J'.~ff H•l~JZJ~1:1:~i1 
~~l~~~~EIS OOINIWl!n .. lNJOO ~ 
vi DA DIREÇÃO= SILMÁRIABERRIEL Tel:. 761 8364 
PROPRIEDADES R. Rocha Carvalho, 1246/201 
COMPUTADORES Centro - Belford Roxo - RJ 
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SÃO JOÃO-VILAR DOS 

TELES 
O R.C. São João-Vilar dos Teles 

anuncia que transferirá a reunião do 
dia 29/03, para o dia 30/03, para em 

. conjunto com o São João de Meriti, 
prestigiar a Sérgio Figueiredo, que será 
o expositor do FOR UM, DA AVENI
DA DE SERVIÇOS A COMUNI
DADE, promovido pelo segundo, a 
realizar-se no Beef Place (Shopping 
Sendas), ãs 12:30 h. 

O mesmo Sérgio Figueiredo editou 
um bonito Boletim lnformativo, abor
dando tudo o que acontece nos basti
dores ro taryanos naquela simpática 
unidade rotária, onde sempre somos 
recebidos com muito calor humano. Na 
edição de nº 27, o articulista escreveu o 
tema POLÍTICA, onde diz: "Nós rota
ryanos, não podemos ficar alheios ã po
lítica. Nenhum de nós está impedido da 
política particular, no entanto política 
é polêmica. 

O Rotary Club não deverá expressar 
opinião a respeito de qualquer candi
dato a cargo público, nem discutir em 
qualquer reunião do clube, os méritos 
ou deméritos de tais candidatos. Não 
deve também adotar, nem distribuir re
soluções ou declarações relativas ã po
lítica internacional ou de natureza po
lítica em geral. 

R.C. COELHO DA 
ROCHA 

O R.C. Coelho da Rocha que tem 
como presidente Cesar Bauso, que 
reune-se, as sextas no Social Recrea
tivo Apolo, naquela localidade, _rece
beu a visita, no último dia 4, dos rota
ryanos Geraldo da Conceição - o 
Geraldão de Vilar dos Teles - José da 
Mata, do S. J. Meriti e Jorge Mauro 
do Pavuna, entre outros. Nesta opor
tunidade o "Geraldão" cumpriu o do
loroso dever de comunicar aos seus 
companheiros o falecimento da Rota
ryana Sandra Mª dos Santos Calil, ví
t ima de mal súbito, que deixou 
consternados, principalmente, seus 
companheiros do R .C. Pavuna. O 
Coelho da Rocha vem ainda colabo
rando com o Social R. Apolo, doando 
materiais de construção para que a 
entidade que os recebe de braços 
abertos conclua seu parque aquático, 
para deleite da comunidade daquele 
bairro meritiense. 

OLIIV{PÍADA ESPECIAL 
FLUMINENSE 

Vai acontecer nos dias 26 e 27 de 
maio, no Estádio Célio de Barros mais 
uma Olimpíada Especial Fluminense, 

Direção: Manuel J. S. Roballnho 

disputada por 
pessoas por
tadoras de de
ficiências físi-
cas, numa 
demonstração 
de otimismo e 
solidariedade. 

FORUM SANDRA CALIL 

O Voz de Veludo, Luiz Fernando, 
comunica que no dia 20/03, estará rea
lizando o Forum de Serviços ã Comu
nidade, do R.C. Nova Iguaçu-Leste, no 
sitio Mugango, na localidade de Cabu
çu, que terá como expositor Jair Dâ
maso e como moderador o Dr. Francis
co Parente. Vai ser um dia de trabalho 
e também de lazer. Imperdível. 

R.C. MESQUITA · 
Dando prosseguimento ao ciclo de 

palestras, o Mesquita convidou nosso 
a'strólogo Mohammad Issa Arafat, para 
discorrer sobre ESOTERISMO, quan
do na oportunidade recebeu a visita de 
Silmária Berriel (B. Roxo), Adriano 
(Coelho da Rocha), José Oliveira e 
Darcy Chuff (também nosso colunista), 
ambos do N.I. Leste. A palestra foi bas
tante agradável, com inúmeras pergun
tas formuladas pelos assistentes. O "pe
queno-grande" club vem trabalhando 

. 

com afinco para adquirir terreno a fim de 
construir sua sede própria. 

O presidente Raimundo Luz entrega ao 
Mohammad o certificado de participação, na 

palestra. 

Em recente reunião os aniversariantes Sllvlo 
B. Pinto, Cezar Luiz B. Pinto, Odir, Shirley 
(filha do Sílvio) e Marlene Sales cortam o 

bolo, em foto exclusiva Sem Fronteiras, com 
o netinho da Marlene de olho na objetiva. 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos "Tickets• 
como forma de paga

nwll!D 

CONVITES - TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

Direção: Telmo Santiago 
Rua Dr. Thlbau, 20,•,1'el: 71l84NO 

Cet\tr~~N~ Rua Getúlio Vµrgas, 46 - Centro - Nova Iguaçu ... RJ ~ Tet: 767-5470 
,~ · ••a.i:, ,. ... .,~ ·~ 
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ABRE O LEQUE 
O Projeto Oito e Trinta cresceu tan

to que hoje faz parte da Prefeitura 
lguaçuana. Só espero que ele apre
sente os artistas sem preconceito. O 
povão quer ver Ângela Maria, Timó
teo, etc. Afinal, a Prefeitura é do povo! 
E não de uma classe. Ele paga impos
to! Também deve convidar os artistas 
da cidade sem preconceito. 

Nova Banda 
Pedrinho da Flor veio em Nova 

Iguaçu· e contratou um dos melhores 
músicos em violão da cidade para sua 
banda. Trata-se de Valmir. Um craque. 

Eliana 
Ela é um dos trunfos do canal 11. 

Muito bonita e charmosa, ela vai 
conquistando o coração da criança. 
Parabéns. 

Feliz Níver 
- Wanderley Cardoso 
- Rosana 

Desfile 
A Beija-Flor desfilou em Nilópolis 

para uma grande platéia. Foi um des
file fraco e pobre. Valéria Brito e suas 
alunas brilharam. Precisa melhorar o 
desfile. 

Compositor 
Ele faz parte da velha guarda de 

compositores e é conhecido no 
mundo. Compõe clássico e popular. 
Seu maior sucesso é "Recordações 
de um Romance•. Sucesso, Bartolo
meu Silva. 

A Rádio Perereca de Belford Roxo 
está botando pra quebrar com um es
perto musical. 

Fez um ano no carnaval, a saudade 
do campeão artista plástico, Nelson 
de Araújo Lima. O mesmo agora pinta 
no céu. 

Continua apagado o Cristo Reden
tor de Nilópolis, que é uma linda obra. 
Até quando, Farid? 

A cultura nilopoli
tana começa a re
ceber um tratamen
to especial. , É 
preciso respeitar a 
arte e o autor. 

Carlos Romão 
está cantando em 
Nilópolis, no Esoté
rico's Bar, domingo, 
às 20 hs. 

1 A 15 MAR/94 

Flávio 
Encantou O fantástico artista Flávio Nakandakare diante de 
O artista plástico 

Flávio Nakandakare 
foi o primeiro artista 

uma de suas magníficas pinturas. 

da Baixada a inaugurar a bela sala de 
artes do Sesc N. Iguaçu, merecida
mente. São vinte telas super coloridas 
com ênfase no amarelo e vermelho. 
Entre as relíquias cito a tela "A Pro
messa Social". A família faz um pedido 
a Deus: vida sem fome, salvem nossas 
vidas, vidas com justiça. A tela mostra 
um homem levando uma cruz. Flávio 
estará no Sesc Meriti, Resende e Fri
burgo. 

Feliz Níver 
Valdenir Filho 

Sylvio Monteiro 
Sete Cunha 

* * * 
POLÍTICA 

1- Cavalos e cachorros circulam em 
Nilópolis atrapalhando tudo. Até 
quando, Neca? 

2- Está cada vez mais difícil telefo
nar na Baixada. Os Orelhões não fun
cionam. Que vergonha! 

3- Continua muito escuro a frente 
do Sesc Nova lguRçu. A casa não 
merece isso. 
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VISITE-NOS 

Rod. Pres. Outra, km 7 - São João de Meriti - Tel.: 756-2863 
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Jornais, Revistas, Folhetos, "House Organs", 
Publicações Promocionais ou Publicitárias. 

FALE PRIMEIRO COM A GENTE! 

TEL.: 767-1198 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! , 

MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 

y NTAL CIRURGICA 

Artigos Dentários, Ortopédicos, Cirúrgicos e 
Hospitalares, Muletas, Cadeira de Rodas, 

Fundas p/ Hérnia, Cintas Especiais, meias p/ 
Varizes Kendal e outras, Botas e Palmilhas 
sob Receita Médica, Móveis Hospitalares, 
Aparelhos de Pressão, Seringas e Agulhas 
Especiais, Papel p/ Eletro, Colchão D'Água, 

Dental Médica Meriti 

R Nova E•perançaa Ltd•. 
Aparelhos de Surdez. 

35 ANOS DE TRADIÇÃO E QUALIDADE 
Scholl Cosmético Pedicure 

Calista c/ Hora Marcada, Medicamentos para os pés. 

Av. Marechal Floriano Peixoto, 2166 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ - Tel: 767-7746 

Artigos Dentários * Médicos ~ 
* Cirúrgicos * Hospitalares _,, 

CALISTA- PEDICURO -TRATAMENTO DOS 
PÉS • BOTAS E PALMILHAS * CADEIRAS DE 

RODAS* MULETAS* COLCHÃO D'ÁGUA, ETC. 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 104 - Centro 
S. João de Merltl - RJ 

Tel.: 756-0849 e FAX 756-9299 
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ANO li Nº 31 16 a 31 MARÇO/ 94 CR$150,00 

TELERJ GARANTE MELHORIAS NO 
~ 

SISTEMA TELEFONICO DA BAIXADA 
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Afresco Grandioso da 
Ressurreiçao do Salvador 

•Eu sou o Caminho, a Verdade, a Luz ... • 

O afresco que se encontra 
no Centro Cultural Manoel 
Tabella, nas dimensões de 
4x5m, representa 20m2

, é con
siderado o maior da América 
Latina, pintaqo a quatro mãos 
por Manoel Tabella e Henri
que Lemos, representando a 
ressurreição de Cristo, é uma 
obra de rara beleza. 

Pesquisas vêm sendo reali
zadas no Mundo, sobre obras 
da mesma natureza, para que 
se certifique s.er a maior da 

Terra e, se assim o for, ser 
inscrita no Guiness Book - O 
Livro dos Records Mundiais. 

O trabalho consumiu de 
seus autores sete dias e sete 
noites. 

E nada melhor, nesta épo
ca t~o conturbada e tão 
próxima da Semana Santa 
que se publique a foto dessa 
obra sacra, para lembrar aos 
homens que Ele morreu na 
cruz e ressurgiu para o bem 
da humanidade. 

EXCLUSIVO 

SR. JOAQUIM AVELINO C. CUNHA, Gerente da Região de 
Operações da TELERJ, ladeado do Sr. Antonio José Borges 
da Costa, Conselheiro da FIRJAN, durante sua explanação 

sobre o problema telefônico na Baixada. 

Em encontro realizado por iniciativa da FIRJAN, no 
auditório do SENAI de Nova Iguaçu, representantes da 
TELERJ; garantiram aos empresários da Baixada de 
Guanabara presentes, melhorias significativas no siste
ma telefônico da região com a instalação de várias cen
trais telefônicas digitais, que irão desafogar o caótico 
quadro atual das comunicações. 

Numa primeira etapa, com a entrada em funciona
mento da Central de Duque de Caxias (de tráfego), 
novos terminais serão instalados, aumentando a capaci
dade e maior rapidez nas ligações. 

Segundo eles, nos projetos em andamento 16.700 termi
nais novos serão instalados nos municípios de Nova Iguaçu, 
Caxias, ltaguaí, Mangaratiba e Paracambi. A Central de 
Duque de Caxias será totalmente computadorizada e estará 
funcionando já a partir de maio, em fase emergencial e, em 
novembro a plena carga. Além dessa há projetos com cro
nograma de entrada em operação em Xerém Gulho 94), 
Itaguaí (agosto 94), Univ. Rural Gá em operação), Manga
ratiba, Porto Belo em agosto 94. Ainda em 94 deverão ser 
instalados 1408 terminais em Caxias, 7'213 em Magé, 1600 em 
Nova Iguaçu, São João de Meriti 1024. A Central de Para
cambi, segundo as informações, está parcialmente ativada e 
que uma nova torre de transmissão está sendo montada 
naquele município, para entrar em funcionamento até abril 
do corrente. ~m Japerí está duplicando a central que deverá 
entrar em funcionamento até junho. Serão 9.900 troncos
qµe permitirão um grande alívio no fluxo telefônico. Há 
também em fase de conclusão, em Nova Iguaçu o Projeto 
Caioaba, também em praw de funcionamento em 94. 

A TELERJ tem instalados, atualmente, 100 mil terminais 
distribuídos pelos diversos municípios da região. Acrescen
taram que em Queimados estão substituindo todo o sistema 
obsoleto e que até ao dia 30 de março entrará em operação. 

Para comprovarem o que estavam afirmando naquele 
encontro, os representantes da TELERJ, Joaquim AvelinQ 
C. Cunha, Antonio C. Valente e Francisco José A Torres, 
formularam convite aos empresários presentes para fazerem 
uma visita às instalações da Central de Duque de Caxias. 

. A MELHOR OPÇÃO NA BAIXADA DE GUANABARA . 
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Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Figueira - D. Caxias. 

Flllal~ Av. Getúlio de Moura, 616 - Centro - Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Pro,. Venlna e. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabllldade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

•Balançps 

Rua Pror-V.,,,_ Conta TOINe, 230 • 100 .. 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede P~_prla) 

Tela.: 767-1747 e 767-7621 

16A 31 MAR/94 

BRIZOLA CRITICA FHC E DIZ QUE 
PLANO DA URV É UMA IMPOSTURA 

O Governador Brizola reiterou a 
opinião de que o plano econômico 
lançado por Fernando Henrique Car
doso não ajuda o povo brasileiro. "De
pois dele, o País acordará em situação 
pior, com a economia mais desorgani
zada e sofrerá mais ainda a população 
pobre e indefesa, o produtor do cam
po, a pequena classe média" - enfati
zou Brizola, ao falar na Rádio Tupi. 

Criticou duramente FH C, a partir do 
. que chamou de inoperância e oportu

nismo, diante da tecnoburocracia fa
zendária, ao retardar o processo de 
concessão de aval da União ao Estado 
do Rio, ~tal para a assinatura de 
contratos com o BID, relativos à des
poluição da Baía de Guanabara. 

'-

Por isso mesmo, não acredito nesse 
plano econômic;o, pois não creio em 
FHC, que jamais administrou coisa al
guma. Pela experiência que vivi nos 
últimos dias no Ministério da Fazenda, 
posso afirmar que não existe plano al
gum capaz de dar resultado sob a res
ponsabilidade do Ministro. 

Acentuou que Fernando Henrique 
e o plano que engendrou vão entrar 
imediatamente num processo de dú
vidas e indecisões. 

Brizola chama 
empresários para 

terminar Linha Vermelha 
Briwla reuniu-se no Salão Verde do 

Palácio Guanabara, com empresários 

e representantes das empreiteiras, 
para comunicar que o Estado já rece
beu a primeira parcela de US$ 17 ,5 
milhões de impostos estaduais reti
dos pela União e quer reiniciar, ime
diatamente, a segunda etapa da Li
nha Vermelha, que ligará a Ilha do 
Fundão à Rodovia Washington Luís 
e à Via Outra, facilitando o acesso à 
Baixada Fluminense. As obras serão 
reiniciadas nos próximos dias e esta
rão concluídas d~ntro de quatro 
meses. 

- Fiz questão de fazer a reunião aos 
olhos da opinião pública, isto é, com a 
presença da Imprensa - ressaltou Bri
zola ao fim de sua exposição, convo
cando os empresários a se manifesta
rem. Acentuou que o Estado vai, 
também, pagar as dívidas com as em
preiteiras, entre US$ 25 e US$ 30 
milhões. 

O Estado vai receber, ao todo, qua
tro cotas de US$ 17,5 milhões, o que o 
Governador considera suficiente para 
quitar os débitos e concluir a obra, 
paralisada desde outubro e faltando 
22% para sua conçlusão, na avaliação 
dos empresários. 

Ricardo Backheuser, representando 
a classe, disse que "era uma satisfação 
para as empreiteiras terminar uma 
obra com essa importância vital para o 
Grande Rio". 
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ANUNCIE NA RBR SOM, 9 ANOS NO AR 

A SERVIÇO DA COMUNIDADE. 

Auto Escola Margon 
Studlos: Rua Rocha Carvalho, 1238, Sta. 203/204 

Centro - BeHord Roxo. 
Direção Geral do Comunicador- Reglnaldo Plrote 

• 

LICEU SANTA MAS-TA 
. -padrlo de qualldacle no enelno 
. Dnçlo:S-.,Ramoe ---ea-•~U•IMllt..._. 

Jardim l•8'rw- Tel: 787.zM4 
Rua Mlrlm, 35 - Centro • N. 1. 

Direção: Paulo Gonzaga 

~ Treinar! Só ligar 

· ~~ "ASA" vai te 
·.anlON buscar 

( Tel.: 796-717!D 

Rua ltacy, 61 - Juscelino 
Nova Iguaçu - RJ 

ORGANIZAÇÃO CONTÃBIIJ! 

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas •• Escritas Contábeis e· Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços· - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE. E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal floriano Peixoto, 2171 -1° Andm'-Centro- Nova lguac;u-AJ -TeL: 76&6847 

O MÉDICO DA FAMÍLIA 
DR. M. SIMÕES NETO. 

Medicina Psicossomática 

APOSENTADORIA 
Na velhice, a segurança econômica 

pode constituir um fator ainda mais im
portante que a boa saúde. Dificuldades 
reais quanto à obtenção e manutenção 
de trabalho constituem ameaças à auto
estima. 

A aposentadoria implica na capaci
dade de adaptação a um novo estilo de 
vida e ao desenvolvimento de novos ho
rizontes e novos interesses. Para o ho
mem, é análogo à menopausa na mu
lher, pois o que está envolvida é uma 
alteração do status pessoal. A modifica
ção comumente envolve uma reversão à 
dependência, com o ressurgimento de 
eventuais problemas de dependência 
que permaneceram não resolvidos ou 
foram reprimidos. 

Se o velho não estava adequadamente 
preparado, a aposentadoria frequente
mente se associa a sentimentos de inu
tilidade, perda de interesse e. perda de 
prestígio; pode também resultar em de
pressão, apatia, ansiedade e raiva. 

A reação à aposentadoria depende do 
grau de flexibilidade e potencial do ego 
do indivíduo e de status econômico pré
vio. O indivíduo francamente depen
dente que possui um emprego aborreci
do e rotineiro poderá abençoar sua 
aposentadoria, o contrário ocorrendo 
com o indivíduo que teme a dependên-

eia com a consequente ameaça à sua 
segurança. A personalidade autoritária, 
sentindo-se ameaçada por seus subordi
.nados, poderá também, relutar quanto à 
aposentadoria. Os profissionais ou exe
cutivos que estiveram imersos em seus 
trabalhos podem encarar a aposenta- ~
doria com relutância. Em inúmeros ca
sos, pode ocorrer uma rápida deteriora
ção da capacidade física e intelectual, 
com depressão, a não ser que o indiví
duo seja auxiliado a aceitar sua nova 
situação com dignidade e desprendi
mento. 

E, finalmente, a atitude em relação à 
morte constiui-se num problema para 
todos os indivíduos. Os sentimentos de 
medo e desamparo diante da morte 
próxima podem ser manipulados de vá
rias maneiras, dependendo da força e 
maturidade da personalidade; entretan
to, parece que o velho sadio utiliza a 
intelectualização como maior defesa, 
enquanto que o doente tende a utilizar a 
negação. De um modo geral, as pessoas 
morrem do mesmo modo como viveram -
amedrontados ou corajosamente, neuro
ticamente ou realisticamente, covarde
mente ou heroicamente. 

A morte é nossa última tarefa. 
O tempo é o senhor da razão ... 
Que Deus nos proteja e ... Até lá ... 
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Manoel Tabella 

Jan Davidszeon. de Heem -
1606 a 1684 

Continuação da edição anterior ra, e a parede segue-se imediatamente, 
Se essa foi a via do mais clamoroso alçando-se em absoluta nuda, so

sucesso e se foi índice de um tempera- mente cortada por um longo triângulo 
mento não propenso à absoluta disci- de sombra. Este cria relações impor
plina, para concordar com um bri- tantes, mas realizadas de modo a resul
lhante talento que o destaca, pela taremquase inadvertidas,comasobre
qualidade mais profunda, dos me- posição e intersecções de planos dos 
lhores holandeses autores de natureza livros que se enrolam na mesa, nua 
morta, observa-se.que Jan, ante os fia- também esta. U ma natureza morta 
mengos, dos quais colheu módulos e despojada, de intencional pobreza 
expedientes, mantém uma clareza es- (harmonicamente requintadíssima) de 
pecular de visão, uma capacidade de tom, amontoando apenas Jivros e um 
resolução dos valores na luz que se alaúde, coisas usadas, que envelhecem 
mantém tipicamente holandesa. sob o pó; como que - e não para fazer 

A natureza morta de livros e alaúdes, jogo de palavras - uma natureza amorte
assinada, pode, por estreitíssima a fini- cida, que na gravidade do ar efetua, toda
dade com outra, no Museu de Leipzig, via, uma dinâmica ativíssima e se enri
datada de 1628, situar-se aproximada- quece tanto de significados humanos, 
mente nesse ano, para se incluir na como dê valores, pictóricos, no toque 
excelente e hoje raríssima produção do livre, na vivacidade de descrição, nos fa
período de Leyden. tos complexos de luzes, sombras, re-

De Heem mostra-se aí perfeitamente flexos_ Um pequeno mundo de objeta. 
inserido no clima poético da escola ley- emqueo homemcontinuaavivererhbora 
dense, e participa intimamente da trans- ausente; meditação velada sobre encon
figuração lírica dos roestes tocais de na- tros,asorte,odesaparecimento dascoisas 
tureza morta, atendo-se agora, fora de ou, no alaúde, uma desafiante inaltera
qualquerexuberânciadedistribuição ou bilidade, tudo envolvido pelo ar satu
de suntuosidade visível, a uma sóbria, rado de fermento luminoso. 
vigorosa, enxuta concentração. Neste Verdadeobjetiva,símbolo,domestici
quadro quase não há ambiente; realiza dade, religiosidade. De Heem, nos anos 
apenas uma alusão de profundidade aõ de sucesso triunfante, não mais conhece
se adentrar na densa, palpável atmosfe- rá esses momentos de puríssima poesia. 
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MOSAICO POLÍTICO 
LUIZ BARCELOS: GRATA SURPRESA 
* O Vice-Prefei-

to de Japerí, Luiz 
Barcelos vem sendo apontado 
como uma grata surpresa para 
os moradores da Baixada, es
pecialmente no antigo 6º Distri
to de Nova Iguaçu, dada a sua 
atuação política, buscando 
suavizár o sofrimento da popu
lação carente. Barcelos é pos
tulant~ a Deputado Estadual 
pelo PL, tendo como compa
nheiro de ch~pa o Dep. Federal 
Nelson Bornier. 

CACAU MEDEIROS 

FIRME NO PSB 
* O empresário Luiz Carlos 

Medeiros, o Cacau, afirmou 
que as declarações do ex-go
vernador Moreira Franco, no 
Diretório do PMDB de Nova 
Iguaçu, é uma prova de total 
falta de ética política ao criticar 
seu ex-companheiro, que sem
pre esteve a seu lado e, só 
porque agora se encontra em 
0utra sigla - o PSB - o criticou. 
Medeiros assegura que está 

firme no PSB ao lado de Satur
nino Braga e apto a bem repre
sentar os eleitores da Baixada. 

EX-CHEFE DE GABINETE 

EM EVIDÊNCIA 
* O ex-chefe de Gabinete do 

pref. Joaquim de Freitas, Advo
gado Albino José da Silva (fo
to) está se dedicando·a pintura 
que, segundo seu marchand 
Leporace Guilherme, vem 
agradando a cada obra 
concluída, custando em torno 
de US$ 500. Em abril, Albino 
estará expondo em Arraial do 
Cabo. 

li1.11::;;:1i;;i~~~iiiiii11iíliiii~irir=r11 
Administradora, Advoêacia e Seguros em Geral 

Com~ra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

RUY QUEIROZ 
PRETENDE VOLTAR 

ÀLIÇA 
* Dado ao estreitamento polí

tico com o Deputado Federal 
Fábio Raunheitti, em face da im
possibilidade deste em conti
rn.1ar na política, é voz corrente 
entre seus amigos que venha a 
ser escolhido como seu suces
sor o ex-prefeito João Ruy de 
Queiroz Pinheiro. 

CANOIDATOS 
HISTÓRICOS 

* As Convenções para a 
escolha de candidatos à 
ALERJ e à Câmara Federal ain
da não se realizaram, mas já 
aparecem pelas ruas de Nova 
Iguaçu, os "candidatos históri
cos", ou seja, aqueles que dis
putam qualquer tipo de elei
ção. Como estas eleições são 
para Deputados Estaduais e 
Federais, somos obrigados a 
deparar'"'11o-nos com alguns já 
derrotados em eleições ante
riores. Querem a todo custo ver 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls. 304 e 305 -
Centro - BeHord Roxo - RJ -Tel.~ 761-0013 CON~NIOS: 

--- ... ,_., %?~~~]iii:fij:.JiiiiiiJtii~i❖ir.iJf iiii1 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, P~. 

Ministérios dos Transportes, ~ 
Pedreira Vlgné, Ministério do Exérclo. 
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Nelson Júnior 

seus nomes em postes, muros 
e badalados pela imprensa. 
Não divulgarei seus nomes. 

PT TERÁ CANDIDATAS 
AO SENADO 

* O PT, Partido dos Traba
lhadores, estará disputando 
uma das vagas do Estado do 
Rio ao Senado Federal, com a 
Deputada Benedita da Silva 
que, por sua vez, convidou a 
Vereadora Jurema Batista pa
ra sua companheira de chapa. 

HOSPITAL VOLTA A 
FUNCIONAR 

* Após um período de inativi
dade, já está em funcionamen
to o Hospital-Escola São José, 
para alívio da população, não 
só de Nova Iguaçu, bem como 
de municípios periféricos. Sua 
reabertura só foi possível 
diante da dedicação, perante 
as autoridades da Saúde, do 
Deputado Estadual Fernando 
Gonçalves, que recebeu dela o 
sinal verde. 

Bebidas em Geral. 
Marmoraria Iguaçu Ltda. 

Mürmores para Construções - lnstalaçõff Comerciais 
em M,rmore e Granito. 

Concessionária dos Serviços Funerérios e de 
Administração_ dos çemitéri0s de N<>va Iguaçu. Excelentes Promoções 

h111aoléua • Reveatlmenta. em Pisos. 

Av. NIio Peçanha, 670-Tels: 767-7196/767-85631 
Rua Dom Walmor, 179-Nova lguaçu-RJ 

Tela.: 787-0124/ 767-o521 

COtÉGIO :'teOPO 
1930 - 1994 

Av. Retiro da Imprensa, 1.823 
Belford Roxo - RJ. 
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O QUE E ESPIRITISMO 

HORÓSCOPO CIGANO Cezar Saíd 

Que é o Espírito? Prof. Mohammad 

"O princípio inteligente do Uni
verso". 

(pergunta 23 de O Livro dos Espí
ritos). 

Todas as religiões são expressões 
do Espiritualismo e como tal defen
dem as idéias da existência de Deus 
e de um princípio sobrevivente à 
morte do corpo, o Espírito. Cada 
qual o define e o descreve segundo 
os seus fundamentos, baseados em 
crenças, escritos antigos ou mesmo 
em pesquisas de cunho científico. 
Mesmo entre os que não utilizam a 
razão tentando tirar das lendas algu
ma verdade, é consenso que existam 
"almas do outro mundo", que voltam 
para nos assustar, dar recados e mes
mo demonstrar que a morte não 
existe, tentando nos preparar para 
esta transição inevitável, do nos·so, 
para o plano deles. 

Para o Espiritismo o Espírito é um 
ser inteligente criado por Deus, sim
ples e ignorante, isto é, sem virtudes ou 
defeitos e ignorando completamente 
sua destinação, devendo através do 
seu livre arbítrio percorrer .os graus da 
evolução, adquirindo saber e morali
dade, aprendendo em suas diversas 
experiências reencarnatórias. 

E um ser concreto, no sentido de 
que possui forma, tendo todos os ór-

gãos que identificamos no corpo físi 
co, sendo este segundo uma cópia, 
uma xerox do primeiro. 

Possui um envoltório que se chama 
perispírito e que lhe dá a forma pela 
qual pode ser identificado pelos mé
diuns videntes, envoltório extrema
mente plástico e modificável segun
do a vontade do próprio Espírito e é 
de natureza anti-material, o que lhe 
permite participar ao mesmo tempo 
do mundo espiritual e do material 
onde vivemos. 

O Espírito é imortal e tudo aquilo 
que aprende e vive não se perde fi
cando acumulado em seu perispírito 
que tem também como função ser o 
armazenador de tudo o que foi vivido 
pelo Espírito, uma espécie de "caixa 
registradora". 

Todos, creiamos ou não, somos um 
Espírito e possuímos um corpo. 

Alma e Espírito são, pois, na essên
cia a mesma coisa, costumando-se 
apenas dizer que o ser reencarnado 
( no corpo) é uma Alma e o desencar
nado (fora do corpo) é um Espírito, 
"liberto" dos laços da matéria. 

Conhecendo estas verdades temos 
o dever de procurar o aperfeiçoa
mento da nossa individualidade, ilus
trando-nos com conhecimentos e 
servindo a quem quer que seja e em 
qualquer lugar. 

01- PUNHAL (ÁRIES) - Período muito 
bom; aproveite-o bem. O Sol em transi
ção com Marte e Saturno lhe trama um 
certo clima místico. Cor: Vermelha. Nº 
15. Saúde: muito boa. 
02 - COROA (TOURO) - A conjunção 
Marte e Vênus, trazem muitas alegrias 
para os nativos deste signo. Cor: Ama
relo Ouro. Nº 18. Saúde: excelente. 
03 - CANDEIAS (GEMEOS) - Fase um 
tanto promissora. Aproveite enquanto a 
sua estrela está brilhando. Nº 11. Cor: 
Verde. Saúde: regular. 
04 - RODA (CÂNCER) - Procure sair 
mais. Não fique perdendo o seu tempo 
dentro de casa. Viva a vida. Cor: Roxo. 
Nº 4. Saúde: excelente. 
05 - ESTREIA (LEÃO) - Preocupe-se 
mais com as coisas "divinas", do que as 
efêmeras, ESTRELA, pois tudo que 
"começa", também tem que acabar. Nº 9. 
Cor: Branca. Saúde: regular. 
06 - SINO (VIRGEM) - A sua mania de 
perfeição muitas das vezes lhe traz al
guns "pequenos" aborrecimentos. Mas 
mesmo assim, continue sendo o que 
você é. A sorte está lhe rondando. Cor: 
Verde Esmeralda. Nº 1. Saúde: exce
lente. 
07 - MOEDA (LIBRA) - Neste período; 
Vênus lhe proporciona grandes alegrias. 
Período muito bom para grandes even
tos. Cor: Marrom. Nº 22. Saúde: exce
lente. 

08 - ADAGA (ESCORPIÃO) - Os seus 
desejos mais concretos estão começan
do a aflorar; cuidado com as ações, pois 
bem sabes sobre as leis que ,·egem o 
universo. Cor: Âmbar. Nº 13. Saúde: 
boa. 
09 - MACHADO (SAGITÁRIO) - Pro
cure se cuidar mais, pois nem só de pão 
vive o homem, mas de tudo que suscita 
de sua boca. Cor: Amarelo Ouro. Saúde: 
boa. Nº20. 
10 - FERRADURA (CAPRICÓRNIO) 
- O seu senso de realidade, muito das 
vezes lhe ocasiona uma certa depres
são. Mas, lembre-se que a vida é para 
viver a cada instante da existência ter
rena. Nº 21. Cor: Azul Anil. Saúde: 
regular. 
11 - TAÇA (AQUÁRIO) - Sua grande 
oportunidade é •mudar situações não 
resolvidas. Está mais próximo que po
deria imaginar. Aproveite bem o mo
mento. Cor: Amarelo Ocre. Nº S. 
Saúde: muito boa. 
12 - CAPEIAS (PEIXES) - O momento 
presente lhe trará muitas glórias. Mas, 
atenção! Cuide-se muito bem para não 
perder o fruto da vitória. Cor: Rosa. Nº 
4. Saúde: muito boa. 

CENTRO DE ASTROLOGIA CIQA
NA E CONSULTAS COM TARÔ -
PROF. MOHAMMAD - TEL: 768-
4529 (I Heve) 

Empresários iguaçuanos reunem-se em almoço 
AACINI (Associação Comer

cial e Industrial de Nova Iguaçu) 
realizou neste março, o primeiro 
almoço de confraternização en
tre empresários locais, organiza
do pela sua Diretora Social Sada 
Milton Gonçalves. 

waldo Proença, Arthur Borges 
de Melo, Hassune Caki, Pas-

O presidente da ACINI, Ro
berto de almeida, agradeceu a 
presença de todos, dizendo da 
importância desses encontros 
entre os líderes das classes eco
nômicas no sentido de uma 
maior integração de was for
ças. 

NOí/0 S~f CaJ, ~ ~,;,~ tn~r~nfii 

Neste encontro anotamos as 
presenças dos empresários Moi
sés Gonçalves, Assis Vieira Fer
nandes, Luiz Fernando Araujo, 
Belmiro Fernandes, Cesar But
turini Franbach, Jorge Falcão, 
Uélinton Pessanha, Álvaro 

· Quintela, Cícero Amorim, Os-

. quale (Gerente do Sesi/Nova 
Iguaçu) e mais o Dr. Alcides Ian
torno de Jesus, Delegado da 52ª 
D.P. de Nova Iguaçu, que como 
convidado especial agradeceu a 
ajuda que vem recebendo de 
empresários e da comunidade à 
sua delegacia, carente de tudo, 
enfatizando a necessidade da 
continuação dessa ajuda para 
poder continuar. "tocando" com 
sua missão de combate à crimi
nalidade na sua área de atuação. 

Neste encontro a Diretora 
Social Sada M. Gonçalves 
anunciou a filiação à entidade 
de mais duas empresas no seu 
quadro de associados. O even
to ocorreu no Nova Iguaçu 
Country Club. 

!'· , L ~ • 1 •,. I,,, \, ,..,/.,,·· _; ;ne,r;,.d wu 4 .;.s.) ...... , u ..... ~. 

Direção: Manuel J. S. Roba_llnho 

Entregas à 
Domicílio 

,i;==~ 
CONVITES - TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - Centm:_Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 7~7-5470 
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-BANERJ BANERJ - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. 

-
Senho<es Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as demons

tarções financeiras. referentes ao exercício de 1993. conforme as nonnas em viga,. 
o.cão edmini.tr-• Apesar das deficiências estruturais, o BANERJ -.em elimt
nando obstáeulos, graças à politica de absoluta austeridade que implementou com 
drástico enxugamento das despesas administrativas, bem como da folha de 
pagamentcs, atraYés do p,ograma de incentivo à aposenlad0<ia de mil emprega

dos/ano. ~COffl o&tado-OGovemodo Estado liquidou a divida herdada 
da administração anterior. Devem ao BANERJ, tão so,nente, os ôrgãos da admi
nistração indireta, cujos compromissos são mantidos rigorosamente em dia. AJêm 
disso. está liquidando as dividas das empresas federais que lotam cedidas no 
encontro de contas com a Caixa Econômica Federal. O Estado assumiu também 
a dívida do Metrõ. Em nenhum mo,nento. o Estado se socorreu de ajuda financeira 
do Banco. O endividamento do setor público, excluída a dívida do Metrô, junto ao 
8/INERJ reduziu-se a USS 132 milhões para USS 65.2 milhões neste exercício. 
lnfonalitica- Neste ano, deu-se continuidade ao Plano Diretor de Informática para 
dolar o Banco de moderna automação bancária, sendo que 125 agências recebe
ram novos equipamentos e 27 outras dependências foram auto<natizadas. Atencft
mento • Mais de um milhão de pesaoas que recebem seus proventos no BANERJ 
estio sendo benenciadas com a distribuiçào de cartões magnéticos que agilizam 

Companhia Abena 
Sede: Av. Nilo Peçanha Nº ~ 75 - Rio de Janelro-RJ 

C.G.C. N<> 33.147.315/0001-15- Carta Patente Nº 314 

RELATÓRIO 0A ADMINISTRAÇÃO 

o atendimento. Além disso, o Banco criou centros de atendimento, reduzindo o 
tempo de pe,manencla nas fllu. Crádllo Rural - O BANERJ implementou o 
programa Moeda Verde Tola~ o mais amplo programa de equalizaçào plena 
do pais, contemplando as principais atividades agropecO"ia• do Estado do 
Rio de Janeiro. Projeto Paraiao - A crlaçio de uma linha de crédito especial -
o Projeto Paraíso - permttiu assistir e incentivar o surgimento de Inúmeras 

micros e pequenas empresas no Estado, com a aplicação de CRS 75 mllhõ"" 
em créditos diversos. Crecllvercle S.n,ldor • O Banco criou o Credíverde 
Ser;ido,, com o objetivo de apoiar aquela classe de clientes, o que ocasionou 
19 m~ contratos e USS 3.1 milhões aplicados. Carteira lmobiHárla - Por 
determinação do Gow,mador do Estado, a carteira imobiliária foi reativada 
apos oilo anos de paralizaçào, direcionando a aplicaçào de recursos, priorita
riamente, às classes de menor poder aquisitivo. Recursos da ordem de CRS 
2, 1 bilhões foram destinados à construção de unidades labltaclonais, enquan
to mais de CRS 2,4 bilhões fo,am aplicados na aquisição de casas próprias.BA
NERJ Convinioe - Através do ticket BANERJ Alimentar, 33 empresas do 
Estado beneficiaram seus funcionários. A BANERJ Convênios alcançou a 
média mensal de 1,8 milhão de tickets. Mais de 17 mil estabelecimentos 
comerclals estão credenciados. Acordo Coletivo - Depois de dois anos sem 

EM MILHARES OE CRUZEIROS REAIS 

EXTRATO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1993 
EM MOEDA CONSTANTE 

ATIVO 

Circulante Realizável a Longo Prazo 

Disponibilidades 

Aplicações lnterfinancei~ de Liquidez 

rrtuio. e Valores Mobiliários 
Refações lnterfinanceiras 

Relações lntordepend~nclas 

Operações de Crédtto 

Operaç6es de Arrendamento Mercantil 

Outros Cl9dllos 
Outros Valores e Bens 
Permanenete 
frwestimentos 
Imobilizado de Uso 

lmobifizado de Alfendamentt" 

Diferido 
Total 

Cibilis da Rocha Viana 

Presidente 

Observações: 

Raphael Peres Borges 

Vice-Presidente 

650.526.377 
4.490.561 

51 097 283 

92.902.039 

72.544,342 
3.967.920 

180.317 410 
176.479 

233.412.979 
11.617.384 
24.753.675 
12 751 504 

5.864.215 
5.354 

6 132.602 
675 280.052 

Miguel R1betr<> Furtado 

Diretor 

Circulante e Exigível a Longo Prazo 

Oepôsttos 
captações no Mercado Aberto 

PASSNO 

Recursos de Acettes e Emissão de rrtu1os 
Relações lnterlinanceiras 

Relações Interdependências 

Obrigações por Empréstimos 

Repasses do Pais - lnstituiç6es Oficiais 

Outras Obrigações 

Resultados de Exercícios Futuros 

Patrimônio Liquido 

Total 

José Maria Rabello 

Diretor 

Bernardo Hime Biolchini 

Diretor 

642.342.694 
443.501 565 

68.092.614 
1.474.899 
1.148.828 
2.629.209 

22.491.223 

22.433.001 
80.571.355 

1.623 
32.935.735 

675.280.052 

José Carlos de Lemos Leoni 

Diretor 

acordo cofetlvo, dada a posição de radlcallzaçio do SlndlcafD doa Bancárioe do 
Rio de Janeiro, foi ponivel estabelecer negoclaç6n produlival co,n a eorn.de
raçio Nacional doa Trabalhado'" em Eltabeleclmentoo de C"'=lllo - eont.c. O 
acordo foi aprovado a1n111és do voto de todos m funcion6rlos - !alo lnMIHo na 
história do 1lndlcallsmo brasileiro - apesar da ferrenha oposlçio do91lndlcatos 
à CUT. Treln11-o- O BANERJ promowiu ao longo do ano mal• de 700 
cursos de aperfeiçoamento e qualificação proflalonal para mal■ de now, mil 
funcionários. Re-,lleclo cio s-tr• Apesar da política rwcaulva lmpo■ta 
pelo Governo Federal. os esforços concentrados por eotaAdmlnlstraçjo e seus 
funcionários, permitiram alcançar. embora ainda em nível modesto. lucro da 
ordem de CRS 2,9 bilhões. aquivalente a USS 9, 1 milhões, corno tarn"'m a 
manutençào do seu Patrimônio Uquldo que, em 31/12/93, co<responderla a 
US$ 100 mllh6es, aproximadamente. Agracl..:i-toa - Não poderiamas 
deixar de consignar nossos agradecimentos aos senhores acionistas e à 
clientela, pela confiança depositada, multo mais Importante que os números 
obtidos, Nl funcionalismo, nosso reconhecimento pela demonstração de molu
ridade e dedlcaçào profissional. (O relat6rto, na íntegra, bem co,no o Balanço, 
foram publicados no Jornal do Comércio e no Dlàrlo Oficial do Estado do Rio 
de ro, nas edições de 28/02/94). 

EXTRATO DA DEMOSl'flRAÇÃO 00 RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO OE 1993 
EM MOEDA CONSTANTE 

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 179,338.154 

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 77.352.846 

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 101.885.508 

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (112.024.088) 

RESULTADO OPERACIONAL (10.038.580) 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 17.838.236 

RESULT. ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/1..UCAO E PARTICIPS 7.797.656 

IMPOSTO DE RENDA (4.4$3.090) 

LUCRO ÚOUIOO DO EXERCiCfo 3.344.566 

Carlos Eduardo Acalauassu Chermont 

Diretor 
Carlos Alberto de Jesus f;onaeca 

Contado< CRC-RJ 5·1 .028.7 

CPF. 308.244.0;07-0;4 

1 - Informamos aos Sr,; Acionistas e eo Públrco em geral que as Demonstrações Contábeis co<npletas foram publicadas no 
Diário Oficial do Rio de Janeiro e Jo,nal do Comércio em 28/02, devidamente auditada pelos Audlto<es Independentes, 
Bianchessi & Cla. Auditores. 

2 · ConclllaçAo do Resultado Societário • Integral: Resultado Societário CRS ;t.982.772 mll + Atualização de 
Despesas Antecipadas CRS 482.392 mll - Prov. I.R. a Longo Prazo CRS 120.598 mil= Resultedo pela Correção Integral 
CRS 3.3"4;4.586 mil. 

. .......................... " .... .. 
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Cândida Villaça, Oscar· M. 
Falcão e Bianor Teotonio 
Bispo Jr. Em homenagem 
ao Dia Internacional da 
Mulher, Denise Correia, 
Pres. da Casa da Amizade 
local, ofertou a Iara Lima 
uma corbeille de flores, pe
la sua abnegação. Foi uma 
bela reunião. 

R.C. N.I. - Leste 

., .. 4" • .,, • •• ,. ... ., ....................... . .. .. .. .,. ........ . .. .,. 

Denise Correia homenageia Iara Uma com 
um ramalhete de flores. 

representando os demais, saudou as 
mulheres por essa sua sigficativa data. 
Na mesma oportunidade entregaram ro
sas às presentes e comemorando tam
bém os aniversários de Rosángela Ama
ral, Elizabeth Vianna e de Carla 
Alessandra. Magnífica! 

RETIFICAÇÃO 
Na edição anterior, por um equívoco 

nosso, noticiamos que a phca que foi 
afIXada na tribuna do R.C. Queimados, 
tornando-a Tribuna Guerra, foi doada 
pelo R.C. Nova Iguaçu-Leste e não pelo 
Sr. José Carvalho. 

Os novos rotaryanos do Belford Roxo, Blanor Jr., Maria 
Cândida Villaça e Oscar M. Falcão, ladeados pelo Diretor 

Comercial "Sem Fronteiras", Carlos Trigo. 

O Leste recebeu visita in
formal do Gov. Edson Ave
lar, acompanhado por sua 
esposa Dalva, seu protoco

ocorrida no dia 11/03, pela 
passagem do Dia Interna
ciona da Mulher no dia 8. 

R.C. BELFORD ROXO 
A 37ª reunião do Belford Roxo, ocor

rida no dia 14/03, marcou a passagem do 
seu 13° aniversário de fundação, atingin
do assim a sua puberdade. Nesta opor
tunidade com o seu novo ponto de en
contro na Av. Floripes Rocha, recebeu 
a visita de vários companheiros _de ou
tros dubes que ali foram prestar suas 
homenagens ao club anfitrião. Sempre 
brilhantemente presidido por Antonio 
Francisco que compartilhou em sua me
sa com Geraldo da Conceição - Geral
dão - Salvador Ferreira (Nova Iguaçu), 
Antonio M. Sobrinho (Vilar dos Teles), 
Tte. André Raimundo ~a Rosa (repre
sentando o Comte. do 200 BPM), Juiz 
Francisco Amaral, Valdemar A Ribei
ro, Raimundo Luz (Mesquita) e Eraldo 
Bom (Vilar dos Teles) Nesta data passa
ram a condição de sócios veteranos: Ge
raldo Balbino, José Cupertino Ferraz, 
Odilon A Oliveira e Hélio Bárcia e mais 
a admissão de três novos sócios: Maria 

lo William de Souza, do R.C. Vila da 
Penha, quando na oportunidade anun
ciou a criação de outras unidades rotá
rias no Rio de Janeiro que serão o R.C. 
Rio de Janeiro-Saara; R.C. Rio de Ja
neiro-Guaratiba e R.C. Rio de Janeiro
Recreio dos Bandeirantes. Reforçou 
ainda o trabalho dos rotarianos a nível 
mundial na erradicação da poliomielite, 
quando 500 milhões de crianças foram 
imunizadas, sendo 40 milhões no Brasil, 
lembrando ainda a realização da Olim
píada Bpecial, quando estarão partici
pando 1200 atletas, portadores de defi
ciências físicas . Pedro Arume foi 
presenteado com uma foto-reprodução 
no tempo em que foi um grande craque 
de futebol, ao lado de vários outros com
panheiros da época. 

R.C. COELHO DA ROCHA 
O Coelho da Rocha prest:lu uma be

la homenagem às mulheres, na reunião 

A mesa presidencial es
tava composta pelas se
guintes flores: Elizabeth 
Vianna, Paula dos Santos, 
Lília Marques, Maria He
!ena Marques, Rosángela 
Gonçalves Amaral e Ro
sangela Félix Amaral. 

O rotaryano Hilário Gon
çalves em bela alocução As aniversariantes do Coelho da Rocha ladeadas de 

companheiros daquele club. 

RENATO 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ11 

TODAS AS COMPANHIAS·~-
AUTOMÓVEIS 
CELULARES -v10 A I DIREÇÃO: s,LMARIA BERRIE!:- Tel: 7 61 8364 
PROPRIEDADES R. Rocha carvalho, 1246/ 201 
COMPUTADORES. Centro·- Belford Roxo - RJ 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

Aprenda com quem sabe 

C-
E 
M 

Curso Normal 94 - Inscrições ~~ertas Rua Virgilina Bicchieri, 61 
,• Belford f:loxo - Tel.: 761-4881 
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MAIS AMOR 
Vem ai a Festa de São Jorge. Espero 

que a organização prevaleça. Nada de 
pôr Banda clássica perto de rock. Aliás, 
nada de rock maluco. Ou será que não 
temos uma boa MPB? Espero que me
lhore a criatividade. 

Livro 
A jornalista Paula Saldanha disse em 

entrevista que o estímulo a leitura se dá 
nos primeiros anos de vida. E que se 
deve contar estórias na cama, pra fazer a 
criança.dormir. Ou ler. Ela está produzin
do uns livros. Vai lançar em São Paulo. 

Um Ano 
O Garotinho da Rádio Tupy fêz um 

ano de programa e festejou em N. Igua
çu. Paulinho Mocidade foi o destaque e 
cantou sem som. Nota zero pro som, 
dois zeros pra 9rganização e três zeros 
pra Prefeitura. E preciso respeitar quem 
está no palco e na platéia. 

Viagem 
O Grupo Roupa Nova estava de ma

las prontinhas, no aeroporto Internado-

na!, num sábado de manhã. Estavam 
bem juntinhos, conversando ~ alegres. 
Tudo indicava que íam pra América. 

Parabéns para 
* Chico Anysio - Xuxa 
* Gugu - Rob~rto Carlos 

Compositor 
Catony é um dos maiores composi

tores da MPB e compôs Lendas e Misté
rios do Amazonas para a Portela em 70. 
Hoje ele está na Beija-Flor. Sucesso. 

Outras 
* Esta é pra quem gosta de ser bem 

servido: procure a mesa do garçon Adão 
na Dolce Vita. 

* Tem um pintor em N. Iguaçu que só 
fêz uma exposição. Ele pinta recente
mente. O cara é craque! Ele vende bem. 
O que atrapalha a exposição. Avante 
Luiz Carlos. 

* Uma fraca carreata do PDT deu o 
pontapé inicial na campanha política 94 
em Nil9polis, com ônibus, carros e ban-

deiras. A campanha lá é agi
tadíssima e o trânsito fica 
todo engarrafado! 

* Assisti o show da can
tora Adriana Guimarães no 
Sacarrolha. Ela está cada 
vez mais bonita e cantando 
mais. 

Feliz Níver 
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* Mário Marques Momento em que os Profs. Ellzete S.A. Alves, Elza R.S. 
* Boldrin 

* Arnaldo Pinheiro ven
ceu o Concurso de Pinturas 

Almeida e Edllton S. Almeida, diretores do Colégio 
lguaçuano, entregavam ao jovem artista Arnaldo Pinheiro a 

· coleção de livros como prêmio. 

no Centro Cultural'Manoel Tabella e 
~anhou de prêmio uma coleção de Ma
chado de Assis e José de Alencar, do 
Colégio Iguaçuano onde estuda. Ele 
pintou o Bu_da. Arnaldo tem 13 anos e 
adora o expressionismo. 

Vamos lá 
Visitei a Creche N. S. de Fátima em 

Banco de Areia, onde tem 35 crianças 
entre dois e sete anos. São pobres que 
precisam de alimentos, roupas e brin
quedos. O mais importante é o alimen
to. A fome surgiu depois que descobri
ram a América. 

Poesia 
O SESC Meriti está promovendo o Fes

tival de Poesia. Ele tem o objetivo de inc.en-

tivar a arte poética e descobrir novos 
talentos. A inscrição vai até 11 de abril. 

MPB em alta 
A bonita Vallencine's inaugurou o 

salão musical ao vivo com casa cheia. 
Com o Carlinhos na direção tudo vai 
bem. 

Política 
1- A rua Bernardino de Melo precisa 

de um sinal perto do Túnel, onde a la
mentável mão dupla põe em risco a vida 
do pedestre. 

2- O sinal luminoso na Praça Santos 
Dumontfavorecesóaoscarros. E um sinal 
todo complicado. Aliás, aquela rua na 
porta do Parque não pode entrar carro. 

C,~,CACC••··:·:"~····"~•~lllPJwiEl,aa&IBBL.:= .~·~~=:.~.:.:". 
VISITE-NOS 

Rod. Pres. Outra, km 7 - São João de Meriti - Tel.: 756-2863 

Centro Educativo ,Arca de Noé Ltda. 
Direção: Otílio S. Rocha, 

Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 

Amélia - Belford Roxo - RJ 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! , 

MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 

Artigos Dentários, Ortopédicos, Cirúrgicos e 
Hospitalares, Muletas, Cadeira de Rodas, 

Fundas r:,/ Hérnia, Cintas Especiais, meias p/ 
Varizes Kendal e outras, Botas e Palmilhas 
sob Receita Médica, Móveis Hospitalares, 
Aparelhos de Pressão, Seringas e Agulhas 
Especiais, Papel p/ Eletro, Colchão D'Água, 

Dental Médica Meriti 
ENTAL CIRURGICA 

,._~ançaLtdL 
Aparelhos de Surdez. 

35 ANOS DE TRADIÇÃO E QUALIDADE 
Scholl Cosmético Pedicure 

Calista e/ Hora Marcada, Medicamentos para os pés. 

Av. Marechal Floriano Peixoto, 2166 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ -Tel: 767-7746 

Artigos Dentários * Médicos 

* Cirúrgicos * Hospitalares 

CALISTA- PEDICURO -TRATAMENTO DOS 
PÉS - BOTAS E PALMILHAS * CADEIRAS DE 

RODAS* MULETAS* COLCHÃO D'ÁGUA, ETC. 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 104 - Centro 
S. João de Merttl - RJ 

Tel.: 756-0849 e FAX 756-9299 
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MELLO PORTO LANÇA PEDRA FUNDAMENTAL 
DA SEDE DAS JUNTAS TRABALHISTAS 

JOAGECAMEA 

A Mlss Est. do Alo Patrícia Leal, em foto exclusiva, ao lado do 
Pref. Jorge Júlio, de Belford Roxo. 

MISS EST. DO RIO: MACAÉ FATUROU O TÍTULO 
A ·Casa de Espetáculos RioSampa 

foi o palco da realização do tradicio
nal Concurso Miss Est. do Rio de Ja
neiro, onde diversas torcidas orga
nizadas vibravam e aplaudiam suas 
favoritas. Nova Iguaçu sediou pela 
primeira vez este Importante evento, 
que todos os anos enaltece a beleza 
da mulher brasileira. 

Ao anúncio de cada candidata e ~o 
seu municipio, a galera explodia com 
gritos e aplausos, incentivando sua fa
vorita e contagiando a todos. 

Japeri compareceu com entusiasmo 
e euforia, sob o comando do Pref. Car
los Moraes, que trouxe grande carava
na para torcer pela candidata Paula 
Durval, que ficou entre as 1 O finalistas, 

mais a de Ni16polis, Angélica Tolentino. 
Patrícia ·Cardoso, de Belford Roxo, 
conquistou o terceiro lugar, com sabor 
de vitória. T atiane Brigagão, do Rio de 
Janeiro, em 2" lugar e Patrícia Leal 
Assunção, foi a vencedora que, segun
do a opinião geral, foi justissima, pela 
sua beleza e desenvoltura. 

O Pref. JOCA disse que o resultado 
foi correto, cumprimentando e posan
do ao lado da nova miss. 

Emocionada, Patrícia .Leal, chorou 
ao saber-se vencedora dizendo: "Parti
cipar do Miss Brasil é um sonho que 
acalento desde a infância. Sempre des
filei moda e concorri, mas sempre em 
minha cidade. O mais importante agora 
é pensar no Mlss Brasil'. 

Recebido com profusão de fogos de artificias, o Juiz José 
Maria de Mello Porto, Presidente do Triubunal Regional 
do Trabalho da 1 ª Região, acompanhado de vários magis
trados, líderes sindicais, autoridades municipais, civis e 
militares, lançou, no último dia 25/03, a pedra fundamental 
do prédio que irá abrigar as Juntas de Conciliação e Julga
mento, que será construído na Trav. Delfim Maurício, 
esquina de Capitão Chaves, em Nova Iguaçu. 

Segundo a placa afixada no terreno, o prédio será 
construído com a colaboração de vários sindicatos e 
federações de trabalhadores ligados à CUT. 

Mello Porto descerra a placa, Inaugurando a Pedra 
Fundamental do Forum Narciso Gonçalves. 

A área foi desapropriada pelo Pref. Altamir Gomes, 
que esteve representado pelo Dr. Edézio da Cruz Nunes. 
Além de Edézio, também o Procurador-Geral da PMNI, 
Beto Miguelotti, o Dr. Ronald Alexandrino, repres. o 
presidente Sérgio Zveiter, da OAB/Rio, Marcos Vini
cius, pres. da OAB/Nova Iguaçu, vários juízes classistas, 
entre eles: Dilson Simões, Uélinton Pessanha, verea
dores Jesué Brito (N.Iguaçu), Odete Marques (B.Roxo ), 
Robson de Almeida (Itaperuna) e roais os Deputados 
Estaduais José Montes Paixão e José Távora. 

O prédio, segundo informações colhidas no local, terá 
6 andares com prazo de construção de cerca de 6 meses. 

Mello Porto afirmou que com a construção dessa sede 
todas as cinco juntas que já funcionam e as próximas que 
possam_ vir a serem criadas, atenderá a demanda_ em 
Nova Iguaçu nos próximos 30 anos. 

O prédio depois de concluído será batizado de FO
RUM NARCISO GONÇALVES. 

Vários oradores enalteceram o trabalho que Mello Porto 
vem empreendendo à frente do Tribunal: Ronald Alexan
drino, José Paixão, Murilo Antonio de Freitas Coutinho 
(juiz), Edézio da Cruz Nun~ l.audelino Gatto (juiz), An
tonio Ribeiro (repr. o Pres. da CMNI) e José Távora. 

Mello Porto afirmou em seu discurso descontraí(!o que: 
"justiça lerda é injustiça", citando um caso que examinou, 
cujo desfecho se deu após 20 anos de tramitação nos 
meandros do Tribunal, tendo ele buscado solução rápida. 

Este fatõ, motivou-o a trabalhar por um novo ritmo de 
justiça, e concluindo afirmou que até julho desse ano todas 
as juntas do interior do Estado estarão informatizadas. 

A MELHOR·OPÇÃO NA BAIXADA DE GUANABARA . . 
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Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Figueira - D. Caxias. 

FIiiai: Av. Getúlio de Moura, 616- Centro- Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua ProfA Venina C. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabllidade 

Nelson Bornier 
·• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prof'I Venlna Conta Torres, 230 -100 andar 
Centro • Nova Iguaçu • (Sede Própria) 

Tele.: 767-1747 e 767-7821 

1 A 15 ABR/94 

Ecologia & Meio Ambiente 
Lucília de C. Gimenez 

PASSE ADIANTE 
Não jogue cigarros ou fósforos ace

sos em florestas ou estradas e evite 
produzir qualquer tipo de fogo que 
não possa ser controlado. 

Quando acampar, evite montar a 
barraca por mais de dois dias no local, 
para não matar a vegetação. 

Para cada 500 quilos de papel recicla
do, uma árvore é poupada do corte. 

Um automóvel a gasolina joga aproxi
madamente a cada 1000 Km, 2,3 kg de 
sujeira no ar. Um carro bem regulado é 
mais "limpo• e mais econômico. 

Hoje, no mundo inteiro, cerca de 20 
mil geradores produzem eletricidade a 
partir do vento. Trata-se de um sistema 
não- poluente e renovável. 

Na América Latina e Caribe circulam 
atualmente 32 milhões de veículos 
automotores, que representam a princi
pal fonte de contaminação atmosférica. 

O Japão situa-se entre os poucos 
países onde o lixo já é catalogado e 
separado ainda na sua origem antes da 
coleta. entre o reciclável e os demais. 

A cidade do México com mais de 16 
milhões de habitantes, transformou
se na área mais contaminada por falta 
de ozônio em sua camada atmosféri
ca, em todo o mundo, com sério risco 
à saúde de sua população. 

Com o programa "Acabou a Era do 
Desperdício•, Curitiba recebeu o ·µrê-

mio máximo do programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente junto 
com outras sete cidades do mundo. 

Preservar monumentos históricos e 
arquitetônicos garante a memória de 
épocas remotas, que são de grande 
valor cultural. 

Existem 80 bases científicas na An
tártida. O Brasil desenvolve pesquisas 
há oito anos no continente. 

O continente da Antártida guarda 
em sua plataforma continetal reservas 
de petróleo estimadas em 50 bilhões 
de barris. 

Evite os produtos contidos em 
sprays: eles contém •CFCs•, que além 
de destruirem a camada de ozônio, 
respondem por quase 20% no perigo
so aumento do efeito estufa. 

A poluição sonora é responsável por 
alterações no organismo, como verti
gens, neuroses, redução da acuidade 
visual, insônia e consequente queda da 
produtividade física e mental. 

A Antártida tem 95% de seu território 
cobertos permanentemente por neve 
e gelo, e suas noites duram seis 
meses. 

O isopor é mortal para a vida mari
nha; quando bóia na superfície dos 
oceanos separa-se em partículas, que 
assemelham-se a alimento, sendo en
tão comidos. 

• 

LICEÜ SANTA MARTA 
Padrio de qualidade no ensino 

Dlreçio:S"'9k>Ramoa 
Aolitlla.-..m-101-ea..de&np,wlr::llltnlrall'Dgrll 

Jardim à ~rle - Tel: 787-2244 

Bebidas em Geral. 
Excelentes Promoções 

Av. Retiro da Imprensa, 1.823 
Belford Roxo - RJ. 

Rll8 Mlrlm, 35 • Centro - N. 1. 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de 

troca • Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
• Carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 
Direção de Reinaldo 

Av. Benjamin P. Dias, 830 • Belford Roxo • Te!.: 761-0285 
R Bnlga. 5- Penho. Circular(e,iq. e/Lobo Jr.) Te!: -

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL , 

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 • 1º Andar· Centro· Nova Iguaçu ~\RJ -Tel: 768-5847. 
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LER É VIVER E SALVAR-SE 

Dois de abril é considerado o Dia 
Internacional do Livro Infantil. A 
data foi escolhida por ser a do ani
versário de Hans Cristian Andersen, 
exponencial escritor de história para 
crianças. O livro infantil é uma das 
maiores dádivas da inteligência hu
mana. 

Para comemorar a data, a Funda
ção Nacional do Livro Infantil e Ju
venil divulga em tradução de Luiz 
Raul Machado, um texto da escritora 
norte-americana Katherine Pater
son. 

Dele retirei alguns trechos para co
memorar a data com meus leitores, 
leitoras e suas crianças. Diz Kathe
rine Paterson: 

"Uma grande norte-americana, a 
poetisa Emily Dickinson, escreveu: 
"Não há navio como o livro para nos 
levar a terras distantes, nem cavalos · 
como uma poesia que salta". 

Esta travessia pode ser feita por 
qualquer um sem grande dificuldade. 

Como é simples a carroça que 
transporta a alma humana! 

Mais adiante, diz Katherine Pater
son: 

"Um de meus heróis é o grande 
norte-americano Frederick Douglas. 
Douglas conta em sua autobiografia 

ARTUR.DA TÁVOLA 
que, quando criança, sua dona lhe 
ensinou o ABC, e que tinha começa
do a lhe ensinar algumas palavras 
simples, quando seu· dono se deu 
conta do que estava acontecendo. O 
homem ficou furioso e proibiu a es
posa de continuar a ensinar Frede
rick. Ele achava que ensinar a um 
escravo era ao mesmo tempo ilegal e 
perigoso. Isto o impedia definitiva
mente de continuar escravo. Ele se 
tornaria, ao mesmo tempo, intratá
vel e sem utilidade para seu senhor. 
Para ele mesmo, não só não faria o 
menor bem, como até o prejudicaria, 
tomando-o inquieto e infeliz. 

"Desde aquele momento - assegu
ra Douglas - compreendi o caminho 
que leva da escravidão para a liber
dade ... Mesmo sabendo da dificul
dade de aprender sem mestre, me 
dediquei com grande esperança e 
com toda a firmeza, à tarefa de 
aprender a ler ... " 

A leitura foi o atalho que levou 
Douglas da escravidão para a li
berdade. Uma vez, livre, dedicou
se à luta para libertar todos os 
escravos. 

É isso aí, digo eu. Ler, ler. E quan
do começa cedo é o melhor dos há
bitos. 

PÁG.3 

Manoel Tabella 

RETRATO FÚNEBRE 
No Egito, ainda na época helenís

tica e Romana, revestiam-se com 
panos as múmias dos defuntos. À 
altura do rosto era pintado o retrato 
do morto. 

A pintura de Faium, ou seja, do 
centro egípcio próximo ao Nilo 
onde foi encontrado o maior nú
mero de retratos fúnebres da épo
ca helenística-Romana, tornou-se 
famosa em todo o mundo porque 
indubitavelmente se trata de uma 
das documentações mais originais e 
mais prenhes de sugestão do mun
do antigo. As figuras de Faium, com 
seus' grandes olhos cheios de pro
fu nd idade e melancolia, como 
convém exprimir nos retratos dos 
defuntos, com seu silencioso deco
ro, o realismo de suas expressões, a 
própria veste que a forma e sobre
tudo as cores nos tomam quase fa
miliar, constituem ademais bas
tante amiúde verdadeiras Obras de 
arte, nem sempre altíssimas por sua 
originalidade criadora, mas sem dú
vida dotadas de uma sensibilidade 

pictórica absolutamente incomum, 
como que nova para nós. O fato de 
estar ligada à exigência fúnebre -
sobre a nota de uma psicologia não 
mais distante de nós outros como a 
grega e até a Romana, mas já per
meada de uma doce condescen
dência com o destino que encon
tramos no cristianismo - cria 
certamente uma espécie de mono
tonia mas não concede grandes re
cursos às ideações da fantasia, mas 
nem por isso exclui liberdade, em si 
mesma tão profunda, que consiste 
em desenvolver com a maior inde
pendência um. tema artísitico cuja 
linha tenha sido preestabelecida 
por um costume inviolável. 

Os retratos de Faium apresentam 
todas as gamas psicológicas, alegria, 
dor, despreocupação, tristeza. Mas 
poucos sabem como este comunica 
tão profunda impressão com aquele 
aspecto macilento de quem se 
aproximou com pena da morte. 

Continua na próxima edição. 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella - Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 -Vila Garrido - N. Iguaçu -Tel:767-1721 

lilillflliiiitilii.iliiiiliiili:iiiiiiiili iiliiiiiii;i i1~llii~i ~~[j1i1:1il 11l11:1:111111ii:i:il! ..-11 
Editora e Publicações Gráficas Fishers Ltda. 

Redação, Administração e Publicidade: 
R. Barão de Tinguá, 669 - Centro - Nova Iguaçu 

RJ. - CEP.: 26.250-010 -Tel. : 767-1198 

Fun:lado em 1 ° de junho de 1992 

Diretor Presidente: João Fontes de Almeida 
Diretor Vice-Presidente: Antonio Aparecido de Oliveira 

Diretor Comercial e Administrativo: Carlos Roberto A. Trigo 

Assessoria Jurídica: Dr. Edson Ferreira de Lima 

Sucursal Belford Roxo: Rua Almério, 65 - Centro 
Rio: Rua O-Joaquina, 38 c/3 - lnhaúma - RJ - Tel:595-9727 

Representante em Queimados: Oziel Peçanha 

Editoração Eletrônica: Luiz Fernando Monteiro 

Exija de quem se diga nosso representan1e, documento 
que o Identifique como tal, não nos responsabilizamos 

por falsos representantes 

As colaborações slo expontAneas, não slgnttlcando nenhum vínculo empre· 
gaUclo com a editora. As opiniões e conc~ltos nas mablrlas assinadas são de 
e,cluslva responsabilidade dos autores. A editora fica reservado o di reito de 
publicar, ou nlo textos ou fotos como colaboração, não havendo devoluçio 
doe .......... Pica proibida, total pu parcial, ■ ...,,.oc1ução de m■térl■a ou 
....., _ -ntlmento Hpreaao da editora, eob ■a pen■- d■ L■L 

DOENÇAS EMOCIONAIS 
PSIQUIATRIA - MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
Professor da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO 

ÇREMERJ: 52.27282-5 - Tel.: 768-3884 

iiiiijlíiii~:iiiilli~1~i;;~!~ijiiiimliii i1 ilii ~i1l1ii liii~;11iiiliii:ii;;:iiiiiil1:1i~!:l'1lijii~iiiiii~ 
Marmoraria Iguaçu Ltda. 

Mármores para Construções - Instalações Comerciais 
em Mármore e Granito. 

Mausoléus .• Rev'91imentos em Pisos. 

Av. NIio Peçanha, 670-Tels: 767-7196/767-8563 

Auto Escola Margon 
Direção: Paulo Gonzaga 

- Treinar! S6 ligar 
11ASA11 vai te 

MAAtoN buscar 

( Tel.: 796-7174) 

Rua ltacy, 61 - Juscelino 
Nova Iguaçu - RJ 
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Suprimentos de Informática 
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CONVÊNIO ABRE NOVAS VAGAS 
O Secretário Estadual de 

Educação, Noel de Carvalho, 
assinou 2 convênios que per-... 
m1tirao a abertura de quase 
400 novas vagas na rede públi
ca. O primeiro com o Reitor 
da Universidade Rural, Ma
nhio Silvestre Fernandes e Car
los Roberto de Siqueira Castro, 
da Secretaria Extraordinária de 
Programas Especiais. Trata-se 
do fun~íõnamento do CAIC, 
construído no terreno da Uni
versidade, em Itaguaí, com 350 
vagas para o primeiro segmento 
do lºgrau. 

Neste projeto, a Secretaria 

de Educação, oferecerá os pro
fessores e a merenda. 

O segundo com a Fundação 
Osório, entidade sem fins 'lu
crativos, no Rio Comprido, no 
Rio de Janeiro, que oferece 
ensino, considerado de alto 
padrão da 1 ª série do 1 ° grau 
até a 3" série do 2° grau, em 
regime de internato e semi
internato, que tem hoje ma
triculados 1120 _alunos, aos 
quais o Estado oferecerá me
renda e em contrapartida re
ceberá 20% das vagas para 
estudantes carentes daquela 
comunidade. 

Secretaria Estadual de Educação 
Inaugurou Controle de Ponto 

Passando seu próprio crachá 
magnético, o Secr. Est. de Edu
ca</10 Noel de Carvalho estreou 
o relc1gio de ponto instalado na 
portaria da Secretaria. 

Os 1500 funcionários lotados 
no prédio passarão a ter sua fre
quência controlada por este sis
ma e quem nüo comparecer após 
sua implantaçáo te6io os salfaios 
bloqueados. Só a presença do re-
1 ó g io já criou um clima de 

apreensão por parte de muitos 
funcionários preocupados em 
manter seu horário maleável. 

A Secretaria estú treinando 3 
auditores estranhos ao seu qua
dro, parã realizarem uma .blitz 
em cada uma das 2316 escolas 
da rede pública e na sede obje
tivando verificar a veracidade 
dos mapas de controle de fre
quência preenchido pelos dire
tores das unidades escolares. 
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ENFOQUE DO COTIDIANO 

DARCYCHUFF 

HABITAÇÃO 
Casa para,moraré o sonho de todos 

os brasileiros, e se os governos fede
ral, estadual e municipal quiserem di
recionar uma política habitacional 
em bases sadias, esse sonho é um 
sonho que poderia se tornar reali
dade para todos em um determinado 
espaço de tempo. 

O encaminhamento do problema 
da casa própria,sejamelasdocharnado 
tipo popular ou aquelas destinadas à 
classe média, tem o dom de encami
nhar, ainda, o solucionamento de 
parte de outros problemas que afligem 
a nação, tais como o do desemprego e 
o de locação de imóveis residenciais. 

A construçãà civil é uma grande 
geradora de empregos em quanti
dades consideráveis; e a ocupação de 
imóveis próprios resultaria em uma 
maior oferta de casas para alugar, 
com a consequente baixa nos preços 
das locações, que atualmente estão 
pela hora da morte. 

O problema não é de difícl solução, 
basta a criação de um plano habita
cional, do qual participem os gover
nos federal, estadual e municipal. Os 
governos estadual e municipal se en
carregariam de fornecer as áreas de 
terras necessárias para o empreendi
mento, e a administração das rnão
de-obra, que serão executadas por 
firmas construtoras competentes e 
conceituadas; enquanto que o gover-

no federal se encarregaria de encon
trar o financiamento, que será pago 
pelos beneficiados no espaço de al
guns anos. 

Os fundos de pensão patrocinados 
por empresas estatais estão aí capita
lizados, procurando bons empregos 
de capital, pois eles têm a seu cargo 
a responsabilidade do pagamento 
dos benefícios de aposentadoria e 
pensão dos trabalhadores, e necessi
tam que suas aplicações tenham boa 
rentabilidade. 

No mundo capitalista do primeiro 
mundo, esses fundos de pensão são 
as grandes fontes de que se valem 
os grandes empreendedores para 
resolverem suas necessidades fi
nanceiras. É a classe trabalhadora, 
unida através dos fundos de pen
são, que estão galgando um novo 
patamar na escala social. 

Aqui no Brasil a coisa é encarada de 
outra forma. Grupos econômicos, 
agindo no anonimato, financiam ata
ques de alguns setores da imprensa aos 
fundos de pensão, e, por coincidência, 
foi criada a Resolução 2038/93, do 
Banco Central, que obriga os fundos de 
pensão patrocinados por empresas 
estatais a comprarem NlR-R, novos 
títulos emitidos pelo Governo, que po
derão, no futuro, se transformar em 
verdadeiros "micos" ou passarem a se 
chamar de "moeda podre". 

FLÁVIA BAZAR 
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• Papel~ria ã:RS Jornais, Revistas, Folhetos, "House Organs", 
Publicações Promocionais ou Pub.licitárias. 

• Artigos para Presentes 

• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

FALE PRIMEIRO COM A GENTE! 

TEL.: 767-1198 
Rua Professora Rakel Rechuem, 

137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 

COLÉGIO LEOPO 
1930 - 1994-

"TEMPLO AUGUSTO DA VERDAD.E11 
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, 
O QUE E O ESPIRITISMO 

Cezar Said 

EXISTEM DEMÔNIOS? 
Culturalmente temos uma tradição 

tão acrítica e passiva diante de idéias, 
fatos e pessoas, que nem sempre 
priorizamos a atitude de questionar 
como um meio de descobrirmos o 
que ignoramos. Esta postura leva a 
admitirmos conceitos e pseudo-ver
dades, passados de geração para 
geração, como se fossem postulados 
incontestáveis, por isso mesmo indis
cutíveis. 

Rezam as tradições que o demônio 
é um ser maligno que se revoltou 
contra Deus, pois desejava o cetro 
divino da corte do céu; que ele en
volveu Eva fazendo-a cometer o 1 ° 
pecado da Humanidade, a partir do 
qual se desencadearam todos os gê
neros de males que atingem os Ho
mens. Além disso, numa versão mo
d e rn a, encontra-se a solta 
produzindo males incontáveis e 
contrariando uma lei física, realiza a 
façanha de fazer dois corpos ocupa
rem o mesmo lugar no espaço ao 
entrar no corpo das pessoas invigi
lantes. 

Ora, se nos ativermos ao sentido 
etmológico das palavras utilizadas 
para denominarem este ser, percebe
remos o quanto a nossa ignorância é 
grande. Por exemplo: 

Lúcifer-vem de "luz" e "aquele que 
conduz". 

Demônio - do grego "daimon", gê
nio, divindade tutelar dos gregos. 

Satã- adversário. 
Diabo - originou-se de "diávolos", 

aquele que espalha. 
Belzebu - vem de "baal" = senhor e 

"zebu"= mosca. 
Como pode o condutor da luz ser o 

príncipe das trevas? 
É sabido que Sócrates, um dos 

maiores sábios da antiguidade comu
nicava-se com seu daimon, uma espé
cie de "anjo guardião"! 

Os nossos adversários políticos, os 
que se opõem às nossas idéias, são 
seres maléficos unicamente por não 
pensarem e agirem como nós? 

Como pode o senhor da mosca se 
voltar contra Deus onipotente e so
berano? 

Não devemos esquecer de que ju
deus e cristãos tiveram grande in
fluência da cultura egípcia e grega e 
estes últimos concebiam os seus 
deuses corno um misto de gente e 
animal. 

Antes de divulgarmos este ou 
aquele postulado religioso apren
damos a nossa língua mergu
lhando nas suas raízes, pois do . 
contrário estaremos passando re
cibo de nossa ignorância, cegos a 
conduzir cegos. 

PÁG. 5 

HORÓSCOPO CIGANO 
Prof. Mohammad 

PUNHAL (ÁRIES) - 21/03 a 20/04 -
Fase muito positiva para os projetos que 
envolvam o coração. Evite gastar dinhei
ro atôa, mesmo assim, a noite lhe sorri
rá. Saúde: Boa. Nº 1. Cor: branca. 

COROA (TOURO) - 21/04 a 20/05 -
Os nativos deste signo, devem procurar 
ser mais ativos com as suas decisões no 
campo profissional. No amor o período 
é estável. Cor: Azul. Nº 7. 

CANDEIAS (GÊMEOS) - 21/5 a 20/6 
- Fase regular para os nativos do primei
ro decana to. Evite transações que envol
vam dinheiro. No amor período de boas 
espectativas. Saúde: Muito boa. Nº 4. 

RODA (CÂNCER) - 21/6 a 20n -
Procure viver intensamente este perío
do, pois os frutos bons de hoje, foram 
consequências de uma boa plantação no 
passado. Nº 3. Cor: Azul marinho. 

ESTRELA (LEÃO) - 21n a 20/08 -
Procure controlar mais este seu gênio 
explosivo. Tenha certeza de uma coisa: 
avida é bela, nós é que a fazemos (a vida) 
se torne feia. Saúde: Boa. Nº 8. Cor: 
laranja. 

SINO (VIRGEM) - 21/08 A 20/9 -
Neste breve período em que as coisas 
parecem desabar mundo abaixo, é na 
verdade o começo da bonança que vem 
depois da tempestade. Saúde: Exce
lente. Cor: Vinho. Nº 20. 

MOEDA (LIBRA) - 21/9 a 20/10 -
Procure agir de fotma mais racional. 
tente se equilibrar emocionalmente. Aí, 

então, você irá encontrar o verdadeiro 
sentido da paz. Nº 21 . Cor: Amarela. 
Saúde: Estável. 

ADAGA (ESCORPIÃO) - 21/10 a 
20/11 - Saturno é o signo regente do ano 
de 94. Portanto, as coisas irão ocorrer 
um tanto bruscamente para os nativos 
que são regidos por Plutão. Cuidado. 
Cor: Verde Coral. Nº 13. Saúde: boa. 

MACHADO (SAGITÁRIO) - 21/11 
a 20/12 - Fase muito boa para viajar. 
Aproveite esta oportunidade e quando 
voltar, usufrua o máximo do que esteve 
em suas andanças para o seu bem estar. 
Nº 11. Cor: Laranja. Saúde: muito boa. 

FERRADURA (CAPRICÓNIO) -
21/12 a 20/01 - Saturno, seu Planeta re
gente junto a Plutão, estará nestas últi
mas 4 semanas, com a sua cabeça. Pro
cure se acalma,r, pois, nada está perdido. 
Muito pelo contrário, a sorte está lhe 
sorrindo. Nº 22. Cor: Violeta. Saúde: 
boa. 

TAÇA (AQUÁRIO) - 21/Ül a 20t02 -
Os nativos deste signo estão entrando em 
uma das suas maiores fases da existência 
terrena. Aproveite bem, pois as coisas 
boas não duram para sempre. Cor: Ama
relo Ocre. Nº 14. Saúde: Excelente. 

CAPELA (PEIXES) - Ll/02 a 20/03 -
Entrada de grandes fluídos. Gama ( e
nergia total) para todos os nativos que 
aniversariaram nestas últimas qúinze
nas. Sàúde: Excelente. Cor: Amarelo 
Ouro. N°9. 

Indústrias 
Reunidas Ltda. 
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Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Indústria e Comércio de Carimbos e 
Gráfica Ltda. 

•carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

•cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 
Nova Iguaçu: liel.: 767-1227 

Trav. Yboty 17 - (Em trente a 84ª ZE) 

Fabricamos Móveis de Escritório 

~. frfi/. Residenciais e 

~ ~ ~ Escolares 

Rua Estado do Rio, 338 - Andrade Araújo 
Nova Iguaçu • RJ 

Tels: 761-4551 e 761-4650 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

Curso Normal 94 - Inscrições Abertas 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls. 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo - RJ - Tel.~ 761-0013 

NOVO BEIRUTE Rest1urante 
"0 melhor da Cozinha Arabe" 
O Atendimento que você merece. 

Rua Dr. Barros Júnior, 644- Tel: 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu - RJ. 

Aprenda com quem sabe 

e 
E 
M 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 
Belford Roxo - Tel.: 761-4881 
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JOCAINAUGURA 
ESCOLA NO XA V ANTES 

No finalzinho do mês passado, o Prefeito Jorge Júlio 
- o Joca - esteve no hairro Xavantes, quando mais uma 
escola foi implantada no munidpio para assistir ao 
grupo de deficientes f1sicos de Belford Roxo. 

O estahclecimento anexo à Escola Municipal Ange
lo Paulo Lcone, foi inaugurada pelo Prefeito da Ci
dade, com animada festa proporcionada pela alegria 
dos moradores locais e familiares da clientela da esco
la especial. 

Acompanhando o Prefeito estavam a Primeira Da
ma Lúcia Santos, a Secretária de Educação do Muni
cípio Príscila Bou~,s Villanova, a Presidente da Fun
hcl, Aparecida Corá lia, a diretora do Departamento de 
Educação Especial, Carmem Magalhães e várias ex
pressües política~ como o Dep. Federal Nelson Bor
nier e os Vereauorcs <le Bel, Renato de Jc..-;us, Gilvan 
Medeiros e Expcuito Lopes, pres. da CMBR. 

Do dia?, l de março ao dia?, de ahril, o município de 
Belford Roxo realizou diversos eventos para comemo
rar o 4° aniversário de sua emancipação, homologada 
pela Lei 1640, nesta data. 

SÍMBOLO DA TERRA 
Carlos Trigo 

F orça de um povo 
E standarte de uma luta 
R aiz da nossa cultura 
Nesta terra de amor. 
A miga, mãe, companheira 
N uma só criatura 
D otada de garra e ideal 
A ssim é você, grande mulher! 

B elford Roxo tem você 
1 nfinito ser bondoso, 
C arismático e leal 
C ontando nossa história 
H á por isso merecer 
1 dolatria e respeito 

E ntre todos desta terra 
R incão de um grande povo 

1 rmanado no labor. 

S inta querida amiga 
Orgulho de existir, 
A mando nosso povo, 

R elatando nossa história, 
Ensinado com paixão, 
S imbolismos e tradição. 

Com os votos de feliz aniversário de 
João Fontes, Carlos Trigo, Rosana e 
toda equipe "SEM FRONTEIRAS". 

,, 
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BELEZAS MÁXIMAS DO 
ESTADO DO RIO 

Em um show de graça, charme, beleza e luz, aconteceu o 
tradicional Concurso ~ F.stado do Rio, este ano reali
zado em município interior da Baixada de Guanabara. 

O juri teve bastante trabalho em selecionar as mais 
belas, entre tantas belezas juntas, mas afinal em julga
mento considerado justíssimo escolheu três lindissimas 
gatas: Patrícia Cardoso, de Belford Roxo, Patrícia Leal, 
de Macaé e Tatiane Brigagão, que se vê em foto de Jorge 
Camer. 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
-- . ../· ····-····-·· -····-············· · ... , ... ·--···················1 

CWRSOS DO ; 
. . M'ATE.RNAL . . l 

L:. :~: ._1:~:-~-~~'-=-- _ J 
Direção: Otílio S. Rocha, 

Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 

Amélia - Belford Roxo - RJ 

CONV~NIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministérios dos Transportes, Compacta(, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos çemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 • Nova Iguaçu• RJ 
Tela.: 787-0124 / 767-0529 

SEGUROS l(•]§tifi•]~11J~1:1:~,1 
AUTOMÓVEIS 1Ar\\ll~nnn,r112ª1'WÂ\~ & ~~ 
CELULARES ~~LYIIEi ~ ~u~ 
vi DA DIREÇÃO: s1LMÁRIABERRIEL Tel: 761 8364 
PROPRIEDADES R. Rocha Carvalho, 1246/201 
COMPUTADORES Centro - Belford Roxo - RJ 

A figura do sócio indesejável do ban

queiro do jogo do bicho existe desde a 

criação desta modalidade de jogo no final 

do século passado em Vila Isabel. 

Em fins do século passado, João Batista 

Viana Drummond, O BARÃO DE DRUM

MOND, criou o primeiro jardim zoológico 

do Rio de Janeiro em um terreno de sua 

propriedade, situado na Rua Visconde de 

Santa Isabel, naquele bairro. 

A princípio não era propriamente uma 

exposição pública de animais, mas sim

plesmente uma pequena coleção de exem

plares de nossa fauna. O Parque era, então, 

um local privado para gozo de seu 

proprietário, mas procurado sempre 

pela curiosidade dos habitantes do 

bairro. O acesso franco à chácara foi 

permitido a todos durante largo tempo. 

Aumentando, porém, o número de 

animais e, ao mesmo tempo as des

pesas para sua manutenção, ocorreu ao 

BARÃO DE DRUMMOND instituir uma taxa 

para a visita ao seu parque fixada em UM 

MIL RÉIS, por pessoa, sendo o talão adqui
rido na porta. 

Os bilhetes numerados davam aos seus 

portadores o direito de concorrerem a um 

prêmio em dinheiro oferecido todas as 

tardes no valor de VINTE MIL RÉIS (Sem 
URV). 

O prêmio era conferido mediante a apre

sentação do talão cujo número corres

pondesse ao que se enontrava oculto em 

um quadro pendente na entrada do Jardim 

Zoológico. Nesse quadro se expunha, dia

riamente, a figura de um dos bichos do 

FLÁVIO NAKANDAKARE COM HUMOR 

Df:-

)) 

;( 
' j 

/ 

PÁG. 7 

jardim. Cada bicho, ao todo 25, possuía um 

número que lhe correspondia. Quando, 

diariamente às 4 horas da tarde, o próprio 

BARÃO DE DRUMMOND aparecia para 

descerrar o quadro, apontando os ganha

dores do dia (naquele tempo não havia o 

FON-FON, nem o ALBERTO BRANDÃO), o 

local ficava cheio de gente. 

Um belo dia, o BARÃO DE DRUMMOND 

descobriu que um de seus empregados 
havia encontrado uma maneira de saber 

qual o bicho exposto no quadro, tornando

se seu "sócio". Diante do fato, ele encerrou 

as atividades daquele que foi o primeiro 

jogo do bicho. 

Em nosso século, desde que, em 1945, 

o Presidente EURICO GASPAR OUTRA 

colocou o jogo do bicho na ilegalidade, 
os banqueiros daquela modalidade de 

jogo ganharam indesejáveis "sócios" en

tre eles juízes, promotores, delegados, 

policiais civis e militares e políticos. 

Como ficou uma vez evidenciado na 

abertura dos cofres de CASTOR DE AN

DRADE. 

Atores mirins mostram seu talento 
Crianças da Escola Comunitária Clara Sambaquy - O 

GRUPO ASOC - apresenta o SHOW CRIANÇA no 
espaço do Seminário Paulo VI, na Rua Bolívia, 309 -
Moquetá, no dia 16 às 16h com ingressos a CR$ 500,00, 
cuja renda será para custear a produção do próximo 
trabalho do Grupo, formado por crianças de 8 a 10 
anos. O texto é de Hedilberto Lopes e música de João 
JoséNetoeJaneMaciel. NoelencoAllan Belo,Adria
na Esquincalha, Fabiana Laranja, José Graziano, Mi
chele Santana, Marília Santana e Heloisa Aparecida. 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! , 

·MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

***** RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 
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LUIZ GUILHERME E JOSETE 

ELES DISSERAM SIM ... 
O dia 25/03 marcou o início de uma 

nova his ll~ria de amor para Luiz 
Guilherme e Joscte, quando dian te do 
sacerdote da Igreja N.S. das Graças, de 
Agostinho Porto, uniram suas vidas cm 
matrimônio, com o dnssico sim. 

ELES TAMBÉM ... 

MARCELO E PATRICIA 

. Sob os acordes da Marcha Nupcial os 
Jovens Marcelo e Patrícia, trocaram as 
alianças dos dedos, unindo suas vidas na 
Catedral de Nova Iguaçu. Ele, filho de 
Uélinton Pessanha de Carvalho e Célia 
Dias de Carvalh<' e ela de Pedro Gomes 
e lnácia Mª de Jesus Gomes. 

,, NTAL CIRURGICA ~ NON EapjN'ança Ltda.. 

Bianca Blonde, Nick Nicola e Jussara 
Calmon matam a platéia de rir no 

Sesc/Meriti. Foto Ney Robson 

A PODEROSA 
Na antiguidade, os sábios considera

vam a "palavra" uma arte, um instrumen
lO político e intelectual, principalmente, 
na Grécia. Hoje, próximo a eleição 94, 
espero que o político use a verdade pra 
mudar o social. 

A GARGALHADA 
A comédia "Você Casa com a Minha 

Filha que Eu Caso com a Sua Mãe", está 
produzindo um festival de alegria no 
SESC-MERITI. O texto é muito inteli
gente e está bem casado com o talento 
dos artistas, principalmente com as 
atuaçôes de Colé e Jussara Calmon. A 
peça também faz uma homenagem às 
arte..~ plásticas e fica até o fim de maio. 
Jussara é a Raimunda de "Sonho Meu". 
Elenco: Colé, Jussara Calmon, Nick Ni
rnla, Bianca Blondc, Leda Lúcia, Ga
briel Cortez e J. Maia. 

FUTEBOL 
A Exposição Fotográfica da Arte do 

Futebol enfeitou o SESC/NOVA 
IGUAÇU. Com filmes e vídeos, a Histó
ria dos Cem Anos do nosso futebol foi 
relembrada. Paulo Stein comandou. 

ONDE ANDAS? 
Ele faz muito sucesso cm todo o Nor

deste e onde vai encontra a casa cheia. O 
seu próximo LP sairá cm julho pela 
Continental. Hoje ele mora cm Recife. 
Adilson Ramos. 

Artigos Dentários. Ortopédicos, Cirúrgicos e 
Hospitalares, Muletas. Cadeira de Rodas 

Fundas p/ Hérnia, Cintas Especiais, meias 
0

p/ 
Varizes Kendal e out;as, Botas e Palmilhas 
sob Receita Médica. Móveis Hospitalares, 
Aparelhos de Pressão, Seringas e Agulhas 
Especiais. Papel p/ Eletro, Colctião D'Água, 

Aparelhos de Surdez. 

35 ANOS DE TRADIÇÃO E QUALIDADE 
Scholl Cosmético Pedicure 

Calista e/ Hora Marc~da, Medicamentos para os pés. 

Av. Marechal Floriano Peixoto, 2166 - Centro 
Nova Iguaçu - RJ - Tel: 767-7746 

COMPOSITOR 
Ele foi um craque da "Velha Guarda" 

de compositores e compôs "Cidade Ma
ravilhosa", provando que este time tem 
muito talento. Estou falando do ariano, 
André Filho. 

EM/LINHA 
O Programa HOT HOT HOT do 

SBT está muito bom mesmo. Emilinha 
Borba se apresentou e disseque faz show 
dentro e fora do país e onde chega, tem 
fã club esperando-a. 

A Rádio Nacional é mesmo a melhor 
em todos os sentidos. O Programa Onde 
Canta o Sabiá, às 8h dá um show de MPB. 

.Pepita Rodrigues está lançando o li
vro "Tempo de Colher". Prá ganhar pique 
cm leitura, você deve ler aquilo que gosta. 

Feliz Nivcr: Bartolomeu Silva, Bra
guinha, Renato Aragão e Moreira da 
Silva . 

VALEU! 
Sensacional a estréia em nosso jornal 

do campeão chargista Flávio Nakanda
kare que ,.1 1 fazendo você rir um pou
quinho. Craque é craque! Ele também 
foi sucesso no SESC/NOV A IGUAÇU, 
onde alcançou quase mil assinaturas no 
livro de presença no decorrer de sua 
exposição de pinturas. O comentário é 
geral: que beleza de expô! 

ARTE NA CAIXA 
Lo urdes Ferraz, Roque e Margot Costa 

estão expondo na Caixa Econômica Cen-

r 
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ter . Não resta a menor dúvida que 
Lo urdes é um talento e vai fazendo sucesso 
poronde passa. Durante a abertura, o grupo 
Três na Bossa, fez uma exibição, agradou de 
montão e provocou um rrúni-baile. 

O núcleo da Caixa Económica perdeu 
alguns funcionários no temporal de 
Mangaratiba, mas não pode evitar a ex
pô. Elizabeth Flores foi a principal pes
soa no nascimento do Projeto Arte na 
Caixa e também partiu. 

POLÍTICA 
O Túnel de Nova Iguaçu é uma via 

super movimentada, obra rara e bonita. 
Mas está abandonado, pois os dois lados 
estão super sujos. 

Aniversário de boneca 
A bonequinha Thaís, completou 2 

a ninhos, no último dia 24 e a vovó coruja 
Valquíria de Abreu preparou com 
grande carinho uma grande mesa para as 
muitas amiguinhas da gatinhazinha. 

HOTEL SAYONARA 

\. 

VISITE-NOS 
ROO. PRES. OUTRA, KM 7 

SÃO JOÃO DE MERITI - TEL.: 756-2863 

RENATO §M~~ 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" 

Dental Médica Meriti 
~rti~~s ~entárlos • Médicos ~ 

C1rurg1cos * Hospitalares ~ 
CALISTA - PEDICURO - TRATAMENTO DOS 
PÉS · BOTAS E PALMILHAS * CADEIRAS DE 

RODAS* MULETAS* COLCHÃO D'ÁGUA, ETC 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 104 - Centro 
S. João de Merltl - RJ 

Tel.: 756-0849 e FAX 756-9299 
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CONHEÇA SEUS DIREITOS 

Silmária Berriel 

O tema escolhido para ser 
abordado nesta edição, embo
ra pareça simples não o é, muito 
pelo contrário, é um tema bas
tante amplo e diversificado. As
sim, decidi desmembrá-lo em 
duas partes, a primeira o Direito 
propriamente dito, e a segunda, 
que será publicada na próxima 
edição, a parte processual, isto 
é, como e quando requerer. 

"ALI M ENTOS11 

O princípio da prestação de 
alimentos é a relação de paren
tesco, ou seja, o "JUS SANGUI
NIS" (direito de sangue). 

O termo "Alimento" serve para 
designar as necessidades bási
cas do Alimentando, imprescin
díveis a qualquer ser humano, 
como o sustento, a habitação, 
o vestuário, assistência médi
ca, remédios, etc. 

Os parentes têm direito a exi
gir, um dos outros, os alimentos 
de que precisem para subsistir, 
quando não tem bens nem po
dem prover, pelo seu trabalho, 
à própria mantença e desde 
que o parente de quem os re
clamam possa fornecê-lo sem 
desfalque do necessário. 

O d ireito à 
prestação de 
al imentos é recíproco entre 
pais e filhos e extensivo a to
dos os ascendentes, recaindo 
a obrigação nos mais pró~i
mos em graus, uns em falta de 
outros, e na falta de ascen
dentes cabe a obrigação dos 
descendentes, guardada a or
dem de sucessão. 

Tanto os filhos legítimos co
mo os ilegítimos, os adulterinos 
como os espúrios desde que 
provada a filiação espúria, têm 
direito ·aos alimentos. O direito 
a alimentos é personalíssimo, 
não podendo transmitir a obri
gação de prestá-lo aos her
deiros do devedor. Pode-se 
deixar de exercê-lo, mas a nin
guém é permit ido renunciar a 
esse d ireito. 

Os alimentos são fixados, pe
lo juiz, na proporção das neces
sidades do reclamante e dos 
recursos da pessoa obrigada. 

O cônjuge não requer pensão 
pelo grau de parentesco, pois 
marido e mulher não são pa
rentes, mas encontram o ampa
ro legal para tal solicitação no 
Estatuto do casamento. 

VAI COM FÉ, BRASIL, 

QUE DÁ PÉ ... 

Direção: Manuel J. S. Robalinho 
, ..... 

. '"' . . . . . ~ . . 
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CÁ ENTRE NÓS ... 

MUITO PRAZER! 
Faço votos para que sejamos sem

pre a estrela e que Deus nos conserve 
sempre assim. Esta Coluna é dedica
da com muito carinho a todas as mu
lheres. Quinzenalmente estaremos 
juntas onde farei o possível para atin
gir o objetivo, qual seja, passar-lhes 
um pouco daquilo que aprendi. no 
decorrer de todos esses anos de expe
riência, como dona de casa, mãe e 
mulher. Espero ser-lhes realmente 
útil. Para encerrar, quero deixar a 
todas um lembrete: - tudo que vocês 
forem fazer na vida não se esqueçam 

IARA LIMA 

de colocar um temperinho muito 
precioso, que não se encontra à ven
da em supermercados ou farmácias, 
mas que está dentro de cada um de 
nós: AMOR. Palavra que se desdo
bra em alegria, carinho, boa vontade, 
dedicação, sorriso, paz, persistência, 
ordem e gratidão. 

Beijos à todas vocês. 
Iara Lima 

Iara Lima é Administradora de 
Empresas e Vice-Presidente da Casa 
da Amizade das Senhoras dos Rota
rianos em Belford Roxo. 

# - # 

OTICA SAO JOSE 
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Óculos, Filmes e Revelações Kodak 
Vendas a Prazo em 3 pagamentos sem juros 
Xerox e Plastificação de Documentos 
Convênio com a BAYER 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 34-Loja 16-Centro -Nova Iguaçu 
Praça Getúlio Vargas, 15 - Loja 01 - Centro - Belford Roxo 

Entregas à 1 

Domicílio 1 

Recebemos "Tickets• 
como forma de paga

ffllf'ltO 

CONVITES-· TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Dr. ThlblU. 2,0 •• Te1: 7184190 
Centro•N 

Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 767-5470 
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ROTARY EM MOVIMENTO ça de ilustres personalidades 
entre as quais, Antonio Fran
cisco(B.Roxo ),Manoel Augus
to Marques(Pres. da Ass. Com. 
da Pavuna), José Amorim(õl(
prefeito de Meriti), Manoel 
Palmeiras (também da Ass. 

lô5 SSS-¼ SSS $SW «.<m 5 -·S-i 

Equipe Sem Fronteiras 

DUQUE DE CAXIAS-Nilo Peçanha 
Muito be~ recebidos pelo seu Conselho Diretor, 

especialmente pelo presidente, Dalmar Lírio de Al
meida, passamos agora também a noticiar as coisas do 
R.C. Duque de Caxias/Nilo Peçanha. 

Dalmar Urio abriu a sessão empregando o lema da 
atual campanha de Rotary: "A "Etica é um Princípio 
que Não Pode ter Fim", que vem sendo divulgado 
através de out-doors, no Distrito 4570. 

Em comemoração a Semana Nacional da Poesia, o 
Prof.Juberlan de Oliveira convidou um grupo de alu
nos do Colégio Cãsemiro de Abreu, da 5ª e 6ª séries: 
Rafaela, Ana Maria, Priscila, Rosanc, Luciana, Flávia, 
Lcandra, Edson Alexandre, André Luiz e Andreza, 
com esta última declamando uma poesia. 

Dalmar exaltou a todos que prossigam na vocação da 
poesia e se dediquem as letras. 

BELFORD ROXO 

Antonio Francisco (ao microfone) e Paulo Gonzaga fazem a 
entrega da cadeira de rodas à Sra. Conceição. 

Ein festiva ocasião, a Casa da Amizade de Bclford 
Roxo, composta pelas esposas dos rotaryanos locais, 
empossou sua nova diretoria tendo como presidente 
Denise Correa, Vice-Presidente Iuru Lima, Secretária 
Ana Gonzaga, Tesoureira Gilseia Ferreira. 

A galera do Colégio PrH. Castelo Branco )á na 
Ala-oficina de datilografia, Junto a Instrutora da FRET. 

Denise, Iara e José Jaime deram um toque especial 
à festa no teclado eletrónico. 

Na mesma data foi cedida uma cadeira de rodas à Sra. 
Alexandra Vicente Reis, representada pela sua amiga 
Conceição e mais a doação de leite em pó e material 
escolar à Fundação Assistencial Santa Bárbara, que 
abriga em Vila de Cava, e assiste, a 26 crianças filhos 
de aidéticos, com duas portando o vírus. 

R.C. PAVUNA 

Com. da Pavuna) e mais Eider Dantas(Pres. da Rio 
Luz) o palestrante do dia. 

Juvenil Sarmento disse naquela oportunidade que 
para ser sócio de Rotary é necessário que ele tenha 
caráter ilibado e tornar fácil a tarefa mais diffcil. 

José Amorim, ex-prefeito de Merttl, Augusto Marques, da Ass. 
Com. da Pawna e Elder Dantas, pres. da Rio Luz, palestrante 

do dia no RC. PAVUNA e o Pres. Juvenil Sarmento. 

Eider Dantas em sua palestra afirmou que até ao 
final do mandato do atual prefeito, sua empresa insta
lará 80.000 pontos de luz. 

R.C. COELHO DA ROCHA 
Todas as sextas-feiras, o Coelho da Rocha, realiza 

suas reuniões no Social Recreativo Apolo, sob o co
mando de César Bauso e nesta em que estivemos 
presentes anotamos a presença de Eraldo Bom (Vilar 
dos Teles), João Batista (pres. ind. 941')5 do Pavuna), 
Rosângela Amaral, entre outras. João Batista, falando 
sobre a Av. de Serviços Internos enfatizou a importân
cia desta Avenida dizendo: "é inspiradora da coopera
ção que impulsiona o trabalho nos diversos campos de 
atividades internas do clube. 

R.C. NOVA IGUAÇU 

Vicente Guimarães Sobrinho, Luiz Ormlndo e o Pres. do 
Nova Iguaçu, durante a realização do Forum. 

O NOVA IGUAÇU dando oportunidade aos novos 
membros realizou o Forum da Av. de Serviços à Comu
nidade, tendo como expositor Luiz Onnindo e como 
moderador o veterano Vicente Guimarães Sobrinho. 

A exposição do tema pelo Luiz Ormindo foi impecá
vel, tanto que não deu nenhum trabalho para o mode
rador Vicente. Ormindo em sua exposição disse que 
Rotary deve preocupar-se sempre com as necessidades 
comunitárias, desenvolver palestras nas escolas sobre 
os maleffcios das drogas, prestar auxilio aos deficientes 
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ambiente, preocupar-se com os idosos, com o analfa
betismo e fazer o entrelaçamento com outras entidades 
correlatas para dar solução aos problemas da comuni
dae, entre outros temas que abordou. Irrepreens(vel! 

R.C. MESQUITA 
O MESQUITA em conjunto com a FRET (Funda

ção Rotária para a Educação do Trabalho) inaugurou, 
dia 6 de abril, a primeira sala-oficina, instalada no 
Colégio Estadual Pres. Castelo Branco, em Juscelino, 
com a presença de seu presidente Raimundo Luz e do 
veterano José Cyrilo. Os alunos daquele estabeleci
mento ficaram radiantes com a novidade. A sala inau
gurada é de datilografia. O Rotary Prata e o Rotary 
Nova Iguaçu-Leste estão cuidando da instalação das 
salas-oficina de serralheria, carpintaria e tornearia. 

R.C. QUEIMADOS 

A almi>'tlca e eficiente NCr.twla•xec:uttva do Queimados 
receba de Unda Callx1o um ramalhete de flor-,_,., o sorriso 

enlgrn6tlco de lslam. 

O dia 23 de março, por certo, vai ficar gravado na 
m~mória de Maria Auxiliadora, eficiente secretária
executiva dessa unidade rotária, presidida pelo não 
menos eficiente e elétrico Islam Batista, quando foi 
carinhosamente homenageada pela passagem do seu 
niver. P"resentes lá estavam Domingos Rezende de Oli
veira (Gov.941')5), Luís Fernando(N.l. LESTE), De
nildo Soares(Nova Iguaçu) que fez apelo aos seus com
panheiros daquele club, para que doem latinhas de 
cerveja ou refrigerantes para reciclagem, com os recursos 
advindos serem empregados na recuperação das Escolas 
Paul Harris e Rotary em Mesquita. O Pres. do Japerí, 
anunciou com alegria o recebimento da Carta Constitu
tiva, no dia 19 de abril, que se dará no Colégio Armando 
Dias, naquele município, em reunião festiva às 20h. 

R.C. AUSTIN 
Admitido em novembro passado como Sócio Hono

rário no AUSTIN, presidido pelo Paulo Roberto Dias 
-"o franciscano" - Carlos Henrique Simões tornou-se 
membro efetivo neste club neste março passado, cujo 
padrinho Jarbas ficou radiante de alegria ao colocar o 
distintivo no apadrinhado. 

Sob a presidência de Juvenil Sarmento, o P A VUNA, fisicos, passando pela assistência médica preventiva, Jarbas, o padrinho orgulhoso, fixa na lapela de Nu afilhado 
realizou proveitosa reunião que contou com a-presen- justiça gratuita para presidiários, proteção ao meio Carlos Henrique o distintivo rotário. 

1 _________________________ ...,.....,.....,._... .......... • ---------------·---------------· -
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MOSAICO POLÍTICO Nelson Júnior 

COMEMORADO OS 20 ANOS DE ANTE-SALA POLÍ11CA 
No último dia 27/3, realizou-se o Culto de Ação 

de Graças em comemoração aos 20 anos de pu
blicações ininterruptas da coluna ºANTE-SALA PO
LÍTICA• sob a responsabilidade deste colunista, 
atualmente publicada no semanário 'GAZETA 
FLUMINENSE". Devido as notas políticas inseridas 
ela é conhecida pelos seus assíduos leitores como 
•coluna polêmica• também pela forma de escrever 
as notas. 

Agradecemos aos que compareceram à Pri
meira Igreja Batista de Nova Iguaçu, onde se 
realizou o Culto: deputado federal Nelson Bor
nier, deputado estadual Fernando Gonçalves e 
seu assessor Dr. Lessa, vereador Jesué Brito e o 
cantor evangélico Isaías Bezerra, ex-v~readores 
João Luiz do Nascimento (JANGO) e Mauro Vas
concelos, Nirson e sua esposa, além de amigos
leitores. 

LUIZ BARCELLOS 
O PREFERIDO 

Continua com a bola branca o atual vice-prefeito 
de Japerí Luiz Barcellos que postula em outubro 
próximo uma cadeira à ALERJ e vem sendo o 
preferido pelos moradores de Engenheiro Pedrei
ra, Japerí, Lages, Paracambi, ltaguaí, Mendes e 
Paulo de Frontin. 

GUERRILHEIRO HOMENAGEADO 
O deputado José Genoíno (PT-SP), estará rece

bendo do Palácio ltamarati em Brasília, no próximo 
dia 20/4, a Medalha da Ordem do Rio Branco no 
grau de oficial. "Este é o Brasil". O parlamentar foi 
guerrilheiro no Araguaia. 

PDT E PMDB JÁ POSSUEM 
CANDIDATOS PARA 96 

O PMDB e o PDT de Nova Iguaçu, já possuem 
pretensos candidatos à Prefeito para 1996. No 
PMDB o nome do ex-vereador João Luiz do Nasci
mento vem sendo •costurado• com muito cuidado 
e carinho devendo ser confirmado após as 
eleições de outubro próximo, mesmo inde
pendente de qualquer performànce do partido. 

Já no PDT o nome do atual Secretário Municipal 
de Educação, vereador Acárisi Ribeiro vem sendo 
lembrado pelos "formiguinhas' do partido como 
uma opção na escolha por possuir uma liderança 
entre jovens pedetistas. 

MUDANÇA NA CODENI 
O ex-procurador da Prefeitura Municipal de Ja

perí, advogado Altair Soares, carinhosamente 

conhecido como 'CUCA•, assumiu a e reção da 
CODENI após um período de serviços testados 
em Japerí. Ao novo superintendente dé CODENI, 
cargo que já exerceu durante a gestão e ? Prefeito 
Paulo Leone, os nossos votos de êxito e!" sua nova 
empreitada. • 

VEREADOR ASSUM 
SECRETARIA DE GOVE 

Com a exoneração do vereador ey da 
Rocha Carvalho da Secretaria de Gov!o para 
se candidatar à deputado estadual e JJtubro 
próximo. o Prefeito Altamir Gomes, c . ou o 
vereador Elizeu Léo da Rocha par assumir 
aquela Secretaria. O vereador Elizeu L • da Ro
cha é representante do bairro de CabufJ e adja-
centes. t-

~-.,, 
CULTURA TEM NOVA"" 

PORTA ABERTA 
Todas as sextas-feiras das 23 às 24 horas pela 

Rádio Rio de Janeiro sob a direção do Pr~f. Paulo 
de Tarso um programa no qual a Cultura é difun
dida. Vale a pena ouvir. O Prof. Paulo de Tarso é 
diretor do Colégio Leopoldo em Nova Iguaçu. 

A Empresa Flore!:, que explora várias 
linhas de ônibus na região, vem come
tendo o absurdo de na linha 729 - Par
que São Vicente-Meier, de encerrar as 
viagens partindo de São Vicente às 
21:30h em direção ao Meier. Que es
tranho poder é esse das empresas de 
ônibus? Alô! Governador vamos solu
cionar o caso? 

saída de passageiros dos trens da CBTU. 
Até a( nada de mais. Acontece que du
rante a noite é usada como mictório de 
homens cuja urina escorre para um bu
raco na calçada que margeia a estação 
formando uma mal cheirosa poça de mi
jo. É mole? 

Ainda na mesma Floriano Peixoto há 
"séculos" existe uma pedra que não se 
sabe a razão dela estar ali. Será promessa 
a Xangô? 

Na Av. Floriano Peixoto, bem em 
frente a Rua Treze de Maio, há uma 

VII MOSTRA DE TEATRO 

A poucos metros do Posto de Saúde 
Vasco Barcelos, em frente ao nº 1813 há 
um vazamento crônico de esgotos sani
tários, bem no ponto de ônibus Raiz da 
Serra, ameaçando a sa6de de quem ali é 
obrigado a esperar sua condução e mes
mo os transeuntes. A água fétida e es
verdeada ali existente é um absurdo, co
mo se vt.na foto. 

ros, pois das muitas •amarelinhas" insta
ladas nos primeiros momentos de sua 
gestão, estão negrinhas ... É o caso_ do 
Viaduto João Musch em que todas estão 
queimadas. 

EporfalarnoviadutoJoãoMuscb,está 
muito perigoso transitar por ele, princi
palmente, para os pedestres, pois no es
paço destinado a estes existe um enorme 
buraco que pode causar sério acidente, 
até com a morte do incauto, além de as 
grades estarem destru(das em alguns 
pontos. Vamos dar um jeito Aitamir? 

O Prof. de Teatro Durval Meirell~ 
e a atriz lolanda Brazáo, estarão 
procedendo à prova pública os 
seus alunos, com textos, esquetes 
e improvisação produzidos por eles 
mesmos, no dia 16 de abril, às 14 
horas, no Teatro Procópio Ferreira, 
na Rua Afrânio Peixoto, 99, em Nova 
Iguaçu, com ingresso a CR$ 
2000,00. 

gelina Gomes, Luana Luísa Amorim, 
Chalyne Pinheiro Gonçalves, Ro
semberg Lira Alexandre, lgor da Sil
va Cemeas, Orni José Porfírio, An
ge la Maria Batista de Paula, 
Cristiane Santos de Paula, Mário 
Marcelo Pereira, Fabíola da Silva 
Pinto, Selma Baltazar da Silva, Patrí
cia da Conceição, lmete de Oliveira 
Ferreira, Hilda de Oliveira Ferreira, 
Luiz Carlos Graça Guimarães, Da
niel Sampaio Souza, Rita Vieira da 
Silva, Katiluce Pinheiro de orrveira e 
Jane Penteado da Silva 

O Prefeito Altamir Gomes precisa 
tomar medidas urgentes no sentido 
de providenciar manutenção à ilumi
nação pública em diversos logradou-

Estarão submetendo-se a esta 
prova os seguintes alunos: Edson 
Viana, Jaqueline Correa da Silva, 
Priscila Torres, Giselle Gomes, An-

.. 

-
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QUEIMADOS NOTÍCIAS 
OS CANDIDATOS QUEIMADE~SES 
Políticos já se alinham para a ar

rancada em busca de CADEIRAS de 
toda importância: minoritária e majo
ritária, nos quatro cantos deste Bra
sil varonil! Em Queimados, um prós
pero município da Baixada de Gua
nabara, a coisa não é diferente; um 
grande número de capacitados ho
mens já estão municiados para as 
campanhas, próximas e longas, elei
torais: o vereador.José Carlos Nunes 
d~ Paula, do PL, já teve a sua candi
datura deflagrada para a Assem
bléia Legislativa do nosso Rio de Ja
neiro; o Deputado Estadual Cornélia 
Ribeiro, do PDT, já conta com o 
apoio da sua bancada, na Câmara 
de Queimados, para conquistar um 
assento na Câmara Federal, entre 
muitos outros. 

Incrível como possa parecer, até en
tre os candidatos para a Prefeitura 
Municipal de Queimados, há nomes 
certos, como o do Carlos Albino, hoje 
presidente da Câmara de Vereadores, 
local que, por antecipação, conta com 
o apoio total de população da nova 
cidade, pelo excelente trabalho que 
vem realizando. Temos observado 
que, entre os políticos confirmados 
para a Câmara dos Edis, um novo 
11ome surge, certo da candidatura e já 

apontado como 
vitorioso: Celso 
Ferreira. 

Formado pela 
Faculdade 
ABEU, de Belford 
Roxo, em Ciên
cias Econômi
cas, Contábeis e 
Administrativas, '----===------"" 
Celso Ferre ira CELSO FERREIRA 

tem a seu favor 
sua formação moral - herança de fa
mília - os 44 anos de vivência em Quei
mados, onde foi fundador e organiza
dor do PDT, tendo ocupado todos os 
cargos dentro do partido pelo qual 
tem certa sua candidatura para as 
próximas eleições. 

Ocupando uma das Assessorias do 
Presidente da Câmara Municipal de 
Qeimados, vereador Carlos Albino - a 
assuntos culturais - Celso Ferreira já 
ocupou, também, a Direção do PAM 
do INAMPS, de Queimados. Foi pro
fessor de Técnicas Comerciais do Co
légio Betel e Colégio Pedro Jorge, pe
lo espaço de oito anos. Hoje é Diretor 
Presidente da Celso's Administraç~o 
e Informática. Celso, agora, será julga
do pelos leitores do ·sem Fronteiras• 
e eleitores de Queimados ... 

PRODUTO NOVO 
·········.·.·.·.·•·····-·.·. -;-:,:-:-::;:: 

Já está no mercado um novo produto alimentício, ma
nipulado com esmero e com ingredientes l.-Uidadosamcntc 
selecionados. Prodwjdo cm Nova Iguaçu, o Molho de 
PimentaÁrabc,(quctestamos),édeboaqualidadeesabor 
podendo ser usado nos mais variados pratos, dando um 
toque a mais tomando-O, i!tclusivc, mais saboroso. 

Japeri vira canteiro de obras 
O Molho de Pimenta Arabe é produzido pelo Res

taurante Novo Beirute, do nosso amigo Yossef Said 
2.aaiter, o popular "Zezinho". 

Vale a pena ter em casa este produto. 

A Prefeitura de Japeri iniciou o asfaltamento 
da Estrada dos Coqueiros, via de vital impor
tância, fazendo a ligação com .Engenheiro 
Pedreira, sem necessidade de utilizar a Presi
dente Outra. O trecho, que está sendo asfal
tado, tem 4 quilômetros de extensão e bene
ficia o bairro de Pedra Lisa, onde o asfalto 
chegará até a pracinha principal. 

Já chegou a Japerí, a máquina para a fabrica
ção de manilhas, com capacidade de produzir 
250 unidades de diferentes bitolas, por dia, 
representando, assim, uma grande economia 
nos trabalhos de saneamento que o Prefeito 
Carlos Moraes pretende fazer no bairro do Ale
crim (Engenheiro Pedreira) e Japerí. Logo após 
a construção de um galpão, já em fase bem 
adiantada, a máquina entrará em funciona
mento, para alegria de toda a população. 

Outra novidade: Já está concluída a terra
plenagem da área, onde será edificada a 
Policlínica Municipal, com capacidade para 
60 leitos e equipamentos dos-mais moder
nos do País, para atendimento ao povo de 
Japerí. A Prefeitura vai construir ao lado da 
Policlínica, o Forum, evitando assim, o des
locamento dos interessados pelo andamen
to dos processos. 

Importante obra que a Prefeitura de Japerí 
vem realizando, é a drenagem e limpeza dos 
valões. Quando as prensas estiverem em fun
cionamento para a fabricação de tijolos e o 
maquinário necessário ao fabrico de manilhas, 
porquanto foram adquiridas no Éspírito Santo, 
a Prefeitura terá condições reais de acelerar as 
obras de saneamento em todo o Município. 

O Prefeito Carlos Moraes disse que esteve há 
poucos dias em Brasília, tentando obter recur
sos para obras essenciais do Município e re
gressou decepcionádo. Acrescentou ainda 
"que na Capital da República existe uma parali
sia completa nos órgãos públicos, porquanto 
os Ministérios em seus respectivos titulares, 
não resolvem nada". O ·Prefeito não conseguiu 
entender, como um País como o Brasil, pode 
conviver com uma desorganização administra
tiva tão grande, com tantos problemas a serem 
resoMdos e ·que aqueles que teriam ·a obriga
ção de resolvê-los, cruzam os braços. 

Assim sendo, carente de recursos, Carlos 
Moraes vem usando de toda a sua inteligên
cia administrativa, garra, coragem e·vontade 
de servir ao próximo, para enfrentar de ca
beça erguida todos os problemas que o 
Município apresenta. 
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RENATO SUREANA 
11ESSE ACREDITA NO QUE FAZ11 

r 

SUREANA AUTOMÓVEIS 
A PIONEIRA DE BELFORD ROXO 

SHOPPING 5000 - TUDO PARA 
O SEU CARRO 

SALVE 1~ DE MAIO 
Dia do Trabalhador 

Àqueles que com a força de ~rasil, contra tudo e contra 
suas mãos e de suas mentes todos, as homenagens do Jor
impulsionam o progresso do na! SEM FRONT~IRAS. 

~ ~ 

LENE WERNECK : 
SERIEDADE E 

COMPETÊNCIA 

Na foto a simpática e competente Lene 
Werneck, da Academia Maia. 

Contando com uma equipe de excelentes 
profissionais, que buscam transmitir aos 
alunos seus conhecimentos técnicos, nas 
mais variadas modalidades que dispõe, 
aliando a prática do culto do corpo a uma 
mente sã, a Academia Maia, uma das boas 
academias de Nova Iguaçu, entre outras, 
tem na professora de dança Lene Werneck, 
uma profissional séria e competente que 
cem carinho e entusiasm~ afirma que a 
dança bem orientada ajuda o organismo a 
manter-se em forma, fortalecendo a muscu
latura e auxiliando na construção de uma 
postura harmoniosa, além de seu alto valor 
terapêutico. 
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Ecologia & Meio Ambiente 
Lucília de C. Gimenez 

11Dia da Terra11 

A Amazônia possui mais de 4.000 
espécies de árvores, destas somente 
100 são comercializadas. O volume 
total abatido pelas indústrias madei
reiras atinge 5% de toda floresta. 

Iguaçu, e por isso os próbí~mfiS' Sst~ '':F=QB.W.MfüBERMANSNTE:· 
de Duque de Caxiâ~;"::$ 'ãô:JoãÔ. · : · DÊ 'õE~ENYêt.Vl'KifE:NT:Õ:·'RE
de Meriti , Nilópolis/:B~lford . ·Gtt>r'JAtN:~tâ&~t~Hâpfojêfos·gfo--

Foi comemorado pela 1 ª vez em 22 
de abril de 1970 quando o ecologista 
norte-americano Denis Hayes e os 
movimentos ambientalistas promo
veram grandes comemorações. 

Durante os eventos, muitos te
mas importantes como efeito cs
tu fa, buraco de ozônio, alimentos 
ccrntaminados, poluição do ar e 
das águas e extinção de espécies 
vegetais e animais foram ampla
mente discutidas. 

Restam hoje apenas 35 % da área 
original da Mata Atlântica. Trata- se 
da segunda floresta mais ameaçada 
do planeta. • • • • • • • • . . . . . . . . 

• • • • • • 

• • • • • •• .. 
• • • • • • • • • 

Neste dia contribua você também, 
para de alguma forma, evitar algumas 
catástrofes: plante árvores, adote um 
animal, economize água, limpe um 
valão etc ... 

As erosões são ocasionadas pelo uso 
inadequado das terras e principal
mente pelas queimadas nos bosques. 

Até o ano de 1900, 900 espécies de 
aves desaparecem, e de 1900 em 
diante, calcula-se que desapareceu 
uma espécie ou subespécie por ano. 

segurança, d~ tal~ª de sanea- d~ s~:úiipr.~m~f~rr{tr.ihsiiÔlàdos •· 

~Ii;if ~~;;;:;~;;·I!lf tl\11 
Anualmente são derrubadas 50.000 

Km2 de florestas tropicais fechadas, 
mas só se aproveitam de 4 a 10% das 
árvores abatidas. 

O mercúrio usado nos garimpas 
representa a maior ameaça ao meio 
ambiente amazônico, onde foram 
despejados cerca de 1200 toneladas 
nos últimos dez anos. 

municípios juntar-se:.íam em um mo e.§pirit~~l!i(p$\ÇÔtôgfoiÇií~'.Q./:'. 
grande movimento p~ra que, em há . c:tjmo .'fii~~t(çfün;;,\gµe.i:;~~ta\ 

As florestas tropicais, que só co
brem 7% da superfíce terrestre abri
gam mais da metade das espécies ve
getais e animais conhecidas. 

O Parque Nacional da Serra da Bo
caina, criado em 1971, oferece 120 
mil hectares de fauna e flora intactos. 

Nunca use produtos que tragam 
em sua composição substâncias de 
origem animal, que exigem matança 
ou extrativismo irracional. 

É mais sensato criar ou proteger os 
animais úteis para o combate bioló
gico de pragas e doenças do que usar 
agrotóxicos indiscriminadamente. 

primeiro lugar, aqui s~ instalas- mesma famfüâVâ)bÊ:án'·,;,=t .. : . ' ·:= 
sem todo o tipo de atividade in- É necêssáRõ}p~tik;-se''~eria- •· 
dustriaf, comercial e de sef'Viços. mente no assunfo~'.,Pof'.qué ·não ... 
o ideal é que ~ habitante de transfor{nflr:rn~:ª~ªti{~gJ&ó: no 

As paredes externas de sua casa, os 
muros e demais construções no jar
dim ou quintal de sua casa que pare
cem "poluir' o visual podem ser co
bertos por trepadeiras. 

Compreender a natureza e respei
tá-la, protegê-la e saber usá-la, são 
ações urgentes das quais depende o 
nosso futuro comum. 

nossa região aqui mesmo traba:- "A.B.CD .. FLU:MINENSE? : ::: · 

lhasse, ~erando ou desenvol- · _ -:;,,,,, '.'.::I:l\:tll;\\:(\:\i\::::\!il!\':I::,9. ~pp.Jes 

,, .l?R_.,_::~~t.{~11 
•:•:•··· ·············.,,::::-•· 

'-~ .. J~ei~R.l~'J:trópri~\ .,. 

Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Figueira • D. Caxias. 

Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 - Centro• Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Prof" Venina C. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

T els.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Pror Venlna Corrêa Torres, 230 -100 andar 
Centro • Nova Iguaçu • (Sede Própria) 

Tela.: 767-1747 e 767-7621 

[
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ANUNCIE NA RBR SOM, 9 ANOS NO AR 
A SERVIÇO DA COMUNIDADE. 

Studios: Rua Rocha Carvalho, 1238, Sls. 203/204 
Centro • Belford Roxo. 

Direção Geral do Comunicador - Reginaldo Pirote 

• 

LICEU SANTA MARTA 
Padrão de qualidade no ensino 

Direção: Sérgio Ramos 
Aoeilamoe Bolsas de Empreaatatamema irugral 

Jardim à a- Série• Tel: 767-2244 
Rua Mlrlm, 35 - Centro • N. 1. 

Auto Escola Margon 
Direção: Paulo Gonzaga 

AUTO .•scou. T . 1 Só 1· ~ remar. 1gar 

~ 11ASA11 vai te 
MAACIOM buscar 

( Tel.: 796-7174) 

Rua ltacy, 61 - Juscelino 
Nova Iguaçu - RJ 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL , 

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° Andar -Centro• Nova Iguaçu ~:RJ. Tel.: 768-5847 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

Manoel Tabella 

DIABETES RET.RATO FÚNEBRE 
Reconhece-se hoje, a influência da 

hereditariedade, dos fatores endó
crinos, metabólicos e psíquicos na 
etiologia do diabetes. O aparecimen
to da glicosúria transitória após 
fortes comoções tem sido observado 
por numerosos autores, o que se ex
plica facilmente pela adrenalinemia 
e consequente mobilização do glico
gênio do fígado, que então ocorre. 

No decurso do diabetes, compen
sado pela insulina, ou por outros me
dicamentos específicos, ou pelos re
gimes, os fatores emocionais 
também influem decisivamente, tan
to favorável como desfavoravel
mente, donde a importância da ado
ção de medidas de higiene mental e 
dr emprego da psicoterapia. 

Antes da descoberta da insulina, e 
outros, muitos diabéticos vinham 
apresentar, com o decorrer do tem
po, distúrbios psíquicos de maior ou 
menor inte~sidade, fato que, presen
temente, constitui raridade. Entre
tanto, observam-se, com frequência, 
relativa, quadros neuróticos entre os 
diabéticos, a maioria dos quais re
conhece causa psicógena. Assim, a 
descoberta da glicosúria, o receio de 

Fundado em 1º de junho de 1992 

futuras complicações, do apareci
mento de neurites e desordens ocu
lares, os regimes e a necessidade 
obrigatória de fazer injeções diárias 
de insulina, despertam em alguns 
doentes estados angustiosos e sín
dromes fóbicas. 

Este quadro caracteriza-se, muitas 
vezes, por alterações das tendências 
instintivas parciais de todo impulso 
vital, e por vezes com desequilíbrios 
do humor, como ocorre, frequente
mente, em todas as psico-síndromes 
endócrinas. Alguns desses transtor
nos são ·permanentes, e outros de 
duração limitada. Estes últimos po
dem ser transitórios e muito breves, 
apresentando-se brusca e intempes
tivamente, e desaparecendo da mes
ma forma. A necessidade de controle 
e tratamento médico no diabetes é 
fundamental como qualquer outra 
endocrinopatia; pois existem re
lações típicas com alterações psíqui
cas nas tendências instintivas mani
festadas no difícil diagnóstico 
através dos desequilíbrios do humor. 

Que Deus nos proteja ... 
E até lá ... 

M. Simões Neto. 

(Continuação do nº anterior) em nossa pintura, os olhos adquirem 
E poucos são os que atingiram nível uma importância psicológica que a 

artístico tão alto e que sugere até alguns arte clássica não havia couhecido. Nes
toques ticianesco nas tintas ·profundas ta são quase sempre motivos físicos os 
de reflexos contidos, mas intensos. chamados a definir a pessoa no interes-

A mulher, e estava por dizer a faleci- . se humano e também ético que pode 
da, tão fúnebre e melancolicamente se suscitar. E são motivos muitaz vezes 
exprime neste retrato o fingimento da estranhos ao espírito como os "alvos 
vida como em moderna fotografia para braços" e outras expressões seme
cemitério, é apresentada com o busto lhantes que encontramos na literatura 
levemente curvado e o rosto de frente, e que tornamos a ver na impressão 
os cabelos bem arranjados, o modesto particular produzida pelas figuras que 
colar, os brincos que reluzem nas pé- a arte representa. Aproveitamos o en
rolas brancas, um enfeite no toucador. sejo para dizer que, na própria cena tea
A tinta do fundo, talvez ligeiramente trai, o uso da máscara oom seus uaços 
alterada é de um bruno avermelhado, acentuadamente estereotipados tirava 
que em torno da figura se abre em halos a razão de cuidar da expressão do rosto 
verdes, preparando a grande coloração e dos olhos. Mas agora a humanidade 
escura dos cabelos compactos, moder. grega e helenizada descobre realmente 
namente ondulado e que um sombrea- pela primeira vez a alma e toma 
mentocastanhotomadamaisbrancape- consciência de sua fluida, incessante, 
las sobrancelhas, da cor do fundo. vastíssima vida, que só se exterioriza 

Mais cromaticamente tem particular em pequena parte, quase exclusiva
interesse toda a zona supra- orbitária e mente através de olhos e da voz e que, 
ocular. É a parte em que o artista naturalmente, não se pode reproduzir. 
concentra a máxima intenção da sua Observaremosaindacomonotadeum 
ideação criadora, certamente por sua realismo apenas esboçado, as asas do 
convicção, mas também por entrarmos nariz ligeiramente realçadas enquanto o 
num período que, precisamente no Egi- nariz fino e longo já é estilizado na ma
to, ou predominantemente nele com a neira que denota descuido pelas minú
vizinha Síria, prepara insconsciente- cias do rosto, em contraste com os olhos 
mente os germens dos quais nascerá a profundamente estudados em sua ex
arte bizantina. Como sucederá nesta arte, pressão, cor, reflexos de vida. , 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella - Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 - Vila Garrido - N. Iguaçu - Tel:767-1721 
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Reunidas Ltda. DOENÇAS EMOCIONAIS 

PSIQUIATRIA - MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
Professor da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO 

CREMERJ: 52.27282-5 - Tel.: 768-3884 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de 

troca - Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 

Fabricamos Móveis de Escritório 

~'J ~ Residenciais e ffl" ~ . : ... Escolares 

Diretor Presidente: João Fontes de Almeida • Carpetes moldados e forro de porta 
LAVAGEM DE BANCO A SECO 

Direção de Reinaldo 

Rua Estado do Rio, 338 - Andrade Araújo 
Nova Iguaçu - RJ Diretor Vice-Presidente: Antonio Aparecido de Oliveira 

Diretor Comercial e Administrativo: Carlos Roberto A. Trigo 

Assessoria Jurídica: Dr. Edson Ferreira de Lima 

Sucur~al Belford Roxo: Rua Almério, 65 - Centro 
Rio: Rua Dª Joaquina, 38 c/3 - lnhaúma - RJ - Tel:595-9727 

Representante em Queimados: Oziel Peçanha 

Editoração Eletrônica: Luiz Fernando Monteiro 

Exija de quem se diga nosso representante, documento 
que o Identifique como tal, não nos responsabilizamos 

por falsos representantes 

As colaborações são expontáneas, não slgn,flcando nenhum vinculo empre
gatlclo com a editora. As opiniões e conc,110s nas matérias assinadas são de 
exclusiva responsabilidade dos autores. A editora fica reservado o direito de 
publicar, ou não textos ou fotos como colaboração, não havendo devolução 
dos originais. Fica proibida, total ou parcial, a reprodução de mat,riae ou 
fotc,e, eem coneentlmento expreuo ct. editora, eob •• penas da lel 

Av. Benjamin P. Dias, 830 • BeWord Roxo• Tel.: 761-0285 
R Braga, 5 · Penha Circular (esq. e/ Lobo Jr.) Tel: 281>6848 

;\téf) COlY\ÉRCIO E 
SERVIÇOS rrDA 

Materiais de Escritório em geral e 
Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124 - 2° and. 
Sã<> João de Meriti - RJ 

Tel: (021) 756-3414 Fax: (021) 756-3414 

Tels: 761-4551 e 761-4650 

Rua carmeta .outra. 1.728. 

NILôPOUS • 791-4112 
Ru1An161110 Tllles Menem. 41 -sala 308 

SÃO JOk:, DE MERl'l1 • 756-90M 
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LENE ~ERNECK - SERIEDADE E 
COMPETENCIA NA ACADEMIA MAIA 

"O corpo é a cicatriz da 
mente", já dizia a escrito
ra Clarice Lispector, 
com sua incrível lucidez. 

Não é por acaso que 
numa época de tensão e 
dilaceramento como o 
atual, é cada vez maior a 
procura de novas formas 
de exercitar o corpo. 
Trata-se de romper com 
a mentalidade ocidental, 
que impõe uma separa
ção bem definida entre corpo e 
mente, espírito e matéria, forma e 
conteúdo. 

Nas grandes cidades do Brasil, é 
crescente o número de academias, 
c ursos, professores. Sendo assim, 
Nova Iguaçu não poderia deixar de 
possuir a sua gnínde e prestigiosa 
Academia_ Os mais variados estilos 
e escolas estão sendo divulgados 
alrav6s da participação de profis
sionais e todos comprovam, de uma 
maneira ou de outra, o que o pen
sa mento tk Clarice Lispcctor sinte
tiza brilhantemente. Quanto as 
danças e técnicas, sejam de origem 
local ou estrangeira, recebem sem
pre uma acolhida muito grande por 
parte dos interessados. 

Fazendo dança desde os 10 anos, a 
Professora Lene Wcrncck faz parle 
do enorme contingente de profes
sores de dança cm atividade no País. 

Lcne desenvolve um trabalho sério e 
competente, procurando não descui
dar do estudo e da pesquisa de dança. 
Ela considera o clássico como sendo 
a base de todos os estilos, mas não 
deixa de lado a e.lança moderna, que 
também a agrada bastante. Quanto a 
dança, Lcne afirma que, bem orien
tada, ajuda o organismo a manter-se 
cm forma, fortalece a musculatura e 
auxilia na construção de uma postura 
ha rmoniosa - além de possuir um alto 
valor terapêutico. 

A Academia Maia está situada à 
Av. Ccl. Francisco Soare~, 90 - 1º e 
2° andares - Centro/Nova Iguaçu -
Tcl: 768-7626 e ministra cursos de: 
Ginástica Localizada - Ginástica ae
róbica - Jazz - Ballet Clássico - Mus
culação - Capoeira - Karatê - Kung 
Fu - e Tao Kwon Do. Possui ainda, 
um bem equipado Departamento 
Médico. 
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Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Ve_nda_de lmóyeis - Escrituras e Legalizações 

01reçao: Jose Carlos Nascimento 
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ENFOQUE DO COTIDIANO 

DARCYCHUFF 

MOEDA PODRE 
Segundo o Boletim 14 PREVI, 

do fundo de pensão dos empre
gados do Banco do Brasil, a 
Resolução 2038/93 obriga os 
fundos de pensão dos empre
gados das empresas estatais a 
aplicar 35% do seu patrimônio 
em Notas do Tesouro Nacional 
- NTN, da série "R", foi emitida 
pelo Banco Central e aprovada 
em 23/12/93, pelo Conselho 
Monetário Nacional. As NTN-R 
têm as seguintes característi
cas: correção cambial, juros de 
8 a 12% ao ç3no e prazo de 2 a 
1 O anos. São negociáveis so
mente ao par, quer dizer, não 
podem ser vendidas com desá
gio. Isso as torna praticamente 
inegociáveis, face a melhor re
muneração propiciada por ou
tros títulos emitidos pelo Gover
no existente no mercado. 

As NTN-R podem se transfor
mar ern "micos" ou "moedas po
dres' porque estão atreladas à 
correção cambial, e a variação 
do dólar nos últimos dez anos 

~ 

apresentou uma defasagem de 
50% em relação à inflação bra
sileira, medida pelo IGP-D1, o 
que pode resultar num tremen
do prejuízo para os fundos de 
pensão, e aí, como ficará o pa
gamento dos benefícios de apo
sentadoria e pensão dos velhi
nhos e das viúvas? 

O Governo precisa compreen
der que não é por aí que a coisa 
deve andar, porque não há lei 
que obrigue os fundos de pen
são a adquirirem tais títulos, e 
que basta um desequilíbrio na 
situação cambial do país, para 
que a transação se transforme 
num grande prejuízo para a 
classe trabalhadora. 

Se a fin~lidade é quebrar com 
os fundos de pensão das em
presas estatais, como parece 
desejar certos setores ocultos, 
tudo bem, é por aí que a vaca 
vai para o brejo. Entretanto, se 
essa não é a intenção, então 
vamos devagar com o andor 
porque o santo é de barro. 

FIAVIA BAZAR 
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• Papelaria Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls. 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo - RJ - Tel.: 761-0013 CONVêNIOS: • Artigos para Presentes 

NOVO· BEIRUTE Restaurante • · "0 melhor da Cozinha Arabe" 
O Atendimento que você merece. 

Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tel: 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu • RJ. 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
Ministérios dos Transportes, Compactar, 

Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179- Nova Iguaçu - RJ 

Tela.: 767-0124 / 767-0529 

• Armarinho e Miudezas em Geral 

• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 
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/ ,.,,,. / /~ COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1994 

11TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE11 
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O QUE É O ESPIRITISMO 
Cezar Said 

A VIAGEM 
Sustenta Allan Kardec, que, en

quanto estamos reencarnados , 
encontramo-nos semelhante a 
um ser que esteja num meio mo
vediço. Seus movimentos são to
lhidos e este encontra embara
ços para se movimentar com li
berdade. 

Tal figura quer demonstrar que o 
corpo no qual o espírito vive e do 
qual se utiliza para progredir , 
serve de "empecilho" a manifesta
ção int~gral do espírito. O que 
não se aplica às tendências e vo
cações que podendo até ser mo
mentaneamente inibidas, surgirão 
espontaneamente durante a vi
da do ser. 

Quanto maior é o adiantamento 
do espírito, maior será a sua parti
cipação no planejamento das tare
fas a serem executadas por ele na 
terra e igualmente atuará no seu 
próprio processo reencarnatório, 
colaborando com seus mentores e 
amigos espirituais que lhe acom
panham e orientam neste momen
to importante e decisivo. A razão 
inversa desta afirmativa também é 
válida, isto ~. quanto maior for a 
sua inferioridade, na condição de 
"criança espiritual", terá o seu rotei-

ro de vida traçado pelos espíritos 
que já alcançaram a maioridade e 
mais passiva será a sua atuação 
no processo reencarnatório. 

A recíproca funciona no instante 
da "viagem de volta" para a casa 
maior, isto é na hora da morte. A 
existência ou não da dor neste 
instante guarda relação direta 
com o tipo de vida que o indiví
duo tenha levado. Se serviu, foi 
útil , não descuidou do seu auto
aprimoramento, sua desencarna
ção tenderá a ser tranqui la. 

A viagem para um lugar frio ou 
quente exige-nos roupas adequa
das na bagagem para a perfeita 
ambientação. Fundamental levar
mos para o lado de lá os bons 
sentimentos cultivados, o conheci
mento adquirido e posto a serviço 
do p rogresso co let ivo e a 
consciência pacificada, pois tais 
valores representam a moeda cor
rente do mundo espiritual. 

Exercitar o desapego a pessoas 
e coisas, será um exercício impor
tantíssimo para a hora crucial do 
ajuste de contas com a nossa 
consciência. Afinal temos uma via
gem pela frente que, com certeza 
não é de veraneio. 

VAI COM FÉ, BRASIL, 

QUE DÁ PÉ ... 
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HORÓSCOPO CIGANO 
Prof. Mohammad 

PUNHAL (ÁRIESJ. Os nativos deste 
signo devem aproveitar o máximo do 
grapde momento em suas vidas, pois o 
Sol está transitando por ele neste perío
do. Saúde: excelente. Nº 14. 

COROA (TOURO). Momentos de 
grandes alegrias, aproveite bem este mo
mento, como se fosse o último, porque 
alegria e tristeza muitas vezes são qca
sionadas pelas nossas atitudes. Saúde: 
boa. Nº8. 

CANDEIAS (GÊMEOS). O momen
to presente pede uma reflexão interior, 
procure agir de forma direta, não se di
vida tanto, mas não desanime, é "erran
do" que conseguimos "acertar". Saúde: 
boa. Nº 1. 

RODA (CÂNCER). Procuresediver
tir mais, evite o ócio, a vida é bela com 
lindos matizes e não um charco pútrido 
para viver atolado. Reaja e vá à luta. 
Mostre o ser divino e maravilhoso que 
há em você. Saúde: boa. Nº 5. 

ESTRELA (LEÃO). Fase muito pro
pícia para associações, aliás o seu signo, 
como os demais, lhe proporcionam mo
mentos de fartura, alegria, amor e saúde. 
Procure ser justo. Saúde: regular. Nº 9. 

SINO (VIRGEM). A perfeição como 
meta de vida é muito bonita, mas quan
do esse conceito vira obsessão, a coisa se 
torna constrangedora. Avalie seu inte
rior. Depois ponha em prática o que 
aprendeu. Saúde: regular. Nº 4 . 

MOEDA (LIBRA). Esta fase lhe 
exige mais equilíbrio com as finanças. 
Evite gastar desnecessariamente. Tudo 
na vida é efêmero. Sej1 prudente e a 
sorte lhe abrirá as portas. Saúde: regu
lar. Nº 19. 

ADAGA (ESCORPIÃO). Fase pro
pícia para pequenas viagens de lazer, 
mas cuidado com o desleixo da prudên
cia para poder aproveitar cada instante 
do passeio. Saúde: boa. Nº 20. 

MACHADO (SAGITÁRIO). Esta 
sua mania de liberdade a qualquer custo, 
muitas vezes ocasiona dissabores a ter
ceiros. Antes de agir precipitadamente 
olhe para dentro de si mesmo(a) e jul
gue-se. Saúde: boa. Nº 30. 

FECHADURA (CAPRICÓRNIO). 
Continue sendo o que é. Mas veja bem 
ao seu redor e depois aja sem olhares 
inquisitórios, para que depois não se ve
ja como uma imagem refletida. Saúde: 
boa. Nº 21. 

TAÇA (AQUÁRIO). Procure o la
do mais espiritualista do seu signo, já. 
que seu lado materialista muitas vezes 
tende a tomar a frente. Saúde: regular. 
Nº33. 

CAPELAS (PEIXES). Para os nati
vos deste signo, o período atual, lhe tra
rá grandes mudanças positivas, dada a 
conjunção de Marte e Urano. Saúde: 
muito boa. Nº 11. 

ÓTICA SÃO JOSÉ 
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Óculos, Filmes e Revelações Kodak 
Vendas a Prazo em 3 pagamentos sem juros 
Xerox e Plastificação de Documentos 
Convênio com a BA VER 

Tel.: 767-4651 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 34- Loja 16 - Centro - Nova Iguaçu 
Praça Getúlio Vargas, 15 - Loja 01 - Centro - Belford Roxo 

Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 
*Cartões de Visita *Convites de Casamento 

*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 
:ova lguaçu:'.;,el.: 787-1227 

CONVITES-·TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

Direção: Telmo Santiago 

TC'av. Yboty 17 - (Em treme a 84ª ZE) Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 767-5470 
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RENATO SUREANA 
ESSE ACREDITA 

NO QUE FAZ 

SUREANA AUTOMÓVEIS - A PIONEIRA DE 
BELFORD ROXO 

Nascido em Belford Roxo, aos cinco de maio 
de mil novecentos e sessenta e três, no Bairro 
G uaraciaha, ao contrário da maioria das pessoas 
bem sucedidas na cidade, fez todo o seu sucesso 
empresarial em Belford Roxo, onde estão loca
lizados todos os seus empreendimentos, alguns 
até pioneiros. 

AUTO-SHOPPING 5000 - TUDO PARA 
O SEU CARRO 

Renato mantém até hoje sua residência no 
torrão que lhe serviu se berço, onde vive com 
sua esposa, filhos, pais e irmãos. 

REANASU - AUTOMÓVEIS 

Embora não sendo de família tradicional, 
vem se destacando e conºquistando seus es
paços, mercê de muito trabalho, fé em Deus, 
perseverança, determinação em fazer aqui
lo em que acredita. 

MERCADO DA PRATA 

Basta observar-se a performance arrojada, 
audaciosa de seus sonhos e projetos, deixando 
claro que para mudar as coisas que vem acon
tecendo é preciso que surjam homens como 
Renato que, através de seus arrojados em
preendimentos, promove o desenvolvimento 
econômico e visual de uma cidade, gerando 
empregos que, consequentemente, elevam a 
condição social. Um social permanente e ver
dadeiro, porque somente através do trabalho 
honesto, sincero, diuturno, constante, sem de
magogia, sem hipocrisia e sem ganância e com 
oportunidade para todos. 

RENATO SUREANA pede que as pes
soas que nasceram, vivem e têm seus negó
cios em Belford Roxo, acreditem em nossa 
cidade e não deixem nos furtar o espaço de 
nossos filhos e netos. 
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FERNANDA BICCHIERI 
HOMENAGEADA EM 
FESTA SURPRESA 

Momentos de grande emoção marcaram a festa sur
presa preparada por alguns amigos pela passagem de 
mais um aniversário da Profl Fernanda Bicchicri 
Soares, neste mês de abril. 

Num ambiente acolhedor, Fernanda ao chegar ao 
local recebeu o calor dos amigos que lhe prepararam 
a festa, cantando o tradicional "Parabéns prá Você". 

Ao ágape acorreram seus filhos Kátia e Fernando, 
seu genro Herbert Than, Iara Lima, Hélio Bárcia, 
Silmária Berriel Félix, João Luís Gatto (Secr. da Aci
ber), Antonio José Tenório (Tesoureiro da Aciber), 
Prof. Edillon S. Almeida (Dir. Colégio Iguaçuano), 
José Carlos Nascimento, os netos de Fernanda fizeram 
uma festa à parte, com as suas brincadeiras infantis. 

A festa foi abrilhantada por um excelente artista que 
arrancou muitos apalusos dos convidados, interpre
tando inúmeras músicas do repertório nacional, espe
cialmente, da Velha Guarda da MPB. 

O cantor ao iniciar os primeiros acordes da música 
"Fascinação", fez Fernanda chorar de emoção. Como 
não poderia deixar de ser lá estava também o seu 
companheiro de todas as horas Vitor Soares, que lhe 
presenteou com um ramalhete de flores silvestres re
tiradas do sítio do casal. 

Foi uma verdadeira manifestação de carinho e afeto 
esta festa surpresa. 

Centro de Educaçãq, Mo~.erni 
e Jardim. Es.cola casteli'nh·o>·· .. · 

9 de Maio - Dia das Mães 

. º • · · - · · ·· · · - · :- •· .· · -~ :> :·.:-·:.~rr<:.t •.:. - · .~::---MAE 
O teu amor é que faz mover o mundo, salve o teu dia 
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Rua Virgilina Bicchieri, 61 
Belford Roxo - Tel.: 761-4881 

* O sociólogo Herbert de Souza, o BE
TINHO, "socialmente" recebeu uma propi
na do jogo do bicho no valor de dezenas de 
milhares de dólares. 

Segundo ele, para a campanha da AIDS. 

BETINHO antes de cuidar da fome dos oq
tros tratou da dele primeiro. 

Farinha pouca, meu pirão primeiro. 

* Em Paris a UNESCO, órgão da ONU 

agraciou Edson Arantes do Nascimento, o 
PELÉ ( que não possui sequer diploma de 

nível universitário) como EMBAIXADOR 
DACULTURA. 

Em São Paulo, torcedores da Fiel inicia
ram movimento pela indicação do Presidente 
do Corintians VICENTEMATHEUS para o 
Prêmio Nobel de Literatura. 

* O comando caipira assalta carros 
fortes com fuzis AR-15. 

Os supermercados assaltam consu
midores com fuzis URV. 

* Jorge Pires Ferreira, o JORGE DÓRIA 
e o CARV ALHINHO estão juntos nova
mente na reapresentação da GAIOLA DAS 
LOUCAS em cartaz no Teatro Ginástico. 

Aliás, a GAIOLA DAS LOUCAS, sob a 
direção do mestre JOÃO BETHENCOURT 
foi o maior sucesso 

zou REGINA DUARTE. Fracasso vaticina
do por este GATO, na época, na Revista 
COM VOCÊ. 

* O ataque é a melhor defesa. Defenda-se 
Ligue 199 Defesa Civil e fale com seu defen
sor JUBIRACY ALVES. 

* Dia 28 de junho, data de aniwrsário de 
ITAMAR FRANCO e DIA MUNDIAL DO 
ORGULHO GAY. A comunidade gay vai 
comemorar com o do topete. 

Por hoje é só. 

Agora este GATO vai tomar seu pires de 
uisque e bolar uma campanha contra a fome 
de sexo. 

teatral dos anos 70. FLÁVIO NAKANDAKARE COM HUMOR 
Agora, sob a direção 
do televisivo JORGE 
FERNANDO, que in

cluiu quadros de dan
ça com bailarinos glo
bais no espetáculo, 
duvido que a GAIO

LA emplaque o mes
mo sucesso anterior. 
Tevê é Tevê e Teatro 
é Teatro. 

Remember o fra

casso de MISS BA
NANA que ridiculari-

(( 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
Direção: Otília S. Rocha, 

Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 

Amélia - Belford Roxo - RJ 

SEQUROS l(•J:~tJ.li1l!:fiJ~;l:U:~1 
~~l&~~~EIS OOINIOOJl!.'iirna!NIOO ~ 
vi DA DIREÇÃO: s,LMÁRIABERRIEL . Tel: 761 8364 
PROPRIEDADES R. Rocha Carvalho, 1372/203 
COMPUTADORES Centro - Belford Roxo - RJ 
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Casamento movimentou sociedade de 
dois municípios 

Flagrante de Said colocando a aliança 
em Luciana. 

Cerca de tre1.entos e cincoenta convi
d:idos, dos municípios de Nova Iguaçu e 
Bclford Roxo, testemunharam o enlace 
de Luuana Godinho Lima e de Said 
Za:11ter, na Igreja N. S. do Líbano, na 
Tijuca. O curioso do rato é que ambos 
sr10 filhos de rotaryanos, Said é filho de 
YosscfSaid Zaaiter do R.C. Nova Igua
çu c Luciana filha de Angcla Lima, do 
R.C. Bellürd Roxo. 

Entre os convidados anotamos apre
sença de grande número da comunidade 
:írabe de Nova Iguaçu e de Luis Sérgio e 
Sra., Ramiro Venáncio e Sra., Jorge Fal
dio e Sra., Amido J. Alberto e Sra., An
tonio Francisco e Sra. e muitos outros. 
A cerimônia religiosa foi belíssima. 

A VIAGEM 
A Novela "A Viagem" da Globo, rea

parece no momento mais oportuno, 

porque a crise abala demais o social. Ela 
se baseia na Religião Kardecista que se 
embasa na reencarnação. O social preci
sa de uma mudança e nada melhor do 
que uma aula de religião. O homem 
cresceu muito cientificamente mas não 
espiritualmente, o oposto do homem 
medieval. Ele tem que fazer o bem! 

BAILE 
A Orquestra Tabajara estará dia 20 

na Beija-Flor. O baile naquela casa sem
pre fica bom, principalmente em se tra
tando da Tabajara. 

Vale conferir. É pra qualquer idade. 

Rosana, vem aí 
A cantora Rosana estará dia 06 na 

Danceteria Atlântica. Rosana é uma 
gracinha e vai encantar mais ainda àque
la casa. Devo ir. 

Compositor 
Na priíxima fcw1 junina, espero que 

as músicas folclóricas sejam tocadas, até 
porque são assinadas por artistas brasi
leiros da Velha Guarda. Este recado é 
destinado à Prefeitura, ao produtor de 
festa e prim:ipalmenteà escola onde mo
ra à cultura. Tem certos valores que não 
podem acabar! Ou valorizamos o que é 
nosso, ou já era. 

* Bet inho está lançando o Livro "A 
Zcropéia" que conta uma estória infan
til. O sociólogo merece palmas por tudo 
o que vem fazendo pelo social. 

HOTEL SAYONARA 

VISITE-NOS 

ROO. PRES. OUTRA, KM 7 
SÃO JOÃO DE MERITI - TEL.: 756-2863 

y NTAL CIRURGICA ~ No• Esperança Ltde. 

Artigos Dentários, Ortopédicos, Cirúrgicos e 
Hospitalares. Muletas, Cadeira de Rodas, 

Fundas p/ Hérnia, Cintas Especiais, meias p/ 
Varizes Kendal e outras, Botas e Palmilhas 
sob Receita Médica, Móveis Hospitalares, 
Aparelhos de Pressão, Seringas e Agulhas 

Especiais, Papel p/ Eletro, Colchão D'Água, 
Aparelhos de Surdez. 

35 ANOS DE TRADIÇÃO E QUALIDADE 
Scholl Cosmético Pedicure 

Calista c/ Hora Marcada, Medicamentos para os pés,, 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 2166 - Centro 

Nova Iguaçu - RJ - Tel: 767-7746 

* Silvio Caldas se apresentou no SBT. 
Cantou e disseque continua fazendo show. 

* Sérgio Cabral está escrevendo um 
livro sobre a vida 'de Ataulfo Alves, que 
será um sucesso, afinal foi um craque. 

Outras 
* O Centro Cultural Manoel Tabella 

tem alunos com talento, principalmente a 
Luciana. O Centro está cada vez melhor. 

* Valdenir Filho é o mais novo com
ponente de uma produtora musical. Ora 
toca, ora está no Stúdio. 

* O Esotérico's Bar em Nilópolis 
continua fazendo muito sucesso. Ricar
do está dirigindo muito bem a casa. Pelo 
menos ele abre as portas pra cultura. 

Abraço para 
* Ricardo Cortez Portugal 
* Ruy Afrânio Peixoto 

Gravuras 
A Oficina de Gravuras SESC TIJU

CA comemorou 10 anos de atividades e 
exibiu no SESC N. IGUAÇU a categoria 
de sua arte. Artistas: Elias Cassibi, Wil
son Cotrim, Vera Rigo, Gilberto Grim
ming, Heloisa Pires, Jayme Spector, 
Paulista, Elias Cassibi, Moacir Silva, 
Liége Nascimento e Rosi Orsi. 

Posse 
O Juiz de Menor Libórni Siqueira é o 

mais novo membro da Academia Duque 
Caxiense de Letras e Artes. Siqueira fez 
um bonito discurso e contou um pouco 
da História do Padre José Anchieta, o 
único santo brasileiro, reconhecido pelo 
Papa, e foi muito aplaudido. Depois foi 
servido um coquetel. A casa estava 
cheia. A posse foi muito bonita princi
palmente ao som do Hino Nacional. 

Comunhão 
A Igreja de Santo Antônio Celebrará 
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dia 15 a Primeira Comunhão para 82 
crianças entre 10 e 14 anos, no Bairro 
da Prata. Ao mesmo tempo o Padre 
Jacinto celebrará a missa às 17 hs no 
palanque ao lado da sé. "O objetivo da 
Comunhão é oferecer pela primeira 
vez a Hóstia Santa, o Corpo de Cristo, 
e preparar as crianças pra Crisma", 
disse ele. 

Patronato 
O Patronato São Vicente tem 120 

meninos entre 03 e 18 anos e tem uma 
grande despesa por dia. Veja a receita: 
gasta 10 kg de arroz e 08 de feijão no 
almoço, 05 de açúcar, 140 pães, 04 pastas 
de dente grandes e 08 sabonetes. O pre
sidente Anézio de Azevedo aceita qual
quer contribuição e agradece. 

Poesia 
Na primeira semana de junho, será 

lançado o Anuário da Poesia Brasileira 
94, organizado pelo Escritor Laís Costa 
Velho, que reúne 370 poetas das mais 
diversas regiões do país. Com esse livro 
o escritor comemora a marca de 120 
livros lançados dos mais expressivos 
autores nacionais como Paulo Rangel, 
Alberto Marques, Walter Lhamas, O lin
do de Luca, Terezinha Radehc, Eno 
Teodoro Wank e outros. O lançamento 
deverá ser na Praça da Emancipação em 
Caxias, com o apoio da Secretaria Mu
nicipal de Cultura e Academia Caxiense 
de Letras e Artes. 

Política 
* A rua Wallace Paes Leme, em Niló

polis, está uma verdadeira confusão! Os 
carros ficam sobre a calçada e o pedestre 
tem que passar na rua, fugindo dos car
ros e dos ônibus. Tudo isso na porta da 
faculdade. Outro dia, uma senhora caiu 
no chão por causa disso e está sofrendo 
de artrose! Quem manda na cidade? É a 
Prefeitura ou a faculdade? 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" 

Dental Médica Meriti 
~rti~~s ~entários * Médicos ~ 

C1rurg1cos * Hospitalares ~ 

CALISTA- PEDICURO -TRATAMENTO DOS 
PÉS - BOTAS E PALMILHAS * CADEIRAS DE 

RODAS* MULETAS* COLCHÃO D'ÁGUA, ETC, 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 104 - Centro 
S. João de Merltl - RJ 

Tel.: 756-0849 e FAX 756-9299 
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CONHEÇA SEUS DIREITOS 
Silmária Berriel 

ALIMENTOS 
A lei de alimentos, embora de notó

rio cunho social e humanitário, nem por 
isso dispensa "a prova de parentesco ou 
a obrigação de alimentar do devedor". 

Essa prova é, pois, pressuposto da 
ação e haverá que resultar demonstrada. 

O a j uizamento da Ação de Alimentos 
deve, portanto, vir acompanhada da do
cumentação comprobatória. 

É lícito pedi_r em ações de separação 
consensual ou litigiosa e nas ações de 
alimentos desde o despacho da petição 
inicial, alimentos provisionais. 

O pedido de alimentos provisionais 
têm caráter provisório, destinando-se à 
subsistência do alimentando durante a 
lide, bem como às despesas que tiver de 
fazer com este. 

A prestação alimentícia devida ao re
querente abrange além do que necessi
tar para sustento, habitação e vestuário, 
as despesas para custear a demanda. 

Por outro lado não é obrigatório para 
ajuizamento da ação de alimentos a se
paração do casal, bastando apenas, para 
isso, que o responsável pela mantença 
da família negue-se a fazê-lo. 

INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE 

Na investigação de paternidade ad
mite-se a prova indireta, decorrente de 
relacionamento dos pais nos tempos 

atuais, considerando a liberdade hoje 
existente entre os casais, onde as re
lações sexuais raramente deixem de in
tegrar o namoro. Desta forma entende 
os tribunais que cabe ao Juiz o dever de 
ajustar à realidade a jurisprudência 
antiga, que sob o pretexto de proteger 
o recato da família, recusava à mulher 
promíscua o direito de obter para seu 
filho o reconhecimento da paterni
dade. 

Atualmente predomina o interesse 
do menor sobre o dos pais, de acordo 
com a frase de Jean Carbonnier "O Di
reito atual é a cidadela que tem por 
príncipe a criança" (Doit Civi, I, nº 5). E 
assim definiu o Desembargador Cristia
no Graeff Júnior: "Na investigação de 
paternidade deve ser considerado maior 
e mais importante o direito que cada 
filho tem de portar o nome do pai e dele 
receber o amparo legal. 

Com a liberdade dos costumes, quem 
deve tomar precauções é o homem que 
não queira assumir os deveres resul
tantes de pôr uma criança no mundo 
áspero em que vivemos. 

"Todo homem que mantiver relaciona
mento sexual com uma mulher corre o 
risco de se tornar pai, pois o fato de a 
mulher ter relações sexuais com mais de 
um homem não estabelece presunção de 
dúvida da paternidade se tais relações não 
ocorrerem no período da concepção". 

PRODUTOR RURAL .. 
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CÁ ENTRE NÓS ... 
IARA LIMA 

O VALOR DAS ERVAS MEDICINAIS 
Nesta edição estamos divulgando 

um trabalho sobre o valor das ervas 
medicinais e os seus usos, basica
mente preventivos . . 

O nosso Brasil é o maior celeiro do 
mundo de ervas e plantas medicinais. 
Daí a necessidade imperiosa de se 
pesquisar, experimentar e divulgar o 
seu uso. 

Acreditamos que o melhor seria se 
plantas e ervas fossem reconhecidas 
e usadas na "medicina preventiva" e 
não apenas curativa, divulgando à 
exaustão suas propriedades .e ação 
sobre o nosso organismo. 

Todos os brasileiros deveriam sa
' ber, desde cedo, como se alimentar 
de maneira sadia, como se prevenir 
contra as doenças, como nutrir sua 
família através dos produtos oriun
dos da terra. 

Seria necessário que os gover
nantes atinassem para isso e incen
tivassem, já nos primeiros passos 
nos grupos escolares, disciplinas 
que iniciassem as criaças a com
preenderem os princípios básicos 
da natureza. 

A variedade de plantas existentes 
no País apresentam toda a classe de 
remédios para a conservação e recu-

peração da nossa saúde. Devemos 
procurar desenvolver nossos conhe
cimentos sobre as enfermidades e os 
meios naturais de cura, através das 
ervas dos campos. 
· As plantas medicinais nutrem o 

corpo, fortalecem os músculos, ossos, 
purificam o sangue e preparam o or
ganismo para resistir ao ataque das 
mais variadas doenças. 

As ervas curativas podem ser usa
das, ou aplicadas de várias maneiras, 
dependendo de sua utilidade, tais 
como: 

Em forma de chás, saladas, xa
ropes, banhos, lavagens, inalações, 
sucos, sopas, unguentos. 

Não ob;tante, sabemos também 
que existem doenças graves e que 
requerem acompanhamento médico 
severo e eficiente. 

As ervas podem ser usadas como 
desinflamatórios, para contusões, fe
rimentos, cortes, torções, hemato
mas, cansaços, sustos, como diuréti
cos, ansiolíticos, nos casos de 
raquitismo, anemia, artrite, asma, 
diabetes, cansaço mental e outrof 
empregos, o que ·será mo'tivo da 
próxima matéria nesta nossa coluna. 

até lá ... 

O BANERJ TROUXE A TRANQUILIDADE 
QUE VOCÊ TANTO ESPERAVA 

AQUI O SEU ANÚNCIO É 

SEM FRONTEIRAS 
LIGUE 767-1198 

AGORA,O 
MO~DAVERDE 

ETOT 
O crédito que você paga totalmente 

com sua produção. 
INFORME-SE EM QUALQUER AGÊNCIA -BANERJ -

ô AMOR É MAIS NóBRE NO 
MEDIEVAL. AME! , 

MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

***** RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 
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ROTARY EM MOVIMENTO Antonio Carlos Stersi, Pres. do 
São João, e como Moderador 
Antonio Peixoto, também do 
São João. Na mesma data e na 
presença do Gov. indi(;ado 
94/95 Domingos Rczende de 
Oliveira empossou novos com
panheiros: Astriel Ferreira da 
Silva, Ronald de Souza Lobato, 

~ ..................... ::. -.ssscsss o; - ssss 50.5.3 

Equipe Sem Fronteiras 

MARCELO ALENCAR FAZ. 
PALESTRA NO SÃO JOÃO DE MERITI 

Marcelo Alencar examina o Diploma de Participação 
enlregue por Antonio Carlos Stersi. 

O pré-can<.lidato ao Governo do Estado Marcelo 
Alencar proferiu palestra no Rotary Cfob São João de 
Meriti, para uma platéia composta por rotarianos, 
autoridades municipais e políticos. 

Como n,1o poderia deixar de ser o tema principal da 
palestra envolveu o aspecto da violência que grassa no 
Rio de Janeiro. 

Marcelo Alencar disse que "hoje há um total despre
paro do Estado cm relação a sociedade e mais impor
tante as manifcsta~úcs das cn1 idades civis, COl!lO a 
OAB, ABI , Rot;irys e outras do que as manifestações 
de polít irns que jtí caíram cm descrédito da população, 
acrescentando que nfüi vinha com a sua candidatura 
com espírito de aventura, mas pelo senso de respon
sabilidade que me move. para servir ao nosso povo". 

Mais udíantc uccnt uou que nfüi podia prometer prn
zos para acabar com a violência, pois que muitus são as 
suas musas, musque se eleito usaria um plano emer
gcncial para minimizá-la. 

Aproveitou para citar o caso recente da "justiça dos 
bandidos", quando usaram suas próprias leis, para pe
nalizar dois jovens assaltantes, nos quais deram tiros 
nas mãos, fato do conhecimento de todos. E acentuou: 
"Já imaginaram se este tipo de sociedade crescer'?" 
Estamos vivendo, hoje, um momento dramático no 
Governo do Est. do Rio, já que estão citados cm uma 
suposta lista de envolvimento com os "banqueiros do 
bicho". Marcelo conclamou as entidades civis para jun
tas buscarem as soluçücs contra a violência. 

Ao encontro acorreram vários políticos, especial
mente do partido de Marcelo, além da presença do 
Prefeito Mica, do ex-Secretário de Obras do Rio Luís 
Paulo e outros. 

R.C. PAVUNA REALIZA FORUM E 
EMPOSSA NOVOS MEMBROS 

OPA VUNA realizou este mês de abril o seu Forum 
da Avenida de Serviços Internos, tendo como expositor 

Dante Marcos de Oliveira, Ricardo da Silva Barbosa e 
Marcos Cerqueira Reis: 

Ricardo fez a leitura dos objetivos de Rotary e As
triel da prova quádrupla. 

Momento em que novos rotaryanos do Pawna tomaram posse 

R.C. COELHO DA ROCHA 
O Coelho da Rocha recebeu, no dia 8, visita informal 

do Gov. indicado para o período 94/95, Domingos 
Rezende de Oliveira acompanhado de sua esposa 

Irene . Naquela 
oportunidade 
compareceram ao 
Coelho da Rocha, 
Jair Stersi (São 
João Meriti), 
Eraldo Bom e Dé
sio Infante (Vilar 
dos Teles) , João 
Batista (pres. ind. 
94/95 do Pavuna), 
Darly Maia de Fi
gueiredo (Pres. do 
Nilópolis), José 
Albino (Zeca, do 
Mesquita). 

Rosângela Amaral entrega a Irene 
Ribeiro, em ramalhete de flores, a 

homenagem do RC. Coelho da Rocha 
Nesta rcuni:io 

João Batista agradeceu a presença dos companheiros 
deste club quando da realização do Forum da Av. de 
Serviços Internos, realizada dias antes. O presidente 
do Nilópolis, Darly, convidou os membros deste club 
para a reuni:10 do dia 28, quando lá compareceu o 
pré-candidato ao Governo do Estado, Gal. Newton 
Cruz. A esposa do Governador indicado foi alvo de 
homenagem do club quando recebeu um ramalhete 
de ílores entregue por Rosângela Amaral e uma bolsa 
de fabricação do companheiro Antonio Aderaldo, cuja 
fábrica é na ·rua Arnaldo Guedes de Amorim, 165, em 
Coelho da Rocha. 

Na semana seguinte a Gerente do SEBRAE/MERI
TI, Elza Silva, proferiu palestra enfocando diversos 
aspectos ue apoio i\ micro e pequenas empresas que o 
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Na foto, ao centro, a palestrante Elza Silva, do Sebrae/Meritl, 
ladeada de Eraldo Bom e Cesar Bauso 

SEBRAE, como um todo proporciona aos empresá
rios, entre outras colocações, Elza declinou sobre a sua 
experiência de 21 anos de assessoria empresarial, di
zendo que o SEBRAE presta serviços aos empresários 
desde a legalização de empresas, passando pelo fran
chising, linhas de crédito, etc. 

Mostrando-se indignada com o estado atual da 
política acentuou que por estarmos em ano de 
eleições, devemos mudar tudo isso, pondo para fora 
toda essa canalhada de políticos corruptos, através 
do voto, enfatizando que "o pequenininho tem que 
olhar para si mesmo para ver o quanto é grande e 
importante na economia nacional". E finalizqndo : Se 
o empresário esperar pela via pública não vai conse
guir nada, é preciso brigar pelo que quer (aludindo 
a excessiva carga tributária existente no país). 
"Vocês podem tudo! Só não podem é ficar senta
dos" ... 

R.C. VILAR DOS TELES 

Os novos membros do Vilar dos Teles, no momento de suas 
posses, em reunião festiva. 

Com a presença do Governador Edson Avelar, 
Domingos de Oliveira Resende e sua esposa Irene 
Vila Ribeiro (Diretora de Serv. Int. do R.C. Botafo
go), Hertz Huderman, Francisco Parente, Jair e An
tonio Carlos Stersi e Ari Pinto Dâmaso (Glória), o 
Vilar dos Teles, sob a presidência de Eraldo Bom, 
realizou reunião festiva, quando deu posse a seus 
mais novos sócios: Ana Maria S. Magalhães, Edegar
dino R. Souza, Alexandre A. Carreira, José Luciano 
de Souza, Sonia Dantas Castro Assis, Marcos Aloy
sio A de Souza e Pedro Julião de Carvalho. O Vilar 
dos Teles também empossou na reunião seguinte o 
Dr. Claudio Brandão de Oliveira, Juiz de Direito da 
Vara de Família da Comarca de Meriti, na condição 
de sócio honorário e mais o odontólogo Má(cio José 
Ramos. 

No Dia das Mães Dê prá Ela 
o Melhor Presente: &u Amor! 
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MOSAICO POLÍTICO Nelson Júnior 

DEPUTADO AGRADECE 
Do deputado estadual Fernando Gonçalves re

cebemos correspondência na qual agradece à 
esta coluna e ao jornal 'SEM FRONTEIRAS" pelo 
apoio recebido durante o período em que o Hos
pital e Maternidade São José permaneceu fecha
do por motivos políticos. 

Hoje, o Hospital e Maternidade São José, 
embora com 80% de seu funcionnamento nor
malizado, vem atendendo aos mais necessita
dos que procuram aquele nosocômio para me
dicar-se. 

PT E PSC JÁ REALIZARAM. 
SUAS CONVENÇÕES 

Filiados do PT e do PSC já realizaram suas 
Convenções e escolheram seus candidatos à Câ
mara Federal e à ALERJ além de homologarem os 
postulantes a cargos majoritários: Senado e Go
vernador. 

Pelo PT, serão candidatos ao Senado a deputa
da federal Benedita da Silva e ao Palácio Guana
bara o vereador Jorge Bittar. 

Já no PSC, o nome do general Newton Cruz foi 
confirmado para a sucessão de Leonel Brizola 
numa coalisão com o PSD, tendo como vice-gover
nador o presidente do Diretório Regional do PSC, 
engenheiro Ronald Ázaro. 

Dentre os postulantes para a Câmara Federal des
tacamos o nome do ex-vereador Ivan Rodrigues e 
para a ALERJ o vereador Sebastião Corredeira. 

EM NOVA IGUAÇU ... NADA SE 
CRIA, TUDO SE COPIA 

O fiscal da Prefeitura de Nova Iguaçu e, nas 
horas vagas "doublê" de colunista, inseriu em sua 
última coluna uma frase de nossa autoria: ·caudil
ho dos Pampas•, que por motivos imperiosos não 
a citamos mais. 

O •coleguinha" Juarez Chagas publicou que o 
filho do •caudilho dos pampas• (Governador Brizo
la) deputado federal José Vicente Brizola havia 
solicitado que não permitissem a inclusão de outro 
candidato pelo PDT na Baixada Fluminense, e com 
isto periga a candidatura à Câmara Federal do 
vereador Itamar Serpa. 

A CONVENÇÃO DO PARTIDO 
LIBERAL 

Está prevista para a segunda quinzena de maio 
a Convenção do PL, quando oficialmente será can
didato à reeleição o deputado federal Nelson Bor -
nier e os postulantes à ALERJ serão proclamados 
na mesma Convenção que desponta os nomes do 

vice- prefeito de Japerí, Luiz Barcellos e do presi
dente municipal do PL, empresário Luiz Mel o. 

JESUÉ BRITO FIRME 
NO PSDB 

Apesar de alguns boatos, o vereador Jesué Brito 
está firme no PSDB e se prepara para a Convenção 
do PSDB quando será homologado o nome para 
a ALERJ onde continuará representando Nova 
Iguaçu e a comunidade Evangélica que muito deve 
ao trabalho incansável do "irmão Jesué•. 

De segunda à quinta-feira das 13 às 16 horas, 
Jesué Brito continua atendendo a todos em seu 
escritório à Rua Profl Venina Correa Torres, 230 
sala 408 e agradece desde já, as manifestações de 
apoio que vem recebendÓ por parte dos Evangé
licos da Baixada Fluminense. 

A CODENI AGORA 
TEM 11CUCA11 

O advogado Altair Soares carinhosamente 
conhecido como •CUCA" agora é o novo Superin
tendente da CODENI e já começou a desvendar 
alguns "mistérios·. Ao amigo "CUCA" os nossos 
votos de êxito nesta nova empreitada mas GOnfia
mos em seu trabalho honesto e imparcial. 

CADASTRO IMOBILIÁRIO EM 
NOVA IGUAÇU 

r 

CURSOS DO SEBRAE 
O SEBRAE/RJ, através dos seus 

balcões situados nos municípios de 
Nova Iguaçu, Queimados e São 
João de Meriti está promovendo os 
seguintes cursos: 

de 5 a 9/06. Como Administrar sua 
Micro e Pequena Empresa, de 12 
a 16. O Balcão Sebrae/Queimados 
fica na Rua Laerte Acácio da Silva 
40, tel: 665-i 082. Os cursos são 
ministrados no horário das 18 às 
21 :00 h. 

mente exigem obras do 
governo, do qual sur
rupiam os recursos le
gais'? Saber isso é im
portante. Como 
igualmente é impor
tante registrar a pre
sença do verdadeiro ci
dadão contribuinte, 

É possível que a 
maioria das pessoas 
não tenha a exata no
ção do que vai repre
sentar para Nova Igua- · 
çu a execução dos 
cadastros imobiliários 
e de suas forÇ!lS produ
tivas. Não porque falte 
a visão imediata dessa 
iniciativa e, sim, por
que todos natural

Na foto o Prefeito Altamir Gomes de correto ou divulgar o 
Nova Iguaçu (Foto Erick Kleuver) trabalho do empresá-

mente se atêm aos aspéctos numéricos 
de ambos os levantamentos, embora sai
bam também de suas implicações sociais. 
Descobrir casas, apartamentos que são 

"fantasmas" de cimento e tijolos, que não 
têm qualquer registro na Prefeitura, cu
jos proprietários não pagam IPTU, mas 
onde residem milhares de famílias, que 
usam as escolas, os postos de saúde e 
outros serviços públicos que são finan
ciados pelos impostos, esses mesmos im
põstos que os clandestinos se recusam a 
pagar. 
Além disso, quantas lojas, salas, pré

dios, galpões abrigam empresas que não 
pagam alvarás ou ISS, mas que igual-

rio honesto, mostran
do sua empresa, colocando-a ao alcance 
do mercado, ampliando suas oportuni
dades de negócios. 

Os cadastros darão à Nova Iguaçu sua 
dimensão real, a medida de sua poten
cialidade. Vai também sepultar a· hipo
crisia de tantos "baluartes" que, são há
beis em discuros cívicos e moralistas na 
frente das cortinas e lépidos em sonegar 
impostos e burlar- as leis, atrás das corti
nas. 

O levantamento vai secar essa Iama 
criando espaços para o progresso e de
sentupir rios, criando vias de circulação 
de riquesas e bem-estar social. 

Esse é o lado maior dos cadastros. 

Nova Iguaçu, em maio: Como Ini
ciar Seu Próprio Negócio, de 2 a 6 
no horário de 17:30 às 20:30. lso 
9000-Qualidade, de 9 a 13/05, mes
mo horário. Eficácia em Vendas, de 
16 a 20/05, mesmo horário. Gerên
cia Participativa, de 23 a 27/05, 
mesmo horário. 

Em junho: Como Iniciar Seu Pró
prio Negócio, de 6 a 10/06, de 17:30 
às 20:30. Modelagem Industrial Bá
sica, de 13 a 24/06, mesmo horário. 
O Balcão Sebrae/Nova Iguaçu fica 
na Av. Gov. Amaral Peixoto 236, 1° 
andar. Informações pelos tels: 767-
7964 e 768- 7966. 

Queimados, em maio: Curso de 
Risco e Corte (15 dias), de 23/05 
a . 06/06. Como Administrar sua 
Micro e Pequena Empresa, de 16 
a 2- /05. Junho: Desenvolvimento 
Comportamental -da Secretária, 

São João de Meriti, em maio: de 2 
a 6/05 - Como Transformar seu Em
pregado em Parceiro; Dia 1 O Como 
Prevenir e Combater Incêndio; Dia 
11 Como Prevenir Acidentes de 
Trabalho. Em junho: De 6 a 17, Ini
ciação ao Estilismo; de 20 a 15/07, 
Modelagem Industrial; Em julho: 
de 4 a 8/07, Como diagnosticar o 
momento de sua empresa e for
mular estratégias de crescimen
to; de 11 a 15/07, Como adminis
trar a relação crédito X cobrança; 
de 18 a 22/07, Como Iniciar Seu 
Próprio Negócio; de 25 a 29/07 
Como Administrar sua Micro e Pe
quena Empresa. O Sebrae/Meriti 
situa-se à Rua Manoel Francisco 
da Rosa 88, 1° andar. Infor
mações pelo Tel.: 756-5939. 
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QUEIMADOS NOTÍCIAS 

CARLOS ALBINO: 
110 POLÍTICO DO ANO'i 

A Academia João Paulo, cm 
conjunto e participação de todas as 
camadas sociais do novo município 
de Queimados, mais uma vez promo
veu concurso visando premiar aos 
maiores destaques dos diversos se
tores de atividades da cidade, cujo 
resultado divulgado ao público, des-

Serviço 

Carteira de Identidade 
Carteira Profissional 
Certidões 
Cadastro de Pessoa Física 
Consultas médicas 
Fotografias (doadas) 
Nebulizações 
Transp. paciente p/posto de saúde 
Título de Eleitor 
Outros 

tacou no setor político o Presidente 
da Câmara Municipal de Queima
dos, Vereador Carlos Albino, que 
além disso ganhou, também, o "Os
car" de Professor do ano de 93. 

Para se ter uma idéia do desem
penho do edil em solucionar os pro
blemas queimadcnses, aliando-os 
também as atividades culturais, so
ciais e esportivas, Albino mantém, 
no Bairro Carmarim, o Centro de 
Atendimento Comunitário, já al
cança neste começo de 1994 uma 
média de 765 atendimentos men
sais ( com detalhes abaixo) não se 
computando as Campanhas Itine
rantes de Saúde, com a distribuição 
de folhetos explicativos sobre os 
males da Cólera, da Meningite, da 
Aids, Diabetes, Hepatite, etc., além 
de campanhas de vacinação anti-rá-. 
bica1 aplicação de íluor, num traba
lho conjunto com a S€cretaria de 
Saúde do Estado. 

Veja no quadro abaixo a discrimi
nação estatística do atendimento do 
Centro. 

Janeiro Fevereiro 

182 193 
49 28 
18 11 
65 71 

261 233 
68 

91 59 
7 25 

67 43 
46 14 

Os bairr0s beneficiados pelo Centro de Atendimento Comunitário Carlos 
Albino são: N.S. da Glória, Carmarim, Belmont, Vila Camarim, Inconfidência, 
entre outros. 

DISK PALHAÇO 

TIO ALLAN E SUA 
BANDA, MÁGICOS, ETC. 

LALAÇA 

768-3655 

ESTE ESPAÇO ESTÁ 
ESPECIALMENTE 

RESERVADO PARA 
ATINGIR O MERCADO 
QUE LHE INTERESSA. 

LIGUE: 767-1198 

16 A 30 ABR/9.J 

-MEU MÉDICO - MEU AMIGO. 
O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 

SAÚDE DA POPULAÇÃO DE TODA A 
BAIXADA FLUMINENSE. 

( 2ª FEIRA DIA TODO) 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220-
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 
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REINAUGURADA A PRAÇA 
SANTOS DUIVIONT 

QUEREM 
DESPEJAR O "REI 
DA RAPADURA" 

Pág.4 

Sociais Cristãos 
escolheram seus 
candidatos 

A FOME DE 
SEXO 

Pág.6 

COLUNA DO GATO 
Pág.7 

SEBRAE/RJ TEM 
ENCONTRO COM 
A IMPRENSA 

Pág.11 

ROTARY JAPERI 
RECEBEU CARTA 
CONSTITUTIVA 

Pág.10 

PREFEITURA 
CONCEDE 
DESCONTO NO IPTU 
EM NOVA IGUAÇU 

Pág.9 

.. 

Às 9:17 h. o Prefeito Attamlr Gomes declarou Inaugurada 
a Praça Santos Dumont. 

Visão de uma parte da "nova" Santos Dumont 

Com obras reiniciadas em 
maio de 93, após 12 meses foi 
entregue afinal, ao povo igua
çuano a Praça Santos Du
mont. Mas valeu a pena 
esperar! 

No dia 1 ° de maio, com a 
presença de várias autori
dades municipais, entre ve
readores e secretários, o 
Prefeito Altamir Gomes rei
nauguro'u a Praça Santos 
Dumont, totalmente refor
mada. 

Com missa oficiada pelo Pa
dre Agostinho, a praça foi ofi-

cialmente reinaugurada às 
9: 17 h. neste 1 º de maio. 

Entre as autoridades pre
sentes anotamos Vereadores 
Marcos Rocha, Itamar Serpa, 
José Mariano, Mário Marques, 
Luís Antunes, e mais Edézio 
da Cruz Nunes, Jubiracy 
Alves, Raimundo Santa Rosa 
e muitas outras. A praça conta 
atualmente com espaço para 
atividades culturais, play
ground, lago, quiosques, anfi
teatro e quadra para esportes. 
Agora é vigiar para não ser 
depredada. 

Loja Maçônica Mestre 
Hiram completou 41 anos 

- • 
Carlos Ferreira Batista Filho e Arthur Barroco, tendo ao centro o 
atual Grão-Mestre Maçônico Vicente de Paula Azevedo, foram 

homenageados como os mais idosos, com plc~a de prata. 

Bonita solenidade marcou a passagem do 41° aniversá
rio da Loja Maçônica Mestre Hiram, neste 1° de maio, 
completada com homenagens ao Dia do Trabalhador e 
por antecipação ao Dia das Mães. 

Várias desta e de outras lojas lá acorreram prestigiando 
o eventõ entre as quais destacamos Wilson Vital, Jo~é 
Cirilo, Luís Scapin, Odilardo Alves, Arthur Barroco, Nli
son Nogueira, Guy Berçot de Mattos, entre outras. 

Nesta oportunidade foram homenageados todo? os 
fundadores da entidade. -Mais detalhes na pag.4 

Newton Cruz assegura: "Vou 
acabar com a violência". 

fl!awton Cruz expondo o que fará se eleito Governador 

O Gal. Newton Cruz em palestra pronunçiada no Rota
ry Club Nova Iguaçu-Prata, diante de rot~rian?s de o_utros 
clubes e políticos assegurou que caso ~eJa el~1to, vai usar 
de todos os meios para combater a v1olênc1a que assola 
nosso Estado, afirmando que vai partir para o confronto 
com o~bandidos e nós seremos vencedores. 

Mais detalhes na pág.10 

. A MELHOR. OPÇÃO NA B·AIXADA DE GUANABARA 
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Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Agueira - D. Caxias. 

Alial: Av. Getúlio de Moura, 616 - Centro - Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Prof" Venina C. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
~At:!t11: m:::11:~&r~~ 

• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prol" Venlna Corrêa Torres, 230 -100 andai 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tela.: 767-1747 e 767-7621 

1 A 15 MAl/94 

AYRTON SENNA: UMA 
MORTE POR SABOTAGEM 

Quando em 1984, como univer
sitário realizava um trabalho comu
nitário de recreação pelo Projeto 
Rondon, durante três anos na fa
vela da Vila do João, em Mangui
nhos e tinha um amigo, Kleber 
(hoje jornalista), que era fã do Ayr
ton Senna, desde os tempos do 
Kart. E quando ele entrou para a 
Fórmula 1, ele me disse: "este cara 
é uma fera. Acompanho-o desde o 
início do Kart. Surpreenderá todo 
mundo. Logo, logo será um cam
peão". Ayrton confirmou sua lógica 
previsão três vezes. 

Passei a observar mais o Senna, 
graças a esse amigo, embora 
fosse fá do Piquet, e depois dos 
dois. 

Ano passado, quando Prost foi 
tetracampeão, devido a super má
quina da Williams e que se afastan
do da Fórmula 1 , certamente Sen
na passaria a correr pela Williams 
e tentar também o tetra. Tive um 
mal pressentimento. 

Mas, como todos os brasileiros, 
gostaria que ele nos desse o tetra. 

Já no final de dezembro/93, lia o 
jornal O Dia, Caderno Grande Rio, 
a previsão mística de um senhor 
que dizia que Ayrton Senna morre
ria em 94. Passei a ficar atento as 

Guilherme da Franca 
corridas. Embora uma previsão 
desta natureza seja muito relati
va. Como fazer uma pessoa acre
ditar que alguma coisa irá acon
tecer a ela se não possui uma 
forma de prová-la? Pela minha 
interpretação, a conscientização 
é a precaução. 

Ayrton Senna não foi feliz com 
a Williams no GP Brasil, GP Pací
fico e fatalmente no GP San Mari
no. Neste último pressenti a 
morte de Senna. 

Talvez a previsão deste senhor 
tenha se confirmado. Mas não foi 
falha humana .. Não foi falha mecâ
nica. Mas sim por sabotagem, pois 
Senna além de ser um grande pi
loto e líder nas pistas, saciando a 
gula dos poderosos, passou a 
despertar um outro tipo de lideran
ça com seus pensamentos e rei
vindicações. Aí, a coisa começou 
a preocupar os mafiosos da Fór
mula 1. O jeito era que de alguma 
forma ele se calasse. O resultado 
está aí. 

Previsão? Não. Apenas uma 
suposição. Não custa nada ave
riguar. Todo homem justo, com 
sabedoria, consciência e pen
samento independente, inco
moda. 

ADVOCACIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

m Trabalhista, Família, Cível, Previdenciárias e 
Acidente do Trabalho. 

Auto Escola Margon 
Anna Maria Martins Duarte Fávaro 

Luiz Carlos Fávaro 
R. Bernardino de Melo, 2075 s/ 204 - N. 1. - Tel: 767-3825 
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ANUNCIE NA RBR SOM, 9 ANOS NO AR 

A SERVIÇO DA COMUNIDADE. 
Studios: Rua Rocha Carvalho, 1238, Sls. 203/204 

Centro - Belford Roxo. 
Direção Geral do Comunicador - Reginaldo Pirote 

Direção: Paulo Gonzaga 

~u,o IICOU. T . ' Só I' ~ remar. 1gar 

~ - "ASA" vai te 
MAACIOM buscar 

( Tel.: 796-7174) 

Rua ltacy, 61 - Juscelino 
Nova Iguaçu - RJ 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 
• 

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, ~171 -1° Andar-Centro - Nova Iguaçu .1RJ -Tel.: 768-584? 

'J • , . 

................... . .. . 
~ 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
Manoel Tabella DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE 

LÉCITO DO "PINTOR DE 
AQUILES" - 1 

As legislaçães penais de 1830 e 1890 
não se referiam à posse sexual mediante 
fraude como espécie criminosa autôno
ma. Apenas a de 1890 colocava a fraude 
como um dos meios empregados no 
crime de defloramento. O atual Código 
define essa forma de criminalidade com 
"ter. conjunção carnal com mulher ho
nesta mediante íraude". Essa entidade 
criminal difere completamente do es
trupo e da sedução, não apenas pelo 
meio empregado, como também pelo 
relacionamento existente entre as 
partes e a qualidade peculiar da vítima: 
mulher honesta. 

Em vez de utilizar-se o agente ativo da 
violência ou da grave ameaça ou ainda 
de uma técnica sutil e melosa, usa ele 
meios fraudulentos, induzindo a mulher 
ao erro, fazendo-a como ato ilicito. É 
um delito de efetivação rara. Os elemen
tos constitutivos do crime são; Conjun
ção carnal, Honestidade da mulher víti
ma, e Engano por meio de fraude. A 
ação física -característica da fraude 
sexual é a conjunção carnal cujo concei
to já foi exposto como a "lntromissio 
Penis in Vaginiam". 

nome, impondo-se, assim, ao respeito 
dos que a cercam. Desta forma, não se 
pode censurar que a prostituta esteja 
fora ela tutela legal. Não se despe da 
qualidade de honesta a concubina, a 
mãe solteira ou a mulher que tenha des
prezado os falsos preceitos da virgin
dade por consciência e sentimento. 

Fraude é uma forma de expediente 
que tem como finalidade levar alguém 
ao erro ou engano para consecução de 
um fim inidôneo. São artificias, estrata
gemas, ardis ou embustes que levam a 
vítima a acreditar numa verdade inexis
tente. Viveiros de Castro exemplifica 
fraude sexual como a de um indivíduo 
que convenceu sua noiva a casar-se ape
nas na igreja como único casamento vá
lido, abandonando-a depois. Ou a do 
curandeiro Maranhão que induzia suas 
vítimas a acreditar serem portadoras de 
aranhas e baratas no ventre cujo trata
mento eficaz seria a cópula. 

Alguém que se aproveita de uma mu
lher semi-sonolenta, habituada a rece
bera marido em suas relações displicen
temente, configura-se fraude sexual. 

O "Pintor de Aquiles" é assim deno
minado em razão de uma ânfora dos 
Museus do Vaticano com a figura do 
herói homérico, vaso que parece me
lhor representar seu estilo. 

Esse pintor, como o "Pintor de Bri
go" de que apr~sentamos um exemplo 
nesta obra, nos é nominalmente des
conhecido. A crítica moderna lhe atri
bui 180 vasos. Numerosos outros mos
tram ser de sua escola ou de seus 
imitadores. O estilo é, em verdade, me
nos alto e neles se adverte um espírito 
menos livre. 

No que tange ao termo lécito, é o 
nome de um tipo de vaso que se apre
senta com variações notáveis nas pro
porçães e nas dimensões, havendo os 
de poucos centímetros até os de qua
renta, cinquenta e mais até. Mas em 
sua forma essencial é caracterizado 
por um corpo cilíndrico antes delgado, 
que embaixo se estreita em forma de 
taça, enquanto no alto o dorso segue 
um andamento oposto estreitando-se 
no colo que se alteia em bico. O vaso 
só tem uma alça. O aspecto é amiúde 
extremamente elegante. 

O fundo branco de nosso lécito acha
se hoje afetado por numerosas peque
nas erosões e a alvura original se alte
rou sensivelmente por um tom 

amarelo azulado. Mas ainda se conse
gue apreciar a clara visão cromática de 
tintas vivas, que constitui a nota mais 
singular da série rara, precedida de es
cassos exemplos e que não teve grande 
sequência, talvez ao helenismo, que já 
não tardará a chegar - já peno de 450-
440 a.e. - a cor se desenvolverá no 
interior das próprias figuras e o fundo 
será normalmente pintado de preto. E 
ainda se nota inteiramente a sugestão 
das notas cromáticas vivazes ela cadeira, 
do quitão transparente, do brilho dos 
cabelos e, nessas tintas vivas, o livre mo
vimento de linhas, variamente escuras e 
diluídas, das figuras e vestes transpa
rentes. Observar-se-á a propósito, que a 
bacia e as pernas estão envolvidas por 
um himatião de véu da cor do ar. 

Enquadrada por duas listras de 
meandros frequentes nos vasos gregos 
para delimitar os espaços reservados às 
figuras, a cena desenvolve-se num in
terior em um ambiente destinado a 
permanência feminina a que se refe
rem um lécito porta-perfume, um es
pelho e um capuz com grandes fitas 
com pérolas na extremidade. Estão co
locados no alto, como que suspensos 
de uma parede, cuja ausência é com
pensada pelo significado evidente. 

Continua no próximo número. 

Dessa forma, o sujeito passivo do 
crime só pode ser a mulher e o sujeito 
ativo necessariamente o homem. Por 
mulher honesta deve-se entender a mu
lher honrada de decoro e compostura 
exigidos pelos bons costumes. É aquela 
que conserva em meio a dignidade e o 

Na hipótese de substituição de pes
soas não é necessário que alguém se 
passe por marido da mulher, mas pune
se também a lesão à liberdade sexual. Se 
a vítima descobre o engano e não reage 
exclui-se a criminalidade. 

O Tempo é o Senhor da Razão. 
Que Deus nos proteja e ... Até lá ... 
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DOENÇAS EMOCIONAIS 

PSIQUIATRIA - MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
Professor da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO 

CREMERJ: 52.27282-5 - Tel.: 768-3884 

REI DOS BANCOS / 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de , 

troca - Consertos e Reformas / 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car • • 
• Carpetes moldados e forro de porta ,Í; • · · • • 

LAVAGEM DE BANCO A SECO ~ 
Direção'de Reinaldo 

Av. Benjamin P. Dias, 830 • BeWord Roxo• Tel.: 761-0285 
R Braga, 5 - Penha Circular (esq. e/ Lobo Jr.) T el: ~ 

~ ~ _. f COMÉRCIO E ê\!.tD scaviços rrnA 
Materiais de Escritório em geral e 

Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124-~ and. 
São João de Meriti - RJ • 

Tel: (021) 756-3414 Fax: {021) 756-341-4 

Indústrias 
Reunidas Ltda. 

Fabricamos Móveis de Escritório 

I
D. ~ Residenciais e 

ffl'~ \'MJ Escolares 

Rua Estado do Rio, 338 - Andrade Araújo 
Nova Iguaçu - RJ 

Tels: 761-4551 e 761-4650 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO S/ TELA -
DESENHO ARTÍSTICO - GRAFITE - PASTEL 

- CRAYON - PINTURA EM VIDRO -
TAPEÇARIA. 

RUA BERNARDINO DE MELO, 1737 C/16 
·V.GARRIDO -NOVA IGUAÇU 



PÁG.4 

Querem despejar o "Rei da Rapadura" 

Depois d-e conviver com vários políti
cos, incluindo o Senador Hideckel de 
Feitas e o ex-Governador Moreira Fran
co, Francisco Silva dos Santos Filho, 
após sofrer um acidente que lhe ampu
tou o pé direito, o "Rei da Rapadura" 

como erà conhecido, passou a ser de
pendente do mísero benefício ( ou male
flcio?) que o INSS paga aos pobres coi
tados que dele necessitam. 

Vivendo, hoje, numa casa modesta 
construída com rnuito-sacriflcio em ter
reno doado pelo Sr. Lindolfo Viana, na 
Rua José de Alencar, em Coelho da 
Rocha, está hoje ameaçado de não ter 
para onde ir e abrigar sua família, mu
lher e oito filhos, pois está ameaçado de 
despejo. 

Os vizinhos do "Rei da Rapadura" ape
lam para o vereador local: Aurênio Vian
na, que interceda a seu favor e o mantenha 
ali, onde reside há 20 anos. 

Sem recursos irá morar aonde? 

Loja Maçônica Mestre Hiram 
completou 41 anos de fundação 

A Mura mamãe Lúcia recebe o 
presente dos maçons pelo Grão

Mestre Vicente de Paula. 

Neste 1 ° de maio, a Loja Maçônica 
Mestre Hiram, em Nova Iguaçu, abriu 
suas portas às solenidades do seu 41º 
aniversário de fundação, de homena-

gens ao Dia do Trabalhador e por ante
cipação ao Dia das Mães. 

Representando o Sr. Prefeito Alta
mir Gomes, o Dr. Edézio da Cruz 
Nunes. 

Na oportunidade foram lembrados 
os nomes dos fundadores da entidade 
entre eles, Nylson Nogueira, Jovelino 
Moretti, Balthazar Carvalho,.Oswaldo 
Deschamps, Nime Jorge Harbes, entre 
outros. Carmelino fez a preleção do 
histórico da casa, seguindo Alexandre 
de Castro homenagendo o trabalhador 
e por fim Luís Scapin, ao Dia das Mães 
que teve como homenageada a jovem 
Sra. Lúcia de Castro, futura mamãe e 
esposa de Alexandre. Ao final foi ser
vido um banquete aos convidados no 
salão de festas da casa. 
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ENFOQUE DO COTIDIANO 
DARCYCHUFF 

Desenvolvimento Econômico 
Há longos anos a nação assiste os 

políticos da direita e da esquerda se 
acusarem mutuamente, sem resolve
rem os problemas do povo, os quais, 
dia-a-dia, se agravam cada vez mais. 

Cada qual defende o seu lado, uma 
hora um está por cima e o outro, por 
baixo; outra hora, o que estava por 
baixo passa para cima e o de cima, 
para baixo; entretanto, o povo sem
pre está em baixo dos dois. A direita 
quer a manutenção dos cartórios, que 
é a defesa dos seus interesses; e a 
esquerda defende o- corporativismo, 
que á a base de sua sustentação. Mas, 
é preciso acabar com isso em defesa 
dos interesses da coletividade, por
que, todos, mesmo os mais humildes, 
aqueles que não tem onde cair morto, 
é quem paga a conta relativa aos pre
juízos da nação, prejuízo esse que 
resulta em lucro para os nababos da 
direita e os marajás da esquerda. 
. Agora, é hora dos participantes 

dessas tendências políticas botarem a 
mão na consciência e dar vez ao país, 
porque a nação não aguenta mais, e 
se promover o desenvolvimento da 
economia, aumentando o índice de 
progresso da indústria, do comércio 
e de atividades outras, criando mi
lhares de novos empregos, com salá
rios dignos para uma família viver. 

Costuma-se perguntar, o que é pre
ciso fazer para se promover o desen-

volvimento econômico? Para se pro
mover o desenvolvimento econômi
co é preciso se tomar várias providên
cias básicas, entre outras: Combater 
a inOação, estabilizando a economia; 
mas os deputados e senadores parece 
que não querem, pois negam o neces
sário quorum para que o Congresso 
funcione e tome as medidas necessá
rias para atingir tal fim. Liquidar com 
a corrupção, que é generalizada, 
abrangendo as esferas federal, esta
dual e municipal, e desse modo vai 
sobrar muito dinheiro para investi
mentos vários. Diminuir o número de 
impostos cobrados, visahdo um me
lhor controle da sonegação, e dando 
oportunidades aos contribuintes para 
que possam investir mais no desen
volvimento de suas atividades e crian
do novos empregos. Privatizar ou ex
tinguir, caso não possa vender, todas 
as estatais que não dão lucro, porque 
senão será o povo que terá de pagar no 
fim de cada ano, bilhões de dólares, 
para que elas dêem novo prejuízo no 
ano seguinte. Finalmente, enxugar os 
governos federal, estadual e munici
pal para diminuir suas despesas, pa
gar bem aos que trabalham, e deixar 
de pagar àqueles que não trabalham, 
e que ficam em casa, protegidos por 
políticos inescrupulosos; e passem a 
se dedicar às suas verdadeiras ativi
dades, que são as sociais. 
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Óculos, Filmes e Revelações Kodak 

VAI COM FÉ, BRASIL, 

QUE DÁ PÉ ... 

Vendas a Prazo em 3 pagamentos sem juros 
Xerox e Plastificação de Documentos 
Convênio com a BAYER 

Tel.: 767-4651 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 34 - Loja 16 - Centro - Nova Iguaçu 
Praça Getúlio Vargas, 15 - Loja 01 - Centro - Belford Roxo 

Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: J<>ão Batista Barbosa 
Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 

Nova lguaçu:J-el.: 767-12277 
•. . •Trev. Yboty 17 - (Em treme a 84ª ZE) 

CONVITES-· TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, ~6 - Centro - Nova Iguaçu - ~J - Tel.: 767-5470_ 
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HORÓSCOPO CIGANO 
PUNHAL (Áries) Momento bastante 

favorável para seus nativos. Com de
terminação, coragem e força de von
tade, nada irâ lhe derrubar. Cor: La
ranja. Saúde: boa. Nº 15. 

COROA (Touro) Instantes de 
grandes alegrias em família. No traba 
lho o diálogo e a diplomacia são os 
melhores companheiros. Cor: Azul. 
Saúde: regular. Nº 8. 

CANDEIAS (Gêmeos) Fase de 
grandes e inúmeras surpresas. Mer
cúrio e Vênus transitando por Can
deias. Aproveite as oportunidades 
que surgem no caminho. Cor: Verde. 
Saúde: boa. Nº 7. 

RODA (Câncer) Procure direcionar 
melhor suas energias. Nada de gastos 

desnecessários. Aja 
de forma mais segura. 
Cor: Verde. Saúde: 
boa. Nº 10. 

ESTRELA (Leão) A velha mania de 
•estrelar• ocasiona alguns transtor
nos. Procure ser mais ponderado(a) 
em suas atitudes, entretanto não se 
deixe abater, não apague o brilho da 
•estrela" dos outros. Cor: Vermelha. 
Saúde: regular. Nº 11. 

SINO (Virgem) Mexa-se, divirta-se, 
pois estas são parte das atividades 
humanas na terra. Os "sinos• dobram 
por ti. Cor: Marrom. Saúde: boa. Nº 6. 

MOEDA (Libra) Certas situações 
nos obrigam a usar o verso e o rever
so da moeda, para que possam cres-

cer. Mas veja quanto e como vai agir 
nos momentos difíceis. Cor: Branca. 
Saúde: boa. Nº 3. 

ADAGA(Escorpião) Há em você um 
tesouro guardado, mas quando mau 
empregado funciona como uma ada
ga venenosa, a sua língua. Use-a com 
sabedoria. Se bem terás o céu, se 
mau, terás o inferno. Cor: Cinza. 
Saúde: regular. Nº 4. 

MACHADO (Sagitário) As leis que re
gem o Universo são perfeitas. Use com 
sabedoria cada instante de sua vida. A 
cada janela fechada, Deus nos abre 
uma porta, nada escapa de seu vere
dicto. Cor: Cinza Saúde: boa Nº 19. 

FERRADURA (Capricórnio) Ponha' 
de lado o seu pessimismo. Sorria, a 

PÁG. 5 

Prof. Mohammad 

vida é bela. Trabalhe com a mente 
para que com sua força tenha uma 
vida mais feliz. Cor: Gelo. Saúde: boa. 
Nº 21. 

TAÇA (Aquário) É chegado o mo
mento de sorver o cálice, no qual o 
'justo dos justos• sorveu no Getsê
mane. Mire-se no exemplo de Cristo 
antes de reclamar por alguns momen
tos de dificuldades. Seja forte! Cor: 
Rosa. Saúde: muito boa. Nº 42. 

CAPELAS (Peixes) O fruto da vitó
ria está no apogeu. Não deixe que 
terceiros intrometam-se em sua vida. 
Atente para os pequenos detalhes. 
Respeite, porém a individualidade 
de terceiros. Cor: Azul Turquesa. 
Saúde: regular. Nº 35. 
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FLÁVIA. BAZAR 

Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 

Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls. 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo - RJ - Tel.~ 761-0013 

O Atendimento que você merece. 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tel: 767-6572 

Av. Amaral Peixoto, 631 • Nova Iguaçu - RJ. 

CONV~NIOS: 
Polícia-Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministérios dos Transportes, Compactoe;, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerárlos e de 
Administração cios çemitérios-de N~a Iguaçu. 

Rua Dom Walmor. 179- Nova Iguaçu - RJ 

Tela.: 767-0124 / 767-05~ 
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• Papelaria 

• Artigos para Presentes 

• Armarinho e Miudezas em Geral 

• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 

COLÉGIO LEOPOLDO ~~
~/~~-

1930 - 1994 
11TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE" 
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SOCIAIS CRISTÃOS ESCOLHERAM 
SEUS CANDIDATOiDE 94 

Em Convenção realizada no mês 
de abril p.p. na sede do São Cristóvão 
F.R. o Partido Social Cristão esco
lheu (e numerou) seus candidatos às 
próximas eleições. 

Cada postulante trouxe sua "gale
ra" para animar a festa. que aliás, 
transcorreu em clima de alegria. 
Faixas e mais faixas decoraram o am
biente e entre os candidatos que 
concorrerão pelos municípios da 
Baixada estão o Ver. Sebastião Cor
redeira, José Carneiro (Carneiri
nho ), Ser 5inho da J acutinga, Laelson 
Albuquerque, Guiomar Lacerda. 
Ivan· Rodrigues, Alpheu Muguet 
(Nova Iguaçu), Terezinha da Conta-

J. Fontes 

bilidade (Nilópolis), José Had
dad, Aníbal Mota, João Cláudio, 
Manoel da Padaria, Carlos Trigo, 
João André, João José (Belford 
Roxo), Jorge Pereira da Silva, 
Tonho _çle Freitas, José Bezerra 
(Bacalhau), Luiz Macarrão, Sá 
Giro, Washington Reis (Caxias), 
José Cosme Pereira Kroff (S.J oão 
Meriti). Outros municípios: Ro
berto Martins ( Cantagalo ), Fran
cisco Pançadis (V. Redonda), H. 
Senna (Maricá), Conceição e Rai
mundo Cassiano (Rio) e muitos ou
tros. O PSC deve marchar para o 
Governo do Estado com o Gal. 
Newton Cruz, do PSD. 

PROBLEMA 
SOLUCIONADO. 

Na nossa edição 32, enfo
camos o problema do vaza
mento de esgotos que acon
tecia a poucos metros do 
Posto de Saúde Vasco Bar
celos, em frente ao nº 1813, 
na Rua Bernardino de Melo, 
onde se situa o ponto de ôni
bus Raiz da Serra. Feliz
mente, quando a nossa edi
ção seguinte já circulava, o 
problema foi solucionado. 
Nossos agradecimentos pe
las providências tomadas em 
nome de nossos leitores e da 
comunidade. SEM FRON
TEIRAS é isso aí. 
. Já que temos apresenta
do, com seriedade, os pro
blemas existentes em alguns 
pontos da cidade e as auto
ridades têm providenciado 
solL•ções, que tal implantar 
dois quebra-molas na mes
ma Rua Bernardino de Melo, 
em frente a passagem sub
terrânea que cruza a ferrovia, 
já que a instalação de sinali-
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ANTES 

DEPOIS 

zação, além de cara, os motoristas 
não respeitam? Fica aí a sugestão. 
Rápida e barata. 

Também em relação à ilumina
ção do Viaduto João Musch, ela 
já foi restabelecida, mais uma vez 
a cidade agradece. 

Mais uma sugestão: Esta é para 
vereador. Por que não dar o nome 
de Ayrton Senna da Silva à praça 
onde existiu o prédio da antiga 
Prefeitura? 

PRESTIGIANDO O COMÉRCIO E A ºINDÚ.STRIA 

DE SUA CIDADE VOCÊ ESTÁ 

CONTRIBUINDO PARA O SEU PROGRESSO 
VALORIZE O QUE É SEU ... 

Centro de Educação Moderna 
.. e Jardim Escola Castelinho . 

e 
E 
M 

Rua Virgilina Bicchieri. 61 Belford Roxo - RJ - Tel.: 761-4881 

Acontecerá no LE BISTRÔ, em Nova 

Iguaçu, o lançamento da campanha 

contra a fome de sexo. 

O evento se dará em meio a um 

pagode animado pelo grupo NÓS NA 
CAMA e o ingresso será: para os 

solteiros uma camisinha. Para os 

casados a doação de sua mulher 

para carentes sexuais. 

Num País onde a maioria dos 

órgãos públicos não funcionam, vale 

ressaltar a atuação da DEFESA CIVIL 

de Nova Iguaçu. 

A DEFESA CIVIL lguaçuana que, ao 

contrário de suas congêneres, funciona 

-~ 
Direção: Manuel J. S. Ro~llnho 

r 
Entregas à 

'- Domicílio , 

Recebemcl9 
'11ci•• como· 

fonnàde pagamentn 

Rua Dr. Thlbau, 20 • Tet:: 7~780 
Centro - .Nova Iguaçu• RJ. 

24 horas por dia O ANO TODO, 
realizou em 1993 um total de 

76.076 atendimentos nos mais 

variados tipos de socorro à 

população. 

A Secretaria de Defesa Civil de 

Nova Iguaçu é um oásis no deserto 

de incompetência administrativa 

existente no Brasil. 

* Em abri l, dia 21, o aniversário de 

NATAN JUNIOR, filho de NATAN 

MACHADO DE 

PÁG. 7 

POPULAR do grande JORGE MONTEIRO 

MARTINS. Aliás, A POPULAR serve ao 

iguaçuano desde 1890. 

* Aquele negro que renega sua raça 
dançou! Seu casamento com aquela 

loura virou notícia de canto de página. A 

lamentável morte de um verdadeiro REI 
dominou o noticiário da imprensa do 

Brasil e do Mundo. 

Por hoje é só. 

Agora este GATO vai tomar seu pires 
de uísque e aguardar uma doação da 

CAMPANHA CONTRA A FOME DE 

SEXO. 

OLIVEIRA. Em 

maio, dia 15, o 

aniversário de 

MARCO ANTONIO 
MASCARENHAS 
ALVES, filho deste 

GATO e irmão da 

colunista CRISTINA 
MASCARENHAS. 

* Muito antes de 
os iguaçuanos 

terem um 

GOVERNO 
POPULAR já tinham 

a lhes servir A 

FLÁVIO NAKANDAKARE COM HUMOR 

*. 2 1 - ~ - Eia 
T 1-5-!M-

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
Direção: Otília S. Rocha, 

Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 5 - Santa 

Amélia - Belford Roxo - RJ 

IC•IQ':e\t+iH•l~Jt;1~rt1:~i1 
AUTOMÓVEIS ~all.n@nnnffl2Cl~rl/Ã\@ &~ 
CELULARES ~~l!:.Ul5i ~ ln\11'11U~ 
v10A DIREÇÃO: s1LMÁRIABERRIEL Tel: 761 8364 
PROPRIEDADES R. Rocha Carvalho, 1372/203 
COMPUTADORES Centro - Belford Roxo - RJ 
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PRESENTE 
O governo atual tem a grande chance 

de criar o Teatro Municipal de Nilópo
lis. Ou faz um esforço já, ou só Deus sabe 
quando surgirá. Esse seria o melhor pre
sente ao povo nilopolitano. Será que vai 
deixar essa chance prá oposição? Vai 
perder o pênalti? Não se esqueça que o 
Teatro surgiu nas Pólis. 

20ANOS 

Clewrson Uiana foi um destaque no Very 
Special Arts 94. O garotinho se apresenta den1ro 
e fora do país, e onde canta vende mui1as fitas. 

A Very Special Arts, entidade inter
nacional voltada para a formação de ar
tistas deficientes, fez 20 anos e comemo
rou no IBAC. Marcelo Gonçalves 
lançou o livro Pensamentos Meus, Deny 
Duarte lançou o primeiro disco e foi 
super aplaudido, e Cleverson Uliana 
cantou e tocou teclados. Também fez 
parte da festa uma coletiva de pinturas 
na qual Flávio Nakandakare foi o desta
que. A continuação da festa foi na Caixa 
Econômica Center em N. Iguaçu, onde 
os artistas apresentaram o bis! 

JÔNACOPA 
Jô Soares vai fazer um programa dife

rente na Copa 94, diretamente dos EUA 
para o Brasil. A produção está convidan
do os artistas para entrevistas, principal
mente os que moram lá. Fio Maravilha 
deve aparecer. O programa só será ao 
vivo quando o Brasil jogar. 

EXPOSUL94 
A festa sulina no RIOCEN1RO apre

sentou a vida daquela região. O folclore, 
o chope, a música, a dança, a comida, o 
artesanato, o cristal, foram as estrelas do 
show. O grupo Americanto foi bem aplau
dido. A Fazenda Alegria exiõiu as crianças 
andando a cavalo. E a bela Blumenau se 
fez _presente divulgando o chique da ci
dade, que sem dúvida dá inveja! Tam
bém quero destacar a linda metalogra
vura, pintura em raio laser, que tem 
uma tela oriunda da Inglaterra. Valeu. 

1 j 

Rua XV, no Centro comerclal, da aprazível 
c:idade de Bllfflenau em Santa catarina. 

• A Rádio Manchete fez uma pesquisa 
para saber a quem Roberto Carlos deve 
homenagear no outro LP. Resultado: a 
vovó! Ela é sempre uma figura querida. 

• Quem for à Miguel Pereira deve 
visitar o Museu de Francisco Alves, onde 

ROO. PRES. OUTRA, KM 7 
SÃO JOÃO DE MERITI - TEL.: 756-2863 

CELSO'S Administração 
e Informática Ltda. 
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Direção: 

sua história é o destaque. E com direito de 
ouvir o disco. Aliás é um lindo passeio. 

• Feliz níver: Agnaldo Rayol. Aliás o 
artista é um talento. Não sei porque não 
é tocado. É uma pena. 

• A Viagem vai se impondo e conquis
tando o sucesso. a história merece toda 
uma reflexão. Que tem sentido, tem. Ela 
vai ajudar muito a transformar o ho
mem. ~ó o amor constrói gente. 

• Vem aí dois livros. Um sobre a vida 
de Dercy Gonçalves e outro sotre a Gal 
Costa. 

• O cantor Dhema vai conquistando 
a mídia. Merece. Tem um grande futuro. 
Vai fundo. 

Outras 
• O gatinho Yuri e ã gatinha Ingrid 

são gêmeos e completaram um ano. O 
tio Valdenir Filho preparou urna bonita 
festinha. Parabéns. 

• Aquele abraço para o ritmista Ro
gério Pelé da Beija-Flor. 

• Do RIOCENTRO falei com o ar
tista plástico Luiz Carlos, por telefone, 
que disse estar produzindo umas telas 
para exposição. Vai agradar. É o novo 
talento da cidade. 

Festas 
1 - A Procissão de São Jorge circulou 

pelo Centro da cidade, levando a ima
gem do santo ao lado de 300 cavalos, mas 
sem o tradicional vermelho. A MPB foi 
o destaque da festa apesar que podia ser 
melhor. O salão de festa e a calçada 
daquela Sé precisam de uma reforma já. 
Na Idade Média, a igreja dava um show 
de arquitetura. 

2 - Estão abertas as inscriÇÕes para o 
Concurso de Quadrilhas de Roça e Sa
lão, sanfoneiros e repentistas, pra Festa 
de Santo Antônio da Prata. A festa co
meça no dia 10 de junho. 
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Igreja de Santo Antonio da Prata onde vai 
acontecer a fes1a junlna. 

• José Cleverlandes venceu o primei
ro Concurso de Poesia do Sesc Meriti 
com a Poesia Ave de Rapina. Durante a 
festa, a Banda Taça de Cristal agradou 
de montão. 

Axé Brasil 
A Banda Axé Brasil gravou o primei

ro LP e está fazendo show pelo Grande 
Rio. "Só o tempo Desfaz", de Pedrinho 
da Flor é a música de trabalho. O nome 
do LP é "Miragem em Meu Deserto". 
Elenco: Éldo (teclado), Valdenir (vio
lão), Bandy (voz), Ailton (tantan) e Si
moni (voz). 

Chá na Beija 
O Conselho d.e Entidades de 

Obras Sociais realizará 02 de junho, 
las 14 hs, na Beija-Flor, o tradicional 
Chá com 24 obras sociais. A presi
dente Nininha Barbosa está confiante 
no sucesso. Os convites estão a venda 
no conselho. Fone: 791-6756. haverá 
desfile de modas, show e a presença da 
Banda Bakana. 

Política 
1- Os lixeiros estão pedindo dinheiro 

aos moradores de Mesquita e uns estão 
dando ao coletá-lo. É preciso verificar o 
assunto. 

2 - O sinal luminoso da Praça Santos 
Dumont não está funcionando. 

RENATO @MOO~ 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ11 

Celso Ferreira da Silva 
Administrador 
CRA/AJ 24.438-1 

Despachante Público Estadual - Matrícula 520. 722-0 

Venda de E9uipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática. 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados - RJ 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 , 

·-- -- ------

Serviços junto ao Detran em todo o Brasil 
Matriz - Austin - Gilmar de Souza 

Rua XV de Novembro, 20 Gr. 102/6 - Tel.: 665-2255 

Filial - Rio de Janeiro - Waldecir 
Rua da Batata, 106 - Sala 102 - Tel.: 290-6861 
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CONHEÇA SEUS DIREITOS 
, , . 

CA ENTRE NOS ... IARA LIMA 

Silmária Berriel O Valor das Ervas Medicinais - Parte li 
11ACTIO POPULARIS11 

(Ação Popular) 
nistrativa. Inspira

se na intenção de fazer de todo o 
cidadão um fiscal do bem comum. 

Funda-se a Actio popularis na 
natureza substancial do regime de
mocrático. Se "todo o poder emana 
do povo e em seu nome será exer
cido", o exercício do poder deve 
estar sob a vigilância constante do 
povo. Onde houver ato funcional 
ao patrimônio público, há o direito 
e o dever cívico do cidadão de 
impugná-lo judicialmente. 

Trata-se de direito político. "Qual
quer cidadão", diz o texto constitu
cional, isto é, qualquer pessoa que 
esteja no gozo dos direitos de cida
dania, os brasileiros natos ou natu
ralizados, que tenham capacidade 
política e que não estejam com os 
seu"s direitos políticos suspensos 
ou perdidos, é parte legítima para 
propor ação popular. 

Na ação popular não se cogita 
de um interesse pessoal do Autor. 
Como único pressuposto traz a lei 
que regula a necessidade de o 
Autor ser cidadão. Isto que o legi
tima para a lide. Seu interesse está 
caracterizado na fiscalização dos 
atos e contratos administrativos 
que de qualquer modo sejam eiva
dos de ilegalidade e lesividade ao 
patrimônio público. Segundo MA
NOEL GONÇALVES FERREIRA FI
LHO (Curso de Direito Constitucional). 

"A ação popular é um remédio 
constitucional nascido da necessi
dade de se melhorar a defesa do 
interesse público e da moral admi-

Consiste ela no poder de recla
mar o cidadão um provimento ju
diciário - uma sentença - que de
clare nulos ou torne nulos atos do 
poder público lesivos ao patrimô
nio público" ... 

É certo que tão alargada possi
bilidade de controle _pode dar 
margem a atituder. menos no
bres, que extrapolem o espírito 
da ·norma legal. 

A lesão ao patrimônio público 
se verifica na desatenção aos ele
mentos formais. Não está limitada 
a lesão ao aspecto puramente 
econômico, mas envolve também 
outros motivos definidos em lei. 

Não podem ser objeto de ação 
popular os atos que não importem 
em lesão atual ou- iminente do pa
trimônio público. Não basta a le
são jurídica, é preciso que haja 
lesão patrimonial, ou perigo imi
nente de prejuízo. 

A sentença anula o ato lesivo 
eivado de vício intrínseco ou ex
trínsico, e manda que se estab.ele
ça o stato quo ante; ou declara a 
nulidade do ato já de si inoperante 
porque nulo de jure et de facto, e 
também manda se reponham as 
coisas no estado anterior. 

A prova da cidadania para pro
por ação popular, será feita com o 
título eleitoral. 

Informe Institucional 

AS ERVAS E SEUS USOS 
ARNICA: age como desinflamatório, 

contusões, ferimentos, cortes, torções, 
quedas, cansaços, sustos. Sugestão: colo
que um galho de arnica dentro de um 
litro de álcool e deixe em infusão du
rante muitos dias. Quando o álcool ficar 
verde, poderá usar em compressas apli
cadas no local doente, ou tomar uma 
colherinha de chá em um copo com água 
de uma a 3 vezes ao dia, conforme o caso. 
ABACATEIRO: é diurético, contra ar-
tritismo, cálculos renais. 
AGRIÃO: é empregado no raquitismo, 

afecções da pele, pulmões, limpa o san
gue, os rins e o fígado de seus cálculos. 
ESPINAFRE, ALFACE, ALMEI-
RÃO, AGRIÃO, BETERRABA: 
contra anemia. Comer folhas de beterra
ba à vontade. Tomar banho de picão ou 
de manjerona 3 vezes ao dia. 
ALECRIM DO CAMPO, HORTELÃ, 
ERVA-CIDREIRA, ERVA-DOCE 
(bem frio ),,suco DE I\-!ARACUJÁ( ou 
chá)1 CHA DE MAÇA com a casca, 
CHADE ALFACE com o talo. Banhos 
dechádePÉTALASDEROSABRAN
CA, contra estados de ansiedade. 
SUCO DE TOMATES COM SUCO 

DE CEBOLA, ou SUCO DE CEBOLA 
COM SUCO DE AIPO. 
CHÁ DE MALVA, SABUGUEIRO, 

CAATINGA DE MULATA, contra 
artrite. 
CHÁDEHORTELÃ,FUNCHO,POE

JO (também conhecid_o com_s, MENS
TRATO, ERVA-DESAO JOAO, HOR
TELÃ BRAVO) em casos de asma. 
CHÁ DE SALSA, DENTE-DE-LEÃO 

para males do baço. 
BELDROEGA(comer à vontade), chá 

de CAVALINHA, ARTEMISIA, 
MAL V A, MIL EM RAMA, para bexiga. 
CHÁ DE MALVA, TANCHA

GEM(em bochechos), MANJERICÃO. 
Usar suco de limão em água morna, diaria
mente, em jejum. Alimentar-se após 15 mi
nutos, usado nos casos de mau hálitQ, 

dH C.•• ,ui•._ ,. • 
pud111• o•,v.r • t,,,.po • ,.,.,. .. , 
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.M,u, 15 iÁ no, 
IPTU com desconto 

Di• 18 d, ,,..;,, 1'11. 10 lu. 
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GILZA, A Nossa Debutante! 

O contribuinte que não re
cebeu suas guias de IPTU na 
residência. deverá buscá-las 
na sede da Prefeitura Munici
P._al de Nova Iguaçu. 

CORDÃO DE FRADE: Coloque os 
glóbulos desta planta no álcool de ce
reais e enterre por um mês. Quando 
houver necessidade, faça massagens e 
enrole o lugar afetado c9m um pano de 
flanela. Também CHADE MARIA 
PRETA. Empregado nas bursites. 
DENTES DE ALHO com a casca. Es-

magar e misturar ao ÓLEO DE OLIVA 
Cobrir o calo com a mistura e amarrar 
um pano. Repetir até o calo sair. Empre
gado em calosidades, claro! 
CHÁ DE TANCHAGEM em boche

chas em gengivas que sangram. 
CHÁ DE TANCHAGEM(gargarejos 

diários) Suoo de Maçã e chá de ROMA(se
ment~ e casca) para garganta. 
CHADE ORÊGANO, ERVA-DOCE, 

LOURO, para gases intestinais. 
DIABETES: Além do controle médico, 

é indicado aos diabéticos o uso de chá de 
V AGEM - 1 xícara pela manhã, para 
adultos. Além disso, suco fresco de PE
PINO e de AIPO. Chá de UNHA DE 
VACA, CAVALINHA 
CANSAÇO MENTAL: Deixar um 

punhado de ALECRIM em uma garrafa 
de vinho branco durante 8 dias. Tornar 1 
colher de sopa 3 vezes ao dia. 
CHÁ DE LOSNA, BOLDO, JURU

BEBA, SUMO DE AGRIÃO, LIMÃO, 
para o fígado. 
CHÁ DE CAVALINHA, para cis lile. 
CHÁ DE PICÃO ou sucos, para he

patite. 
FOLHA DE JABOTICABA(banho 

de assento), CÔCO VERDE(banho 
de assento), CONFREI em cataplas
ma(esmagando bem as folhas com as 
mãos e aplicando com gaze) ou banho 
morno com o chá do CONFREI(as
sento). Empregado nas hemorróidas. 

Chás e Banhos de TANCHAGEM, pa-
ra os ovários. 
CHÁ DE MARGARIDA(a flor) para 

evitar os calores e incômodos da Meno
pausa. Dia sim, dia não. É o suficiente 
para normalizar. 

Normalista e cantora evangélica, Gilza é 
filha de Vilma Maria das Graças Ramos Adão e 
Sebastião Francisco Adão. Após a cerimônia 
religiosa, a menina-moça estará sendo apre
sentada à sociedade em grande festa progra
mada para acontecer nos salões do CIEP Pro
fessor Joaquim de Freitas, localizado no 
Bairro São Miguel, na Rua Hildefonso Borges 
Pereira 126 em Queimados. Gilza é a nossa 

Até o dia 31 de maio, opa
gamento pela Cota Única será pela UNIFIG de 
abril com desconto de 20% (vinte por cento). 

Todas as agências bancárias de Nova Igua
çu estão recebendo o IPTU. 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! 

' ' Debutante! 

Aproveite o desconto. Seu imposto está sen
do bem aplicado em obras e serviços para a 
população. 

Prefeitura Municipal de Nova tguaçu 

Governo Popular 

, 
MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

*****· RODOVIA PAESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 
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ROTARY EM MOVIMENTO 
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ROTARYJAPERIRECEBEU 
CARTA CONSTITUTIVA 

ROTARY 
BELFORD ROXO 

REALIZOU FORUM 
EM CONJUNTO 
COM O AUSTIN 

O Rotary Club Japerí, fundado pelo R.C. Queima
dos que teve em Anezio Azevedo, o representante da 
Governador Edson avelar, para a fundação da enti
dade, re.cebeu em concorrida solenidade festiva em que 
compareceram cerca de 400 convidados, sua Carta 
Constitutiva que o tomou mais uma estrela na conste
lação do Distrito 4570. Várias autoridades civis e mili-_ 
tares lá estiveram prestigiando o evento, entre elas o 

Edson Íl,velar e Anézio Azevedo entregam ao Pres. Eldio 
Brandão a Carta Constitutiva. 

Pref. Carlos Moraes e o Cmte. do 24° BPM Alcyr da 
Silva Reis, Francisco Costa, Pres. da Câmara Munici
pal de Japeri. Todos os rotaryanos do Queimados lá 
compareceram, apesar do aguaceiro que desabou na
quela dia. Presentes ainda os Governadores Francisco 
R. Parente, Yutaka Okumura, Pedro Maes Castellani, 
Carlos Pinto Loja, e o futuro Domingos Rezende de 
Oliveira e Sra., além, é claro, do atual Edson Avelar da 
Silva. 26 clubes estiveram presentes com seus repre
sentantes. Na oportunidade o Gov. Edson Avelar re
cebeu o braz.iP alusivo a família Avelar. Foi um bom 
inicio, parabéns Eldio Brandão. 

lslam Batista entrega a cartilha rotária e o diploma ao seu 
apadrinhado, observado por José Oliveira Peixoto. 

No aprazível sítio de José 
Carlos Nascimento, o Rotary Belford Roxo, realizou o 
seu FOR UM DA A V. DE SERVIÇO~ À COMUNI
DADE, presidida pelo Paulo Gonzaga, coadjuvado 
pelo trabalho abnegado das senhoras da Casa da Ami
zade do "caliente club". O forum teve como expositor 

Da esquerda para a direita Luís Ormindo, Abdala Arydes, José 
Francisco, Paulo Roberto e Paulo Gonzaga, no Forum conjunto. 

o presidente do Nova Iguaçu, Abdala Arydes e como 
moderador Luís Ormindo. Abdala Arydes na sua ex
posição disse que "não entendia porque o Rotary não 
é considerado uma entidade filantrópica, se nós só 
realizamos, na maioria dos casos, a filantropia". E 
acrescentou "a distribuição de comida é apenas um 
mero paliativo" e parafraseando Confúcio disse: Não 
dê peixe aos pobres, ensine-os a pescar, pois a doação 
constante cria vícios insanáveis neles e não se disporão 
a trabalhar para conseguir alimentos para seu sustento. 

Após os comes e bebes a "galera" divertiu-se na 
sueca, em jogos de futebol e na piscina a criançada fez 
a festa. 

NEWTON CRUZ NO ROTARY 
N.1.- PRATA 

O Gal. Newton Cruz, candidato ao Governo do Es
tado, compareceu ao N.1.- Prata, onde expôs os seus 
projetos de governo, caso seja eleito, dando ênfase ao 
combate sistemático da violência, inclusive com o auxí
lio do Exército, se necessário, para acabai: com o ban
ditismo que assola o Estado. 

O evento ocorreu em urna casa de show de Nova 
Iguaçu. Possuidor de um extenso curriculum, Newton 
Cruz em sua exposição, disse que enquanto a popula
ção está enjaulada, engradeada, embrizolada, os ban
didos estão à solta, espalhando o terror às pessoas de 
bem. "Eu vou partir para o confronto com os bandidos, 
corno está é que não pode mais continuar". Quanto a 

constru
ção de 
novos 
CIEPS, 
Newton 
Cruz disse 
que não o 
fará,. mas 
que dará 
priorida 
de, no ca
so·daedu
ca çã O , à Antonio Santos Jr. - do Prata - agraciou Newton 

• Cruz com um■ pl■éa de prata. 
constru-
ção de escolas convencionais e a recuperação das já 
existentes e, valorizando os profissionais da área afir
mou: "Eu sou o único q~e tem a cara de quem pode 
combater a violência". Ao final da cerimônia Antonio 
Santos Jr. entregou uma placa de prata ao palestrante. 
Componentes de vários clubes da região estiveram 
presentes. 

CASA DA AMIZADE DE 
QUEIMADOS 

A Casa da Amizade de Queimados realizou no mês 
passado, na <::reche Iracema Garcia, à Rua Tiroleza 
1179, uma fl""'-=======;ini" 

homena 
gem às 65 
crianças 
daquela 
entidade 
através de 
mensagens 
e coelhos 
da páscoa, 
por oca-
sião de-----------------==-----' 
sua passa- Panorâmica da Inter Clubes, tendo ao centro o 
gem. Pres. do Nova Iguaçu: Abdala Arydes. 

A presidente da C.A de Queimados Elta Ferreira, 
na oportunidade, juntamente com suas demais ~m
panheiras, entregou medicamentos de primeiros so
corros à Diretora da Creche, Sra. Ivana Vicente. Esti
veram presentes o presidente lslam e Josias do R.C. 
Queimados. 

FESTIVA DE 1º DE MAIO 
ALCANÇqU SEUS OBJETIVOS 

A tradicional reunião inter-clubes que ocone todos 
os anos liderada pelo Rotary Nova Iguaçu, alcançou 
plenamente seus objetivos. Segundo o presidente da 
Inter-Clubes Jorge Ferro, este evento vem a cada ano 
se tornando tão complexa que já é tempo de tratá-Ia de 
forma profissional, para que seus resultados sejam 
cada vez melhores. Jorge Ferro agradeceu a enorme 
colaboração de Lauro Gihel para com o evento, ceden
do toda sua infra-estrutura, na RioSarnpa,-para o su
cesso que alcançou. O resultado financeiro foi expres
sivo e que serão empregados em obras de assistência 
social que os Rotarys patrocinam. 

A FOME NÃO ACABOU! 
A CAMPANHA CONTINUA 

MÓVEIS Ha!.!.~_ 
ENTREGUE ~SUA DOAÇÃO EM GÊNEROS 

NAO PERECIVEIS NO 
CENTRO CULTURAL MANOEL TABELLA 

R. BERNARDINO DE MELO, 1737 C/16 
OU EM NOSSA REDAÇÃO. 

ELES CHEGARÃO AOS CARENTES. 
li', - • .. .. 

CLASSE, QUALIDADE, REQUINTE E BOM GOSTO. 

VOCÊ ENCONTRÁ EM MÓVEIS HOBBY. 

MÓVEIS SOB MEDIDA - FABRICAÇÃO PRÓPRIA. 

Rua Ataíde Pimenta de Moraes, nº 296 - Centro - Nova Iguaçu 
(Ao lado da Receita federal) - Tels.: 767-4049 - 767-8215 

r 
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MOSAICO POLÍTICO Nelson Júnior 

MAIS UM HERÓI VAI EMBORA 
Registramos com pesar o faleci

mento do jornalista ORLANDO HUN
GRIA, diretor do semanário 'A VOZ 
DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSES' 
editado em Nilópolis, ocorrido no últi
mo dia 23 de abril. Descanse em paz, 
amigão Orlando Hungria. 

VEREADORES 
IGUAÇUANOS EM ALAGOAS 

Os nossos dignos e honrados 
representantes foram na semana 
de 2 a 7 de maio, até Alagoas para 
participarem de mais um Congres
so de Vereadores e com isso a nos
sa Câmara Municipal ficou sem se 
reunir e defender a população. 

Estes Congressos nunca divul
gam os temas abordados e muito 
-menos as decisões aprovadas. O 
que fazem e decidem fica sob sete 
chaves, pior que Maçonaria. 

Ou será que foram para lá em 
viagem ee turismo e tiraram fotos 
com o ex-Presidente Collor? 

LUIZ BARCELLOS 
CONTINUA LIDERANDO 
Continua liderando as pesquisas 

em Japerí, Engº Pedreira, Queima
dos, ltaguaí, Paracambi e adjacên
cias o atual vice-prefeito Luiz Barcel-

los, candidato a deputado estadual 
nas próximas eleições. 

Há muito que um político local não 
conseguia unir a comunidade em 
torno de seu candidato. Se não es
tivermos enganados, o último políti
co que conseguiu essa proeza foi o 
ex-vereador Armando Dias. 

Barcellos conseguiu esta proeza 
dada a sua maneira humana em 
atender seus semelhantes e sem
pre com uma palavra amiga e, den
tro do possível, solucionando os 
problemas, embora n~ste ponto a 
população de Japerí esteja tranqui
la, já que o Pref. Carlos Moraes Cos
ta, interessa-se pessoalmente pelo 
bem estar de seus munícipes, coad
juvado pelo seu vice. 

PDT REALIZARÁ 
CONVENÇÃO DIA 22 

O Diretório Regional do PDT mar
cou a data de 22 de maio para a 
realização de sua Convenção, 
quando serão definidos os candida
tos à ALERJ, CÂMARA FEDERAL, 
SENADO e GOVERNADOR, além 
da escolha do presidenciável. 

A disputa promete ser acirrada, 
principalmente, na escolha dos 
candidatos a deputado federal, 
onde disputam, por Nova Iguaçu, 

dois vereadores: Itamar Serpa e Cé
lia Carneiro. Embora tenha sido di
vulgado que somente dois candida
tos sairiam por Nova Iguaçu, uma 
das vagas é do ex-deputado Edézio 
da Cruz Nunes, em reconhecimen
to pelo seu passado político e pela 
fidelidade à sigla. Daí... 

RAPIDINHAS - RAPIDINHAS 
-RAPIDINHAS-RAPIDINHAS 
Todas as sextas-feiras, das 23 às 

24 h., pela Rádio Rio de Janeiro 
(132q khtz), o programa 'RE
FLEXOES' dirigido pelo ProfO Paulo 
de Tarso. *** A bancada do PMDB 
na ALERJ apresentou solidarie
dade ao seu líder Délio Leal, por ter 
seu nome divulgado como benefi
ciário da caixinha do Castor.*** O 
Gal. Newton Cruz começa a preo
cupar o candidato tucano ao Gover
no do Estado. *** Alguns verea
dores iguaçuanos até agora não 
disseram por que foram eleitos. A 
população tem que frequentar as 
sessões da CMNI. *** Um cidadão 
que andava por Nova Iguaçu colo
cou em sua cabeça que é JORNA
LISTA. Resultado, foi trabalhar no 
Rio e hoje 'edita' um jornal de uma 
instituição. Coisas da vida. E por 
hoje é só. Até a próxima quinzena. 

, 
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A CRISE DA SAUDE NO ESTADO 
O noticiário recente a respeito das 

condições em que estão funcionando os 
hospitais no Rio confirma, de forma 
alarmante, o que salta à vista de todos: 
a situação da saúde em nosso Estado 
atingiu níveis de degradação que ator
nam definitivamente inaceitável. 

A cidade do Rio, particularmente, 
concentra a maior rede de saúde da 
América Latina, com várias unidades 
dotadas do que há de mais moderno e 
sofisticado em tecnologia, além de cen
tros de pesquisa, laboratórios de diag
nóstico e de produção de medicamen
tos. Nem por isso, entretanto, essa· 
particularidade elimina os gravíssimos 
problemas do setor. 

O Governo federal, não apenas para 
justificar o corte de verbas, mas tam
bém para insistir em que o princípio da 
municipalização deveria começar por 
aqui, passou a utilizar, como argumen
to e pretexto, no caso do Rio, as vanta
gens acima apontadas. 

O Governo Estadual, por seu lado, 
além dos baixos investimentos, trans
formou a saude em moeda de barganha 
politica, agravando a situação. Os hos-

pilais estadualizados (Servidores do 
Estado, Cardiologia de Laranjeiras, 
Traumato-Ortopedia e Ipanema) afo
gam-se em sucessivas crises, dividindo 
os poucos recursos com a antiga e pre
cária rede estadual. 

A administração Brizola, buscando 
compor maioria governista na Assem
bléia Legislativa, entregou a Secretaria 
Estadual c,le Saúde a um grupo de depu
tados que, além de permitirem a conti
nua degradação dos serviços, promo
veu um tal nível de desvios de conduta 
administrativa, que o Tribunal de 
Contas acabou por condenar o antigo 
titular, Lufs Cadorna, a repor aos cofres 
estaduais vultosa soma "desviada atra
vés da prática de superfaturamento" -
segundo a própria Corte. · 

Durante nossa gestão na Prefeitura do 
Rio, demos cumprimento a um progra
ma orientado por diretrizes difere~tes. 
Garantimos o fornecimento de remé
dios e material de consumo, ao mesmo 
tempo em que era implantado um pro
cesso de racionalização de custos que se 
provou vitorioso. Toda a rede de hospi
tais e de postos de saúde foi submetida 

a um plano de obras que reformou o 
sistema, reequipado com aparelhagem 
moderna, na qual se incluiu o início do 
processo de informatização. 

O salário dos médicos e de várias ca
tegorias de nível superior recebeu sig
nificativa melhoria. Implantamos a po
lítica de reajustes mensais, de acordo 
com a arrecadação, válida para todo o 
funcionalismo: A experiência realiza
da, com excelentes resultados, no Hos
pital Geral de Bonsucesso, iniciou o 
processo de co-gestão de unidades do 
Inamps, projetado como importante 
passo inicial da municipalização. Hoje, 
os hospitais Miguel Couto, Souza Aguiar 
e Salgado Filho estão sobrecarregados 
com clientes de todo o estado porque lhes 
foi conferida credibilidade. 

Existem algumas instituições vincula
das à administração estadual que pode
riam dar maior contribuição, caso esti
vessem integradas numa política 
coerente com as necessidades da maio
ria ampla da população. O Iaserj, o 
Grupo de Socorro de Emergência, O 
Instituto Vital Brasil são alguns exem
plos. O financiamento, a racionalização 

MARCELO ALENCAR (*) 

dos custos e a política de recursos hu
manos são os maiores desafios que pre
cisam ser enfrentados simultanea
mente na consolidação dos SUS. 

Ocorre que os recursos aplicados no 
setor de saúde, além de reduzidos, são 
muito mal utilizados. 

A centralização excessiva e a descen
tralização mal planejada contribuiram 
para o caos atual. 

A inexistência de uma política de recur
sos humanos na rede de saúde pública - e 
este é um ponto que pretendo voltar ain
da algumas vezes - tem constituído verda
deiro entrave no setor. Numa mistura 
corrosiva, os baixos salários que humi
lham os profissionais que atuam em 
conjunto com o corporativismo exacer
bado que acoberta o absenteísmo, o des
preparo, a irresponsabilidade. 
- O tema é muito sério e se torna, a cada 
dia, mais grave. A legislação existe. É 
preciso transformá-la em realidade, 
bastando, para isso, coragem e determi
nação política. 

(*) Marcelo Alencar, ex-Prefeito do Rio de 
Janeiro, é o Presidente do PSDB/RJ. 
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POLÍTICO EM DESTAQUE 
Vereador Geraldo Ramos da Costa (Geraldão) 

O ver~dor Geraldão, da Câmara Mu
nicipal de Queimados, também atuante 
no município vem desenvolvendo, atra
vés de projetos, indicações e outras ati
tudes, um trabalho voltado para a solu
ção dos inúmeros problemas da sua ci
dade, e principalmente, no seu reduto 
eleitoral, na Vila São João, próximo ao 
Centro do município. 

Por sua indicação já foram instalados 
telefones públicos para uso durante as 
24 horas do dia, melhoria no abasteci
mento d'água do bairro. 

Atualmente estão sendo saneadas as 
ruas d~sa área, e já 6 delas com o serviço 
completado. Segundo o Prefeito - disse 
Geraldão - todas as ruas daquela locali
dade serão beneficiadas. Além disso 
obteve para aquela população uma lin
ha de ônibus, explorada pela Viação 
Queimadense, mas que vem sofrendo 

pressão de outras empresas para que 
seja suprimida, disse o edil. Não obs
tante já há a mobilização de cerca de 
1500 pessoas para que o fato não acon
teça - e acrescenta - "existem em Quei
mados 157 ônibus piratas e alguns pos
tos de saúde clandestinos, se tiver que 
ser suprimida, todos terão que ser". O 
que queremos - continuou - é que hajam 
linhas de ônibus para todos os cantos da 
cidade, do estado e do país. 

Por interferência do ex-secretário de 
Educação Noel de Carvalho em conjun
to com o diretor do Colégio Estadual 
São João, Geraldão conseguiu instituir 
naquele educandário, o curso ginasial à 
noite. 

Algumas de suas indicações já enca
minhadas ao Pref. Jorge Pereira: abrigo 
nos pontos de ônibus, instituição do sis
tema Braile (leitura p/ cegos), e escolas 
especiais para excepcionais, padroniza
ção para as barracas de feira e de camelô, 
serviço médico-odontológico nas 24 ho
ras do dia, construção de sanitários pú
blicos, construção de rampas nos pas
seios públicos para facilitar a locomoção 
dos deficientes físicos, transportes cole
tivos circulando dia e noite, entre ou
tros. Geraldão fala com entusiasmo so
bre o apoio que recebe dos vereadores 
Gil e Glória, Milton Campos e Jorge 
Nascimento, aos seus projetos. 
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QUEIMADOS INCENTIVA -INSTALAÇAO DE EMPRESAS 
Com a Lei aprovada pela Câmara 

Municipal e sancionada pelo Prefei
to Jorge Pereira, que concede isen
ção de impostos por dez anos à em
presas que se instalarem em 
Queimados, foi bem recebida pelos 
empresários já instalados no muni
cípio. 

José Eduardo de Rezende, que é 
presidente da Associação das Em
presas do Distrito Industrial de Quei
mados (ASDTNQ), revelou que "essa 
lei junto com a melhora do sistema 
de comunicação tornará a _ região 
mais apta para a instalação de uma 
empresa, pois reune uma série de 
vantagens, além das apresentadas. 

O Prefeito Jorge Pereira está 
confiante na recuperação econômi
ca do Distrito Industrial de Quei
mados e prova disso, segundo ele, 
são as cinco novas indústrias que irão 
se inst2 lar no município. 

Com a sancão dessa Lei, vinda em 
boa hora, o "Prefeito Jorge Pereira 
espera diminuir o contingente de 
desempregados do município, que 
hoJe gira em torno de 20 mil pessoas. 

Para iacilitar o acesso e o escoa
mento da produção, as empresas 
contarão com o apoio do Ministério 
dos Transportes, com o projeto de 
criação de um trevo na Rodovia Pres. 
Outra e um pequeno freeshop. O 
Distrito Industrial de Queimados 
tem área de 12 milhões de metros 
quadrados, a margem da Dutra e 
tem, ainda, disponível 30% dessa 
área, onde irá se instalar a fábrica da 
Pepsi-Cola e está negociando a ins
talação de uma unidade da GM. 

ESPORTE SEM FRONTEIRAS 
No último dia 3 foi instalada a Junta de Julgamento Disciplinar - JJD, da 

LIGA DE DESPORTOS DE BELFORD ROXO, funcionando na Rua Rocha 
Carvalho, 1174, sala 1. Os Juízes VALDIR VALENTE (.Presidente), SÍLVIO 
BARBOSA, CARLOS TRIGO, FLORISVAL DOMINGUES e JOAQUIM 
GRACIANO (Auditores), iniciaram os trabalhos com intenção de inibir a 
violência no futebol belforroxense, punindo os atletas José Carlos (U. 
Shangri-l.á) e Sérgio Pereira (U.Piam) com 150 dia$ de suspensão e 
Carlos andré (U. Xavantes), com 90 dias, todos por agressão ao árbitro, 
além de validarem o resultado de 1 X 1 do jogo de juniores entre União 
Xavantes e Unidos da Piam. Voltarão a se reunir no próximo dia 24 de maio 
às 19 horas.*** Na rodada do dia 8 do Campeonato de Verão o Tamoio 
venceu o Fia-Rio por 2 X O (Amador) e não houve a preliminar de juniores 
(insuficiência de jogadores do Fia-Rio), o U. Shangri-L.á venceu o U. Piam 
por 2 X 1 (Amador) e empataram por 2 X 2 ijuniores) e o E. C. Palmeira 
venceu o Dois de Ouro por 1 xo amador e 7 X 1 ijuniores). 

•❖.' 
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MEU MÉDICO - MEU AMIGO. 

O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 
SAÚDE DA POPULAÇÃO DE TODA A 

BAIXADA FLUMINENSE. 

( 2ª FEIRA DIA TODO) 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220 -
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 
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~CINI ~ C~IVIINHO DO 
JUBILEU DE OURO 

João Lubanco exibe a homenagem recebida, ladeado 
do Presidente Roberto de Almeida e de Sada Milton 

Gonçalves, Diretora Social da ACINI. 

Em jantar ocorrido no 
dia 23/05, no Nova Igua
çu Country Club, com a 
presença de expressivas 
personalidades dos 
meios empresariais, po
líticos e autoridades, a 
ACINI - Associação Co
mercial e Industrial de 
Nova Iguaçu, comemo
rou seus 49 anos de exis
tência, rumando, assim, 
no próximo ano ao seu 
JUBILEU DE OURO. 

Lubanco, o homenageado, ao proferir 
suas palavras de agradecimentos e 

de história da entidade. 

A solenidade foi protoco
larmente aberta pelo Re
lações Públicas da entidade 
Borges de Melo, discorren
do sobre as figuras do Dr. 
João Batista Barreto Luban
co - o homenageado da 
noite - Luís Carlos EI Huaick 
de Medeiros, Ludo Ammon, 
Maria dos Anjos Camardela, 
Delegada de Polícia e Dr. 
Laudelino Gatto Filho, Juiz 
da 5ª Junta de Conciliação 
e Julgamento da Justiça do 
Trabalho de Nova Iguaçu. 

Em nome da ACINI, o presi
dente Roberto de Almeida fa
lou da grande. contribuição 
que Lubanco prestou ao 
crescimento da entidade 
agradecendo-lhe o empenho 

com que se dedicou a esse 
mister. 

Entre os empresários e auto
ridades anotamos as presen
ças de Desio Simões, Ueliton 
Pessanha, Oscar M. Falcão, Al
berto Valtes, Audelino Vieira da 
Silva (Vice da entidade), Geral
do Sereno, Assis V. Fernandes 
e Belmiro Fernandes, Celso 
Bruno Farias, entre outras. 

Em seu prolixo pronuncia
mento Lubanco disse que "Ro
tarys, Lions, o Sincovani e ou
tras entidades brotaram no 
solo fértil da ACINI, falandp in
clusive sobre a sua passagem 
no Governo do Município. Lu
banco recebeu da ACINI uma 
placa de prata comemorativa 
da data. 

GATINHA SEM FRONTEIRAS 

Do signo de Leão, com 21 aninhas de graça, sim
patia e beleza, tendo o handbol como esporte prefe
rido e como club do coração o Tri-Carnpeão Vasco da 
Gama, tendo em Nicete Bruno e Cláudio Marzo seus 
atores e fã dos cantores Chitãozinho e Xororó e Al
cione, dos nacionais, e dos internacionais Phil Collins 
e Nathalie Cole. 

Tem como hobby a dança do folclore brasileiro em 
grupo de dança caipira de salão. O rosa é a cor que 
mais gosta. O filme que mais lhe impressionou foi '0 
Silêncio dos Inocentes•. Secretária por profissão, pre
tende especializar-se em informática e seu principal 
sonho é ser bem sucedida profissionalmente, tendo na 
sua amiga Silmária a pessoa qu~ mais admira. 

Por fim uma frase: "As atitudes e as in·t9nções.n~m 
sempre caminham juntas, ora basta um.a, ora· a outra 
é bastante•. ·., · 

O nomezinho da gata? Eliane Ladrau. 
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·ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE 

Paira sobre Nova Iguaçu neste mo
mento, uma ameaça que se transfor
mada em realidade, provocará um 
verdadeiro crime ecológico: esta 
ameaça é a construção da usina de 
reciclagem de lixo, pelo Governo do 
Estado, e cqm o absurdo aval da Pre
feitura Municipal de Nova Iguaçu na 
área de Adrianópolis. 

Para quem não conhece Adrianó
polis, é uma extensa área verde em 
Nova Iguaçu, de belíssi.ma paisagem, 
composta de luxuriante vegetação 
cujas espécies ainda não foram devi
damente estudadas, catalogadas e 
que serve de abrigo para uma grande 
variedade da wofauna, também, to
talmente desconhecidas das autori
dades responsáveis pelo meio am
biente local; possui várias nascentes, 
"olhos-d'água", pequenos rios, o que 
facilitou a expansão de uma atividade 
que vem crescendo: a piscicultura or
namental, a criação de peixes para 
aquários, fonte de subsistência para 
muitos criadores que dessa forma 
sustentam suas famílias. Adrianópo
lis, cujas beleza e riqueza aliadas a 
sua biocenose, sempre despertou a 
cobiça e a sanha do chamado "Homo 
Sapiens" é hoje, mais uma vez, vítima 
dos despropósitos humanos. 

Quando secretária de Meio Am
biente, sem recursos financeiros ( os 

ECOCÍDIO EM NOVA IGUAÇU 
prefeitos não investem absoluta
mente nada na área ambiental), tive 
dificuldades para sustar a caça na re
gião, que era servida à muita "gente 
boa" no "Bar do Bira"; a própria fis
calização receava represálias por 
parte dos caçadores clandestinos, 
que embrenhados na mata com es
pingardas, armando trabucos, sacri
ficavam animais de várias espécies, 
algumas em extinção, como é o caso 
do "cachorrinho do mato", tatus e 
algumas espécies da avifauna (psi
tacídeos ). 

Para quem conhece, Adrianópolis 
. possui toda esta beleza: e mais, os 

seus habitantes humanos, posseiros 
do INCRA, com todos os seus direi
tos em dia com o ITR (Imposto Ter
ritorial Rural) e que têm na pequena 
lavoura a garantia de suas sobrevi
vências ... 

Perdemos com a emancipação 
áreas verdes consideráveis; estamos 
reduzidos-a Tinguá, à Gleba Modes
to Leal e outras de menor vulto: co
mo assistir impassíveis a destruição 
de Adrianópolis? Um Governo inte
ligente, com visão de futuro, trataria, 
isto sim, de declará-la "Área de pro
teção ambiental" pela sua condição 
de abrigar, alimentar e servir como 
área para acasalamento para várias 
espécies, que ali se refugiam; e não 

aceitar submisso projetos feitos por 
autoridades, que mesmo sendo com
petentes, desconhecem ou fingem 
desconhecer a realidade ecológica 
iguaçuana. Nem sequer, tais autori
dades buscaram um contato prévio 
com a comunidade local e, creio mes
mo que ONGS ambientalistas, inte
lectuais foram sequer consultados! 
Não há, segundo consta, para a rea
lização da obra, o EIA (Estudo de 
Impacto Ambiental) e o conse
quente RIMA (Relatório de Impac
to Ambiental), peça fundamental pa
ra a construção de tal usina, como 
determina a legislação federal (Re
solução CONAMA nº 001, de 
23/01/86). 

As obras de construção da usina de 
lixo em Adrianópolis, provocarão 
violentas alterações no seu meio-am
biente, abalarão todo o seu ecosiste
ma, contribuindo para desequilibrar 
a qualidade de vida ali existente. Téc
nicos e autoridades do Estado, não 
desconhecem estas verdades e nem 
as leis que os obrigam a solicitar o 
EIA/RIMA; não desconhecem tam
bém que com uma extensão de 470 
Km2, Nova Iguaçu possui outros lo
cais onde a usina poderá ser localiza
d a sem causar danos ao meio, 
constrangimentos à comunidade e 
predações a biata locais. 
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Lucília Gimenez 

Nota-se, aliás, que o que eles des
conhecem mesmo, é a respeito da 
população da Baixada, aos seus seg
mentos vivos, atuantes, inteli
gentes. A democracia assegura aos 
cidadãos o direito de opinar, parti
cipar e, até divergir nos processos 
que visam o desenvolvimento social 
e a utilização dos recursos naturais. 
Por que não .se consultou os igua
çuanos? Por · ser um município da 
Baixada? Discriminada? Sem direi
tos de opinar sequer sobre o que se 
vem fazer aqui? 

Posição do governo local, de total 
desconheciIIJento, _está agredindo as 
leis naturais, divinas e humanas; 
agride, ainda, aos pequenos planta
dores e piscicultores, posseiros legí
timos da área, ameaçados de perder 
suas residências e suas lavouras de 
subsistência: para onde irão? Quem 
responderá por esse crime? 

Senhores do Estado, autoridades e 
técnicos, apelamos aos seus bom
senso, inteligência e respeito à vida, 
já que a desastrada e infeliz postura 
do prefeito da cidade e de seu secre
tário(?) de meio-ambiente não nos 
merece maiores considerações. 

Lucília Gimenez - bióloga e Dir. de 
Meio Ambiente da Pref. de Belford 
Roxo. 

ADVOCACIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

Trabalhista, Família, Cível, Previdenciárias e 
Acidente do Trabalho. 

Auto Escola Margon 

Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Figueira - D. Caxias. 

FIiiai: Av. Getúlio de Moura, 616 - Centro - Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Prof" Venina C. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência, Fiscal e Comercia,[ 

• Bala.nços 

Rua Prof" Venlna Corrê& Torres, 230-100 andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 

Anna Maria Martins Duarte Fávaro 
Luiz Carlos Fávaro 

R. Bernardino de Melo, 2075 s/ 204 - N. 1. - Tel: 767-3825 

SAPATARIA CANDINHA 
"A que mais barato vende, melhor atende". 

Venda com cartões de crédito, sem 
acréscimo em URV do dia. 

Rua Otávio Tarquínio, 20 a 32 - Nova Iguaçu 

Direção: Paulo Gonzaga 

AUTO ISCOU. T . 1 S , 1· 
~ remar. o 1gar 

~ 11ASA11 vai te 
MAActON buscar 

(Tel.: 796-7174) 

.Rua ltacy, 61 - Juscelino 
Nova Iguaçu - RJ 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 
• 

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171·-1º Andar-Centro - Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 768-5847 
• • • • • , tr. • ~ I ,._ • 1 \ -. l t , , 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

EPILEPSl·A 
Todo epiléptico apresenta proble

mas psicossomáticos que o mé~ico 
precisa conhecer, d:=1do que a ~s1co
terapia bem conduzida pode agir, so
bretudo nos casos ditos essenciais, 
como poderoso meio adjuvante das 
drogas anticonvulsivantes. 

O epiléptico, que vive sob a ameaça 
constante de ser acometido, de um 
momento para outro, quando menos 
espera, em público ou entre estra
nhos, de uma crise convulsiva, acaba 
por acusar um estado depressi~o _de 
angústia e ansiedade, que o medico 
não pode deixar de ter em conta, 
quando dele cuida. Alguns dentre 
eles sabem perfeitamente que, na 
crise, pode também manifestar desor
dens psíquicas momentâneas, assu
mir atitudes insólitas, acusar mudan
ças bruscas de humor, desvios de 
conduta, surtos de irritabilidade, ges
tos impulsivos, reações agressivas, 
esquecimentos lamentáveis, que lhes 
poderão, passada a crise, trazer 
grandes dissabores. 

Bem se pode avaliar a necessidade 
de se conhecer o quadro autoplástico 
desse doentes, para orientá-los e 
conseguir beneficiá-los, mercê da psi
coterapia. 

Não são poucos os epilépticos que 
se sentem acabrunhados, deprimi
dos, dominados por um sentimento 

de inferioridade, de desespero, em 
virtude de sua doença, que os pode 
levar até ao suicídio. 

Surgem, frequentemente, proble
mas médico-sociais que exigem uma 
solução do médico, que deve estar 
preparado para responder às pergun
tas que lhe são dirigidas, de forma 
clara e positiva, procurando não ferir 
a suscetibilidade do doente e a de 
suas famílias. 

Um deles se refere ao casamento. 
Deve-se, sempre que possível, evitar 
o casamento dos epilépticos, antes 
de uma avaliação médica, para evitar 
problemas maiores com a descen
dência. 

Não há razão para se impedir o 
exercício de um trabalho ou função, 
compatível com o estado do doente, 
evitando, porém, locais onde haja ris
co, tais como nas grandes alturas, 
junto ao fogo ou a água, ao lado de 
máquinas perigosas, onde possa ser 
gravemente ferido, se tiver uma crise 
epiléptica. 

O serviço não deve ser permitido 
pelos riscos a que ficam expostos o 
doente e os seus companheiros. 

O Tempo é o Senhor da Razão ... 
Que Deus nos proteja e ... 
Até lá. .. 

M. Simões Neto 
O Médico da Família 
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REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de 

• troca • Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
• Carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 
Direção de Reinaldo 

Av. Benjamin P. Dias, 830 - Be~0<d Roxo - Tel.: 761-0285 
R B,aga, 5 - Penha Circular (esq. cJ Lobo Jr.) Tel: 2806848 

;\lED COMÉRCIO E 
SERYiÇOS t:rDA 

Materiais de Escritório em geral e 
Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no. seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124 - Z' and. 
São João de Meritl • RJ · 

Tel: (021) 756-3414 Fax: (-021) 766-3414 
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Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AlJfENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA. MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS EL.ElRÔNICAS. 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 • Li, 120 • Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) -Tel.: 767-0706 

Desperte a Alma 
Artística que há em Você. 

6ENTRO 0UlbTURA6 
MAN0EL TABEtlA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO S/ TELA • 
DESENHO ARTÍSTICO • GRAFITE • PASTEL 

-CRAYON - PINTURA EM VIDRO~ 
TAPEÇARIA. 

RUA BERNARDINO DE MELO, 1737 C/16 
V. GARRIDO~ NOVA IGUAÇU· 767-1721 
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REPORTAGEM 

Bittar palestrou com empresários iguaçuanos 

Em almoço realiz.ado no Nova Iguaçu 
Country Club, o candidato ao Governo 
do Estado pelo PT, Jorge Bittar, fez uma 
palestra sobre suas intenções de adminis
tração, caso eleito, diante de uma platéia 
de empresários e, principalmente, mili
tantes do seu partido que lá acorreram. 

Entre empresários e políticos partici
param do evento o Secretário de Indús
tria e Comércio do Município, Luís An
tunes. o Dep. Alexandre Cardoso 
(PSB), Ver. Saturnino Braga (PSB), 
Ver. Anhur Messias. João Luís do Nas-

cimento Jr. (PMDB), Ver. Itamar Serpa 
(PDT), Jorge Luiz Martins, Roberto de 
Almeida (Pres. da ACINI), Luís Carlos 
EI Huaick de Medeiros, José Cícero 
Amorim e seu irmão Roberto ( em presá
rios ), entre outros. 

Na sua fala disse que não era favorável 
à municipalização do Metrô e nem do 
uso do Exército para auxiliar a polícia no 
combate à criminalidade, ironizando, 
inclusive o outro concorrente que prega 
o fim da violência em três meses. Com 
relação a este problema disse que nin
guém vai resolver este problema neste 
prazo, mesmo porque é muito mais com
plexo e profundo. Bittar tratou mais de 
assuntos nacionais do que estaduais, po
rém com relação aos municípios inte
riores da Baixada de Guanabara, disse 
que "queremos enterrar definitivamente 
a idéia de que as cidades da Baixada 
sejam consideradas cidades dormitórios 
e com Lula na presidência a coisa será 
mais fácil" ... 
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ENFOQUE DO COTIDIANO 
ZÉ DO POVO 

, 
OLIGOPOLIO DO ENSINO 

Os cursos, colégios, faculdades e 
universidades estão com a corda toda 
em matéria de cobrança de mensali
dades extorsivas. A ganância é incon
trolável, tornando a educação um arti
go de luxo. Se não houver um paradei
ro nessa situação, no futuro teremos 
uma nação de primários. 

Já houve tempo em que se dizia que 
a "Educação era um Sacerdócio•; hoje 
virou um meio de enriquecimento a 
curto prazo; isto às custas do povo 
sofrido. 

O nosso Governo é devagar e quase 
parando, já devia ter tomado uma de
liberação a respeito há muii:o tempo; 
entretanto, nada fez até agora. 

Diante da passividade das autori
dades, que nada fazem, lavando as 
mãos, como Pilatos, os estudantes re
solveram ir às ruas para protestar, 
num direito legítimo seu, e agindo ob-

-

jetivamente, deu início ao recolhi
mento de um milhão e quinhentas mil 
assinaturas para apresentação, no 
Congresso Nacional, e esperamos 
que ele não vá para o fundo da ga
veta, de um projeto de lei para fixar 
as regras do reajuste das mensali
dades, que estão pela hora da 
morte. 

Os negociantes do ensino, com a 
chegada do •real', vão querer estabe
lecer as mensalidades pelo 'pico', 
para aumentar mais ainda sua recei
ta. Os professores pretendem entrar 
em greve por melhores salários, ou 
atendendo ao comando de greve da 
CUT, que deseja sabotar a execução 
do Plano econômico-financeiro, vi
sando a eleição do seu candidato. 
Diante disso tudo, só um paga a 
conta: O POVO. Quando é que essa 
turma vai se mancar? 

AIDS-CEM REALIZOU 12 ENCONTRO DE PREVENÇAO 
Sempre na vanguarda de atividades várias, o CEM, 

Centro de Educação Moderna, em Belford Roxo, 
realizou nos dias 17. 18e 19de maio o IENCONTRO 
DA PREVENÇÃO DA AIDS, com palestras, expo
!>ições e peça teatral encenada pelos próprios alu
nos e também contando com palestra proferida pe
lo Secr. de Saúde do Município de Belford Roxo, 
Jair Lobn Madeira. que falou da importância e dos 
métodos de prevenção da AIDS ou SIDA (em por
tuguês). 

A meta do encontro foi de prestar todas as infor
mações aos jovens, para que não venham ser vítimas 

desse mal, que tem ceifado muitas vidas, ainda na flor 
da idade. 

O Grupo Realidade da Vida, composto pelos alu
nos Laércio, Roberta Marques, Roberta de Souza, 
Deise, Gisele, Julia, Quelli, Rudá, Márcia Ramos, 
Dejane, Aguinaldo, Daniele, Elaine, Célia e José 
Luiz, encenaram um ato teatral, em que jovens 
participantes de uma festinha, onde rolava bebidas 
e tóxicos e todos se drogando, e com a mesma serin
ga, acaba com um deles contraindo a doença e fina
lizando com a solidariedade do grupo e relembrando 
através de faixas, nomes importantes do cenário artís-

tico nacional e internacional como Freddy Mercury, 
Cazuza, Lauro Carona e outros. 

ÓTICA SÃO JOSÉ 
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Óculos, Filmes e Revelações Kodak 

VAI COM FÉ, BRASIL, 

QUE DÁ PÉ ... 

Vendas a Prazo em 3 pagamentos sem juros 
Xerox e Plastificação de Documentos 
Convênio com a BAYER 

Tel.: 767-4651 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 34 - Loja 16 •Centro· Nova Iguaçu 
Praça Getúlio Vargas, 15 - Loja 01 • Centro · Belford Roxo 

W ( ROGERVIL J 
Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 

Nova Iguaçu: Tel.: 767-1227 
Trav. Yboty 17 - (Em trente a 84" ZE) 

111•111111 
CONVITES -TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 
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O QUE É O ESPIRITISMO 
CezarSaid 

O DIREITO DE NASCER 
Frequentemente ouvimos discur

sos acalorados defendendo a lega
lização do aborto, em função do nú
mero crescente de mulheres que 
por não poderem fazê-lo sob 
condições ideais, perdem a vida ou 
ficam com graves sequelas pelo 
resto dos seus dias. 

Movimentos feministas, advoga
dos, doutores, de todas as classes 
sociais vozes se levantam dizendo 
alto e em bom som que cada um é 
dono do seu próprio corpo e tendo 
o livre-arbítrio, podem fazer o que 
bem entender com o mesmo. 

A legalização do aborto interessa a 
todos aqueles que lucram com ele, 
clínicas clandestinas, governantes 
dos grandes centros urbanos às vol
tas com o crescimonto geométrico da 
população, à indústria farmacêutica 
que passará a comercializar medica
mentos próprios, prometendo abor
tos indolores e rápidos, empresários 
pouco dispostos a socializar os lucros 
e abrir novas fontes de trabalho e a 
todos os que não acreditam, que pela 
informação e pela conscientização 
podemos reverter este quadro. As 
estatísticas apontam que o maior nú
mero daquelas que fazem o aborto 
são adolescentes e entre boa parte 
das mulheres adultas, diversas des
conhecem o modo correto de se utili
zar os anticoncepcionais, acreditan
do que a ligadura ou aborto sejam os 
únicos meios de se evitar uma gravi
dez indesejada. 

Os veículos de comunicação de-

vem estar a serviço da população, 
campanhas de esclarecimento nas 
escolas, falando abertamente de 
sexo, reprodução, métodos anticon
cepcionais, para que verdadeira
mente se vá de encontro à matriz do 
problema que é a ignorância, pois 
do contrário, estaremos apenas en
cobrindo as verdadeiras causas. É 
preciso pleno emprego, pois com 
fome e sem trabalho ninguém pensa 
em procriar e se procria, quer logo 
eliminar por não divisar horizontes 
para o ser que vai chegar. 

Na visão espírita a vida se inicia no 
instante da concepção e toda inicia
tiva visando impedir a manifestação 
desta vida, se concretizada, será 
crime perante as leis divinas, salvo 
casos em que a vida da mulher corra 
declarado risco. O Espírito destinado 
ao corpo em formação é alguém que 
volta para progredir e mesmo que 
existam deficiências diagnosticadas 
é preciso percebermos que o aborto 
nestes casos só resolveria o proble
ma dos pais e não o dos filhos com 
má formação. Os excepcionais têm 
direito à vida e esta existe desde o 
momento da fecundação.Se o aborto 
já estivesse sido legalizado há mais 
tempo, onde estaríamos nós agora? 
É estremamente cômodo para quem 
está "vivo' decidir sobre a sorte dos 
que ainda virão para o nosso mundo. 
Se estivéssemos do lado de lá, a recí
proca seria verdadeira? Gostaria que 
decidissem sobre a nossa vinda ou 
não ao mundo? 
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·CONHEÇA SEUS DIREITOS 
Silmária Berriel 

PRIVATIZAÇÃO 
O programa de privatização com

preende o processo de transferêrwia à ini
ciativa de empresas controladas direta ou 
indiretamente pela União, abrangendo 
também a abertura do capital social, alie
nação de participação acionárias, desati
vação e extinçao dessas empresas. 

A inclusão de uma empresa no progra
ma ocorre exclusivamente através de 
Decreto do Presidente da República, 
com base em Exposição de Motivos 
apresentados pelo Ministro de Estado 
ao qual a empresa estiver vinculada e 
obedece aos seguintes critérios: 

a) empresas que, tendo sido criadas 
pelo setor privado, passaram para o 
controlédireto ou indireto da União, em 
decorrência da inadimplência de obri
gações, execução de garantias ou si
tuaçôes análogas; 

b) empresas criadas pelo setor público 
que não mais devam permanecer sob o 
controle da União, por já existir setor 
privado nacional suficientemente de
senvolvido e em condiçôes de exercer as 
atividades que lhe forem atribuídas; 

c) empresas subsidiárias de empresas 
criadas pelo setor público, cuja existência 
não seja indispensável à execução dos ob
jetivos essenciais da empresa controlado
ra e importem em desnecessária competi
ção com empresas privadas nacionais. 

Além desses critérios básicos outras 
situações poderão demandar processos 
de reestruturação societária prévios ou 
simultaneamente à privatização: 

* a comprovada não viabilidade eco
nômica po.derá determinar a desativação 
de empresas; 

* a super posição de funções entre 
empresas estatais poderá determinar 
processos de incorporação ou fusão; 

* a grande dimensão patrimonial de em
presa estatal privatizável poderá reco
mendar inicialmente a abertura de capital; 

* ativos não operacionais relevantes po
derão determinar processos de cisão ou 
alienação de bens para o setor privado; 

* ativos diferidos já consumidos ou 
endividamento excessivos poderão de
terminar processos de redução do capi
tal e, consequentemente, do patrimônio 
liquido contábil. 

Cabe ressaltar, preliminarmente, que 
o processo de privatização no Brasil está 
no seu primeiro estágio e, por isso, as 
formas de atuação são objeto de revisão 
permanente, até que tenhamos adquiri
do a experiência do erro e do acerto, além 
de consolidar políticas operacionais. 

Países como J::rança, Inglaterra, Japão, 
Itália, &panha, Austria, Suécia e Holanda 
já promoveram programas de privatização. 
Até mesmo nos Estados Unidos se pode 
observar essa tendência, especialmente na 
privatização de alguns serviços públicos. 

É claro que a experiência de cada país. 
resulta do próprio processo histórico, 
cultural e político, bom como da conjun
tura econômica, nacionaí e internacio
nal e do modo como cada economia em 
particular é afetada. 

Por tudo isto é que além de tratar das 
atividades de privatização, a legislação 
que criou o programa que estabeleceu, 
ainda, regras destinadas a fixar l imites à 
estatização, a partir de urgência do De
creto 91.991/85. 

~::1ii:;:11:l:::::::::::::::f:::::::~~ªm~g~~::1!:::i:j:i:i:1i:~i::~:1:ii:1i:i1::;ij 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls. 304 e 305 • 
Centro - Belford Roxo - RJ - Tel.~ 761-0013 

.,, .. FLÁVIA BAZAR 
;: ..•• . •.•: · · · "'····' ...... ..... . : · :cc ." ·· n •· ·.·· · · ·•••· .••• · ·· ·•:•·•:•:•:•:•:•:•:•:•:❖:❖:•:•:•:•:•c•:•:❖c•c•c•• ::q 

• Papelaria 

NOVO . BEIRUTE Restaurante 
"0 melhor da Cozinha Arabe" 

Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tel.: 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 • Nova Iguaçu 

R. Ver. Marinho Hemetério, 222 - Queimados 

CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministério dos Transportes, Compactar, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 • Nova Iguaçu • RJ 

Tels.: 767-0124 / 767-0529 

• Artigos para Presentes 

• Armarinho e Miudezas em Geral 

• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1994 

"TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE11 

• . ,. ~ e: •" .. , • • 
, "' ....................... . 



PÁG. 6 

Folha de Belford Roxo 
, 

CASAMENTO MOVIMENTOU MUNICIPIO 

Joca e Maria Lúcia conduzem 
ao ahar, a William. 

Sem pompas, nem circustân
cias, mas marcada por fortes 
emoções, os jovens William Julio 
Neto dos Santos (filho do Prefeito 
Jaca), de 20 anos e Renata da 
Silva Bezerra, de 16, filhos dos ca
sais Jorge Júlio e Maria Lúcia e 
Augusto Bezerra e Vera Lúcia, uni
ram suas vidas em cerimônia ofi
ciada pelo padre Humberto, da Pa
róquia de Nossa Senhora da 
Conceição, em Belford Roxo. 

Os nubentes Renata e William 
disseram sim. 

Todo o secretariado do municí
pio lá estiveram presentes, bem 

Presenças VIPs na cerimônia; Marcelo 
Alencar, Luiz Paulo, Nelson Bornier e esposa. 

como o candidato ao Governo do 
Estado, Marcelo Alencar e seu 
Vice, Luís Paulo e mais o Dep. 
Nelson Bornier avec esposa, ve
readores Valcler Vieira, Carlos 
Cid e outras lideranças políticas 
como José Abraão Haddad, Ludo 
Amon , Ernan i Boldr in, Dep. 
Laerte Bastos, José Távora, tam
bém os vereadores Renato de Je
sus e Graça Helena, além dos 
empresários Romero Pereira e 
sra e Ernesto B. Porto. 

A emoção tomou conta dos 
noivos que durante toda a cele
bração mal contiveram as lágri
mas, além do papai coruja Jorge 
Júlio que esfregava as mãos ten
tando esconder a emoção do mo
mento. A decoração da igreja foi 
simplíssima, sem ostentações 
desnecessárias, que ficou a car
go de Cileide Fátima. 

O Prefeito Aldimar Arcênio ( o 
Mica), de S. João de Meriti, disse 
presente. 
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NOVA LEI PODE DEVOLVER 
TERRITÓRIO A BELFORD ROXO 

No dia 30 de maio 
passado, no Centro de 
Educação Moderna, em 
Belford Roxo, aconte
ceu um encontro da co
munidade belforroxense 
lideradas pela Prof! Fer
nanda Bicchieri Soares 
(belforroxense roxa) e 
por certo fortíssima llilll-
candidata ao Executivo 
da cidade nas próximas 
eleições municipais, 
para dar continuidade ""---........::::=...::....;=--"-"'----"'---~"---'~~-=~ 

ao trabalho do Prefeito Deputados Antonio de Carvalho e José Paixão dando 
Jaca, com os Deputados conta do que pretendem fazer na ALERJ, com a nova lel. 

&taduais Antonio Carvalho e José 
Montes Paixão, que este último atra
vés de projeto de lei, buscará devol
ver a Belford Roxo o território recen
temente perdido em uma lei votada 
ao apagar das luzes do ano passado, 
de autoria do Dep. Est. C:Ornélio Ri
beiro, em pura e simples represália ao 
Prefeito Jaca, segundo os deputados, 
prejudicando àqueles que por opção 
não querem mais ser iguaçuanos. 

No encontro podemos citar a parti
cipação de Vítor Soares, Maria José 
(secr. geral do CEM), José Carlos 
Nascimento (representando o R.C. 
Belford Roxo), Eloisa Bicchieri 
(Tabeliã substituta do Cartório Nil
za Donni Paixão), Prof! Vilma Be
zerra e seu marido Hilton, entre 
outras personalidddes presentes, 
além, é claro, da Prof! Fernanda, 
Vice-Presidente da ACIBER e dire
tora do educandário anfitrião. 

Durante sua explanação Montes 
Paixão falou das ameaças que vinha 
sofrendo, anonimamente, de morte 
e, com efeito, nesta mesma noite foi 
alvo de um atentado à bala, quando 
no Tempra da ALERJ, conduzia o 
seu colega Antonio Carvalho, à sua 
residência. 

Paixão disse que nada o demove
ria de levar a cabo, o que conside
rava, como um ato de justiça para 
Belford Roxo e que incluiria no 
projeto, a devolução de impostos 
cobrados indevidamente pela Pre
feitura de Nova Iguaçu, àqueles, 
que porventura, tenham efetuado 
o seu IPTU, na PMNI. Por fim 
disse: "no dia da votação do projeto 
será necessário uma grande mobili
zação de belforroxenses para tor
nar mais fácil sua aprovação e Bel
for Roxo ter de volta o seu territó
rio". Briga de cachorro grande. 

PRESTIGIANDO O COMÉRCIO E A INDÚSTRIA 

DE SUA CIDADE VOCÊ ESTÁ 

CONTRIBUINDO PARA O SEU PROGRESSO 

VALORIZE O QUE É SEU ... 

e 
E 
M 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 · Belford Roxo - RJ Tel.: 761-4881 

A campanha contra a fome de sexo 

prossegue em Nova Iguaçu com um 

pagode no LE BISTRÔ animado pelo 

Grupo BICHA SEM PRECONCEITO. O 

ingresso para os casados é a doação, 
a carentes sexuais, de suas mulheres 

NÃO PERECÍVEIS. 

É que existem mulheres que já estão 

com o prazo de validade vencido e 

impróprias para o consumo sexual. 

Depois da farsa da CPI do 

orçamento, o Deputado RICARDO 

FIUZZA se lança a uma nova iniciativa: 

a implantação de uma rede nacional de 

pizzarias. A rede de pizzaiolo pefelista 
usará como filosofia de marketing 

_,_ 
VENDAS À VISTA E 

À CRÉDITO 

KILZE - Av. Gov. Amaral Peixoto, 427 - Loja •s• 
KAKO'S - Trav. Irene, 9 

Kilze Infantil - Trav. Irene, 46 

Centro - Nova Iguaçu - RJ 

"Pizza é bom e faz crescer" (a conta 

bancária) . 

Fiuzza terá como sócio nas 

pizzarias FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO. 

* Tempo de aniversário da poupança 

do IRIO INFORMAL. Uma poupança que 

já rendeu muito (muito tititi) . 

* Em 
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urna fusão do esplendor da Roma antiga 

com a moda atual. 

* Obrigado ao coleguinha DAVID 

DE CASTRO pela transcrição de 

matéria desta coluna felina no JORNAL 

DE HOJE do meu irmão VALCIR DE 

ALMEIDA. 

* Por hoje é só! 

Agora este GATO vai tomar seu pires 

de uísque e comer uma pizza a la PFL. 

Heliópolis 

comemorações 

em torno do 

aniversário de 

Maria Aparecida 

Basílio. 

FLÁVIO NAKANDAKARE COM HUMOR 

* Por falar em 

aniversário, em 

Nova Iguaçu a 

melhor opção 

para a compra 

de um presente 

de qualidade a 

preço baixo 

está na ROMA 

MODAS, na 

Heraldo Sales 

de Abreu, 36, 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
Direção: Otílio S. Rocha, 

Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 5 

Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

SEGUROS 1:c•1~14iu,,~:1~;1~1;:1t}1 
AUTOMÓVEIS ~ _a&n~nnnirreCl&n'Ô'~ /JJ.~~ 
CELULARES ~U~lbUlEi u~~ írulNJU~ 
v1 DA DIREÇÃO: s1LMÁRIA BERRIEL Tel: 7 61 8364 
PROPRIEDADES R. Rocha Carvalho1 1372/203 
COMPUTADORES Centro - Belford Roxo - RJ 
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O BALÃO 
Junho é um mês de festas, balões e fogos que 

fazem o espetáculo do céu. Não troque a alegria 
pela tristeza, pois sua arte pode incendiar a natureza 
e matar a platéia. 

Troféu Imprensa 
Muito bonito e objetivo. O júri se saiu muito bem 

e mostrou conhecimento cultural. A jornalista Maria 
Joan~ da Rádio Tupy fez uma excelente apresenta
ção. E preciso esse tipo de troféu para premiar os 
artistas pois eles precisam de palmas, amor e cari-
nho. Assim sendo eles se preparam para o próximo, 
pois precisam encontrar o sucesso. Mas pra isso 
eles precisam estudar muito. 

Compositor 
Lamartine Babo foi quem mais compôs pra festa 

junina. E fez os hinos dos clubes. Vamos tocá-los! 
Veja só: 'ISSO É LÁ COM SANTO ANTONIO'! Que 
coisa linda, heim? É nossa arte ... 

• O Tri Campeonato do Vascão foi super come
morado em Muriaé onde ele é muito querido. Carros 
e ônibus desfilaram pela cidade levando as bandei
ras do time. O Vasco está dando um banho de 
organização! 

• A Light criou mais um espaço cultural. A casa 
fica na Av. Marechal Floriano, perto da Central. A 
entrada é franca. 

• O Presidente da Liga das Escolas de Samba do 
Grupo Especial, Paulo de Almeida, assumiu também 
o Primeiro Grupo, de acesso, e disse que o mesmo vai 
encantar e haverá mais justiça. Espero. 

• Roberto Carlos vai usar agora o marrom e 
voltará ao cinema em 95. 

• A Globo deseja contratar a Hebe Camargo para 
um programa de variedades numa segunda-feira. 
Hebe ganhou o Troféu Imprensa por unanimidade. 

,. 

• Sílvio Brito vai lançar 
o livro e o disco 'Todas as 
Caras•. 

• Tom Cavalcante fará 
um programa de um minuto 

após o jogo do Brasil e narrará o gol via rádio. Ele 
ganhou o Troféu Imprensa e estará mais motivado. 

OUTRAS 
• Um abraço para Scheila, Teima, Jaqueline e 

Jorge, Superintendente do Sesc N.lguaçu. 
• O Sesc Nova Iguaçu apresenta todos os sába

dos e domingos um show musical às 18 hs, princi
palmente com os artistas da região. 

• Vera Molina e Loro apresentaram suas expo
sições no Sesc N. Iguaçu. Gostei muito do quadro 
'Navegar é Preciso•, mesmo sem moldura. 

• A Rádio Mauá-Solimões apresenta o Progra
ma Plantão do Povo, às 20 hs. E vai crescendo a 
audiência. O Historiador Luiz Carlos sempre faz 
parte do debate. Um abraço pra sua filha, Ana, 
pelo niver. 

Chorinho 
Élcio do Bandolim e Valdenir Filho lançaram um 

CD de Chorinho. O CD já foi para o Japão. Veja as 
obras: Assanhado e Brasileirinho, Pedacinho do 
Céu, Noites Cariocas, Doce de Côco, etc. 

Dulce 
Ela começou a cantar com 15 anos e participou 

de vários festivais. Assim foi ganhando o sinal verde 
dos amigos para seguir. Um belo dia foi convidada 
para o palco do Sacarrolha Bar, onde iniciou a 
carreira noturna. Dulce ama a casa e não troca por 
nenhuma outra. Ela canta aos sábados. 

Política 
1- Tem dois buracos na Av. Marechal Floriano 

perto do Túnel que poderá provocar um acidente 
breve. 
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2- O trânsito da Av. Getúlio Moura principalmente 
em Edson Passos está sempre perigoso pois vários 
cavalos ficam no meio da pista. 

3- A sinalização em Nova Iguaçu é uma brinca
deira. Ora os sinais não funcionam, ora acendem 
fracamente. 

Níver 
Não poderíamos deixar de registrar o niver de 

nossa amiga Maria José Miguellotti, ocorrido no dia 
2/05. Um abração e felicidades.xxx E neste 31 de 
maio, o niver de Suzane, neta do editor Sem Fron
teiras, J. Fontes. 

VISITA 

Diretora de Cultura Angela Mendes, da 
Seltc, em visita recente ao Centro Cultural 
Manoel Tabella, recebeu de seu d iretorTabel
la, uma fita de vídeo, das últimas exposições 
ali realizadas, diante de professores e alunos 
da casa e entre eles: Nicoleta e Sílvia, Arnal
do, Sílvia , Claudia, Neiva, Dra.llona Crespo 
(Proc. do DNER), Leônidas (Dir. de "O Inter
câmbio") e Adalberto A lamin . 

Ao centro da foto Tabella entrega a fita_ a 
Angela. 

HOTELSAYONARA 
RENATO @MOO~~ 

1 VISITE-NOS 

ROO. PRES. OUTRA, KM 7 

" 
11ACREDITANDO NO 

SÃO JOÃO DE MERITI - TEL.: 756-2863 QUE FAZ11 

Direção: Manuel J. S. Robalinho 

Entregas à 
~ ~ -:_:_""./ Domicílio 

Recebemos "Tickets" 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 

Rua Dr. Thibau, 20 - Tel.: 768-3760 
. CenJro - N.Qva _lgu_açu - RJ 
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NO DIA DOS NAMORADOS 

COMPRE O PRESENTE 

NO COMÉRCIO DE SUA CIDADE 

VALORIZE O QUE É SEU! 
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CÁ ENTRE NÓS ... IARA LIMA 

TEMPEROS - A MÁGICA DO SABOR 
Temperos frescos ao 

nosso alcance 
Os temperos são aqueles ingredientes que 

dá toque especial de sabor nos mais variados 
pratos, eles dão aos alimentos aquele "quê" e 
são importantes na cozinha. Todas as ervas tem 
um cheiro característico. Entretanto deverão ser 
usados com cuidado, pois do contrário poderão 
prejudicar os alimentos tornando-os enjoativos e 
de mau gosto. Você deve seguir sempre as 
receitas cuidadosamente. 

Podem também ser cu ltivadas em casa, não 
requerendo muito espaço. Se você mora em 
apartamento agora não tem mais desculpas. 
Delicadas, elas enriquecem o sabor e o aroma 
dos pratos, podendo ser usadas em receitas à 
base de carnes, saladas, molhos etc. 

Eis algumas delas: 

AÇAFRÃO: Muito usada no tempero de fran
gos ensopados, arroz, macarrão. Dá um gosto 
maravilhoso. 

ALECRIM: Muito gostoso aromatizar as 
carnes, peixes , frutos do mar e, p rincipal
mente, carne de carneiro. Além de tempero, 
seu chá é benéfico após as refeições como 
digestivo e contra insônia. Também pode 
ser usado o chá para desembaraçar e enxa
guar os cabelos. 

ALFAVACA: Pode ser usada em inúmeros 
pratos, dependendo do paladar de cada um. 

MANJERICÃO: Muito usado na cozinha ita
liana para temperar carnes e massas. Seu uso 
é essencial no molho de tomates. Experimente 
usá-la nos omeletes, ovos mexidos e frango. O 
chá é muito saboroso. 

ITAMAR ROSA E ZÉ 
CARLINHOS 

REALIZARAM FESTA 
PARA AS MÃES 

Por ocasião do Dia das Mães a dupla 
realizou na rua Edith Barbosa da Silva (anti
ga Lorena), no bairro do Glória, com inúme
ras atividades sociais e de autêntico lazer, 
tais como futebol das mães, corrida do 
saco, corrida do ovo na colher e outras 
brincadeiras - que fizeram a alegria - além 
de distribuição de vários brindes e rosas às 
mamães presentes. _ 

A comemoração contou com um bolo 
de 80cm x 2 metros e que·contou com a 
presença de Max Lemos e outras autori
dades . 

Foi um dia de muita descontração e alegria. 

ALHO PORÓ: É um temperinho abençoado 
por dar um sabor todo especial em frangos 
ensopados, sopas, carnes etc ... 

ORÉGANO: Folha aromática. É a alma da 
pizza. Também utilizada nos molhos, peixes, 
carnes, frangos. 

COENTRO: É indispensável para temperar 
peixes. Muito usado na culinária baiana. Muito 
d igestivo. 

Em todas as regiões do Brasil 
encontramos fontes 

riquíssimas de hortaliças e de 
ervas que são desprezadas 

como se fossem "matos'._ 

NOZ-MOSCADA: Usada para aromatizar 
carnes, verduras molhos e tanto em pratos 
salgados çomo em pratos doces. Deve ser 
colocada por último e fora do fogo para não 
perder o seu aroma. 

HORTELÃ: Essa plantinha é a alma do quibe. 
Usada também nas canjas, molhos, rosbife e 
peixes. O chá em jejum, combate verminoses. 

GENGIBRE: Utilizado como ótimo condi
mento armático para temperar p_acas, veados 
ou para preparo de bebidas e licores. Sem nos 
esquecermos do famoso "quentão", que não 
pode ser feito sem ele. No emprego medicina
caseira faz sucesso para aliviar a tosse. Basta 
mastigar um pedacinho, ou fervido no leite. 

ERVA-DOCE: É a fruta da erva-doce e não a 
semente como muitos pensam. São grãozinhos 
alongados, de cor cinza esverdeada e usada 
no preparo de molhos de sabor estimulante, 
próprio para carne de porco ou caça. 

MOTEL 

No 
COMANCHE 

o Amor é 
muito mais 

Amor! 

Suítes de luxo com TV a cores -
Cine Privê - O Melhor Som -

Cozinha de Primeira 

Piscina com Sauna e 
Hidromassagem 

Desconto Comanche 20% Dom a Sexta. 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
- Tel.: 767-1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

PÁPRICA: Tempero feito com sementes se
cas e moídas dos pimentões. Dá um gosto 
muito agradável às carnes, aves, caças, cana
pés de queijo, ovos e molhos. 

Em todas as regiões do Brasil encontramos 
fontes riquíssimas de hortaliças e de ervas que 
são desprezadas como se fossem "matos". 
Realmente podem ser tomadas como "matos" 
só que nutritivos e substanciosos, que pode~ 
riam fazer a sustentação da mesa do pobre, 
hoje tão carente e sem ajuda. 

Tenho observado que nossa população e 
principalmente o mais carente só conhece c0uve, 
cebolinha, salsa. Nem mesmo o agrião é levado 
à mesa. É uma pena, porque ao invés de comer 
macarrão com farinha, cada família poderia sus
tentar de maneira sadia, farta, éconômica e su
.prindo assim suas necessidades nutricionais, 
aproveitando toda a riqueza do solo brasileira no 
combate à desnutrição e anemia. 

Vejamos alguns "matinhos" que podem ser 
levados à mesa e por ignorância ou desinfor
mação são jogados fora: 

As folhas de beterraba, brócolis, rabanetes, 
couve-flor, dente-de-leão, talos de abóbora, ba
tata-doce, funcho, tanchagem· e· tantas outras 
que nos fornecem pratos saborosos que, se 
pr~parados com capricho e temperinhos, não 
ficarão devendo nada aos outros, tanto em 
nutrição quanto em paladar. 

Com essa complementação alimentar tão ri
ca, farta e variada, duvidamos que os brasilei
ros continuem desnutridos. Vamos esperar que 
os governantes dêem a atenção necessária ao 
problema nutricional brasileiro para acabar de 
vez com a fome e com campanhas meramente 
paliativas ao seu combate. 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! , 

MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

***** RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 
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Equipe Sem Fronteiras 

R e .NOVA IGUAÇU - Eurídice Baroni, 
a "Mãe Rotária do Ano". 

Eurídice Baroni, ladeada por M" da 
Conceição e Abdala Arydes, emocionada 

com as homenagens de que foi alvo. 

Em solenidade concorridíssima o 
Nova Iguaçu, numa sexta-feira memo
rável, prestou homenagem às mães, 
tendo cm Eurídice Baroni a escolhida 
como "Mãe Rotária do Ano". O Sr. 
Alberto Piedade fez a leitura de um 
poema enaltecendo a figura daquela 

R C MESQUITA 
Homenageou as Mães 

Raimundo Luz entregou a cada uma das 
mães presentes um diploma alusivo, na 

foto Marise d.e Freitas recebe o seu. 

Em fraterna reunião ocorrida na resi
dência de Aureliano de Sales, o Mesqui
ta, como a maioria dos Rotarys, prestou 
também suas homenagens ao Dia das 
Mães. Nesta oportunidade foi anuncia
da a completa legalização da Casa da 
Amizade local e também a admissão da 
Dr1 Arlete Fontes Padilha, como sócia 
honorária daquela unidade rotária. A 
documentação da Casa da Amizade foi 
entregue a Inácia Luz, sua atual presi-

Abdala Arydes faz a entrega a Eurídice do 
Diploma de "Mãe Rotária do Ano". 

que é a responsável pela construção de 
uma sociedade sadia. A saudação e os 
motivos da homenagem foram feitas por 
Assis V. Fernandes. Ao final da home
nagem Dª Eurídice recebeu de Abdala 
Arydes um diploma alusivo e um bou
quet de ílores de Mª da Conceição 
Arydes. A emoção foi a tônica ... 

A Dr" Arlete Fontes Padilha, da LBA, exibe 
orgulhosa o seu diploma de sócia-honorá

ria, observada por seu marido Elson Padilha. 

As homenagens da noite em foto especial 
para SEM FRONTEIRAS. 

dente. Flávia Luz representando os fi
lhos, rendeu homenagem à elas. Todas 
foram consideradas "Mães do Ano". 

A FOME NÃO ACABOU! 
A CAMPANHA CONTINUA ... 

Entregue sua doação em gêneros não perecíveis no 

CENTRO CULTURAL MANOEL TABELLA 
R. BERNARDINO DE MELO, 1737 C/16 

OU EM NOSSA REDAÇÃO. 

-ELES CMEGARÃO AOS CARENTES. 
-fl,....,.. -.,.., .... -;,, ...... . ,,.. "-ri._••~•• - · • :1 ,., t__• 1 •.t.. __ , -•.-
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R C QUEIMADOS ENTREGOU 
CADEIRAS DE RODAS 

lslam efetuou a entrega da cadeira 
a Marlice. 

Com a presença da Primeira Dama do 
Município, Marlice Pereira, Elta Ferrei
ra, Osny Azevedo, Abdala Arydes, Ge
raldo da Conceição, Antonio Ribeiro e 
outros rotaryanos, o Queimados, do 
"elétrico" Islam Batista, além das home
nagens prestadas às mães, efetuou a en
trega de duas cadeiras de rodas para pes-

Momento em que Elta fez a entrega 
da cadeira à Ledl Marchlnl, 

ladeada pelo lslam. 

soas necessitadas. A primeira foi para 
Geraldo Rosa da Silva entregue a Ledi 
Marchini, entregue por Elta Ferreira, a 
segunda a Marlice, para Geraldo Elia 
Capochim, entregue por lslam. A oração 
às mães foi feita por Antonio Ribeiro -
"o grande tribuno". 
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R C NOVA IGUAÇU AUSTIN 
TEM NOVO SINO 

O ''franciscano" Paulo Roberto Dias 
recebeu emocionado a doação 

Numa singela reunião no Aus
tin, presidido pelo ''franciscano" 
Paulo Roberto Dias, membros 
dos Rotarys Nova Iguaçu, Quei
mados, Nova Iguaçu-Leste, 
Mesquita e Pavuna, fizeram a 
doação de um novo sino àque-

... .• 
Mal contendo as lágrimas, Paulinho faz 

soar o novíssimo sino. 

la unidade rotária, já que o an
terior se extraviara por ocasião 
da mudança de local das reu
niões. Na oportunidade este 
símbolo rotário foi entregue pe
los rotaryanos Abdala Arydes, 
lslam Batista e Luiz Fernando. 

MÓVEIS Ha~~~-
cLAssE, QUALIDADE, REQUINTE E BOM GOSTO. 

VOCÊ ENCONTRA EM MÓVEIS HOBBY. 

MÓVEIS SOB MEDIDA - FABRICAÇÃO PRÓPRIA. 

Rua Ataíde Pimenta de Moraes, nº 296 - Centro - Nova Iguaçu 
(Ao lado da Receita Federal) - Tels:: 767-4049 - 767-8215· 
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ALIMENTAÇÃO - A BÁSE DA SAÚDE E 
,., 

EDUCAÇAO RACIONAL 
Acreditando que o uso correto da alimen

tação, na quantidade e qualidade, dá ao ser 
humano condições propícias para desen
volver suas habilidades físicas e mentais e 
devem ser norteadas pela ação política go
vernamental; na presunção de que a segu
rança será equilibrada pela boa prepara
ção humana de poder e ter condições de 
trabalho, este breve comentário terá como 
meta reunir idéias sobre o uso do solo e das 
águas como celeiro inconteste das necessi
dades humanas. 

Ao percorrer, vez por outra, as estradas do 
Estado do Rio de Janeiro, Estado este ainda 
considerado "pérola" do Sistema Federativo 
Brasileiro, verificamos que a dupla, ou até 
mesmo a tripla, inferência do poder público, 
isto é, Município-Estado-União, deveria ser 
melhor coordenada na ação do que plantar, 
q1Jando e onde, aproveitando a diversifica
ção de produção do solo fluminense, a fim de 
que os prejuízos da lavoura fossem minimi
zados na ocasião da venda ao intermediário 
e até ajustar a vocação produtiva do Estado, 
com vistas a atender a vocação predomi
nante da cultura, leia-se por excelência do 
turismo. Como poderia ser explorado o pai-

mito, cogumelos, aspargo, entre outros, para 
consumo em restaurantes dedicados às igua
rias, também seria doutrinada a alimentação 
de nossos jovens na idade pré-escolar e esco
lar.Sem fundamento perdemos, há alguns 
anos, a Indústria Anglo, em Mendes ( que do 
bovino fazia do abate aos enlatados, passan
do por todos os produtos e sub-produtos 

,, 
"E comum ser ouvido 

entre uma conversa e outra 
que tanto o agricultor 

quanto o pescador querem 
muito pouco". 

conhecidos), com prejuízo sócio-eéonômico, 
visto que a cidade florescente como ponto 
econômico-financeiro perdeu, obrigando 
aos munícipes e deixarem seus lares para 
buscar novos empregos, sem que houvesse 
urna reabilitação e sem que o Estado execu
tasse qualquer ação ou reação ao fato. 

Observamos na costa marítima fluminense 
cerca de trezentos quilômetros onde pesca-

dores marítimos não têm qualquer política 
gerada pelo Estado, embora empresas in
ternacionais postadas em Campos, cabo 
Frio e Angra dos Reis, logicamente aten
dendo às suas necessidades comerciais, 
subvencionam e exportam o melhor do 
produto pescado. 

É comum ser ouvido entre uma conversa e 
outra que tanto o agricultor quanto o pesca
dor querem muito pouco. O primeiro, estra
das ensaibradas e escolas de técnicas agríco
la::i e o segundo segurança para suas embar
cações e vidas no mar e o retorno da extinta 
Escola Profissional de Pescadores: lógico se
rá a estrutura da Secretaria de Estado de 
Abastecimento e Pesca ter como direciona
mento a produção do que é necessário e 
melhor para atender ao povo fluminense, o 
melhor para trazer recursos financeiros ao 
Estado e um firme propósito de levar às 
mesas das famílias fluminenses o pescado. 

Os nutricionistas e outros profissionais da 
área afins doutrinam o melhor para o povo 
que, em consequência, conseguiria ter saúde, 
condições de apreensão da escolaridade, en
tre outras facilidades de vida. 

José Guilherme de Moraes 

-PUBLICAÇOES DO SEBRAE 
Dando continuidade as suas interes

santes publicações de apoio logístico 
àqueles que desejam montar seu próprio 
negócio, o Sebrae acaba de lançar novos 
livretos da SÉRIE OPORTUNI
DADES DE NEGÓCIOS. 

Nas novas edições você vai encontrar: 
Como Montar Indústria de Beneficia
mento de Sucata de Vidro; Como Mon

. tar Armarinho; Como Montar Indústria 
de Plásticos Granulados; Como Montar 
Vidraçaria; Como Montar Fábrica de 
Móveis de Fibra de Vidro; Como Montar 
Loja de Materiais de Construção; Como 
Montar Padaria; Como Montar Restau
rante Self-Service; Como 

Rocha, 85, 1 ° andar; em Queimados Rua 
Laerte Acácio da Silva, 40; em São João 
de Meriti, Rua Manoel Francisco da Ro
sa, 88 - 1° andar. 

Além disso estes balcões oferecem os 
seguintes cursos para junho: Nova Igua
çu - Como Iniciar Seu Próprio Negócio, 
de 6 a 10/6 e Modelagem Básica Indus
trial, de 13 a 24/06; Queimados - Desen
volvimento Comportamental da Secre
tária, de 05 a 09/06 e Como Iniciar Seu 
Próprio Negócio, mais Como Adminis
trar Sua Micro e Pequena Empresa, de 
12 a 16/06; S. João de Meriti de 6 a 17, 
Iniciação ao Estilismo e de 20 a 15/07: 
Modelagem Industrial. 

Montar Confecção de Arti
gos de Cama e Mesa; Como 
Montar Fábrica de Móveis 
Tubulares; Como Montar 
Fábrica de Temperos; Co
mo Montar Oficina Gráfi
ca; Como Montar Fábrica 
de Biscoitos; Como Montar 
Marcenaria; Como Montar 
Comércio de Sucata Metá
lica. Estas e outras publi
cações você encontra nos 
Balcões Sebrae. Em Nova 
Iguaçu: Av. Gov. Amaral 
Peixoto, 236, 1 ° andar; em 
Belfol:'d Roxo Ruã 'Fl'orípes 

· Rui Prof# Venlna Gorref TOll'W, 230. 
NOVA IG1,/AÇU ti' . 

• RUI C8nnell Dulra, 1.728. 

NILÔPOUS ti' 791-4112 
Rua AntOnlo Telles Menezes, 41 - sala 308 

SÃO JOA~.~ MERITI . • • •• 1' 7 • 
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, 
DESTAQUE POLITICO 

J. FONTES 

Vereador José Carlos Nunes de Paula 
Dando continuidade a este traba

lho de informar o lado positivo das 
coisas, nesta edição estamos enfocan
do a ação desenvolvida pelo Ver. José 
Carlos, atuante edil da Câmara Mu
nicipal de Queimados. 

Um dos projetos já aprovados e já 
em execução do edil é o que isentou os 
queimadenses da famigerada taxa de 
iluminação pública, ainda existente 
em outros municípios, uma outra de 
sua autoria isenta o cidadão carente 
do pagamento do IPTU de imóveis 
até 35 m2, cuja renda não ultrapasse 2 
salários mínimos, estendido este beneficio 
aos aposentados por invalidez, o pensio
nista,o ex-combatem e, que tenham ames
ma faixa de renda, independentemente da 
área que o imóvel ocupe. 

Vai reapresentar na Câmara Munici
pal, o projeto de lei que trata da elimi
nação da taxa de renovação dea lvará de 
localização, que foi rejeitado na legisla
tura passada. 

"Estamos encaminhando agora um 
projeto na área do meio-ambiente, vol
tando nossa atenção à preservação de 
nosso verde, nossos rios e tudo mais que 
envolve as questões ambientais" - disse 
Zé Carlos. Quanto as indicações que já 

encaminhou ao Prefeito considerou to
das importantes, mas destaca a quedes
tinou a extensão de uma linha de ônibus 
Riachão-Jardim Paraíso e as que já fo
ram realizadas nos bairros São Roque e 
Santa Eugênia. Estamos também viabili
zando, hoje, uma escola para esta região 
de 1ª a 4ª séries. E também o Projeto de 
Declaração de Utilidade Pública para a 
Casa de Caridade José de Anchieta. 

Hoje como candidato a Deputado Es
tadual pelo PL(22139), pretende trazer 
para aregião todos os beneficias que pu
der aprovar na ALERJ. Dizer que tenho 
um projeto não posso dizê-lo, a prática 
e a experiência legislativa estadual é que 
irá nortear o trabalho que será todo di
recionado à população - conclui. 

CARLOS ALBINO DOA CADEIRA DE 
RODAS A DEFICIENTE 

O Vereador Carlos Albino, Pres. da 
CMQ, entregou mais uma cadeira de 
rodas- própria para b.anho do deficiente 
- atendendo a mais uma solicitação que 
lhe chegou, levada à residência da famí
lia do deficiente e recebida pela Prof' 
Efigênia, de quem é parente. 

Albino começou campanha 
de doação de livros para 
"Biblioteca Comunitária". 

"Doe um livro; ajude uma criança", 
este é slogam da campanha já iniciada 
por Carlos Albino, conclamando todas 
as camadas sociais a doarem livros para 
a formação de uma "Biblioteca Com uni-

tária", para facilitar as crianças princi
palmenteas carentes que não têm poder 
aquisitivo para adquirí-los. 

Os locais para a doação de livros são: 
Papelaria e Livraria Belulix; Serviço de 
Atendimento Comunitário (R. Coringa, 
64, Carmarim), no Gabinete de Carlos 
Albino; Bazar e Lanchonete Casa da 
Dinda. Vocé pode ajudar, faça-o. 

Preocupado com o progresso e a qua
lificação de mão-de-obra, o Ver. Carlos 
Albino está se empenhando para conse
guir uma área para ser instalada uma 
unidade do SENAC, com o sinal verde 
do pref. Jorge Pereira, na doação do 
terreno. 

Fachada do Novo Beirute, em modernas 
instalações. 

Com a presença do Secr. de Fa
zenda do Município, Eloar Antonio 
Vago, Manuel Aguieira e Sra., Ra
miro Venâncio e o pimpolho e al
guns outros queimadenses, nosso 
amigo Yossef Zaaitar (Zezinho do 
Beirute) inaugurou sua nova loja 

Administração 

Na foto Manuel Agueira e Sra. Wahlbe Zaal
tar, esposa do Zezinho (sentado), ~amlro e 

seu filho, durante a lnauguraçao. 

em Queimados, na Rua Ver. Mari
nho Hemetério, 222, no Centro da 
cidade. 

O Novo Beirute é especializado na 
cozinha árabe. Presentes idem Jorge 
Falcão e Sra., Oswaldo Proença e Sra. 

DISK PALHAÇO 

TIO ALLAN E SUA 

CELSO'S e Informática Ltda. 

Direção: 
Celso Ferreira da Silva 

Administrador 
CRA/RJ 24.438-1 

MEU MÉDICO - MEU AMIGO. 
O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 

SAÚDE DA POPULAÇÃO OE TODA A 
BAIXADA FLUMINENSE. , 

BANDA, MAGICOS, ETC. 

LALAÇA 

768-3655 

Venda de E9uipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática. 

Desenvolvir:iento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 • Queimados - RJ 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.):- 665-1026 

( 2ª FEIRA DIA TODO) 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220-
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 
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LAR DE JESUS: CARINHO E AMOR .... 
DEDICADO AS CRIANÇAS 

········· ··········· ··········.···-·-·.•· ·.· fltltfi~?i\l/(;:::::t)}ffff}ftt{ff 

r:r:1 1:1:nir:rn:11 rnrt:::tit:1:e1~r :1JM1=1: 
·,•:•:::·:::·:::·=·=•:•:❖::;::::::::::::::::::::::::::::::::: : . : - :- :-:❖.·-·.·.·.-•••••• 

. . . ....... -·. .. ··::;:::t?;,,.·: 
. .· . : . ·.. . . 

Nos idos de 1941, um grupo de abnegadas pessoas, (partindo de uma 
idéia surgida no Centro Espírita Fé , Esperança e Caridade, na Rua 
Bernardino de Melo 2179, entre elas o Prof. Leopoldo Machado, idéia 
que fora lançada por sua esposa Marília Barbosa para a fundação de 
.uma entidade para abrigar crianças e velhos e que tomou o nome de 
LAR D E JESUS, se deu efetivamente em 2 de março de 1941. 

Na foto o grupo de meninas que encontram apoio, carinho e 
amor de pessoas anônimas, da forma que Jesus nos ensinou. 

Sua primeira diretoria foi formada por Marília barbosa (Presi
dente), Idalina de Aguiar Matos (Secretária), Olga Moreira (Tesou
reira) e Filomena Januzzi Bazilio (Procuradora) que foram criando 
a estrutura para a efetivação da idéia que acabara de ser lançada, 
com o apoio de 35 outras senhoras e no endereço acima foi feita uma 
reunião, quando foi criado o seu estatuto no dia 1° de maio do 
mesmo ano. E uma assembléia o sacramentou. 

O LAR DE JESUS é uma instituição filantrópica cristã, com 
personalidade jurídica própria e que atualmente abriga 33 meninas 
de várias faixas etárias, com os recersos para sua !Ilanutenção pro
vindo de doações de pessoas caridosas e do COLEGIO LEOPOL
DO, que possui um departamento especial para este assunto. Essas 
doações (da qual você também pode participar), são basicamente 
em espécie, alimentos, vestuário etc. Mas o principal mesmo é o 
amor e o carinho que estas crianças, algumas órfãs, necessitam. 

Por ocasião de sua fundação foi criado um trahalho de cooperação 
intitulado CELJ - "Confraternização Espírita Lar <.le Jesus", que anga
riaria os recursos para sua manutenção. Independentemente da Dire
toria atuaram o Prof. Leopoldo Machado, J.B. Chagas, Emídio Ribeiro, 
João de O. Melo, Bernardino A Gomes, Antonio Farraiolo e Carlos 
Pelincado que contribuíram para a sustentação logística da casa, inclu
sive à aquisição de terreno para aconstrução de suas acomoda'iões, o 
que se deu no Bairro Caonze, onde é sediada até nos dias de hoje, aa 
Rua Leopoldo Machado, 50, que inicia na Praça Marília Barbosa. Na 
época, o terreno custou 11 mil contos e 500 mil réis. Todas as meninas 
abrigadas no LAR DE JESUS estudam no Colégio Leopoldo e sua 
atual Diretoria é composta por Fernando Brás (presidente), Sr. Fábio 
(tesoureiro), Vera Lúcia Barros (1ª secretária), Rosa Maria da Silva 
Silveira (2ª secretária e ex-interna da instituição) e o Prof. Paulo de 
Tarso Machado de Barros como procurador. Busque um tempo, saia 
do seu egoísmo e visite esta benemérita obra. 

AS ÁGUAS VÃO 
ROLAR NA BAIXADA 

Na foto da esquerda para a direita:Antonio José Borges da 
Costa, Pres. do Conselho da FIRJAN, na Baixada, e Raimundo 

de Brito expondo os projetos em andamento pela CEDAE. 

Em encontro realizado entre empresários dos muni
cípios da Baixada, com o Presidente da CEDAE, Rai
mundo de Brito, acompanhado de vários diretores 
dessa estatal, através de esclarecimentos ilustrados 
em projeção de "slides" prestou contas do que está 
sendo realizado, em obras diversas, para a melhoria 
do abastecimento d'água na região. 

Ao iniciar sua exposição, Raimundo de Brito agrade
ceu a presença de todos e o convite formulado pela 
FIRJAN, para este debate de esclarecimentos. Disse 
Raimundo, que o Guandú é hoje responsável por 80% 
do abastecimento d'água do Grande Rio, mas que a 
época de sua construção, no Gov. Carlos Lacerda, foi 
para atender às necessidades do antigo Estado da 
Guanabara. Com a fusão, deixou de existir a razão dessa 
exclusividade. Acrescentou que, ainda nos dias de hoje, 
ao lado do Guandú existem comunidades sem água, 
mas que esta não falta em Ipanema, Zona Sul do Rio. 

Entretanto com as obras que vêm sendo tocadas, o 
quadro vai se reverter com a ampliação de todo o 
sistema de abastecimento, a Baixada irá ser beneficia
da com o tratamento de mais 2 metros cúbicos/segun
do, o que representará um reforço da ordem de 600 
milhões de litros. 

Acrescentou que a CEDAE vem realizando in\'asti
mentos de US$ 11 O milhões que estão sendo empr&
gados não só n~ ampliação da adutora da Baixada (no 
Reservatório de Marapicu), bem como na Estação de 
Tratamento do Guandú, cujo sistema é um do~ mais 
eficientes do mundo, tendo qualidade até superior à 
água de Paris, segundo ele. 

Mais detalhes na pág. 4 
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t')'eJte !l'ês, 4;.'Junho vencemos Nada, abSolutamente nada,_ v~i EXEMPLO A SER SEGUIDO 
mais umà;~tapa náttajetória deste nos fazer MÜdat dé'êamínhà. Nbssâ 
nosso e,aj'pre~rí(:liménto jornalístico. linha editoriat1vai continuar seriqõ ;a: 
Estarnos''êôfranôo,ho terce)ro ano mesma •. ou seja, o · lado.positiyo,d~,: .: 
de publicação ~essê seu. JORNAL informação. O lado negativo,tâo'êh; 
SEM FRONTEIRAS.. fatlzado, continuaremos deixando 

:-.-.. - . 

O caminhctàtê aqui não tem sido com os qutros. 
de flores,· fTJ.as·torri !garra, fé e de- Em brove novos assuntos virão a,:,. 
terminação, temos· quebrado os sec enfocados para atender a ~rn 
espinhosqueseno#~arecemna uníverso 'maíor de leitores e, em 
estrada~ ,, ,.,,,.,· consequênÇi;:t.. .um numero mais si:::· 

Temos·bLJ§.'é4â~]i§i;Í~mpo todo, a gnificatiJ§i'.~~;porisurnidores dos 
melhoria d~'.:sêy{~aÔ' editorial- . produtos:yfoercadorias i:tServtços 
gráfico inserin~;~µptos·'os mais ' -Tanunciados'~rn nossas páginas(· 
variados, para:~~~nd~f:a9 gosto de ., ' Temos'cijrtêza quéyamos co,nti.i' 
cada um de nêissos·Jeítor~;s, ·méta nua!' ~af)dõ da &édibílídade que 
final de nosso m~Ô 1/~§?lho. nosso ·Jo.giaj '. já atcànçou. empÓrà· 

Durante todo;:e~e percl;Íro.o·nos- pequeno:, Mas ningtiém nasceu · 
sa preocupação maior foi de trans- grande.i.Ã.\1ocê. nosso leitm, e a 
mitir as informações com isenção você hosso anunciante nosso prei-
de ânimo, SéITl, quaisquef compro- ·. to d~ gratidão, por termos chegado 
metimentos' p()lítico-partldários, e até aqüi ir J~1Je es~é}àm~ juntós 
sem discrimináÇóes de qualquer or- hojeJ. artjàhh~ e seni'pre~ ::: ~--=. · ·:: .. _:~:-·-·-·-· 

dern. Não po_d~riamos, encerrafü:id{'.'. 
Temos buscado, ta_mbém, infere- deixar déêítar todos àqueles que'.;,:: 

mar com serenidade, ;_$eriedade e, contribuem para o sucess6 dês.Sé' ' 
principalmente, imparcialidade os jornal, osnosso.scofunistase arfü;Ür,. 
fatos tais quais eles se apresentam. tistas que também fazem parte des+ 

Porém não teríamos chegado até sa história 
aqui se não fosse o crédito que nos- Se venceirios esta etapa deve-: 
SOS anunciantes nos têm dado, tan- mos a todos vocês. 
to os antigos, quanto os novos, aos 
quais ,:igradecemos penhorada
mente. 

Muito.obrigado · · •·.·· .. ·.·.-. 
-·-·-: ._.,_t· 

J. Fonte~:,_: :Jr 
:❖ - :---::=:::=:: ::::. 

Projeto idealizado pelo presidente do 
grupo RIPASA S/A Celulose e Papel, 
Abrahão Zarzur (Araraquara-SP), vi
sando ao desenvolvimento sustentável 
irá amenizar os efei10s dos impactos am
bientais decorrentes do uso intensivo do 
solo em reflorcstamentos. 

A Empresa em questão quer transformar 
uma área nativa de 400 mil metros quadra
dos, num centro de referência em pesqui
sas de reprodução de espécies da Avi-fau
na brasileira ameaçados de extinção que 
será o "Núcleo Faunístico" na Fazenda 
Fortaleza, próximo a Araraquara. 

Ela pretende investir, ainda, em es
tudos de reintrodução de espécies e 
para isso vem firmando convênios com 
universidades paulistas que em seu 
projeto piloto conta com recursos es
peciais a ser implantado em sete par
ques florestais desse grupo empresa
rial, com 12 mil hectares destinados à 
preservação permanente. 

Segundo Zarzur, o grupo tem a verba 
que precisar, mas para gerar conheci
mento de causa com embasamento cien
tífico. Desd 1987 existe no Núcleo um 
programa de educação ambiental, que já 
está incluído no curriculum de escolas 
da região de Araraquara e São Carlos. 
Em uma trilha ecológica alunos de Sª e 
6ª séries têm oportunidade de conhecer 
de perto vários aspectos relativos ao 
meio ambiente. 

Técnicos da empresa estão realizando, 
em urna primeira etapa, pesquisas sobre 

cf) UNILAJE ... ADVOCACIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
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Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Figueira - D. Caxias. 

Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 - Centro - Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Pro~ Venina C. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels .. : 767-9280 -·767-5342 - 776-1807 

m Trabalhista, Família, Cível, Previdenciárias e 
Acidente do Trabalho. 

Anna Maria Martins Duarte Fávaro 
"i' Luiz Carlos Fávaro 

A. Bernardino de Melo, 2075 s/ 204 - N. 1. - Tel: 767-3825 

SAPATARIA CANDINHA 
"A que mais barato vende, melhor atende". 

Venda com cartões de crédito, sem 
acréscimo em URV do dia. 

Rua Otávio Tarquinio, 20 a 32 - Nova Iguaçu 

a flora local e seu "status" atual cujo 
objetivo é detectar qual o grau de per
turbação nos fragmentos florestais sem 
volta do remanescente de mata nativa e 
identificar qual a influência do fogo, gra
míneas, cipós e do próprio eucalipto no 
ambiente. 

Diz o Engº Florestal Francisco Ribei
ro, do Deptº de Genética e Melhora
mento da· Fazenda Fortaleza: "Para cada 
situação serão implantadas medidas di
ferenciadas". 

As Universidade Federal de São Car
los (UFSCAR) e Escola Superior de 
Agricultura Luís de Queiroz (ESALQ
USP) são as primeiras a participarem 
dos estudos. 

De acordo, ainda, com o biólogo Adal
berto Cunha, com a pressão da agricul
tura de citrus, cana, soja, além do euca
lipto e o próprio desenvolvimento da 
região, forçaram várias espécies a busca
rem refúgio em área de mata nativa da 
própria empresa e de outras fazendas 
periféricas. Adalberto Cunha, que 
acompanha toda a estrutura do núcleo 
concorda que a área não é bastante 
grande para abrigar uma elevada diver
sidade de espécies e acrescenta: "Os pri
meiros indícios demonstram que existe 
um desequlibrio e deficit entre preda
dores como lobos, raposas, gatos e her
bívoros como paca, veado, cotia e capi
vara, entre outros". Este trabalho é um 
exemplo a ser seguido. 

(Interino) 

CAMPANHA 
"SEM FRONTEIRAS" 

CONTRA AIDS 

Contabilidade 

Nelson Bornier ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ., 

• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prof'" Venlna Corrêa Torres, 230 -10° andar 
Centro • Nova Iguaçu - (Sed~ Própria) 

Tela.: 767-1747 e 767-7621 

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° Andar-Centro - Nova Iguaçu -RJ -Tel.: 768-5847 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
Manoel Tabella DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

Obsessões Dermatológicas 
CITAREDO - Tarquinia, 
Túmulo dos Leopardos 

Entre os neuróticos, não são raras 
as obsessões ditas dermatológicas, 
por vezes sobremodo rebeldes. Nos 
estados de angústia e de ansie
dade, há doentes que se automuti
lam, arrancam os cabelos, os pelos 
do corpo, as cutículas das unhas, 
as películas dos lábios, que che
gam a sangrar - e até se infectar. 
A atenção de vários desses doentes 
fixa-se na pele, sobretudo em pa
cientes do sexo feminino, que se co
locam diante do espelho, exami
nam cuidadosamente a pele, 
espremem cravos e espinhas, de
pilam exageradamente as sobran
celhas, causando lesões cutâneas 
::iue se podem comparar a verdadei
ras automutilações. Conquanto re
conheçam o absurdo de semelhante 
conduta, não resistem elas as idéias 
obsessivo-compulsivas que as do
minam, reincidindo frequentemente 
nesses atos que se podem classifi
car de mórbidos. 

e esse fato favorece muitas vezes o 
diagnóstico. 

Muitos dos concomitantes físicos 
das emoções atuam, através do sis
tema nervoso simpático, sobre o te
gumento cutâneo. Distúrbios vaso
motores, nos h iperemotivos , 
provocam tanto o enrubescimento 
como a palidez, conforme se verifi
que predominância de vasodilata
ção ou pelo contrário, de vasoconstri
ção. A horrip i lação é fenômeno 
comum após as comoções. 

Dupré ao estudar os sinais físicos 
da emotividade, assinala frequência 
do dermografismo e dos transtornos 
da sudação, que tanto pode apre
sentar-se diminuída como, o que é 
mais frequente, muito aumentada. 

A tendência a incriminar-se o apare
cimento ou agravamento de afecções 
cutâneas a fatores psicógenos é cada 
vez maior. 

O tratamento nesses casos, será 
idêntico ao das neuroses, recorren
do-se aos médicos, e sobretudo à psi
coterapia. 

O tempo é o Senhor da Razão 
Que Deus nos aiude e ... Até lá ... 

O afresco pode ser atribuído ao 
final da primeira metade do século V 
A.C., quando se fazia sentir em Tar
quinia a influência da arte grega éti
ca, na fase que, pela seriedade que 
em geral marca os temas e sobretu
do pelo rigor desadornado e intenso 
da forma que os exprime, é denomi
nado de 'estilo servo', estilo que, 
além de ser bem caracterizado, se 
revela em obras de altíssimo nível 
artístico e conceituai, tanto na escul
tura como na pintura dos vasos, na 
glíptica, nas moedas. 

Em Tarquinia, a essa fase estilísti
ca corresponde quase normalmente 
uma composição técnica na decora
ção tumular: a de uma cena de ban
quete na parede do fundo oposta à 
entrada, em cujos lados, nas pa
redes laterais, se movem músicos e 
dançarinos. 

No Túmulo dos Leopardos, a figu
ração evidentemente feita sobre a 
pauta de modelos de alta classe ou 
de q'ualquer modo aderi rido de for -
ma relativamente estrita aos mes
mos, denota desenho até certo pon-

to grosseiro, aliás, não isento de um 
aceitávP.I gosto, por certo, ar entre o 
escolástico e o popularesco. Na figu
ra ao lado da que reproduzimos, por 
exemplo - e citamo-la pelo valor de 
contraste e portanto de esclareci
mento da de nossa estampa - repro
duzindo um tocador de flauta que se 
move a passo veloz, quase agitado, 
os pés e especialmente as mãos e
normes (uma das mãos é maior que 
a face), talvez para acentuar o hábil 
movimento dos dedos que percor
rem a flauta, e não se poderia dizer 
que a proporção destoe e seja de 
evidência tal que suscite severidade 
de juízo. 

A figura de nosso detalhe é de 
qualquer forma muito melhor realiza
da. 

Agrada o senso do movimento um 
tanto anguloso que. decerto, nos da 
um trecho de música de um motivo 
usado na realidade que o pedia. 
Agrada, além disso, a atenção que 
se lê na face e a facilidade com que 
a mão percorre as cordas da lira. 

Conclui na próxima edição. 

Em Medicina do Trabalho também 
se observam, com relativa frequên
cia, afecções simuladas, que são re
conhecíveis pelo fato de não se asse
melharem às lesões típicas. Em 
regra, para iludir o médico, os que as 
praticam capricham na sua execução 

M. Simões Neto 
O Médico da Família 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella - Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 - Vila Garrido - N. Iguaçu - Tel:767-1721 
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DOENÇAS EMOCIONAIS 

PSIQUIATRIA. MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
Professor da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO 

CREMERJ: 52.27282-5 - Tel.: 768-3884 

REI DOS BANCOS 
• Bancos attos reclináveis p/ todos os carros à base de 

troca - Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
• Carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 
Direção de Reinaldo 

Av. Benjamin P. Dias, 830. Be!0<d f'<lxo · Tel.: 761-0285 
R Braga, 5 - Penha Circular (esq. c/LoboJr) Tel·28=48 

;\lED C01'1\ÉRCIO E 
SERVIÇOS HDA 

WWW 

Materiais de Escritório em geral e 
Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124 - 'l? and. 
São João de Meriti • RJ 

Tel: (021) 756-3414 Fax: (021) 756-3414 

ia,..._m_igrolf©,__ ,, .... 
LEGALIZAÇÃO DE 

FIRMAS 

DIREÇÃO: FALCÃO 
CRC/RJ: 20416 

Trav. Irene, 11 - 2° Andar 
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 768-0004 

Desperte a Alma 
Artística que há em Você. 

CENTRO CULTURAL 
MANOEL TABELLA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO S/ TELA -
DESENHO ARTÍSTICO • GRAFITE - PASTEL 

- CRAYON - PINTURA EM VIDRO -
TAPEÇARIA. 

RUA BERNARDINO DE MELO, 1737 C/16 
V. GARRIDO - NOVA IGUAÇU· 767-1721 
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MODUAN MATUS - o poeta urbano ENFOQUE DO COTIDIANO 
ZÉ DO POVO 

Auto se in
titulando o 
"poeta pom
bo", por ser 
uma ave que 
vive nas ci
dades Ed
gard Vi~ira 
Matos, ou 
Moduan Ma
tll.<;, O)ITl() V(X:ê 

está acostu
mado a ler nas poesias feitas a giz, nas 
paredes ou portas de aço de lojas, ex
contabilista diz "Quando o músico 
compõe sua obra busca sempre um 
espaço para divulgá-lo e no meu caso 
o espaço que encontrei foram as por
tas dos estabelecimentos comerciais 
com poesias curtas e diretas". 

Continuação da capa. 
Continuando, assegurou enfático, que 

com a instalação do que chama de 'Marapicu 
Novo', o abastecimento na região melhorará, 
bem como às áreas da Leopoldina e Zona 
Oeste do Rio. 

'Vamos reformar a estação para realizar o 
tratamento dos 7 m3s que pretendemos para 
este reforço no abastecimento e duplicar-lhe 
a capacidade. Pela adutora da Baixada (Ma
rapicu Novo), será reforçada em 2 m3/s. 

Estamos, no momento, fazendo uma se
torização de abast ecimento com a constru
cão de 8 granc.Jes reservatórios na Baixada, 
mas como estamos em final de governo e 
boa parte das obras projetadas, estão ainda 
em fase de ilc1taçáo, não as poderemos 
conciuir, mas pelo menos as deixaremos 
iniciadas com recursos provenientes do 
BIRD. 

Esta setorização abrange também aspéc
tos em relação à despoluição da Baia da 
Guanabara com a construção de várias es
tações de tratamento de esgotos, formando 
um cinturão em torno dela. 

Fui, estou e me sinto bem com o tra
balho executado, pois sempre gostei de 
literatura. 

Moduan Matus, ou Edgard, já tem 6 
livretos de poesias publicados e partici
pou de um anuario de poesias organiza
do por Francisco Igrejas e de Afrânio 
Coutinho, da Revista Brasileira de Lín
gua e Literatura. Além de poeta Mo
duan também é percussionista e artista 
plástico, tendo participado de expo
sições no SESC. 

Como animador cultural no CIEP 
358, Moduan desenvolve junto as crian
ças trabalho de cinema, teatro, artes plá
sticas, literatura e principalmente poe
sias. Quanto à política atual, dizqueestá 
bastante descrente e parodiando Gon
zaguinha acrescenta: "do jeito que está 
não pode ficar". 

A Estação da Alegria, por exemplo, no anti
go vazadouro da Comlurb, no Cajú, será res• 
pensável pelo tratamento de esgotos de 
uma grande área da Cidade do Rio de Janei
ro, mas outras também implantadas na 
Baixada, bem como a ampliação das já exis
tentes, como a Estação de Tratamento da 
Penha, na Av. Brasil. 

Para que tudo isso funcione, será necessá
rio também a dragagem dos rios. Uma dessas 
estações será na Pavuna, outra em São Gon
çalo. Vamos duplicar e melhorar o desempen
ho da de lcaraí, reativar a de Paquetá, e 
otimizar a da Ilha do Governador, e a de 
Gramacho em Duque de Caxias. 

Assim formare_mos um anel de tratamento 
dos esgotos sanitários que hoje são lançad,os 
'in natura' na baia, para que ela venha a ser, 
gradativamente, despoluída. 

O encontro se deu no auditório do SENAI
Nova Iguaçu, como parte de uma programa
ção da FIRJAN de colocar em debate os pro
blemas que a cem unidade da Baixada sofre, 
com os empresários da região. 

VAI COM FÉ, BRASIL, 
, , 

QUE DA PE ... 

~[ RÓGERVI~·) 

SEGURANÇA:NOTAZERO 
Pobre Estado do Rio de Janeiro. 

Foi transformado em caos pela 
classe política dominante. No que 
tange à Segurança é uma vergonha. 
Tanto defenderam as atividades dos 
delinquentes, através da omissão, 
que hoje perderam o controle da si
tuação, e o resultado é que o candi
dato gaúcho não consegue decolar 
nas suas pretensões presidenciais 
crônicas. 

Hoje a Educação, a Saúde, a Segu
rança, o Transporte, a Habitação e 
tudo mais está arrazado. Impera o 
caos. A administração foi péssima. Ni
velaram todos por baixo; o que impe
ra é a miséria e, em consequência, 
os assaltos diários ante a inércia da 
política. 

Há poucos dias atrás, caminhava 
eu e um amigo em plena Avenida Rio 
Branco, na altura da Galeria dos Em
pregados no Comércio, em direção 
ao nosso veículo, quando, de re
pente, numa fração de segundos, 
meu amigo foi imobiLizado por um 
assaltante, que, com golpes estuda
dos e técnica apurada, meteu-lhe a 
mão no bolso da calça, surrupiou-lhe 
o dinheiro, jogando-o, em seguida, 
no chão. 

O elemento surpresa não deixa a 
vítima saber o que acontece. Quando, 
na fração de segundo, conseguimos 
saber que se tratava de um assalto, 
tentamos agarrar o delinquente, po
rém este, rápido, atravessou a Aveni-

da por entre os veículos em movimen
to e conseguiu escapar. 

O povo, ao redor, acovardado, nada 
fêz. Quando os bandidos já estavam 
longe - eram dois; um fica na retaguar
da observando os acontecimentos - é 
que chegaram perguntando quanto 
fora roubado. Isso em plena luz do dia, 
numa hora de grande movimentação, 
com policiais militares próximos, que 
nada viram e nem notaram qualquer 
coisa de anormal. Pobre cidade, que 
outrora já foi chamada de Cidade Ma
ravilhosa. 

Normalizado os acontecimentos, 
continuamos a caminhada e chega
mos ao nosso veículo, quando toma
mos conhecimento de que havíamos 
sido multados por termos estacionado 
num local onde não havia qualquer 
placa proibitiva, o que foi uma arbi
trariedade. Mas, o interessante é que 
no papelote de comunicação da mul
ta vinha uma frase em que o gover
nicho tenta passar uma lição de mo
ral. assim redigida •Colaborar com a 
disciplina do trânsito é dever de to
dos'. É bonito, não é? Mas esse rigor 
é só com a classe média, que respei
ta a ordem. O que o governo devia 
era se dedicar mais aos seus de
veres, que é dar segurança aos 
contribuintes, que pagam seus salá
rios. Governo hoje não é para pren
der bandidos, é para exigir cada vez 
mais da classe média, que segundo 
eles tem que pagar a conta de todos. 

ÓTICA SÃO JOSÉ 
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Óculos, Filmes e Revelações Kodak 
Vendas a Prazo em 3 pagamentos sem juros 
Xerox e Plastificação de Documentos 
Convênio com a BA YER 

Tel.: 767-4651 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 34 - Loja 16 - Centro - Nova Iguaçu 
Praça Getúlio Vargas, 15 - Loja 01 - Centro - Belford Roxo 

Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ au\rn, 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 
Nova Iguaçu: T-el.: 767-1227 

CONVITES - TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

Direção: Telmo Santiago 

Trav. Yboty 17 • (Em trente a 84ª ZE) Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 

-· ...... .... ..... ~···-· ···--·· ...... .. .. .. ~ ... 
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Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls. 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo - RJ - Tel.~ 761-0013 

i:f.l~~idiUP41LW 
O Atendimento que você merece. 

Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tei. : 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu 

R. Ver. Marinho Hemetério, 222 - Queimados 

"" 
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HORÓSCOPO CIGANO 
Prof. Mohammad 

PUNHAL (Áries) - Neste período 
com a transição de Júpiter e Mercú
rio, ocorrerão grandes mudanças em 
sua vida, cuide-se, pois as surpresas 
serão uma constante neste período. 
Saúde: Boa. Cor: Verde esmeralda. 
Nº 5. . 

COROA (Touro) - Fase muito pro 
missora aos nativos desse signo, mas 
veja bem tudo que sobe demais tende 
a cair, portanto procure manter os 
"pés" no chão. Saúde: Boa. Cor: Vio
leta. Nº 7. 

CANDEIAS (Gêmeos) - Os aniver
sariantes do segundo decanato esta
rão passando por uma das melhores 
fases de suas vidas. Aproveite bem, 
pois o que é bom não o é para sempre. 
Saúde: Boa. Cor: A.mareia. Nº 2. 

RODA (Câncer) - Excelente opor
tunidade para assuntos ligados a fi
nanças, seja mais ativo nas decisões. 
Saúde: Regular. Cor: Verde. Nº 4. 

ESTRELA (Leão) - Vênus estará 
em sua casa zodiacal, para lhe trazer 
grandes alegrias, mas cuidado com 
entusiasmos excessivos. Saúde: Está
vel. Cor: Vermelho. Nº 7. 

SINO (Virgem) - A idéia de alcan
çar a perfeição é muito boa, mas 
quando a idéia se torna obsessão a 
coisa se torna mais séria. Divirta-se, 
a vida é bela. Viva intensamente! 
Saúde: Regular. Cor: Azul claro. Nº l. 

MO~DA (Libra) - O paraíso per
dido (Eden) está dentro de nós mes
mos, portanto não se martirize, pro
cure o paraíso nas boas coisas da 
vida. Saúde: Mui to boa. Cor: Laran
ja. Nº 19. 

ADAGA (Escorpião) - O momen
to atual lhe pede mais atenção para 
envolvimentos espirituais, procure 
ver ao seu redor que o mundo não 
é só matéria. Saúde: Boa. Cor: 
Branca. Nº 20. 

MÁCHADO (Sagitário) - Procure 
racional izar e raciocinar entre o efê
mero e o "eterno" e assim você terá a 
solução para seus problemas. Saúde: 
Estável. Cor: Cinza. Nº 9. 

FERRADURA ( Capricórnio ) -
Fase muito boa para.viagens. Cuide 
melhor de sua saúde, mas não se 
deixe abater com os pequenos trope
ços da vida. Saúde; Inspira atenção. 
Cor: Azul Marinho. Nº 14. 

TAÇA (Aquár io) - O momento 
atual requer muita perseverança 
em questões de negócios, mas no 
tocante ao afetivo está num período 
bom. Saúde: Boa. Cor: Amarelo 
Ouro. Nº 26. 

CAPELAS ( Peixes) - Cuidado com 
certos tipos de "amigos". Procure se
parar o "joio do trigo", aí então obterá 
sobre tudo e todos. Saúde: Regular. 
Cor: Vinho. Nº 30. 

... jl FLÁVIA BAZAR 

CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministério dos Transportes, Compactar, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 

Tels.: 767-0124 / 767-0529 
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• Papelaria 
• Artigos para Presentes 
• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 
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CEM promoveu Ili Projetão 
Faria, 2° lugar e AMOR 
BANDIDO, de Renata Ve
r6nicP Rodrigues em 3°. 
Na Categoria Junior: VIDA, 
de Michelle Luduvice em 
1 ° lugar e O TEMPORAL, 
de Dario Teles em 2°. Ca
tegoria Crônica - Senior: 
em 1 ° lugar: O RIO VOLT A 
A SER CORTE, de Mar
ceie, Samara, Cíntia, Mi
Iene, Ricardo e Paulo Ui
liam; O QUE RESTA 
DESTE MUNDO em 2°, de 
Renata Verónica Rodri-

Corpo de jurados do Ili PROJETÃO, com a 
galera jovem ao fundo. 

gues e em 3°, MARIDO 
TRAÍDO MERECE CASTIGO? de Cín-Sempre na vanguarda dos aconte

cimentos culturais-educativos, o Cen
tro de Educação Moderna(CEM) rea
lizou no dia 11/06, o Ili PROJETÃO = 
Projeto Integrado de Português, His
tória e Inglês, coordenado por estas 
equipes e apoiada pela Direção, Co
ordenação e Orientação Educacional 
do CEM. 

Desta feita fomos convidados a 
participar do corpo de jurados, o que 
muito nos honrou. Lá estávamos nós 
J.Fontes e Carlos Trigo, diretores do 
SEM FRONTEIRAS, juntamente com 
os outros co mponentes:Cláudio 
Maurício Neto Quintão, Salomão 
Santos, Eduardo Bicchieri Medei
ros, Luciano Bicchieri Medeiros, 
Eduardo Vicente de Assis, Ronaldo 
Júlio (Diretor de Cultura de Belford 
Rcxo),Silmária Berriel, Ana Lúcia do 
Nascimento (Profl de Dança),Kália 
Maria da Silva Nunes e Fernanda 
Bicchieri Soares. 

A participação dos alunos nesse 
projeto é realmente algo estimulante, 
revelando naqueles que dele partici
pam (com o apoio dos professores) 
seus talentos na literatura, história, 
dança e interpretação. E o fazem com 
muita alegria. Poesias, crônicas e en
cenações teatrais dão um toque muito 
bom ao evento. 

Os resultados foram os seguintes: 
Poesia - Categoria Senior: ARLEQUIM 
ANDARILHO de Renata Verônica Ro
drigues- 1° lugar; AMIGO, de Juliana 

tia Portugal Viana. Na Categoria Se
nior- História Coreografia, em 1 ° DAN
ÇA ESPANHOLA, em 2° BRASIL e em 
3° MARACANGALHA. Na Categoria 
Junior-História Coreografia, em 1º 
OLODUM e em 2° BAMBOLEIO. Na 
Categoria Inglês Junior Coreografia, 
em 1 ° empatados os grupos Mad 

A apresentação das crianças 
deram um toque todo especial ao 

acontecimento. 

Love, Cose Della Vitta, Happyness 
Around Me e Merry go around e em 2°, 
também empatados os grupos Dirty 
Dancing e Express Yourself. Na Cate
goria lnglês-Senior Coreografia, em
patados em 1 ° os grupos The Rebels 
and de Nasty e lnformer, em 2°, em
patados, os grupos Dance of de 
Peace e From Whom the bells Tolls e 
em 3°, também empatados os grupos 
Star Ligth e Unchainded Melody. 
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MARCEL - UM DESPORTISTA 

Já tendo atuado no Canedo Fute
bol Club, em Santa Maria da Fé, Por
tugal, na posição de zagueiro de área, 
o jovem desportista Marcel de Almada 
Robalinho, de 23 anos, retornou ao 
Brasil após 9 meses de estada na 
terra lusa, inclusive emprestado ao 
Leixões, por 5 meses. Marcel teve de 
retornar, pois, por ser considerado es
trang~iro, e a lei portuguesa ser muito 
rígida. Só permite 3 jogadores estran
geiros por clube e haviam sete. 'Então 
optei por voltar. Lá a vida é bem difícil 
para os brasileiros, a gente sai daqui 
pensando uma coisa mas a realidade 
é outra. Entretanto consegui a nacio
nalidade portuguesa, o que poderá 
tornar meu regresso mais fácil - sou 

filho de português". Há entre o futebol 
brasileiro e o português uma grande 
diferença. Enquanto aqui é o futebol
arte, lá é o futebol- força. Neste tempo 
em que permaneceu em Portugal, Mar
cel foi o autor de 18 gols e pelo Canedo 
participou de 8 vitórias do club. 

Atualmente está jogando no Helió
polis Atlético Club, participando do 
campeonato e o club é o líder da se
gunda divisão. 'Estou pensando em 
voltar para Portugal, mas tenho conta
tos também com clubes de S. Paulo. 
Estou aguardando uma resposta pa
ra ver como vai ficar. Quanto ao Brasil 
conquistar o tetra, confiança todos 
nós temos, o Brasil é que está em me
lhores condições de conquistá-lo. Mas 
se não chegar, chegará perto·. 

Quando não está em campo, ou 
treinando, MARCEL dá uma mãozinha 
a seu pai, também desportista entu
siasta, MANOEL ROBALINHO, na ad
ministração dos seus estabelecimen
tos comerciais. r ~arcel é o único filho 
varão da família, entre duas irmãs. 

"Quando penso em voltar para 
Portugal minha mãe fica indecisa, se 
torce para que eu vá, ou se torce para 
que eu fique, pois somos uma família 
integral, no mais arnplo significado da 
palavra. Mas o meu pai me dá muita 
força neste meu projeto•. 

Nas partidas que já atuou pelo He
liópolis, em quatro partidas enfrentou 
o Geres, de Bangú, Barra da Tijuca, 
Columbia, de Caxias e o Coelho da 
Rocha, nessas partidas marcou o gol 
da vitória contra o Barra da Tijuca. 

O balão é portador da 
morte e da dor e 

• , • , ■ 

pre1u1zos 1rreparave1s 
seja responsável. 
-NAO OS SOLTE!!! 

Centro de Educação Moderna · 
· e Jardim Escola Castelinho 

e 
E 
M 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 Belford Roxo - RJ Tel.: 761-4881 
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RIO VOLTA A SER CORTE - 1~ Colocada 

Marcele, Samara, Cíntia, Milene, Ricardo e Paulo Uiliam 

Tocou o telefone. Era alguém cha- ruas com a princesa Dayne, deram 
mando o Rio de Janeiro para uma um encontrão no Príncipe Charles e 
festa muito importante, cheia de reis, enfrentaram fila com a rainha Eliza-
princesas e fadas, talvez aparecesse beth li. O velho hotel Glória ficou todo 
algum vilão. Mas não faltariam heróis, besta novamente. Durante um final 
a cidade, nervosa, foi se mirar no es- de semana os porteiros abriram e fe-
pelho. Que decepção! A coitadinha charam portas de carro. Como há 
estava maltratada, feia e mais plebéia muito não faziam. O aterro viveu um 
do que nunca. Suspirou fundo, deu domingo de balões, ecologistas, ín-
uma rebolada e resolveu se arrumar. dias, sacerdotes e telefones celu-
Como nunca tinha feito antes. E ficou lares, conviveram no congresso. O 
linda, atraente e charmosa. Maravi- liquidificador linguístico mais engra-
lhosa. çado dos últimos tempos. 

Pela segunda vez na história a corte Tudo isso mostra que quando o 
foi aqui. Os cariocas esbarraram nas poder executivo quer, executa. 

FLÁVIO NAKANDAKARE COM HUMOR 
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Crônicas premiadas no 
III Projetão do CEM 

O QUE NOS RESTA DESTE MUNDO 
- 2~ Colocada 

Bela tarde, passeio por um pequeno 
bosque. Sento-me recostada a um ve
lho carvalho e aproveitando sua som
bra e uma brisa, adormeço e tenho um 
lindo sonho: Vejo um mundo diferente, 
parecendo um conto de fadas. É uma 
floresta, cercada de beleza por toda 
parte. Tudo na mais perfeita harmonia. 
Nela existe um lago, suas águas são 
límpidas, refletindo os raios solares, 
um espetáculo a parte. Neste espelho 
aquático nada uma bela índia. No céu, 
as nuvens parecem esculturas mode
ladas por fadas, compondo um dos 
mais belos quadros pintados por 
Deus, onde vários pássaros dançam o 
bailar da amizade, colorindo o cenário 
e fazendo dele uma festa onde todos 
participam, seja no céu, na terra ou nas 
águas. 

De repente, não mais que de re
pente, ouve-se um ruído sinistro. To
dos se apavoram. Infelizmente é uma 
serradeira destruindo a mata a procu
ra de madeira. Aparecem gaiolas e 
aprisionam os pássaros, estes cantan
do choram a tristeza. Os outros ani
mais, coitados, pelas jaulas são captu
rados. Os índios tentam impedir, mas 
em vão; os Homens chegam e lhes 
dizem NÃO; expulsando-os e levando
os embora; mudam suas "vestimentas• 
depois de uma hora. 

Renata Verônica Rodrigues 

A índia que antes nadava, se es
conde e é a única que resta. Com 
lágrimas descendo a face, ela observa 
a tudo o que antes era belo, e que 
neste momento é horrendo e comove
dor. Olha para o lago e de joelhos 
suplica: 

- Tupã, oh Deus grande! Tenha 
piedade, descobre teu rosto ! Bas
tante sofremos i ra ! Já lágrimas 
tristes choram teus filhos; a guerra 
covarde os fez chorar à Mãe Natu
reza, que já está quase morta, pede 
ajuda aos que a maltratam sem sa
ber o por quê, apenas ·para satisfa
zer a vaidade e o antropocentrismo 
anormal. 

Neste instante, eu acordo, sobres
saltada e chorando. Rogo a Deus: 

- Fazei de mim um instrumento de 
vossa Paz, e que onde houver a des
truição, que eu leve a reconstituição 
de um novo mundo, e sem dúvidas 
melhor; dê-me forças como as das 
"Velhas Árvores' que tanto mais belas 
quanto mais antigas, venceram a 
idade e as procelas; dê-me tais forças 
para que eu possa lutar e salvar o que 
ainda restar da Humanidade e prever 
o futuro a aurora por vi~ e que manhã, 
que sol, que céu azul , a docenálva 
acordará a Natureza mais louça. 
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Direção: Manuel J. S. Robalinho 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos "Tickets" 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões de Crédito 

Rua Dr. Thibau, 20 - Tel.: 768-3760 
Centro - Nova Iguaçu - RJ 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
Direção: Otílio S. Rocha, 

Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 5 

Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

SEGUROS iI•J~tili1l~:liJW(Ul1 
AUTOMÓVEIS Afi~n~nnnírreCl~nfi~ 4\~~ 
CELULARES ~U~L6Uts INJ~~ V\\IJ,JU~ 
v1 DA DIREÇÃO= SILMÁRIA BERRIEL Tel: · 7 61 8364 
PROPl~IEDADES R. Rocha Carvalho, 1372/ 203 
COMPUTADORES Centro - Belford Roxo - RJ 
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E ainda vai ocorrer no 
dia 26 um bate-papo so
bre pintura no Século 
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RAPIDEZ 
Carta postada no dia 7 /O(j, em Queimados, está 

chegando a Nova Iguaçu no prazo "record" de 7 
dias. Não é rápido? O que é que está havendo com 
os Correios, a ex-eficiente empresa? 

FESTA JULINA 
Vai acontecer nos dias 1 °/2 e 3 de julho uma 

baita festança julina na Praça Eliaquim Batista, 
com tudo o que tem direito, numa promoção da 
Prefeitura de Bclford Roxo. 

O SESC/NOVA IGUAÇU TÁ BOTANDO 
PRÁQUEBRAR 

Desde o dia 4 o SESC-Nova Iguaçu vem promo
vendo inúmeras atividades esportivas, sociais, cul
turais e recreativas. 

Desde o dia 4, lodos os sáhados e domingos, das 
18 i\s 21h., v;írios grupos e bandas da região e da 
periferia, pr;í quem gosta de curtir hoa música e 
arrastar os pezinhos. 

No dia 25 será de MPB com o grupo FULGÁS 
e no dia 26, o Grupo TAÇA DE CRISTAL. 

Na área csportiva no dia 25, de 13 ;is 19 horas, 
GI CANA ESPORTIVA com final no dia se
guinte das 8 üs 16h. 

ARTES PLÁSTICAS 
De .1 a 28 do corrente os artistas plásticos RO

BERTO \1Oi\'TEIRO E CLÁUDIA GRUB
\1A'.\ c,:~tarão cxpondo suas obras, na Galeria de 
Arte~ do SESC/Nova Iguai;u. Roberto cxpôe 
obra!> expressionistas, sob temas sociais. 

. . :•: 

r 

tração com a artista plásti
ca Alice Cavalcanti, às 15h. 

FESrA JULINA li 
Co~ barraquinhas, Forró, Sorleios, Quadrilhas 

e todo tipo de brincadeira folclórica no SESC, no 
dia 31/07, das 14 às 21h. E para a criançada a 
programação está uma beleza. 

VAI MUDAR TUDO 
Neste mês de junho até o princípio de julho, 

os Rotarys Clubes estarão Lrocando de mãos, 
isto é, novos Conselhos Diretores para o pe
ríodo 94/95 estarão tomando posse em reu
niões [estivas. 

SANTO ANTONIO 
Uma extensa programação marcou as comemo

rações na Festa do Padroeiro do Município, que 
começou no dia 10 e terminando no dia 13. Desta 
l'cita a [esla que é tradicionalmente realizada na 
Av. Marechal Floriano Peixoto, foi despejada 
para a Av. Araguaia, bem distante da igreja do 
santo. Muita gente não gostou da mudança. 
Mas mesmo assim, durante os 4 dias tanto na 
Araguia quanto na Prata, o público foi bastante 

_ significativo. Entre 100 mil e 20 mil, respec
tivamente. 

TURISMO 
No Ginásio do ABEU, em Bel(ord Roxo ocor

reu reunião da Associação de Turismo da Baixada 
Fluminense (continua o erro de denominação da 

HOTEL SAYONARA 
. . ... .•• • ... ····-··· •. ··-·--·- -•-··--- ·-- ..... ·------✓, 

VISITE-NOS 

ROO. PRES. OUTRA, KM 7 
SÃO JOÃO DE MERITI - TEL.: 756-2863 

SE VOCÊ NÃO SEMEIA COMO 

É QUE VAI COLHER? 

ANUNCIE - 76°7-1721 

JOVACI E SADA- SEGUROS 
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2178 Grupo 201 
Tels.: 767-0581 • 768-5594 - FAX: 767-5256 

Seguros de Automóvel - lnctlndio - Vida • 
Saúde - Previdência Privada e. ~~presaria! 

~ ,~8{8:'"( -.. :'.,(:tslBi~: 
KI LZE U\I f°ÃN=J;í-l!(;/ 

,_. .. _. : . :•'.·z ; ;:::;:'..:}\{?·\ff:' ·'.·: :::=::- }<" 

VENDAS À VISTA E 
À CRÉDITO 

KILZE -Av. Gov. Amaral Peixoto, 427 - Loja •s· 
KAKO'S - Trav. Irene, 9 

Kilze Infantil - Trav. Irene, 46 
Centro - Nova Iguaçu - RJ 
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Baixada) no dia 15, cuja finalidade do encontro 
foi de encontrar fórmulas de caplação de recur
sos para i:enovar a ima~em da região. 

ÀS ESCURAS 
Há bem pouco Lempo a PMNI instalou luminá

rias na passarela sobre a Outra, o que foi bem 
recebido pela comunidade local (próximo a Ro
deio), mas várias delas estão queimadas. A CMEI 
com a palavra. 

AERÓBICA 
No dia 11, por iniciativa e direção do Helinho, 

da NUA E CRUA, aconteceu em alto astral o V 
ENCONTRO DE GINÁSTICA AERÓBICA, 
onde participaram 33 academias e entre elas, Va
léria Brito, Novo Ser, Aqui se Vive, Maia, School 
Dance e outras. 

O objetivo do encontro foi o de fazer a integra
ção entre as mais diversas academias. A presença 
de Rômulo Arantes com sua Banda foi de funda
mental importância para o evento que contou com 
o apoio da Coca-Cola, Revista Boa Forma e de 
Leda Gomes. A direção foi da Nua e Crua e a 
coordenação de Renato Reis. Todas as partici
pantes receberam troféus. 

MOSTRA DE TEATRO 
Com texto e direção de Hedilberto Lopes, 

crianças da Escola Comunitária Clara Samba
q uy, GRUPO ASOC, representaram Nova 
Iguaçu com seu "Show Criança" no SESC do 
Engenho de Dentro. A peça foi de Jane Ma
ciel e os participantes na faixa etária de nove 
a dez anos. 

Interino 

RENATO ~wrn~~ 
"ACREDITANDO NO 

QUE FAZ" 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÓNICAS. 

Rua Mal. Florlano Peixoto, 1480 • i.,. 120 • Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu)• Tel.: 767-0706 
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CONHEÇA SEUS DIREITOS 
SILMARIA BERRIEL 

CONCUBINATO - SOCIEDADE DE FATO 
- UNIÃO ESTÁVEL 

(REVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL) 
Diz SAVATIER, na união livre, não 

há fidelidade, obediência, assistência 
obrigatória. Tudo isso, dado por amor, 
não deve durar senão enquanto pu
der durar esse amor. Os amantes ne
nhum compromisso assumem para o 
futuro; a independência de ambos é 
sagrada. Na página de sua vida nada 
se escreve com tinta indelével. Por sua· 
natureza, como afirmou ALIO MAR BA-. 
LEEIRO, •os que entram na união livre 
sabem sempre que têm a porta aberta•. 

Todavia, a Constituição Federal de 
88 elevou a união estável ou a união 
livre entre homem e mulher ao status 
de entidade familiar, portanto, mere
cedora de proteção do Estado. 

A inovação imensamente louvável, 
pois em um país como o nosso, de 
marcada pobreza, a união entre o ho
mem e a mulher não legalizada pelo 
casamento assume élevadas pro
porções e tem causas diversas. 

Porém, tal inovação, contida no dis
positivo constitucional já tem enjejado 
controvérsias• alguns entendem que 
ela equiparou, para todos os efeitos a 
família de fato à família legítima. Ou
tros entendem e sustentam que tal 
equiparação visa a desacreditar a ins
tituição do matrimônio. 

A união livre também chamada de 
concubinato, tem sido invariavel
mente o de vida prolongada em co
mum, sob o mesmo teto, com aparên
cia de casamento. Urge, todavia, que 
essa relação não se conserve em sigi
lo, pois o segredo tem como conse
quência o desconhecimento do fato e, 

posteriormente, a dificuldade de sua 
comprovação em juízo. Requer-se, 
por isso, certa notoriedade na ligação. 
Ressalte-se, porém, que apesar da 
evolução na jurisprudência, para que 
seja entregue a meação à companhei
ra, quando o falecido era solteiro, viú
vo ou divorciado, faz-se necessário 
que se tenha reconhecido a existên
cia de uma sociedade de fato. 

'A simples qualidade de concubi
na, a convivência more uxorio, não 
basta para conferir à companheira a 
qualidade de sócia ou meeira. 

Não impede, porém, que se estabe
leça a sociedade de fato entre concu
binos• Ministro Lafayete de Andrada. 

Podemos, assim, concluir que 
houve na jurisprudência uma evolu
ção. Inicialmente, os tribunais nega
vam qualquer direito à concubina. Em 
seguida, considerou-se que o concu
binato, por si só, justificava o direito da 
companheira à meação com base no 
enriquecimento sem causa. Com a 
Súmula 380, temos a síntese na qual 
se distinguem as relações pessoais e 
patrimoniais, considerando que so
mente a prova de efetiva contribuição 
da concubina na formação do patri
mônio comum, justificaria o seu direito 
à meação ou a uma fração do patrimô
nio comum. Não tendo ocorrido essa 
participação, a concubina só poderia 
ter direito à remuneração dos serviços 
domésticos, sociais, ou outros, por ele 
prestados, que não se vincula ao pa
trimônio do companheiro. 

* Silmária Berriel é advogada 

IMÓVEIS A VENDA 
SANTA EUGÊNIA -

Casa, 2 qts, sala, co
pa/cozinha, quintal, ga
ragem. US$12.000 Tel: 
767-7243 - Creci 11.422 

3 casas: 2 qts, sala, 
coz. banh. 2 lojas: Perto 
Posto Tio Luiz 

QUEIMADOS - So
brado: 2 qts., sala, coz., 
banh. ,, US$ 9.000 - Tel: 
767-7243 - Creci 11422 

MOTEL 

No 
COMANCHE 

o Amor é 
muito mais 

Amor! 
US$ 30.000 - Tel: 

767-7243 - Creci 11422 

QUEIMADOS - Casa: 
3 qts, sala, copa/coz., 
banh., qto.empre 
/banh.,área ser., gara
gem. US$ 15.000 - tel: 
767-7243 - Creci 11422 

JARrnM ESPLANA
DA - Nova Iguaçu - Casa 
2 qts, sala, copa/coz., 
piscina, salão festas, 
garagem 2 carros. US$ 
60.000 Tel: 767- 7243 -
Creci 11422 

TERRENO - Nova 
Iguaçu - Centro - 480 
mts2, US$ 14.000 - Tel: 
767-7243 - Creci 11422 

Suítes de luxo com TV a cores -
Cine Privê - O Melhor Som -

Cozinha de Primeira 

QUEIMADOS - Área 
63 .000 mts2, US$ 
20.000 - Tel: 767-7243 -
Creci 11422 

NOVA IGUAÇU - Cen
tro - Casa,3 qts, sala, co
pa/coz., banh., garagem 
p/5 carros, área de 1200 
mts2. US$ 80.000 - Cre
ci 11422 

Tel: 767-7243 

Piscina com Sauna e 
Hidromassagem 
Com este anúncio 

Desconto Comanche 20% Dom a Sexta. 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
- Tel.: 767--1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 
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O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! , , 

MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

***** RODOVIA .PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 
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vetudo", do Lesteê'AbôalaAl)'clesdo ·Moçãq é:l~ CQh9ratulações à presi
Nova Iguaçu foi empossada ã nova dente ériti:-~hte, Maria da ConceiçáQ;,,,. 
presidente da CASA DAA~lZADE OE .. i:imnótn~•dit CASA DA AMlZAóÊ oferi. 
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a Maria da Conceição Arydês.: .·· .. ''="'· ::CmentÕ:ijo àpoio tecebído ~ ~ s:: 
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presenças, . entre as· quai~: Solange .. '. do SE.!!J.-PÉITTodo pr~dencial, A.f~a;; 
Araujo, Sacia Milton Gonç_a~es~ Gilda ·· ... ::t:iãcfpP?Eitia ter sido ~elhor,: N!~.~ ;q~(: 
Arume, Odalea Neves, M.arla Helena Conc~ção . .Arydes d1stribu1u:?s sy.a.s•: 
Alarcâo, Nísía M,arcondes, Maria dà .'cp!TIAAf"ltieiras º. relatório das,. 31tivf : 
Glória Mlguelo~•; Lejla Duarte Mar-· daóe5:~mpr~endIdas noseqpenê?do.+. 
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CASA DA AMIZADE DE 
QUEIMADOS 

A Casa da Amizade de Queimados. pre
sidida neste período por Elta Ferreira, 
por ocasião do Dia das Mães, juntamente 
com suas companheiras, doou na Casa de 
Caridade Padre José de Anchieta, 50 rum
vais para gestantes carentes do município, 
onde por iniciativa dessa Casa, há instala
dou m Curso de Corte e Costura, com uma 
máquina de costura, por ela doada. 

Queimados realizou o Forum 
de Serviços Internacionais 
Cumprindo a etapa final de foruns o 

R.C. Queimados, realizou o Forum da 
Av. de Serviços Internacionais que teve 
como expositor José Nogueira Coelho e 
oomo moderador Luiz Onnindo, forum 
que contou também coma presença do Cel. 
Acir Abel da Costa-Cm te. do 24° BPM e do 
Sub.Comte.Hélio Carreiro de Momes. 

José Coelho, dis.sequehá 21 anos,no Nova 
Iguaçu, presidiu esta Avenida, porém ~ma 
única vez, acentuando que por s1 só 
parece ser a mais i!11portante_ delas, 
mas não é; é a mais vibrante, pois atra-

vés dela o Rotary se desenvolve e proli
fera, principalmente· às oportunidades 
concedidas à estudantes, jovens de cerca 
de 19 anos, aprimorarem seus conheci
mentos no exterior. 

Só na Campanha Pólio-Plus, para a' er
radicação da Poliomielite no Mundo, o 
Rotary International já movimentou cer
ca de USS 240 milhões. Mil bolsas de 
estudo de pós-graduação são financiadas 
por ano, no valor equivalente a USS 18 
milhões. Ao final da reunião foi entregue 
mais uma cadeira de rodas. desta feita para 
Pedro Xavier da Cruz. Isto é o Rotary. 

R.C. BELFORD ROXO FAZ 
DOAÇÃO 

Na noite de 30 de maio, o Rotary Bel
ford Roxo, realizou sua costumeira reu
nião de companheirismo, quando na 
oportunidade estando presentes a Sra. 
Maria Alice M. Braga e Susete C. da Silva 
(Repres. da Secretaria Municipal de Ed u
cação de Bel), o Sr. Francisco Carlos (Re
pres. do Secretário de Saúde), José Geno, 
Pres. do R. C. de :&lford Roxo-Lote XV, 
acompanhado de sua esposa. 

A ÉTICA É UM PRINCÍPIO QUE 
NÃO PODE TER FIM 

UMA CAMPANHA DE ROTARY 

.................. :. ................... . 

José Nogueira Coelho, durante sua 
exposição no Forum Rotário do Queimados 

Neste evento o Belford Roxo fez a doa
ção de materiais para a Secretaria de 
Saúde, para serem utilizados na campan
ha de vacinação, programada para 11 de 
junho: faixas, álcool, fitas adesivas, rolos 
de papel higiênico, etc. Paralelamente, à 
representante da Secretaria de Educação 
foram doados livros e materiais escolares 

Momento em que o Pres. Antonio 
Francisco, do Belford Roxo, efetuou a 

entrega do material à Secr. de Saúde, ao 
repres. Francisco Carlos. 

diversos para utilização pela Prefeitura 
local à estudantes carentes, bem oomo 
doação de materiais de expediente para 
o Posto do Instituto Félix Pacheco, na
quela cidade. A par disso doou também 
madeira para a confecção de mesas em 
conjunto com o Lote XV, para a Escola 
Municipal da Vila Pauline, para atender 
às suas necessidades desse material. 

Antonio Franciaoo faz a entrega doe livros e materiais 
e,,colaree à repreaentant.e da Sec,. de Educação M' Alice 

Braga, oi,eervado por Suzele C. da Sil-i", Iara Uma e 
Deni,,e Correa, p,es. da C. Amb:ade local 

R.C NOVA IGUAÇU 
HOMENAGEOU CEL. BRUM 
Buscando fazer justiça, o R.C. Nova 

Iguaçu prestou singela homenagem ao 
Cel. Valmir Alves Brum, da PM, pres
tando sua solidariedade ao íntegro po
licial, injustamente exonerado d~ cargo 
que ocupava na corporação. C01sas da 
vida! Nessa mesma chance os Rotarya
nos desse club ouviram atentamente a 
palestra proferida pelo conhecidíssimo 
advogado Ronaldo Mai:hado que em 
breves pinceladas transcrevemos algu
mas de suas palavras: "imprensa atual 
passa informações, muitas vezes, dene
grindo a imagem de algun:ias pess~as 
inocentes, invertendo a máxima Jurídica 
de que todos são inocentes até que se 
prove o contrário, desde a CPI ?º orça
mento que serviu para dcsmorahz~rp~~
soas inocentes. Em certos países o md1v1-
duo só pode s~r tratado como "suspeito" e 
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quando considerado inocente pela justi
ça, não tem o mesmo destaque na mfdia. 

Coronel Brum, o homenageado, recebe de 
Abdala Aryddes, um diploma e a flâmula do 
A. C. Nova Iguaçu, como recordação desse dia. 

ROTARYANOS PARTICIPARAM 
DE CONFERÊNCIA 

No princípio desse mês, os Rotaryanos do 
distrito 4570, estiveram reunidos nos dias 2, 
3 e 4, no Salão de Convenções do Hotel 
Copa D'Or, quando uma extensa progra
mação foi levada a termo. Na que tivemos 
oportunidade de participar no dia 4, na 8ª 
Sessão Plenária, aconte.ceu sob a coordena
ção de Antenor de Barros Leal, o Painel: 
Perspectivas da Economia Brasileira, cujo 
principal palestrante foi o Dep. Federal 
Francisco Domelles, e mais o Diretor -Super
intendente do SEBRAE:José Carlos de Fi
gueiredo. Na mesa dos trabalhos participou 
o representante do Presidente do Rotary In
ternational Robert Barth, Gov.Braulio Za
vala Navnrrete, Distrito 4200 (México). 

Depulado Francisco Dorneles (ao centro), 
durante a realização da palestra no Painel 
"Perspectivas da Economia Brasileira", na 

65ª Conferência Distrital. 

Em sua exposição Francisco Dor
nelles disse: "0 Brasil secaractériza hoje 
por um alto grau de interferência estatal 
na economia e com uma Constituição 
muito detalhista que inviabiliza o en
contro de soluções para os problemas 
econômicos - e não poupou críticas ao 
próprio Congresso do qual part!cipa, 
principalmente com a oportunidade 
perdida na revisão da Constituição. 

"Se diminuíssemos o tamanho do Esta
do diminuiríamos a carga tributária que 
incide sobre a sociedade" e precisamos 
fazer um grande esforço para diminuir 
este tamanho, já que ele é um sócio ?cult? 
da economia. Precisamos também discutir 
abertamente o problema das privatiza~:5, 
enfrentando com coragem os corporauVJS
mos existentes. Segundo sua opinião a 
Capital Federal para Brasília_ foi u~ grande 
erro, já que o Poder ficou distanciado dos 
problemas regionais. Falando sobr~ o Pl~
no Real assentiu que é certo que a mflaçao 
vai cair - mas ao mesmo tempo colocou 
uma dúvida se essa queda virá a ser susten
tada - ou será igual ao Cruzado? 

Não obstante, disse ainda, que o plano 
está tecnicamente perfeito, mas se o Go
verno não administrá-lo com competên
cia, reduzindo o déficit público, não ha
verá governo e plano nenhum que 
eliminará a inflação". 
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MOSAICO POLÍTICO 
Nelson Júnior 

WALTER PACHECO RETORNA 

O advogado Walter Faria Pacheco 
(foto) que em passado recente exerceu 
funções de destaque no cenário político 
======---. fluminense: De

putado Es ta
dual, Secretário 
de Estado de 
Educação, Se
cretário de Esta
do de Comuni
cação e Trans
portes, além de 
ter exercido o 
mandato de Ve
reador e Presii..--...... .z....-_..1 dente da Câma-

ra Municipal de Nova Iguaçu, tenta re
tornar à vida política pelo PTB, partido 
no qual sempre foi filiado e hoje é o 
Presidente do Diretório Municipal de 
Nova Iguaçu, concorrendo a uma cadei
ra na ALERJ, com o nº 14.137 em outu
bro próximo. 

Walter é trabalhista histórico, amigo e 
contemporâneo do ex- Governador Ro
berto Silveira, e lutará pelos aposentados 
e carentes. É um dos poucos nomes com 
um passado digno e honrado. 

Como Secretário de Comunicação e 
Transportes, conseguiu a construção do 
Viaduto Padre Musch, ligando os dois 
lados da cidade em Nova Iguaçu. 

FERNANDO GONÇALVES 
É CANDIDATO A 

DEPUTADO FEDERAL 
O atual deputado estadual Fernando 

Gonçalves estará pleiteando uma cadei
ra na Cámara Federal sob o nº 14.11 
onde procurará defender as reivindi
cações da população iguaçuana e dos 
demais municípios fluminenses. Fer
nando Gonçalves está atendendo aos 
seus amigos e correligionários no co
mi tê do PTB à Av. Abílio Augusto Tá
vora, 124. Maiores detalhes pelo tel: 
768-4440 com a dedicada e eficiente ass
sessora Marivane. 

LUIZ BARCELLOS 
LIDERANDO NA 
PREFERÊNCIA 

O vice-prefeito deJaperí, LuizBarcel
los vem liderando a preferência dos elei
tores de Queimados, Engenheiro Pe
dreira e Japerí, Nova Iguaçu, Itaguaí, 
Paracambi e cidades vizinhas, devido a 
maneira cordial com que vem atenden
do aos que o procuram para solucionar 
seus problemas. 

Nesta semana, Luiz Barcellos conse
guiu a adesão da artista plástica Betsabá, 
que aderiu a sua campanha e vem reali
zando um excelente trabalho cm diver
sas comunidades iguaçuanas. Luiz Bar-

, cellos é candidato pelo PL e tem o nú
mero 22.137 e está firme e forte com o 

À POLÍTICA 
deputado federal Nelson Bornier em sua 
reeleição. 

PDT 11DESPREZA11 CÉLIO 
CARRERO 

O PDT desprezou o nome do vereador 
Célia Carrero a deputado federal, ho
mologando em seu lugar o nome do ve
reador Itamar Serpa. 

Nem mesmo no PDT a escolha de 
nomes refletem o interesse da população. 
C.élio Carrero é defensor constante das 
populações carentes e tem realizado di
versas melhoria:; atendendo as reivindi
cações de seus eleitores, portanto, mere
cia receber atenção do Diretório Regional 
do PDT, o que infelizmente não ocorreu. 

Não tem nada não, amigo Célio Car
rero, o povo saberá recompensá-lo, tra
zendo-o de volta à Câmara Municipal. 

CORRIDINHAS 
O empresário Ernani Boldrim, é can

didato pelo PP à ALERJ e o seu nº é 
39.373. Boldrim, também apóia Nelson 
Bornier para Federal. § O ex-vereador 
Mauro Vasconcellos, agora é o Presi
dente da Liga Independente das Escolas 
de Samba e de Blocos Carnavalescos de 
Nova Iguaçu e está implan tando o Pro
jeto "LUZ NAS QUADRAS". Duas 
agremiações carnavalescas já foram be
neficiadas.§ O ex-prefeito Paulo Leone, 
pretende retornar à Prefeitura de Nova 
Iguaçu. Já afirmou ao colunista que em 
1996, estará disputando o cargo.§ Quem 
lamenta não ter se candidata do ao Sena
do por Nova Igauçu é o Ananias Batista 
do Nascimento. Lugar de chorar é na 
cama ou no Bola Preta. § Muitos verea
dores, até agora não disseram para quê 
foram el~itos. De 1992 para cá, o fato se 
repete. E lamentável. § O vereador Jc
sué Brito que postula uma cadeira à 
ALERJ, pelo PSDB, com o nº 45.280 e 
digno representante da comunidade 
evangélica, continua firme em suas ati
vidades políticas, sem no entanto se 
envolver nas "maracutaias" políticas 
iguaçuanas. Jesué Brito é um verdadei
ro "SAL DA TERRA". Parabéns, ami
go e irmão Jesué Brito.§ O empresário 
Cacau Medeiros, estará disputando 
uma cadeira à ALERJ, pelo PSB sob o 
nº 40.117. § Já o ex-governador Celso 
Peçanha pleiteia uma cadeira na Câ
mara Federal pelo PTB sob o nº 1444. 
§ Tomem nota : Dos atuais deputados 
estaduais iguaçuanos, Fernando Gon
çalves (que disputará a Cámara Fede
ral), Cornélio Ribeiro (disputará a Câ
mara Federal), José Montes Paixão, 
José Cardoso Távora, Lucia Arruda, 
Rose Freitas e Luiz Novaes podem não 
retornar. AGUARDEM! § O ex-pre
feito Ruy Queiroz, hoje residente na 
Barra da Tijuca, pleiteia uma cadeira à 
ALERJ. § Bem, amigos, por esta quin
zena é só. Até a próxima. 
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CURSOS DO SEBRAE 
NOVA IGUAÇU 

Como Iniciar Seu Próprio Negócio, 
de 4 a 8 de julho. 

Como administrar Sua Micro e Pe
quena Empresa, de 11 a 15 de julho. 

Técnicas em Vendas, de 18 a 22 de 
julho. 

Os interessados nos cursos acima 
devem se dirigir à Av. Gov. Amaral 
Peixoto, 236 - 1 ° And. Centro, Nova 
Iguaçu, ou solicitar informações pelos 
telefones 768-7966 ou 767-7964 com 
Andrea ou Elizabeth. 

O Balcão Sebrae Nova Iguaçu cha
ma a atenção dos confeccionistas pa
ra o próximo desfile das Tendências 
da Moda a acontecer em agosto, em 
data ainda a ser confirmada. Infor
mações também pelos mesmos tele
fones. 

QUEIMADOS 

Encontro de Negócios com Ban
cos. 

O Balcão Sebrae Queimados fica na 
Rua Laerte Acácio da Silva, 40, Centro, 
Queimados. Informações com Teresa 
Cristina pelo tel: 665-1082. 

SÃO JOÃO DE MERITI 
De 4 a 8 de julho, Como diagnosti

car o momento de sua empresa e 
formular estratégias de cresci
mento. 

De 11 a 15 de julho, Como adminis
trar relação crédito x cobrança 
, De 18 a 22 de julho, Como Iniciar 

seu Próprio Negócio 
De 25 a 29 de julho, Como admi

nistrar sua Micro e Pequena Em
presa. 

O Balcão São João de Meriti fica na 
Rua Manoel Franc isco da Rosa, 88 -

Modelagem de Malha, de 4 a 29 de 1 ° andar - Centro. Informações pelo 
julho. - -~ - -- · -- - ---····--- ·· • • • • -- ·telefone-?-56-'5939·c0m E lza Silva.' 
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FOLHA DE QUEIMADOS 
QUEIMADENSES NÃO TÊM 

ONDE CAIR MORTOS 
Apesar de diversas tentativas, o mu

nicípio de Queimados ainda nos lo
grou solucionar o problema de vagas 
para sepultamento de seus munícipes. 
O atual está saturado e às vezes (isso 
para quem pode), consegue sepultar 
seu ente querido naquele campo. É um 
problema dos mais sérios, pois há 
cerca de 7 meses, um amigo meu e 
conhecido na cidade teve de ser se
pultado em Nova Iguaçu. Já está na 
hora, mais do que na hora de se en
contrar uma área para a criação de 
um novo cemitério. O que não falta em 
Queimados são terrenos vazios. A 
Prefeitura tern poderes para desapro
priar áreas. Então mãos à obra, já 

CLUB DE MICRO 
Com a finalidade de atender aos re

cém-formados, na utilização de micro
computadores, em forma de aluguel, 
por hora, a Celso's Administração & 
Informática, criou e está lançando o 
CLUB DO MICRO, na Rua Rui Chagas, 
104 - Queimados - Tel: 665-1326. Para 
melhor atender aos usuários são qua
tro novos micros 486 DX40 - Monitor 
Colorido com 4 MB de RAM e HAD de 
170 MB + MOUSE. Seja sócio. In
forme-se pelo telefone acima. 

MÚSICA NAS PRAÇAS 
Por iniciativa do Vereador Carlos Al

bino, as praças da cidade passarão a 
ser os novos espaços culturais do mu
nicípio, às sextas-feiras, para a realiza
ção de shows de MPB, oportunidade 
inclusive para os artistas locais. 

O primeiro deles acontecerá na Pra
ça dos Eucalíptos, neste mês. 

POPULAÇÃO RECEBE LEI 
ORGÂNICA 

Por determinação do Ver. Carlos Al
bino, a Câmara Municipal distribuiu 
nos últimos dias exe.mplares da Lei 
Orgânica, aos órgãos r~presentativos 
e entidades de classe, escolas, cartó
rios, Sebrae, associações de mora
dors (30), Ass. Comercial, Rotary e 
outras. A distribuição foi coordenada 
pelo Prof. VilsQn Freitas Teixeira, Dir. 
da Administração da C~mara. 

Boa idéia! 

QUEIMADOS VAI TER CINE 
VIDEO CLUB 

Com preferência aos filmes educa
tivos, já está confirmada a inaugura
ção do Cine Video Club, em mais 
uma iniciativa de Carlos Albino, al
cançando as crianças em idade 
escolar das Escolas Públicas e ao 
público em geral. Os filmes já selecio
nados: 'Sociedade dos Poetas', ·o 
Nome da Rosa', 'Amaneus' e 'A On
da'. Possivelmente, o Cine Video, ini
cialmente, funcionará no Restaurante 
La Bambinos, na Rua Padra Marques, 
26, no Centro da Cidade. 

URBANIZAR É PRECISO ... 
O Prefeito Jorge Perira, precisa ur

gentemente dar um tratamento para a 
Praça dos Eucaliptos, urbanizando 
aquele local e providências para colo
car em função o 'elefante branco' her
dado de Nova Iguaçu, utilizando aque
la construção que lá está, para as ati
vidades para a qual foi criada, ou 
seja.as mais diversé}S manifestações 
culturais da cidade. E um trabalho que 
já deveria até já estar pronto para be
nefício da população que paga impos
tos e tem poucas áreas para seu lazer. 
Nem só de trabalho vive o homem! E 
mesmo porque está próximo da sede 
da Prefeitura. Obra definitiva, não pa
liativa, OK? 

Uma outra providência que o Execu
tivo Municipal precisa executar é a ur
banização e asfaltamento da Rua Ve
reador Marinho Hemetério de Oliveira, 
principal via de acesso e de saída do 
município, da Outra e para a Outra. 

E também pensar (assim como o 
Prefeito Joca) em construir abrigos 
para os passageiros de ônibus. Seja 
por execução direta, ou em convê
nio, ou ajuda da iniciativa privada. 
Vamos lá? 

ASSESSOARIA JURÍDICA 
O Centro de Atendimento Comuni

tário, criado pelo Vereador Carlos Al
bino no Bairro Carmarim, vem prestan
do assessoria jurídica à população ca
rente nas mais diversas áreas do 
Direito: Certidões de Nascimento, 
Ações de Divórcio, Alimentos e outras. 
O Centro fica na Rua Coringa, 64 e 
cada vez mais atende a número maior 
de pessoas. 

LEGIÃO DA BOA VONTADE 

LBV NA COPA 
Bebeto, Raí e Zinho são alguns dos 

craques da SELEÇÃO BRASILEIRA 
que autografaram a camisa da Cam
panha 'Brasil - bom de bola, bom de 
coração!' que a LEGIÃO DA BOA 
VONTADE estará lançando por oca
sião da Copa 94, nos Estados Unidos. 

Vários craques da MPB também 
apoiam a iniciativa da LBV, como San-

José Paiva Neto 

dra de Sá e o Grupo 'Só Pra Contra
riar', que gravaram clipes com a mú
sica-tema da Campanha. 

A renda arrecadada com a venda 
das camisas autografadas pelos joga
dores da seleção e outros produtos 
da Campanha será revertida em prol 
do trabalho de promoção humana e 
social da LBV. 

Os interessados em adquirir a bela 
camiseta é só ligar para 761- 0729. 

Aqui é o seu lugar 
de anunciar para 
consumidores de 

Queimados. 

CELSO'S Administração 
& Informática Ltda. 

Q "CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silva 

Administrador 
CRA/RJ 24.438-1 

Venda de E9uipamentos e Suprimentos na 

___ , 
MEU MÉDICO - MEU AMIGO. 

O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 
SAÚDE DA POPULAÇÃO DE TODA A 

BAIXADA FLUMINENSE. 

( 2ª FEIRA DIA TODO) 

ligue: 767-1721 
Nós iremos a: você 

Area de Informática. 
Desenvolvimento de Softwares e 

Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados - RJ 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220 -
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 
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20° BPM TEM NOVO_ COMANDANTE 

O novo Comandante, José Maria de Oliveira (2° a esquerda), Tte. Cel. Demoraes, 
Silmárla Berriel, José Jaime, Cel. Acir, Cmte do 24° BPM e Abdala Arydes. 

No salão nobre daquela corpora
ção policial militar, diante de oficiali
dade e de representantes da socie
dade civil entre elas o Dr. Abdala 
Arydes e Nllson Moura, respectiva
mente dos Rotarys Nova Iguaçu e Nova 
Iguaçu-Leste, Silmária Berriel, repre
sentando o Rotary Belford Roxo (que 
estão, inclusive, colaborando com a 
Colônia de Férias que aquela unidade 
estará realizando no mês de julho para 
os estudantes das escolas municipais, 
particulares e estaduais) e o Dr. José 

Jaime (Procurador.da PMBR) que ali 
esteve representando o Prefeito JO
GA. Também oficiais do 4° GI, o Cap. 
Milton antonio e o Tte. Perez. 

Após a cerimônia de praxe, o Sub
Comandante De Moraes que vinha res
pondendo pelo comando, passou-o ao 
Cel. José Maria de Oliveira, em substi
tuição ao anterior Cel. Nery, transferido 
para outra atividade na corporação. 

Depois foi servido um coquetel aos 
convidados que se detiveram em pa
pos animados. 

GATINHA SEM FRONTEIRAS 
Com um talento fantástico na arte de 

desenhar, aluna do Centro Cultural 
Manoel Tabella, onde aperfeiçoa esse 
dom, do sigr'To de Escorpião, que ado
ra dançar, pintar e música romântica, 
apreciando Fábio J~ .• Rosana, Whitney 
Houston e Jon Secada. Fissurada no 
filme "A Lagoa Azul" e nos atores Fábio 
Assunção e Maitê Proença, com 19 
àninhos - e sem gato, tem como seu 
principal sonho de realização a arte da 
pintura que pretende prosseguir aper
feiçoando. O nome da gatinha? Lucia
na Fraga Frutuoso. Pronto! Falei! 

11 RALÃO11 PRECISA '"'"'"":::,v··· 

DE CONSERVAÇÃO 

./: - -

O "ralão" que existe na Rua Ber
nardino de Melo, bem em frente ao 
"Buraco do Get'úlio" está necessi
tando da atenção urgente da muni
cipalidade. 

Construído em mil novecentos e 
antigamente, por sinal muito resis
tente (foi feito com trilhos), não está 
mais resistindo ao tempo ( como todas 
as coisas da vida, e a própria vida) 
estando esses mesmos trilhos corroí
dos pela ferrugem e pelo constante 
tráfego pesado que por ali passa. As 
bases em que foram assentados está 
cedendo ( como se pode ver na foto) 
e não vai demorar muito poderá 
acontecer um acidente de graves 
consequências. Vamos providenciar 
sua conservação antes que seja tarde 
demais? 
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E quem será o dono do ralão? Será 
Federal? Estadual? Ou Municipal? 
Não importa quem é o dono, o que 
importa é a solução, pois já diversas 
pessoas, inclusive, ficaram com as 
pernas presas entre os vãos tendo 
que ser livradas pelos bombeiros. 

--· A MELH;ÔF.t~~o~Ç.ÃO -NA BAIXADA DE GUANABARA . .. 
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ECOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
LUCÍLIA GIMENEZ 

ONGS: FORUM E EXPOSIÇÕES 
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Comemorando a semana do meio am
biente, lideranças eomunitárias, am
bientalistas e organizações não governa
mentais, reuniram-se no Auditório do 
SESC-Nova Iguaçu para discutir 
questões específicas, num amplo forum 
que abordou vários temas como a plo
blemática do lixo, a qualidade de vida, 
poluição industrial, plano diretor e meio 
ambiente, mata atlântica e educação 
ambiental, além de outros. 

Isto foi possível graças à iniciativa do 
Grupo Ecológico Onda Verde e do 
SESC-NOVA IGUAÇU que, em parce
ria, ofereceram ao município a possibi
lidade, histórica, de realizar o "I FOR UM 
~IENTALDAS ORGANIZAÇÕES 
NAO GOVERNAMENTAIS DA 
BAIXADA FLUMINENSE". 

As disposições sobre os temas acima 
referidos mostrou que lutar pela preser
vação do solo, das áreas de florestas, das 
espécies animais, dos rios e demais cor
pos d'água, enfim, por tudo o que signi
fica garantir a qualidade de vida da po
pulação, continua sendo a tônica dos 
ambientalistas locais; d pesar de não pres
tigi?do pelas autoridades locais (executi
vos ou legislativos), cominuamos alertas 
contra medidas, sejam governamentais ou 
de empresas privadas, que tragam no seu 
conteúdo açõesqueatentem contra o nos
so patrimônio ecológico. 

alguns municípios da 
Baixada; eles têm ge
rado controvérsias, principalmente, por 
não terem sido discutidos com as partes 
neles envolvidas direta ou indiretamente: 
as comunidades. 

Acresce, ainda, o fato de não terem 
sido realizadas audiências públicas obri
gatórias e nem sequer apresentados o 
EIA- RIMA(estudos e relatórios de im
pacto ambiental) como preceitua a le
gislação federal vigente. O uso do solo e 
de seus entornas nestes projetos, prevê 
alterações consideráveis no seu ecossis
tema e na sua biocenose, sem previsões 
dos danos que isso possa causar à quali
dade de vida de seus habitantes. 

Outros temas ligados a exploração mi
neral, a poluição industrial, a área de 
proteção ambiental -APA- da Serra do 
Madureira (há denúncias de que as p~
dreiras já ultrapassem a cota 100), foram 
enfocadas; educação ambiental a nível 
de comunidades, também foi alvo de vá
rias propostas a serem relatadas num 
documento amplo, abrangendo todo o 
temário e denominado "Carta Verde", a 
ser enviado às instituições participantes 
do forum e, posteriormente, às autori
dades envolvidas nas questões temáticas. 

A realização deste primeiro forum 
ambiental de ONGS baixadenses, foi 
motivo de júbilo para os "verdes" igua
çuanos que, assim, conquista para si o 
troféu de pioneirismo no setor. 

~1~~:;::itt~ll!fl; i;:i~i~f i\Yt!:~~:·::i; 
Exemplo disso são: os projetos de 

con~trução do gasoduto da PETRO
BRAS dentro da Reserva Ecológica de 
Tinguá (onde já existe o oleoduto da 
mesma empresa) e os das usinas de reci
clagem de lixo que serão construídas em 

Parabéns ao SESC que abrigou oForum 
e dele se fez parceiro verde constante. 

LUCÍLIA GIMENEZ é bióloga e Diretora de 
Meio Ambiente de Belford Roxo. 
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Direção: Jesué Brito 
Matriz: Aod. Washington Luiz, km 15 

Figueira - O. Caxias. 

Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 - Centro - Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Prota Venina C. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Profl' Venlna Corrêa Torres, 230-10° andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 
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ADVOCACIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

Trabalhista, Família, Cível, Previdenciárias e 
Acidente do Trabalho. 

Anna Maria Martins Duarte Fávaro 
Luiz Carlos Fávaro 

A. Bernardino de Melo, 2075 s/ 204 - N. 1. - Tel: 767-3825 

SAPATARIA CANDINHA 
"A que mais barato vende, melhor atende". 

Venda com cartões de crédito, sem 
acréscimo em URV do dia. 

Rua Otávio Tarquinio, 20 a 32 - Nova Iguaçu 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÓNICAS. 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 • Lj, 120 - Centro 

(Shopping Center de Nova Iguaçu) • Tel.: 767-0706 

ORGANIZ~ÇÃ_O CON'fÁBIL -

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E Sl;RIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° Andar-Centro- Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 768-5847 
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O MÉDICO DA FAMÍLIA 
DR. M. SIMÕES NETO 

Medicina Psicossomática 

Comportamento Criminoso e 
Responsabilidade Social. 

O tema, amplo, aborda sobretudo aspectos 
médicos da área da Psicopatologia Forense, que 
quer dizer estudo das doenças da mente ligado 
à justiça, envolvendo, além dos transtornos e 
doenças mentais, todos os aspectos Psicosso
ciais e sóc.io econômico que atingem a Socie
dade nos seus diversos ramos comunitários. 

O assunto, polêmico, nos levou a fazer re
flexões partindo do científico para o prático. 

A princípio sabemos que o comportamento 
criminoso, cientificamente falando, representa 
alterações nos componentes da personalidade, 
sub-dividida em planos que, didaticamente, po
dem ser classificados de Planos da inteligência, 
Instintivo- Afetivo e da Vontade. Todos nós te
mos em nossa personalidade a Composição 
que aqui descrevemos: O plano da inteligência 
compõem-se de percepção, memória, associa
çãg de idéias, pensamentos, auto e heterojuízo, 
imaginação e linguagem. 

Esses fatores são fundamentais para que o 
cidadão tenha o que chamamos de entendimefl
to e autodeterminação com relação ao seu com
portamento e a consciência dos atos que praticar. 

A seguir falamos sobre o plano Instintivo-afe
tivo da personalidade tendo como elementos 
formadores o humor, a emotividade, os senti
mentos e a autoestima, representando o lado 
:-fetivo e sentimental do cidadão. 

Finalmente o plano da vontade formado pela 
psicomotividade, reações fisiológicas, pragma
tismo e tono volitivo. 

Cada componente desses planos da perso
nalidade dariam um artigo científico, porém no 
momento vamos nos limitar a apenas citá-los. 

Na esquizofrenia a situação é diferente: o 
plano da inteligência tem seus componentes 
atingidos, alterando definitivamente a noção do 
que é real e do que é delirante. 

Encontramos também nos estudos do com
portamento um tipo de personalidade chamado 
de fronteiriço, isto é na fronteira da sanidade e 
da insanidade: são as chamadas personali
dades psicopáticas. 

A psicopatia que estuda as personalidades 
psicopáticas apresenta duas versões para as 
suas causas: ou encontramos a má formação 
do superego, que é a nossa censura, e na 
formação da personalidade começa· a se de
senvolver aos cinco anos de idade, aproxima
damente, ou a baixa atuação do plano instinti
vo-afetivo. Para os psicopatas ºos fins justificam 
os meios', e são conhecidos como sociopatas, 
pois não saben, -, ;;er respeitando as regras da 
Sociedade, en1 comunidade. Alguns tipos de 
psicopatas são capazes de matar friamente pa
ra alcançar seus objetivos, até por insignifi
cantes que sejam. 

Estes exemplos representam uma gama e
norme de comportamentos que a Sociedade 
enfrenta e, muitas vezes extrapolam além das 
fronteiras da psicopatologia, extendendo-se a 
comportamentos antissociais que nos passam 
inúmeras vezes despercebidos, como por 
exemplo, o adultério, a compra de uma carteira 
de motorista sem estar habilitado, num país 
onde o trãnsito mata mais de que as doenças, 
ou então o uso de substâncias cancerígenas em 
alimentos, não alfabetizar os analfabetos, não 
dar escolas e não dar assistência médica ade
quada à população, não dar um salário adequa
do à sobrevivência digna, não fazer o planeja
mento familiar e, f inalmente, não cumprir ·a 
Constituição. 
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Manc,e/ Tabella 

CITAR~DO - Tarquinia, 
Túmulo dos Leopardos 

Continuação da edição anterior 
... Observar-se-á, contudo, alguma 

diferença de rendimento artístico, por 
exemplo, como est:'i bem feita a prega 
da túnica adiante, tão escolástica e 
dura parece a da extrema fímbria. 

As cores são verdadeiramente mui
to harmonizadas em suas tintas gri
tantes, o vennelho, o verde que, cro
máticamente, liga a faixa do quito
nisco com a coroa de louro na cabeça 
do citaredo. Ao invés, o perfil da figura 
é traçado com uma tinta bruna dara e 
alguns detalhes em vennelho, como na 
parte nua da espádua esquerda, obe
decendo a uma infinita sensibili
dade, eventualmente fora de uma 
verdadeira exigência estilísca. 

Na observação dos detalhes, que 
na obra de arte tem a mesma impor
tância do conjunto quando examina
dos não por si, mas dentro de todo 
o caráter da obra e a ela subordina
dos, como num livro se aprende bem 
o sentido das frases, se compreen
deu a idéia que guia todo_o escrito, 
notaremos a maneira e com que foi 
a grelha. À primeira vista pode iludir 

com uma simplificação um pouco 
pesada, mas depois se lhe registra a 
substância plástica. 

Como se vê, o citaredo caminha 
entre dois arbustos, um visível em 
nosso detalhe. 

Contemplando esta figura na série 
das outras, n~a-se que entram e saem 
de um itinerário traçado pelas árvores, 
e nessa perspectiva aprenderemos 
melhor a atitude do corpo do citaredo. 

Podemos através deste afresco, 
gozar um cena de festa ao ar livre, 
das que frequentemente deveriam 
dar-se na Etrúria, um mundo que 
conhecia a alegria deliciosamente 
simples e profunda dos divertimen~ 
tos ingênuos, em campo aberto, na 
participação coral de todos. 

Nos túmulos etruscos as figu
rações deste gênero são frequentes, 
como o eram aliás no mundo grego 
e como serão depois, talvez no 
conjunto com menor figuração de 
direção e de execução, no romano. 
A registrar, especialmente na Grécia 
e na Etrúria, o gosto particular de . 
vestir-se sem ocultar o corpo. 

No que se refere às doenças e transtornos 
mentais começaremos pelas neuroses, aonde 
encontramos basicamente cor.,prometido o 
plano instintivo-afetivo, e consequentemente o 
plano da vontade, quando o quadro se agrava. 
Neste caso o cidadão, em princípio, é respon
sável pelos atos que pratica. 

O tempo é o Senhor da Razão 
Que Deus nos ajude e ... até lá ... 
M. Simões Neto - O médico da Família 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella - Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 - Vila Garrido - N. Iguaçu - Tel:767-1721 
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DOENÇAS EMOCIONAIS 

PSIQUIATRIA - MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
Professor da Universidade do Aio de Janeiro - UNI-AIO 

CREMERJ: 52.27282-5 · Tel.: 768-3884 

REI DOS BANCOS 
• Bancos a~os reclináveis p/ todos os carros à base de 

troca - Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Cai 
• Carpetes moldados e forro dl! porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 
Direção de Reinaldo 

Av. Benjamin P. □;as, 630 • Be~o,d Roxo· Tel · 761-0285 
R Braga, 5. Penha Circular (esq. e/Lobo Jr.) Tel: 28()-6848 

;\tED 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS !JDA 

Materiais de Escritório -em geral e 
Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexa!ldre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124- 'J!' and. 
São João de Meriti - RJ 

Tel: (021) 756-3414 Fax: (021) 756-3414 

migrolf©,_MIIHJ.., m,. 

LEGALIZAÇÃO DE 
FIRMAS 

. DIREÇÃO: FALCÃO 
CRC/RJ: 20416 

Trav. Irene, 11 - 2° Andar 
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 768-0004 

Desperte a Alma 
Artística que há em Você. 

CENTRO CUE;TURAI:: 
MANOEt:TABElftA · 

CURSOS DE: PINTURA.À ÓLEO S/ TELA· 
DESENHO ARTÍSTICO • GRAFITE - PASTEL 

- CRAYON - PINTURA EM VIDRO· 
TAPEÇARIA. 

RUA BERNARDINO OI; MELO, 1737 C/16 
V. GARRIDO - NOVA IGUAÇU - 767-1721 
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Espalhou
se no Brasil 
uma idéia 
contra a qual 
me levanto: a 
de que o povo 
brasileiro é 

- malandro. 
Surpreendentemente há aqueles 
que de forma jocosa divulgam 
esse ponto de vista, quase que 
aderindo à calúnia. Ora, quem ve
mos pelas madrugadas, pendura
dos nos ónibus e trens? Pessoas 
que só conseguem estar com seus 
filhos no final de semana. E quan
do conseguem!... Agente brasilei
ra trabalha, sim senhor! É a elite 
deste País. A elite do Brasil é o 
seu povo! Isso é muito bom. O 
congresso dos irmãos Operários 
de Deus homenageia , anual
mente, esse Povo humilde, pa
ciente e laborioso, que sustenta o 
Brasil nos seus ombros. A Legião 
da Boa Vontade, desde Alziro Za
rur, chama esses milhões de tra
balhadon,3 de "Irmãos Operários 
de Deus", porque não há incenti
vo maior do que colocá-los sob os 
auspícios do Pai Celestial. É pre
ciso acreditar np Homem brasi
leiro, no Povo que ~ó pede para 

José de Paiva Neto 

ser respeitado, a fim de que o tão 
esperado milagre tenha seu de
senvolvimento. ( ... ) Hoje, com 
prazer, vemos que muita gente 
passa a concluir o mesmo, o ób
vio: o Povo trabalha! E se há no 
Brasil quem não trabalhe, certa
mente não é o povo. Outro ób-
vio .. . 

( ... ) antes, porém, cumpre per-
guntar: Quem é o maior traba
lhador? 

Jesus, no Planeta Terra. Mas 
Cristo, que é o nosso exemplo e 
em quem sempre vamos buscar 
inspiração, disse qµe o maior de 
todos os Trabalhadores é o pró
prio Deus: "Meu Pai não cessa 
de trabalhar". Por isso, dão-se 
mal, por mais idealísticas que 
sejam, as doutrinas que come
tem a infelicidade de negar 
Deus. Estão erradas todas elas, 
pois o maior trabalhador é Ele. 
Como podemos subestimar o 
Melhor Exemplo? O mundo 
precisa de bons exemplos. 

Não existem maiores que Deus, 
Jesus e o Paráclito: Espírito da 
Verdade ou Espírito Santo, como 
é mais conhecido. Ademais, Deus 
é amor. Afastar a criatura do 
Amor é secá-la. 
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CONVITES --TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

I Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 
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HORÓSCOPO CIGANO 

Prof. Mohammad 

PUNHAL(Áries). Fatores novos entrarão em sua 
vida de forma inusitada. Aproveite bem esta fase ma
ravilhosa. Cor: vermelho, nº 2. Saúde regular. 

COROA(Touro). Novos horizontes no campo sen
-timental lhe trarão uma visão mais ampla. Cuidado 
com sua saúde. Cor: azul, nº 6. Saúde boa. 

CANDEIAS(Gêmeos). Procure ter os pés mais no 
chão, não se iluda com prazeres efêmeros da roupa
gem terrena. O eterno é o que deixamos na terra. Aja 
com mais seriedade e para com seus deveres. Cor: 
verde, nº 7. Saúde boa. 

RODA(Câncer). Período bom para os nativos do 2° 
decanato. O Sol está transitando pelo seu signo. Siga 
em frente com fé e coragem. Cor: branca, nº 1. Saúde 
boa. 

i::STRELA(Leão ). A vida em família está meio 
conturbada, com tato e diplomacia as coisas voltarão 
ao normal. No amor as novas surpresas alegrarão seu 
coração. Cor: laranja, nº 5. Saúde boa. 

SINO(Virgem). Clima feliz no tocante a amizades e 
pequenas viagens. Aproveite bem este momento. Cor: 
vinho, nº 16. Saúde excelente. 

MOEDA(Libra). Procure ambientes mais alegres. 
Mexa-se, divirta-se de forma saudável, assim encon
trará sua paz interior. Cor: azu1 claro, nº 19. Saúde 
muito boa. 

ADAGA(Escorpião). O conceito d.e bom e mal é 
inerente ao ser humano. Ninguém é tão mal, que não 
tenha jeito e nem tão bom que não tenha cometido um 
mal. Olhe para o exemplo do grande avatar. .. "Aquele 
que não pecou que atire a primeira pedra". Cor: mar
rom, nº 14. Saúde boa. 

MACHADO(Sagitário). Tendência para fantasiar 
as suas dores. Olhe ao seu redor e avalie bem o que é 
"sofrer". Cor: cinza, nº12. Saúde muito boa. 

FERRADURA(Capricórnio). Fase em que o belo, 
a alegria e paz de espírito se fará muito forte, dando
lhe assim nova visão de vida, plena e sadia. No afetivo, 
fase excelente. cor: lilás, nº 26. Saúde excelente. 

TAÇA(Aquário). Certo espaço psíquico (mental). 
Não esmoreça. A vida só coroa os fortes na fé. Com o 
afastamento dos planetas retrógrados, a paz voltará a 
reinar. Cor: amarelo, nº 20. Saúde boa. 

CAPELAS(Peixes). Momento desfavorável para 
envolvimentos afetivos. Prudência acompanhada de 
obstinação são palavras chave:. Não esmoreça, conti
nue firme. O Sol brilha ... Cor: escarlate, nº 30. Saúde 
excelente. 
Prof. Mohammad - 1 HEVE - Consultas com tarô e curso de 

astrologia cigana, tarô egípcio - Tel.: 768-4529. 
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J-OVACI E SABA- SEGUROS 
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2178 Grupo 201 
Tels.: 767-0581 - 768-5594 · FAX: 767-5256 

Seguros de Automóvel - Incêndio • Vida -
Saúde . Previdência Privada e Empresarial 

'.·::.:·::'::::/:'::::·:·:::•::·:·:}§@.:.~J:Ft4gem::,:;::·:··:•:::::,,:~.:,,.:.:):::::::i 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de lmóvt ;s - Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls. 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo - RJ - Tel.~ 761-0013 

~f.lMtW;NUPAli 
O Atendimento que você merece. 

Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tel.: 767-6572 
Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu 

R. Ver. Marinho Hemetério, 222 - Queimados 

-ailati~ 
CONVÊNIOS: 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
Ministério dos Transportes, Compactar, 

Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 • Nova Iguaçu • RJ 
Tels.: 767-0124 / 767-0529 

FLÁVIA BAZAR 
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• Papelaria 
• Artig,,s para Presentes 

• Armarinho e Miudezas em Geral 

• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 

COLÉGIO LEOPOLDO ~-

19·30 - r,,,; 1/ ~ 0 
1994 · 

/// 
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BELFORD ROXO SEM FRONTEIRAS 

" CRONICA PREMIADA NO Ili 
PROJETÃO DO CEM -3~ Lugar 

MARiDO TRAÍDO MERECE CASTIGO? 

Oscarlitos era daqueles ho
mens, que olhava o arguefro no 
olho alheio mas não vê a trave no 
próprio. Divertia-se vendo mari
dos traídos pelas esposas cc-lo
cando anúncios no jornal do bair
ro, passando "trote", mandando 
cartas anônimas e etc, convenci
do de que ele era o único homem .. 
que havia conseguido uma mu-
lher fiel e além de tudo muito 
bonita. 

O que Oscarlitos não sabia é 
que também se enquadrava no 
papel de marido traído. Sua espo
sa, dona Estela, tinha um caso 
com um diretor de peças de tea
tro muito conhecido e até apre
ciado por ele: o Lourenço. 

Oscarlitos, que desde pequeno 
sonhava em ser ator, em ter muita 
fama, havia feito vários cursos de 
teatro, mas nunca havia feito uma 
peça. Pelo acaso da vida, Oscarli
tos foi fazer um teste para uma 
peça, e justamente com o Louren
ço. Foi muito bem sucedido no 
teste, ficando assim combinado, 
que Oscarlitos seria cànvocado 
na semana seguinte para atuar 
numa peça teatral dirigida pelo 
próprio Lourenço. 

E assim, Oscarlitos foi convo
cado, e durante alguns meses su
cederam os ensaios. Ele estava 
·muito orgulhoso de ser o perso
nagem principal da peça e certo de 
que esta contribuía para o come-

Cíntia Portugal Viana 

ço de uma grande carreira e das 
asas da fama ... 

O grande dia da estréia final
mente chegara. O teatro estava 
repleto dos maridos traídos os 
quais Oscarlitos outrora tanto ha
via envergonhado e humilhado. 

A peça iria começar e Oscarli
tos estava ansioso por não ver sua 
esposa na platéia, para ao menos 
lhe dar um apoio e torcer por ele. 
Afinal, este era um grande dia 
par_a ele, e "com certeza para ela". 
as cortinas se abriram e lá em 
cima um letreiro bonito, em ver
melho, com o nome da peça. "O 
SONHO DE UM CORNO". O 
primeiro ato da peça foi catas
trófico, aliás, não houve o pri
meiro ato. Quando Oscarlitos 
entrou no pãlco, as luzes se apa
garam e apenas uma luz verme
lha, bem forte, estava em cima 
de um casalzinho apaixonado, 
aos beijos e agarras na última 
fila: Estela e Lourenço. 

Não acho conveniente ou ne
cessário descrever ao leitor a rea
ção do "chifrudo", já que inúme
ras histórias parecidas com 
estas acontecem no nosso dia
dia, mas a reação do público foi 
o que acabou com a "festa". 
Vaias, risadas, cantigas de de
boche, tomates, ovos, serviram 
de aplausos para Oscarlitos que 
decididamente, ficou famoso e 
virou notícia em todo o país ... 
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ALKIR LOPES ASSUME DIRETÓRIO DO 
PTB DE BELFORD ROXO 

Alkir Lopes, líder político local e 
ex-Secretário de Obras do Município foi 
eleito, por unanimidade dos votos dos 
convencionais como o novo Presidente 
do Diretório Municipal do Partido Tra
balhista Brasileiro, em Belford Roxo. 

Presentes ao evento lá estiveram o 
Presidente Regional do Partido, ÁJvaro 
Fernandes e seu filho Luiz Fernandes 
{candidato a Deputado Estadual), bem 
como o Presidente do Diretório do PSDB 
local Algacir Moulin, o 
Presidente do PDT, Aril-
do Teles e o artista plásti-
co Raggio. 

Destaca-se também a 
presença na movimentada 
festa política que foi a 
convenção do partido, o 
líder da Bancada na Câ-

mara Municipal de Belford Roxo, Ve
reador Arnaldo Cabral e do megaempre
sário Renato Sureana candidato do parti
do, indicado pelo diretório à Câmara 
Federal, além de inúmeros correligioná
rios do empossado e amigos, entre eles 
Fernando Soares. 

Na foto (sentados) Alkir Lopes, o 
novo presidente (~o centro) ladeado de 
Algacir Moulin e Alvaro Fernandes e de 
pé alguns de seus amigos. 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! 
, . 

MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

***** RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ - TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 

e 
E 
M 

Centro de Educação Moderna e 
Jardim Escola Castelinho 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 
Belford Roxo - RJ - Tel.: 761-4881 
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POESIAS CLASSIFICADAS NO III PROJETAO 
1° LUGAR - CATEGORIA SENIOR 

ARLEQUIM ANDARILHO 
RENATA VERONICA RODRIGUES 

Sou um espírito disperso, inefável 
Do sonho de que não se quer despertar 
Onde se encontra o íntimo do ser humano 
Nas mais verdes diafaneidades 
As emoções são livres 
Compondo a alma do verso 
Desse verso que canto 
Caminho cantando a Canção da América, o Coração de Estudante 
Canto também a tristeza 
Para libertar 
As lágrimas escondidas, as emoções contidas 
Nos corações amargurados desse povo sofrido 
Vejo gente morrendo de fome 
Gente desperdiçando comida aos montes 

2º LUGAR - CATEGORIA SENIOR 

AMIGO 
JULIANA FARIAS MELLO E KARLA LOURDES AREIA 

Todos ouvem, todos dizem 
Mas ninguém sabe definir 
Definir que ser amigo não é o mesmo que ... 
definir o que é um garfo ou uma faca 
Para isso, é preciso 
Ser amigo, ter amigo 
É preciso sentir essa magia que é a amizade 

Amigo é quem chega pertinho 
E te dá um banho de simpatia 
É quem passa a te conhecer pouco a pouco 
E quem respeita a ti, a teus direitos e a teus ideais 
É quem te acompanha e te admira por você ser o que é 

Quem quer o melhor para você 
Quem te apoia se estiver certo e não apoia se estiver errado 
Não é q utm te diz a toda hora que te ama 

Rua C8nnela Dull'I, 1.728. 
NILÔPOUS 

1r 791-4112 
RuaAntõnio Tellel Menezes, 4-1 -18la308 

1r 756-9084 

Gente roubando sem piedade 
Gente matando na maior crueldade 
Se achando "unipotentes", pois se encontram na impunidade 
Gente destruindo a beleza, maltratando a natureza 
Pensando que "papel" vale tudo, pobre gente iludida 
Não cantarei o futuro, pois será construído por nós 
A esses homens, dura realidade, suplico. 
Usem a mão que destrói 
Para reconstruir a Paz deplorada 
Para libertar as almas que num cárcere estiverem presas 
Para valorizar a vida, que está sendo ignorada 
E simplesmente desperdiçada com ações inúteis 
Para compartilhar solidariedade com os que pela socie-
dade cruel são marginalizados -
Esse verso que canto é tudo 
É o sangue eterno na asa ritmada levado aos desesperançosos 
Sei que um dia estarei mudo: 
Não serei a surdina de órgãos flébeis 
Não serei Arlequim, nem Andarilho 
Não serei simplesmente NADA 

E sim que te faz sentir que é amado a todo instante 
Quem acima de tudo, lhe diz a verdade 

É quem brinca junto 
É quem ri junto 
É quem chora junto 
É quem sofre junto 
É quem te transmite paz, beleza e humor 

Quem te dá a mão 
Quem te ajuda 
Quem te aconselha 
Quem te enxerga realmente 
Quem te diz que a vida é bela e que vale a pena ser vivida 

Amigo é força 
É união 
É c,aráter 
É diálogo 
É companheirismo 

A amizade é o amor no seu mais alto grau 
De perfeição. 

3° LUGAR-CATEGORIA SENIOR 

AMOR BANDIDO 
ANA PÁULA ASSIS 

Quem és tu 
homem bonito 
Que se passa por bandido 
para roubar meu coração 
Por mais que tento, 
não consigo 
Disfarçar o que sinto 
diante do seu olhar. 
Você chega de mansinho 
Com ~eu sorriso de menino 
e seu jeito de falar 
Seu encanto 
me fascina. 
Me seduz. 
Me ilumina. 
Me enche de desejo 
De te roubar 
Mais um beijo. 
Mas mesmo sentindo tudo isso 
eu tenho medo, 
Medo de te abraçar 
e te machucar. 
Medo de te beijar 
E tomar-lhe o fôlego. 
Medo de te amar 
e você não gostar de mim 
Eu tenho medo ... 
Medo que minha boca grite 
para o mundo que te amo, 
que amo inteiro 
Mas eu tenho medo 
Medo que você fuja -
E ME DEIXE SÓ. 

Centro Educativo.Arca de Noé Ltda. 

SEGUROS 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5202 
R1,;a dos Crisântemos, nº 5 

Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

AUTOMÓVEIS 
CELULARES 
vi DA DIREÇÃO: s1LMÁRIABERRlEL Tel: 761 8364 
PROPRIEDADES R. Rocha Carvalho, 1372/203 
COMPUTADORES Centro - Belford Roxo - RJ 
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* Emílio Santiago gravou 
em espanhol e vai fazer 
show na América do Sul. 
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mesas que estavam bem enfeitadas. O cenário es
tava muito bonito com bolas coloridas. O cantor 
Pablo foi-0 destaque e çantou boiems. Não gostei 
do desfile. Foi cansativo. Aliás, tudo começou mui
to atrasado. Milton Cunha elogiou a festa e anun
ciou que pretende fazer um desfile em outub·ro pra 
mostrar as fantasias do carná 95. O enredo é Bidu 
Sayão, uma cantora de ópera que nasceu no Rio, 
na Praça Tiradentes, mora nos EUA e tem 92 anos. 
A festa foi no dia 02/6 mas esqueceram o Cristo 
Redentor apagado. Essa obra é linda e não merece 
isso. Até quando vai ficar assim? 

A VIAGEM 
Otávio perdeu o amigo e pôs Alexandre na 

cadeia. Diná detestava Otávio. O amor fulmina 
Otávio por Diná. Ela separa de Theo. Coinciden
temente Diná e Otávio vão pra Itatiaia. Ela se 
fere e ele socorre. Ela fica em sua casa. Ele 
declara seu amor. O destino está armado? É 
preciso ocorrer um fato pra ocorrer outro! Essa 
é a filosofia da vida. quem não percebe dança! 
Quem percebe se transforma. "O mundo tem 
uma ordem". (Platão). 

XUXA 
Ela está dando um show de beleza e talento nos 

dois comerciais da Arisco. Nota 10. Xuxa foi convi
dada por um estilista para desfilar na Itália em 95. 

* Dizem que Sílvio Santos comprou um canal de 
TV nos EUA que apresentará um programa em 
língua portuguesa e espanhola. 

* A bonita Lúcia Veríssimo foi no programa da 
Hcbe Camargo e cantou uma linda versão. Ela 
tamhém é comerciante cm São Paulo. 

* Rohcrta Miranda é um sucesso cm Portugal e 
já vendeu mais de um milhão de discos. 

* Já se encontra na cidade o livro "As Copas Que 
cu Vi", de Oldcmário Toguinhó e Marcus Veras. 

* A Mara está animando um programa infantil 
na TV CV A Argentina onde está fazendo sucesso. 
Aqui ela só volta à tela no segundo semest1e como 
garota propaganda. 

a novela -Éramos Seis. 
Móito bonita e o enxoval idem. Está tudo bem 
bolado. Sílvio Santos está tão contente que man
dou produzir outra. 

* O comercial da Antártica da Copa 94 está lindo. 
Daniela Mercury está dando um show de beleza. 

* Neguinho da Beija-Flor e Rony Von são cân
cer. Parabéns. 

* Sairá breve o disco da cantora Alexandra. Ela 
admirava demais a Clara Nunes, compôs e gravou 
em homenagem à ela. 

* Wanderley Cardoso está com um novo disco e 
está fazendo sucesso em Vitória. 

OUTRAS 
* Visitei o Centro Cultural Manoel Tabella. A 

pintura e a escultura do artista plástico Francisco, 
são obras que merecem palmas. 

* O advogado Fernando dos Santos está fazf!n
do aniversário. É um jovem canceriano. João 
Fontes também. 

* O Jornal Sem Fronteiras fez dois anos no 
sígno de Gêmeos. Queremos que ele faça 200. 
Boa Sorte! 

* Cláudia Grubman e Roberto Monteiro apre
sentaram suas pinturas no Salão SESC N. Iguaçu. 

CHÁ ALEGRE 
Foi um sucesso o Chá do Conselho de Entidades 

de Obras Sociais na Beija-Flor, com casa cheia. O 
Chá e os doces foram muito bem servidos nas 

POLÍTICA 
O Forum de Nilópolis continua abandonado. 

Está sempre sujo, com mato alto e cavalos na 
porta. Os doutores, funcionários e o público não 
merecem isso. A partir do momento que esse tipo 
de problema sumir, a boa imagem aparece! 

Em recente confraternização, a jovem Luciana, 
Dalse, Marilene, Luiz Fernando, Neinha, Carla, 
Cleia Martins (em pé), Tania, Solange, Creuza, 

Maria Helena e Sada (sentadas). 

IMÓVEIS A VENDA - Tel.: 767-7243 - Creci: 11422 r 

3 CASAS: 2 qt.s, •!. roz. banh. 2 loj.. 
Peno Po,10 lio Luiz USS 30.000. 

QUEIMAOOS - Ca,a: 3 qis, ,ala. co
palco,., boah.. área scr;.garagcm. USS 15.00Q 

OUEIMADOS-Area63.000mts:Z. USS 
20.000. 

QUEIMADOS - Sobrado: 2qts.. sala. 
coz., banh., USS 9.000. 

JARDIM ESPI.ANADA - Nova Iguaçu 
- Casa: 2 qt.s, sala. copa/coz., piscina, salão 
festas, garagem 2 carro, USS 60.000. 

TERRENO- Nova Iguaçu· Centro-480 
mlS:Z, USS 14.000. 

NOVA IGUAÇU -Centro-Casa: 3 qt.s, 
sala copa/coz.. banh., gar. pi 5 carros, área 
de 1200 mlS2. USS 80.000. 

AUSTIN • Vendo mini sitio e/ uma ~
nhora c:asa. e de caseiro. bem localizada, 
muit.as frutas e murada. Motivo de viagem. 

B. ROXO - Lancboncie pa..., ponto. 
movimcnlo acima de 12 mil reais. Mensal 
frente à Praça. Urgen1e. Motivo outro ne
gócio. P. ]O mil reais. 

CERAMICA - Urgen1e passo Annan
n bo, cJ estoque conL por não ser do ramo. 
novo, -o centro. 

B. ROXO - Pas,o Pos10 de Gasolina. 
Melbores pontos da cidade. Vendo mOLivo 
de viagem. CooL Novo. 

M AGUOO - Urgente. Pasro uma loja 
centro e/ 148 m2 matS um girau. Com. novo. 
Motivo de viagem. 

Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 

Nova Iguaçu: Tiel.: 767-1227 
Trav. Yboty 17 • (Em rrente a 84ª ZE) 

B. ROXO - Vendo ca,a de sucos. no 
C"3IÇJdão. bem localizada. movimento ac1• 
ma de 10 mil reais. Mensal. Cont. novo. P. 
38 mil reais. 

NOVA IGUAÇU • Urgente - Vendo 
casa sucos e lanchonete. Bem localízada. 
Vános Pontos. Movimento Bom. E. todos 
o, tipo, de preços .• 

SANfA EUGENIA - Urgente vendo 
uma casa e/ 3 quartos e sala, 2 banheiros, 
oozinha e garagem, quintal grande. 12 mil 
reais a co,nbinar. Aceito carro e tel. pane 
do pagamento. 

BAIXADA FLUMINENSE. VENDO 
OUTRAS CASAS BEM LOCALIZA
DAS. VÁRIOS PREÇOS 

HOTELSAYONARA 
, 

VISITE-NOS 

ROD. PRES. OUTRA, KM 7 
SÃO JOÃO DE MERITI - TEL.: 756-2863 

RENATO 

11ACREDITANDO NO 
QUE FAZ11 
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CÁ ENTRE NÓS ... 

FALANDO DE BELEZA - li 
CABELOS: A natureza em alta 
Dicas de receitas, xampu. 
Com o preço alto dos xampus industria

lizados e abuso dos produtos químicos 
nestas fórmulas, fazer o próprio xampu em 
casa, tornou- se uma ótima opção. 

Estamos sempre á procura de produtos 
para fortalecer os cabelc;>s, dar-lhes mais 
brilho ou torná-los viçosos, o importante é 
usar o xampu, com PH adequado para 
cada tipo de cabelo. 

POR EXEMPLO: 
Xampu hamamelis - cabelo oleoso, xam

pu confrey - queda e oleosidade, xampu 
jaborandi - queda e caspa em cabelos nor
mais, xampu alecrim - brilho e maciez, xam
pu mel - tônico e nutritivo de cabelos secos, 
xampu erva-doce - para cabelos mistos. 

Um bom método é retirar a metade do 
xampu e encher com babosa ou chá bem 
forte de qualquer erva indicada para os 
seus cabelos. 

RECEITAS CASEIRAS: 
XAMPU PARA CABELOS OLEOSOS: 
01 litro de chá de confrey - 02 sabonetes 

de glicerina 

Dissolva os sabonetes no chá ainda 
quente. Espere esfriar para usar. 

A)XAMPU PARA CABELOS SECOS: 
01 sabonete neutro de lanolina, 01 litro 

de água, 01 colher de mel. 
Dissolver o sabonete na água quente e 

depois acrescentar o mel. 
B) Aplicar regularmente no côuro cabe

ludo, clara de ovo e mel com creme neutro, 
deixe por 30 minutos e lave com xampu 
sempre neutro. 

C) Aplique sempre creme de abacate. 
Experimente e verá como ficarão lindos. 
Fazer esse tratamento por 3 semanás. 

XAMPU PARA CABELOS NORMAIS: 
1 /2 litro de chá de erva cidreira, 01 sabo

nete neutro. 

LOÇÕES DE TRATAMENTO: 
Receita caseira para estimular o cresci

mento do cabelo. 
1) Sumo de 100 gr. de agrião. Deixe por 

30 minutos. Use xampu de alecrim. Fazer 
este tratamento por 4 semanas. 

PÁG. 9 

IARA LIMA 

PARA CABELOS OLEOSOS, COM 
QUEDA: 

Aplique no couro cabeludo óleq de ma
mona com algumas gotas de álcool e mas
sageando com as pontas dos dedos em 
movimentos circulares ... Depois lavar com 
xampu de hortelã, próprio para tratar cabe
los com seborréia. 

CABELOS COM CASPA: 
Para acabar com a caspa, experimente 

fazer massagem com chá de alecrim. 

2) Um chá forte de raiz de bardana e 
coloque no vidro de xampu neutro. 

3) Após lavar os cabelos use vinagre de 
maçã, deixe por 1 hora ou mais, lave com 
água fria. Fazer o tratamento por 30-dias, 
02 vezes por semana. 

IMPORTANTE: 
A alimentação influi na beleza dos cabe

los. Uma alimP-ntação rica em vitaminas, 
ferro e proteínas é importantíssima. 

Beijos. 

IARA LIMA. 
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ROTARY EM MOVIMENTO 

BELFORD ROXO EMPOSSA 
CONSELHO DIRETOR 

A esquerda o presidente que sai, Antonio 
Francisco e a direita o presidente que 

entra, José Carlos Nascimento. 

O Rotary Club Belford Roxo deu 
posse ao novo Conselho Diretor ao pe
ríodo 94/95, que será presidido (pela se
gunda vez) por José Carlos Nascimento 
em decorrência de súbita enfermidade 
de Angela Lima, que era indicada. 

Nesta festiva compareceram, presti
giando o evento, Paulo Roberto Dias 
(Austin), João Batista e Juvenil Sar-

As "big womans" da Casa da Amizade do 
Bel. Denise Correa e Iara Lima. 

mento(Pavuna) , Abdala Arydes(Nova 
Iguaçu), Antonio S. Júnior(Prata), José 
Geno(Lote XV), Geraldo Sereno(N.I.
Leste), Eliacir(Austin), Hércules Alpi
no(Nova Iguaçu) e vários outros, além da 
presença do Sub- Comte. do 200 B.P.M., 

... • 
- •• • • 

• • - • •• • 
• • • • ... 

.. . . ... 
···- •• • A • 

• - •• •• - •• ..: .. 

O pres. Antonio Francisco homenageou 
J. Fontes com um troféu, em nome do 

Belford Roxo. 

Tte. Cel.Demoraeseo ex-Cmte. daquela 
unidade Cel. Carlos Nery. Vários dos 
membros do club foram agraciados com 
troféu de presença 100%, quando na 
oportunidade também foi homenagea
do o Dir. Pres. do JORNAL SEM 
FRONTEIRAS, J.Fontes, pelo traba
lho que vem executando na divulgação 
dos Rotarys da região, bem como o Ro
taryano Carlos Trigo e Diretor Comer
cial desse veículo, pelo apadrinhamento 

Carlos Trigo recebe as homenagens por 
seu trabalho em Rotary. 

de novos sócios. A Tribuna do B.Roxo 
tomou, neste dia, o nome de Oscar 
Mendes Pedroso, com placa inaugurada 
pela viúva deste. 

Na condução da Casa da Amizade per
maneceu a extrovertida Denise Correia, 
esposa do ex-presidente Antonio fran
cisco. 

-• 
-
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GOVERNADOR9~95PALESTROU 
NO AUSTIN 

• '-1 

Ellaclr, o próximo presidente do Austin, 
entregou um diploma daquela unidade 

rotária, como lembrança da palestra, ao 
Gov. Domingos R. Oliveira. 

O Governador do Distrito 4570 
94/95, Domingos Rezcnde de Oliveira, 
proferiu palestra no Austin esclarecendo 
alguns pontos das atividades e normas 
para o funcionamento de Rotary, dizen
do que o Rotary International não per
mite, hoje, a criação de novas unidades 
rotárias com menos de 25 membros, e é 
isso que queremos para o Austin que 

O Gov. Domingos Rezende Oliveira, 
dl•rante sua palestra no Austln. 

sidência do Raimundo Luz, fechando o 
ciclo de seu período na presidência des
sa unidade rotária, em cuja reunião esti
veram presentes o Wilson Vital (N.I.
Les te) e José Oliveira(idem), Oscar 
Falcão e Carlos Trigo (B.Roxo). 

Nessa reunião Aureliano Salles falou 
de algumas decisões tomadas pelo Rota
ry, na Conferência Distrital ocorrida nos 
primeiros dias de junho, inclusive a elei-

atualmente só possui 15, = --====-
mas que daqui para frente 
vai crescer normalmente, 
também afirmando que: 
"Não é importante a quan
tidade, mas a qualidade". 
Ser rotaryano não é essen
cialmente botar a mão no 
bolso para pagar, mas se 
pudermos contribuir para 
amenizar o sofrimento das 
comunidades, devemos 
fazê-lo. Muitas outras coi
sas foram ditas, mas nosso 
espaço é pequeno. 

A foto por si só mostra o caráter intimista das reuniões 
domiciliares. 

Reuniões 
domiciliares do 

Mesquita são ótimas 
O Rotary Mesquita vem realizando 

uma vez por mês reuniões domiciliares 
que têm sido o "máximo", dado ao clima 
intimista que toma e, em verdade, muito 
mais produtivas do que as formais em 
churrascarias. A última aconteceu na re-

ção do Gov. Francisco RodrigJJeS Pa
rente (91/92) como representante do 
Distrito ao Conselho de Legislação a 
ocorrer na Venezuela, em janeiro do 
próximo ano, para os estudos de prová
veis alterações no Regimento de Rotary 
International. 

As domiciliares do Mesquita tem a 
principal finalidade de gerar recursos 
para a construção de sua sede própria e 
que produziu uma receita liquida de 
CRS 170 mil. 
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MOSAICO POLÍTICO 
Nelson Júnior 

WALTER PACHECO 
RETORNA À POLÍTICA 

O advogado Walter Faria Pacheco (foto) que 
em passado recente exerceu funções de desta
que no cenário político fluminense : Deputado 

Estadual, Secretá
rio de Estado de 
Educação, Secre
tário de Estado de 
Transporte e de 
C o munic aç ão , 
além de ter exer
cido o mandato 
de vereador e Pre
sidente da Câma
ra Municipal de 
Nova Iguaçu, tenta 
retornar à vida pú
blica pelo 
?TB,partido do 

WALTER PACHECO qual sempre foi fi-
liado e hoje é o 

Presidente do Diretório Municipal de Nova Igua
çu, concorrendo a uma cadeira na ALERJ, com 
o nº 14.136 em outubro próximo. 

Walter Pacheco é trabalhista histórico, amigo 
e contemporâneo do ex-Governador Roberto Sil
veira, e lutará pelos aposentados e carentes. É 
um dos poucos nomes com um passado digno 
e honrado. 

Foi quando exerceu o cargo de Secretário de 
Transportes e de Comunicação, que conseguiu 
a construção do Viaduto Padre Musch, ligando 
os dois lados da cidade de Nova Iguaçu. 

CÂMARA MUNICIPAL 
ENTRA EM RECESSO 

Desde o dia 1° de julho, a Câmara Municipal 
de Nova Iguaçu está em recesso parlamentar, 

isto é, os nossos d ignos e honrados repre
sentantes estão gozando merecidas férias(?) de 
meio de ano. 

Esperamos que aproveitem bastante estes 30 
dias e que, ao retornarem em agosto, tenham 
recuperado as energias perdidas e legislem em 
defesa da população que carece de melhor 
atenção por parte do Legislativo lguaçuano, já 
que a administração municipal embora apregoe 
um slogan de ser um 'GOVERNO POPULAR' 
não vem correspondendo como desejava a po
pulação. 

LUIZ BARCELLOS RECEBE 
NOVAS ADESÕES 

O vice-prefeito 
de Japerí, Luiz 
Barcellos (foto) e 
postulante a uma 
cadeira à ALERJ 
em outubro próxi
mo pelo PL e sob 
o nº 22.137, vem 
recebendo novas 
adesões para a 
caminhada v ito
riosa de 3 de ou
tubro. 

Além da pinto
ra de artes p lásti-
cas Betsabá, o LUIZ BARCELLOS 
presidente da As-
sociação de Moradores de Japerí, Sr. Raimundo 
Lima, acaba de se enganjar ao pelotão de ami
gos e correlig ionários, preocupados em eleger 
Luís Barcellos. 

f ra~cca J r__________. 
COMUNICAÇAO &.. MARKETING 

MARKETING POLÍTICO 

Maiores Informações 

V co21 > 196-s461 

FRANCA E OLIVEIRA PROPAGANDA LTDA. 
Rua Parã, 20. CEP 26240-100 - Mesquita - N. Iguaçu - Tel.; 796-5467 

PREFEITO IGNORA A 
PRESENÇA DE DEPUTADOS 

O Prefeito Pedro Jorge, de Queimados, inau
gurou recentemente algumas melhorias em sua 
cidade e enviou aos deputados Laerte Bastos 
(federal) e Aparecida Gama (estadual). que 
além _de não. mencionar suas presenças, não 
perm1t1u que fizesse uso da palavra, por ocasião 
das solenidades de inaugurações, numa de
monstração evidente da falta de habilidade po
lítica por parte do Chefe do Executivo queima
dense e de seus assessores diretos. 

DÉLIO LEAL COMEMORA 28 
ANOS DE PMDB 

O Líder do PMDB, deputado estadual Délio 
Leal (foto), comemorou no último d ia 18/06, 
28 anos de fi liado ao PMDB (18/06/1962). A 
data foi relembra
da com muita emo
ção e aproveitou a 
oportunidade para 
recordar os mo
me nto s fel izes 
que ao longo 
destes 28 anos 
lhe proporcionou. 
Nesta data tam
bém quem assinou 
a ficha de filiação 
ao PMDB, foi seu 
pai, Délio Basílio 
Leal e po r isso 
houve comemo- DÉLIO LEAL 
ração, em dobro, 
na residência do parlamentar em Paracambi. 

NELSON BORNIER CRITICA 
A FALTA DE ÉTICA 

O deputado federal Nelson Bornier (PL:2288) 
usando a tribuna da Câmara Federal afirmou que 
"Vivemos um tempo em que a falta de ética não 
atinge apenas integrantes da vida pública nacio
nal, mas também os responsáveis por muitas 
organizações não- governamentais, que não raro 
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se arvoram em salvadores da Pátria e defen
sores da moralidade, sem que para isso tenham 
minimas condições. 

A peste final deste século, a temlvel AIDS, vem 
f~endo cada vez mais vítimas neste País, e urge 
se1am adotadas medidas mais eficientes no sen
tido de sua prevenção e de assistência aos 
i~fectados. Exatamente uma entidade que dev&
na atuar nesse setor com a maior honestidade 
no caso, o GRUPO DE APOIO À PREVENÇÃO Á 
AIDS DO RIO DE JANEIRO, vem agindo de 
forma absolutamente aética com os infelizes 
portadores do vírus HIV. É com pesar que faz&
mos este registro, pois acreditávamos que essa 
instituição efetivamente, com desinteresse em 
lucros, assistia aos aidéticos'. 

CORRIDINHAS 
Os assessores do vereador Itamar Serpa já 

r.ontam com a eleição do edil para a Câmara 
Federal. Esquecem estes sonhadores assessores 
que ainda tem muito chão para ser percorrido. & 
outro que afirma estar em Brasília é o ex-deputado 
federal Edézio da Cruz Nunes. Conta com o apoio 
irrestrito do ex-governador Leonel de Moura Bri
zola Será, ou não será? & o diretor do Colégio 
Leopoldo, Prof. Paulo de Tarso vem sendo ass&
diado por amigos á lançar o seu nome à Prefeitura 
de Nova Iguaçu em 1996. Seria ótimo. & bem 
amigos o REAL está aí mesmo. O Cruzeiro já era. 
Até a próxima quinzena 

TÍTULOS DE CIDADÃOS 
QUEIMADENSES 

Sob a presidência do vereador Carlos Albino, 
a Câmara Municipal de Queimados, em soleni
dade realizada no último d ia 30 de junho, confe
riu os seguintes Títulos de CIDADÃO QUEIMA
DENSE ao deputado estadual Paulo Duque, ao 
suplente de deputado estadual Moncleber Melo 
Gomes e aos Srs. Laurindo Moreira Mendes e 
Ernesto Fernandes Preza, num reconhecimento 
as suas decisivas participações em momentos 
especiais da história de Queimados e no paciente 
trabalho de construção da nossa comunidade. 

Maiores detalhes desta solenidade, o leitor 
encontrará na próxima edi<;ão. 

20~ 8PM PROMOVE 
COLÔNIA DE FÉRIAS 

De 11 a 29 de julho o 200 Batalhão de 
Polícia Militar, em Mesquita, e o Coman
do de Policiamento da Baixada, vão estar 
promovendo Colônia de Férias para estu
dantes das Escolas Municipais, Particu

Rua Tenente Aldir, s/nº, cm Mesquita, 
Nova Iguaçu, de 25 a 29 de julho. 

Várias empresas e clubes de serviços 
estão colaborando com o evento para 
o seu sucesso. 

lares e Estadual, quando as 
crianças participarão de 
inúmeras atividades cultu
rais, esportivas, brincadei
ras e outras atraçães, que 
acontecerão no horário de 
7:30 às 12:00 h. 

A primeira turma a parti
cipar da Colônia será a dos 
estudantes da rede munici
pal, do dia 11 ao dia 15. 
A segunda turma será dos 

~tudantes das Escolas Par
ticulares que poderão tam
bém usufruir de todas as 
suas atividades, no períOdo 
de 18 a 22 de julho. 

E a terceira turma será 
composta pelos estudantes 
das Escolas Estaduais que 
também participarão de to
das as atividades programa
das pelo Comando de Poli
ciamento da Baixada e do 
20ºBPM, que fica situado na 

MOTEL 

No 
COMANCHE 

o Amor é 
muito mais 

Amor! 

Suítes de luxo com TV a cores -
Cine Privê - O Melhor So_m -

Cozinha de Primeira 

Piscina com Sauna e· 
Hidromassagem 
Com este anqncio 

Desconto Comanche 20% Dom a Sexta. 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
- Tel.: 767-1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu} 

' ' 

-
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QUEIMADOS SEM FRONTEIRAS 

Jorge Pereira inaugurou obras 
- as famosas amareli
nJ;las de 400 Watts - e 
assim beneficiando mi
lhares de munícipe~ e 
pela q_ual o município 
cria a 2ª opção de aces
so ao Centro de Queima
dos, de quem vem pela 
Rodovia Pres. Outra. 

Ao ato inaugural da 
Cabo Virgílio compare
ceram inúmeras autori
dades civis e militares, 

Jorge Pereira recebe dos moradores locais políticas e da comuni-
apertos de mãos, acompanhando a Banda dade dos locais benefi-

Marcial que desfilou pela Cabo Virgílio. ciados. 

O Prefeito Jorge Pereira inau- A fita simbólica desse logradouro 
gurou na segunda quinzena de foi desatada pelo Secretário de 
junho várias obras , principal- Obras, Nacyr André, Vereadores 
mente da Av. Cabo Virgílio (ex - Geraldão e Azair Ramos, Délic Leal 
Rua Aramis Soares), -que antes (pai) ex-prefeito de Paracambi, a 
era o espelho do caos, quando Primeira-Dama Marlice e o Pref. do 
chovia era uma lástima e quando Município Jorge Pereira, que aper-
fazia sol era aquele poeira! que tou mãos, recebeu beijos. A inaugu-
ninguém aguentava. Além da Ca- ração contou com uma profusão de 
bo Virgílio , mais quatro ruas fo- fogos de artifícios e carreata pro-
ram saneadas, drenadas, pavi- movida por taxistas da cidade e 
mentadas e com eficiente ilumi- apresentação de show por artis-
nação à base de vapor de sódio tas da MPB. 

Centro de Atendimento continua ativo 
O Centro de Atendime,1to Comuni

tário, mantido pela máquina Carlos 
Albino, continua em profícua atividade 
e atendendo às camadas sociais mais 
carentes da população queimadense, 
co;-n duas viaturas perfeitamente iden
tificáveis, sob os cuidados dos asses
sores Itamar Rosa e Paulo Pires, que 
prestam socorro as 24 horas do dia, 
nos casos mais urgentes - oue não 
são raros - surgidos nos quatro cantos 
da cidade. 

O primeiro atendimento é feito no 
Centro de Atendimento Comunitário, 
à Rua Coringa, 64, no bairro Carma-

rim. Os pacientes em estado grave 
são encaminhados aos 1 o postos de 
saúde e para hospitais de municípios 
vizinhos e até para os distante~. 

Lá a população é atendida por mé
dicos, enfermeiras, laboratoristas e 
assistentes sociais, bem como a pre
sença das viaturas equipadas são 
mantidas integralmente por Albino. 

Para ele, Albino, não existe hora 
para socorrer aos que precisam de 
ajuda. 

A população já até se acostumou a 
ver as viaturas circulando em todos os 
quadrantes da cidade. 

CELSO'S 

gues\nha distríbuindo -sorríst'S no çao ·Federal· diz.:que basta-o· aoG1a6 
balcão. tem que faturar! :: provar. que tem mai$ . dEr 65 ano.s, 

Gei'ltetOvelhq ~stava mais encarqui .. 
Grande toí a festa -de 15 an.os da. lhado que .'Matqsatêmt E Matusalém 

línda Gilza. A cantora évarigélieâ e .5?. fic,ou en~rqyíl~a&>. ~g~ndo ;:i, 
normalísta dístríbuiu símpatía"à bés-- ~istón'3i ôeP(;l1~, dos 900 Janl:!l,í?S· l10 
sa". Tanto na Igrêja Assernl;>léia dê ..... ~mbo, Ou~ P~~~ s~l)$pU><a1?,P~~:'.\:. 

i~:;zg?x!!~i~'.: ... ~riíllt1J11 
na~moça mui debutante,úâi! Papais pélas_t>a~~~i'4à.Ml~;:pãp~o~o.pqr . 
Vílma Maria e Sebastião Adão mos- $tias 1r'íd1c~ç~s,_r.na1s prec1!.>ameht~ 
travam para todos os 1dentíMos de noâmbito,~o·par-quéSã~Tía~q,Hum,t ·-., 
ouro•para os convivas. Pbôerío êé0- Tirem osqoS:d0Japaz, 1nve1osos! ·•' 
nôrnicó, gente. · · · 

. daragora os finatrn~Qt0$, ~m 96 ta . . . . . . P9.J.' w•·· . •· ···•·•···• •. • •. • •.. -•· q •. ·•··•··. 
. .... tQ°do miJnôo oasbôê~;üt!âs't.lroas; •f1egôcio~ .. ~#{Ofu,pr9f~ótcfe rnui~p 
>-é·c1arof ·· ·· · ·· ·· · · b9mcoçaçªg. ... o·@~tnordaparóqt.1ia 

Administração 
& Informática Ltda. DISK PALHAÇO 

TIO ALLAN E SUA 
BANDA, MÁGICOS~ ETC. 

f •.···•.•-···.··•-•,•-·-·-·-·····,• ... •.•··-··.-.•·-·.·.•.•-·.·.·.·.·.·.•-•,•.·.···················.-.·.•·············•.-,1,.,,,.,• .............................. ·.······· ··} r-..-~ 
LALAÇA 

768-3655 

Q ''C~~:o~~o~e~~i~~•~ilva 

Administrador 
CRNRJ 24.438-1 

Venda de E9uipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática. 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados • RJ 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 ~--------------- .....1' · 

MEU MÉDICO - MEU AMIGO. 
O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 

SAÚDE DA POPULAÇÃO DE TODA A 
BAIXADA FLUMINENSE. 

( 2ª FEIRA DIA TODO) 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220 -
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 
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VOCE A PAR OQ:.QUE 
ACONTECE NQ,,::,,,/' ,.,, .· 

Pl;C>AÇQ 

Deputado Paulo Duque agradece a Dequinha a 
lembrança do seu nome. 

5 
O Deputado Paulo Duque recebe os cumprimentos do Vice 

Luís Gonzaga, observado pelo sorridente Dequinha. 

O comerciante Ernesto Fernandes Preza, 
recebe de Zé Carlos o seu título 

Ernesto Preza, Jorge Pereira, Geraldino da Silva (quE" 
representou a Laurinda) e o Ver. Zé Carlos. 

A Câmara Municipal de Queimados, 
na última sessão plenária e solene, do 
mês de junho, diante de expressivos 
membros da comunidade local, do Exe
cutivo daquela progressista cidade, in
cluindo o Prefeito Jorge Pereira, a 1ª 
Dama Marlice, seu Vice Luís Gonzaga 
de Macedo, dos Secretários Dulce do 
Amparo, (da Educação), Haroldo Nona
to, (Saúde), Francisco Virgílio, (Admi
nistração), Eloir Antonio Vago (Fazen
da), entre outros. 

Ao ato estiveram presentes todos os 
vereadores da casa, cuja sessão foi presi
dida por Carlos Albino. 

O principal motivo da entrega desses 
títulos foi a participação ativa dos agra-

ciados em prol do processo de emanci
pação do ex- distrito de Nova Iguaçu: 
Queimados. 

Receberam a honrosa !áurea o Depu
tado Estadual Paulo Duque, Moncle
ber Melo Gomes (suplente de Dep. 
Est.), Laurinda Moreira Mendes e Er
nesto Fernandes Preza, em reconheci
mento pela decisiva participação deles 
em momentos especiais da história do 
novo município. 

As indicações foram iniciativas dos 
vereadores José Carlos Nunes de Paula 
e José Alves Carvalho, o popular "De
q uinha", que indicaram respectiva
mente Laurinda Moreira Mendes, Er
nesto Fernandes Preza, Paulo Duque 

e Moncleber M. Gomes. 
A saudação aos homenageados foi fei

ta pelo "Zé Carlos", que enalteceu a fi
gura de cada um dos homenageados. 

Vários líderes políticos locais tam
bém lá estiveram pres!igiando a efe
méride. 

O Deputado Paulo Duque em seu 
discurso d~ agradecimentos entre ou
tras palavras afirmou: "Fico feliz pela 
lembrança do meu nome, especial
mente pela pessoa de quem indicou 
meu nome, o Vereador Dequinha". Vá
rias outras personalidades em seus 
Jiscursos também enalteceram o per
fil de cada um dos novos Cidadãos 
Queimadenses. 
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' l:iij tempos ídoá, na Itália, u.m pe
quen~\ QIUPO , de pe~as dê mau 
êai'áte(deu início à um reinado dê 
terror, 'que. por covardia da éômuni
dad~ e das autoridades da época. 
deixaram crescer e hoje representa 
·um câncer maligno no tecido da so
ciedade. 

Hoje as autoridades ítalíanas, em
bora tardiamente, tentam dar um 
freio nessa malta -de bandidos até 

•.-:- , 
engravatados. encastelados em 
quase todos os setores da vida ita
liana. 

Aqui no nosso país estamos ven
do nos dias de hoje a reedição do 
fato que críou a monstruosa máfia 
italíana. Estamos todos acorvàda
dos, sociedade e autoridades, o
lhando passivamente o crescimen
to do terror imposto pela nossa 
•máfia tupiniquim•. 

Estamos assistindo de camarote 
aos sequestros, assaltos a bancos, 
a ônibus, residêncías, ao cidadão 
comum no melo da rua, a brutais 
assassinatos, estrupos, bandidos 
invadindo hospitais, delegacias. Ar. 
mados até aos dentes. E ficamos só 
assistindo. 

O aparato policial, não só do Rio 
d~ Janeiro, bem como da maíoria 
das capitais do país, está falido, cor
rompido e ... desarmado. 

O fato é que ~stâm§~. ,na reali· 
dade, -vivendo uma·guerrilha urba
na cujo c6rnbàte se não for éficiênte·· 
fará comque noS$aS cidades vivam 
um clima de faroeste. Cada um tra
tando de si... 8 Deus de todas. 

Há necessidade urgente de solu
ção para o combáte dessa ~máfía 
tupiniquim" que vem aterrorizando 
os homens de bem. E ainda existem 
homens de bem. 

Há necessidade de as leis penais 
serem revistas urgentemente, pois 
não é possível que um crime contra 
um animal a punição seja maio( do 
que a do assassinato de um ser 
humano, inclusive, para o caso de 
sequestro, a indisponibilídade de 
todos os bens da família do seques
trado. pois assim, talvez. esse tipo 
de crime não fosse rendoso para os 
bandidos, desestimulando-os des-
sa prática. · 

Não se pode, contudo, genetalizar 
com relação aos policiais, pois dentro 
de seu seio existem homens que não 
se deixam vencer e até morrem no 
cumprimento da sua missão. 

Se for necessário o concurso das 
Forças Armadas, embora não seja 
essa a sua missão, que se as use. 
Seja Exércrto, Marinha ou Aeronáu
tica. Afinal a máfia tupiniquim, já ini
ciou a guerilha. 
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ECOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
LUCÍLIA GIMENEZ 

EDUCAR - MISSÃO DIVINA 
Navegar é preciso, já diziam a can

ção e o cancioneiro; educar é preciso, 
dizemos nós professores naturalistas, 
intelectuais, e autoridades. Educar 
cada vez mais e sempre, como única 
forma· de preservar, de salvar a natu
reza e a vida que nela existe. O ser 
humano, como representante da mais 
inteligente forma de vida, tem de estar 
excepcionalmente preparado para 
administrar o conjunto que é constituí
do pelas outras espécies viventes. 

Como se o planeta fosse uma imensa 
empresa, urna grande escola, um ex
tenso jardim, onde, em todos esses es
paços, seres vivos e funções, objetos e 
relações constituíssem um grande pro
jeto objetivando relacionar a todos pa
ra, de forma harmônica, dar continui
da?e à magistral obra da divina criação. 

E fundamental para o gerenciamen
to deste universo, valores intrínsecos 
da alma do ser humano, valores estes 
que estão se perdendo, na babel que 
se tornou a sociedade moderna, oci
dental e cristã, consumista e capitalis
ta, individualista e, dizem progressis
ta; valores como a sensibilidade, que 
o imortal Guevara eternizou na máxi
ma 'hay que indurecer-se pero, sin 
perder a sensibilidad jamais'; como a 
solidariedade que marcou época no 
sindicalismo polonês, em Guidanski; 
a fraternidade que irmanou negros e 
brancos nas lutas libertárias nos po-

vos sul-africanos; o 
profundo respeito 
diante da fraqueza de idosos, crian
ças, doentes, animais; a lealdade que 
tanto caracterizou os apóstolos e es
tigmatizou a Judas; valores, enfim, co
mo o incomensurável amor que o Ga
lileu dedicou a todos os homens. 
Todos eles encontram-se no íntimo de 
cada criança que ao nascer para nos
so mundo, vem pura, sem vícios, mas
sa pronta para ser bem trabalhada, 
para transformar-se num ser com tais 
qualidades que lhe permitam viver 
ocasionalmente e preservar a vida em 
todas suas dimensões. Cabe a nós, 
educadores, intelectuais e gover
nantes, unir forças e dimensioná-las 
numa proposta educadora, profunda, 
transformista, corajosa. 

Não adianta falar-se aos quatro
ventos, em ecologia, salvação do 
meio ambiente, sem, concretamente; 
educar o tiomem dentro de uma pro
posta humana, espiritualista, cristã, 
na qual ele se conscientize de que a 
maior prova de força é vencer seus 
instintos menores, respeitar os mais 
fracos e ter uma profunda noção de 
que 'quem cria, não destrói', porque 
'a criação da vida é obra de Deus'. E 
quem ama a Deus, ama a sua obra e 
toma como missão, lutar pela perpe
tuidade. Por isso, mais que nunca, 
educar é preciso, educar é vida! 

(I UNILAJE 
lnd. Com. de 

Essências Ltda. [OFMAC] LAJES 
PRÉ-FABRICADAS 

Cerâmica Própria 

Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km t 5 

Figueira • D. Caxias. 

Filial: Av. Getúlio de Moura, 616- Centro - Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua ProP Venina C. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência. Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prof'I Venlna Corrêa Torres, 230 -10° andar 
Centro - Nova Iguaçu • (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 

Essências Nacionais e Impor
tadas, Atacado e Varejo. 

Tel.: (021) 767-6323 
Rua Dr. Mário Guimarães, 833 - Nova Iguaçu 

ADVOCACIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

m Trabalhista, Família, Cível, Previdenciárias e 
Acidente do Trabalho. 

Anna Maria Martins Duarte Fávaro 
'i' Luiz Carlos Fávaro 

R. Bernardino de Melo, 2075 s/ 204 - N.1.- Tel: 767-3825 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÓNICAS. 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 - 4. 120. Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767-0706 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL , 

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° Andar-Centro- Nova lguaçu-RJ-Tel.: 768-5847 
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A FAMÍLIA 
Manoel Tabella 

JOSÉ DE PAIVA NETO OS PRIMITIVOS - PARTE 1 
1994 é o Ano In

ternacional da Fa
mília. Enquanto hoLNer Amor, a Família 
prosseguirá. E o Amor é Deus. Deus é 
Amor, e o Amor é eterno. Portanto, sua 
existência será para todo o sempre 
também. No terceiro volume das 'Dire
trizes Espiritualistas da religião de Deus", 
abordamos a questão da Família. Fíze
mo-lo por conhecer a gravidade que 
envolve tema tão abrangente cujo ínter
esse alcança a todos, pois até mesmo 
os solitários e os deserdados do mundo 
devem a sua criação a alguém que, de 
uma fonna ou de outra, constitui sua 
Família no tocante aos laços espirituais. 

A Família - um dos principais alvos 
do Anti-Cristo nos tempos de transi
ção apocalíptica que vívemos - é o 
nínho sagrado que acoihe o Espírito 
reencarnado e prepara os caminhos 
de sua jornada terrena. Por sínal, des
tacamos estas palavras de Zarur so
bre a atenção que devemos dispen
sar aos pequeninos: 

"Preocupemo-nos com as crianças 
que, agora, estão reencarnando, crian
ças dignas de todos os cuidados neste 
fim de ciclo. Esses espíritos estão pre
destinados pelo próprio Jesus à tarefa 
da grande transformação. Realmente, 
porque os Tempos chegaram!" 

rão na esteira dos anos, zelando pela 
sua sobrevivência, saúde e felicidade. 
Mais uma vez a Ordem Suprema do 
Cristo "Novo mandamento vos dou: 
Amai-vos Como Eu vos Ameí. So
mente assím podereis ser reconheci
dos como meus discípulos, ( ... ) Nin
guem tem maior Amor do que este: 
dar a própria vida pelos seus amigos' 
(evangelho de Jesus, segundo João, 
13:34 e 35 e 1: 12 e 13) é a chave do 
êxito familiar que depende do denodo 
da totalidade de seus componentes. 
Antes que todos, o Divino Mestre exem
plificou-o, deixando-se imolar na cruz 
infamente por Amor extremo à Grande 
Família Humanidade. Ao procurar se
guir-lhe os passos, deven'los constante
mente rever nossas atitudes com a Fa
mília, de modo a não esquecerrrios 
jamais que é de pequeninas demons
trações de Boa vontade - mas nunca de 
destrutiva permissividade - que se for
talece o convívio entre marido e mulher, 
pais e filhos, filhos e pais. 

A arte da Idade Média se identifica 
com os valores que, com maior labuta 
para a história da humanidade, nos sé
culos centrais desse espaço enorme e 
lentíssimo de tempo, parecem vacilar 
e perder-se numa maré de resignado 
desconforto, de crescentes flagelos, de 
crueldade e de morte triunfante, que já 
fornecia a comparação obsessiva da 
ainda mais temida danação eterna. 
Nesse torvo e escuro crisol precipita
vam-se os derradeiros simulacros do 
mundo pagão e dele escolheria, no 
molde da fantasia dos homens o metal 
da nova arte e com esta uma nova es
perança. 

Mas aquele profundo envolvimen
to de civilizações, do qual saiu a arte 
romântica do ocidente, teve longa 
preparação, que acompanhou o de
clínio das instituições civís humanas 
e da arte clássica, detida, às vezes·ou 
acelerada por várias contingências 
histcxicas, enquanto o tecido cultural 
se desenvolvia e mud·ava igualmente 
assimilando os valores da nova espi
ritualidade cristã. 

Essa época pode ser compreendiada 
entre o século IV e o término do pri
meiro milênio, e viu na Itália a predo
minância, a princípio incontrastada, 
das formas e da já, então, descosida 
sintaxe da arte romana tardia, adapta
da pelos artistas cristãos que naquela 

língua pretenderam, todavia, ilustrar 
os símbolos de sua fé e as imagens de 
sua veneração. 

No que tange a pintura em particu
lar, não se pode sequer falar de arte 
cristã, nas origens, a não se considerar 
ação da casuística dos conteúdos, ao 
menos até ao final do século V. 

Os mosaicos no contorno do anel 
perimetral do Mausoléu de Santa 
Constança, ou da abside de Santa Pru
denciana, no século IV, estes contudo 
alterados pelas restaurações, são ainda 
exemplos da arte rm~ana tardia, onde 
os próprios argumentos das fi~u
rações, no mausoléu constantino, 
apresentam mitos pagãos (Amor, Psi
quê, Orfeu) agora a simbolizar os si
gnificados da nova religião. É entre os 
séculos V e VI que se desenvolve, pro
vavelmente no oriente e no sítio me
sopotâmico, os alexandrinos, um an
damento de pintura mais cursivo e 
desembaraçado, que se convencio
nou chamar neo-helenistico, e que 
não deixa de ter seus monumentos 
profanos, como a admirável "Ilíada" 
ambrosiana. · 

Mas· nos pintores cristãos esta até 
assume. um calor animoso e ardente 

· de impressionística síntese pictórica, 
para constituir a mais alta expressão 
da pintura, que ia substituindo a re
cebida dos gentios. 

É, sem dúvida, uma das mais nobi
litantes tarefas do Homem abrigar ca
rinhosamente aqueles que o sucede-

Guy Jacquim, psicólogo educacio
nal francês, alerta: "Se você, pai de 
família, está cansado depois de um 
dia de trabalho penoso, compreendo 
muito bem que queira ler o seu jornal. 
Não se esqueça, porém, de que seus 
filhos menores têm vontade e preci
sam movimentar-se, mexer-se depois 
da imobilidade da escola. 

Segue na pág. 11. 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella - Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/1 6 - Vila Garrido - N. Iguaçu - Tel:767-1721 
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DOENÇAS EMOCIONAIS 
PSIQUIATRIA- MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 

Professor da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO 

CREMERJ: 52.27282-5 - Tel.: 768-3884 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os carros à base de 

troca - Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
• Carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 
Direção de Reinaldo 

Av Benjamin P. Dias, 630. Bettord Roxo• Tel.: 761-0285 
R Braga, 5 -Penha Circular (esq e/Lobo Jr.) Tet,280-6848 

;\tED COMÉRCIO E 
SERVIÇOS HDA 

Materiais de Escritório em geral e 
Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124- 'Z' and. 
São João de Merltl - RJ 

Tel: (021) 756-3414 Fax: (021) 756-3414 

CAMPANHA 
11SEM FRONTEIRAS11 

CONTRA AIDS 

Desperte a Alma 
Artística que há em Você. 

CENTRO CULTURAL:: 
MANOEL TABELLA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEOS/ TELA -
DESENHO ARTÍSTICO - GRAFITE • PASTEL 

- CRAYON - PINTURA EM VIDRO -
TAPEÇARIA. 

RUA BERNARDINO DE MELO, 1737 C/16 
V. GARRIDO - NOVA IGUAÇU - 767-1721 
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KARIUCHA CONSAGRADA 
Incluída entre as empresas 

belforroxenses como uma das 
preferidas da população local, 
por uma empresa de pesquisas, 
Tarso Paulo, proprietário da Ka
riucha, reuniu alguns amigos 
para a justa comemoração pela 
láurea concedida como empre
sa de preferência popular e sim
patia no ramo. 

A Kariucha realmente mere
ceu esta !áurea pois o tratamen
to dispensado é da mais alta quali
dade, além da cortesia com que seus 
funcionários atendem aos seus inú
meros clientes. 

Tarso Paulo ficou radiante, o que 
não é para menos, e na comemoraçãe-

lá estavam Francisco Masello (Chi
cão), Julio Cesar Machado Mazelo, 
Marcelo Bárcia (Sebrae), Nazareth 
Davilla, Almir Vieira de Almeida, o fotó
grafo Aida Lencina, J. Fontes e Carlos 
Trigo, Diretores desse periódico. 

Inauguração com toque diferente 
Com um desfile de 40 mane

cas em plena Av. Governador 
Amaral Peixoto, com roupas da 
griffe, o empresário Avides En
grácia inaugurou sua loja no 
mais novo shopping de Nova 
Iguaçu: o Calçadão Shopping 
(onde antigamente existiu um 
cinema). A especialidade da La 
Vanguardia - esse é o nome da 
griffe - são de jeans confeccio
nados com arte e detalhes dife
rentes, nos manequins 36 a 46. 
No percurso as jovens manecas distri
buíam folhetos anunciando a novi
dade aos ~onsumidores, com a co-

partipação de divulgaçãÕ do publici
tário Guilherme da Frannca A loja fica 
situada na Amaral Peixoto 492, loja 42. 
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ENFOQUE DO COTIDIANO 

POUCA VE.RGONHA 
ZÉ DO POVO 

Os políticos estão em maré baixa. 
É voz corrente entre os eleitores que 
em cada dez políticos oito são pilan
tras, por isso eles acham que o Brasil 
deve mudar, renovando-se o 
Congresso, que é indispensável pa
ra a democracia, afastando-se doce
nário político e a maioria daqueles que 
tem mandato, bem como os políticos 
tradicionais, já superados. 

O Lula disse pela imprensa que 
existem no Congresso cerca de tre
zentos parlamentares que deveriam 
ser enquadrados pela Justiça. O po
vo concordou e o lbope dele subiu 
consideravelmente. Com o lbope do 
Lula subiu também a i,1flação que 
beirava os cinquenta por cento men
sais. Ora, o povo não pode viver com 
uma inflação desse porte, pois todos 
caminharão para a miséria, passan
do fome e aumentando a legião do 
Betinho. 

O Governo Itamar, que é acusado 
de ir devagar, quase parando, resol
veu tomar providências visando aca
bar com essa situação, para fazer 
com que o salário do trabalhador 
não seja aniquilado, pois a inflação 
representa um pesado imposto para 
o povo humilde. O que acontece: O 
Lula que falava em defesa do povo, 
mas, na verdade, acha que quando 
pior para o pais melhor para ele, re
solveu combater o Plano Real, que 
tem tudo para dar- certo, inclusive 

mandar para a cadeia alguns empre
sários e prefeitos 1;1ananciosos, 
aliando-se à Central Unica dos Tra
balhadores - CUT. Este que é o bra
ço direito do chamado Partido dos 
Trabalhadores - PT, resolveu gastar 
US$ 200 mil em uma campanha 
contra o plano de estabilização eco
nômico do Governo, preferindo que 
o povo continue a sofrer e a passar 
fome com uma inflação mostruosa. 
Minha gente, US$ 200 mil é dinheiro 
pra dedéu; porque o Lula e a CUT, já 
que esta está com dinheiro sobran
do, não encaminham essa gaita para 
o Betinho, que saberia como melhor 
empregá-la. 

Parece que o OI dessa genta está 
entrando em queda. Contra a reali
dade não há argumento. Em agosto 
a inflação estará beirando a zero. Os 
preços estarão estabilizados e as ca
deias estarão de portas abertas para 
abrigar aqueles que tentarem burlar 
a lei. Desse modo Lula e seus segui
dores, inclusive Brizola, que já de
monstra cansaço mental, terão que 
procurar outras bandeiras, porque 
senão caminharão para uma derrota 
definitiva. O povo é humilde mais é 
sabido, ele de tanto sofrer aprendeu 
a raciocinar e não vai mais atrás de 
conversa fiada. 

Pra frente Brasil. Nas eleições va
mos saber selecionar. Chega de pi
lantragem. 

1..... ... . .. .. .. . .. .... 
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DE ANUNCIAR 
Direção: Manuel J. S. Robalinho 
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Entregas à 
Domicílio 

Recebemos "Tickets" 
como forma de 

pagamento 
Aceitamos Cartões de Crédito 

Rua Dr. Thibau, 20 - Tel.: 768-3760 
Centro • Nova Iguaçu - RJ 
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Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

*Carimbos *DatadorGs *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 
Nova Iguaçu: "'Fel.: 767-1227 

Trav. Yboty 17 - (Em rrente a 84ª ZE) 
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PIZZAS 
SALGADOS 

DOCES FINOS 
SORVETES 

TRAV. MARIANO DE MOURA, 85 

NOVA IGUAÇU - RJ 
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CONVITES -·TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 
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pafavra-m1que1e quedíssesséterderesteêet:>idó 
táís 6u.quªis ensíoamentps;:A4m.~idª, :pqrém; ~ :, 
sua sinçerídadé perteita, ·poderi~'~le,··cfüãndo 
muito, convencer somente as pessoas q9 seu 
círculo restrito de amigos.Por certo, conseguiria 
adeptos, mais jamais lograria tongregaf todo o 
mundo, toda a humanidade. · ·. 

·auis o Supre·mo Criador que esta revelaçáo 
fosse transmitida aos homens por um caminho 
mais rápido e mais veraz.Assim Deus, incumbiu 
os Espíritos a levá-la de um polà ao ouuo com 
manifestações por todas as regiões do glogo 
terrestre sem, contudo, privilegiar um ou outro 
intermediário da •terceira revelação", Um ser 
humano pode ser enganado, ou enga·nar-se a 
si próprio, mas já não será assim com milhares, 
milhões de pessoas que vêem, ouvem e sentem 
as mesmas coisas, que para alguns são consí
derados fenômenos, mas que, em verdade, é 
bastante natural, pois a vida não se esgota com 
a morte do corpo, país este nada mais é do que 
pura matéria, do qual o espírito se sel'Ve, ·por 
determinação superior, para o resgate de erros 
passados em vidas anteriores. Um homem pode 
desaparecer, mas uma _coletividac:le não se 
pode fazer com que desapareça, Pode.se quei, 
mar todos os livros, mas náo se pode queimar 
os ensinamentos transmitidos pelos Éspfritos. 
iluminados. É asslm, mesmo que queimados os 
livros, a fonte da doutrina não deixaria de existir, 
porquanto ~ origem é Deus. 

Mesmo que faltem os homens para difundí-la, · 
haverão sempre os espíritos que a todos atinge, 
e aos quais ninguém pode atingir. 

São, portanto, os espíritos os propagadores 
da Doutrina, através do auxílio de milhares de 
médiuns em todos os quadrantes da terra, que 
os espíritos vão tornando-a universal. E não 
adianta negar-lhes a existência, poís a negação, 
é a própria negação da existência de Deus, de 
Jesu$, dos anjos, .dos arcanjo$, cios querubins 
e todáa cadela hierárquica espiritu~t 

$e 'oóuvesse- apenas um único iote,rmediârio, 
por mais pr.ivilegíado que fosse, o 'Espiritismo 
mal seria conhe~ido <los homens, JJ ·qualqµer 
classe social a que pertencesse, serla'objetode 
prevenção dei outras. Éles estão em. todás as 
partes oo ·mundo revelar'ido e ensinando-nos o 
yé.r'dadeiro càrninhc, · 

HORÓSCOPO CIGANO 

Prof. Mohammad 

PUNHAL (ÁRIES) Nesta fase algumas mudanças 
ocorrerão em sua vida. Haja com cautela nos assuntos 
ligados às finanças ou investimentos. Saúde: Muito 
boa, Cor: Verde Escuro, nº 19. 

COROA (TOURO) Os nativos deste signo, nesta 
fase, poderão realizar as transações que estavam 
pendentes de há muito. No amor é preciso ter muito 
.tato com a pessoa amada. Cor: Vermelha, nº 6, 
Saúde: regular. 

CANDEIAS (GÊMEOS) Os nascidos neste signo de
vem dar mais atenção à sua saúde e evitar os excessos. 
Cuide melhor de sua alimentação, evitando gorduras. 
Amor em alta. Cor: Violeta, nº 45, Saúde: melindrada. 

RODA (CÂNCER) Os assuntos que estavam entra
vados irão sendo solucionados um a um, proporcio
nando-lhe alegrias repentinas. Contudo, seja cautelo
so(a) nas coisas do amor. Palavras impensadas podem 
por tudo a perder. Cor: Azul Mar, nº 18, Saúde: Boa. 

ESTRELA (LEÃO) Tenha em mente que o sol 
nasceu para todos. Não se deixe abater com os proble
mas que está tendo no momento. Serão passageiros e 
rapidamente cessarão. Surpresa no amor. Cor: Escar
late, nº 7, Saúde: estável. 

SINO (VIRGEM) Nesta fase os nativos desse signo 
deverão estar atentos com as amizades, para não se 
decepcionarem. No seio familiar as coisas Ou irão bem. 
Tenha mais carinho pelo seu amor. Cor: Pêssego, nº 
35, Saúde: Inspira mais atenção. 

MOEDA (LIBRA) Abra mais seu coração para as 
coisas boas da vida. Nem tudo o que lhe parece difícil, 
será. Persevere em seu objetivo. No amor também é 
preciso cautela. Nos negócios surpresas agradáveis. 
Cor: Amarela, nº 13, Saúde: Boa. 

ADAGA (ESCORPIÃO) Modere mais a sua lín
gua. A atitude mais sábia, no momento, é calar-se na 
hora exata. Alguém de RODA irá lhe trazer benefí
cios. Divirta-se com moderação. Os excessos lhe pre
j udicarão. Cor: Rosa, nº 17. Saúde: em recuperação. 

MACHADO (SAGITÁRIO) Use mais a sua capa
cidade de raciocínio e inteligência para superar seus 
problemas atuais. No amor, contudo, grandes novi
dades. Dedique mais tempo a sua familia. Cor: Verde 
Esmeralda, nº 03, saúde: Boa. 

FERRADURA (CAPRICÓRNIO) Fase boa para 
coletar em dia os assuntos do coração. Nos negócios 
cautela é exigida, porém uma breve notícia lhe trará 
satisfações. Selecione mais seus amigos. Cor: Turque
sa, nº 21, Saúde: regular. 

TAÇA (AQUÁRIO) Continue perseverando nos 
seus objetivos de negócios. O que parece difícil, será 
breve solucionado. No amor, alguma decepção, mas 
logo sanada. Cor: Laranja escuro, nº 01, Saúde: Ótima. 

CAPELAS (PEIXES) O pior já passou. Agora é 
administrar bem sua vida, tanto nos negócios, quanto 
no amor. Na família, ouça os mais velhos. Cor: topázio, 
nº 11, Saúde: inspira cuidados maiores. 
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Qualidade em Combustivels - Troca-se Óleo na hora C/ 

Cheque pré-datado - Cartão Rede Fácil 
Adquira seu Cartão Personalizado -Atendimento de 1•. 

Av. Dr. Mário guimarães, 435 - Tel.: 767-6693 
R. Dr. Barros Júnior, 1511 - Tel.: 768-8602 
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Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls. 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo - RJ • Tel.: 761-0013 
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O Atendimento que você merece. 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tel.: 767-6572 

Av. Amaral Peixoto, 631 - Nova Iguaçu 
R. Ver. Marinho Hemetério, 222 - Queimados 

CONVÊNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministério dos Transportes, Compactor, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 - Nova Iguaçu - RJ 
Tels.: 767-0124 / 767-0529 

FLÁVIA BAZAR 
f .. -:-. .:-:-.-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-::-:-:-:- :--.-:-::-.---: -.--•:-·•· · · ···!-.: ... -.·.;.;O..·,:,:-:-:,:-:-:-:-:-:-:-•··.· · ·.:·····••·::··: ·::-:·· ·:u· ·u·:J 

• Papelaria 
• Artigos para Presentes 
• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 
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BELFORD ROXO SEM FRONTEIRAS 

JONAS E ELIETE D1-SSERAM: ACEITO 

Ao som de etéreas notas musicais, os 
jovens Jonas e Eliete, que um dia se 
olharam, sorriram um para o outro, sur
giu uma chama, chama que tornou-se 
amor, que culminou no enlace matrimo
nial, ocorrido na Igreja Preshiteriana de 
Hcliúpolis, cm culto oficiado pelos pas
tores Uilson Rangel e Athaías Bcllo. 

Com este enlace uniram-se as famí
lias de Elio Duarte Riheiro / Maria Eu-

NIVERS 

.. 
• 

génia Riheiro e Silas Mozcr / Ruth Nas-
cimento Mozer, respectivamente pais da 
noiva e do noivo. 

A lindíssima cerimônia foi testemunha
da por vários amigos, parente.-; dos nuben
tes e memhros daquela igreja evangélica. 

Pmfc.-;sorc.-; do C. E. Prc.-;_ Kennedy, 
onde ela 6 muito c.-;t imada por seu~ colegas 
~ ~lunos, lá c.-;tivcram prc.-;cnto. para as 
leltutaçüc.-; pelo evento. 

FESTA CAIPIRA 
ANIMOU A 

CRIANÇADA 

No início desse mês, dentro das 
programações que o CEM organiza, 
ocorreu a tradicional festa folclórica 
julina, quando as crianç.:s participa
ram ativamente da festa divertindo-se 
a valer, juntamente com seus pais, 
professores e membros das comuni
dades locais. 

Na foto em primeiro plano as ga
tíssimas MICHELE e ROBERTA MA
RIANA, durante a apresentação de 
seu número de dança, no Centro de 
Educação Moderna, onde ambas es
tudam. Foi mais um dos magníficos 
eventos realizados pelo educandário. 
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Escola vai ganhar pintura 
a óleo de sua patrona 

Uma pintura a óleo realizada pelo 
doublê de jornalista, fotógrafo, artista 
plástico, J. Fontes, vai ser doada no 
próximo mês de agosto, à Escola Muni
cipal Condessa Infante, da patrona da 
Escola: Condessa Infante, em data ainda 
a ser fixada pelo artista com a direção 
desse educandário público municipal. 

Trata-se de uma pintura a óleo sobre 
tela, nas dimensões de 65 x 54. 

A data d~ entrega será amplamente 
divulgada para conhecimento de toda a 
comunidade belforroxcnse. 

Na foto, o retrato a óleo da Condessa 
Infante. 

No dia 1 /07 aniversariaram 
Max da Cruz, filho do Dr. José 
Jaime, p1oc.- na PMBR XXX 
Gerusa Ribeiro, esposa de 
Antonio Carlos O . Ribeiro, 
completou mais uma idade no 
mesmo dia. XXX No dia 7 mais 
um niver de casamento de 
Nelson A. Leal e Vera Lúcia. 
XXX No dia 9, colheu mais 
uma flor no jardim de sua pri
mavera Julia Cristina, filhota 
do José Carlos Nascimento. 
XXX No dia 15, a data foi curta 

para a nossa colunista e 
anunciante Silmária Berriel 
Félix , que recebeu felici
tações, beijinhos e outras coi
sitas mais. XXX No dia 17 mais 
um niver de casamento doca
sal Jorge S. Barcelos X Edi 
Barcelos. XXX A-19 o casal VIP 
Fernanda e Victor Soares co
memorarão mais uma data de 
feliz consórcio (gostei dessa 
palavra) e no dia 23 o do casal 
Odilon Antenor e Sandra. XXX 
Finalizando no dia 27, Luciana 
Trigo, filhota do Dir. Com. SEM 
FRONTEIRAS Carlos Trigo. SILMÁRIA BERRIEL 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! 

1 CONJUNTO EDUCACIONAL 
SOARES DE ALMEIDA 

1 

Jardim - Pré - C.A. 
CESA 1 º Grau - Regul{lr e Supletivo 

2° Grau - Contabilidade e Informática 

Av. dos lnconfidentes, 41 -Austin - N. Iguaçu - Tel.: 665-2210 

R. DE VASCONCELOS PAIXÃO 
Dental Nova Iguaçu 

Artigos Odontológicos-Médicos•Ortopédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebulização • Cadeiras de Rodas 

Colchão e assentos D'água - Aluguel de camas Falwer 
A. Otávio Tarquínio, 238 ljs. 16/39 - Nova Iguaçu - RJ 

leis.: (Fax) 767-7919 e 767-5270 

Cent~o de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

, 
MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

***** RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 

e 
E 
M 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 Belford Roxo - 'RJ Tel.: 761-488í 

COLUNA 
00 

·· . . ·· _· ··:· · . · ·=c ·:c._ · : · ~ · : -•_::c_r _._::_,_•'· 1 

CLASSIFICÃ.DOSl :· Si? 
. . ,• .. •:• ·· ... ··· ·· . .. .;:;t:::::: 

PRECISA-SE peruca com 
topete. Tratar com 
ESPIRIDIÃO AMIN. 

PRECISA-SE saco para 
aturar o horário eleitoral do 
TRE que vem aí. Tratar com 
este GATO na redação SEM 
FRONTEIRAS. 

COMPRA-SE granadas e 
fuzís AR-15. Tratar com o 
General NEWTON CRUZ. 

PRECISA-SE ator parecido 
com GIULLIANO GEMMA 
para estrelar o faroeste 
brasileiro O REAL FURADO. 

Mitutoyo 
I.MTITE 

Tratar com o 
FERNANDO 
HENRIQUE 
CARDOSO. 

Jogadores da Seleção 
Brasileira foram hóspedes da 
família deste GATO, nos 
Estados Unidos. 

Eles ficaram concentrados 
em LOS GATOS. 

Aliás, este GATO estará 
completando neste dia sete 
de agosto, 61 anos de 
andanças pelos telhados da 
vida. 

Junho marcou mais um 
aniversário do SPORT CLUB 
RIO GRANDE, da cidade de 
Rio Grande, Rio Grande do 
Sul, primeiro club de Football 
fund~do no Brasil, então 
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conhecido como JOGO DA 
BOLA. 

E o dia 16 de julho marcou 
os 44 anos da derrota do 
Brasil na Copa de 1950, na 
inauguração do Maracanã. 

GRACINDO JÚNIOR jura 
de mãos postas, que aquele 
tempo em que entrava no bar 
da RADIO NACIONAL o 
ambiente ficava refrigerado já 
passou. Ele jura que agora é 
machão. 

FLÁVIO NAKANDAKARE COM HUMOR 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
....... . ·- ··- :::: . . {{t::;:::::::•: ···· --~ ::-·-::: 

~ LUCIVlE BOSCH +Do....a ENERNC • ê~Rst>s d~
1

:~i1!:::::l!l!~i'.::=~!i{! Direção: Otília S. Rocha, 
Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto. RIDGID - LINCOLN ELETRIC 

Novas Distribuições: Máq. Solda * 
Tig-Mlg-Mag * Soldas * Prata, Latão, Inox * 
Eletrodos • Aço Carbono * Ligas Diversas 

Rua Dr. Carvalhaes, 182 loja -
Belford Roxo - RJ - Tel: 761-3453 ::i,illtll~~Llliil Tel.: 761-5202 

Rua dos Crisântemos, nº 5 
Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

SEGUROS ,,.,~if+tli•J~1gJ~1:1:ta$1 
AUTOMÓVEIS ~~n~nnn;.rel:l~n'Ô'~ &~IJlirf'c@ 
CELULARES ~~l!:.UIS INJ~ ru11,iu~ 
vi DA DIREÇÃO: s1LMÁRIABERRIEL Tel: 761 8364 
PROPRIEDADES R. Rocha Carvalho, 1372/203_ 
COMPUTADORES Centro - Belford Roxo - RJ 
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TEATROSESC 
O Teatro Scsc Nov-.t Iguaçu é um dos 

mais modernos do Grande Rio e ·muito 
bonito. A partir do momento que solucio
nar ocquipamcntodcsom e luz,o mesmo 
estará tinindo. Ainda pode ser cm 94. 

Compositor 
Ele está fazendo aniversário no signo 

de Leão. Tem vários sucessos e onde 
canta, tem um grande púhlico. 
Guilherme Arantes. 

• Gillyard está dando um show de 
interpretação com a canção "Nosso Ju
ramento". É uma aula de canto. 

• A fita "Tá Na Hora de Dormir" para 
as crianças está nas lojas. Ela mostra 
uma histúria especial para os haixinhos 
com música dássica. É preciso sair da 
mídia! 

•SCmia Santos apareceu no progra
ma do Jô nos EUA e cantou. Ela está 
cantando na América. Sônia estudou 
Comunicação comigo. Um ahraço. 

• Patrícia Marx cstú com um novo 
LP gravado nos EUA E a faixa cm su
cesso é o tema de A Viagem., "Quando 
Chove". Ela mudou o visual. 

Outras 
• Um ahraço para o meu colega da 

UFRJ, .llilio Ccsar Seixas Pinto, coor
denador d,1 EMLURB. 

' O Cor.ai Votes de Nova Iguaçu en
saia no (\>Untry Cluh e está ahcrto a 
quem deseja fazer parte do mesmo. 

.. As te
las de pin
tura da 
igreja de 
Santo An
tônio estão 
velhas e po
dres. Os ar
tistas da ci
d a d e 
poderiam 
encontrar a 
solução! 

* Muito 
honitas as 

A tranquilidade e a 
simplicidade da Sra. Josete 

Asevedo Espinola. 

telas tlo artista plástico Ruy Afrânio 
Peixoto da igreja de São Jorge e N. S. 
Fátima. 

* O SESC buscou as telas de Flávio 
Nakantlakare cm sua casa e as transpor
tou para o Scsc Três Rios. Cedeu o 
convite e o coquetel. Nota 10 para o 
Sesc. 

' Vem aí a resta do Patronato. A casa 
convida o púhlico para a honita festa q uc 
,cmprc orcrccc. Vamos l:í. Na Santos 
Dumont. 

Acadêmico 
Filipak e.Jaime Rio Grande estão exi

hindo suas manhas na Sala de Arte da 
Caixa Econúmica Ccntcr. O acadêmico 
Jaime apresenta a História de Nova 
Iguaçu cm telas. A Fazenda São Bernar
dino, Estação de Belém, Hospital de 
Iguaçu, Estaçüo de Tinguú, Praça da Li
hcrdadc, Cámara e Prefeitura, Fôm e 
Cadeia Púhlica, Capela Fazenda da 

IMÓVEIS A VENDA - Tel.: 767-7243 - Creci: 11422 
1. CA"i,\S ~ 'I''· ,1. lº' h.1nh. ~ 11,j 

l ' c:r11, l•1b!1, ·l·111l.u11 llSSi _'l(l_lllll 

()lJl·.IMAI)()'.'\ C'a~, .l <jl!i. s.1L1. 1.:n
p;n.,11 •. h.-.nl1. .. 1rc.1 ~r:. ,:1r.1.i,.:m t 1si 1~.t•u. 

OlJl;.IMJ\l)()S- Arc:1 ,~.\.000 mts.!. l IS\ 
!0.000 

OlJEIMAIX)S Sohr.iJn: !qts .. s.1h 
<.•,17 __ hanh .• lJSS 9.01)0. 

JARDIM ESPI.ANAllA · N,wc, lguJ~U 
. C;'.15a~ .? <.jlS, sala, copa/1:o~. 'J)&Km.1, :.;11:m 
festas. p.;tr.tEtcm ! c:1rros lJSS NJ.(XX) 

TERRENO-Nn-.':'l liua{U •Ccn1rn-4SCJ 
mu:!. USS 14.000. 

NOVA IGtJA~'tJ · C,ntrn. Cas°' ., q1,, 
sal.a c;-op.,Jcn1... banh.. 1t,1r. pf 5 c:1rrns. ;in::-i 
de 1200 mlS:!. US$ !10.000 . 

,\11-.;n~ Vc:nJ,1 mm1 :,.1110 \ . um.1 :<il' 
nhnr.1 l·,u,.1 . ._. 1.k (..'.1!>t.;1rn, lic.·m li -,:;1l11 .. 1J.1. 
mull,tl> frul.1!> e mur.1J,1. M,lt1\o tk \l.1j:Cffl. 

B. ROXO l .tnd11,nc:1c: pa~~" pon10. 
mo\1mcn1n ;u:1m:1 Jc \~ mil n .. •·ailt Mc..·n~:,I 
frcnrc ;, Pr:'\-:1. Uri'-·nh:. M,11,v,1 ,,u1ro nt> 
~ix·,o. P. 70 mil n:.:us. 
· ('ERÂMI(',\ lJrF,t"nlc p.1sso Armari
nho. r ,' 1.·s1oquc com. Jk1r não sc.-r &:, r;1mo_ 
n1wo. no L·entro. 

B. ROXO • Passo Ptl>hl Jc (iJsohna. 
MdhorL-s pontos da rnJ.Jc.k. VcnJo molr\'O 
de viar;:cm. Com. Nn\·o. 

M ,\(iUI)() - lJricntc Passo um:r k•ja 
ccí11rol-/ 14fC m? m.t1s um ttir.tu. Con,. Oll'\'tl. 

Mn!Ml Jc \'1.11,cm. 

..;,.O~ 
~t,\; ANUNCIA, 

QUEM ANUNCIA 

.... IS 

li. R0:\0 Vl·nJo l',1).1 de suo~). no 
L1h.:,1J:1n. hem ln .. :;1h,~1J;1. m1"'1mt·n1n :n:i• 
m;1 Jc: Ili mil n:;1b. Mc:ns.11. C'nn1. ""'"º· 1> 
.\~ mil n:.u!io. 

\lOVA ICill,\~"U • Uricnlc. V1.:nJ1l 
c.::1s:i sue,~ e l~nchonclc. fkm k-.:alil.ad3 
Vo1nos PonhlS. M0\11mcn10 Bom. (;_ iod01 
os hP'll Jc pre\·os. 

SANTA EUGÊNIA - Urimtc nndo 
um:1 c-..is.i e/ J qu:1nos e sala, ! banheiros, 
1..·oLmh;:i e y..,ragcm. quintal grande. 12 mil 
rc:us a cnmbinilr Aceito carro e lei. p:1rte 
do papmcnlo. 

BAIXADA l'I.UMINENSE. VENDO 
OUTRAS C'ASI\S BEM LOC',".IZA· 
DAS. V,\RIOS PREÇOS 

Posse e Igreja N. S. da Conceição de 
Maripicú, são as telas que lembram o 
passado. O Coral Vozes de N. Iguaçu se 
apresentou e enriqueceu a festa. 

Luiz Renato 
Agradeço ao poeta Luiz Renato o Li

vro Cardápio Poético. Na página cinco 
ele diz: "Em uma flor não se bate, nem 
com uma mulher". Ao lado tem uma 
mulher com uma flor no seio. 

Lima Barreto 
A peça Cemitério dos Vivos poderá 

voltar ao Teatro Carlos Gomes no se
gundo semestre. O texto de Lima Barre
to tem adaptação de João Batista. A 
direção é de Luiz Fernando Lobo. A 
História envolve a vida de Lima Barreto 
no hospício. Um dos astros da peça é o 
ator Sylvio Monteiro, um craque de 
palco. 

Sylvio Monteiro abraçado a Valdenir Filho. 

Oficina 
Est,í ahcrta a inscrição para a Oficina 

de Teatro do Ator _Sylvio Monteiro. 
Com duração de três dias e se divide cm 
duas etapas. A oficina busca uma rc-

-.•. ~:-::::;.-
···· ·.:•··· 
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flexão, um novo olhar critico e dialético 
do papel do homem no social, como 
elemento transformador. Ele trabalha 
com Bertold Brecht e sua visão dialética, 
e com Jerzy Grotowski na preparação do 
corpo a serviço do ator. A oficina tam
bém busca uma reflexão dos caminhos 
de Eugênio Barba, fundador do Odin 
Teatre. A oficina é pra ator ou não. Te
lefone de contato: 796-3851. 

Niver 
A diretora Maria da Glória, do Colé

gio Maria Emília, em Santa Rita, come
morou mais uma primavera. Muito gra
to pela recepção. 

Política 
1 - Duas senhoras foram várias vezes 

após 4 h e não conseguiram número para 
o médico de vista. Chegaram lá meia 
noite e meia e viraram à noite, contra o 
frio e o perigo. s 4:45, chegaram os fun
cionários e disseram que sexta-feira não 
é dia de oftalmologista! Na quinta, um 
rapaz foi lá e ficou sabendo que tem 
médico de vista todos os. dias. Na sexta, 
chegou às 4 h. Quando chegou o funcio
nário, disse que sexta não tem médico! 
Essa vergonha ocorre no INSS em Niló
polis. 

GENTE NOVA 
Nasceu no dia 6 de julho, às 14,15 h, 

Ana Carolina Pinto Arydes, pimpolha 
de Flávio D. Arydes e Vanessa A P. 
Arydcs, nova neta de Abdala Arydes e 
Maria da Conceição, que estão com as 
bochechas doendo de tanta alegria, e 
também Antonio Augusto e Ana Maria, 
"os corujões" vovôs. 

HOTELSAYONARA . .. _____ . ·--·--- -

VISITE-NOS 

ROD. PRES. OUTRA, KM 7 
SÃO JOÃO DE MERITI - TEL.: 756-2863 

RENATO 

11ACREDITANDO NO 
QUE FAZ11 
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CONHEÇA SEUS DIREITOS 
SILMARIA BERRIEL 

Do Direito das Obrigações 
Qualquer pessoa do povo tem uma no

ção de obrigação. Sabe que ao se vincular 
tem de cumprir algo em favor de outrem, 
mas também tem consciência de que da 
outra parte uma pre.stação lhe é devida. 
Por isso, diz-se que o fundamento de toda 
a obrigação é a equivalência das pres
tações. Disso decorre então, um círculo 
entre as partes que se obrigam, daí dizer-se 
q uc a obrigação é um círculo, uma ligação 
ou sujeição de uma pessoa à outra e vice
versa, dever esse que consiste de fazer ou 
não fazer algo, dar ou não dar uma deter
minada coisa. Já os antigos romanos di
ziam que a obrigação é um circulo de 
direito, pelo qual somos constrangidos a 
pagar uma coisa a alguém, segundo o di
rei to de nossa cidade (obligatio est iuris 
vinculum, quo necessitate adstringinur 
alicuius solvendae rei secundum nostrae 
civitate.s jura). A prática diuturna de
monstra uma variedade de atos obrigacio
nais, que ninguém se dá conta, principal
mente nas de dar coisa certa. Na atualidade, 
chegou a tal perfeição essa prática, que a 
pessoa se apossa daquilo que de.seja e o 
vínculo somente se vai verificar no momen
to cm que o pagamento é feito na caixa do 
proprietário da coisa adquirida. Não há 
acordo prévio de vontades no momento da 
posse da coisa, mas tacitamente está 
convencionado que a pessoa que toma o 
objeto de que necessita, está obrigado a 
passar numa caixa registradora para cum
prir aquela equivalência da prestação, que 
seu ato gerou com aquela posse. 

Os supermercados e grandes maga
zines mostram essa realidade da vida do 
direito obrigacional. Em regra, ninguém 
discute, nem mesmo a respeito do preço, 
porque este já está prefixado e consta no 
produto a adquirir. Os demais atos abri-

1 
1 

gacionais, são em nú- -
mero tão inferior, em relação a esses da 
vida diária do comércio, que muito pou
co se colhe nos pretórios a seu respeito. 
Enquanto estes, em sua maioria exigem 
forma especial, aqueles se realizam sem 
nenhuma formalidade, a não ser a sim
ples detenção das coisas ou a troca do di
nheiro pelo objeto que se pede no balcão 
de uma rasa de . tecidos, numa farmácia, 
numa casa de ferragens. Somente, quando 
os negócios atingem uma proporção relati
vamente grande, é que a obrigação toma 
urna outra forma, exigindo que as partes 
conversem sobre o objeto e a forma de 
pagamento. Em regra, pela equivalência da 
pre.stação, o vinculo obrigacional toma a 
forma de um contrato do negócio jurídico. 
Estamos então a falar daquelas obrigações 
decorrentes de nonnas legais e não das que 
nascem de deveres morais, que não afetam 
as relaçãcs nascidas de leis. Sabe-se a vida 
social está repleta de atos que originam 
obrigações, mas que vão se enquadrando 
no mundo jurídico. Algumas vezes elas 
conseguem influir no direito, conseguido 
através dos tempos, entrar no mundo das 
leis escritas ditadas pelo Estado. Um exem
plo apenas, nos dá uma idéia do que pode 
uma obrigação moral fazer em favor da vida 
do direi to de um povo e temos cn tão o caso 
da alienação fiduciária em garantia, que 
durante séculos viveu no mundo ético, sem 
nenhum vínculo jurídico, que obrigasse o 
adquirente a devolver a coisa que rerebcra 
em garantia de uma dívida, quando esta se 
extinguia. Outros exemplos, dentro de nos
sa vida jurídica, podem ser citados e para 
terminar temos a Lei que trnnsfonnou um 
direito meramente pessoal, em real, pela 
pressão econômica que a promessa de com
pra e venda fazia ao poder legiferante. 
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ROTARY EM MOVIMENTO 

--J 
Os últimos dias de junho e os primeiros de julho foram marcados 

pelas sucessivas posses nas 60 unidades de Rotary espalhados 
pelo Distrito 4570, desde Ipanema à Japeri, quando a partir delas 

inicia-se nm novo ano rotário. 

Abdala Arydes no ato da transmissão do 
cargo à Hércules Alpino no Nova Iguaçu. 

NOVA IGUAÇU 
Com o salão nobre do Nma Iguaçu 

Country Cluh preenchido rnm cerca de 
150 pessoas, entre rotaryanm, convida
dos e visitantes, o R.C. Nova Iguaçu em
possou seu nmo Conselho Diretor para 
o período 94/95, 4uc ,er:i presidido por 
Hércules Alpino. A mesa principal foi 
composta por Ahdala Arydcs, Ncu;a Ni
rnlatino, Viccntc Ci . Sobrinho (prcs. do 
Sincmani), Jm,é Maria Oliveira (Cmte. 
do 20" 8.P.M.), l lélio C. Demoraes 
(Suh-Comte. do 20" B.P.M), Marrns 
Venício (pres. da Suh-Seçüo da OAB
N.I.), M"' da Ornceiç:-10 Arydcs. Luíz 
Fernando, Geraldo Sereno (pre,. do 
N.1.- Leste), lrincia Moreira (pres. da C'. 
Amizade de N.I.), Cel. Carlm Ncry 
(Chefe do (entro de Comunicaçücs e 
Operaçüo da PMRJ ) e Antonio Matos, 
do R.C. SCto Cristúv;io. Neste dia o R.C. 
Nova Iguaçu, homenageou o Dir. Presi
de n t c do SEM FRONTE IRAS, J . 
Fontes. O troféu de caravana mais nu
merosa foi abiscoitada pt:lo Bcllúrd 
Roxo. Hércules Alpino roí empossado 
üs 22:55 h. do dia I" de julho. O Nova 
Iguaçu tloou 7 cadeiras de rodas ao R.C. 
Mcs4uita. 

NOVA IGUAÇU - LESTE 

Luiz Fernando dá posse ao "sereno" 
Geraldo Sereno no Nova Iguaçu-Leste. 

Rotarianos de vários clubes da Baixa
da de Guanabara estiveram presentes na 
solenidade de posse do novo Conselho 
Diretor do Nova Iguaçu-Leste, que será 
capitaneado pelo "sereno" Geraldo Se
reno. Entre os clubes presentes anota
mos: R.C. Mesquita, R.C. Nova Iguaçu, 

R.C. Nova Iguaçu-Prata, R.C. Japerí, 
R.C. Nova Iguaçu- Austin, R.C. Quei
mados. 

Na mesa principal Luiz Fernando, 
Raimundo Luz, Solange Araújo, lrineia 
Moreira, Hércules Alpino, lslam Batis
ta, Paulo Roberto Dias, Antonio Santos 
Júnior e o Desembargador Luiz Carlos 
Guimarães, o Cel. Carlos cry, o Tte. 
Cel. Hélio Demoraes. A pre..,ença dos 
rotaryanos do Leste foi maciça. Lui1 
Fernando homenageou a todosº" presi
dente:, dos duhes co-irm:1os e também a 
J . Fontes, di1cndo do seu reconheci
mento pelo trabalho que \·em executan
do no SEM f-RONTEIRAS cm di\ ulgar 
o trabalho dos rotary:-. da regi.1o. 

O troféu da maior cara\"ana foi para o 
Nova Iguaçu. Na opur1 unidade lui.1111 
cmprn,sado:-. os novos '-o(JCÍO'- honor;írios: 
Thalcs Cardoso, Thalc-. 8. Silva e Virgí
nia Marcondes. Sereno cmpo:-.:-.ou seu 
Con,elho ;'is 22:26 h. do dia 21 de junho. 
José Oliveira prntocolou magistral
mente a reuni:io. 

NOVA IGUAÇU-PRATA 

Sérgio Alberto recebe de Antonio Santos 
Jr. o distintivo que o tornou o novo 
presidente do Nova Iguaçu-Prata. 

O Nova Iguaçu - Prata a penúltima 
unidade mt:íria criada no Distrito 4570, 
cm reunião festiva realizada cm uma 
churrascaria local, além de prestar ho
menagens aos membros 100% de fre
quência, rnm troféus confeccionados 
pelo José Carvalho (grande Carvalhão) 
deu posse ao seu novo Conselho Diretor 
que terá no timão no período 94/95 Sér
gio Alberto Patrício Nascimento. 

Na mesa principal Antonio Santos Jr. , 
Sergio Alhcrto, Tania Matias Santos, 
Cláudia Bruno Alvarenga, Geraldo Se
reno. Como visitantes José Carvalho, 
Hércules Alpino e Wilson Vital, do 
dube padrinho Nova Iguaçu-Leste. 

Antonio Santos Jr. o pres. 93/94 fez 
um breve relato do trabalho realizado 
no seu período e às 21:52 entregou o 
timão do Prata ao Sérgio Alberto que 
afirmou:. "Farei de tudo para honrar o 
cargo que ora me foi confiado, contando 
com a inestimável cooperação de meu 

Conselho Diretor e dos demais mem
bros do meu clube. 

MESQUITA 

Alberto Botelho no momento em que era 
empossado por Raimundo Luz na 

presidência do Mesquita. 

Iniciada aos acordes do Hino Nacio
nal, o R.C. Mesquita, realizou a sua reu
nião festiva de posse do novo Conselho 
Diretor para 94195, no dia 28/06. 

Lote XV, 'ova Iguaçu-Prata, Nova 
Iguaçu-Leste, ma Iguaçu, São João de 
l\lcrit i- Vilar do:, Teles, Coelho da Ro
dia e outros clubes, esti\"cram presentes 
prest igiando a posse de Alberto Botel
ho, '-ouhstituindo a Raimundo Luz, na 
rnnduçüo dos destinos do Mesquita 
111.:stc período. a mesa principal Alher
to Botelho, Raimundo Luz, lnácia Lu1, 
Dr. Lui; Carlos Sales Guimarães - que 
foi elevado a condição, nesta data, a só
cio-honorário - Dcp. Est. José Paixão, 
Ma rei mele Botelho, Marlcne Sales -que 
loi empossada na Ca:-.a da Amizade -
Geraldo Sereno, Antonio Santos Júnior 
e Pedro Arume. A reunião foi protoco
lada por Simües Neto. a alocuç:h> Luz 
a~radeccu a todns os companheiros pelo 
p~nlkuo t rahalho que juntos realizaram 
no período que se encerrava. 

Aureliano Sales fazendo a saudação ii 
Lu;,. enl"atizou: "mesmo nos momentos 
mais difíceis ele manteve a serenidade 
para seguir em frente". 

Às 22:25 Lu1. deu posse a Alberto Bo
telho que cm seguida deu posse ao seu 
Conselho Diretor. Lui1. Brito fez a sau
daç:in ao novo presidente. O troféu da 
cara\·ana mais <.listante foi para o LOTE 
XV. e a maior fni Nova Iguaçu-Leste. 

QUEIMADOS 

O "elétrico" lslam sorridente empossa 
Juvenal Rosa no Queimados. 

Membros dos rotarys São João de Me
riti, S.J.Meriti-Vilar dos Teles, Nova 
Iguaçu-Leste, Japerí e Méier estiveram 
presentes à solenidade de posse do novo 
presidente daquela unidade rotária, Ju
venal Rosa A. Sobrinho e seu conse
quente Conselho Diretor 94/95. 

A mesa principal foi constituída por 
Islam Batista, Juvenal Rosa, Domingos 
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Rezende Oliveira (Gov. 94/95), Irene de 
Oliveira, Elta Ferreira, Edson Avelar da 
Silva (Gov. 93/94), Francisco Virgiliodo 
Prado (Secr. Mun. de Adm.), Miriam de 
Almeida, Jorge Pereira (Prcf. Munici
pal), Marlice Pereira (lª Dama do Mu
nicipio), Eloir A. Vago (Sccr. de Fazen
da) e Hertz Hudderman. 

FOTO PAULO CÉLIO 

tslam, em nome do Queimados, entrega o 
troféu colaboração a J. Fontes - Dir. SEM 

FRONTEIRAS. 

O "elétrico" lslam homenageou a to
<.los os seus companheiros, agraciando
os com o troféu Guerra e o troféu cola
boração a vários de seus pares de outros 
clubes. Na mesma oportunidade o Dir. 
Prcs. do SEM FRONTEIRAS, J. Fontes 
recebeu do Queimados o troféu colabo
ração e mais um diploma da Casa da 
Ami1.ade local. 

Na mesma data foi empossada a nova 
presidente da Casa da Amizade Mi riam 
de Almeida. Àc; B:59 Juvcnal passou a 
ser o novo presidente do Queimados, no 
dia 6 de julho. 

NOVA iGUAÇU - AUSTIN 

O Secretário Luiz Carlos lê a ata de posse do 
novo Conselho Diretor do Austin, que será 

capitaneado pelo Eliacir (1 ° à esquerda). 

Queimados, Bclford Roxo, Nova 
Iguaçu-Leste, Nova Iguaçu com seus 
representantes compareceram ã festiva 
de posse do novo presidente desta uni
dade rotária, no último dia 7 do cor
rente, que se deu às 22:23 h, com o Paulo 
Dias ("o franciscano") transmitindo o 
cargo ao Eliacir, que empossou seu 
Conselho Diretor. Nesta data foram 
confirmados como sócios honorários do 
clube Hilton Neves - homenageado com 
o seu nome em placa de bronze na Tri
buna e que passa a ser Tribuna Hilton 
Neves, Jorge Falcão, Luiz Fernando, 
Islam Batista e Abdala Arydes. Na 
condução dos destinos da Casa da Ami
zade permanecu Gilsimar Dias, por 
mais um período. 

Os proprietários da Cabana Xuxu, 
onde são realizadas as reuniões: Uriel E 
Eliane não foram esquecidos nas home
nagens do Austin, além deJ. Fontes que 
também foi homenageado. 
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MOSAICO POLÍTICO 
Nelson Júnior 

CELSO PEÇANHA PEDE 
APOIO A TODOS 

O ex-governador Celso Peçanha (fo
to), enviou a seus antigos eleitores e cor
religionários carta-convite a integra-

CELSO PEÇANHA 

rem-se na sua campanha visando retor
nar à Câmara Federal em outubro de 
1994. Eis na íntegra o teor da missiva: "A 
Nação está mergulhada em grandes difi
culdades, exausta de tanto desamor da 
parte de seus dirigentes, que não se 
unem para solução da crise. Por isso, não 
devo ficar afastado da vida pública, sem 
dar a colaboração de minha experiência 
e da vontade de servir, de ser útil aos 
amigos e lutar pela retomada do cresci
mento. Quero voltar a ser deputado fe
deral para q~e o povo e, especialmente, 
o MAGISTERIO, tenha em Brasília um 

amigo que sempre valorizou o trabalho 
do professor e lutou pela educação e 
pelos estudantes sem recursos. Um ami
go fácil de ser encontrado, e que já 
conhecem. Orgulho-me de proclamar 
que, como Governador, com Hilka e 
bons auxiliares, fizemos uma revolução 
na educação corri repercussões até hoje. 
A professora e a sua filha recordam a 
nossa obra, na construção de escolas ena 
melhoria substancial do magistério, da 
merendeira e do servente. Agora, como 
candidato à Câmara Federal pelo PTB, 
em coligação, preciso de sua ajuda valio
sa. Além do seu voto, gostaria que pe
disse o apoio de toda a sua família e dos 
vizinhos. Esper,) também que comande 
a minha votação e íale do meü trabalho 
na igreja, no clube, na fila do banco e na 
reunião de família. Saberei recompensar 
o que fizer por mim, portando-me com 
a mesma correção de sempre, com re
conhecimento e amizade. Celso Peça
nha, Ex-Governador do Estado do Rio 
de Janeiro. NB: Celso Peçanha é candi
dato a deputado federal pelo PTB sob o 
nº 1444. "PTB A FORÇA DO POVO". 

APESAR DAS NEGATIVAS DO 
GOVERNO FEDERAL OS PREÇOS 

ESTÃO SENDO MAJORADOS 
Apesar de o Governo Federal apre

goar que com o REAL os preços não 
sofreriam majorações, diversas merca-

Fra_ncca Jr-
COMUNICAÇAO &. MARKETING 

MARKETING POLÍTICO 

Maiores Informações 

1lf (021) 796-5467 

FRANCA E OLIVEIRA PROPAGANDA L TOA. 
Rua Pará, 20- CEP 26240-100 - Mesquita - N. Iguaçu - Tel.: 796-5467 

darias estão sendo aumentadas no silên
cio da noite, como antes. Nesta semana 
os refrigerantes foram majorados. Como 
antes, tudo fica na mesma. Reclamar a 
quem? Ao BiJpo? Respondam-nos 
quem puder. Eta Brasil! Para nosso 
consolo, somos TETRA-CAMPEÕES! 

NELSON BORNIER SÓ VOLTARÁ 
A ATENDER ELEITORES APÓS AS 

ELEIÇÕES DE 1994 
Devido ao extenso calendário elabora

do para percorrer os mais variados mu
nicípios fluminenses e adjacentes, o de
putado federal Nelson Bornier, resol
veu suspender o atendimento a seus 
eleitores durante os meses de agosto e se
tembro, só voltando a receber seus amigos 

e eleitores 
após as elei
giesde3deou
tubro de 1994. 

Mas, os 
eleitores não 
ficarão sem 
ter a quem le
var suas rei
vindicações. 

NELSON BORNIER o escritório 
da Av. Mal. 

Floriano Peixoto, 2498 estará funcio
nando.das 8:30 às 17:30 hs e conta com 
pessoas capacitadas a darem prossegui
mento em suas JlSpirações, nas pessoas 
da GETA, ABILIO e da ALESSAN
DRA Levem suas reivindicações. 

CORRIDINHAS 
O advogado Walter Faria Pacheco, pos

tulante a uma cadeira na ALERJ, pelo 
PTB sob o nº 14.136, vem recebendo di
versas adesões de advogados, promotores 
e juízes, dada sua seriedade e honesti-

, 
A FAMILIA 

Continuação da pág. 3 
Há duas soluções - a fuga ou a cora

gem: ler o jornal na sala ao lado ou 
então brincar um pouco com os garo
tos. Pessoalmente eu prefiro a segun
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dade.# O atual deputado éstadual Fer
nando Gonçalves, estará nesta eleiçio de 
1994, tentando uma cadeira na Câmara Fede-

ral pelo P1B 
sob o nº 
1411.# E 
por falar nis
so, não po
demos dei
xar de regis-

1 trar o aten
, dimento sem

pre cordial de 
duas secretá-

JESUÉ BRITO rias sempre 

solícitas a suavizarem os problemas a
lheios ao deputado Fernando Gonçalves, 
Marivane e Kátia. Nota DEZ para as 
duas. # E o Prof. Paulo de Tarso de 
Barros, Diretor do Colégio Leopoldo, já 
está começando a admitir que poderá 
ingressar na política_, disputando o cargo 
de Prefeito em 1996. O partido? ísto 
ainda é segredo. Aguardem! # O verea
dor Jesué Brito, candidato a deputado 
estadual pelo PSDB sob o nº 45.280, 
continua atendendo seus eleitores de se- . 
gunda à quinta das 13 às 17 horas. A 
comunidade evangélica ~tá firme com o 
excelente amigo JESUE BRITO. # Al
guns invejosos estão tentando desestabi
lizar a candidatura de Délio Leal ã ree
leição. Só que, seus eleitores, não se 
deixam iludir pelo "canto da sereia". # 
Há candidatos a deputado federal e há 
os que "estão" como ·candidatos a depu
tado federal. # Quem com ferro fere, com 
ferro será ferido".# Quem será o próxi
mo Presidente da CMNI? # O vice-pre
feito de Japeri, Luiz Barcellos, continua 
na luta para chegar à ALERJ pelo PL, 
sob o nº 22.137. # E por hoje é só. Até 
a próxima quinzena. 

JOSÉ DE PAIVA NETO 
gião de Deus•, capítulo •Quanto à Fa
mília•. 

* José de Paiva Neto é jornalista, radialista, 
escritor e Diretor-Presidente da Legião da 
Boa Vontade. 

da. Saber brincar com a---------------------. 
criança é conquistar-lhe a 
confiança (você vai preci
sar muito dessa confiança 
quando seus filhos tive
rem 15 anos). O jornal as
sim ficará para depois, 
quando as crianças esti
verem deitadas; será um 
bom pretexto para mandá
las mais cedo para a ca
ma, o que é vantagem, 
porque assim terão horas 
suficientes de sono•. 
Advertência de grande 

utilidade, tanto mais ago
ra, nestes tempos de da
nação televisiva( ... ). 

A íntegra deste artigo es
tá publicada no terceiro 
volume do livro "Diretrizes 
Espiritt,alistas da Reli-

MOTEL 

No 
COMANCHE 

o Amor é 
muito mais 

Amor! 

Suítes de luxo com TV a cores -
Cine Privê - O Melhor Som -

Cozinha de Primeira 

Piscina com Sauna e 
Hidromassagem 
Com este anúncio 

Desconto Comanche 20% Dom a Sexta. 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
- Tel.: 767-1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaç..i) 

- . 
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QUEIMADOS SEM FRONTEIRAS 
ANANIAS BATISTA 

ROBSON DE FREITAS: 
O MÉDICO, O POLÍTICO 

O médico Robson de Freitas, 
nascido nas terras queima
denses, dedica um dia de traba
lho, por semana, para atender a 
população de •baixa renda, que 
não tem acesso e nem recursos 
para pagar uma consulta médica, 
desenvolvendo, na prática, a 
saúde comunitária. 

Como médico dá sua parcela de 
contribuição ao bem-estar dos 
desprovidos e carentes. Como po
lítico é fundador do PSDB de Quei-

macios, pleiteando uma vaga na 
Câmara Federal, e quando candi
dato a prefeito em Queimados, 
com apenas 60 dias de campanha 
logrou o terceiro maior número de 
votos dos queimadenses. 

Filho do ex-prefeito Joaquim de 
Freitas, Robson tem a escola do 
seu pai e ele entende que para 
governar o Estado do Rio de Janei
ro o melhor candidato é o seu 
companheiro de partido MARCE
LO ALENCAR, pelo seu programa 
e pelo seu compromisso com a 
democracia e que exerceu o man
dato de Prefeito do Município do 
Rio por duas vezes, sendo consi
derado, em pesquisa nacional o 
melhor prefeito do Brasil. 

Robson assegura que eleito De
putado Federal estará ao lado da
queles que defenderem os inte
resses da população da Baixada e 
afirmando que apoiará a instala
ção de médias e grandes empre
sas na região, para sanar o grande 
problema de empregos na região. 
Sem emprego, não há paz social e 
nem progresso - concluiu. 

CARLOS ALBINO CRIA 
CENTRO SOCIAL/ CULTURAL 

O Ver. Carlos Albino sempre preocu
pado com todos os aspectos sociais 
do seu município, criou o Centro Social 
e Cultural de Queimados, com inaugu
ração, sem data prevista ainda, para o 
mês de agosto próximo. . 

Neste Centro 'as crianças terão 
acesso a livros da Biblioteca Comu
nitária que nele funcionará, para 
suas pesquisas escolares, além de 

em seu amplo espaço poderem ser 
realizadas solenidades de Formatu
ras, Convenções e outros tipos de 
eventos. 

O Centro será instalado na Av. Ve
reador Marinho Hemetério de Oliveira, 
(via de acesso e de saída pela Pres. 
Outra), cujo funcionamento será de 
segunda a sexta, de 9 às 12 e das 14 
às 19 h. e aos sábados de 8 às 12 h. 

~QUEIMAD.IN'HÂS~,;~;,: 
OZJEL PEÇANliA 

• Zé Carlos, com seu dinamismo e 
eficiência cm tudo o que iemJe'ito e:µi 

prol do povo q oeímadense., ~tá_ con.i 
sua cotação bastante alta entre os pos: 
síveis mais vot~d9s para a Assembléia 
Legislativa (Alerj), o que -prova que é 
verdadeiramente o candidato ~e Quei~ 
mados. Bola prá frente, garotão!lt. 

* Cada vezntàisiotadososônibusque 
fazem a linha Parque Santiago a Três 
Fontes, ocupando di cum força o seu 
espaço, para a aJegria dos moradores do 
reduto do Geraldão, que de há muito 

. esperavam dias melhores. 
* Um sem número de familias que não 

em:ontrav-<.1m solução para os casos das 
valas negras provocando mau cheiro prá 
todos os lados, já não rcdamam mai~ nem 
um tiquínbo. Toda a assessoria do airtos 
Albino está se empenhando na sua limpe• 
ül e na c.olocação de manilhas, além dos 
acertos das ruas que V'dO ficando sem seus 
''históricos" bura<..'OS. 

"'Depois da implantação do Posto do 
Instituto Félix Pachcco, do Ministério do 
Tmbalho e do DE1RAN para ttemplacar 
Queimados"nos vei<.:ulos, em brevedeve
rá e.<;tar sendo dOLado de uma unidade do 
Olrpo de Bombeiros e uma Dclcga<..ia 
E'ipccíal de Mulheres. Sem dúvida scr-Jo 
os próximos ttavanços" da tcna qucirna
densc. e quem sabe, também, brc.vc .e a 
todo vapor o Poder Judiciário. 

"' Alguém precisa falar ao pé do ou~ 
vi do dos Diretores da F AZENI. de 
Queimados. Que c.oisa terrívcJ! Que 
dcsorganfaação danosa, gente, um 
verdadeiro esculacho, acho ... acho .... 
Tomem ten<lncía, moços. Tána hora de 
contribuir com o desenvolvimento da 
cidade. Os a t rlliios de suas linhas são 
absurdas. É preferível ir a pé ... 

Lei de Zé Carlos 
extingue Taxa de 

Renovação de Alvará 
em Queimados 

Depois de derrubar a famigerada 
taxa de iluminação (que ainda existe 
em outros municípios) , e da isenção 
do IPTU para pensionistas e aposen
tados, deficientes físicos e ex-comba
tentes, o Vereador Zé Carlos, com a 
nova lei derrubou a inconstitucional 

1 A 15JUL/94 

•<j~cucà.d~,~=:tâ1i~;~~~m 
a eri't.riida·do·RaA.L Rea~nufas moei 
-run~s quê de 4§Jwu,dinhà$ vãh ~per~ 
dendo ·peJ95 l>olsgs;. qua~ Sempr'e füra~ 
dos, da galera.~ ij que ainda SQt,ram ~ 
vendeíros iomam(JJ.a "ll.'úlo grande", 
. ; OVereadQTZéCárl~Wn5t!.guiupara 

o bairroemque~ueadj~tes,junto 
ª? Prof. JorgêPereh:?; n;itjhor~ paai yá-, 
nos_logr~QUros do ~desanta Eú• 

· ~ma, São Roque e VilaAltita É-por~ 
que já estástmdo cbafuado deo ~candidato 
de Queimados". :E bom repetir ... 

• TOdos estão perguntandô''f>Ot que 
o Pref. Jorge Pereira deu <luas vassou
radas tremendas nos quadrós dos fun
cionários da J.>MQ. Teria Sido a bem do 
serviço público'? Por ecónomía? Para 
vingar-se de alguém? quem quiser que 
escolha o motivo. Tá bem? 

* Seria pra lá de bom se' a Secr. de 
Agrícultur.a do Estado criasse um ser
viço sjstcmático de •saco Iões Volantes" 
nos t>aírros mais populosos<:leQueima~ 
dos, com preços compatíveis ao .bolso 
da galera carente. 

• Mais duas ímportantcs iniciativas 
que poderiam beneficiar os Queima• 
denses, seria a instalação de uma agên
cia da Caixa Econômica Federal e uma 
emissora de rádio ... mesmo que FM. 

* Estamos ainda espcrandQ as prometi
dac; ünhaS de ónibus para o Méier, Caxias, 
Campo Grand~ Japer4 etc, etc, etc ... 

* E para fechar.; uma alegre notícia 
para os moradores da Rua Mossoró, na 
Ponte Preta, que depois de um longo e 
tenebroso inverno - ou dentro <.fele - o 
precioso líquido passou a jorrar nas .bi• 
cas. foj na.noít.e de 4 de julhO,Dia Na
cional dos EU A. Oultemos: Glória, 016-
ria, Aleluia. Amém. · 

E por aqui ficandp, prometendo no
vas queimadinhas e queimactonas na 
próxima quinzena. Atélá . . 

cobrança de taxa de renovação de 
alvará, conforme já determinou o TSJ 
a vários municípios que ainda o co
bram. Agora, diz Zé carlos, o negócio 
é com o Prefeito. 

Ciclismo Ecológico 
O Grupo de Defesa ambiental, pro

moveu no dia 17, um grande passeio 
ciclístico, desde Queimados até Eng. 
Pedreira, com o principal objetivo de 
conscientizar a população para apre
servação do meio-ambiente. 

2º GRAU em 1 ANO e MEIO 
para quem cursa o básico 
Início 1 ° de agosto de 94 
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MEU MÉDICO - MEU AMIGO. 
O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 

SAÚDE DA POPULAÇÃO DE TODA A 
BAIXADA FLUMINENSE. 

( 2ª FEIRA DIA TODO) 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220 -
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 
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NÃO SAIU DA INTEN . ÃO 

Em abril deste ano, com um es
trondoso foguetório, a presença de 
vários políticos, autoridades civís e 
militares, líderes sindicais das mais 
variadas categorias profissionais, 
muitos discursos, enfim uma festa 
prá ninguém botar defeito, foi lança
da a pedra fundamental da sede 
própria das Juntas de Conciliação e 
Julgamento, da Justiça do Traba
lho, isto· no dia 25 do mês já citado. 

Na ocasião as informações co
lhidas por nossa reportagem di
ziam que o prédio teria 6 andares 

·=•:•··=·:=::tl!{:t::::: .. 

e que sua construção seria 
concluída em 6 meses, significan
do que seria construido um andar 
por mês. Decorridos já três meses, · 
tudo está como antes e até pior, 
pois nem a pedra fundamental lá 
não está mais. Resta apenas o ter
reno com a placa dizendo que ali 
será construído o prédio, com o 
auxílio de diversas entidades sindi
cais. Esta é uma obra de funda
mental importância e não pode fi
car no esquecimento e nem 
tampouco só na intenção. 

SÓ PODE SER PROMESSA ... 

:; 

existência de uma pedra 
abandonada na Av. Mare- · 
chal Floriano, bem ém frente 
à Rua Treze de Maio. Pois 
bem a Prefeitura iniciou um 
trabalho de reurbanização 
dessa via (Por quê parou?) e 
vários paralelepipedos so
braram e foram posterior

'-====::.===:::::::=:=========..!.I mente retirados, mas a pedra 
No mês de abril alertamos às 

autoridades municipais sobre a 
continuou lá Só pode ser, real
mente promessa à XANGÔ. 

GATINHA SEM FRONTEIRAS 
r- -
l 

Advogada por profissão, empresá
ria por opção, aquariana e com 25 
aninhos, fã incondicional da MPB, ten-

do como cantores preferidos Ivan Uns 
e Enya, que só torce por futebol quan
do é pela Seleção Brasileira, achando 
que a política é uma bagunça e que 
não gosta, Peter Gabriel é o seu cantor 
preferido (dos estrangeiros), José 
Mayer, Fernanda Montenegro, Mi
chael Douglas e Sophia Lorem os 
atores dos quais é fã. Sua Escola de 
Samba é a Beija-Flor, pela qual já des
filou. A cidade que mais gosta é Cam
pos do Jordão (SP). Tendo em Deus 
seu melhor amigo e considerando o 
amor super importante, detestando 
falsidades e adorando dançar, a gra
cinha ainda consegue conciliar seu 
trabalho com a arte, aperfeiçoando 
seu talento com o ManoelTabella. Não 
adianta ficar com olho gordo, pois a 
gata já tem seu gatinho. O nominho 
dela? Adriana Janssen Chambarelli. 

. A MELHOR OPÇÃO NA BAIXADA DE GUANABARA. · -- .- -
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Direção: Jesué Brito 
Matriz: Rod. Washington Luiz, km 15 

Agueira - D. Caxias. 

Alial: Av. Getúlio de Moura, 616- Cen1ro - Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Pror Venlna C. Torres, 230/408 
Cen1ro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
~m::::::1m:::::::mmmrn :: rn::::m::::m:m::m:m :::: JJ : :::a 

• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prol8 Venlna Corrêa Torres, 230-1()1> andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tela.: 767-1747 e 767-7621 

16 A 31 JUL/94 

Crônica de Artur da Távola 

JORNALISMO POLÍTICO -NA TELEVISAO 
Tenho a impressão de que a 

maior revelação de condutora de 
programas em nossa televisão 
nos últimos tempos, é a Vera Bar
roso do J ornai de Amanhã, TV-E. 
Impressionante a mistura de dis
crição, charme, informação, 
controle do programa e ao mes
mo tempo capacidade de deixar 
os convidados falarem sem dese
jar brilhar mais que eles, como é 
tão frequente em entrevista
dores. 

Isso de presença discreta, ele
gância natural e fazer com que as 
pessoas venham a ela em vez de 
derrubar charme em cima dos te
lespectadores, é dom de poucos e 
poucas dando à nossa Vera, pa
drão de primeiro mundo princi
palmente porque quando lhe 
cabe perguntar e interferir é sem
pre com alto grau de informação 
sobre a matéria abordada. 

Por falar na Vera Barroso, o 
Jornal de Amanhã possui um dos 
melhores repórteres políticos do 

Brasil, o veterano Tarcísio Ho
landa. Conhece o assunto em pro
fundidade e é trabalhador: sou 
testemunha de que caminha e 
busca notícias o dia inteiro no 
Congresso e não faz intriga ou 
fofoca ( como é moda no jornalis
mo político da atualidade), ape
nas informa. 

Na mesma linha de informação 
objetiva, séria, sem intrigas, insi
nuações ou fofocas, aparece tam
bém ( e tão bem) o qualificado 
trabalho de Mónica Waldwogel 
na TV-S. Fina, penetrante e dis
creta, contrasta absoluto com as 
falas cheias de saliva e afirmações 
grandiloquentes do apresentador 
do programa. 

Em matéria de seriedade e dis
crição, porém, precisa ser desta
cado o trabalho de Carlos Chagas 
na Rede Manchete. Com Vera, 
Tarcísio, Mônica e Chagas, o jor
nalismo político de televisão 
pode ter a segurança de contar 
com gente de primeiro time. 

lnd. Com. de 
Essências Ltda. 

Essências Nacionais e Impor
tadas, Atacado e Varejo. 

Tel.: (021) 767-6323 
[OfMAC] 

Rua Dr. Mário Guimarães, 833 - Nova Iguaçu 

ADVOCACIA E ADMINISTRAÇÃO OE BENS 

m Trabalhista, Família, Cível, Previdenciárias e 
Aclden1e do Trabalho. 

Anna Maria Martins Duarte Fávaro 
Luiz Carlos Fávaro 

R. Bernardino de Melo, 2075 s/ 204 - N. 1. - Tel: 767-3825 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS. 

Rua Mal. floriano Peixoto, 1480 - 4. 120 • Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu) • Tef.: 717-0706 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ,, 

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° Andar - Centro- Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 768-5847 
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li. li.RTE Pli.firI veet 
Manoel Tabella 

os PRIMITIVOS - Parte li 
Um exemplo inestimável des.5e5 raros cânicos, cristalizando os destilantes or

lampejos de gênio está no Evangeliário valhos do mausoléu de gala Placidia 
transcrito pelo monge Rabula, em 586, (cerca de 1500 e o -batistério dos orlo
num mosteiro da Mesopotâmia, que se doxos nos frígidos cerimoniais de São 
conserva na Biblioteca Laurenciana de Vital ou nos balés automáticos de Santo 
Florença. A mesma iconografia ai aparece Apolinário novo, em meados do século 
renovada, e dela se extrai um dos mais VI. Ainda opressivo, esse processo de 
antigos exemplos da tipologia do Cristo, fossilização espiritual ficara gravado, 
que se afirmará incontrastada em toda im- poucos anos antes, nas obras dos mestres 
berbeegentildasantigasfiguraçõeshuma- de Santo Apolinário, in Classe. 
nas, já exemplificando pela excelência do É melhor então abandonar sem quei
adolescente e um tanto gentilizante "Bom xas a extremada colônia ravenense do 
Pastor" lateranense, e representado dessa bizantismo áulico, que nos leva a largos 
guisa ainda em Ravena, em meados do passos para a ortodoxia mortal do jargão 
século VI (Mausoléu de Gala Placidia, São bizantino da Capadócia ou da Macedô
Vital, mas também presente nas duas nia, se não moscovita, para voltar a Ro
versões iconográficas em Santo Apoliná- ma em busca de alguns traços do bom 
rio novo, no século VI). "sermo rusticum et vulgaris" paleocris-

É verdade que uma demonstração de tão, identificável em alguns fragmentos 
fantasia assaz semelhante, destinada a da Santa Maria Antiqua, no século VII, 
imprimir uma imediata potencialidade e noutros exemplos de pintura mural de 
expressiva à cor, ainda não deprimida cemitérios de Ponziano; enquanto nas 
dentro das cintas estilizantes da abstra- grandes decorações em mosaicos dos 
ção bizantina, era dada por mestres que santos Cosme e Damião e do oratório de 
decoram a nave de Santa Maria Mag- São Venâncio, perto do batistério late
gione, em Roma, por volta de 390, e ranense, o rigor gramatical e o prestígio 
ainda ali o arco triunfal do Sisto IH, na meramente técnico imposto pelo 
primeira metade do século V, mas preci- Oriente e Ravena, deprimem em litânias 
sarnente daí que, com processo inestan- anódinas o fervor patético da inspiração 
cável de deriva para o gosto oriental, se paleocristã, quer a admir~mos em su_a 
desenvolve aquela mudança estilística especificação romana tardia, quer mais 
que, entre as pompas áulicas de Ravena, misteriosamente, na neo-helenística. 
se converte em teofanias cada vez mais Na próxima edição a conclusão desta 
abstratas, ou em obscuros paraísos me- matéria. 

Manoel Tabella • Diretor do Centro Cuhural Manoel Tabella · Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 - Vila Garrido - N. Iguaçu· Tel:767-1721 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos reclináveis p/ todos os canos à base de 

troca • Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
• carpetes moldados e forro de porta 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 
Direção de Reinaldo 

A,. Benjamin P. Dias, 830 • Belo,d Roxo· Tel.: 761-0285 
R Braga, 5 • Penha Circular tesq. e/ Lobo Jr.l Tel: 280Sl48 

• r COMERClO E ;\tcO seaviços noA 
Materiais de Escritório em geral e 

Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124 - Z' and. 
São João de Merltl • RJ 

Tel: (021) 756-3414 Fax: (021) 756-3414 

Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores..*Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 

Nova lguaçu:lel.: 767-1227 . 
Trav. Yboty 17 - (Em frente a 84ª ZE) 

Desperte a Alma 
Artística que há em Você. 

CENTRO CULTURAL 
MÁNOEL TABELLA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO S/ TELA -
DESENHO ARTÍSTICO - GRAFITE - PASTEL 

- CRAYON • PINTURA EM VIDRO· 
TAPEÇARIA. 

RUA BERNARDINO DE MELO, 1737 C/16 
V. GARRIDO· NOVA IGUAÇU - 767-1721 
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MANDUCA - UM FESTEIRO 

Manduca era um amigo, quase pa
rente. Era casado com Maria, irmã da 
Elza que era amiga de uma de minhas 
tias. Nunca soube verdadeiramente o 
seu nome, mas suponho que era Ma
nuel (Manduca geralmente é isso). 
Marceneiro de profissão e festeiro por 
vocação. 

Lembro-me ainda das festas caipi
ras que organizava com seus vizinhos 
na Rua Visconde de Itabaiana, no En
genho Novo, Rio de Janeiro, à qual 
para alcançar-se subia-se pela ín
greme Rua Bolívia. 

As festas caipiras que Manduca 
organizava eram de uma perfeição 
absoluta. Todos os detalhes eram 
minuciosamente estudados, desde 
a confecção dos convites com o tex
to totalmente errado, próprio do lin
guajar das pessoas simples e iletra
das do interior, até a decoração do 
ambiente. 

Tais festas eram realizadas em um 
terreno vazio, de propriedade de 
seus pais, creio, na já citada rua e 
eram festas espetaculares do ponto 
de vista da segurança (naquele tem
po não havia tanta violência), da or
ganização e da alegria que contagia
va a todos. 

Por esta época deveria eu ter meus 
1 O a 12 anos (não lembro), mas jamais 
esqueci, elas adentraram pelas min
has retinas e arquivaram-se em minha 

J. FONTES 

mente, e as vejo como num video
tape, com todos os seus pormenores. 

Neste terreno eram montados, com 
muito capricho, os cenários de uma 
cidade interiorana, com "Prefeitura•, 
"Igreja", "Delegacia" e a cabina de som 
era a "Rádio Perereca do Brejo", com 
prefixo e tudo (é mole?). Todos os 
participantes da festa tinham pintados 
em seus chapéus de pallia nomes 
engraçadíssimos, sempre pr.ecedi
do de •zé•, e as mulheres precedido 
de "Nhá'. · 

O vestuário era o mais simples pos
sível: vestidos de r,hita, cheio de ba
bados e os homens com calças rôtas 
e remendadas. 

Era a autenticidade folclórica brasi
leira ali espelhada. Ah! la me esque
cendo, a festa era animada, ao vivo, 
por sanfoneiros e violeiros que se re
vezavam a noite toda. Hoje as festas 
caipiras já não são mais como naque
la época. Preferiram voltar às origens 
das festas juninas portuguesas, onde 
o luxo é o que predomina e coreogra
fias exóticas que são uma mistura de 
samba, funk, e sei lá mais o quê. 

Não há mais os sanfoneiros e os 
violeiros. Voltar as origens portugue
sas não tem nada a haver com a nossa 
cultura popular. 

É uma pena que Manduca não 
exista mais. Deve estar organizando
as no céu ... 

16 A 31 JUL/94 

ENTREVISTA DINÂMICA 
CARLOS ARVIZIAN 

RITA ARAÚJO 
O Rádio é algo deslumbrante 

que sempre admiramos como a 
maioria das pessoas, os ouvintes, 
melhor dizendo. Foi assim que 
aquela garotinha já aos 1 O anos 
de idade escutava rádio e repetia 
o que o locutor falava, conta a 

mamãe Marly de Araujo Silva. 

O tempo passou, e eis RITA 
ARAUJO: grande voz, grande 
beleza, digna de uma emissora 
de TV, acabou no Rádio, como 
uma Repórter. Desde o início 
abafou, fazendo inclusive algu
mas vozes e diferentes, dando 
uma de Rádio-Atriz e das me
lhores, já que todos que a ou
viam na Rádio Manchete ficavam 
maravilhados. 

- RITA ARAUJO, quais os seus 
planos agora que você está na 
Rádio Guanabara-Rede Bandei
rantes de Rádio, emoldurando o 
Programa BERTA NUTTELS E 

VOCÊ? 

- Bem, estou preparando-me 
estudando Inglês, Impostação de 
Voz, Dicção, Oratória, de modo 
que a minha atividade se diversi
fique. E é claro, tudo isto foi a 

minha mãezinha que com a sua 
sapiência sugeriu que seria me
lhor para mim. 

- RITA, sua estrela-guia, ou seja 
a mamãe, sabe que você em 
breve estará trilhando outros ca
minhos mais brilhantes? Ou 
você pretende ficar só no Rio de 
Janeiro? 

- Claro. Eu pretendo trilhar ou
tros caminhos mais amplos, in
clusive recebi alguns convites pa
ra trabalhar em outras plagas. 
Mas não agora já que pedi um 
pouco de tempo ... até melhorar 
algumas coisas nossas. 

- RITA ARAUJO, você tem algu
ma mensagem para o seu públi
co que a acompanha desde a 
Rádio Tupi e Rádio Manchete? 

- Tenho sim. Se não fosse ele, 
eu não estaria trabalhando como 
estou. Eu jamais esqueço meus 
ouvintes. Para mim, eles são 
parte de minha vida. 

RITA ARAUJO, Repórter, Atriz, 
Locutora, cara de estrela de ci
nema, o JORNAL SEM FRON
TEIRAS lhe deseja maiores su
cessos. 

lll,2DrlfJ,~~~rn~i1 OUÇAM O PROGRAMA 
11A SEMANA EM REVISTA11 

Rádio Guanabara - 1360 AM. 

Direção: Manuel J. S. Robalinho 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos "Tickets· 
como forma de 

Rua Dr. Thibau, 20 - Tel.: 768-3760 
Centro - Nova Iguaçu - RJ · 

JOVENS DINÂMICOS 
PARA CONTATOS 
.PUBLICITÁRIOS 

RUA BARÃO DE TINGUÁ 

669-NOVAIGUAÇU-CENTRO 

CONVITES .. TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 767-5470 

Entrevistas, Debates, Informação 
Direção: Carmelos SIiva 
Aos sábados às 16:45 h 

PIERO Retífica de Motores 
lndU&tria e Comércio 

Motores a Gasolina e Álcool 
Agora em Nova lguaçu-Nllópolls-São João de Meritl 

Av. Pres. Costa e SIiva, 1069- Mesquita - N. Iguaçu - RJ 
(antiga Getúlio de Moura) 

Fones: 796-4726 e 796-1895 

j ,' .~ llãli 
CIDADÀ-OJACUANO 

PIZZAS 
SALGADOS 

DOCES FINOS 
SORVETES 

TRAV. MARIANO DE MOURA. 85 

NOVA IGUAÇU. - RJ 
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O QUE É O ESPIRITISMO 
Cezar Said 

A FAMÍLIA, COMO VAI? 
'A família, em razão disso, é o grupo de espí

ritos normalmente necessitados, desajustados, . 
em compromisso inadiáv~I para a reparação, 
graças à contingência reencarnatória". 

(Joanna de Ângelis) 

Este é o ano Internacional da Família, decre
tado pela ONU. 

Uma iniciativa deste porte não surge por aca
so, é preciso que problemas cruciais estejam 
acontecendo para que seja deflagrada uma 
campanha de âmbito internacional e o que ve
mos hoje, reflete bem a enfermidade por que 
passa esta célula vital à estruturação da perso
nalidade humana. 

Pessoas casando-se e descasando-se num 
piscar de olhos; filhos sendo rélegados a pros
tituição ou a ladroagem; adultérios multiplican
do-se; assassinatos ocorrendo por compulsão 
afetiva; pais extremamente impositivos ou negli
gentes; filhos desajustados refugiando-se nas 
drogas etc. Tudo isso vem d~ encontro ao que 
disse o espírito Joanna de Angelis, pois é na 
família que os espíritos imortais reencontram-se 
para o ajuste de contas e, esquecidos do que 
foram e daquilo que fizeram, tentarão ao menos 
amenizar o ódio, a indiferença que possuam uns 
pelos outros, pois é assim que determina a 
divina pedagogia. 

O Espiritismo demonstra que •estamos• pais e 
filhos e que já convivemos antes sob 0utras 
condições, noutras circunstâncias, onde os filhos 
de hoje terão sido nossos pais ontem, por isso não 
nos cabe considerá-los nossos e nem fazê-los 
escravos dos nossos desejos, eles são as flechas 
que atiramos com o arco da vida e seguirão os 
rumos que bem entenderem, necessitando agora 
da orientação correta, do diálogo amigo e do 
amor que pudermos lhes ofertar. 

Existe a parentela corporal, formada por 
aqueles espíritos reunidos pelos laços consan
guíneos, não necessariamente afins e a paren
tela espiritual, formada por espíritos ligados a 
nós por laços de afeição sincera e que nem 
sempre possuem algum parentesco nesta vida. 
Porém, se constatamos existir na nossa paren
tela corporal alguém com quem não nos enten
demos bem, é preciso um esforço maior para 
ajudá-lo ou mesmo aceitá-lo, afinal não foi o 
acaso que o situou debaixo do mesmo teto onde 
vivemos, se estamos juntos é porque existe uma 
razão para tal. 

O compromisso que firmamos com estas al
mas que formam o núcleo familiar antecede ao 
berço, planejamos nossa família no mundo es
piritual e precisamos dar de nós o melhor para 
fazer dela uma célula sadia no grande organis
mo social e espiritual que é a Terra. 

HORÓSCOPO 

ASHI-MAN 

Arles - A fase difícil que você:.vem atravessando 
está com os dias contados, tenha paciência. No 
trabalho algumas novidades, nas finanças acau
tele-se. Nº 25 - Cor Lilás. 

Touro - O segredo do seu sucesso está em 
começar novamente, sempre. Persista no seu ob
jetivo, que breve terá grandes alegrias. Tenha cui
dado com sua saúde. Nº 1 O - Cor Violeta. 

Gêmeos - Regido por Mercúrio, a clarividência e 
assuntos psíquicos estarão estimulados. Use-os 
com sabedoria. No amor pequenos aborrecimen
tos passageiros. Nº 32 - Cor Amarelo. 

Câncer - Tendo como regente a Lua, o canceria
no é antes de tudo um romântico, sensível, mas 
obstinado. Assuntos de negócios em ascenção. 
Sua saúde vai bem, obrigado. Nº 09 - Cor Azul 
Celeste. 

Leão - Fulgurante como o astro que o governa, 
os leoninos tem nesta fase seu melhor momento 
para estudos, trabalho e amor. Em família dê mais 
atenção aos seus. Nº 15 - Cor Verde Esmeralda. 

Virgem - Momento propício para viagens curtas, 
mas desfavorável para as longas. Cuide mais um 
pouco do seu lado místico. Saúde necessitando de 
atenção. Nº 29 - Cor Azul-Rei. 

Libra - A simplicidade do libriano é sua principal 
característica, use-a aliando-a à sua força de von
tade e os problemas do momento desaparecerão. 
Saúde regular. Nº 17 - Cor Laranja. 

Escorpião - Sua língua ainda vai lhe dar dores de 
cabeça. Cuidado com o que fala e a hora que fala. 
Controlando-se os obstáculos que vem encontran
do serão superados. Amor: meio abalado. Nº 23 -
Cor Cinza. 

Sagitário - Assuntos jurídicos, financeiros, princi
palmente empréstimos poderão ser resorvidos sa
tisfatoriamente, contudo tenha disciplina com o seu 
relacionamento social. Amor em alta. Nº 34 - Cor 
Escarlate. 

Capricórnio - Regido por Saturno, a fase não 
será muito boa para negócios do coração, mas o 
será para trabalho e finanças. Use seu pensamento 
positivo e vá em frente. Saúde boa. Nº 19 - Cor 
Vermelho Rubi. 

Aquário - Se para Virgem não é recomendado 
viagens longas, o mesmo não acontece com aqua
rianos. Programe a ·velha' viagem que tem sonha
do. Indisposições passageiras na saúde. Nº 07 -
Cor Rosa. 

Peixes - Não se importe com maledicências em 
torno de você. Sua personalidade forte superará 
com galhardia. Um pouco mais de atenção a9 seu 
lado espiritual é necessário. Saúde ótima. Nº 47 
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Qualidade em Combustíveis - Troca-se Óleo na hora C/ 

Cheque pré-datado - Cartão Rede Fácil 
Adquira seu Cartão Personalizado - Atendimento de 1 •. 

Av. Dr. Mário Guimarães, 435 - Tel.: 767-6693 
R. Dr. Barros Júnior, 1511 - Tel.: 768-8602 

R. DE VASCONCELOS PAIXÃO 
Dental Nova Iguaçu 

Artigos Odontológicos-Médicos-Ortopédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebulização - Cadeiras de Rodas 

Colchão e assentos D'água - Aluguel de camas Falwer 
R. Otávio Tarquinlo, 238 Ljs. 16/39- Nova Iguaçu• RJ 

Tels.: (Fax) 767-7919 e 767-5270 

NOVO BEIRUTE Restaurante 
"0 melhor da Cozinha Arabe" 
O Atendimento que você merece. 

Rua Dr. Barros Júnior, 644 - Tel.: 7674:.572 
Av. Amaral Peixoto, 631 • Nova Iguaçu 

R. Ver. Marinho Hemetério, 222 - Queimados 

__ , 
CONV~NIOS: 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 
Ministério dos Transportes, Compactor, 

Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 • Nova Iguaçu• RJ 

Tels.: 767-0124 / 767-0529 

FLÁVIA BAZAR 
f:•:•:-:-:•···•:•:•=·=·=·=❖:-:-:-:-:-:•:-:❖:❖:❖-❖--:❖:-:-:-•,: :-:•:❖:-:-::-:-:- :-:•:-:-:-:.;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~-:-- -:-:-:-:,·-·. -.- - : '. · • :: : : : p ,: :: : . • :•3 

• Papelaria 
• Artigos para Presentes 
• Armarinho e Miudezas eni Geral 

• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu· RJ. 

Tel.: 796-1050 

.,____COLÉGIO LEOPOLDO~. 
1930 - 1·994 

7 11TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE11 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 
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BELFORD ROXO SEM FRONTEIRAS 

HADDAD INICIA SUA CAMPANHA 
O médico e líder político 

José Abraão Hadclad, reu- . 
niu em um ginásio de 
esportes, no Centro de Bel
ford Roxo, vários amigos, ií
deres políticos e comunitá
rios da Baixada da Guana
bara, para o lançamento de 
sua candidatura e o início 
de sua campanha eleitoral 
para as próximas eleições, 

" 

como candidato a Deputa- i.....;~==-:::...:..::;;;;.:..,;,;,;;;;==;;..;_-__;.::;;;::===:!!:: 
do Estadual pelo PSC. 

Foi numa manhã ensolarada de do
mingo que HADDAD ofereceu um café 
da manhã completo a seus convida
dos, incluindo o Prefeito Jorge Júlio 
(JOCA), o secretário Municipal Jair Lo
bo Madeira, e os candidatos a Depu
tado Federal Nelson Bornier (PL), 
Cosminho O e Carlos Trigo (PSC). 

O ponto mais marcante do encontro 
foi quand9 da chegada do pai do 
anfitrião, José Haddad, que foi rece
bido com calorosa salva de palmas, 
de pé, pela assistência, durante lon
gos minutos. 

Além do anfitrião ABRAÃO HAD
DAD, discursaram o Dep. Fed. Nelson 

Bomier externando sua confiança na 
eleição de Haddad, pela demonstra
ção de ~derança, ali comprovado, o 
pai do candidato e o prefeito Joca que 
incitou a todos não medirem esforços, 
no sentido de os belforroxenses ele
gerem o maior número possível de 
candidatos do município, de forma 
que a cidade possa estar bem repre
sentada nos poderes legislativos fe
deral e estadual, para que o município 
possa, realmente, consolidar-se co
mo cidade- modelo na Baixada. 

Na foto, Jorge Júlio, José Had
dad, José Abraão Haddad e Nelson 
Bornier. 

NIVERS 

LUCIANA , 
A Diretora Administrativa SEM FRON

TEIRAS, somou mais uma idade no 
último dia 27/07, que além das felici
tações da equipe, foi surpreendida 
ao chegar à residência com uma fes
ta preparada por sua irmã Ana Lúcia 
e seus amigos da 1 ª Igreja Batista do 
Bairro das Graças, com tudo o que 
tinha direito. 

A Luciana O. Trigo, nossos votos de 
perene felicidade da equipe SEM 
FRONTEIRAS e seus amigos. 

Na foto a •galera• em torno da aniver
sariante, suas irmãs Ana Lúcia, Roberta 
Mariana e o sobrinho Jean Carlos. 

CEM VAI REALIZAR 
AXVI MOCA 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
DE BELFORD ROXO 

Com data prevista, a princípio, para 28 de outu
bro, o CEM (Centro de Educação Moderna) estará 
realizando sua XVI MOCA, na qual várias atividades 
são preparadas pelos alunos, com o apoio da dire
ção do estabelecimento de ensino, quando mos
tram suas criatividades e desenvolvendo suas po
tencialidades. 

Já.é uma tradição a realização desse evento, que 
une todos os segmentos da instituição com a co
munidade. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
.., 

CONVOCAÇAO 
Ficam os Senhores Sócios CONVOCADOS para a As~ 
sembléia Geral Ordinária, a se realizar no próximo dia 
30·de agosto de 1994, na Faculdade ABEU, ~s 19:45 e 
20:00, em primeira e segunda CONVOCAÇOES, res
pectivamente, para, na forma dos Estatutos Sociais -

capítulo Ili, art. 10°, diliberarem sobre o seguinte: 

ORDEM DO DIA 
a) Eleição do Conselho Deliberativo; 
b) Eleição do Conselho Fiscal; 
.p) Assuntos Gerais. 

t6 A 31 JUL/94 

OTÍLIO DA SILVA 
ROCHAJR. 

OtOio inaugurou nova idade, cer
cado do carinho de seus pais Otílio 
Rocha e Edna, dos irmãos Sabrin~ e 
Daniel e mais seus tios, primos, o 
"diodinho" Jorge ,Enu1io, sua "gata" 
Elen e ainda seus amigos Vanderley 
Jr., Gisele, Márcia, Mônica, Adriana, 
Lilian, Cintia Raquel, Júlio, Marcos 
Paulo. 

Quando de um grave acidente de 
que foi vítima, o Sto. Reinaldo, que 
o socorreu ficou amigo da família e 
agora é presença constante ao lado 
da família Rocha. 

Na foto Otília Jr. com sua gata e 
algumas de suas amigas que foram 
lhe dar "aquele abraço". 

É imperdível! 

No di2 6 de agosto o Centro Cultural Livre (antigo 
Clube dos 40) estará promovendo um show de 
serenata, com a participação do Conjunto •seres-

Belford Roxo, 04 de agosto de 1994 
Kornel Szabó - Presidente 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! 

teiros do Rioª. , 
O ªbabadoª vai ser na Praça Getúlio Vargas, 11 -

Sobrado. 
Para os amantes de uma boa seresta é uma ótima 

pedida, e tem horário previsto para as 21 :00 h. As 
dam~s têm passe livre, ou seja, grátis. 

!itI i;ii:riii;1ili~rRiililiit.{11:tíi;j:~~:i:f1~:r;i 
Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 

Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 
Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls. 304 e 305 -
Centro - Belford Roxo - RJ - Tel.~ 761-0013 

. Centro de Educação Moderna 
e. Jard.im .Escola· Castelinho· 

• • ~ . ' , '\, • '.\ ,.':.~ ·.• .. :;;r,,,- ,•••;• •,', : . • ,'•:••---:_ /,.' • • ~ ·,; •- ' •, 

, 
MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

***** RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU· RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 

e 
E 
M 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 Belford Roxo - RJ Tel.: 761-4881 

. . . . . . . . . . . . . , 
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í --
COLUNA 
00 

Eu até posso votar em LUÍS INÁ
CIO LULA DA SILVA caso ele ar
ranje um trabalho. 

reedição da estória A DAMA E O 
VAGABUNDO. 

A viagem dos muambeiros foi um 
verdadeiro doce de côco oferecido 
pela CBF. 

Por hoje é só. 
Agora este GATO vai tomar seu 

pires de uísque e assistir ao filme A 
DAMA E O VAGABUNDO prá ir 
me acostumando com o provável 
Governo LULA 
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Se ele me apresentar prova de em
prego com carteira assinada. O cara há 
anos não trabalha e a única vez que 
trabalhou na vida perdeu um dedo na 
máquina provando ser um "operário" 
incompetente ou negligente. 

Demagogia + corrupção + Iobby 
+ Cartel + Oligopólio + Fisiologis
mo - Honestidade : Nepotismo = 
Eleições 94. 

O ex-Prefeito RUY QUEIROZ 
(foto), fez transplante de fígado em 
paris, parnu de beber e agora é 
"Persona non Grata" na França. É 
que agora Ruy é um Out Doaram
bulante contra o consumo dos fa-
mosos vinhos franceses. p:·:i:(?:,;;;:::::,'.:;:,·::L:::,:;).<;:::: :;.:.:::?;::.;;;?;::'·'::: ;::y;r=:;:\::\tfj 

FLÁVIO NAKANDAKAR.E COM HUMOR 
Desde então, vive às custas dos 

VERDADEIROS operários que 
sustentam sua "Dolce Vitta" levada 
no "papo". Aliás, não sei como o 
"operário" desempregado consegue 
manter sua filha numa escola da Suí
ça quando um VERDADEIRO 
operário o máximo que consegue pa
ra a filha estudar é um CIEP. Quan
do arranja vaga. 

Se o namoro do LULA com Bra
sília chegar ao casamento será a 

Dia 11 de agosto aumento de 
idade para MARA DE SOUZA 
que opera a tomografia computa
dorizada da Clínica D 'IMAGEM. 
Uma gata que tomografa o coração 
da gente. 

Entre os "malas" que embarca
r a m suas m alas na Operação 
Muamba da CBF, estão PAULO 
H.M. CÔCO e W ANDA CÔCO. 

No 
COMANCHE 

o Amor é 
muito mais 

Amor! 

F.H.c.. fAí 
QU~ AGOM 

i. A MiMAA 
--/ VE,z_. 

MOTEL 
Suítes de luxo com TV a cores -

Cine Privê - O Melhor Som -
Cozinha de Primeira 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
Piscina com Sauna e 

Hidromassagem 
Com este anúncio 

Desconto Comanche 20% Dom a Sexta. 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
- Tel.: 767-1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

~ • >:•. :... · •. ·.•.·.• . .••• .. ·• ... -: . .•.· :-:-; 1 . .. . .. - ~ 

: · :"· êiRSôs :ôó: 
i ·:.·. , M'ArERNAL ·,,,, 
1 .:À. '.:I.:=a· ~ s·er R 1·· Er .. , 
1 •· . )+ .. :·· ·•·• ~ ,,, .... .. , ... · . 
L ... ..:..· =·· .. =· .... .:.c:.<=······-----'-"--"----=~--~--~ ='-"'='-""' 

' 
Direção: Otílio S. Rocha, 

Edna F. da S. Rocha e Suzi Cani.Jto. 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 5 

Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

SEeUROS t(•J9+1-Hli•J~1141~1:;,:~1 
AUTOMÓVEIS ~~n@nnni;;reª~ntR\@ 4\~~ 
CELULARES ~~t!:iUlS IN.I~ /n\U'tlU~ 
VIDA DIREÇÃO:S!LMÁRIABERRIEL . Tel: 761 8364 
PROPRIEDADES R. Rocha Carvalho, 1372/203 
COMPUTADORES Centro - Belford Roxo - RJ 
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Vamos Sacut#r 
A Beija-Flor foi ao sucesso via um 

esperto grupo que revolucionou o car
naval e apresentava um musical que lo
tava a casa. Infelizmente, em parte, não 
existe mais. A Beija é uma das principais 
casas noturnas do Grande Rio e não 
pode deixar de exibir os· astros da MPB. 
Queremos ver a Beija explodir de alegria 
com a casa cheia. Nilópolis te ama! 

Obrigado Vascão 
O Vasco da Gama está fazendo niver! 

Agora parte para 9 letra. Cuidado por
que ele é muito organizado. Aliás, a 
escolinha do Vasco está excelente e dan
do muitos frutos. Principalmente Ro
mário, o maior ídolo da COPA 94. 

Umas ... 
* Sem dúvida Eliana está animando 

com categoria e talento, o programa in
fantil das manhãs do SBT. 

* Angelita Valadão entrevista, sem
pre aos domingos, dois artistas na Rádio 
Tamoio, às 20 h. 

* Xuxa está gravando nos EUA, dois 
discos, um em espanhol e outro em in
glês para atingir aquele mercado. 

* Fafá de Belém está com bola cheia 
em Portugal. Mas não vai morar lá. 
Continua-por aqui. 

* Rosemary tem um programa de rá
dio em São Pauio,_ onde mora. 

* A TV RECORD está fazendo mu
danças na programação e Sula M;randa 
foi cortada ... mas poderá estrear em ou
tro canal. 

... E Outras 
* Francisco Cruz é o 

mais novo presidente do PT 
em Nilópolis. 

* Um ~braço para o Ci
rurgião-Dentista Guilher
mo Cáceres que cuida da 
boca do nilopolitano, há 
vinte anos, com aquela ca
tegoria da UFF. 

çu. A casa oferece comida a quilo, no 
almoço e uma especial cozinha à La 
Carte, no jantar, com música ao vivo. O 
comando é de Mauro Giehl. sucesso. O 
novo "point" gastronómico fica na Rua 
Augusto Rodrigues, 44. No coração da 
City. 

Baile 
* Fui convidado para assistir ao Cur

so de Dança no s ·acarrolha's, onde os 
mestres Gilmar, Eunice e Renato pas
sam a arte do prá lá e prá cá. O que me 
chamou a atenção foi ver várias senho
ras participando. A casa tem um bom 
leque musical via MPB, BLUES, JAZZ 
e um esperto cardápio. 

. 
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Presente 
• A Avenida Mirandela não tinha 

calçamento e nela circulava o Bonde 
Mirandela puxado a burros. Depois 
surgiram os ônibus Mirandela e Ma
noel Reis que sempre foram velhos e 
feios ... até hoje. A Nilopolitana preci
sa presentear Nilópolis com uma nova 
frota. Afinal a cidade está fazendo ni
ver. 

Parou Por Que? 
• A exposição na Casa de Cultura da 

Praça Santos Dumont, em sua inaugura
ção em 1 ° de maio, obteve 990 assinatu
ras, com os artistas plásticos Manoel Ta
bella, seus alunos e mais Flávio 
Nakandakare. De'Já para cá nada mais 
aconteceu. Por que? 

Cartonagem 
* O Curso de Cartonagem começará 

em 8 de agosto· no Centro Cultural Ma
noel Tabella, com a Prof" Graça e terá 
um mês de duração. 

Video e Teatro 

* Nelson Ned apresentou-se no pro
grama do Gugu ao lado de sua filha, que 
tem, praticamente a mesma altura dele. 
a menina revelou a transformação que 
ele e sua família tiveram depois que acei
taram Jesus Cristo. O homem tem que 
ter uma religião. 

* E por falar da UFF, a 
Prefeitura Iguaçuana não 
pode perder o convênio fir
mado com ela. Vai perder 
esta bela conquista? Nota 
zero. 

Cesar Freitas Neto e Maria José Mlquellotl em recente 
festa no Nova Iguaçu Country Club. 

* A artista plástica Bete Cunha está 
filmando festas e apresentando teatro de 
fantoches nas escolas. Telefone? 768-
1899. 

• Enquanto isso Simão 
Sessim está quase conquistando a UFF 
para Nilópolis. Nota 10. 

* A Rádio Alvorada FM é uma opção 
para quem gosta de música nacional. É 
calma e classe A 

ÀKILO 
* Com um esperto coquetel, foi inau

gurada a Choperia Àkilo em Nova Igua-

IMÓVEIS A VENDA 
Tel.: 767-7243 - Creci: 11422 

3 CASAS: 2 qts, si, coz. banh. 
2 loj.: Perto P_osto Tio Luiz US$ 
30.000. . 

QUEIMADOS - e.asa: 3 qts,, 
sala, oopa/roz.., banh., ána ser., 
garagem. USS 15.000. 

QUEIMADOS - Área 
63.000 mts2, USS 20.000. 

QUEIMADOS - Sobrado: 
2qts., sala, CO'L~ banh., uss 9.000. 

JARDIM ESPLANADA -
Nova Iguaçu - Casa: 2 qts, sala, 
oopa/wz.., piscina, salão festas, 
garagem 2 carros US$ 60.000. 

'IERRENO - Nova Iguaçu -
Centro- 480 mts2, USS 14.000. 

NOVA IGUAÇU - Centro -
Casa:· 3 qts, sala copa/coz., 
banh., gar. p/ S carros, área de 
1200 mts2. USS 80.000. 

AUSTIN - Vendo mini sitio 
e,/ uim se-nhora casa, e de casei
ro, bem localizada, muitas fru
tas e murada. Motivo dt viagem. 

B. ROXO - Lanchonete pas
so ponto, movimento acima de 
12 mil reais. Mensal frente à 
Praça. Urgente. Motivo outro 
negócio. P. 70 mil reais. 

CERÂMICA - Urgente pas
W-MWPPlto. c/.~Pil~W9t,,, 

por não ser do ramo, novo, no 
centro. 

B. ROXO - Passo Posto de 
Gasolina. Melhores pontos da 
cidade. Vendo motivo de via
gem. Cont. Novo. 

M. AGUDO - Urgente. Pas
so uma loja centro e/ 148 m2 
mais um giralL Cont. novo. Mo
tivo de viagem. 

B. ROXO - Vendo casa de 
sucos, no calçadão, bem locali
zada, mOllimento acima de 10 
mil reais. Mensal. Cont. novo. 
P. 38 mil reais. 

NOVA IGUAÇU - Urgente 
- Vendo casa suoos e lancho
nete. Bem localizada. Vários 
Pontos. Movimento Bom. E. to
dos os tipos de pr~s-

SANT A E UGENIA - Ur
gente vendo uma casa e/ 3 quar
tos e sala, 2 banheiros, cozinha 
e garagem, quintal grande. 12 
mil reais a combinar. Aceito 
carro e tel. parte do pagamento. 

BAIXADA FLUMINENSE 
- VENDO OlrrRAS CASAS 
BEM LOCALIZADAS, VÁ-
~10$ PREÇO~ , • , 

Adriana Guimarães 
• A cantora está fazendo mais uma 

primavera. Ela canta há mais de 10 anos 
na noite com muito amor e profissiona
lismo. Merece muito sucesso e o Troféu 
Justiça. 

Política 
* Os moradores da Prata pedem ao 

Joca, calçamento, água e luz para as ruas 
Sierpe Lima, Danilo, Carneiro Marinho 
etc. Principalmente agora que têm cer
teza que pagarão os impostos em Bel
ford Roxo. 

VISITE-NOS 

ROD. PRES. OUTRA, KM 7 
SÃO JOÃO DE MERITI - TEL.: 756-2863 

RENATO 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ11 

16 A 31 JUL/94 

CONHEÇA SEUS DIREITOS 
SILMARIA BERRIEL 

Direito de Representação 
As pessoas se comunicam por sím

bolos, emprestam as coisas a certos 
termos que as identificam· e permi

tem o entendimento comum. a lin
guagem incorpora esses símbolos e 
permite, assim, o entendimento. 

As coisas materiais e até as incor
póreas, são portanto, simbolizadas, 
importa dizer, representadas. 

Tornando mais abrangente esta 
constatação, a vida social, por sua 
vez, expande mecanismos permitin
do ao seu conjunto, no que t_ange 
aos conceitos, aspirações ou expecta
tivas, se representam de forma mais 

sintética em uma dada pessoa ou gru
po de pessoas, constituindo isto, o 
direito de representação que energi
za a democracia representativa. 

Resultam disto, os mandatos, quer 
na atividade privada, quando se 
constitui um procurador, quer na ati
vidade política, quando se elegem os 
nossos governantes. 

A crise da democracia e a descren- 3 
ça que algumas vezes perpassa na 
vida dos povos quanto a atividade 
política está, na verdade, configura
da no abastardamento do princípio 
representativo. 

Há aquele velho adágio de que o 
povo tem o governo que merece, que 
na realidade não é tão verdadeiro 

assim, entre o povo 
e os representantes por ele eleitos, se 
inserem os partidos de onde emer
gem os candidatos. 

O aprimoramento do processo po
lítico pressupõe, também, uma me
lhor ,.,adequação de lideranças que 

·permitam uma maior e melhor repre
sentatividade do interesse coletivo_ 

Não se pode, evidentemente, es
perar que as coisas mudem abrup
tamen te, mas ter a consciência e a 
visão real de que isto é um aprendi
zado permanente_ na vida dos po
vos, com a incorporação crescente 
de experiências e expurgo dos erros 
cometidos. 

Estas considerações vem a propó
sito do atual momento eleitoral. 
Ainda que reconheçamos as nossas 
debilidades políticas, na crise de to
dos conhecida, é preciso acreditar 
que é possível a escalada de melho
rias se tivermos a responsabilidade 
de participar e, participar não é es
conder-se ou omitir-se, mas exer
cendo pelo voto a cidadania que 
repo usa no Direito de R epre
sentação, o que constitui o apaná
gio da Democracia. 

Aprende-se, muitas vezes errando 
e é na constatação do erro que se 
chega a verdade. 

P,4G. 9 

, , 
CA ENTRE NOS .... 

IARA LIMA 

ALTERNATIVAS NATURAIS 
Continuação da edição anterior 
EUCALÍPTO - Usado em reflores

tamento, o eucalípto é a árvore estran
geira mais culti\'.ada no Brasil, pois a 
madeira serve para fabricar papel e as 
folhas contém ólP,os aromáticos. 

Contra a febre: junte as folhas em 
água quente e ferva. Deixe esfriar em 
recipiente tampado. Coe e adoce com 
mel. Beba 2 ou 3 xícaras, das de café, 
por dia. Contra mosquitos: queime um 
punhado de folhas. Isso Também é útil 
para desinfetar o quarto de pessoa 
doente. Contra gripe e resfriados: co
loque 50 gr de folhas em 1(2 litro de 
água fervendo por 2 minutos. Junte 
500 gr de açúcar cristal e mexa até dis
solver bem. Coe. Tome 4 colheres de 
sopa por dia. 

Obs.: Para quem não sabe,o EUCA
LÍPTO é originário da Austrália. 

ANIS - Famoso pelas bebidas e li
cores dos quais é o ingrediente básico, 
o anis tem propriedades antiespasmó
dicas e digestivas. 

Alternativas: Pâra purificar o hálito: 
misture sementes de anis, hortelã-pi
menta e manjericão. Macere em 200 mi 
de álcool 90° durante dez dias e depois 
coe. Dilua algumas gotas em água para 
perfumara hálito e dar gosto agradável 
à boca. Contra gases intestinais: ferva 
uma colher (sopa) de sementes em 2 
copos d'água por 5 minutos. Coe e be
ba uma xícara (café) pela manhã e ou
tra à noite, antes de deitar-se. Como 

digestivo: Deixe macerar 40 gr de se
mentes de anis em 1 litro de vinho 
branco seco por ·24 horas. Coe e beba 
como licor. 

ABACAXI - Saboroso e perfuma
do, o abacaxf tem indicações medici
nais como auxiliar da digestão e no 
tratamento de inflamações e de pro
blemas da pele. 

Alternativas - Como digestivo: Lave 
e descasque o fruto. Ferva as cascas em 
1 litro d'água até que amoleçam. Coe, 
deixe esfriar e guarde na geladeira. Be
ba à vontade após as refeições. Másca
ra rejuvenescedora: Misture 2 co 
lheres de abacaxi moído, 2 colheres de 
farinha de arroz e 1 colher de farinha 
de trigo. Misture tudo até ficar uma 
consistência homogênea. Aplique so
bre o rosto limpo, evitando a região 
dos olhos. Deixe por 20 min. Retire 
com água morna. 

Curiosidade: O abacaxi além de ser 
uma ótima fonte de vitamina A, B, e C 
e cálcio, possui substância de grande 
valor medicinal - a BROMELINA -
uma enzima muito utilizada como di
gestivo, antiinflamatório e solvente de 
mucosidades. Na culinária, o suco de 
abacaxi é empregado no preparo de 
carnes, pois a bromelina contida nele 
tem o poder de amaciá-las. 

Apenas um lembrete: Consulte sem
pre o seu médico, as plantas ajudam a 
sua saúde, mas só seu médico pode diag
nosticar eventuais enfermidades. 
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Anéslo Azevedo recebe a homenagem do 
Japeri, de Eldi Brandão. 

O J aperí sob a presidência de Eldi 
João S. Brandão realizou uma bri
lhante recepção por ocasião da visita 
do Governador 94/95 Domingos Re
zende de Oliveira, com o compareci
□ento de rotaryanos do Mesquita, 
Nova Iguaçu-Leste, Nova Iguaçu, 
Coelho da Roclia, Belford Roxo, No
va Iguaçu-Prata, Queimados, Vilar 
dos Teles, Arpoador, Botafogo e Pa
racambi. Eldi Brandão agraciou a to
dos aqueles que contnbuiram para a 
fundação daquela unidade rotária, 
principalmente Anézio Azevedo, 
que foi o representante da Governa
doria para afundação do club, mais o 
Maninho, o Islam, Abdala Arydes e 
Hilton Neves. 

Antonia Boechat a nova rotariana do Japeri. 

Na mesma data foi admitida como 
sócia daquele club a Srà. Antonia 
Boechat. 

Domingos Oliveira em sua alocu
ção disse que: "os rotaryanos devem 
trabalhar para minorar o sofrimento 
das maiorias carentes, doando um 
pouco de si em beneficio delas, na 
busca incessante da paz mundial" ... 

O troféu da maior caravana foi para 

presentes à visita do governador Do
mingos R. Oliveira ao Coelho da Ro
cha. Na mesa principal o pres. Lecir 
do Amaral, Rosangela Amaral, o 
Pref. Aldin1ar Arcenio (Mica), Maria 
Helena, Edésio .Infante, Gov. Do
mingos e sua esposa Irene Oliveira, 
Carlos Pinto Loja e W aldir da Rocha. 

O Prefeito MICA ao receber seu distintivo 
de sócio honorário. 

Três novos associados, inclusive o 
P.ref. Mica, como honorário, foram 
empossados na oportunidade. O tro
féu da mais distante foi para o Le
blon, mais numerosa para o Vilar dos 
Teles e à proporcional, Inhaúma. 

Rosângela Amaral entregou a Irene 
Oliveira um ramalhete de flores (centro) 

observada por Domingos. 

ECOS DO PASSADO 
O Governador 91/92 Francisco 

Parente representando a Edson 
Avelar da Silva fez a entrega de 
diplomas do Rotary Internacional a 
membros do R.C. Belford Roxo, 
Carlos Trigo, Antonio Francisco e 
José Carlos Nascimento, em reco-

o Botafogo, ·que num gesto nobrece
deu-o ao Nova Iguaçu. Amais distante 
foi a do Arpoador e a mais numerosa ( 
foi o Paracambi ( de outro distrito). J 

R.C. COELHO DA 
ROCHA 

Representantes de várias unidades 
rotárias, do Distrito 4570 estiveram 

Carlos Trigo, Francisco Parente, Antonio 
Francisco e José Carlos do Nascimento, 
por ocasião do recebimento Ato diploma. 

nhecimento pelos serviços prestados 
àquela unidade rotária. 

R.C. NOVA 
IGUAÇU-LESTE 

O Nova Iguaçu-Leste sob o co
mando do "sereno" Geraldo Sere
no, na reunião do dia 14/07, rece
beu a visita de Hércules Alpino 
(Nova Iguaçu), Juvenal Rosa 
(Queimados) e Jefferson Almada do 
R.C. Cruzeiro (SP). Nesta data Luiz 
Scapin falou da excelência do perío
do anterior, gestão Luiz Fernando e 
desejando ao novo Conselho Dire
tor profícuas realizações. 

Assis Vieira Fernandes quando discorria 
sobre o Dia do Comerciante, no Leste. 

Juvenal na tribuna agradeceu aos 
seus pares do Leste pelas visitas 
desses companheiros ao Queimados. 
Jefferson Almada, agradeceu o 
convite formulado pelo Casemiro, 
dizendo de sua satisfação em ali estar 
e sentindo-se em casa, dada a cari
nhosa acolhida dos "lestianos". 

Nesta data Assis Fernandes foi o 
orador do dia que falou sobre o dia do 
comerciante e entre várias conside
rações disse: "Como poderia haver re
lação do produto com o consumidor, 
sem o concurso do comerciante?" 

R.C. NOVA IGUAÇU 
Excelente palestra foi proferida 

pelo cardiologista Edson Mattos, 
ilP<.trada com slides dando um 
"banho" de conhecimentos nesta 
área, fazendo a comparação do 
coração à uma usina elétrica, que 
sob efeitos elétricos bombeia o san
gue por todo o corpo. Acrescentou 
ainda que o indivíduo só tem enfar
to quando o sangue coagula nas ar
térias onde existirem placas de gor
dura (principal causa). O 
interessante é que nesta data o car
dápio era feijoada, com toda a gor
dura a que tem direito. Edson disse 
ainda que o recomendável para o 
ser humano é uma alimentação ve
getáriana. Falou e disse. 
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Dr. Edson Matos durante a excelente 
palestra proferida sobre cardiologia. 

Ainda no Nova Iguaçu, foram em
possados no dia 15/07 o ator Hum
berto Martins e o comunicador Alber
to Aquino como sócios honorários 
dessa unidade rotá'ria. Nesta data lá 
estiveram presentes o Presidente e o 
vice-Presidente da Ass. Com. e Ind. de 
Belford Roxo (ACIBER), Kornel 
Szabó e Herbert Than. 

Humberto Martins, seu irmão Luiz Sérgio, 
Nilson Moura e Alberto Aquino, o primeiro 

e o último os novos sócios honorários 
do Nova fguaçu 

CALENDÁRIO DE 
VISITAS DO 

GOVERNADOR 
Estas são as datas das visitas do 

Governador Domingos Rezende de 
Oliveira aos clubes do Distrito 4570. 

Agosto : Dia 15 Petrópolis-sul; dia 
16 Mesquita; dia 17 Queimados; dia 
18 Taquara; dia 22 Vila Valqueire; 
dia 23 Irajá; dia 24 Barra da Tijuca; 
dia 25 Caxias-Nilo Peçanha. 

Setembro: Dia 6 S.J. Meriti-Vilar 
dos Teles; dia 8 Guanabara; dia 9 Gló
ria; dia 12 Flamengo; dia 13 Mercado 
S. Sebastião; dia 14 Jardim Botânico; 
dia 15 Pavuna; dia 19 Grajaú; dia 20 
Jardim Primavera; dia 21 Bangú; dia 22 
Ipanema; dia 26 Nova Iguaçu- Prata, 
dia 27 Leblon; dia 28 S.J. Meriti. 

Outubro: Dia 4, Jacarepaguá; dia 5 
Galeão; dia 6 Jardim América; dia 10 
Arpoador; dia 13 Nilópolis; dia 18 Ra
mos; dia 19 Duque de Caxias; dia 20 
Saúde; dia 24 Méier; dia 25 Ilha do 
Governador; dia 26 Vila da Penha. 

Novembro: Dia 3 Nova Iguaçu
Leste; dia 4 Nova Iguaçu; dia 7 Co
pacabana; dia 9 Tijuca; dia 11 Penha; 
dia 16 Petrópolis; dia 17 S. Cristó
vão; dia 22 Madureira; dia 23 Rio de 
Janeiro e dia 29 Botafogo. 

. ~----------------: 
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MOSAICO POLÍTICO 
Nelson Júnior 

PAULINHO DE TARSO 
EMPOLGA A GALERA 

O Prof. Paulo de Tarso (foto), diretor do 
Colégio Leopoldo e Presidente da Asso
ciação dos Estabelecimentos Partiucu
lares de Ensino de Nova Iguaçu, vem em
polgando a galera (alunos do Colégio 
Leopo Ido) pelas inicia tivas em eventos so
ciais na cidade, com sua participação ativa 

e pessoal. 
Recentemen te 

nas comemoraçóes 
do 1E1RA CAM
PEONATO de 
FlJIEBOL, na ho
menagem ao joga
dor ZINHO, resi
dente em Nova 

PAULO DE TARSO Iguaçu, e ex-aluno 
do Colégio Leopol

do e o encontro com a Prof Leopoldina 
Machado foi marcante para os alunos 
que viveram as emoções do reencontro. 

Diga-se de passagem que todas as ini
ciativas partiram do dinâmico Prof. Pau
lo de Tarso, sempre solícito com seus 
alunos e preocupado com a educação 
dos jovens de hoje. 

CANDIDATOS 
Existem candidatos e os que estão can

didatos a cargos eletivos. Para facilitar 
nossos leitores alguns nomes que pode
rão ser escolhidos. ALERJ: Walter Faria 
Pacheco, PTB-14.136; Jesué Brito, PSD B-

45.280; Luiz Barcellos, PL-22.137; Adel
son Freitas, PTB- 14.127; Délio Leal, 
PMDB-15.134; Apar<,cida Gama, 
PSDB-45.120; Ludo Ammon, 
PSDB,45.130; Walney Rocha, PDT-
12.226; Darcy Chuff, PP-39.125. FEDE
RAIS: Nelson Bornier, PL-2288; Carlos 
Trigo, PSC- 2058; Celso Peçanha, PTB-
1444; Fernando Gonçalves, PTB-1411. 

DÉLIO LEAL TEM NO 
PREFEITO DE PARACAMBI 

SEU FORTE CABO 
ELEITORAL PARA 

ELEIÇÕES DE 1996 
O deputado estadual Délio Leal (foto) 

tem no prefeito de Paracambi, José Wer
neck um grande cabo eleitoral nas próximas 
ele~ para a Prefeinua É que, com sua pés-
sima administração ======= 
municipal, os mu-
nícipes paracam
bienses lembram do 
governo de Délio 
Leal há pouco me
nos de 10 anos. 

Délio Leal vem 
recebendo dia
riamente em sua 
residência, todas 
as manhãs, elei- ==D;;;;;;É;;;;;;LIO LEAL 

Novos e Usados 
tel. 767-2712 

Rua Lauro Muller, 15 
Centro - Nova Iguaçu 

Km 15 - Via Outra 

MESA PI MÁQUINA 
0.60x0.45x0.67 

ARMÁRIO DUAS PORTAS CADEIRA GIRATÓRI/< CADEIRA GIRATÓRIA 
1.00x0.42x1.65 AUXI~ 

Direção Evangélica 
... ,.,.:,., ... :Até, aqui no.s ,ajudou .. o.Senhor.. 

tores não só de Paracambí, mas de mu
nicípios vizinhos que comproova a sua 
liderança. Délio é o único parl~mentar 
de Paracambi na ALERJ. DELIO é 
LEAL aos seus amigos e eleitores. Um 
abração, amigão Délio. 

CODENIATRASA 
PAGAMENTO 

A CODENI vem deixando seus hu
mildes funcionários na pior. Além de 
atrasar com os pagamentos, cortaram os 
vales transportes e tickets refeição. Será 
que é por medida ele contenção de des
pesas? Ou para "ajudar" na campanha da 
primeira dama do município de Nova 
Iguaçu à ALERJ! 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVA IGUAÇU REINICIA O 

2° PERÍODO 
Na última terça-feira, dia 2 do cor

rente, a Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu, instalou o 2° período Legislativo 
de 1994, com a presença de apenas 12 
ilustres e abnegados vereadores, de um 
total de 21 edís. Será que os demais 
com as "férias" de 30 dias, esqueceram 
de suas obrigações com a população de 
Nova Iguaçu. E teremos 7 vereadores 
que disputarão as eleições para depu
tados estaduais e um para a Câmara 
Federal. ALERJ: Alarico 
Rodrigues (Kinha), Jesué 
Brito, Artur Messias, Se
bastião Corredeira, Jorge 
Campos e Walney _Rocha 
Carvalho. O vereador lta- CESA 
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RAPIDINHASRAPIDINHASRAP 
IDINHASRAPIDINHAS RAPIDI 

O ex-pedetista e brizolista de sete cos
tados, Ananias Batista do Nascimento 
agora no ninho dos tucanos, está coor
denando a campanha de deputada esta
dual Aparecida Gama em Nova Iguaçu. 
XXX O vice-prefeito de Japeri, Luiz 
Barcellos está com sua campanha à de
putado estadual de vento em Pôpa. Bar
cellos está com sua agenda tomada para 
visitas a diversos municípios fluminenses 
e bairros de Japeri, Queimados e Nova 
Iguaçu. XXX Outro que não vem encon
trando dificuldades é o advogado e presi
dente do Diretório Municipal do PTB
Nova Iguaçu, Walter Faria Pacheco sob o 
nº 14.136. XXX o jornalista Carlos Trigo, 
candidato à deputado federal sob o nº 
2058 pelo PSC será mais uma voz amiga 
no Congresso Nacional. XXX Os cabos
eleitorias do vereador Itamar Serpa, can
didato à deputado federal parecem que 
estão começando a ficar "apavorados" 
com a campanha, que apesar de tudo 
ainda não decolou. XXX O editor da" A 
GAZETA FLUMINENSE" Antonio 
Daniel de Mello, vem sendo "sondado" 
a concorrer a vice numa chapa à Pre
feitura de Paracambi em 96. XXX 
Quem com ferro fere, com ferro será 
fer ido. XXX E por hoje é só. Até a 
próxima. 

CONJUNTO EDUCACIONAL 
SOARES DE ALMEIDA 

Jardim - Pré - C.A. 
1 ° Grau - Regular e Supletivo 

2° Grau - Contabilidade e Informática mar Serpa é o único candi
dato à Câmara Federal. Av. dos lnconfidentes, 41 -Austln - N. iguaçu- Tel.: 665-2210 

Fra_ncca Jr-
COMUNICAÇAO &. MARKETING 

MARKETING POLÍTICO 

Maiores Informações 

V co21 > 196-s4s1 

FRANCA E OLIVEIRA PROPAGANDA L TOA. 
Rua Pará, 20 - CEP 26240-100 - Mesquita - N. Iguaçu • Tel.: 796-5467• .. 
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QUEIMADOS SEM FRONTEIRAS 

• Continuando com seu trabalho de 
prestar assistência às populações ca
rentes de Queimados, o Ver. Carlos 
Albino levou equipe médica ao bairro 
Santo Expedito, liderada pela Ora. 
Martha, conceituada pela sua compe
tência nas áreas de ginecologia, pe
diatria e clínica geral, quando foram 
atendidas inúmeras pessoas, (a pedi
do de líderes comunitários locais)-, ca
rentes de atendimento médico e me
dicamentos. 

Como se sabe, de há muito, Albino 
mantém o Serviço de Atendimento 
Comunitário, que presta inúmeros 
serviços sociais. Vários outros bairros 
já estão na lista para serem beneficia
dos, em breve. Além disso realizou mais 
uma etapa de aplicação de fluor, em 
conjunto com a Secr. Mun. de Saúde, 
que lhe ofereceu, além dos técnicos, 
250 pessoas. A saúde dos queima
denses é prioritária para Albino. 

Também de sua iniciativa, com o 
propósito de formar pessoas qualifi
cadas lançou o Curso de Agente de 
Saúde Comunitário, para atuar junto 
as comunidades em socorros de ur
gência, prevenção de doenças e cam
panhas de saúde. Previsto para ini
ciar-se em agosto. Inscrições na Rua 
·coringa, 64, Bairro Carmarim. 

• Duas grandes obras indicadas pe
lo Ver. Zé Carlos para os bairros São 
Roque e Santa Eugênia, de sanea
mento básico, drenagem e pavimen
tação, além de beneficiar centenas de 

habitantes desses bairros, ainda 
concorre para proporcionar emprego, 
já que, aproximadamente 300 operá
rios, estão tocando as obras. 

• O Pref. Jorge Pereira, sancionou 
a lei nº 125, de autoria do ver. Geral
dão, que define critérios quanto ao 
aproveitamento de· deficientes físicos 
nos próximos concursos públicos 
promovidos pelo Executivo local. 

Pela nova lei, pelo menos 10% dos 
car.gos de cada carreira na· adminis
tração municipal, serão destinados 
aos portadores de alguma deficiência 
física, através de um histórico e confir
mada por perícia médica. Já foram 
cadastrados, segundo a Diretora do 
Dep. de Ass. Social da PMQ, Sonia R. 
Pessantla, 119 deficientes e segundo 
ela deverão chegar aos 300 ao seu 
término. 

• Para proporcionar informações, 
principalmente aos adolescentes, so
bre as consequências de uma gravi
dez inesperada, o Pref. Jorge Pereira, 
junto com seu Secretário de Saúde 
Haroldo Nonato, traçou diretrizes bá
sicas de um programa de planeja
mento familiar, que ocorre todas as 
segundas-feiras no salão paroquial 
da Igreja de N.S. da Conceição, com 
palestras para os casais inscritos. 

Nonato, que é clínico, ginecologista 
e obstetra disse que os trabalhos es
tão sendo desenvolvidos pela Divisão 
de Saúde Coletiva da SEMUS. 

-: (Austín) com pou&iternpo desei'viço Pref'. 4rroo::e-~refr~, ~ X~tf! p~t~ :
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BOLSA DE NEGÓCIOS 
, 

Telefones Uteis CASA DE SAÚDE BOM PASTOR - 665-2526 
BALCÃO SEBRAE QUEIMADOS- 665-1082 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL 
E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - 665-2078 
Sc:CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS- 665-1966 _ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, 
CULTURA E DESPORTOS - 665- 2046 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO - 665-2206 

A bolsa de negócios tem por finali
dade identificar e gerar negócios en
tre empresas, notadamente as de 
pequeno porte, através da comunica
ção e consultas, com ênfase ao ca
dastro industrial da FIRJAN, de modo 
a responder as demandas de pessoas 
físicas .ou jurídicas, com relação ao 
fornecimento de bens e serviços, tra
zendo benefícios e vahtagens tais co
m o: ampliação do quadro de 
fornecedores das grandes empresas; 
abertura de mercado; divulgação de 

produtos e serviços através dos 
Balcões Sebrae instalados em todo o 
Estado; acesso a informações sobre 
fornecedores de matérias-primas, 
produtos, serviços, máquinas e equi
pamentos; intercâmbio com outros 
agentes do sistema SEBRAE; e parti
cipação em eventos promovidos pelo 
SEBRAE/RJ (Encontro de Negócios, 
Promoção de Negócios e Visita aos 
Grandes Empresas). 

O Sebrae Queimados fica na Rua 
Laerte Acácio da Silva, 40 - Centro. 

CÂMARA MUNICIPAL - 665-2238 e 665-1934 
GABINETE DO PREFEITO- 665-2174 
CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO 
QUEIMADOS - 665-1105 
CENTRO MÉDICO - 665-1660 
LIGTH S/A- 665-1390 
POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -
665-2355 
DELEGACIA DE POLÍCIA - 665-2320 
24º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR-
665-1580 
BOMBEIROS (Nova Iguaçu) - 767-0193-
767-9585- 767-9853 
CEDAE - 665-1166 e 665-1184 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
665-2062 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -
665-2158 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 
TRIBUTÁRIA- 665-2094 

2° GRAU em 1 ANO e MEIO 
para quem cursa o básico 
Início 1 ° de agosto de 94 

CELSO'S Administração 
& Informática Ltda. 
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Q 
11CLUB DO MICRO" 

~-~ 
MEU MÉDICO - MEU AMIGO. 

tlEilif~ 
Rua f:lói Telxeira, 306 

Tel.: 665-1690 
Queimados 

MATRÍCULAS 
ABERTAS 

Direção: Celso Ferreira da SIiva 
Administrador 

CRA/RJ 24.438-1 

Venóa de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática. 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados • RJ 
Te!.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 
SAÚDE DA POPULAÇÃO DE TODA A 

BAIXADA FLUMINENSE. 

( 2ª FEIRA DIA TODO) 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220 -
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 



SHOPPING l;M NOVA IGUAÇU 
VAI GERAR 2700 EMPREGOS 

Em um encontro com a imprensa, o Gru
po Marcellino Martins fez a avant-pre
miére do lançamento oficial do Iguaçu Tàp 
Shopping, que será um moderno centro 
de consumo varejista, com previsão par~ 
absorver um universo mensal de 1 milhão 
de pessoas, com um impacto, em termos 
financeiros, de US$ 40 milhões. 

D~pois de pesquisas na busca de um 
"mercado emergencial" o Grupo - que 
controla acionariamente o Credibanco -
em cidades como Juiz de · Fora - MG -
Duque de Caxias e Nova Friburgo - RJ -
acabou optando por Nova Iguaçu que, por 
extensão, abrange oito municípios da re
gião e uma população estimada em 3 
milhões de almas. 

Com quatro pavimentos, o IGUAÇU TOP 
SHOPPING, será o maior pólo de comércio 
de toda esta área geográfica com 180 lo
jas, três cinemas, um centro de diversões 
e um estacionamento para seis mil car
ros/dia. O início das obras será em novem
bro deste ano, e com inauguração prevista 
para outubro de 1996. O total da área 
construída será de 37 mil metros quadra
dos e a Área Bruta Local (ABL), será de 
13.200 m2, na primeira etapa. 

Nova Iguaçu, considerada como a capital 
da região, é o maior centro de consumo 
entre os municípios da região, é o maior 
centro de consumo entre os municípios 
periféricos, com uma população expressi-

AREA O.E INFLUÊNCIA E 
POTENCIAL DE CONSUMO ANUAL 

Belford Roxo . 

São Joio de Merltl 

-( 

va e de arrecadação de ICMS, por isto 
escolhida. 

A decisão do Grupo Marcellino Màrtins 
em investir neste ramo e de construir um 
Shopping dessa envergadura, faz parte de 
visão estratégica global de empresa, que 
prevê uma explosão de varejo nos países 
emergentes. 

Em um espaço estratégico, nas confluên
cias da Ruas Athayde Pimenta de Moraes 
com Av. Roberto Silveira, próximo do Ter
minal Rodoviário, distante há apenas 1 km 
da Presidente Outra, estará situado num 
local por onde circulam mais de cem mil 
pessoas/dia, além da influência, marcante, 
de existirem em toda a área, inúmeras 
pequenas, médias e grandes empresas, 
em todos os setores econômicos. 

Será também dotado de uma praça de 
eventos, iluminação zenital (clarabóia com 
área de 260 m2), 8 escadas _ rolantes e 
elevador panorâmico, lago com fonte lu
minosa, sistema de segurança por circuí
to interno de TV e ar-condicionado cen
tral. Alan Medina, do Grupo Marcellino 
Martins disse: "o que queremos é que 

_J 
Nova Iguaçu cresça muito e que grandes 
investimentos sejam feitos aqui". No perío
do de sua construção gerará 700 em~re- ·:
gos e depois de concluído, cerca de 2.000. 
A loja âncora será as Americanas. Em 
coquetel realizado no Nova Iguaçu 
Country Club, foi feito então o lançamen
to oficial, para comerciantes de vários 
municípios. 

O projeto é da CEPRO Arquitetura Ltda, 
Construção da Sisai Eng. e a Comerciali
zação pela GROTH Shopping Malls & 
Franchise Ltda. 

Um trabalho meticuloso de pesquisa jun
to ao comércio varejista demonstrou que 
94% dos lojistas estão satisfeitos com o 
ramo de negócio que escolheram, 83% 
admitem a possibilidade de abrir outra loja 
com a mesma atividade, e ainda, 86% op
tam por um shopping como lugar ideal 
para sediar esse objetivo. O faturamento 
anual deverá ser de US$ 50 milhões, e com 
o lançamento do IGUAÇU TOP SHOP
PING, o Grupo Marcellino Martins consoli
da a diversificação de suas atividades na 
área dos empreendimentos de shopping. 
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r,1 
Direção: Jesué Brito 

Matriz: Roei. Washington Luiz, km 15 
Figueira - D. Caxias. 

Filial: Av. Getúlio de Moura, 616 - Centro - Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Prof- Venina C. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 
-

Rua Prof8 VeninQ Corrêa Torres, 230 - 100 andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 
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COLUNA 
• ESPAÇO LIVRE 

À FUTUROS JORNALISTAS 

SE VOCÊ É 
ESTUDANTE DE 
JORNALISMO, ESTÁ 

ESTA COLUNA É 
TODA SUA!!! 

FAÇA CONTATO 
CONOSCO E 

PRATIQUE À 
VONTADE. 

CURSANDO O 
6°, 7° E 8° PERÍODO, 
PRECISA 
EXERCITAR SUA 
TEORIA COMO 

REPÓRTER, 

GOSTA DE POLÍTICA, 

PUBLICAREMOS SUA 
MATÉRIA. FOTO 

ASSINATURA E 
CIDADE, PARA SEU 

TALENTO SER 
CONHECIDO. 

ECONOMIA, 
ESPORTES OU 

OUTROS ASSUNTOS, 

O BRASIL PRECISA DE VOCÊ. 

JORNAL SEM FRONTEIRAS 
LIGUE (021) 796-5467 

lnd. Com. de 
Essências Ltda. 

Essências Nacionais e Impor
tadas, Atacado e Varejo. 

Tel.: (021) 767-6323 
Rua Dr. Mário Guimarães, 833 - Nova Iguaçu 

AovocAcIA E ADMINIsTRAçÃo DE eENs r 
Trabalhista, Familia, Cível, Previdenciárias ; 

Acidente do Trabalho. 

Anna Maria Martins Duarte Fávaro 
Luiz Carlos Fãvaro 

R. Bemardino de Melo, 2075 a/ 204 - N. 1. - Tel: 767-3825 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS. 
Rua Mal. Florlano Peixoto, 1480 - 4. 120 - Centro 
Shopping Center de Nova Iguaçu) - Tel.: 767-0706 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL-.. 
MENEZES JUNIOR 

Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 
Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ...• 

"HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 - 1 ° Andar - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 768-5847 
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li lifiTE Plilili veet 
Manoel Tabella 

os PRIMITIVOS - Parte final 
Continuação 
... É melhor então abandonar sem 

queixas a extremada colônia ravenense 
do bizantino áulico, que·nos leva a lar
gos passos para a ortodoxia mortal do 
jargão bizantino da Capadócia ou da 
Macedônia, se não da áurea pintura 

surge da matéria triturada. Recolhe e 
encerra a própria luz do dia. Das claras 
fontes parece brotar a aurora. E molha 
as nuvens, regando os campos de orva
lho. Ou como a luz entre as estrelas, 
assim conduz Iris, e o purpúreo pavão 
luzente em suas cores. 

MESTRES FLAMENCOS - Parte 1 
Nos séculos XIV e XV, ocorreram infil

trações recíprocas, como também fatos ar
tísticos de mesma índole entre os Países 
Baixos setentrionais, depois individualiza
dos geográfica e politicamente como a Ho
landa, - e os Países Baixos Meridionais -
mais tarde "Fladres", mas os primeiros 
(2.elândia, Holanda, Brabante superior, 
parte do Limburgo, e Guéldria) ofereciam 
peculiaridades artísticas claramente dis
tintas dos demais, de tal modo que a sepa
ração política em 1609, ante a originária 
diversidade espiritual fundamental vem 
sublinhar a diferenciação há tempos posta 
em relevo pelas manifestações artísticas. 

"Fladres" correspondia apenas, em 
parte, a Bélgica atual (parte central e oci
dental) que completava-se em fronteiras 
válidas, inclusive para fins artísticos, com 
outras regiões dos Países Baixos do Sul. 
, Sob o nome de "arte flamenga" incorpo
ram-se à produção de Flandres oriental e 
ocidental, do Brabante inferior e do Lim
burgo inferior ( com infiltrações holandesas 
e renanas), à região de Liege (cuja assume 
colorido peculiar, como "mosama"),o ter-

ritório de Namur e o Hainaut. 
No campo pictórico, basta lembrar, do 

século XIV, uma "Última C.eia" (italiani
zante), no hospital de Bylocque d<,-Oand. 
Mas nos últimos anos desse século e nos 
primeiros do seguinte, enquanto na ilumi
nura se sucedem, em prime4"0 plano Jac
quemande Hesdin, AndréBeauneveu,Jac
ques Coene e os famosos irmãos de Lim
burgo. Assiste-se ao desenvolvimento de um 
gosto pictórico dito "franco-flamengo", reu
nindo Flandres Hainaut, Limburgo e Bor
gonha, além do próprio ambiente parisiense. 

Nesse dima, florescem os dois máximos 
pintores do "gótico internacional" flamen
go-borquinhão: Juan Malwel e Melchior 
Breoderiam, radicados na França. Do se
gundo são célebres os esplendorosos e vi
brantes trípticos do Museu de Dijon (do 
Mosteiro de Champmol) cerca de 1393f.}J, 
nosquaisamais alta fantasia fabulísticasealia 
a urna fresca e vigorosa observação realísti
ca: um dos pródomos daquela nova solidez 
visual, que terá definitiva consagração e já 
então de forma absolutamente unitárias, em 
Jan Van Eyck. Continua prácima edição 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella • Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 - VIia Garrido - N. Iguaçu - Tel:7~7-1721 

!!:::::i!l~ ;1,::i:;:::rYf :~::::11:1:11;f,;e.~::in,:111::ii:; 
DOENÇAS EMOCIONAIS 

PSIQUIATRIA - MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
Professor da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO 

CREMERJ: 52.27282-5 - Tel.: 768-3884 

REI DOS BANCOS 
• Bancos altos r...:linaveis p/ todos os carros à base de 

troca • Consertos e Reformas 
• Bancos e Capas Procar e Cobre Car 
■ Carpetes moldados e lona de porta 

IAVAGEM DE BANCO A $ECO 
Oireç4o de Reinaldo 

Av. ee,,J.min P. Dias, 830 - Belad Rom - Te!.: 761-0285 
R Braga, 5 -Penha Crcular (esq. rJ Lollo Jr.) Te!: 2SOa148 

. . 
.. COMERCIO E ;\lcfJ s1av1ços t10A 

Materiais· de Escritório em geral e 
Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou ·Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124-'Z' and. 
São João de Merttl - RJ 

Tel: (021) 756-3414 Fax: (021) 756-3414 

CAMPANHA 
"SEM FRONTEIRAS" 

CONTRA AIDS 

Desperte a Alma 
, Artística que há em Você. 

CENTRO CULTURAL 
MANOEL TABELLA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO S/ TELA -
DESENHO ARTÍSTICO • GRAFITE • PASTEL 

- CRAYON - PINTURA EM VIDRO -
TAPEÇARIA. 

RUA BERNARDINO DE. MELO, 1737 C/16 
V. GARRIDO - NOVA IGUAÇU - 767-1721 
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Programa Bayer vai à Comunidade 
Associações de Moradores, organiza
do pelo supervisor de futebol, José Ca
lixto. Mais de 30 equipes estarão partici
pando e os finalistas irão disputar, em 
setembro, o quadrangular final no cam
po do·F.C. Bayer, onde serão entregues 
troféus aos campeões. 

Dr. Roberto fala sobre meningite, cólera, 
dengue e AIDS. 

Nas ações com a co
munidade são realiza
das palestras sobre 
saúde e meio ambiente, 
proferidas pelo respon
sável do setor de Medi
cina do Trabalho, Dr. 
Roberto do Carmo, e pe
lo químico Geraldo Fon
toura, que aproveita pa
ra conscientizar os ou
vintes sobre os proble
mas ambientais e a 
melhor forma de com
batê-los. Durante as 

Do projeto consta ainda uma impor
tante ação: o programa "Nossa Sopa•, 
um convênio com o Sesi -Serviço Social 
da Indústria, onde são distribuídas, dia
riamente, cerca de 1.230 sopas para 
creches e escolas comunitárias, crian
do assim, condições de desenvolvi
mento sadio para as crianças mais ca
rentes. Auxiliar a mão-de-obra local 
também é fundamental. Pensando nis
so, a Empresa ajudou a construir a ser
ralheria junto com a Femuber (Federa
ção dos Mutirões Urbanos de Belford 
Roxo), na qual trabalham menores, 
com orientação desta entidade, visan
do a fabricação de portas e janelas. 

Para o assessor de Comunicação So
cial da Bayer, em Belford Roxo, Dio
medes Ferreira Júnior, o projeto 'Bayer 
vai à Comunidade" está sendo desen
volvido graças à integração das áreas 
da Administração da Fábrica, Medici
na do Trabalho, Meio Ambiente e Fu
tebol Clube Bayer que, •com compe
tência e vontade têm mostrado à po
pulação desta região a sua preocupà
ção com os problemas que afligem 
não só os cidadãos, como também as 
autoridades do Municípioª. 

O Brasil passa por sérios problemas 
conjunturais, principalmente no que se 
refere às comunidades mais carentes, ' 
onde está concentrada grande parte 
da população. A tentativa de resolver, 
ou ao menos amenizar, esses proble
mas, -á um dever das autoridades go
vern:m,1entais, assim como daqueles 
que contribuem para o desenvolvi
mento do país. 

apresentações são enfocados os pe
rigos de doenças como a meningite, 
dengue, cólera e Aids. INTEGRAÇÃO E LAZER 

Dando continuidade ao projeto, 
em junho, a comunidade de Várzea 
da Alegria, em Belford Roxo, assistiu 
a uma peça de teatro, encenada por 
atores do grupo "Teatro Empresa•, 
sobre os perigos da Aids e do uso de 
tóxicos. Segundo a Assessoria de 
Comunicação Social da Empresa, a 
iniciativa é uma maneira descontraí
da de se falar de coisas sérias. Ao 
final de cada apresentação, os parti
cipantes são convidados a conhecer 
o Complexo Industrial, onde têm a 
possibilidade de fazer perguntas so
bre o seu funcionamento. Dentro da 
programação da visita, os convida
dos ainda assistem a filmes sobre a 
Empresa e recebem um lanche. 

Para reunir crianças e pais no final 
de semana, o programa promoveu um 
torneio de futebol entre as d iversas 

Pensando nisso, a Bayer S.A. está 
implementando, por intermédio da 
sua Assessoria de Comunicação So
cial, em Belford Roxo, o programa 
"Bayer vai à Comunidade", com o ob
jetivo de auxiliar o governo do recém
criado Município, que conta hoje com 
uma população de aproximadamente 
600 mil habitantes, sendo 30% infantil 
e carente. 

li.;i,Je)UANelf.~ 
·- - - 9AMlliD<tOI 

PIZZAS 
SALGADOS 

DOCES FINOS 
SORVÉTE:S 

TRAV. MARIANO DE MOURA. 85 

NOVA IGUAÇU,_- RJ 

ÓTICA SÃO JOSÉ 
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Óculos, Filmes e Revelações Kodak 
Vendas a Prazo em 3 pagamentos sem juros 
Xerox e Plastificação de Documentos 
Convêriio com a BA YER 

Tel.: 767-4651 
Av. Gov. Amaral Peixoto, 34 - Loja 16 - Centro - Nova Iguaçu 
Praça Getúlio Vargas, 15 - Loja 01 - Centro - Belford Roxo 

,t,0 (1, 0 "0 MELHOR DA 
1/;:l-!-~ .... ~~ COZINHA ÁRABE" 
~eu'~ O Atendimento que 

Você Merece 

Em Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 

Av. Amaral Peixoto, 631 

Em Queimados: 
R. Ver. Marinho H. Oliveira, 222 

Em São João de Meriti: 
Shopping· Sendas Loja C 55. 

OUÇAM O PROGRAMA 
11A SEMANA EM REVISTA" 

Rádio Guanabara - 1360 AM. 
Entrevistas, Debates, Informação 

Direção: Carmelos Silva 
Aos sábados às 16:45 h 

PI ERQ Retífica de Motores 
=====• ..,,, .,,,,l?ZllN Industria e Comércio 

Motores a Gasolina e Álcool 
Agora em Nova lguaçu-Nilópolis-São João de Meritl 

Av. Pres. Costa e Silva, 1069 - Mesquita • N. Iguaçu - RJ 
(antiga Getúlio de Moura) 

Fones: 796-4726 e 796-1895 

- Direção: Manuel J. S. Roballnho 

CONVITES -TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS.HÁ 55 ANOS) 

Direção: Telmo Santiago 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos 'Tickets· . 
como forma de 

pagamento 
Aceitamos.Cartões de Çrédtto 

Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 767-5470 
Rua Dr. Thlbau, 20 - lei.: 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu - RJ · 
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O QUE É O ESPIRITISMO 
Cezar Sald 

O GRANDE INVESTIMENTO 
'A educação para ser efetiva precisa ser antes 

de tudo ser afetiva•. (Pesta/ozzi) 
Todos nós, quer recordemos ou não, pedi

mos para nascer, face as necessidades evoluti
vas de progredir e reparar nossas faltas através 
da reencarnação. 

O problema é 9ue aqui chegando há o "véu do 
esquecimento" e com isso olvidamos as priori
dades estabelecidas e contamos com a ajuda 
da espiritualidade a intuir-nos e com as reminis
cências que trazemos conosco, de forma inata. 
Somos situados numa família, dentro de uma 
casa, que v ia de regra esquecemos de transfro
má-la num verdadeiro lar que transcenda a sim
ples construção material. Casamos e relegamos 
para segundo plano o carinho das primeiras 
horas, escravizando os que nos rodeiam às 
nossas paixões e vontades, permitimos que tão 
somente a televisão e a escola sejam os educa
dores dos filhos, pois o tempo que dispomos é 

. escasso, afinal ainda achamos que a quanti
dade é melhor que a qualidade. Não desejamos 
que os filhos tenham vícios e nos viciamos 

. constantemente; esquecidos de que as pala
vras nada . são diante dos· exemplos depri
mentes que lhes damos. 

É assim que a nossa conta corrente se repleta 
de débitos e voltamos mais complicados ainda 
para o lado de lá com a consciência pesada e o 
coração dilacerado pelo remorso. 

A vida em família nos convida a ceder, a per
doar e descobrirmos que somos diferentes, 
anatomicamen·te, na personalidade e além de 
tudo, espiritualmente, cada um com uma baga
gem. Sem essa compreensão faremos da nossa 
casa uma arena e viveremos constantemente a 
digladiar-nos. 

Precisamos redescobrir o prazer de vivermos 
em família, demonstrando de forma mais inten
sa o nosso carinho, o nosso amor. 

Há quanto tempo não nos abraçamos? Eu te 
amo, eu gosto de você, são frases esquecidas? 
Temos parado para conversar, contarmos as 
novidades, repartirmos os nossos problemas ou 

, temos é sido um problema para os que vivem 
ao nosso lado? 

Não nos esqueçamos que estamos no lugar 
onde precisamos e não onde merecemos, por
que merecer mesmo merecemos muito pouco e 
reconhecer esta verdade na velhice ou após a 
morte poderá s~r um pouco tarde. 

Amar a nossa família, agora, neste instante, 
eis aí um grande investimento, na verdade um 
INVESTIMENTO REAL. 

Bayer 
Se é Bayer, é bom. 
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Administr!ldora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis• Escrituras e Legalizações 

. Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carval'10, 1330 - sls. 304 e 305 -
Centro - Belford-Roxo - RJ - Tel.z 761-0013 

· · ro-r!t~i!r:tm,t ~~;. '.~•:~l.S · .. : 
1 1. ... • ' } ' ;,o• ' _ !,;:t. .... " • 

Indústria e Comércio de Carimbos e 
Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ aut0$ 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 
Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 

Nová lguaçu:"Fel.: 767-1227 
Trav. Vboty 17 • (Em frente a 84ª ZE) 

-
. CONVê.NIOS: 

·Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, Mi-· 
nistérios dos Transportes, Compactar, Pedreira 

Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179 ~ Nova Iguaçu- RJ 
Tels.: 767-0124 / 767-0529 

FLÁVIA. BAZAR· 
.... ......... { .... > ✓ ... ; :-:-:-:❖:-:;-:-·-:-· . ;,_ -.· .. ·-.,:<,:,:-:,:•·· ••:-:-:-:-:❖:•·····-:-:-:-:-:-:-:-:-:•:•:❖·-:-:,--- . ... . . . . . ..... . •.:,- • ·J 

• Papelaria 
• Artigos para Presentes 
• Armarinho e Miudezas erri Geral· 

• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 
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BELFORD ROXO SEM FRONTEIRAS 

ESPÍRITAS FAZEM FEIRA DE LIVROS 
Os adeptos do espiritismo 

em Belford Roxo estão reali
zando a I FEIRA DO LI- , 
VRO ESPÍRITA, através do 
10° Conselho Regional Espí
rita da USEERJ, na Praça 
Eliaquim Batista, no Centro 
de Belford Roxo, que tem co
mo objetivo a divulgação .da 
doutrina dos seus livros, além 
de promover a união da famí
lia espírita através desse mo
vimento. Por intermédio dessa união 
realizar trabalhos em prol da comu
nidade desassistida, como estão de
senvolvendo outros, havendo, inclu
sive, pelo Sr. Edivaldo Roberto, par
ticipando como representante desse 
grupo perante a UNICEF, junto a 
ABRAPIA, na preparação de crianças 
e adolescentes, na defesa dos direitos 
de cidadania a que esta faixa da socie
dade precisa ter respeitados. 

Com a divulgação simples que é 
feita da continuação da vida e a ca
frência do povo em saber sua origem, 
o destino de suas vidas e os motivos 
delas e dos sofrimentos que passa 
tem levado a número maior de pes
soas a querer conhecer a essência do 
cristianismo em toda sua profundeza 
e pureza. 

Anovela "A VIAGEM", através da 
sua dareza, tem contribuído em mui
to ao conhecimento da doutrina, já 
que vem despertando o interesse do 
telespectador sobre o assunto, muito 
embora ainda exista bastante confu
são a respeito entre culto afro e o 
espiritismo, alguns não sabem ainda 
distinguir uma filosofia da outra. O 
espiritismo, porém, tem contribuído 
decisivamente para o abrandamento 

da violência. Todas as religiões, 
quando pregadas com sinceridade, 
atingem este objetivo, pois é o escla
recimento pregado pela religião com 
o Criador que traz esse efeito, já que 
o afastamento produz a reação 
contrária. 

Estes -foram os esclarecimentos 
prestados pelos participll!!tes da Fei
ra que acrescentaram estar desenvol
vendo a campanha "Em Defesa da 
Vida", mostrando porque o aborto, a 
pena de morte, o suicídio e a eutaktá
sia, são atos de violência e põem à 
disposição dos leitores alguns ende
reços, onde poderão obter maiores 
informações sobre esta doutrina: 
Seara Espírita Francisco de Assis, 
Rua Cel. Alberto de Melo, 44 - Areia 
Branca (2ª e 5ª às 18 h). Grupo Cris
tão Espírita Casa do Caminho, Rua. 
Vicentina, 405 - B. Roxo ( 4ª e 6ª às 
19 h). Escola Espírita Joana D'Arc, 
Rua Cel. Tavares de Melo, Lote 6, 
Quadra 5 - Heliópolis e vários outros 
espalhados por Belford Roxo, Quei
mados, Nova Iguaçu etc., ou obter 
informações na Sociedade Espírita 
Humildade e Caridade ( sede do Con
selho) à Rua Flora de Araújo, 43, no 
bairro da Prata. 
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HISTÓRIA DE BELFORD ROXO 

*Fernanda Bicchieri Soares 
, 
Agua para Belford Roxo - 1 

O velho Brejo despertou no dia 8 de 
julho de 1880 comemorando a data que 
seria instalada a primeira caixa d'água 
concedida ao seu povo. Foi assim: às 
8:30 da manhã embarcaram na Ponta do 
Caju, os Srs. Ministros da Agricultura e 
de estrangeiros, acompanhados da em
presa de abastecimento de água, os Srs. 
Simonet, Dr. Borja Castro, chefe da 
construção, Tibúrcio, Saboia, Mendes, 
Dr. Ferreira Penna, diretor da estrada 
de ferro de D. Pedro II (linha férrea de 
Nova Iguaçu), o Sr. Delahante, repre
sentante da companhia francesa encar
regada da construção da estrada de ferro 
do Paraná, representantes da imprensa 
e diversos convidados, a fim de seguirem 
para o Arraial do Brejo, onde se iam 
inaugurar um chafariz e uma caixa d'á
gua, melhoramentos devidos à influên
cia na Côrte, do Sr. Antonio José da 
Rocha Carvalho, sócio capitalista da fir
ma comercial Carvalho & Rocha. 

O percurso foi realizado através da 
Estrada de Ferro Rio do ouro, recém 
inaugurada. Ás 9:14 horas o trem parou 
na estação de Pilares para abastecer de 
água a caldeira da locomotiva. Ás 9:21 
demorou-se o trem em 
Vicente de Carvalho, no 
km 39. Ali desceu o Sr. 

do Brejo, girândolas anunciavam a 
aproximação do trem, promovendo a 
curiosidade dos moradores de nossa lo
calidade, que achavam-se na estrada pa
ra o ver passar. Ás 10:30h chegava o 
trem no arraial, que se achava todo em
bandeirado, sendo recebido ao som do 
hino nacional. Os ministros, foram rece
bidos pelo Sr. Coelho da Rocha, pelo 
vigário da freguesia de Santo Antonio 
de Jacutinga, o Rev. padre Magdalena, 
autoridades do arraial, pessoas notáveis 
da circunvizinhança e o povo. Dirigi
ram-se logo para o largo onde estava o 
chafariz, sendo hasteadas as bandeiras 
brasileira e portuguesa, a fim de assisti
rem a cerimônia da benção do referido 
vigário. As duas torneiras foram abertas 
ao povo, uma pelo Conselheiro Buar
que de Macedo e outra pelo Sr. Conse- , 
lheiro Pedro Luiz. Dava-se inicio ao 
grande passo para o desenvolvimento de 
Belford Roxo. 

Continua na próxima edição. 

* Fernanda Bicchieri Soares, histo
riadora e vice-presidente da CENPRE 
de Belford Roxo. 

l Ministro da Agricultura 
e mais convidados, para 
ver a caixa de registro de 
intercomunicação do en
canamento do Rio do 
Ouro, seguindo o trem às 
9:40h, depois de minu
cioso e~ame, pelos pre
sentes. As 10 horas parou , 
ainda o trem na Pavuna 
para receber água e en
tão o Ministro visitou 
outro registro do mesmo 
encanamento. A dois 
quilômetros do Arraial 

O AMOR É MAIS NOBRE NO 
MEDIEVAL. AME! , 

CONJUNTO EDUCACIONAL 
· SOARES DE ALMEIDA 

Jardim - Pré - C.A. 

R. DE VASCONCELOS PAIXÃO 
MOTEIS MEDIEVAL LTDA. 

*****' 
CESA 1 ° Grau • Regular e Supletivo 

. - 2" Grau - Contabilidade e Informática 

Av. dos lnconfidentes, 41 -Austin - N. Iguaçu -Tel.: 665-2210 

. Dental Nova Iguaçu 
Artigos Odontológicos-Médicos-Ortopédicos 
Aparelhos de Pressão - Nebulização - Cadei

ras de Rodas 
Colchão e assentos D' água-Aluguel de camas 

. Centro de Educação Moderna . 
· eiJardim Escola Castelinho 

' ;; • • ' 1 

RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ -TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 

e 
E 
M 

Rua V.irgilina Bicchieri, 61 Belford. Roxo- RJ -Tel.: 761-4881 

Ante o grande número de 
bichas carentes existentes no 
Brasil (incluindo as 
enrustidas), a UNICEF ;. União 
Central da Frescura, está 
lançando a campanha BICHA 
ESPERANÇA. 

A campanha, que visa 
angariar donativos para as 
bichas carentes, 
principalmente alimentos 
(inclusive peru), terá programa 
de Tevê comandado por 
CLODOVIL, locações na 
Cinelândia e Galeria Alaska e 
o bordão: Disque 2424 e dê 
uma esperança a U'ma bicha. 

* Em São Paulo existe a 
ASSOCIAÇÃO DOS 
INQUILINOS INTRANQUILOS. 

No Rio, está sendo criada a 
ASSOCIAÇÃO DOS CORNOS 
INTRANQUILOS. 

* Por falar em chifrudos: O 
casamento é a única guerra 
em que os inimigos dormem 
juntos. 

* A delegada MARIA 
CAMARDELA é candidata a 
deputada. Sendo ela policial, 
o partido não podia ser outro: 
o PP. 

*Defenda-se. Ligue 199 
DEFESA CIVIL. Chame seu 
defensor Jubiraci Alves. 

Por hoje é só. 

Agora este GATO vai tomar 
seu pires de uísque e dar seu 
(pequeno) donativo a uma 
bicha carente. 

GINA TEIXEIRA toda emplumada no 
VELÓRIO DE PIRONCIO DURO, sucesso do 
Teatro AI.ASKA, situado na Galeria Alaska, 

em Copa, a GALLERY GAY. 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
Direção: Otílio S. Rocha, 

Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 5 

Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

PÁG. 7 

l~:1j:~~!~llil:ffil~li1l,1:l,,111l.1:l\ 
Todos os domingos na Tra

vessa Mariano de Moura, vem 
sendo promovido pelo comér
cio local, com o apoio da CO
DENI, da EMURB e principal
mente por Humphrey Gua
biraba (Delicatessen Outra Coi
sa), atividades de lazer, recrea
ção, cultura, distribuição de 
brindes, brincadeiras, enfim, um 
domingo para ninguém botar 
defeito. No local tem havido, in
clusive, exposições de arte sob 
o comando de Manoel Tabella. 
Vá e confira! 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÕES}, DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

Rua Enrique Lussac, 94 - Fone: 796-1002 
Edson Passos - Mesquita - RJ 

COLÉGIO LEOPOLDO 
1930 - 1994 

11TEMPLO AUGUSTO DA VERDADE" 



PÁG. 8 

APALAVRA 
Na Grécia Clássica, a palavra já era a 

arte da politica! E em Belford Roxo não 
é diferente. Pois muita gente está elogiando o traba
lho do prefeito Joca. Que o exemplo se multiplique 
em prol daquela sociedade pra mudar a realidade. 
Belford Roxo vai ganhando nova imagem! 

PATINAÇÃO 
Alexandre Lima, patinador de gelo, do HOLLY

DAY ON ICE, é um craque do show. Nasceu no Rio 
e começou a carreira no Barra Shopping. Hoje ele 
viaja pelo mundo. 

* O comercial da Doril está ótimo com aquela 
loirinha cheia de charme. Ela merece um beijo. 

* Vanusa encontrou dificuldades para gravar seu 
disco e criou uma gravadora. Assim sendo o LP vem aí. 

* HebeCamargochegoudosEUAcom umsistema 
computadorizado contra assalto e pôs em sua casa em 
São Paulo. 

* Fátima Bernardes está saindo oficialmente do 
primeiro casamento e entrando no segundo com Wil
liam e vão morar na Barra. 

* A Tradição fará uma homenagem no carnaval 95 
ao piloto Ayrton Senna. 

* •.)s empresários paulistas lançaram a idéia de pôr 
no raercado a "Raspadinha" da Angélica. Mas a bela 
loirinha não aceitou. 

* Vai ficar prontinha uma bonita casa com piscina, 
em frente a praia na região dos lagos, dentro de seis 
meses, onde vão morar Cláudia Raia e Edson Celulari. 

Outras 
* O ParqueQuartocentenário pôs a seguinte atração 

chamada Viking: um barco que balança no ar pra frente 
e pra trás, ficando quase em pé e apita. É pra corajoso. 

* O clube Nilopolitano voltou a superlotar nas 
discotecas. Só não apresenta mais artistas. 

Luiz e Rubens 
São dois artistas da cidade. Rubens vai expor pela 

primeira vez. Luiz pela segunda. Eles estão prontinhos. 

IMÓVEIS A VENDA 
Tel.: 767-7243-Creci: 11422 

3 CASAS: 2 qts, si, coz. 
banh. 2 loj.: Peno Posto Tio 
Luiz US$ 30.000. 

QUEIMADOS -C.asa: 3qts, 
sala, oopa/ooz., banh., área ser., 
garagem. USS 15.000. , 

QUEIMADOS - Area 
63.000 mts2, US$ 20.000. 

QUEIMADOS - Sobrado: 
2qts.,sala, coz., banh., USS 9.000. 

JARDIM ESPLANADA -
Nova Iguaçu -C.asa: 2qts,sala, 
copa/c02:., piscina, salão festas, 
garagem 2 carros US$ 60.000. 

TERRENO - Nova Iguaçu -
Centro - 480 mts2, USS 14.000. 

NOVA IGUAÇU - Centro 
- C.asa: 3 qts, sala copa/coz., 
banh., gar. p/ S carros, área de 
1200 mts2. US$ 80.000. 

AUSTIN- Vendominisilioc/ 
uma senhora casa, e de caseiro, 
bem iocali7ada, muitas frutas e 
murada. Molivodeviagem. 

B. ROXO- Lanchonete pas
so ponto, movimento acima de 
12 mil reais. Mensal frente à 
Praça. Urgente. Motivo outro 
negócio. P. 70 mil reais. 

CERÂMICA - Urgente 
passo Armarinho, e/ estoque 

conl. por não ser do ramo, no
vo, no centro. 

B. ROXO - Passo Posto de 
Gasolina. Melhores pontos da 
cidade. Vendo motivo de via
gem. Conl. Novo. 

M. AGUDO - Urgente. 
Passo uma loja centro e/ 148 
m2 mais um girau. Conl . novo. 
Motivo de viagem. 

B. ROXO - Vendo casa de 
sucos, no calçadão, bem loca
lizada, movimento acima de 
10 mil reais. Mensal. Cont. 
novo. P. 38 mil reais. 

NOVA IGUAÇU - Ur
gente - Vendo casa sucos e lan
chonete. Bem localizada. Vá
rios Pontos. Movimento Bom. 
E. todos os tipos de preços. 

SANTA EUO:ÊNIA - Ur
gente vendo uma casa e/ 3 
quartos e sala, 2 banheiros, co
zinha e garagem, quintal 
grande. 12 mil reais a combi
nar. Aceito carro e tel. parte 
do pagamento. 

BAIXADA F LUM I-
NENSE - VENDO OUTRAS 
CASAS BEM LOCALIZA
DAS, VÁRIOS PREÇOS 

SUCESSO 
O GRES Os Inocentes de Belford Roxo vai exibir 

em seu enredo, uma homenagem a Grande Otelo. 
Espero que faça muito sucesso. 

Alan Medina, Rober1o de Almeida e Fábio S1arllng e a 
· maque1e do Iguaçu Top Shopping. 

FESTWAL 
A inscrição na Sam Bruttu's está aberta para o 

primeiro Festival de Inverno da MPB Nilopolitana. 
Deve levar cinco cópias da letra datilografada e uma 
fita K-7 por música. A taxa é R$ 3,00. O prêmio é 1.000 
reais. Até 02/10. 

SALADEARTE 
Dentro de um mês estará desfraldada a Sala de Arte 

Plástica do Esotérico's Bar, que está em moda em 
Nilópolis. O primeiro convidado a expor é Clênio 
com 12 telas. 

TIÃOZINHO 
Seu pai foi um grande incentivador e levava-o para 

fazer shows antes de 10 anos. Aos 19 anos entrou no 
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meio artístico e fez 17 anos de carreira. 
Tião cantou outro dia sozinho com casa 
cheia, às 20 h, na Choperia Akilo, no 
Centro. Ele canta na Banda Sabor Amé

rica que está tentando gravar um disco. 

FESTA 
Será dia 28 a Festa do Folclore no espaço Cultural 

Anna Márcia Mixo, às 19 h. Vão se apresentar Sylvio 
Monteiro, Azulão e Carlos Camacho. 

Prontonil 
Não vai bem o atendimento no Prontonil. Não tem 

UTI nem Pronto Socorro! Por fora bonito. Mas por 
dentro feio! 

Saionara no Sesc 
A Academia Saionara se apresentou ~o Sesc Igua

çu. A gata Saionara• obteve destaque na décima dança 
com a bonita cançãó Bamboleo e bem vestida. Rober
ta e Bruno também se destacaram. Não gostei do 
cenário nem da representação mortal. Por que explo
rou tanto o preto? Saionara merece palmas pelo belo 
trabalho na Posse! 

Política 
1 - Os cavalos continuam atrapalhando o trânsito 

Nilopolitano e outro dia um morreu atropelado no 
Centro. Será que Nilópolis não tem lei? Será que a 
cidade ainda é medieval? 

2- Tenho recebido reclamações das enfermeiras do 
Hospital Iguaçu, que não dão atenção aos pacientes. 
São jovens com 20 anos que amam o dinheiro, menos 
o paciente. Acho uma covardia! A fonte também disse 
que a casa é muito limpa. 

HQffiEL SA~ONAR~ 

-VISITE-NOS 

ROD. PRES. OUTRA, KM 7 
SÃO JOÃO DE MERITI - TEL.: 756-2863 

RENATO 

11ACREDITANDO NO 
QUE FAZ11 
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ECOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
LUCÍLIA GIMENEZ 

Você sabia que ... 
Certas aves são verdadeiros 

engenheiros capazes de adaptar 
seus ninhos aos lugares onde os 
constroem? O pássaro-moscão 
instala seu ninho nos matagais, e, 
segundo o peso do mesmo, a 
flexibilidade dos ramos e a dire
ção dos ventos pr~dominantes, 
colocam estruturas que são au
tênticos contra-pesos. 

O peixe-sapo dispõe de agu
lhas dorsais, longas e ocas ter
mi nadas em bisei, em tudo 
seme1lhante a uma seringa? 
Sua picada provoca quase 
sempre gangrena e, às vezes o 
colapso cardíaco. 
. Existem mais de 60.000 espé

cies de moluscos catalogados? 
O ninho do João-de barro pe

sa de 3 à 5 kg, tem paredes de 
3 a 4 cm de espessura, tem o 
tamanho de um melão e o pás
saro leva 6 dias para construí-lo. 

Os tatus são exímios cava
dores? O tatu de nove segmen
tos cava em dois minutos, em 
solo duro, um buraco onde se 
enterra totalmente. 

O porco-espinho possui uma 
variedade que pode subir em ár
vores? E que são capazes de des
truir árvores, roendo suas cascas? 

Embora assustadora pelo 
seu aspecto a aranha caran
guejeira não é tão perigosa 
quanto parece para a vida hu-

· .. 1 

V-

mana? A Viúva- ica:::==.::......::~ 

Negra é a mais venenosa delas. 
Os nomes pantera e leopardo 

designam o mesmo animal? 
As cascavéis não possuem ou

vido e certas experiências prova
ram que são insensíveis a sons 
intensos, de frequência eleva
da. Só percebem as vibrações 
baixas, transmitidas pelo solo. 

A coala, pequeno animal per
tencente à família dos cangurus, 
alimenta-se exclusivamente de 
uma-variedade de eucalipto en
tre a~ 600 existentes? Razão pe
la qual somente os australianos 
podem vê-lo, nos zoológicos, já 
que a espécie de eucalipto é 
nativa da Austrália. 

Urutus são serpentes que 
atingem até 2,50m de compri
mento e que podem originar até 
70 crias da mesma mãe? 

A gregarina sp. é um proto
zoário que vive no tubo digesti
vo das baratas? São elas que 
fazem o processo de digestão 
da madeira e do papel ingeridos 
pelas baratas, transformando
os em alimento capaz de ser 
absorvido pelas mesmas. 

O jacarés são inimigos natu
rais das piranhas, já que repre
sentam para eles a presa (ali
mento) tão sonhada? 

A capivara pode passar de 1 00 
kg e é o maior roedor conhecido. 

·M··· ~ ;, ,. ' . ·i 
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CÁ ENTRE NÓS .... 
IARA LIMA 

110 Seu Dinheiro 
Passado a Limpo" 

Você por certo já deve estar se 
utilizando das dicas que passa-

. mos na edição passada e consta
tando que a economia que já 
passou a fazer compensa o pe
queno trabalho de elaborar, em 
sua própria casa, os produtos de 
limpeza doméstica. 

Nesta edição estamos dando 
continuidade ao assunto. Mãos 
à obra! 

Detergente-Pasta de 
Limpeza 

2 tabletes de sabão, 2 colheres 
de açúcar, 2 colheres de _suco de 
limão, 2 colheres de vinagre·, 2 
copos d'água. 
· Rale o sabão juntando os de
mais ingredientes e levando ao 
fogo brando, misturando até ob
ter o ponto de pasta. Deixe es
friar e coloque no recipiente que 
tiver em casa de sua preferência. 

Cêra Para Piso 
1 litro de querosene, 6 velas 

comuns. 
Derreta as velas em banho

maria. Retire do fogo e misture
as ao querosene. Coloque esta 
mistura em uma lata de cera e 
deixe esfriar. 

Se quiser colori-la, junte um 
pouquinho de anilina na cor de 
sua predileção. 

Detergente Festeiro 
Ideal para a limpeza da cozi

nha, em geral. 
1 tablete de sabão de côco de 

200 gr, 1 copo de álcool, 1 copo de 
amônia, 2 litros d'água. 

Rale o sabão e dissolv& erp. 1 
litro de água fervendo. Desligue o 
fogo e deixe esfriar, acrescentan
do o álcool, a amônia e mais 1 litro 
de água fria. 

Acondicione em recipiente 
que você tiver em casa. 

Dica 
Você sabia que o vinagre bran

co colocado na hora de enxa
guar deixa as toalhas mais ma
cias? 

Recomendação: , 

Quando você for preparar es
tas receitas tenha muito cuida
do. Nunca deixe a garrafa de 
álcool, por exemplo, próxima 
ao fogo. 

Não deixe as crianças por per
to e nem tampouco depois de 
prontas deixá-las ao seu al
cance ou de seus animais de 
estimação. 

Prefira estar sozinha para 
evita r aborrecimentos. Boa 
Sorte! Até a próxima. Beijos! 

MOTEL 

No 
COMANCHE 

o Amor é 
muito mais 

Amor! 
Suítes de luxo com TV a cores -

Cine Privê - O Melhor Som -
Cozinha de Primeira 

Piscina com Sauna e 
Hidromassagem 
Com este anúncio 

Desconto Comanche 20% Dom a Sexta. 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
- Tel.: 767-1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

-
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DOMINGOS REZENDE VISITOU 
O BELFORD ROXO 

O Governador Domingos Rezende de Oliveira, sem
pre a~mpanhado de sua simpatissísima esposa Irene, 
cumpnndo o seu calendário de visitas aos clubes do 
Distrito, esteve em visita ao R.C. Belford Roxo, que 

Iara Uma ao colocar o distintivo de sócio-honorário em 
,' J.Fontes - Dir. Presidente do SEM FRONTEIRAS 

contou com a presença de Genival de Almeida Santos 
Tte. Cel. Hélio DeMoraes, do 200 B.P.M., Hércul~ 
A!Pino ~ova Igu~çu), José Geno (Lote XV), Carlos 
P_mto Loja, Franc1Sco Rodrigues Parente, Juiz Fran
cisco Amaral, entre outras. 

O acontecimento festivo se deu na Churrascaria 
Beef Place, na qual inúmeras caravanas de outros 
clubes lá estiveram prestigiando o evento. 

Neste dia os rotaryanos do Bel, Altair, José Carlos, 
Silmária e Carmem Lúcia, doaram uma importância à 
Fundação Rotária, que foi entregue a Pinto Loja pela 

Silmária, , 1 
represen- 1 
tando os 
demais. 

Lá se en
contraram 
compondo 
a caravana 
mais nu
m e rosa, 
membros 
d o R. C. Domingos Oivelra observa a entrega do "mimo" 
Nova Igua- pela Sra. Carmem Lúcia à Irene Oliveira. 

çu, da mais distante, membros do Lagoa e da propor
cional, do Taquara. 

O Bel, nesta oportunidade empossou como sócios 
honorários o diretor-presidente SEM FRONIEIR.AS: 
J. Fontes, mais Iara Lima, Denise Correia, Dewett Ca
tramby e Geraldo da Conceição (o Geraldão). A Sra. 
Cannem Lúcia, esposa do Pres. José Carlos ofertou uma 
lembrança a Irene de Oliveira em nome do club. 

A saudação ao visitante coube a Profa. Fernanda 
Bicchieri Soares, que com sua maneira pausada de 
oratória, fez uma belíssima saudação. 

Em sua fala aos "governados" Domingos enfatizou que: 
"o Rotary serve pelas nossas mãos", conclamando os seus 
pares para o aumento do quadro social dizendo: "aumen
tar o quadro social é uma questão de vontade e determi
nação". Vinte presidentes de vários clubes do Distrito lá 
estiveram, inclusive, um de Mato Grosso do Sul. 

AGRADECIMENTO 
Quero aqui, de público, externar meus mais sinceros 

agradecimentos àqueles que me honraram com o título 

de Sócio- Honorário do 
R.C. Belford Roxo, o que 
me envaidece humilde
mente, mas aproveitar 
para dizer que ao divulgar 
o trabalho que os clubes 
rotários desenvolvem es
tá dentro de nossa linha 
de coerência editorial, 
que é, senão, divulgar tra
balhos que dignifiquem a 
nossa sociedade, em prol 
de sua ascenção moral, in
telectual, cultural e eco
nômica, 
buscando, 
incessan
temente, 
o lado 
positivo 
da notí
cia . Co
mo já dis
semos em 
outra 

Domingos ao fazer sua 
saudação aos rotaryanos do 

Belford Roxo. 

oportuni- Carlos Pinto Loja ao receber a doação dos 
dade, o belforroxenses. 

lado mau, deixamos para os outros. 
J.Fontes 

PALESTRA NO 
R.C. COELHO DA ROCHA 

Weber Figueiredo - ex-presidente da SERLA, Su
perintendência Estadual de Rios e Lagoas, proferiu 
uma palestra no Coelho da Rocha em que ressaltou, 
naquele club, o que este órgão público vem realizando, 
e o que já houvera realizado, em relação aos problemas 
d~ assessoramento dos rios, poluição, obras de preven
çao contra enchentes, principalmente nesta região do 
Recôncavo da Guanabara. 

Weber disse que devido à~ ua topografia, esta área 
é propensa a inundações, mas que diversas obras 
foram executadas, incluindo a retirada de cerca de 
500 mil caminhões de lixo e areia dos rios remane-
. ' Jamento das populações ribeirinhas (primeiras víti-
m~ das inundações) e da barragem de contenção do 
Rio Sarapui, construída no Campo de Gericinó, que 
durante as gn1ndes precipitações pluviométricas, 
retém cerca de 20 Maracanãs dessas águas, o que evita 
as grandes inundações que houveram no passado, se
gundo ele. 

Entre as obras citou a canalização do Valão Délio 
Guaraná, em São João de Meriti, Valão da Av. Pres. 
Kennedy, em Caxias, a drenagem do Bairro Xa
vantes, em Belford Roxo, a dragagem do Rio Sara
puf, a canalização do Valão Coelho da Rocha, entre 
outras, beneficiando em termos sociais e econômi
cos a uma população estimada em 2 milhões de 
habitantes. Mas advertiu: "é preciso que o povo tam
bém se conscientize e não vaze lixo e outros detritos 
n~s r_ios e canais". O comprimento da dragagem 
atmgm a marca de 40 km. 

R.C. VILAR DOS TELES 
Presidido atualmente por Edésio Infante, o Vilar dos 

Teles em recente reunião, na qual compareceu expres
sivo número de rotaryanos, homenageando a um de 
seus membros já falecido, batizou sua Tribuna com o 
seu nome: Tribuma Giuseppe Caputo. 

R.C. MESQUITA 
O Mesquita realizou mais uma de suas ótimas 

reuniões domiciliares, novamente na residência do 
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,Aureliano Sales, que tem como objetivo principal a de 
le~anta~ recursos para a construção de sua sede pró
pria, CUJO terreno já foi adquirido que, coincidente
mente, está situado na Rua Cirilo, nome do seu 
p{imeiro presidente José Cirilo. Esta descontralda 
reu_nião contou com a presença do Desembargador 
Lmz Carlos S. Guimarães, Domingos Pusiol (um dos 
fundadores), Wilson Vital, Darcy Chuff e José de 
Oliveira, do R.C. Nova Iguaçu-Leste. Glenn Miller 
foi o fundo musical (beleza pura). 

Foram, 
neste dia, 
comemo 
rados os 
nivers de 
M a r i a ,., • 1 t; 
Hele'na, ,~k• -' , ."' -~•-·~~) 
Pepita e •;,.;.:~ 
Marlene • ./•.::. ~ 
Sales, • •• •,, ~ 

' ~-.... f~ t •~ 
com di- === 'i'~v:_. • 
rei to a Marlene Sales, pepita e Maria Helena, as 
bolo e tu- homenageadas na domiciliar do Mesquita. 

do. Ah! Sim, o comando foi de Alberto Botelho e a 
cooperação de seu Conselho Diretor. 

Aliás, quando é que irá ocorrer uma outra reunião 
gostosíssima, igual a do ano passado, quando promo
veu uma reunião-dançante no Tênis Clube de Mesqui
ta? Quem não foi no ano passado não sabe o que 
perdeu. 

GOVERNADOR VISITOU O 
BONSUCESSO 

Aconteceu em alto estilo, na Churrascaria Porcão, 
na Ilha do Governador (que tem uma bela instalação 
e melhor serviço) a visita do Governador Domingos 
Rezende de Oliveira, ao R.C. Bonsucesso, que é pre
sidido por Eliane D. Barbosa. 

Um comparecimento de 150 pessoas, componentes 
de_ 36 clubes, 7 governadores, 26 presidentes fez o 
bnlho da festa. Entre os governadores o Dr. Francisco 
R. Parente, Carlos Pinto Loja, Edson Avellar e Geni
val de Almeida Santos. 

O tr~féu de maior caravana foi para a Ilha, ou seja, 
não sam de lá'. a mais distante foi para o Campo 
Grande, e a maior caravana feminina foi para o Bota
fogo, que gentilmente transferiu para a segunda: Inha
úma. 

LESTE COMEMOROU 
ANIVERSÁRIOS 

O R.C. 
Nova Igua
çu-Leste em 
sua reunião 
de compa
nheirismo , 
ocorrida no 
Nova Iguaçu 
Country 
Club, pres
tou homena
gens aos ani
versariantes 
do mês de ju
lho, que fo

José Oliveira, Isabel Sereno, Sada Milton 
e Nilson Macedo na comemoração dos 

aniversariantes do mês, do Nova 
Iguaçu-Leste. 

ram os seguintes: Sada Milton Gonçalves, Isabel Sere
no, esp. do Pres~dente dessa unidade, José Oliveira, 
Marly Vital, esposa do Wilson Vital, Solange Araújo, 
esposa do Luiz Fernando, Beatriz V. S. Vaz, esposa do 
Eduardo Vaz. 
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Novos e Usados 
tel. 767-2712 

Rua Lauro Muller, 15 
Centro - Nova Iguaçu 

Km 15 - Via Outra 

MESA AUXILIAR 
(3 GAY.ETAS) 
t50x0.75x0.74 
1.2!>x0.75x0.74 

MESA PI MÁQUINA 
0.60xCi,45x0.67 

ARMARIO DUAS PORTAS CADEIRA GIRATÔRI.A CADEIRA GIRA1ÔRIA 
,.ooxo.42x 1.65 AUXILIAR 

Direção Evangélica 
Até aqui nos .ajudou. o .Senhor. 

Maiores Informações 

V (021 > 796-s467 

FRANCA E OLIVEIRA PROPAGANDA LTDA. 
Rua Pará, 20 - CEP 26240-100 - Mesquita - N. Iguaçu - Tel.: 796-5467 
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QUEIMADOS SEM FRONTEIRAS 

CARLOS ALBINO AJUDA 
CRIANÇAS CARENTES 

7 

1 

Em visita a 
Creche Vovó 
Arminda, o 
Ver. Carlo·s 
Albino, acom
panhado do 
Secretário 
Municipal de 
Saúde, Harol
d o Nonato, 

CARLOS ALBINO pôde com-
provar as carências da casa que 
acolhe 70 crianças, motivando a 
preocupação de ambos os visitantes 
diante da necessidade de socorro 
imediato da instituição. 

Haroldo Nonato prontificou-se a for
necer medicamentos e, principal
mente, ve•-mífugos. 

Por sua vez, Albino, determinou à 
equipe do seu Centro de Atendimento 
Comunirário, Social e Cultural para 
que atendesse as demais carências 
da Creche Vovó Arminda, incluindo 
uma visita mensal da Dr1 Martha M. 
dos Santos e a equipe por ela orienta
da, para prestar assistência médica 
às crianças com consultas e exames 
laboratoriais. Além disso, Albino de
terminou, ainda, ao pessoal de obras 
e saneamento, a pintura da institui
ção, reforma das instalações elétri
cas, que vivia às escuras, causando 
problemas à direção nos cuidados 
das crianças. 

, 

A casa que vinha sendo mantida 
apenas por pais, alguns colabora
dores e voluntários, encontrou agora 
em Carlos Albino o seu mais efetivo 
apoio, não só nas reformas das insta
lações, bem como em parceria com a 
Secr. de Saúde, na aplicação de flúor 
nas crianças. 

JORGE PEREIRA VETA LEI 
Apesar de jurisprudência já firmada 

pelo TSJ, o Prefeito Pereira vetou, a 
Lei de autoria do Ver. José Carlos, que 
previa o fim da cobrança da Taxa de 
Renovação de Alvará O despacho do 
TSJ, deixa claro a inconstitucionati
dade dessa cobrança, mas a maioria 
das prefeituras simplesmente ignora a 
Lei. É claro que os municípios neces
sitam de recursos para atender às 
suas necessidades, mas que sejam 
cobrados só quando legalmente devi
dos. Isto é um absurdo, pois antes de 
mais nada as autoridades devem ser 
as guardiãs das leis. 

ZÉ CARLOS "BRIGA" POR 
MAIS TELEFONES PARA 

QUEIMADOS 
O atuante edil de Queimados vem 

realizando gestões perante a direção 
da Telerj, para que esta empresa im
plante mais um plano de expansão de 
serviços telefônicos para este. novo 

município, 
que vem se 
desenvolven 
do rapida
mente e ne
cessitando 
avidamente 
deste tipo de 
comunicação. 

Mas que 
funcionem! ZÉ CARLOS 

INDÚSTRIAS SÃO 
ATRAÍDAS COM 

INCENTIVOS FISCAIS 
DIZ - Ferramentaria & Estamparia 

Ltda - indústria do ramo metalúrgico -
sediada atualmente no Parque Indus
trial da GE, em Maria da Graça (Rio), 
que gera 250 empregos diretos, deverá 
ser a mais nova empresa do Distrito In
dustrial de Queimados. Em um encontro 
de seu diretor técnico e comercial David 
Ribeiro com o Pref. Jorge Pereira, foi 
convidado a conhecer a área do DIQ, 
juntamente com a Eng' Maria Júlia, do 
Depto. Comercial da CODIN = Com
panhia de Desenvolvimento Industrial 
do Rio de Janeiro, ficando maravilhado 
com as condições oferecidas: localiza
ção privilegiada (próximo a Outra, a mais 
importante rodovia do País), serviços de 
água, gás, energia elétrica, sistema tele
fônico e fartura de mão-de-obra 

Maria Júlia enfatizou que o DIQ, é o 
único de todos os administrados pela 
CODIN que, além de possuir a melhor 
infraestrutura, mantém linhas de ôni
bus circulando na área, proporcio
nando fácil acesso aos trabalhadores. 

David Ribeiro viu de perto as obras, 
que estão em ritmo acelerado, da fá-

TENHO UM NEGÓCIO! 
FABRICO NÃO SEI O QUÊ! 
VENDO NÃO SEI PRÁ QUEM ... 
NINGUÉM SABE ONDE ESTOU! -
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brica de refrigerantes Pepsi-Cola, te
cendo elogios a Jorge Pereira em atrair 
novas indústrias para Queimados, atra
vés da isenção de impostos muntcipais 
por 1 O anos. Tomou também conheci
mento de projetos de construção de um 
viaduto cruzando a Outra e instalação 
de mais 5 indústrias naquele polo in
dustrial, cujos nomes não declarou. 

Queimados começa a 
"esverdear" a cidade 

O projeto "Bem Viver", da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural e 
Assuntos Fundiários- SEDRAF -desen
volvendo o desejo de Jorge Pereira, 
através de seu titular, Luiz Gonzaga de 
Macedo, vem realizando o plantio de 
mudas, de um lote de 400, doadas pelo 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com
postas por andirobas, Pau-rei, Flor de 
maio e Saveiros. A Universidade Rural 
doou mais 150 mudas entre Pau-Brasil, 
Cibipirona, pata-de-vaca e acácia, que 
foram plantadas em todas as escolas 
municipais. Assim a cidade, de acordo 
com o sonho de Pereira, será toda ar
borizada, tomando-a mais humana. 

E a propóstto, por que não plantar euca
liptos na praça para justificar o seu nome? 

Emplacar seu veículo no 
município é sinal de amor 

por ele 
Você sabia que recursos prove

nientes do IPVA do seu veículo, são 
destinados a drenagem e pavimenta
ção de vias urbanas? Por isso é impor
tante que você, morador de Queima
dos, transfira a placa de seu veículo 
para o município, a fim de que a mu
nicipalidade possa lhe proporcionar 
melhores vias de rolamento. 

, 

ANUNCIE AQUI: 767-1119 

2° GRAU em 1 ANO e MEIO 
para quem cursa o báEillto 
Início 1º de agosto de 94 

Rua flól Telxelra, 306 
Tel.: 665-1690 

Queimados 

MATRÍCULAS 
ABERTAS 

CELSO'S Administração· 
& Informática Ltda. 

•: ✓ .: M .,. -J"•·»j ·,& . . e·.,«=: Pf C?tn .. • >wq;-•--.,a,,;:&a, 

Q "CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da SIiva 

Administrador 
CRA/RJ 24.438-1 

Venc:-a de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática. 

Desenvolvimento de Softwares e 
Admlnlstr~çâo de Béns. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados - RJ 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

MEU MÉDICO - MEU AMIGO. 
O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 

SAÚDE'DA POP.ULAÇÃO DE TODA A 
BAIXADA FLUMINENSE. 

( ~ FEIRA DIA TÔDO) 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220-
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 
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ANO DE EMANCIPAÇÃO· 

Várias atividades 
esportivas, sociais, re
ligiosas, econômicas, 
culturais marcaram a 
passagem do 4 7° ani
versário de emanci
pação política de São 
João de -Meriti, da 
programação constou 
o VI Torneio de Vo
ley de Areia, Shows 
com artistas diversos, 
Rodeios, apresentação de acade
mias diversas, Disputa da Taça 
Emancipação ocorrida na União· 
Esportiva Coelho da Rocha, Cor
rida Rústica, Exposição sobre a 
História do município com fotos 

e palestras no Centro Cultural 
Meritiense, Culto Evangélico em 
Ação de Graças na 1° Igreja Ba
tista, os I Jogos Especiais, dispu
tado por dificientes físicos.e a II 
FEIRA DO VESTUÁRIO, pon-

to alto das atividades no setor 
econômico, em 52 stands, monta
dos sob um toldo circense, crian
do uma atmosfera meio cigana. A 
II FEVEST foi promovida pelo 
Balcão Sebrae/Meriti, com o 
apoio da Associação Comercial e 
Industrial do município, do Sin
covame, e da Prefeitura. 3 

A AP AE também montou um 
stand na feira. · 

Empresas as mais variadas 

montaram seu--s stands, prove
nientes de diversos municípios, 
entre elas: Voo Livre, Mondaka, 
Piazentini, Big Caki Jeans, Re
beldia, Toco Oco e outrs1s. 

A Feira foi realizada em duas 
etapas, tendo sido aberta às 15 h. 
do dia 11/08J que contou com a 
presença do Pref. Adilmar Arcênio' 
(Mica), vários de seus secretários, 
vereadores, Elza Silv-? ( Gerente do 
Sebrae local), Manoel Palmeira, 
Pres. da ACIME e Sergio Neto 
Claro, pres. do SINCOV AME. Ela 
aconteceu em uma área frente ao 
Shopping Sendas, naquela cidade. 
O comparecimento de público à 
feira foi expressivo, que também 
aproveitaram para se divertir 
na mesma área, onde ocorreram os 
rodeios, além do Parque de Di
versões montado no local. 

GATINHA SEM FRONTEIRAS 

Essa belezura da foto, estudante de 
economia da UFRRJ, vascaína, com 
19 aninhas, componente. da sadia no
va geração, do signo de Leão, prati
cante de natação e musculação. Tem 
nas figuras de Glenn Glose e Tom 
Hanks seus atores estrangeiros de 

sua predileção. Seu perfume é o "Ken
zo•. Se~s cantores preferidos são Dja
van e Marisa Monte, dos brasileiros e 
· Whitney Houston e Kenny G, dos es
trangeiros: Alessandra Mamede e Au
gusto Maceió ·são, na sua opinião, 
seus melhores amigos. Seu sonho 
maior é ver o Brasil sem inflação e o ' 
hobby é fazer compras. José Wilker e 
Glória Pires são os atores nacionais 
dós quais é fã e a Beija-Flor, a Escola 
de Samba. A gatinha, sobre o amor 
parafraseia Djavan em letra de autoria 
déste: •o amor é como um laço, um 
passo para uma q,rmadilha, um lobo 
correndo em círculos para alimentar a 
matilha". 

Por fim a gatinha manda um recadi
nho aos jovens: •Que os jovens refli
tam bastante antes de praticar o ato 
de votar". O nome da belezura é Aline 
Maia Vasconcelos. Tá falado! 
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Filial: Av. Getúlio de Moura, 61 ~ - Centro - Nova Iguaçu. 

Escritório: Rua Pror Venina C. Torres, 230/408 
Centro - Nova Iguaçu 

Tels.: 767-9280 - 767-5342 - 776-1807 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prof' Venina Corrêa Torres, 230-10° andar 
Centro • Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 

. ... . .. . . . . . . . . ' .. 

• 
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CO.LUNA 
• ESPAÇO LIVRE 

À FUTUROS JORNALISTAS 

O BRASIL PRECISA DE VOCÊ. 

JORNAL SEM FRONTEIRAS 
LIGUE (021) 796-5467 

ADVOCACIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

1 [OFMA~] Trabalhista, Família, Cível, Previdenciárias e 
Acidente do Trabalho. 

Anna Maria Martins Duarte Fávaro 
Luiz Carlos Fávaro 

R. Bernardino de Melo, 2075 s/ 204 • N. 1. - Tel: 767-3825 

SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 

SÃO LUCAS 
RAIOS X EM GERAL 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 543 • Nova Iguaçu - RJ 
Tel.: 767-0099 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. OE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNI~. 

Rua Mal. F1«1ano Peixoto, 1480 • 4. 120 • Centro 
(Shopping Center de Nova Iguaçu)· Tel.: 717-0701 

ORGANIZAÇÃO CON'fÁBIL 

MENEZES JUNIOR 
Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

11HONESTIDAD~ E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° Andar- Centro - Nova Iguaçu - RJ -Tel.: 768-5847 
. . .. ' . 

~ .. ,• •••••••C ....... ... ........... .......................... .. 
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rI riliTI:: Prifili veet 
Manoel Tabella 

MESTRES FLAMENGo·s -
Parte final 

Desta, os remanescentes t>ictóricos Eyck é, contudo, a figura dominante, for
são escassíssimos, mais do que qualquer rniaável pela lucidez intelectiva, elegân
tela do cunho popular, corno a "Crucifi- eia no aspecto fisiéo, auteridade moral, 
cação", de S. Sauveeur de Bruges, um religiosidade arraigada em complexo~ 
tanto germanizante, cabe lembrar, pela simbolismos e, ao mesmo tempo, fra.nca 
elegância "cotês", um pequeno díptico adesão à verdade das coisas tangíveis em 
do Museu Mayer van den Bergh (An- sua fruição, concreta, consciente. 
tuérpia) e um delicado políptico, ora no No celebérrimo políptico do Cordeiro 
Museu Boyrnans (Roterdã). Místico (Gand, Saint Bavon) de 1426/32, 

Nesse clima que entrelaça formas o pintor efetuou retoques e modifi
convencionais e lampejos futur~ticos, cações no início de 1430, após uma via
aristocráticos refinamentos e acerbos gem à Espanha e a Portugal. 
realismos,vem-se configurando urna no- É estupenda, no quàdro central, a ado
va situação cuja elucidação histórica e ração, pela multiplicidade de aspectos 
crítica ainda nos escapa. reais, conhecimento das variações da lu-

Quando, cerca de 1422, Jan van Eyck, minosidade natural, síntese com positiva 
natural de Limburgo e de educação mo- complexa em relação à complexa simbo
sana, chega a Flandres, após um período logia e vivacidade caracterizadora dos 
de maturação holal),d~, para ali operar rostos, tendente a individuàlização e Jan 
uma profunda revolução, vai encontrar será também excelente retratista. 
o campo já definido pelo "Mestre de Flé- Já se pronunciam outros revolucioná
meJle" - que se tende a identificar atual~ rios europeus do século XV: o Mestre de 
mente com Robert Carnpin - o qual, por Aix, Conrad Witze Antonello da Messi
volta dos "anos vinte" do 'setulo, é artista na e ainda os encontráveis liames cultn
maduro, de intensíssimo vigor poético e rais, ao estilo internacional, aos ilumi
que, mais tarde, também deixaria de sen- nistas de Limburgo ou ao Maitre de 
tir-se atraído pelo próprio Van Eyck. Boucicaut, a pintores renanos, austría
Perrnanecerá, por outro lado, apagado a cos, boemios, ao mosano-bolonhês 
diferentes pontos de partid&. Jan van Broederiarn, são superados, destruídos. 

Manoel Tabella - Diretor do Centro Cultural Manoel Tabella - Rua 
Bernardino de Melo, 1737 c/16 - Vila Garrido - N. lguaçu -Tel:767-1721 

. !:';_m;ti:r·::::mi~f.:s1·:M:m:ês;;:fí:êia\) 
. ········· ........ _ .... ; ·•········• .. :. -.:.-•· ... ··· ······ ... -: .. · ..... • .. .. ; .. :.: --:::. 

DOEN AS EMOCIONAIS 
PSIQUIATRIA - MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
Professor da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO 

CREMERJ: 52.27282-5 - Tel.: 768-3884 

REI DOS BANCOS ~ ~) 
• Bancos altos reclináveis p/todos os carros à base de , :,,1 , 

troca - Consertos e Aefonnas / • • 
• Bancos e Capas Procar e Cobn, Car 1 .' • ,. V· 
• Carpetas moldados e forro de porta M •· • • 

LAVAGEM DE BANCO A SECO 
Direção-de Reinaldo 

Av. Benjamin P. Das. 830 • Belfo<d Ao,., · T el.: 761-0285 
R.Bnlga. 5 - Penha Ci'cular (esq. e/ Lobo Jr.) T el: 2SCHi848 

_. CôMÉRCIO E ;\ltJJ SERYiÇOS lTDA 

Materiais de Escritório em geral e 
Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124 - 'Z3 anel. 
São João de Merltl • RJ 

Teh (021) 756-341-4 Fax: (021) -756~3414 

TRATAMENTO MODERNO, 
PREÇOS POPULARES, 

RESTAURAÇÕES 
(OBTURAÇÕES), DENTADURA, 

ROACH, RAIO-X, CANAL, 
PEQUENAS CIRURGIAS 

Rua Enrique Lussac, 94 - Fone: 796-1002 
Edson Passos - Mesquita - RJ 

Desperte a Alrna 
Artística que há em Você. 

CENTRO CULTURAi: 
MANOEL TABEl.:.LA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO 5/ TELA • 
DESENHO ARTÍSTICO - GRAFITE • PASTEL 

- CRAYON • PINTURA EM VIDRO· 
TAPEÇARIA. 

RUA BERNARDINO DE MELO, 1737 C/16 
V. GARRIDO ·.·r;,iovÃ IGUAçu·- 76'1-1721 
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ENTREVISTA DINÂMICA 
* Carlos A,vfzian 

,.,,·1stKfh··s· "lermiâe.tdã' · ··'ía.st -é-·. ··ame.s<é: 

R<it.QDAVJ:111 
Direção: Manuel J. S. Roballnho 

• 
, ' 

Entregas à 
DomlcDlo 

"\.. ~ 

Recebemos "Tickets" 
'COfflO forma de paga

mento · 

Rba Dr. Thlbau, 20.• Tel: 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu 

VICTOR FRANK 
Ele é um rap·az simpático, segun

do dizem as garotas, que sempre 
o procuram para autógrafos. Ele 
não nega, mas, às vezes, fica um 
pouco encabulado. 

Porém, diz que "alguém" entende 
que ele é artista. Será ... ??? 

Estamos citando o cantoi:-com
positor de sucessos VICTOR 
FÂANK, que já nos brindou com 
maravilhas como CENA DE 
CIÚMES, de ARNOLDO SILVA e 
JAIR LEMOS, e ainda FALTA DE 
CORAGEM, também do mesmo 
ARNOLDO SILVA com JOSÉ MA 
TIAS. Seu mais recente HIT, que 
toma· conta das paradas, é o LP 
VICTOR FRANK, tendo como des-

taque o forró: RELÓGIO DA CEN
TRAL. 

Os fãs estão estranhando a nova 
-característica do artista, que sem
pre foi do estilo romântico. Porém, 
estão gostando e "chovem" pedi
dos às emissoras para que toquem 
RELÓGIO DA CENTRAL. . 

VICTOR FRANK agora não esta
rá excursionando, mas isto é algo 
que sempre faz, percorrendo_ vá
rios estados atendendo convites. 

Em breve, estará cantando no 
ASA BRANCA do CHICO RECA
REY. 

Qualquer contato para shows 
com o artista, é só ligar 242-3408 
com FABIAN - EMPRESÁRIA. 

NÃO BASTA COMEMORAR, 
HÁ QUE SE AMAR! 

7 DE SETEMBRO 

DIA DA PÁTRIA. 

11OMELHOR DA 
# o (J, . o COZINHAÁRABE11 

,t>-!-i-. ... -la.- O Aten~imenfo que 
~-.:._..,,,,,..◄el,I==~·="'=· -- Voce Merece 

Em Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 

Av. Amaral Peixoto, 631 

Em Queimados: 
R. Ver. Marinho H. Oliveira, 222 

Em São João de Meritl: 
Shopping Sendas Loja C 55. 

OUÇAM o ·PROGRAMA 

"A.SEMANA EM REVISTA" 
Rádio Guanabara - 1360 AM. 

Entrevistas, Debates, Informação 
Direção: Carmelos SIiva 
Aos sábados às 16:45 h 

PIERO Retifica de Motores 
Industria e Comércio 

Motores a Gasolina e Álcool 
Agora em Nova lguaçu-Ni16poll1-São João de Merhl 

Av. Pres. Costa e SIiva, 1069 - Mesquita • N. Iguaçu - RJ 
(antiga Getúllo de Moura) 

Fones: 796:-4726 e 796-1895 

· ---
•;.J;e)UifftltteTh\l 

·- - - euai880I 

CONVITES - TALÕES DE NOTAS FISCAIS • IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

Direção: Telmo Santiago 

Rua.GetúJio~Vargas,.Aq ::,Centro - N,o~a..lg'='~V. -.. R..J.- T.el.: 7.67.-5.470 ... 

-------------------- . -·--- -- ------

PIZZAS 
SALGADOS 

DOCES .FINOS 
SORVETES 

TRAV~ MARIANO DE MOURA. 85 
.. .. ___ .... . . NOVA IGUAÇU~~ RJ ___ . -~-- . . 
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li QUEIMADOS SEM FRONTEIRAsll 

QUEIMADOS ABRE AS PORTAS PARA 
O DESENVOLVIMENTO 

Com a sanção §ª Lei 110/94 que 
prevê isenção total de tributos muni
cipais, por 1 O anos, Queimados abre 
as portas para o seu desenvolvimen
to, proporcionando aos investidores 
industriais, um desafogo na pesada 
carga tributária nacional. Assim, com 
este tipo de iniciativa, os recém
emancipados municípios, vão bus
cando o seu próprio caminho, o seu 
próprio futuro. 

Este é o caso de Queimados que 
dispõe de um Distrito Industrial, admi
nistrado pela CODIN, às margens do 
principal eixo rodoviário nacional: a 
Presidente Outra, com a seguinte es
trutura disponível: Comunicações, e
nergia elétrica e iluminação pública, gás 
encanado (CEG), reservatório e rede 

de água potável, rede de drenagem, 
coleta e tratamento de esgoto e do lixo 
industrial, vias pavimentadas (15.197 
m), linhas de ônibus (municipais, in
termunicipais e estaduais), posto da Pe> 
lícia Militar e do Corpo de Bombeiros. 
· Nele já estão instaladas as seguintes 
indústrias: Cérvejaria Kaiser, ICC-Mar
con, Ideal Standard, Multibloco, Pepsi, 
Quantum Engª, Real Power Boats, Re> 
map, Semana Ilustrada, Serramar Ma
deiras, Sotinge, Usina Brasileira de 
Cristobalita e Vifrio. Está localizado no 
Km 196,5 da BR-116 (sentido SP-RJ). 
Desde sua inauguração não há regis
tro de nenhum assalto, sequestro ou 
qualquer tipo de violência dentro da 

área, bem como nas indústrias. 
Dispõe ainda de 493. 758,23 m2 de 
áreas livres para novas indústrias. 

Principais distâncias 
São Paulo (capital) 370 km; Belo 

Horizonte 4t0 km; Volta Redonda 80 
km (CSN); Duque de Caxias (REDUC) 
40 km; Porto do Rio 4_0 km; Porto de 
Sepetiba 50 km; Aeroporto Interna
cional (Galeão) 35 km; Aeroporto 
Santos Dumont 45 km. 

Além disso o manicípio conta com 4 
agências bancárias, Delegacia de Po
lícia (55ª DP) e o 24° BPM, ramal ferro
viário, rodovias intermunicipais, rede 
de telecomunicações com central 
computadorizada e cabos de fibra óti
ca, serviços da Light, EBCT, SEBRAE, 

LBA, Instituto Félix Pacheco, DETÁAN, 
Junta do Serviço Militar, SINE e Inspe
toria Seccional de Fiscalização (ICMS), 
várias associações e entidades de 
classe, entre elas, a Associação Comer
cial e Industrial de Queimados. 

Onze novas indústrias estão em 
fase de implantação, no município. 

Sua área verde é de 183. 787,01 m2. 
Pela sua localização privilegiada o dis
trito de Queimados é uma grande op
ção para a instalação de novos esta
belecimentos industriais. 

A par disso, o Governo Municipal está 
trabalhando para implantar, em breve, 
unidades do SENAC, do SENAI e um 
Centro Social e de Lazer do SESC. 

CURSOS DO SEBRAE / QUEIMADOS 
O Balcão Sebrae/Queimados esta

rá promovendo Cursos de Aperfei
çoamento com direito a apostila e 
Certificado de Conclusão do curso 
que você escolher, por instrutores 
especializados nos assuntos . 

No mês de setembro, de·8-a 1{3, 

TÉCNICAS DE VENDAS e de 19 a 23, 
SECRETARIADO. Os cursos são mi
nistrados a noite, a partir das 18:30. 
Informações no Balcão Sebrae/Quei
mados na Rua Laerte Acácio da Silva 
40,·ou pelo tel. 665-1381 com Teresa 
Gristina. · · · · · 

8 mil kits escolares entregues 
em Queimados 

O Prefeito Jorge 
Pereira, acompa
nhado da 1 ª dama 
Marlice Pereira, da 
Secretária de Educa
ção Dulce do Ampa
ro, de seu Chefe de 
Gabinete José Amé
rico e outras autori
dades, concluiu, no 
último dia 22 de 
agosto, na Escola 
Munic ipal "OSCAR 
WEIN CHENCK", a 
entrega de 4.500 kits 
escolares, . que. com 
os 3500 entregues 
anteriormente, so
mam a 8000. 

Os kits são com
postos de uma mo
chila impermeabiliza
da, quatro cadernos 
personalizados, qua
tro lápis, uma régua, 
uma borracha e um 
apontador. 

A Escola Tira
dentes, foi a pénúlti-. 
ma a receber os kits, 
no bairro Inconfidên
cia, na qual a comiti
va foi recebida pela 
Diretora Cláudia S. 
Ventura. 

Uma outra· notícia 
anunciada por Jorge 
Pereira é o processo 
licitatório em anda
mento para a aquisi
ção de 2.000 uni
formes, para serem 
distribuidos, ainda 
este ano, aos esco
lares mais carentes 
da rede municipal. 

O propósito des
tas iniciativas é de 
permitir que o traba
lhador de baixa ren
da, possa dispor de 
mais alguns reais 
para a sustentação 
dê suâ lamma: . . . 

Sr. V ,c Hockensmilh - V ,ce Presidente doÍ3rupo Sisai, Sr. Francisco de Paula 
Pinto Júnior . Diretor de Planéjamento do Grupo Severiano Ribeiro 

e Sr. Alan Medina - Diretor da Marcellino Martins. 

A maior rede de cinemas da América 
Latina, operando com sucesso em 
diversos shoppings do país, já está no 
IGUAÇU TOP SHOPPING. Com isto, a 
população de Nova Iguaçu e 
municípios vizinhos ganham novas 
opções de lazer e entretenimento, com 

muito conforto e 

<} segurança. -
1 G U A C U 

TOP SHOPPING _ . ..__ 

SIIIALBE.iu■,ilwil Gn,tt, Shoppng aPRO
Mals • Fn,nd, .. Ilda. 

A LIADO AABRASCE 

INF'.: (0211 255·9454 / 236-2929 / 768·411 B 
F'AX: (021 I 2SS·B3B9 OU NO LOCAL 

AV. G O V . R D BER T U DA ~ 11:.V EIRA C 

DR. A TH AYOE P l l\,1E N T/\ D E l\,IORA E S 

N 0 V A I a U A Ç U 
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BELFORD ROXO SEM FRONTEIRAS 

DIA DO SOLDADO EM 
BELFORD ROXO 

Cap. Bei:iigno e Tte. Roberto, ladea
dos pelos Secretários das Juntas 
de N.lguaçu e de Belford Roxo. 

Autoridades civis e militares 
prestaram, neste dia 25 de agos
to , homenagens ·ao Dia do Solda
do em Belford Roxo, que ocorreu 
na Junta de Serviço Militar do Mu
nicípio. 

O ato constou da intronização 
da Bandeira Nacional, com a exe-

Neste setembro a gatinha 
Sarita da Silva(foto) vai estar 
completando 8 aninhos de 
pura peraltice, junto aos pa
pais Tarso Paulo, Cláudia 
Regina e mais o maninho 
Luck, quando soprará mais 
uma velinha, no dia 6. 

cução do Hino, o juramento à ban
deira e discurso feito pelo Tte. Ro
berto (Delegado da Junta). 

À solenidade compareceram a 
Diretora Geral, Nilce da Silva Mi
guel e sua adjunta Vera Lúcia Ro
cha Pina, ambas da Escola Esta
d uai Presidente Kennedy. Lea 
Moulin, da Secretaria Municipal de 
Governo, Pastor Fernandes da 
Assembléia de Deus do Farrula, o 
Cap. Benigno, representando o 
Gel. Zenilson, Cmte da 1 ª Circuns
crição de Serviço Militar e Carlos 
Trigo, represent~ndo o Rotary 
Club de Belford Roxo. 

Ao final das solenidades 
houve um churrasco de confrater
nização aos convidados e funcio
nários da Junta. 

SARITA 

16 A 31 AG0/94 

HISTÓRIA DE BELFORD ROXO 

*Fernanda Bicchieri Soares 
, 
Agua para Belford Roxo - Parte li 

... Prosseguindo aos festejos da 
in~rnguração da água canalizada, 
marco inicial do nosso desenvolvi
mento, após a abertura das duas tor
neiras abertas ao povo, foram dado vivas 
a Sua Majestade o Imperador D. Pedro 
11, à família imperial, aos Srs. Ministros 
e a nação brasileira. Terminada a ce
rimônia visitaram a primeira êscoia 
pública, inaugurada naqueles dias, 
cujo professor era o Sr. José Antonio 
Ribeiro Paraguassú, certamente o pri
meiro nesta profissão em nosso lugar. 
A escola contava com 18 alunos na 
sua inauguração. A história não conta 
a sua localização. Depois de breve 
descanso seguiram todos a pé para o· 
alto da Serra Alegre, hoje Fazenda do 
Brejo, tombada pelo Patrimônio Muni
cipal. Lá encontrava-se a caixa do re
servatório d'água. Eram 11 horas des
sa manhã. Numa bandeja de prata, foi 
entregue ao Ministro da Agricultura a 
chave da grade que fechava essa 
caixa. Após abri-la o sacerdote pre
sente realizou a bênção cristã. 

Novas saudações 
foram realizadas, princi-
palmente ao doador de 
tão utilíssimo melhora
mento, o Sr. Rocha Car
valho. A poucos passos 
encontrava-se '8 sua 
residência e ali foi afere-

cido um farto almoço onde entre 
brindes, saudou-se finalmente, a po
pulação do Brejo. Achava-se presente 
fambém na festa, o Sr. Coronel Fran
cisco Soares, um dos fundadores de 
Nova Iguaçu, que na ocasião era o 
Presidente da Câmara Municipal. Ás 
13:45 h. deixaram os Ministros o nos
so arraial, que se acha a 28 km da 
Ponta do Caju, sendo acompanhado 
pela povoação até a estação. A caixa 
d'água inaugurada tinha capacidade 
para abastecer 500 pessoas, de alve
naria, de forma cilíndrica, com dois 
metros de altura e 3.30 m de diâmetro. 
Coberta de tijolo em forma de cúpula, 
tendo mais uma torneira de bóia. Que 
beleza o tempo e a falta de preserva
ção nos tirou!!! 

No próximo número mais infor
mações sobre a primeira caixa d'água 
aqui existente e os serviços prestados 
pelo Sr. Antonio José Coelho da Ro
cha ao nosso lugar. 

Fernanda Bicchieri Soares 
Vice-Presidente do CENPRE 

No dia anterior, a próspera cidade de Silva 
Jardim vai estar em festa com o 
niver da charmosa fotógrafa 
Alessandra Martins, que junto 
com a mamãe Marlene, as irmãs 
Ana Paula e Carla, somará mais 
uma idad e. 

_fi Grdfica Ltda. 
O AMOR É MAIS NOBRE NO 

MEDIEVAL. AME! 
ALESSANDRA No dia 1 ° quem aniversaria é 

Angela'Lima; no dia 15, José 
da Mota Caputo; no dia, 16, José Jaime, vai 
ter que comprar o presente para a Antonia e 
no dia ~5, Géraldo Balbino soma mais uma 
idade. 

Aos aniversariantes nossos parabéns. 

r 

TIPOGRAFIA E OFF-SET 
ARTIGOS DE PAPELARIA 

Rua Costa Lima, 11 - Centro 
B. Roxo - Rio de Janeiro 

Fone e Fax: (021) 761-6529 

Centro de Educação Moderna 
· . e Jardim Escola Castelinho 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 

' 
, 

MOTEIS MEDIEVAi- LTDA. 

***** RODOVIA PRESIDENTE OUTRA KM 17 
NOVA IGUAÇU - RJ • TEL: 767-2325 

SEMPRE PROMOÇÕES ESPECIAIS DE 
DOMINGO A QUINTA. 

e 
E 
M 
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FLÁVIO NAKANDAKARE COM HUMOR 

0 ~tlU/JGJA,-.E,NTO~ 
NÃO coMP~'i-/•/'' Rt~UPt ~ íA(;Ão 

c.,of\\ r4ÇDS ~~~r-::- ,_ 

OS MANDAMENTOS 

Às vésperas das eleições-94, esta coluna felina divulga os 
DEZ MANDAMENTOS do eleitor. 

1 ° - Amar a Deus sobre todas as coisas que te oferecerem 
na boca da urna. 

2º - Não tomar seu santo nome em vão, nem assinalar o 
nome de um candidato corrupto. 

3º - Guardar domingos e festas para comemorar a derrota 
dos demagogos. 

4º - Honrar pai e mãe do candidato que promete e não 
cumpre. 

5º - Não matar. Só quem pode matar o tempo" são os 
gazeteiros do Congresso. 

6º - Não pecar coritra a castidade do BRIZOLA que, em 
relação à presidência, vai continuar casto. 

7º - Não furtar. Isso é privilégio do candidato eleito. 

8º - Não levantar falso testemunho afirmando que seu can
didato é honesto. 

9º - Não desejar a mulher do próximo, a menos que ela esteja 
aqui e ele no Congresso em Brasília. 

1 Oº - Não cobiçar as coisas alheias, como faz o candidato. 

,A8USiVo5i PA.S-
5i-M t>iRE:TO 
'f"Et.AS ~Aí~-,., 
t..eiT~~5, tJAo 
cot.J...rKf.M . ,, 
A~1ff./~f',0/

0 

/VV,..C~'f«O) rvTM 1 

FÃ'Ri.N'H.A\, ót.~0- 1 

~t5UM0 t>A 
E.Sró~iA: Sé. 

MAf!-M 5.GVJ 
)>f/K~OJ ! 1 J 

Velhos como CHAGAS 
FREITAS e BRIZOlA não re
solveram os problemas do 
Rio. Um GAROTINHO vai re
solver??? 

* * * * * 

Violência: O Estado do Rio 
transformou-se numa grande 
penitenciária. Seus habi
tantes são presos albergados 

Centro Educativo Arca de Noé .Ltda. 
Direção: Otílio S. Rocha, 

Edna F. da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 5 

Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

NOVA IGl/AÇU 

NILÔPOLIS 

com direito à liberdade du
rante o dia mas,· no máximo 
às 21 h. têm que se recolher 
às suas celas. 

* * * * * 
Por hoje é só! Agora este 

GATO vai tomar seu pires de 
uísque e recolher-se à sua ce
la em Santa Rita. 

* * * * * 

. Rua C8rmela Outra, 1.12e. 

1r 79·1-4112 
RuaAnlõnioTelles Menazes,41-sala308 

1r 756-9084 

TODAS AS COMPANHIAS 
AUTOMÓVEIS 
CELULARES 
VIDA 
PROPRIEDADES 
.COMPUTADORES 

ro•malNKQ)$ ~ 
Tet: 761 º8364 

R. Rocha Carvalho, 1372/203 
Centró - Belford Roxo - RJ 
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A VERDADE 
Nunca houve em nossa História uma demo

cracia como a contemporânea e nunca houve 
tanta chance de mudar a política,·para alcançarmos 
um pouco de felicidade, que vai depender de seu voto 
na uma. Nada de desligar a TV e rádio em horário 
político, pois a chance está sendo dada e depois será 
tarde. "A sensibilidade te leva a verdade". (Platão). 

Discos 
Emilinha Borba lançará mais um LP em dezembro. 

Hebe Camargo lançará um disco com sucessos dos 
anos 60, brevemente. Erasmo Carlos gravará nos 
EUA em 95 e fará show por_ lá. 

Livros 
Benedito Ruy Barbosa escreverá a biografia de Ayrton 

Senna e Mário Tadeu vai escrever a vida de Hebe Camargo. 
Novela 

,Duas TVs portuguesas querem comprar a novela 
Eramos Seis. Está certa a presença de Elizandra na 
próxima novela do SBT, "As Pupilas do Senhor Rei
tor", na qual será D. Tereza, esposa do dono do arma
zém da esquina, via Renato Borghi. Renato será um 
grande fofoquei_ro. 

Troféu 
Será entregue na Rio Sampa o Troféu "Os Melhores 

da Parada Popular" dia 05 de setembro. Irão: Patrícia 
Marx, Neguinho da Beija-Flor, etc. 

* Segundo uma fonte, a liberdade sexual '!º Brasil 
está demais e na Europa não está assim não! E preciso 
encontrará verdade que está na cultura, 

*. O cantor Luiz Miguel voltará ao Brasil em novem
bro para fazer shows. Via Marlene Matos. 

* AXuxaesteveemNilópoliseentregou uma ambu
lância do Papa Tudo ao Hospital Municipal. 

* Nota zero para esses desenhos da TV Globo que 
deixam as crianças apavoradas e chorando, principal
mente na faixa de três anos. Nota zero. 

Outras 
* Aquele abraço ao gerente José Carlos Sanches do 

Banco Mercantil, gente finíssima. Forró Ferrado, pa
rabéns pelo niver. 
* Envio um abraço ao garçon Adão que cuida com 

muito carinho os clientes da La Dolce Vita, principal
mente este colunista. Adão é um craque da casa. 

IMÓVEIS A VENDA 
Tel.: 767-7243 - Creci: 11422 

3 CASAS: 2 qts, si, coz. 
banh. 2 loj.: Perto Posto ljo 
Luiz USS 30.000. 

QUEIMADOS· Casa: 3 qts, 
sala, ropa/coz., banh., área ser., 
garagem. USS 15.000. 

QU{':IMADOS - Área 
63.000 !nts2, USS 20.000. 

QUEIMADOS - Sobrado: 
2qts~sala, coz., banh., USS 9.000. 

JARDIM ESPLANADA -
Nova Iguaçu - Casa: 2 qts, sala, 
copa/ooz., piscina, salão festas, 
garagem 2 carros USS 60.000. 

TERRENO - Nova Iguaçu -
Centro - 480 mts2, US$ 14.000. 

NOVA IGUAÇU - Centro 
- Casa: 3 qts, sala copa/coz., 
banh., gar. p/ 5 carros, área de 
1200 mts2. USS 80.000. 

AUSTIN - Vendomiru sflioc/ 
uma senhora casa, e de <3>Ciro, 
bem locali7.ada, muitas frutas e 
murada. Motivo de viagem. 

B. ROXO -Lanchonete pas
so ponto, movimento acima de 
12 lltÍI reais. Mensal frente à 
Praça. Urgente. Motivo out:-o 
negócio. P. 70 mil reais. 

CERÂMICA - Urgente 
passo Armarirtho, c1 estoqué 

cont. por não ser do ramo, no
vo, no centro. 

B. ROXO - Passo Posto de 
Gasolina. Melhores pontos da 
cidade. Veado motivo de via- · 
gem. Cont. Novo. 

M. AGUDO - Urgente. 
Passo uma loja centro e/ 148 
m2 mais um girau. Cont. novo. 
Motivo de viagem. 

B. ROXO - Vendo casa de 
sucos, no calçadão, bem loca
lizada, movimento acima de 
10 mil reais. Mensal. Cont. 
novo. P. 38 mil reais. 

NOVA IGUAÇU - Ur
gente -Vendocasasucoselan
chonete. Bem localizada. Vá
-rios Pontos. Movimento Bom. 
E . todos os tipos de preços. 

SANTA EUGtNIA - Ur
gente vendo uina casa c/ 3 
quanose sala, 2 banheiros, co
z inha e garagem, quintal 
grande. 12 mil reais a combi
nar. Aceito carro e lei. parte 
do pagamento. 

BAIXADA FLUMI-
NENSE- VENDO OUTRAS 
CASAS BEM LOCALIZA
t>AS; V ~tos PREÇOS 

* Axé Brasil vai arrebentando de norte a sul sempre 
com uma agenda cheia. Imagina quando explodir na 
midia! Valdenir Filho é um dos craques da·banda. 

Sé 
O salão de festa da Igreja N.S. de Fátima está preci

sando de uma pintura e a calçada. de uma reforma, pois 
o pedestre poderá levar um tombo. 

Simões Neto iluminado pelo brilho de Flávia Luz. 

Domingo Alegre 
O Centro Cultural Manoel Tabella apresentou 130 

obras de arte exibiu as exposições da casa em vídeo, 
filmada por Bete Cunha, no Projeto Domingo Alegre. 
A exposição recebeu o nome "Os Artistas Indo à Rua". 

Você Merece 
A Associação de Reabilitação à Vida (ARA V) pro

moveu o primeiro show de manhã na Arte Pura em 
Nilópolis, onde Flávio Nakandakare se apresentou 
com categoria, como também o tecladista Jackson, e 
depois Pedro Mateus no violão acompanhou lnez He
lena cantando. A ARA V tem como objetivos a reabili
tação física e a socialização dos deficientes físicos, pro
movendo a valorização e estimulando suas 
potencialidades. Fone: 791-2633. 

SESC NA ARTE 
Brevemente estará aberta a inscrição ao Festival de 

Música do Sesc Iguaçu que será em outubro. Filipack 

VISITE-NOS 
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está expondo na casa suas manhas moder
nas. Na abertura, a performance "Nasci
mento com o grupo Minutos Magicus", 
com as bailarinas Lene Wemeck e Irna 

Berine foi brilhante. 
A casa de Móveis Hobby inaugurou sua sala de arte 

plástica com uma bonita coletiva de pinturas, via os 
artistas alunos do prof. Dario. São eles: Vera, Marilda 
Batista, Rosa wpes, Elvira Rafaela, Zelle, José Au
gusto, Elizab$!th, Ely Vieira, Cléia Maia, Tânia, Gime
nez, Claudete Ventura, Téo, etc. Das 89 obras, quatro· 
foram vendidas. Fone: 767-4049. 

Flávio em Merltl 
Até o final do ano Flávio Nakandakare vai apresentar 

suas manhas em pinturas no SESC Meriti. Entre elas um 
bonito palhaço que sem dúvida será a estrela máxima. 
Flávioéumdosmaiores talentosdeN. Iguaçuecampeão 
de assinaturas no SESC onde obteve mais de mil. 

Bete na Europa 
A minha amiga Elizabeth Cunha foi convidada para 

expor na Itália e na Alemanha. A pintora está se 
preparando para o embarque. Ela merece pelo amor 
à arte e pelo profissionalismo. 

Times Bar 
Sempre foi muito bonito, romântico e musical. O 

romanesco está em obra e vai ficar mais chique. O 
Time's vai renascer. Ele fica no coração da Dolce Vi ta. 
Espero que mantenha a arte musical! 

Alô Neca 
Circula um ti-ti-ti que o Prefeito Neca fará o Teatro 

Municipal Nilopolitano. Espero que o sonho vire rea
lidade para que ele marque um golaço na História. 

Política 
1- O trânsito Nilopolitano está um horror e pondo o 

pedestre em perigo. Na Getúlio Vargas, os carros ficam 
sobre a calçada ao lado de uma enorme fila bancária e o 
pedestre tem que pas.sar na rua No cruzamento da 
Wallace P. Leme com Alberto T. Cunha sempre tem 
colisão e não tem nenhum tipo de sinal. 

2-Tomaram total cuidado com a Praça Santos Dumont 
que renasceu ao povo. Mas total desprezo foi dado ao 
sinal luminoso que não funciona. O pedestre adulto e 
infantil ficam apavorados quando passam pela rua. En
quanto o sinal não funciona, Deus proteje! 

ROD. PRES. OUTRA, KM 7 
SÃO JOÃO DE .MERITI - TEL.: 756-2863 

RENATO IUREANA 
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11ACRE·DITANOO NO 
QUE.FAZ" 

• .. .. ,. • 1' 

16A 31 AG0/94 

CONHEÇA OS SEUS DIREITOS 
SILMARIA BERRIEL 

INELEGIBILIDADES 
O direito de cidadania pressupõe o 

de votar e ser votado. 
Elegibilidade, quer dizer, ser vota

do, o que confere ao cidadão o direi
to de ocupar os cargos políticos da _ 
estrutura do poder nacional. A 
Constituição Federal lista as 
condições de elegibilidade. Dispõe 
taµibém, quanto às situações de ine
legibilidades - isto é os que não po
dem ser eleitos - que se inserem entre 
os chamados direitos políticos nega
tivos. Em algumas situações, a inele
gibilidade é absoluta, quais sejam os 
inalistáveis, os que não podem ser 
eleitores ( os menores de dezesseis 
anos; os estrangeiros; os conscritos 
(recrutas), enquanto estiverem pres
tando o serviço militar) e os analfa
betos. Outros, a inelegibilidade é te
la tiva. Nesse caso, para os cidadãos 
que ocupam cargos públicos e, tam
bém, na administração indireta. De
vidamente mencionados, a lei deter
mina que se afastem dos cargos e 
funções estabelecendo prazos, tendo 
em conta a data da eleição. Cbama
se, isto, desimcompatibilização. Por 
que razão a lei assim determina? Pa
ra que não se utilize da função ou do 
cargo em abuso do poder, compro
metendo o Poder Público no proces
so eleitoral, conspurcando a anorma
lidade e a legitimidade das eleições. 
Esse é o princípio das inelegibili
dades. Daí, dentre as inelegibili
dades, es~ a dos cônjuges e dos pa
rentes consanguíneos ou afins, até o 
segundo grau ou por adoção, dos 
detentores de cargos executivos 
(Presidente, Governador, Prefeito). 
A ciência jurídica mostra que o prin
cípi0 é mais importante que a norma, 
pois ele, sistematiza um conjunto de 
normas, é a alma desse conjunto. 
Sem princípio não há a lei. Daí, a 
interpretação sistemática da lei. 
Ocorre que por uma visão caolha da 
própria Justiça Eleitoral, esse princí
pio está sendo desvirtuado. A Consti-

tuição Federal, s====== 
quarito a esses cargos executivos, fala 
"inelegíveis nu jurisdição do titular". 
Daí, se constatar, por essa interpre
tação, que prefeitos lançam a depu
tados, em outras, e nestas eleições, 
filhos, mulheres, genros, etc. Alegam 
que a eleição e estadual. Não é na sua 
jurisdição .. Se fosse municipal, aí sim, 
não poderiam lançar suas mulheres e 
filhos. E, são. Todavia, o termo jurisdi
ção, usado na Constituição Federal, 
decorrente do ve2.Q. civilista, é impró
prio, pois, na Justiça Eleitoral o que 
existe é circunscrição eleitoral E, a 
circunscrição, na verdade,~ todo o &
t&do. O sufrágio, como ensina Fávila 
Ribeiro, ou é distrital ou circunscricio
nal.. E, no raso, não temos distrito, até 
porque não passou o parlamentaris
mo. Temos, sim, circunscrição. 
· Não teria sentido a norma consti
tucional incorporar um princípio de 
n:ioralidade, de ética, de defesa da 
lisura do processo eleitoral, afastan
do a influência do Poder Público; e, 
ao mesmo tempo, permitir que esse 
mesmo Poder Público, possa ser usa
do, pela influência, capacidade de mo
bilização, e até de coação, de quem o 
exerce para permitir a sua utilização, 
por uma filigrana espúria de interpre
tação, para a eleição de mulher ou 
filho. E, ainda, com campanhas, na 
verdade, caras e suntuosas. 

O termo jurisdição, inserido na 
norma constitucional, tem que estar 
em consonância com o prinçípio que 
o informa. Não pode a improprie
dade do termo se sobrepor ao princí
pio que lhe é maior e lhe dá energia. 

O arejo de ética que perspassou, por 
alguns 1'Ullpejos, na vida política re
cente do país, infelizmente, ainda não 
se determinou no processo eleitoral. 
Mas, não custa acreditar que um dia 
esses abusos terão fim. Ou mesmo, que 
o povo possa perceber que está sendo 
utilizado para fortalecer a economia 
doméstica do governante. 

CELSO'S 
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CÁ ENTRE NÓS .... 
IARA LIMA 

, 
ECONOMIA DOMESTICA 

110 Seu dinheiro 
Passado A Limpo" 

Economize alguns REAIS prepa
rando você mesma vários produtos 
em sua casa. Os gastos com mate
riais de limpeza, por exemplo, deixa 
qualquer orçamento doméstico bem 
encardido, quase preto. A saída 
minhas amigas é arregaçar as man
guinhas, porque não é vergonha 
nenhuma, vergonha é deixar nossos 
tão suados reais nas mãos desses 
monopólios usurpadores, que mes
mo com a entrada em vigor do real, 
é o único setor que não parou de 
aumentar os preços. 

Nesta edição daremos a vocês 
r.eceitas de prõdutos de limpeza fa
cílimos de preparar, porém quinze
nalmente vamos dar ·sequênci3qà 
este tópico de ECONOMIA DO
MÉSTICA. Vamos lá! 

Amaciante de roupas 
2 sabonetes de 90 gr., .100 mi de 

glicerina, 200 mi de leite de rosas, 
2 pedras de anil, água, o necessá
rio. 

Raspe bem os sabonetes e deixe 
ficar de molho por 24 horas, depois 
leve ao fogo br~,ndo e quando le
vantar fervura retire e deixe esfriar, 
junte os dem~is ingredientes, mistu
rando bem acrescentando água su
ficiente até formar um líquido de boa 
consistência. Guarde o vidro bem 
tampado, renovando o estoque de 2 
em2 meses. 

Detergente caseiro 
2tabletes de-sabão decôco, suco 

de 2 limóes, 2 colheres de amoníaco, 
2 colheres de qualquer detergente 
(qualquer marca serve). · 

Raspe os sabões e coloque para 
dissolver em 1 litro de água em fogo 
brando. Junte os outros ingre
dientes. Deixe esfriar e guarde em 
lugar bem tampado. Retire à medida 
em que for precisando. 

Limpa vidros . 
1 litro d'água, 1 litro de álcool, 1 

litro de querosene. 
Junte os ingredientes e misture 

bem. Guarde as garrafas bem tam
padas. Quando for usar, agite bem e 
passe nos vidros, com um pano em
bebido. Deixe secar e dê brilho com 
um pano seco. Esta mistura além de 
limpar vidro é indicada para limpar. 
azulejos, e ainda afuaenta insetos. 

Sabão / desinfetante 
para o banheiro 

1 molho de folhas verdes de euca
lipto, 1 litro de álcool, 4 litros d'água, 
1 /2 litro de água quent~, 150 gr. de 
sobras de sabonetes. 

Junte o álcool ao meio litro de 
água quante. Coloque as folhas de 
eucalípto de molho e tampe a _vasil
ha, deixando em infusão por 24 ho
ras. Derreta as sobras dos sabo
netes em banho-maria e ádicione os 

· 4 'litros d'água. Junte as 2 misturas 
mexendo bastante e colocando em 
vidros bem tampados. · 

Administração MOTEL 

No 
COMANCHE 

o Amor é 
muito mais 

Amor! 
& Informática Ltda. 

e.:- -:.:❖ms-e:-s-:❖@❖WZfil.. WS¼❖❖S❖:❖ ··=❖❖S•».,:-:, .. w•s-•:m-;-;.;. .. «sn❖:❖:-:::-:m.;,s-:«-s-a Suítes de luxo com TV a cores -
Cine Privê - O Melhor Som -

Cozinha de Primeira 
MEU MÉDICO - MEU AMIGO. 

O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 
SAÚDE DA POPULAÇÃO DE TODA A 

BAIXADA FLUMINENSE. 

( 2-8 FEIRA DIA TODO) 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220 -
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 

. .... ~ . ... _._ .................... ___ .. 

a "C~~!o~?iso~e~S~~~ilva 
Administrador 

CRA/RJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática. 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Rui Chagas, 104 - Queimados - RJ 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-102& 

Piscina com Sauna e 
Hidromassagem 
Com este anúncio 

Desconto Comanche 20% Dom a Sexta. 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
- Tel.: 767-1922 

, , (Em fr~oie ~o .Aero Club-,Nova lgi.iaçu) 1;,,_, .. ~ &... 1. , k •t,"\. ~- -., ••• ., •. 



NOVA IGUAÇU TEM DOIS 
NOVOS SÓCIOS 

O R.C. Nova Iguaçu - que é o maior da região - tem 
agora mais dois sócios novos efetivos, empossados no 
último dia 12 do corrente que são o oftalmologista Cris
tovão Galba, apadrinhado pelo ex-presidente Abdala 
Arydes e Carlos Cesar Souza Vasconcellos, apadrinhado 
por Wislaine D. Pereira, o popular "Maninho". Carlos 
César tem a classificação de Móveis para Hotelaria. 

Os novos ro_taryanos do Nova lguac;u: Cristovão Galba, 
seu padrinho Abdala; Carlos Cesar, seu padrinho 
"Mf1ninho", quando recebiam o distintivo rotário. 

As boas vindas aos novos membros do Nova Iguaçu 
foi proferida por José Nogueira Coelho. 

Nesta mesma data o "big" cI ub prestou homenagens aos 
advogados, aos garçons e ao Dia dos Pais, os primeiros 
foram representados pelo Adv. Paulo arruda, o segundo 
pelo garçon do Country Club, conhecido como "Pastor" 
e na homenagem ao Dia dos Pais, foi escolhido como "Pai 
do Ano", o também advogado Paulo Arydes Gomes e 
coube ao seu pai, em nome de todos os pais fazer a 
homenagem ao seu próprio filho, dizendo inclusive que 
não poderia ter sido melhor. Uma grande caravana de 
cidadãos alemães estiveram presentes a convite de Erich 
Buschle. Paulinho Arydes recebeu o diploma alusivo ã 
data pelo Nilson Moura, que presidira aquela sessão. 

Saide Arruda, a netinha Caroline, Paulo Arruda, e o "Pai do 
Ami' Paulo Arydes exibe o diploma, ao lado de Nilson Moura. 

NOVA IGUAÇU-LESTE TAMBÉM 
HOMENAGEOU 

Conduzido pelo "sereno" Geraldo, também prestou 
homenagens aos profissionais causídicos, aos garçons 
e aos pais. 

Na reunião em questão presentes estavam Francisco 
Parente (Gov. 91/92), Carlos Cesar Fernandes (Carli
nhos Madureira, o "Trovador"), Edésio Infante, atual 
presidente do S. João de Meriti-Vilar dos Teles. 

Representando os advogados foi escolhido Casemiro 
Silva Neto, o garçon foi o Marquinho, do Country Club 
e o Pai do Ano, não poderia ter recaído em escolha 
melhor do que foi, este ano, na .figura simpática de Pedro 
Ar.ume, que.teve com oradora na homenagem aos-pais a . 

não menos simpática Teresa Arome (filha do homenagea
do) que em discurso emocionado contagiou a todos. 

Carlinhos Madureira, como é do seu costume, finali
zou a reunião prestando as homenagens programadas na 
data, palestrando em versos e prosas saídas de improviso. 

COORDENADOR DE ROTARACT E 
INTERACT VISITOU O.AUSTIN 

Luiz Joaquim, coordenador da Govemadoria para Ro
taract e lnteract, do R.C. Penha, esteve em visita ao R.C. 
Austin, quando expôs aos membros desta unidade os 
caminhos para a criação de Rotaracts e lnteracts, para os 
quais, no cas9 dos lnteracts devem ser formados com um 
mínimo de 15 jovens na faixa etária de 14 a 18 anos e 
Rotaracts na faixa de 18 a 30 anos, i~clusive para debater 
este assunto disse que no dia 28/08 seria realizada a 
RELIC- Reunião de Líderes de Interacts, Rotaracts eos 
próprios Rotarys visando orientar e treinar líderes envol
vidos com a Comissão Pró-Juventude do distrito 4570. 

Nesta data foram lembrados os aniversários de Mauro 
Rubianes, Antonio Francisco, Leandro (filho do Luiz 
Carlos) e de casamento do Paulinho com Gilsimar. 

VISITAS DO GOVERNADOR 
DOMINGOS DE OLIVEIRA 

O Governador Domingos Rezende de Oliveira, cum
prindo o seu calendário de visitas aos clubes rotários do 
Distrito, esteve em visita ao Mesquita no dia 16ft)8, acon
tecida em uma churrascaria da Via Dutra, sempre acom
panhado de sua gentil esposa, Irene de Oliveira. 

Esta reunião foi presidida interinamente por Aurelia
no Sales, em decorrência de problemas de saúde do titular 
Alberto Botelho. Na mesa presidencial participaram Carlos 
Pinto Loja, Marlene Sales (pres. da C.Amizade local), 
Genival de Almeida Santos, Siméx!s Neto (secretário), Geral
do Sereno, Francisco 
Parente e, obvia
mente, Aureliano 
Sales, Domingos 
Oliveira e Irene. 

24clubes do dis
trito estiveram , 
representados, in
cluil'do 16 presi
dentes de uni
dades rotárias, 
num total de 172 
convivas. Márcia _ 
Trindade realizou 
um brilhante tra- Domingos Rezende sorridente com 

o recebimento do troféu do 
balho protocolar. Mesquita, réplica do Marco Rotário, 
O troféu da cara- ao lado de Aureliano Sales. 

vana mais numerosa foi para o Nova Iguaçu-Leste, a 
mais distante Ipanema. 

O Gov. Domingos em sua oração disse: "O hábito de 
se cultivar o companheirismo é algo que se deve culti
var e a maneira mais própria para isso é visitar outros 
clubes". A apresentação do Gov. coube ao José Albino 
(Zeca), "O Garo- ===---,,...----=== 
tinho Levado". 

Atualmente o 
Mesquita está em
penhado, além das 
outras atividades 
nas áreas social, 
profissional e as
sistencial, ã 
construção de sua 
sede própria. 

No dia seguinte, 
ou seja, 17,,08, a vi
sita foi ao R.C. 11

""'""'-'· · 

QUEIMADOS, 
quando houve O Marlene Sales, Pres. da Casa da 
comparecimento de Amizade, entrega um ramalhete de 
26 clubes, iniciada flores a Irene de Oliveira. 

sob- os acordes do Hino.Nacional. B.Roxo, B..Roxo-
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Lote XV, Campo Grande, Duque de Caxias, Japeri, 
Jrd.Prirnavera, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu-Leste, Pavu
na, S.J.Meriti e Meriti-Vilar dos Teles, foram alguns dos 
clubes que estiveram representados nesta reunião festiva. 

Em cada clube a que comparece, Domingos Rezende 
Oliveira, enfoca problemas os mais variados, não es
quecendo-se de nenhum deles, incluindo a Campanha 
Pólio-Plus, que o Rotary lnternational desenvolve pa
ra a erradicação- da poliomielite no mundo, passando 
pelos problemas ambientais e ecológicos. 

Juvenal ao _fazer a entrega do troféu à caravana mais 
distante: Ipanema. 

Nesta oportunidade, Domingos, disse ser a adminis
tração do Rotary lnternational, a mais eficiente do 
mundo, tendo em vista que apenas 3% de seus recursos 
são empregados em sua administração, os outros 97% 
restantes são aplicados nas mais diversas atividades 
sociais, assistenciais em benefício de comunidades ca
rentes, ã oportunidade aos jovens, nos intercâmbios de 
aperfeiçoamento didático e profissional. 

Acentuou que enquanto milhões de pessoas passa
rem fome, não haverá paz no mundo e que de alguma 
forma, os rotaryanos haverão de conseguir alimentos 
para todos e condições mais dignas de vida. 

A mesa principal esteve composta pelo presidente 
Juvenal Rosa, Miriam O. Almeida (pres. C.Amizade 
local), Domingos e Irene, Carlos Pinto Loja e Zilah 
Loja, Francisco Parente, Hércules Alpino (Nova Iguaçu) 
e Eldi João 
(Japerí). 

O troféu da 
caravana 
mais distante 
coube, mais 
uma vez, ao 
Ipanema, a 
maior Nova 
Iguaçu. A 
reunião foi 
protocolada 
por Anézio 
Azevedo. 

Domingos recebeu dos quelmadenses um 
presente, marcando sua passagem por 

esta unidaáe 

CICLISTA QUE FOI AOS E.U.A. 
RETORNOU 

O ciclista que, com o apoio do Rotary Club de Bel
ford Roxo, partiu numa arriscada aventura ciclística da 
Praça Eliaquim Batista, em Belford Roxo, em dezem
bro de 93, Bernardino Alves de Souza, cumpriu sua 
missão, chegando ao Estado da Califórnia, nos States, 
onde, segundo ele, foi entusiasticamente recebido. En
tre ida e volta, Bernardino (Dino) consumiu 9 meses 
no percurso. Seu outro companheiro José Barbosa 
desistiu, em decorrência de doença que lhe acometera, 
mas Bernardino seguiu em frente superando.todos os 
obstáculos. Nesta data, o Belford Roxo realizou a en
trega de uma cadeira de rodas, a um deficiente carente. 

GENTE NOVA NA ÁREA 
No dia 8 do corrente, nasceu no Hospital Iguaçu, 

mais uma neta para o rotaryano do Nova Iguaçu, Ab
dala Arydes, que receberá na pia batismal o nome de 
Natale Arydes de Santa Rita. Os papais Osmário José 
e Ahete Arydes Santa Rita, mais os vovôs Abdala, 
Maria da Conceição, ·Carlos Roberto e Eineia, estão 
prá lá ff felizes, com gente nova na área. 
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MOSAICO POLÍTICO 
Nelson Júnior 

APARECIDA GAMA-96 
Os amigos e correligionários da 

dep'utada Aparecida Gama so
nham com a candidatura, em 
1996, da parlamentar para a Pre
feitura Municipal de Nova Iguaçu, 
tendo à frente o coordenador de 
sua atual campanha Ananias Ba
tista do Nascimento -e do ex- ve
reador Edson Lopes. 

Aparecida Gama concorre à re
eleição pelo PSDB-45.130, e 
conta com antigos correligioná
rios de seu irmão, ex-prefeito Aluí
zio Gama, hoje, Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Segundo Aparecida Gama, sua 
preocupação atual é ser reeleita e 
trabalhar mais ainda em benefício 
de Nova Iguaçu e, se for desejo da 
população, não se omitirá em dis
putar a Prefeitura de Nova Iguaçu, 
cargo exercido pelo seu irmão, 
com muita honra. 

OS NÚMEROS DO 
ESTADO DO.RIO DE 

JANEIRO 
A Baixada Fluminense atual

mente tem cerca de 304.153 elei
tores; Sul · Fluminense, 803. 752 
eleitores, Centro Fluminense, 
425. 722. eleitores e o Norte Flumi
nense, 273.062 eleitores e a re
gião Metropolitana do Rio de Ja
neiro, 10.389.441 eleitores, totali
zando 18.170. 784 eleitores. 
Muitos candidatos nâo sabem 
destes números. 

AS MORDOMIAS DE 
UM DEPUTADO 

ESTADUAL 
Um candidato à deputado esta

dual se for diplomado pelo TRE
RJ, receberá as seguintes mor
do(llias: 1.200. litros de gasolina 
por mês (isto atualmente) ; 2 mo
toristas; 1 automóvel da marca 
TEMPRA-OURO (isto atual-

Novos e Usados 
tel. 767-2712 

Rua Lauro Muller, 15 
Centro - Nova Iguaçu 

Ki., 15 -· Via Outra 

MESA ~/ MÁQUINA 
0.IIOx0 . .CSx0.87 

ARMÁRIO DUAS PORTAS CADEIRA GIRAtÔRV< CAOEJRA.GIRAroAIA 
1.00><0A2x1.86 ~ 

Direção Evangélica 
Até. aqui. nos.ajudo.u . .o.Senhor.. 
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mente); 1.000 selos mensais; 1 
máquina xerox sem limites de có
' pias, instalada em cada gabinete 
do deputado; 17 funcionários 
com salários variando de A$ 350 
a R$ 1.500 (salários atuais na 
ALERJ). Vale ou não a pena dis
putar uma eleição para usufruir 
estas mordomias de fazer inveja a 
qualquer um. 

SITUAÇÃO PRETA 
PARA O CANDIDATO 

DO PDT AO GOVERNO 

Durante um corpo a corpo no 
Méier, o candidato do PDT ao go
verno do Estado, Anthony Garo
tinho (quando crescer poderá dar 
trabalho), cabos eleitorais foram 
vistos recolhendo do chão panfle
tos e "santinhos" em bom estado 
para "oferecer" a novos eleitores. 
Segundo informações o PDT não 
está conseguindo vender muitos 
bônus como esperavam, devido-a 
posição do candidato nas pesqui
sas até agora divulgadas. Mesmo 
assim, Garotinho mantém a 
convicção que irá crescer nas 
pesquisas, já que continuará sen
do "Garotinho". 

PÁG. t1 

NÚMEROS E 
CANDIDATOS A 

CARGOS ELETIVOS 
Para facilitar aos nossos elei

.tores divulgamos alguns nomes e 
respectivos números e siglas par
tidárias de alguns candidatos a 
cargos eletivo_s de outubro próxi
mo que merecem atenção espe
cial por parte dos nossos leitores: 
ALERJ: Darcy Chuff, PP-39.1 25; 
Walter Faria Pacheco , PTB-
14.136; Jesué Brito , PSDB-
45.280; Aparecida Gama, PSDB-
45.130; Boldrim, PP-39.272; Câ
mara Federal: Nelson Bornier, 
PL-2288; Fernando Gonçalves, 
PTB-1411 ; Celso-Peçanha, PTB-
1444; Carlos Trigo, PSC-2058; Jo
sé da Silva, PSDB- 4177. 

RAPIDINHASRAPIDINHA 
Alguns vereadores que faitam 

às Sessões, estão aproveitando o 
período eleitoral, faltam sem ser 
candidatos a cargos eletivos.# 
Daqui a dois anos, irão para as . 
ruas pedir votos. Daremos os 
nomes.# Quem poderá retornar a· 
disputar uma cadeira na CMNI em 
1996 é o ex-vereador Edson 
Lopes.# Por hoje é só. Até a próxi
ma edição. 

F ra_l!\cca J r~ = 
COMUNICAÇAO &.. MARKETING 

Maiores Informações 

li (021) 796-5467 

FRANCA E OLIVEIRA PROPAGANDA LTDA. 
Rua Pará, 20 - CEP 26240-100 - Mesquita - N. Iguaçu - Tel.: 796-5467 



PÁG. 12 

DEUS É ATIVIDADE 
* José de Paiva Neto 

A vida é etema. Ninguém 
vai para o outro lado para 
tocar harpa ou esperar passi
vamente o Juízo Final, que 
também é dinâmico. 

Estão todos em franca ativi
dade, pois Jesus disse no seu Evangelho, se
gundo João, 5:17, que "Deus não cessa de 
trabalhar" e Ele, o Cristo de Deus, também não 
descansa, sendo para nós exemplo, na carne 
ou no Espírito. 

É bom começarmos a pensar nesse assunto 
para reformularmos, redefinirmos, reconceituar
mos tudo, porque o conhecimento espiritual é 
progressivo. Se alguém quiser argumentar que 
há mil anos não se pensava assim, diremos que 
há mil anos o Ser Humano nem tinha ainda 
capacidade ou conhedmento para imaginar o 
avião. No Plano Espiritual também, ocorre o 
mesmo. Ninguém é dono da Verdade. 

CRIATURAS HUMANAS E ESPIRITUAIS 
Temos de citar Criaturas Humanas e Espirituais, 

destacar, portanto, que elas assim existem: visí
veis e invisíveis. Muita gente, quando se refere ao 
Espíríto, parece estar falando em algo meio 'man
drake", ou "tíistória da carochinha". Ora uma das 
propostas do saudoso Proclamador da.Religião 
era que a instituição trabalhasse no sentido de 
derrubar as fronteiras entre os dois planos, visan
do à união da Humanidade de Cima com a Huma
nidade no sentido de acostumar a mente humana, 
não de forma alheatória, a essa possibilidade que 
para muitos já é fato consumado. Dessa maneira 
vão se familiarizando com uma nomenclatura no
va, espiritual e humana, que a Religião de Deus 
traz e que libera as mentes da ignorância e respei
to de seu verdadeiro destino, não como uma coisa 
fluida, mas totalmente real e viva. O Templo da Boa 
Vontade em Brasília, por exemplo, não é só para 
as Criaturas Humanas palpáveis, materiais que 

1 diariamente o visitam em grande quantidade, mas 
é também para as espirituais que vão até lá em 
grande quantidade. Elas são hoje o que seremos 
amanhã Somos acima de tudo Espírito. A parte 
material de nossa existência terrestre é apenas 
um interregno, pois, mesmo quando estamos na 
vida corpórea, somos Seres Espirituais. O corpo 
está para o Espírito como a roupa para o corpo. 
Por isso que os governoJ devem tratar fisicamente 
bem os seus povos, se111 esquecer contudo, que, 
se eles são formados de matéria, possuem tam
bém Espírito, dela indissociável. 
* José de Paiva Neto é jornalista, radialista, escritor e Dire
tor-Presi~nte da Legião da Boa Vontade. 
LBV em Belford Roxo - Av. Retiro da Imprensa, 467 - Piam -
761- 0729 

SISTEMA 
PENITENCIÁRIO 

Guilherme de Moraes 
Sem qualquer pretensão de dar aulas sobre o sistema 

penitenciário fluminense, me permito fazer pequenas 
considerações, fruto de observações, amiúde, em dife
rentes grupos comunitários onde existe predominân
cia das sociedades que compõem o Poder Judiciário, 
especialmente os agentes penitenciários. 

Logo de saída, coloco o ,seguinte t~ma para avaliar
mos: - "Falta- nos uma Area de Recolhimento dos 
Apenados por Micro Regiões dentro do Estado do 
Rio de Janeiro"? 

- E~tendo que sim, posto que conseguimos vislumbrar 
que embora as leis penais tenham sempre o mesmo texto, 
a sua aplicabilidade sofre alterações de regiões muito 
densas para regiões menos densas (A nossa densidade é 
sobre o número de pessoas acima e abaixo de 50.000). 
Isto porque acreditamos que crimes iguais nestas áreas, 
dependendo do conhecimento da autoridade com o acu
sado, as determinações são ao longo das sentenças de
siguais, no que também acreditamos. 

Entretanto a parte malvada do i tema é a colocação 
do "ladrão de galinha" de uma comarca de 10.000 
habitantes com os delinquentes de cidades maiores de 
100.000 habitantes, onde os "ladrõe de galinha" fatal
mente terão aula mais complexas sobre a delinquên
cia, e voltarão para suas cidades com conhecimentos, 
e conhecidos, capazes de lhes darem noções mais de
talhadas e melhor tecnologia crimino a para maiores 
empreendimentos ilícitos. 

Só por esta visão da nefasta união de pequenos a 
grandes delinquentes, delinquentes de ocasião com os 
profis iunais, é que clamamos para a existência de 
Cadeias Pública , por Regiões, dentro do Estado do 
Rio de Janeiro. Até porque é incompreensível querer 
que um apenado urbano, trabalhe em instalações agrí
colas e um apenado RURAL, venha a cumprir pena· 
em grandes centros urbanos, sem qualquer possibili
dade de qesnvolver uma atividade profissional. 

Concluímos apontando que, temos cadeia pública em 
Campos, Magé, Niterói e Rio de Janeiro, e todos são 
contra a existência das cadeias nos grandes centros, pre
cisamente no Rio de Janeiro. Entretanto quando estas 
cacldas foram construídas suas áreas eram consideradas 
ruins para a população burguesa e proletária do Es
tado. Mas voltemos ao ponto objetivo deste texto, que 
é, sem sombra de dúvidas, fazer o Poder Público Execu
tivo, escutando a Segurança Pública e o Poder Judiciá
rio pl&nejar a ·construção de Casas de Correção (pe
nitenciárias), inicialmente em seis áreas: 1 - Noroeste 
do Estado, Laje de Muriaé ou ltapcruna; 2 - Serrana, 
Duas Barras ou Cantagalo; 3 - Litoral Norte, Araruama 
ou Casemiro de Abreu; 4 -Litoral Sul, Angra dos Reis; 
5 - Serra Sul, Barra Mansa ou Resende; 6 -Serra 
Oeste, Além Paraíba ou Três Rios, desafogando, as
sim, as delegacias de Polícia Civil e dando a Polícia 
Penitenciária reais condições para "guarda", dos in
cursos em crimes. Fica a9ui o registro deste assunto, 
fruto de uma REFLEXAO, lançando, entretanto, a 
semente para uma boa frutífera decisão. 

)la,,o _____________ ,, _________________ _ 
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FORTALEZA 
Admlnlatradora, Advocacia• Seguros em Geral 

Compra• Venda de Imóveis -~ .. • ugallzaçóes 
Direção: JoM .catto. Nnclmento 

Rua Rocha carvatho, 1330 - ..... 304 • 305 - Centro. 
Belford Roxo- RJ-Tel: 711-001) 

Indústria e Comércio de Carimbos e 
Gráfica Ltda. · 

*Carimbos *DéJ:tadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: Joio Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 siila 11 
Nová Iguaçu: 'fel.: 767-1227 · 

Tr-av. Yboty 17 • (Em frente a 84ª ZE) 

CONVtNIOS: 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Petrobrás, 

Ministério-- dos Transportes, Compactor, 
Pedreira Vigné, Ministério do Exército. 

Concessionária dos Serviços Funerários e de 
Administração dos cemitérios de Nova Iguaçu. 

Rua Dom Walmor, 179. Nova Iguaçu- RJ 

Tels.: 767-0124 / 767-0529 

FLÁVIA BAZAR 
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• Papelaria 
• Artigos para Presentes 
• Armarinho e Miudezas em Geral 
• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 

~COLEGIO LEOPOLDO~"'-"·•···· ( 

1930 - 1994 
11TEMPLO AUGUSTO DA VERDAD-E11 



NOVA IGUAÇU BUSCA NOVOS 
CAMINHOS DE DESENVOLVIMENTO .. . . 

:,,,,:,,::''"'"',,::,:::t::::,, O Secretário de Meio Am- Antunes (foto), -traça, em entre- senta alguns resultados de seu 
biente, Tecnologia, Indústria e vista exch..1Si'ia; o· perfil de alguns trabalho frente a esta Secr~ria. 
Comércio d~ Nova Iguaçu, Luiz problemas.do Município e apre- Mais detalhes na pág. 4. 

!, 

PEDRA FORA DO 
CAMINHO 

Em nossa edição 39 reivindicamos 
a retirada de uma pedra (foto) que 
havia na calçada da R. Mal. Floriano 
Peixoto, que ali se encontrava há 
muito tempo. A Prefeitura de Nova 
Iguaçu atendeu a reivindicação 
desse jornal, retirando-a. 

O povo agradece a providência, _e 
nós também. 

FLÁVIO NAKANDAKARE 

~5rou CA.DA 
piA MAi5 
Fô P:.T&- • 

50U O 
CA N D i.r,.A TO 

N~ J.. 

A MELHOR OPÇÃO NA BAIXADA DE. GUANABARA 
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lw~ •• ~1~,,»''1l·~~:AIIJ%B''"'';,,Í\§j\w,~~'. @~:t'à, 
COMO EVITAR AAIDS 

O contágio por HIV (Vírus da Imu
nodeficiência Humana) não ocorre 
por acaso. Ninguém "pega" AIDS 
como se "pega" uma gripe ou um 
resfriado. O contato do dia-a-dia, 
ou o casual, com portadores da 
AIDS não parece apresentar ris
cos. Não há porque se preocupar 
se você está achando que vai 
contrair AIDS de um colega de 
escola infectado simplesmente 
por sentar ao lado dele. Haja vista 
que o vírus HIV não é transporta
do pelo ar e não precisa, da mes
ma forma, se a vítima tossir ou 
espirrar. De fato , familiares de 
aidéticos compartilham toalhas, 
talheres e até escovas de 
dentes, sem disseminar o vírus. 

também pode ser transmitida por 
transfusões de sangue. 

Logo, qualquer jovem que prati
que sexo pré-marital ou experi
mente drogas ilícitas injetáveis es
tá se predispondo a contrair a 
AIDS. É possível que o parceiro 
sexual, talvez, não pareça doente. 
Mas não se pode ter absoluta cer
teza, só de ver a pessoa, se está 
ou não infectada. Pode ter até apa
rência saudável. E daí? 

ê:'.ckWN~mpareêiB~iJ~Jfemôs~eoot'.9· :'\Qr9ew, 'à -essas tranSgressões, não 

É assim porque o vírus mortífero 
aloja-se no sangue, no sêmen ou 
em secreções vaginais. Na maio
ria dos casos, portanto, se trans
mite em relações homossexuais e 
mesmo heterossexuais. Incluindo 
relações orais ou anais. Muitas ví
timas também foram contamina
das por partilharem agulhas e se
ringas, não raro ao consumirem 
drogas, com alguém portador do 
vírus . E, embora os médicos di
gam que o risco é praticamente 
eliminado por rigorosos exames, 

Propaga-se o uso de preservati
vos, divulgando-se a mensagem de 
que seu uso contraceptivo torna o 
sexo "seguro". Pode, sim, aumentar 
suas chances de evitar o contágio. 
Mas será que se sentiria seguro se 
apenas aumentasse suas chances 
de evitá-la? Os índices de falhas, 
romper-se ou sair durante a relação, 
é de ordem de 100/o a 15%. 

COMÉRCIO E ;\léD SERVIÇOS HDA 
1 

Materiais de Escritório em geral e 
Suprimentos de Informática 

• Vendas à Vista ou Faturado 
• Entrega no seu Local de Trabalho 

Direção de Alexandre de Souza Caputo e 
Eduardo de Souza Caputo 

Rua Manoel Francisco da Rosa, 124 - 2° and. 
São João de Meriti - RJ 

Tel: (021) 756-3414 Fax: (021) 756-3414 

Contabilidade 

Nelson Bornier 
• Organização de Empresas 

• Assistência Fiscal e Comercial 

• Balanços 

Rua Prof! Venina Corrêa Torres, 230 -100 andar 
Centro - Nova Iguaçu - (Sede Própria) 

Tels.: 767-1747 e 767-7621 

2 

1 01,W.. ,:v1mrJ.\u. ·~, "·JI 
VÍDEO E SOM 

SERVIÇOS AUTORIZADO DAS FÁBRICAS 

PHILCO - PHILIPS - ARNO - SANYO 

CONSERTOS DE FORNOS MICROONDAS 
ESCRITÓRIO E OFICINA 

Rua Dr. Barros Júnior, 344 - Nova Iguaçu • RJ 
Tels.: 767-8586 - 767-9433 - Fax: 767-9659 

Comércio e Assistência Técnica de 
Máquinas de Escritório Ltda. 

CONSERTOS - COMPRAS E VENDAS DE 
MÁQ. DE ESCREVER, AUTENTICAR, SOMAR, 
CALCULAR, REGISTRADORA, MIMEÓGRAFO 

E REGISTRADORAS ELETRÔNICAS. 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1480 - LJ. 120 - Centro 

~hopplng Center de Nova Iguaçu) - lei.: 767-0706 

, JOIIIM SEM FRONTEIRAS 

Destarte, uma das melhores ma
neiras de evitar contraí-la é abster
se inteiramente de drogas e de 
sexo imoral. Falar é mais fácil do 
que fazer? 

Muitos consideram que sim, prin
cipalmente em decorrência das 
muitas pressões que os jovens en
frentam. 
Fonte: Revista Despertai, da Sociedade Torre 

de Vigia de Bíblias e Tratados. 

FLÁVIA BAZAR 
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• Papelaria 
• Artigos para Presentes 
• Armarinho e Miudezas em Geral 

• Xerox e Plastificações 

Rua Professora Rakel Rechuem, 
137 - Mesquita - Nova Iguaçu - RJ. 

Tel.: 796-1050 

Desperte a Alma 
Artística que há em Você. 

CENTRO CULTURAL: 
MANOEL TABELLA 

CURSOS DE: PINTURA À ÓLEO S/ TELA -
DESENHO ARTÍSTICO · GRAFITE - PASTEL 

- CRAYON - PINTURA EM VIDRO• 
TAPEÇARIA. 

RUA BERNARDINO DE MELO, 1737 C/16 
V. GARRIDO - NOVA IGUAÇU - 767-1721 

1ª QUINZENA/ SET/94 

MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 
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SEM 
FRONTEIRAS 

A LEITURA 
QUE VOCÊ 

PODE LEVAR 
PARA SUA 

CASA 

LEIAE 
DIVULGUE 

ARTES PLÁSTICAS · 
MANOEL TABELLA 

MESTRES FLAMENGOS 
Continuação 
O políptico compreende muitos ou

tros painéis, entre os quais os "anjos mú
sicos" - um ponto culminante da pintura 
flamenga - de evidência especial e volu
métrica assombrosa; o Adão e Eva em 
agressiva interpretação de presença físi
ca, com uma crueza visual e psicológica 
até então inédita; a Anunciação, em in
teriores perspectivados com pleno ren
dimento da figura humana no pleno ren
dimento do ambiente, o qual capta e 
determina o seu valor existencial, e onde 
a luz se faz objeto configurável, quase 
uma réplica das coisas sobre as quais 
incide; e, por fim, os retratos dos doa
dores, de aprofundada penetração, de 
presença e realidade cruas e graves. 

São dessa época retratos como o do 
cardeal Albergati (Viena), superado em 
sensibildade e talento pelo esboço pre
paratório; ou o chamado Timóteo 
(LONDRES, GALERIA NACIO
NAL), um paradigma fundamental para 
Fouquet e Antonello. A Virgem Rolin 
(Louvre) é uma suprema síntese de luz
espaço-cor, conciliação de magia e reali
dade, orquestração maravilhosa de va
lores pictóricos e tonais, união e 
graduação de figura, interior, cosmo. O 
retrato de Margarida (Brugers,Museu), 
de 1439, última obra datada, é seco, frio, 
enigmático. Na verdade, ao longo da sé
rie de retrato, é admirável a disponibili
dade espiritual do pintor diante da varia
da conformação mota! de cada modelo. 
Na iluminura, podem atribuir-se a Jan, 
entre as TRÊS BELLES HEURES DE 
NOTRE-DAME - parte destruída por 
um incêndio, parte conservada no Mu
seu Cívico de Turim e no Louvre - o 
Nascimento de São João Batista, o pro
digioso Batismo de Cristo e a Missa dos 
Mortos, do período holandês, cerca de 
1422-24 Flandres lhe propiciou frutos 
escassos, penetrante interpretação deu
lhe a Holanda. Petrus Christus - discí
pulo de Jan em Brugers - nascido na 
Ho"landa e tornado flamengo já com 
idade e formação avançadas, levou a ca
bo algumas obras do mestre, apegado, 
contudo, a características de Van der 
Wayden; nos demonstrou, além de um e 

outro, qualidades pessoais, com serie
dade e energia formais de cunho ho
landês; entre suas melhores criaç.ões, si
tuam-se alguns retratos condsos, 
estilizados, não sem uma ponta de sofJ.S-
ticação, mas de timbre renano, encanta
dores. 

Em parte contemporâneo, em parte 
sucessor de Jan, Roger van der Wayden 
é-lhe paralelo e antítese. Mais intelec
tualista, demonstra fria objetividade, so
lidez de organização, sóbria energia de 
traço e de formas; se, por um lado, faz 
pensar em contatos com Jane sua dras
ticidade de confronto entre homens e 
coisas, ele é mais intransigente, pela rí
gida implacabilidade de sentimentos, re
lacionada a um rigorismo religioso que 
cada vez mais, se vai definindo como 
ascetismo. No altar de Granada, enqua
drado em falsa arquitetura gótica (recur
so elaborado que fará escola), os gestos 
se fazem mais vivos, mas o passo é mais 
denso e severo; nos esquemas e em seu 
conteúdo emotivo parece antever a pas
sionalidade de Hugo van der Goes. 

Roger, contudo, controladíssimo, não 
cede à paixão. Mais adiante as figuras 
assumem traços acentuados de baixo-re
levo; e o realismo, áspero e nu, cada vez 
mais se traduz em significações místicas. 

A VIRGEM MÉDICIS de 1449, e a 
DEPOSIÇÃO (Uffizi, florença) bus
cam um novo dimensionamento compo
sitivo, valorização das figuras isoladas, 
valores perspectivas, harmonias, sime
trias; não faltam impressões de Fra An
gelico e de Piero della Francesca, cujas 
obras Roger viu em Florença, Ferrara e 
Re ma. No altar para o hospital de 
Beaune, concorrem inclusive influências 
de Masaccio, mas o resultado é um dos 
momentos mais característicos da aspe
reza do Norte. Naqueles anos, distribui
se uma série de excelentes retratos: entre 
os mais célebres, o sutilíssimo Francisco 
d, Este, de cerca de 1460. 

Dirck Bouts, holandês de Haarlém, es
tabeleceu-se eni F1andres em 1457, após 
uma prévia estada por volta de 1440. Lá 
chegando, já formado, sofreu influência 
de Jan van Eyck (através de Petrus 
Christus) e de Roger. 

-
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Administradora, Advocacia e Seguros em Geral 
Compra e Venda de Imóveis - Escrituras e Legalizações 

Direção: José Carlos Nascimento 

Rua Rocha Carvalho, 1330 - sls. 304 e 305 -
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ENTREVISTA 

SEM FRONTEIRAS - Nova Iguaçu 
em passado recente perdeu expressivas 
fatias de seu antigo território e conse
quentemente também de arrecadação. O 
que representou para o município essa 
perda? 

ANTUNES - Primeiro acho que des
centralização do serviço público é salu
tar para a comunidade, entretanto o cri
tério que vem sendo adotado é que não 
é o mais adequado. No caso de Nova 
Iguaçu, a situação é ainda pior, já que 
levamos todos os ônus financeiros e per
demos 47% da receita, sacrificando so
bremaneira a atual administração. 

SEM FRONTEIRAS - Que planos 
existem na sua Secretaria para reverter 
essa situação? 

(\NTUNES - A curto prazo estamos 
primeiro identificando e cadastrando to
do o comércio informal em nossa região, 
visto que, é sabido que boa parte desse 
comércio vive à margem da legalidade, 
deixando com isso de recolher impostos 
tão necessários ao nosso município. 
Estima-se que pelo menos 40% dessa 
atividade vem sonegando, ou seja, 9.241 
licenças rudimentares concedidas pela 
Prefeitura, apenas 5.541 estão em dia 
com suas obrigações, e justamente para 
reverter esse quadro estamos indo em 
busca desses inadimplentes. 

SEM FRONTEIRAS - A tendência de 
alguns municípios é a da polarização de 
algumas atividades comerciais e indus
triais específicas. Nova Iguaçu tem pro
jetos dessa natureza? 

ANTUNES - Não especificamente, vis
to que, Nova Iguaçu se constitui em um 
dos centros come. ciais mais dinâmicos 
de nosso Estado e se destacando tam
bém pela versatilidade das atividades 
econômicas. 

SEM FRONTEIRAS - Para a instala
ção de novas indústrias há algum tipo de 
-incentivo para os empreendedores? 

ANTUNES - Com a perda do Pólo 
Industrial de Queimados, Nova Iguaçu 
ficou sem nenhuma área que possamos 
considerar como Pólo Industrial, entre-

- -Luiz Antunes - Secr. de Melo Ambiente, Indústria e Comércio 

tanto já estamos em 
fase final de estudos 
para a implantar, 
um novo Parque Jn
d us triai de Nova 
Iguaçu, que será no 
Bairro de Adrianó
polis à cerca de 5 km 
da Via Dutra. Junto 
com esse estudo es
tamos buscando en
tendimentos com 
vários segmentos do 

... ,: ... ;: ''Ac;:~ 'q;J}~mi ~ esse tipo de instala
ção, ainda mais 
considerando o fa
to de todos os es
tudos já estarem 
concluídos, inclu
sive a licitação já 
realizada. Por ou
tro lado acho tam
bém pouco prová
vel a sua eman
cipação no mesmo 
prazo. 

empree11dinlé11to désse 
portetnirá vários 

beneflciospara o nosso 
Município> $Obretudo na 

. abertura de oportunidades 
· · de 1UJvos,,_e1pp1·egosn. 

meio industrial e também com o Gover
no do Estado para elaborarmos uma lei 
de incentivos fiscais, que venha criar 
atrativos para a instalação de várias in
dústrias em nossa região. 

SEM FRONTEIRAS - Já foi anuncia
do que será construído uma usina de 
reciclagem de lixo em um distrito que 
está se movimentando para emancipar
se. Não é um mau negócio investir na 
área e depois ficar sem ela? 

ANTUNES - De fato! Parece um risco 
que temos que correr, mas parece hoje a 
única região em condições ideais para 

SEM FRONTEIRAS - Há pouco mais 
de um mês foi anunciada a construção de 
um Shopping no município. Isso contri
buirá para melhorar a imagem da ci
dade? 

ANTUNES - Sem dúvida nenhuma, 
acho que um empreendimento desse 
porte trará vários benefícios para o nos
so município, sobretudo na abertura de 
oportunidades de novos empregos (cer
ca de 3000 entre diretos e indiretos), 
receita no pagamento de impostos, sa
neamento de toda a região que circunda 
o shopping e o próprio remanejamento 

i"~--... ----------,-----------------

do trânsito. Enfim, acho que Nova Igua
çu está em uma nova fase de investimen
tos com a chegada desse shopping, 
(Iguaçu Top Shopping), da C&A e do 
Nova Shopping próximo a Dutra. 

SEM FRONTEIRAS - Que medidas 
há para evitar-se a instalação de "bar
raqueiros" nas áreas onde estarão si
tuados? 

ANTUNES - Não deixa de ser uma 
preocupação de Nova Iguaçu, todavia, 
hoje já conseguimos equacionar o pro
blema do comércio ambulante, justa
mente para evitar seu crescimento, 
existe hoje uma consciência do camelô 
de que ele tem que colaborar com o 
desenvolvimento da cidade e que oco
mando desse trabalho é do Poder Pú
blico. 

SEM FRONTEIRAS - Um dos mais 
graves problemas das empresas é o 
péssimo sistema telefônico da área, 
sua secretaria tem buscado soluções 
para o caso? 

ANTUNES - De fato é o maior proble
ma em nossa região, no que diz respeito 
ao desenvolvimento de nossa cidade, 
só para citar um exemplo: a instalação 
do novo Pólo Industrial em Adrianó
polis também esbarra nessa dificul
dade, todavia, estamos em contato 
com o Superintendente fda Telerj na 
Baixada Fluminense, Dr. Jorge Fer
nandes, através do Deputado Nelson 
Bornier, que se colocou à inteira dis
posição para resolver o problema. 

SEM FRONTEIRAS - O Calçadão 
passou por uma reforma recente. Há 
algum projeto de melhorias das ruas 
adjacentes? 

ANTUNES - Foi oportuno falar 
neste assunto, porque há vários anos 
que a Av. Nilo Peçanha vem sofrendo 
com problemas de esgoto, que agora 
corre a céu aberto. Preocupado com 
esse problema já nos reunimos com os 
principais comerciantes daquela ave
nida que num regime de parceria com · 
a Prefeitura ajudarão a trocar toda 
aquela rede de esgoto que se encontra 
saturada. 

............... C O L EG 1O LEOPOLDO---..,;,_ 
1930 - 1994 
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RELIGIÃO . 
, 

O QUE E O ESP1RITISMO 

Como tem sorte esta pessoa. 
Como sou azarado. 

Frases muito comuns do cotidiano que via de 
regra demonstra o quanto ignoramos os insondá
veis caminhos da vida. O fato de alguém ser bafeja
do pela riqueza, pelo poder, por uma constante 
jovialidade física, não significa que seja um privi
legiado, estes talentos (dons) são empréstimos 
dos quais todos teremos que dar conta um dia ao 
tribunal de nossa consciência. São valores que 
chegam às nossas mãos para forjarmos o nosso e 
o crescimento daqueles que nos rodeiam. Estes 
tesouros são provas que solicitamos ou que a von
tade divina rE1solveu oferecer a fim de que pudésse
mos aferir o nosso grau de elevação, o senso de 
responsabilidade e o sentimento de solidariedade 
de que somos possuídos. 

A reencarnação explica que em muitos casos o 
indivíduo tem merecimento em função das vidas 
anteriores que foram bem vividas, isto é, aproveita
das no serviço ao semelhante, utilizadas no cresci
mento intelectual e moral, tendo portanto suas pro-

LEGIÃO DA BOA VONTADE 

Cezar Said 
vas suavizadas e muito auxílio em tudo o que faça 
ou tente empreender. 

Amuletos, talismãs ou coisas do gênero não são 
responsáveis por atrair coisas boas e afastarem 
coisas ruins. O pensamento é o grande polarizador, 
o mais poderoso dos imãs que se tem notícia, é ele 
que determina a própria saúde ou a doença de uma 
pessoa, é responsável por criar uma aura positiva 
ou negativa em torno do indivíduo. Isto sem contar 
que o que sentimos e fazemos determina a natureza 
das energias e forças (espíritos) que nos cercam. 

Não temos que culpar a vida, nem culpar a 
ninguém pela nossa má sorte, temos exatamente 
aquilo que estamos fazendo por onde ter. Crer 
que tenham feito um "trabalho•, um "feitiço• qual
quer para nós e que seja isto o motivo pelo qual 
nossa vida se encontra confusa, revela o quanto 
somos confusos. Primeiro que é muito cômodo 
transferir para este ou aquele espírito, esta ou 
aquela religião a tarefa de mudar o curso da nossa 
existência, segundo que nunhum mal pode afetar 
quem só deseja o bem e procura servir e terceiro, 
Buda tinha razão mesmo, o maior dos males é de 
fato a ignorância. 

Adailton Santana 

LBV: Trabalho Permanente pela Infância 
A mortalidade infantil é um dos mais sérios 

problemas enfrentados pelo Nordeste, na 
atualidade. Recente pesquisa revela que, 
em pelo menos cinco dos nove estados que 
formam a região, a taxa de mortalidade in
fantil aumentou da média de 95 óbitos por 
mil nascidos em 93 para 139 por mil em 94. 
Órgãos governamentais voltados para a 
questão já pensam em decretar estado de 
calamidade pública na região devido à gra
vidade do problema. 

A LEGIÃO DA BOA VONTADE (LBV), Or
ganização Não Governamental que luta 
pela defesa dos Direitos da Criança e do 
·Adolescente, realiza permanentes e pio
neiros projetos de combate à fome e à 
mortalidade infantil no Nordeste Brasilei
ro. Apesar de não receber verbas oficiais 

e de grupos econômicos, a Entidade dirigida 
pelo jornalista José de Paiva Neto, man
tém diversas creches espalhadas pelas 
principais cidades nordestinas, evitando 
a desnutrição e morte de milhares de crian
ças carentes. A instituição lança também 
programas de esclarecimento à popula
ção. Exemplo disso é a Campanha "Soli
dariedade Mundial pelos Direitos da 
Criança", na qual são realizadas pales
tras, com o apoio de profissionais da 
saúde, junto à população menos favoreci
da, dando noções de higiene, nutrição e 
educação dentro do ambiente familiar, 
chamando a atenção para os Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes que devem 
ser respeitados e postos em prática, 
conforme exemplifica a LBV mundial. 

----CONVITES -TALÕES DE NOTAS FISCAIS - IMPRESSOS EM GERAL 

( TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS HÁ 55 ANOS ) 

Direção: Telmo Santiago 

Rua Getúlio Vargas, 46 - Centro - Nova Iguaçu ·- RJ - Tel.: 767-5470 
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Indústria e Com. de Carimbos e Gráfica Ltda. 

*Carimbos *Datadores *Numeradores *Estojo 
de Bolso *Placas de Acrílicos *Placas p/ autos 

*Cartões de Visita *Convites de Casamento 
*Calendário de Bolso, etc. 

Direção: João Batista Barbosa 

Queimados: Rua Padre Marques, 31 sala 11 
Nova lguaçu:'Fel.: 767-1227 

Trav. Yboty 17 • (Em frente a 84ª ZE) 
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ACIBER TEM NOVA DIRETORIA 

Komel Szabó confirmado na presidência 
daACIBER 

Assembléia realizada no último 
dia 30/08, nas dependências da 
ABEU - Associação Brasileira de 
Ensino Universitário - em Belford 
Roxç, ocorreu a eleição da nova 
Diretoria da Aciber para o período 
94/%. 

Transcorrida em clima de cordiali
dade, os associados elegeram em 
chapa única, os membros dessa dire
toria, que confirmou na presidência 
da entidade por mais dois anos, 
Kornel Szabó, da Lubrizol. 

Secretariada por Geraldo José da 
Mota que junto com Waldir Vilela e 
Komel compuseram a mesa da as
sembléia. 

O primei
ro voto de
positado foi 
odaMadei
rex, repre
sentada por 
João Cor
reia, se
guindo-se 
os demais ,,.._.......,._-

l!..__~!.____..!!!~:::::!!!!!!!I 

associados Herbert Than, repre-
aptos a sentando a Bayer, deposita 

seu voto na urna exercerem 
o direito de voto na citada Assem
bléia (Nas entidades particulares 
o voto é um direito. não uma im
posição). 

Funcionaram na comissão eleitoral 
os seguintes: David Barbosa, Rai
mundo Curie! Campos e João Luiz 
Gatto, e como escrutinadores Nilo 
Paes e João Luiz Gatto. 

A nova Diretoria ficou assim 
constituída-: Presidente: Kornel Sza
bó -1 ° Vice-Presidente: João Batista 
de Almeida - 2° Vice- Presidente: 
Renato da Silva Souza - 1 ° Secretá
rio: Geraldo José da Mota -2° Secre
tário: Fernanda Bivehieri Soares - 1 ° 
Tesoureiro: Otília da Silva Rocha e 
Antonio-José Tenório como 2° Te
soureiro. 

Na presidência do Conselho Deli
berativo: Herbert Rudolf Than. 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 
MENEZES JÚNIOR 

Legalizações de Empresas • Escritas Contábeis e Fiscais 

Imposto de Renda - Balanços - Contratos, etc ... 

1 "HONESTIDADE E SERIEDADE A SEU SERVIÇO" 1 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2171 -1° and. - Centro - N. Iguaçu - Tel.: 768-5847 
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sârità .{em pé ri<> êéiilíÔ)i junto Com • ·:fltia _jf 
"pa.to'tlnha" qu& curtrut adold1,1,~o• com ela, :, ,. 

. ' a fyi.tf~: : '" .Y ,''>,/lf ~ • ,, 
Papal Tarso Paulo, -~brlu as_·porta~:;,(, ~ ': 

1 de·sua KARIUCHA para' faz:er p. 'ale'.- \~ ;:;;;=;;;;:;;;;;;;,.~;;; " ; 

~ ~~ª o'!~~~t~~~~~t~~~1l~:~-~\Y:=:(®~'.:~ :.::;~:;;i~f~::·;::.:: 
_ tomo de uma mesa cheia dê gulose1-, 1havarri mais do que __ ? mé3.~-~rilruin~~r 
' mas para a garotada, além do tradP dQs diamãntes/dêínonstiando tQdif 
cional bolo, para comemorar sélJ ol- a alegrJáqÔe_ inyadia·sêu fÓven\'.~ ) 
tavo aniversário. pírito. _.,,., .. ,, •Ú:: ;:: ? , _ ._,.. _ ., ·· .,, _ ,. ·· · ;= 

1 A espertJssima gatinha curtiu A ga(otada nãô fez. :por menos, ê':: 
·adoidado· a festinha preparada pe,. curtiuj_qq\~fOm a,gatil)ha, com.t9day 
lo papai, e seus olhinhos infantis brf-· a erwrgtá/pfóprla :das crianças. ·=·•· ')'."= 

. ·:· .\:':\}\;\(•::;:;:::;:· ·.•.• . 

SÃO JOÃO DE MERITI 

Jovens prestam 
juramento à Bandeira 

Os jovens excedentes que prestaram jura-
mento à Bandeira Nacional · 

S.João de Meriti - Nas comemorações 
da Semana da Pátria, jovens pertencentes 
ao excesso de contingente alistados na 14ª 
Delegacia do Seiviço Militar local, presta
ram juramento à Bandeira Nacional, 
diante de autoridades civis e militares, sob 
os acordes do Hino Nacional, executado 
pela Banda Marcial do município. 

A cerimônia sob o comando do Cap. 
Benigno, Delegado da .Tunta Militar do 
município, contou com a presença do Pre-

j 

Cap. Benigno, o Prefeito MICA em anima-
do bate-papo com os convidados. 

feito Adilmar Arcênio - MICA - Cel. De
lano (Cmte. da Escola de Material Béli
co=EMB), Cel.Dirceu (Cmte. do 21º 
BPM), Dep. Antonio de Carvalho, Angela 
Theodoro (Governo), Romeu Menezes 
(Educação), Tte. Cel. Vander (Sub. Cmte. 
da EMB), Darci Cianni (repr. o Pref. Ja
ca), Sérgio Neto Claro, (Pres. do Sinoo
vame ), Mário Andrade (Dir. do SEN AC), 
Nilson de Almeida (Dir. Cedae ), Denise 
Pinheiro (Ass. de Imprensa da PMSJM), 
JoséAmorim (ex-prefeito do município) e 
João Alexandre (repr. o ver. Benilton 
Paz). Após o ato cívico foi oferecido um 
coquetel aos convidados. 

Centro de Educação Moderna 
e Jardim Escola Castelinho 

e 
E 
M 

Rua Virgilina Bicchieri, 61 Belford Roxo - RJ - Tel.: 761-4881 
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COLUNA . e 

.DO 

GJITO 

JOSÉ VICENTE MIRANDA 

foi medicado no Posto de 

Saúde Vasco Barcellos, onde 
tomou três injeções 
anti-rábicas. 

Quando deixava sua casa, 

no K 11, VICENTE foi vítima 

de uma dentada perdida ao 
passar por uma briga de 

cães, que disputam o tráfico 

de osso daquele bairro, 

liderado pelo cão traficante 
Totó da Juma. 

No K 11 e Morro da Caixa 

D'Água há muito vem se 

verificando brigas entre cães 
pela disputa de bocas de 
osso sem que os cães 

pastores da PM tomem 
providências. 

Ao que parece, os cães 
da PM também estão 

proibidos de confronto com 
traficantes. 

* DIA DA IMPRENSA teve 

almoço promovido pelo 
empresário Humphrey 

Guabiraba, da OUTRA COISA, 

onde o amor é doce. (Mas 
use camisinha). 

* Grato ao CDL - Clube de 

Diretores Lojistas - pelo 

convite para o evento em que 

aquela entidade homenageou 

jornalistas pela passagem do 

DIA DA IMPRENSA. 

Estava chovendo e este 

GATO, como seus colegas, 

não gosta de água. 

* Denúncia para o filho de 

ALBERTO LUIZ DE OLIVEIRA, 

que é da Polícia Federal: 

prostituta que faz ponto na 

Praça da Liberdade não está 

dando NOTA FISCAL aos 

fregu~ses. 

Por hoje é só! 

Agora este GATO vai tomar 
seu pires de uísque e assistir 
na tevê cenas de sexo e 
violência. 

Só podia ser na Globo, 
claro! 

Totó da Juma, Líder do 
tráfico de osso no bairro K 11. 

NÃO FIQUE COM RAIVA! 

' 

LANCHONETE 

PA~.~!fi~:~e~ ~~or :!ç~'A No 
COMANCHE 

o Amor é 
muito mais 

Amor! 

Vacine Seu Cão Amigo 
A RAIVA MATA!!! 

Lanches e Bebidas em geral 
· Direção do Pascoal 

Rua Otávio Tarquínio, 16 - Nova Iguaçu 

Centro Educativo Arca de Noé Ltda. 
r 

._· CUBSOS ·t>·O.' . •. . •.• . . ::: 

MATERNA:L 
' ,_ .• ~ 
A ,. ª SER·1·e ".·:•_· .. :··.. -

l,·=· --="--'-----'::, ~ 1-\.-""""'• =.;ª :..==---·=·hf---..=<I:1~f =::::~:ii'.~-::lt~:::::.;,,, ~· -,~1 

Direção: Otílio S. Rocha, 
Edna F; da S. Rocha e Suzi Canuto. 

Tel.: 761-5202 
Rua dos Crisântemos, nº 5 

Santa Amélia - Belford Roxo - RJ 

MOTEL 
Suítes de luxo com TV a cores -

Cine Privê - O Melhor Som -
Cozinha de Primeira 

Piscina com Sauna e 
Hidromassagem 
Com este anúncio 

Desconto Comanche 20% Dom a Sexta. 

Av. Gov. Roberto Silveira, 1520 
- Tel.: 767-1922 

(Em frente ao Aero Club Nova Iguaçu) 

ALÔ! PROPRIETÁRIOS DE EMPRESAS JORNALÍSTICAS DA BAIXADA! 

Você tem, no dia 10 de outubro, um compromisso consigo mesmo! Compareça na 
reunião para a fundação da Ass.ociação das Empresas Jornalísticas da Baixada. 

LOCAL: FUNDAÇÃO JOSÉ LEMOS 
END.: RUA SUZANO, 36 - PONTO CHIC - NOVA IGUAÇU - HORA: 19:00 h 
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MIGUEL PEREIRA 
A arte divina fez um pe1 feito casa

mento entre Miguel Pereira e a Pri
mavera onde as roseiras multiplicam 
a beleza da cidade serrana, conhecida 
como a Cidade das Rosas, que tem o 
terceiro melhor clima do mundo. É 
um lindo passeio. Agradeço a carta da 
Secretaria de Cultura, informando 
que está preparando a festa da cidade 

' em Outubro. 

TEATROSESC 
Após uma bonita apresentação no 

SESC Meriti, a Comédia já está no pal
co do SESC Madureira com exibição de 
um só ator, André Rangel. Mas fora do 
palco tem total atenção do produtor 
Marcelo Saygon, que assina a Comédia 
"A Primeira A Gente Nunca Esquece". 

VISÃO RIO 
André Rangel comanda o Programa 

Visão Rio no Canal 9 onde faz entre
vistas, sábado, às 14 hs. Gostei. 

* O cantor Renato Terra está traba
lhando com a mídia seu LP e vai fazen
do sucesso com seu "Meu Grande 
Amor", tema de A Viagem. Depois fará 
show pelo país. 

* Ed Muzarife vai arrebentando às 4 
hs na Rádio Globo com muita música 
e informação. 

* Vem aí o CD de Luiz Vieira, o Co
municador Nacional. Aliás, dentro de 

três anos, vai acabar o LP. A tecnologia 
está a mil. 

* Canabrava está fazendo muito show 
e superlotou o Miguel Pereira Atlético 
Clube. Foi uma loucura. Ele é o cachê 
mais caro da Escolinha. 

OUTRAS 
# A pintora Marilen Monteiro ex

pôs suas manhas no Sesc Meriti. São 
nove obras da sétima apresentação da 
artista. 

# Um abraço para o diretor Juca, do 
Teatro Sesc · 
Meriti, que 
atua há mui
to tempo na 
casa. 

# Laila 
Edais come
çou a carrei
ra expondo 
no Salão Na-

cional de Be- b~~~~~~~!'.ll 
las Artes em 
1969. Re
centemente 
mostrou 

O ator André A:ingel, faz 
sozinho, a platéia 

deliciar-se com sua 
performance teatral. 

suas pinturasbo Sesc Meriti. 

# Muito bonita a "Feira de Bordados 
de lbitinga" no Shopping Sendas Meri
ti. A casa estava lotada. Agradeço a 
recepção. 

# A Sé de N.S.Aparecida está pron
!inha para aFesta da Padroeira do Bra-

cissão. Em 
Nilópolis. 

# O Cen
tro Cultural 
Manoel Ta
bella rece-

História de 
Nova Igua
çu" no des
file de Sete 

O charme e beleza da 
escorpiana Sandra Fraga 

Frutuoso, fã da 
Beija-Flor Leonardo 
Vieira e Sílvia Pfeifer. 

de Setembro das mãos do Prefeito Al-
tamir Gomes. 

PETSOLD VACILOU 
Nota zero geral para a Comissão Or

ganizadora de Tereza Petsold do Festi
val de Dança no Sesc Nova Iguaçu, que 
expulsou a Imprensa do Teatro, dizen
do que a preferência era do público e 
que a mesma teria que fazer a cobertura 
em pé. Tereza também disse: jornalista 
tem que ficar em pé. O show de estre
lismo e prepotência da comissão estava 
insuportável e parecia que estava no 
mais importante Teatro europeu, prin
cipalmente Tereza. Recomendo-lhes 
uma leitura bíblica, filosófica e um cur
so de etiqueta social. 

CULINÁRIA 
O Centro de Atendimento Comunitá

rio Nelson Abrão David está com a 

•. 

IMÓVEIS A VENDA 
Tel.: 767-7243 - Creci: 11422 

HOTEL SAYONARA 
3 CASAS: 2 qts, si, coz. 

banh. 2 loj.: Perto Posto Tio 
Luiz US$ 30.000. 

QUEIMADOS - Casa: 3qts, 
sala, copa/coz., banh., área ser., 

cont. por não ser do ramo, no
vo, no centro. 

B. ROXO - Passo Posto de 
Gasolina. Melhores pontos da 
cidade. Vendo motivo de via
gem. Cont. Novo. 

VISITE-NOS 

ROD. PRES. OUTRA, KM 7 

.~ 

inscrição aberta ao Curso de Culinária 
Nestlé. Fica na ex- quadra da Bcija
Flor. São 400 vagas. 

HANDBALL 
Terminou em 20 a 20 o jogo de 

Handbol Masculino entre Nilópolis e 
Áustria na Beija-Flor. Os dois times 
mostraram muita garra e foram muito 
aplaudidos por uma grande platéia 
principalmente de gatinhas. Depois 
foi servido um jantar de confraterni
zação no Esotérico's Bar. O time au
tríaco está em excursão pelo Brasil. 

CHARGES 
Flávio Nakandakare desfraldará a 

carreira de Chargista no SESC Iguaçu 
onde exibirá 20 obras em Novembro. 
Flávio começou a carreira no Jornal 
Sem Fronteiras que abriu as portas ao 
talento local. 

POLÍTICA 
1 - Parabenizo a classe dos Profes

sores pelo seu dia. A classe é a número 
um do social pois ninguém é ninguém 
sem o mestre. Mede- se o progresso de 
uma nação pela cultura de seu povo! 
Ela merece um digno salário! 

REAL 
2- 0 CONGRESSO NACIONAL até 

hoje não aprovou a MP que criou o 
real. E se não aprovam, com que moeda 
iremos transar? Heim ... ? 

,, 

' 

' 

garagem. US$ 15.000. , 
QUEIMADOS - Area 

63.000 mts2, USS 20.000. 
M. AGUDO - Urgente. 

Passo uma loja centro e/ 148 
m2 mais um girau. Cont. novo. 
Motivo de viagem. 

SÃO JOÃO DE MERITI - TEL.: 756-2863 
QUEIMADOS · Sobrado: 

2qts., sala, ooz., banh., USS 9.000. 
JARDIM ESPLANADA -

Nova Iguaçu - Casa: 2 qts, sala, 
copa/coz., piscina, salão festas, 
garagem 2 carros US$ 60.000. 

TERRENO - Nova Iguaçu -
Centro - 480 mts2, US$14.000. 

NOVA IGUAÇU - Centro 
- Casa: 3 qts, sala copa/coz., 

1 banh., gar. p/ 5 carros, área de 
1 1200 mts2. USS 80.000. 

AUSTIN-Vendominisftioc/ 

1 

uma senhora casa, e de caseiro, 
bem locali:zada, muitas frutas e 
murada. Motivo de viagem. 

8. ROXO - Lanchonete pas
so ponto, movimento acima de 
12 mil reais. Mensal frente à 
Praça. Urgente. Motivo outro 
negócio. P. 70 mil reais. 

CERÂMICA - Urgente 
passo Armarinho, e/ estoque 

8 

8. ROXO - Vendo casa de 
sucos, no calçadão, bem loca
lizada, movimento acima de 
10 mil reais. Mensal. Cont. 
novo. P. 38 mil reais. 

NOVA IGUAÇU · Ur
gente -Vendocasasucoselan
chonete. Bem localizada. Vá
rios Pontos. Movimento Bom. 
E. todos os tipos de preços. 

SANTA EUGÊNIA - Ur
gente vendo uma casa e/ 3 
quartos e sala, 2 banheiros, co
zinha e garagem, quintal 
grande. 12 mil reais a combi
nar. Aceito carro e tel. parte 
do pagamento. 

BAIXADA FLUMI-
NENSE- VENDO OUTRAS 
CASAS BEM LOCALIZA
DAS, VÁRIOS PREÇOS 

RENATO 

"ACREDITANDO NO 
QUE FAZ" 
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DIREITO 

A FRAUDE 
Como conceituar a fraude? Ob

jetivamente, com a fraude, busca
se a ocultação da vetdade. Consti
tui, sempre, ato lesivo a terceiros, 
ou à própria coletividade. O instru
mento da fraude é o artifício, o 
ardil, o engano proposital·, a má-fé. 
No direito a fraude, tipicamente 
considerada, passeia com vários 
de seus ramos. No direito civil, ~ 
fraude contra credores, constitui 
fator de anulabilidade do ato jurídi
co. No direito processual penal, 
constitui figura típica e, ainda, cir
cunstâncias do crime. Mas, o que 
nos interessa, particularmente, no 
momento político atual, é a fraude 
eleitoral. 

Conta-se que um soba nordesti
no, desses coronelões, que fazia, 
também, às vezes de juiz de paz, 
visitado por candidatos em busca 
de seus favores eleitorais, dizia pa
ra seus áulicos, quando estes se 
retiravam: "Em eleição, não me in
teressa o candidato. Eu gosto 
mesmo é das verdinhas". sorria e 
cofiava os seus espessos bigodes. 
Essa é a fraude argentária, movida 
pelo dinheiro. Há a outra espécie, 
movida pelo sentimento da ami
zade ou da política. Ambas são no
civas, pois desrespeitam o senti
mento popular e tisnam as eleições 
na sua verdadeira e real expressão. 
Como se manifesta a fraude nas 
eleições? É mais importante per
guntar, como evitar a fraude. 

Esse é o papel que cabe a cada 
eleitor e aos partidos no exercício 

· ECOLOGIA 
SILMARIA BERRIEL Lucllh1 de C. Gimenez 

O REINO DA BESTA 
da vigilância e na fiscalização-~Mui- A vida é manifestação sublime 
tas vezes, o fiscal, na apuração, é da inteligência divina (Deus). 
mal recebido e até escrutinadores criador dos mundos e de todos 
se sente·m incomodados com a os seres vivos, homens e ani
presença do fiscal. É mal sinal. Ali mais: tudo vive, tudo vibra, nu
deve estar sendo engendrado ai- ma emocionante harmonia, nu
go, pode ter certeza. A fiscalização 
não é favor, é direito público sub- ma sequência lógica, numa 
jetivo dos partidos políticos. Há corrente perfeita nascem, ~e
episódios em que a prepotência senvolvem-se, vivem e morrem 
coage o fiscal com ameaças de homens e animais, cumprindo 
prisão, ou retirada do recinto de as suas funções biológicas, ca
apuração, só porque, no exercício sande, acasalando, procriando, 
da sua fu.nção, o fiscal pede uma procriando, enfim, perpetuando 
recontagem ou defende um voto. suas espécies, em obediência 
A intimidação, ou anulação do fis- às Leis Superiores, gravadas 
cal, é um passo para perpetração nas consciências de todos os 
da fraude. A eleição não é para a viventes. Mas, (sempre existe o 
Justiça Eleitoral, bastar a si pró- mas) 0 homem, na sua intole
pria, mas esta, sim, o instrumento rante vaidade, auto-intitulou-se 
de defesa da manifestação demo-
crática do povo, cuja lisura lhe "rei da criação" e, na sua profun
compete preservar. Isto só será da e obscura inconsciência en
possível se a fiscalização dos par- tende que ser Rei é ser forte, 
tidos funcionar com eficiência, res- poderoso, indestrutível; que, 
peito e liberdade. Possa cada par- com essas qualidades, o mun
tido se organizar. nas mesas do era seu domínio absoluto e, 
receptoras e nas de apurações, r subjugar, aprisionar, torturar, 
nesta, recolhendo cada mapa de ~ matar, enfim, Destruir é a sua 
urna apurada, computar por esses missão neste planeta. Aí, coita
mapas os votos dos candidatos, dos dos animais ditos e·até hoje 
para confrontá-los q~ando apre- não comprovados irracionais! 
sen!ado o resultado final. Pobres seres, espíritos simples, 

Nao basta condenar a frau~~• ou ue resistem a •milênios 
verberar contra as que se not1c1am. ~uros, q _ . 
Mais importante é se organizar e a~ perversoes e aos cn~es he-
trabalhar para que elas não acon- d1ondos cor:,tra eles_ prat1c~d~s 
teçam. pelos homens (os ditos arnm~,s 

racionais !). Os homens tem 
* Silmária Berriel é advogada- mães, irmãos, esposas, pais, fi-

lhos etc ... Os animais (segundo 
eles) não! Homens sentem 
dores, humilhações, saudades, 
os animais, não! Um homem fe
rido, doente, sofre, tem de ser 
medicado, operado, alimenta
do, um animal: não! Se se afas
ta, por qualquer motivo, um filho 
de u'a mãe, há dor, pranto, lágri
mas, revolta, sofrimento; dos 
animais se afastam todos os fi
lhos, vendidos, que são nas ca
sas especializadas, canis, aviá
rios, etc .. . pela sua beleza, raça 
ou, barbaridade: para serem 
trucidadas, assassinadas nos 
baixos e macabros rituais de 
magia negra, candomblé, ma
cumba, sei lá mais que coisa do 
diabo! Que de Deus não são. 

Se, realmente, o homem é rei, 
resta-me, e a nós todos os hu
manos sensíveis, saber qual é o 
seu reino: que não é o reino de 
Deus, não há dúvida. 

Deus não oprime, náo humi
lha não tortura e não assassina! 

' 
Deus, não é covarde, violento, 
perverso! 
. Deus é Vida, Luz, Amor; seu 
reino é de Paz, o homem, nega
ção destas verdades, não é ani
mal, é a Besta, temida e mald ita: 
seu reino é o dos infernos! que 
mata e destrói tudo a seu redor: 
crianças, plantas, bois, pin
guins, flores, tudo enfim! 
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ADVOCACIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PIERQ Retífica de Motores ::::!::::iij;ffli~:1::i:m::~::::::s:1r,1::m'e$1i:m:111::::11 
Trabalhista, Família, Civel, Previdenciárias e 

$ Acidente do Trabalho. 

Anna Maria Martins Duarte Fávaro 
Luiz Carlos Fávaro 

R. Bernardino de Melo, 2075 s/ 204 - N. 1. - Tel: 767-3825 

,e (J, (,t (J, "O MELHOR DA 

t:;),..;,h,1,i,./fD COZINHA ÁRABE" 
~ O Atendimento que 

--- · - Você Merece 

Em Nova Iguaçu: 
Rua Dr. Barros Júnior, 644 

Av. Amaral Peixoto, 631 

Em Queimados: 
R. Ver. Marinho H. Oliveira, 222 

Em São João de Meriti: 
Shopping Sendas Loja C 55. 
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, 1 ,, . ,. , , z , , Industria e Comércio 
Motores a Gasolina e Álcool 

Agora em Nova lguaçu-Nilópolis-São João de Meriti 
Av. Pres. Cosia e Silva, 1069- Mesquita - N. Iguaçu - RJ 

(antiga Getúlio de Moura) 
Fones: 796-4726 e 796-1895 

-.;,ieJUUffieJb\l 
&Ullllt)(t()I 

PIZZAS 
SALGADOS 

DOCES FINOS 
SORVETES 

TRAV. MARIANO OE MOURA. 85 

NOVA IGUAÇU._ - RJ 

JORNAi SEM FRONTEIRAS 

DOENÇAS EMOCIONAIS 
PSIQUIATRIA- MEDICINA PSICOSSOMÁTICA 

Professor da Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO 

CREMERJ: 52.27282-5 - Tel.: 768-3884 

~.~ 
Direção: Manuel J. S. Robalinho 

Entregas à 
Domicílio 

Recebemos "Tickets• 
como forma de 

pagamento 

Aceitamos Cartões cie Crédito 
Rua Dr. Thibau, 20 -Tel.: 768-3760 

Centro - Nova Iguaçu - RJ 



CLUBS DE SERVIÇO 

QUEIMADOS DÁ POSSE A 
MAIS UM SÓCIO 

Juvenal1 prea. do Queimados, coloca o dia1inti"o em Luiz 
Claudio, observado por Darcy Chuff, do H.1-Leate. 

Na reunião plenária do dia 28/08, o 
R.C. Queimados, sob o comando de Ju
venal de Almeida, empossou o seu mais 
novo companheiro Luiz Claudio, em so
lenidade simples, mas com compareci
mento expressivo de seus componentes. 

Nesta reunião foi anunciado a realiza
ção do Forum de Serviços Internos em 
conjunto com a Casa da Amizade, que 
aconteceu no dia 11/09 

Atualmente este clube está trabalhan
do para a fundação de uma unidade de 
INTERACT e também a instalação de 
um consultório médico-dentário. 
- A reunião foi florida co·m a presença 
de Miriam de Almeida e Sonia Azevedo. 

PALESTRANTE DÁ "BOLO" 
NO MESQUITA 

Sr. Joeé Heir dos Reis, tio do jogador "ZINHO', entregou 
uma camisa autografada, .ao Pres. Alberto Botelho, 

(esquerda), para aer leiloada, angariando rec-ureoe para 
euas atividades aseistenciais. 

No dia 30/08, havia uma palestra pro
gramada pelo R.C. Mesquita com o "Pie
sidente da CBF, Ricardo Teixeira, que 
com uma desculpa esfarrapada, tendo 
antes confirmado sua presença, frustrou 
a todos quantos lá acorreram para ouvi
rem a palestra que não houve, principal
mente as crianças que esperavam algum 
"craque" da Seleção Tetra Campeã do 
Mundo_ É dev~ras constrangedor, 
constatar-se que algumas pessoas não 

artista plástico e arquiteto Aschaeffer. têm o míni
mo dedecên
eia para curn- L--_:_.:.,_..;.__....;.;;~;;.;;.._;_...;.....;._=..;._;;;.__..:.;.;;;,...,_;;;.,;.;;;:;,.= 

COELHO DA ROCHA 
INSTITUIU CERTIFlCADO 

DO MÉRITO PROFISSIONAL 

Lenora Milesi, profunda conhecedora 
do assunto fez de sua palestra uma poe
sia, dada a sirnplicidade e o alio astral 
que passa às pessoas. Por mais de duas 
horas, levou um papo gostoso (raríssimo 
nesses dias), que poderia ter varado pela 
madrugada a dentro, que não cansaria. 
Entre as mais belas citações de Milesi, 
destacamos esta jóia_: " O canto do pás
saro é um "man tra". E como q uc fazendo 
despertar o dia pela manhã". 

prir com a palavra empenhada. 

RAMON GUEDES PROFERIU 
PALESTRA NO NOVA 1(3UAÇU 

Ramon Guede& recebe de Hércules Alpino. Pres. do Nova 
Iguaçu, o Cert1hcado de Part1cip11ç.io, obaef'\iadc por 

Oarcy ChuH (Tá em todas, e mole?). 

Lotado como sempre, o Nova Iguaçu, 
recebeu a visita do Rotariano Ramon 
Guedes e Presi <.nte da Junta Comercial 
do Estado, que anunciou para brC\C a 
instalação de 20 Delegacia de se, órgão 
em vários municípios, a fim de agilizar os 
procedimentos de legalização de empre
sas. Ramon Guedes disse que a primeira 
delas será no município de Campos -
urna espécie de mini-Junta. onde um pro
cesso irá dar entrada pela manhã e pode
rá estar solucionada ã tarde. 

COMISSÃO PRÓ 
JUVENTUDE REALIZOU 

ENCONTRO DE TRABALHO 

O Auditório (aala) - repleta de jovens que ouviram 
lllenlamente as inotruçi,ee da mesa dos trabolhos, preeidida 

po< Luiz Joaquim. 

A Comissão Pró Juventude do Distrito 
4570, promoveu a RELlC - Reunião de 
líderes de Interact Clubs, sob a coorde
nação de Luiz Joaquim, do R.C. Penha, 
que aconteceu no institu_to São João Ba
lista, no Meier, para onde acorreram ro
taryanos, interactianos e rotaractianos, 
em reunião de trabalho mas não menos 
descontraída, como é próprio dos jovens. 
Os rotaracts e Interacts são compostos por 
jovens entre 14 e 18 anos e de 18 a 30-

Lecir do Amaral (dire,ta) foz a entrega do Certllicado do 
Mérito Profissional • Oalmo Quaglioni. fundador do 

Coelho da Rocha. 

O Coelho da Rocha, instituiu desde a 
reunião do dia 02/09, o CERTIFICADO 
DO MÉRITO PROFISSIONALquesen1 
entregue primeiramente a cada um dos 
companheiro~ do Rotary, para homena
gear aquele que com o seu trabalho ho
nesto, profícuo contribuem com sua par
cela no progrcs o da sociedade. 

Nesta avant ~prcm iére foi agraciado Dai
mo Quaglioni, alfaiate e um dos funda
dores desta unidade rotária, o primeiro da 
série. Ao agradecera título Quaglioni afir
mou: "Não tenho palavras para colocar 
meus agradecimentos aos companheiros. 
Neste dia Cesar Bauso homenageou J. 
Fontes, pelo dia do Repórter-fotográfico. 

ALEGRIA EM DOSE DUPLA 

Iara Lima entrega um preeentinho a lenora Mileai, em 
agradecimento a aua 11gradabilíaaima palestra. 

A Casa da Amizade do RC. Belford Roxo 
realizou um~ promoção 
em dose dupla, que fez a 
alegria de quantos lá 
compareceram para as
sistir a palestra da nume
róloga Lenora Milesi e 
apreciar as belas telas do 

DOMINGOS REZENDE 
VISITOU O VILAR DOS TELES 

Irene de Oliveira, Domingos Rezende do Oliveira • Edeaio 
Infante, prea. do R.C. Sao Joiio de Meirití-Vilar doe Teles 

na reunião festiva da visita do segundo. 

Nos amplos salões do Bcef Place, em 
S. João de Meriti, o Vilar dos Teles pre
parou uma magnífica recepção para a 
visita oficial do Gov. Domingos Re
zende de Oliveira, na qual estiveram 
presentes membros de 33 clubes do Dis
trito 4570 e 22 presidentes de várias uni
dades rotárias. O scnâo da reunião foi o 
som da casa que estava inaudível, preju
dicando, em parte, o brilho da festa. 

O• 28 componentes da caravana do Coelho da Rocha, 
exibem orgulhosoe, oe três troféus conquletadoa. 

Nesta oportunidade o COELHO DA 
ROCHA foi tri - arrebatou o troféu de 
maior caravana, da proporcional e de ca
ravana feminina maior. A caravana mais 
distante foi, mais uma vez, a de Ipanema. 

ACEITAMOSUSTADECASAMENTO 

Telecomunicações Ltda. Porcelana Chinesa - Bijouterias -
Cerâmicas - Cristais - Quadros -

Peças em Estilo Country 
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Especializada em Central de Portaria, 
lnterfone, Projeto e Instalação, Manutenção 

compra e venda circµito fechado de TU, 
Antena coletiva e Parabólica. 

262-7847 ( Orçamento sem Compromisso ) 

J~NAl SEM FRONTEIRAS 

ARTIGOS IMPORTADOS: 
Flores, Folhagens, Perfumes, Óculos, 

Relógios, etc. 
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POLÍTICA . 

MERITI PROMOVE DEBATE 
ENTRE CANDIDATOS 

Tendo como coordenador o prof. Paulo Cesar 
Luis Furtado e atuação marcante do rotariano 
Hilário Gonçalves, o conceituado Colégio Vitó
ria reuniu no auditório de seu centro cultural 
aproximadamente trezentas lideranças comuni
tárias e empresariais, entidades classistas e 
clubes de serviço, além de lideranças estudantis 
que sabatinaram, durante aproximadamente 
quatro horas,dezoito postulantes a cadeiras na 
Assembléia Legislativa e Câmara Federal, os 
quais ouviram reivindicações da comunidade e 
apresentaram suas plataformas políticas_ 

Paulo de Almeida, Carlos Trigo (federais), Domingos de 
Freitas e Edson Tessier (estaduais), participantes do debate. 

Participaram do evento os candidatos Edson 
Tessier, Domingos de Freitas, Carlos Trigo, 
Paulo de Almeida, Francisco Costa, Kaká, De
noziro Afonso, Sérgio Bonato, Roberto Cer
deira, Jesus Cabral, José Cezar, Eugênio Onça, 

Jamil Gazal, José Carlos, Aurênio Viana, Agos
tinho Guerreiro e Heliomar Santos_ 

Um importante encontro já que naquele mes
mo horário era realizado um showmício de um 
dos mais fortes candidatos ao Governo do Es
tado, o que significa o interesse daquelas lide
ranças, for
madoras de 
opinião, em 
conhecer 
melhor os 
candid atos 
que repre
sentarão 
aquela comu
nidade_ 

Lamenta Prof. Paulo Cesar e Hilário Gonçalves 
velmente al- ladeados por alguns dos candidatos_ 

guns candidatos não corresponderam ao ca
rinho daquela seleta platéia e num total des
respeito aos organizadores do debate e demais 
colegas se retiraram logo no início, após faze
rem sua apresentação. 

Parabéns aos que permaneceram, pois es
tas atitudes é que dignificam e dão credibili
dade ao político. 

Também parabenizamos ao Prof. Paulo 
Cesar, Diretor do Vitória por esta bela ini
cia tiva de capacitação política à comuni
dade. Que seja um espelho para o sistema 

Novos e Usados 
tel. 767-2712 

Rua Lauro Muller, 15 
Centro - Nova Iguaçu 

Nelson Júnior 
(INTERINO) 

educacional de nossa pátria_ 

·-VOTO NULO: 
Um voto pode ser-considerado nulo por dóis 

motivos: primeiro, porque não ficou claro para a 
mesa apuradora a opção do eleitor ( candidato 
inexistente ou com impossibilidade de ser iden
tificado), segundo: o eleitor preencheu a cédula 
errada ( evite isso), escrevendo insultos ou outra 
coisa qualquer_ 

VOTO EM BRANCO: 
Não deixe o seu voto em branco, mesmo que 

você não aceite este tipo de processo eleitoral, 
os candidatos, ou outro motivo. O voto em bran
co proporciona a oportunidade de ser fraudado_ 
A omissão é a pior das covardias_ 

VOTO ÚTIL: 
É quando você, levado por pesquisas eleito

rais, deixa de votar conscientemente no candida
to de sua preferência e, como uma "Maria vai 
com as outras" segue a maioria, votando no que 
tem, supostamente, mais chances de vencer. 

Km 15 - Via Outra 
LOJA: 

ARMÁRIO DUAS PORTAS CADEIRA GIRA1'Ôfl1.A 
1.00X0.42X1.6!i 

CADEIRA GIIWÓAIA 
AIJXILWI 

MESA P/ MÁQUINA 
0.60x0.45x0.67 

Direção Evangélica 
Até aqui nos ajudou o Senhor. 

1c-:.,.,.-.,.,, .. \.-.-.-.-.. .-... :: .. :-: .... '. .. -, ... ,-.-... .,_._._._._ ..... ,.-.. -. , . .-. _. -, __ , __ .,,_ .. , .. >.,,. r.: ~: :::.:.-.-· ·. ,,_., · .-.-;;..,, · -r. . ?-.,, t · -.-· · · · · · · ,, , · · n .,,,, .. ··-' .', < .'--+ · ··<l 

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1702 

Centro - Nova Iguaçu - RJ. 

FÁBRICA: 

Rua Pará, 8 - Mesquita - Nova guaçu - RJ 

a co21 > 196-s467 

1 ª QUINZENA/ SET/94 JOUll SEM-FRONTEIRAS · 1.1 



--------------l \Giê:J 'lk ,, .·. r0 · ·.· '""!''' ,:, '':"'Hi'';;· '}\< ·• :;\"~' : ,,·,,;,\ ·:; 1---~-------.,. . EIMAO S SEM,,.FEtONTElRAS.,, 

IX~ Feira R 

=·-:-.-.;.: _ :.r>;:.,:.:::-:?::·;;_·::•: -.: :.·: ~::• .... ,.:- _ _ , -·: ::. · _ :_.: .-:: . : :_: · : : ·1:: ··-~;-:--_>: :. : -... :·:. _ 'S!/::·: ::·_ ~:: :. :- . :: ::"-::::=~- · ::· -~·.f:_:%::::•·:·:::::: 

gócios: Queimados ez ucesso 
50 milhões, anunciando a inaugura
ção cía Fábrica da PEPSI-COLA, em 
Queimados, antes do encerramento 
deste ano. 

A Prefeitura de Queimados mar- . 
cou a presença na Feira, com Jorge 
Pereira, a 1 ª Dam, Marlice Pereira, 
_Eloar A. Vago (.i:"'azenda), Francis
co Virgtlio (Administração), Harol
do Nonato (Saúde) e Dulce do Am
paro (Educação), empenhados na 
divulgação das vantagens econômi
cas que o mumcípio está oferecen
do, através da Lei 110/94, que isen
ta a todas as empresas que vier a 
se instalar em Queimados. pelo pra
zo de 10 anos. de todos os tributos 
municipais. 

Visão panorâmica da IX RIO NEGÓCIOS A unidade da Pepsi-Cola. por 
exemplo, vaigerar,sozinha, 1 lOOem
pregos diretos no DIQ, desconheci
do ainda por muitos dos que visita
ram a Feira, ~as que passaram a 

• Uma frequência de mais de 100 mil 
vi it.:.:ntes, a maioria de pequenos, 
médios e grandes empresários, que 

r, ~ "'e cinco dias, compareceu aos 
,.,. : '"..J;~-... - . ....,.....,,.. , 

sete salões u- IX_ O. :EC"aDS, 
no RIO CENTRO, patrocinada pe
la Federação das Pequenas e Mé
dias Empresas do Estado do Rio 
(FLUPEME), com o apoio SE
BRAE/RJ e BANERJ. 

Ganhando projeção maior, a cada 
ano, a Rio Negócios vem se firmando 

como um dos acontecimentos econô
micos mais concorridos do mercado. 
No ano passado participaram 500 
empresas e um público estimado em 
80 ·~ ,;,,;tantes. 

O Secretário de lnd · stri e Comér
cio do Estado, Jorge Leite, confir
mou a presenç.t da Brahma, no Rio, 
a assinatura de contratos impor
tantes, através de micro, pequenas e 
médias empresas, com uma expecta
tiva de faturamento em torno de US$ 

saber de sua existê~a. 
Com a sanção da Lei 110/94, mui

tos Jo emp.e ári s e~ l ... ceram o 
trabalho de Jorge Pereira no senti
do de realivar o DIQ (Distrito In
dustrial de Queimados) dizendo 
que Queimado já está ocupando o 
3° lugar em jnvestimentos indus
triais do Estado. 

• 
Balança naJ~ira, 

f· ,... evita fraude · ;'.', 
.,,. ,:~: ''·no{pêso ,: . < 
"'' · lPMÔ; através do (?epto. (:!e 
),fisçallzação e postuià, insta~ 
,· lotfna feira livre d:a Av. Tinguã1 

q'.>al~nÇ? de preçisao .. logo 
''11peHdadà de '.''dedo-duto" - em 
,, qarraca padroni,z_ada: '.fazendo 
eom que -atg'uns · fêfrantes se 
_perçfess~!TI no pêso. SQ que ao 
.contrário: a favor do consumi
dor, como foto caso que acot1~ 
teceu com Cet~'o FerreiHl 

i,Atves, do Belmç11te,. qµe a,dquf 
riu 2 e 1/2 kg de cá'r:ne:'i:le potco 
·:e ~o conferir,: na , !'dedo-duro" 
.verificou que pesava· i 50 gr a 

' . . 
~ mais. -" =I: ; .. ,. ·. 

Celso elogiou -esta iniciativa 
<ia-Rrefeltura dizendo': "Por dE 
versas vezes Jáme senti enga

Knado m-Vpeso ~],ãó' tJriha a 
quem tecorrer. Agora com esta 

· 1ança1i. a. prei$ênçã~·d6s· ffs~'. 
-= · · me si .fü :,.. n;tais pm-
teg do. ~- -· próppq;J~flfati,t~ 
bépdo que o p~sô:põãerá ser 
conferido terá mais,culdadona, pesa~em(:·· \ . -;( :::::::- ., . -. · .. , 

QUEIMADINHAS POLÍTICAS CELSO'S Administração 
& Informática Ltda. 

* VITÓRIA DA VIOLÊNCIA: "Puxa General, o Sr. 
pregou tan_to contra a violência, em seus discur
sos, afirmando inclusive que acabaria com ela em 
3 meses de Governo!" E aí? 

·verdade meu minoritário povo fluminense! As 
pesquisas não mentem, jamais. Somente os que 
declararam votar em mim não eram favoráveis à 
violência. Agora eu sei, tinha mais gente favorável 
a ela do que contra. Pode? 

* VITÓRIA DOS REJEITADOS: "Não me procu-
a;'\, • rem mais! Vocês não são meus amigos! Por 

causa de vocês perdi a eleição deste esperan
çoso 94. Se depender de mim, vão morrer de 
fome!" 

"Dotô, o sinhô se lembra dos últimos comícios, 
quando o sinhô afirmava que já tava eleito? Aí 
partimos prá outro que, também, prometeu uma 
ajudinha à gente! E se demo bem, Dotô. E vamos 
continuar nas bocas, porque o home tá lá em 

• · cima.Tá certo? 
* VITÓRIA DO BRANCO: ·vocês são uns menti

rosos! Afirmaram que votariam em branco e, por 
isso não poderiam votar em mim? 

"Não mentimos, não senhor! Zé Pretinho, nós 
votamos no BRANCO da Seleção Brasileira•. 

* OESEMPENHO ARTÍSTICO: O ator Milton 
Gonçalves anpa dizendo que se for eleito Gover
nador do Rio, vai fazer um bom governo ... • 
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Oziel Peçanha 

•sem! Pode ser que ele não faça um bom go
verno. Mas como excelente ator de 1V que é, por. 
certo, se conseguir decorar bem o texto, poderá 
desempenhar, artisticamente, o papel" ..• 

* TORCEDOR CONTRA: A cada eleição o Dep. 
Amaral Neto prega sempre com muita ênfase a 
Pena de Morte, para os crimes hediondos ... 

Num papo com o Sen. Nelson Carneiro, Amaral 
Neto, confessou um pouco preocupado: •Olha 
Senador, só fico pensando quando nossos com
panheiros resolverem votar a favor da minha pena 
de morte! Aí vai acontecer o mesmo que aconte 
ceu com o seu Divórcio. ; 

Esse Brasil é danado prá esquecer a nossa luta ' 
em favor dele. Mesmo porque, Senador, se.apro
vada minha 1éi. tantos serão sacrificados que a 
-população vai se tornar pequena para garantir o 
mandato. Minha Lei só pode pasar depois que eu 
também passar, desta para outra ... • 

* VOTO DO AL: "A moçada de Queimados está 
inventando uma nova: •Quando ele for candidato 
vou votar nele: llo AL". Ele tem um mundo de 
projetos arrojados, que tem alcanado êxito. Meu 
voto será para ele. 

Perguntaram: Do AI Capone? 
Nada! Meu voto será do Al ... bino, do Carlos 

Albino. O de paz e não nesse tal de AI Capone, o 
de guerra. 

JO&lfll SEM FRONTEIRAS 
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Q "CLUB DO MICRO" 
Direção: Celso Ferreira da Silva 

Administrador 
CRA/RJ 24.438-1 

Venda de Equipamentos e Suprimentos na 
Area de Informática. 

Desenvolvimento de Softwares e 
Administração de Bens. 

Rua Áui Chagas, 104 - Queimados - RJ 
Tel.: 665-1326 - Fax (Comun.): 665-1026 

tilf-tliDIIJJ11 , 
MEU MÉDICO - MEU AMIGO. ., 

O MÉDICO QUE TRABALHA EM PRÓL DA 
SAÚDE DA POPULAÇÃO DE TODA A 

BAIXADA FLUMINENSE. 

( 2ª FEIRA DIA TODO) 

AV. DR. PEDRO JORGE, 220-
QUEIMADOS 

TEL.: 665-1235 
. ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL 
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