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Estudantes

fazem greve

por 
refeição

Cinco estudantes da UFPE, insatis-
feitos com a majoração dos preços das re-
feições no Restaurante Universitário, es-
tio desde as llh30m de ontem trancados
na sala do pró-reitor para Assuntos Co-
munitários, professor Merval Jurema, em

greve de fome.

A posição do Diretório Central dos
Estudantes é de solidariedade aos cinco

Bistas, 

apesar de o órgão discordar
a forma de luta porque nio foi deci-

dida em assemblíia da classe.

Ontem á noite, vários universitários

Brmaneciam 

em vigilia fora do prédio da
itoria. em apoio aos cinco colegas.

— E absurdo discutir o aumento de

preçoe das refeições nos restaurantes uni-
versitárioe quando temos uma gama de

problemas que afetam o ensino , disse,
ontem, o ministro da Educação, Rubem
Ludwig, que transitou pelo Recife, proce-
denie da Paraiba. Antes de seguir para
Brasília, almoçou com o governador
Marco Maciel e analisou alguns proble-
mas ligados à educação.

"O 
grande problema da educação no

Brasil refere-se ao número de estudantes
ue não têm acesso ao ensino e á evasão —

a ordem de 50 por cento — 
que se re-

gistra nas primeiras séries dos cursos de

primeiro e segundo 
paus", 

declarou o mi-
nistro, acrescentando que na área univer-

sitária há 1,5 milhão de estudantes matri-

culados — dois terços na rede oficial de
ensino — e apenas 50 mil utilizam os res-

taurantes universitários, sendo que a
maioria tem condições de pagar novos

preços das refeições.

Rubem Ludwig é de opinião que os
estudantes estão mal informados a res-

peito da portaria ministerial que reajus-
tou os preços das refeições nos restauran-

tes universitários: 
"Leiam 

a portaria,

principalmente o parágrafo único do ar-
tigo terceiro, que diz que a Universidade

pode fixar valores entre Cr$ 30,00 e Cr$

130,00". A Universidade tem autonomia

para adotar, ou não, a portaria e fixar
valores intermediários, assim como cabe a
ela estabelecer novos critérios de defini-

çáo de aluno carente. Veja página A-7,
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Ocidente/Oriente
As relações entre os Estados Unidos e a

Unlio Soviética eram excepciona] mente boaa
em 1973. Em maio deeae mesmo ano Henry
Kiaeinger viajou a Moscou para preparar uma
reunião de cúpula entre Leonid Brezhnev e Ri-
chard Niion, sendo recebido com uma gen-
tileia e hoapitalidade de certo modo até exa-
geradas, o que provocou algumas desconfiai) •

ças no ex-secretário de Estado. Podia ser uma
forma de enganar enquanto o Kremlim ar-
mava uma ofensiva geopolltica ou um novo
período de eetabilidade naa relações russo-
amsricanas. Entretanto, a capacidade de Ni-
xon de opor-se i expansão soviética e sua au-
toridade para negociar estavam minadas peto
episódio de Wstergste. Página B-l

Quina premia
Um total de Cr) 110.904.747,38 é

quanto vai receber um apostador mi-
neiro que acertou sozinho as cinco deze-
nau — 24,27,86,93 e 94 — da quina, sor-
teadas ontem no 75' concurso da Loto. A
quadra, por sus vez, teve 100 apostas ga-
nhadoras, sendo duas de Pernambuco, e
a cada uma caberá a importância de Cr$
682.304,28. Os acertadores do terno to-
talizaram 7.996, incluindo 117 pernam-
bucanos, e cada premiado receberá o ra-
teio de Cr$ 11.377,43. Os prêmios co-
meçam a ser pagos hoje em todas as
filiais da Caixa Econômica Federal.

Polêmica do IOF
A disputa entre empresários e Governo

pelo Impoeto sobrs Operações Financeiras re-
ferente ao ano de 1980 ganhou, ontem, um.
novo capitulo. Enquanto o Tribunal Federal
de Recureoe decidia, por maioria, declarar a
inconstitucionalidade do aumento de 1 para
6,9% e sua cobrança no mesmo ano, o Banco
Central anunciava a intençio de recorrer ao
8upremo Tribunal Federal contra a decisão.

Opinião

'Editoriais: "Coerência e neutrali-
dade" e "A velha casa", eueltoa: 

"Exem-

ploa" e "Flscaliiaçlo".
Há um aéculo: Eata folha deecra-

via, com detalhes, a cerimônia de posse,
na Aeeembléia Legislativa, do novo pre-
sidente da Província de Pernambuco,
conselheiro Joaé Liberato Barroeo, e a

posterior transmissão do cargo no Palá-
cio do Campo das Princeeae, "com aa
formalidades da pragmática, como ob-
servou o redator da noticia. * * Uma pá-
gina inteira do jornal era dedicada á
"Maravilha do dia", o telefone Ader.
Um grande clichê aetampava um quadro
daa comunicações que poderiam ser es-
tabelecidas com o telefone Ader. O DP
considerava conveniente seu emprego
em Pernambuco.

Artigos: "Desperdício inflacio-
nário", de Elder Lins Teixeira; "Dois

Grandee", de Joeé Luis Delgado: "Es-

colarisaçlo permanente", de Ranulpho
de Oliveira Lima; 

"Em eatado de

pobreta", de Joaé Rafael de Menetee; e
"Educação, dever de todoe", de Austre-
géeilo de Athayde. Páginas A-l • A-l
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Ludwig transitou, ontem, pelo Recife e avistou-te com Marco Maciel

Dezenas de estudantes permaneciam em vigília, ontem à noite, em

frente do prédio da Reitoria, em solidariedade aos cinco grevistas

Costa 

garante

Cr$ 25 bilhões

para 

Itaparica

O presidente da Eletrobrás e dr.

Itaipu binacional, General José Costa

Cavalcanti, disse, ontem, que a

construção da hidrelétrica de Ita-

parica já tem Crf 25 bilhões asse-

gurados para as suas obras, neste

ano, representando três vezes mais do

que ali foi aplicado no ano passado.
Costa Cavalcanti fez este anún-

cio ao assinar, ontem á tarde, no

Palácio do Campo das Princesas, o

convênio para a implantação do pro-

jeto urbanístico da nova cidade de

Petrolándia (a antiga irá desaparecer

com a entrada em operação da

hidrelétrica de Itaparica) e o termo

aditivo retificando convênio

celebrado entre a Chesf e o DER,

para a instalação de um trecho da

estrada Floresta-Petrolândia, na BR-

316.
Durante a solenidade, o govema-

dor Marco Maciel, assinou o decreto

de desapropriação da área destinada

á futura cidade de Petrolándia e au-

torizou a publicação do edital de con-

corréncia para a construção do trecho

de 64 quilômetros da estrada

Floresta-Petrolândia.

0 presidente da Eletrobrás, in-

formou que o Governo Federal irá

destinar este ano Cr) 61,5 bilhões

para investimentos na Chesf, dos

quais Cri 25 bilhões serão alocados
em Itaparica. 

"No 
ano passado não

houve corte no orçamento da Chesf.

0 que aconteceu foi falta de recur-

sos", justificou Costa Cavalcanti as

dificuldades orçamentárias da Chesf,

no ano passado.
Ele admitiu, também, a possi-

bilidade de o Governo decretar ainda

este ano novos reajustes na tarifa de

energia elétrica, no País, ressalvando

que, por não ser um assunto da

Eletrobrás, 
"mas 

do Ministério do

Plenajamento", não poderia precisar
os percentuais e os prazos em que
entrarão em vigor.

Ele também comentou o con-

sumo de energia elétrica no País, re-

velando que se esperava, no ano pas-
sado, um crescimento de 10%, o que
não ocorreu, registrando-se apenas

uma evolução de 3,2%. No Nordeste,

porém, o consumo subiu bastante e,

em decorrência desse desempenho re-

gional, os planos de transmissão e de

geração da energia nordestina conti-

nuarão normalmente, conforme o cro-

nograma elaborado pela Eletrobrás.

Mais noticias na página A-18
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Governo vai definir

as regras eleitorais

• *

ja 

na 

próxima 

semana

BRASÍLIA — As regras do jogo elei-

toral de novembro começam a ser definidas

na próxima semana, quando o Governo re-

meter ao Congresso alguns projetos de lei

modificando aspectos da legislação em vi-

gor. Dois já estão certos: prorrogação por
seis meses do prazo de mudança de partido

para os descontentes com a incorporação

do PP ao PMDB e a transferência para
1986 da exigência dos partidos cumprirem

os percentuais de representatividade esta-

dual e nacional.

Outros dois poderão também ser logo

enviados: um, estabelecendo a exigência de

que todos os partidos tenham candidatos

próprios à Presidência da República e o

outro extinguindo o voto de legenda. Para

evitar impacto, as medidas chegarão em

pacotes separados, mas o remetente e o

destinatário permanecem os mesmos: o

Governo e o Congresso.

Os projetos serão debatidos na reunião

do Conselho Político, marcada para
segunda-feira, em hora a ser ainda infor-

mada aos participantes. Do PDS partici-

parão o seu presidente, senador José Sar-

ney, os líderes Hugo Mardini e Nilo Coelho

e os presidentes da Câmara e do Senado,

respectivamente Nelson Marchezan e Jar-

bas Passarinho.

Com as novas medidas, o Governo pre-
tende encerrar o ciclo de sua participação
nas mudanças legais para as eleições de 15

de novembro, admitindo, contudo, que
outras sejam promovidas por iniciativa

própria do Congresso. Nesta hipótese, es-

taria incluído o aumento das cadeiras na

Câmara Federal, de 420 para 500, ou a

aprovação da reeleição de governadores e

prefeitos.
O Governo perdeu o controle da si-

tuação política. Perdeu, inclusive, o

Diretor da PF

vem investigar

o 

'Escândalo 
"

BRASÍLIA — Por determinação do mi-
nistro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, o diretor

geral do Departamento de Polícia Federal, coro-

nel Moacir Coelho, designou, ontem, o diretor

da Divisão de Polícia Fazendária, Aldinor de

Oliveira Luz, para acompanhar, na qualidade
de delegado especial, o inquérito instaurado em

Pernambuco para a apuração do 
"Escândalo 

da

Mandioca".

O delegado Aldinor de Oliveira Luz ingres-

sou na Polícia Federal em 1962 e há um ano e

seis meses ocupa, em Brasília, o cargo de diretor

da Divisão de Polícia Fazendária que. segundo

ele, deveria se chamar Divisão de Crimes contra

o Patrimônio da União.
No Recife, a família do procurador Pedro

Jorge de Melo, assassinado por causa de sua

atuação no processo que apura o chamado 
"Es-

cándalo da Mandioca", reagiu com indignação

ás declarações feitas, anteontem, em Brasília,

pelo procurador geral da República, Inocêncio

Mártires Coelho, para quem o falecido represen-

tante do Ministério Público federal em Pernam-

buco agiu com falta de isenção no rumoroso

caso.
A Pedro Jorge não faltou imparciali-

dade, isenção ou serenidade, conforme estão di-

zendo, na condução do inquérito do 
"Escândalo

da Mandioca". Alguém está querendo se justifi-
car quando não é mais possível. Pedro Jorge não

tinha razões para ser parcial, uma vez que não

se rendeu nem tampouco protegeu familiares ou

amigos. Esperávamos um outro resultado com a

vinda do procurador geral a Pernambuco", de-

clararam os familiares da vitima, em nota dis-

tribuída á Imprensa. Mais noticias na página
A-19

controle da situação política do seu par-
tido". Estas afirmações são do senador

Tancredo Neves, ao criticar, ontem, a de-

mora do Governo em definir o quanto antes

todas as regras do jogo eleitoral de 15 de no-

vembro vindouro.

Disse o senador mineiro que, apesar de

faltarem apenas oito meses para as elei-

ções, os partidos políticos, entre os quais o

próprio PDS, ainda não sabem de que
forma devem agir diante de determinados

problemas 
exclusivamente eleitorais. Tal

indefinição do Governo, segundo Tancredo,

prejudica até o TSE, que ainda não tem

condições de estabelecer as normas elei-

torais que irão prevalecer a 15 de no-

vembro. 
"Exemplo 

disso — ressaltou — é

a Lei Falcão que, apesar das mudanças já
ocorridas na legislação eleitoral, perma-
nece inalterada e sem contar com um prazo
determinado para ser discutida no

Congresso Nacional.

Por sua vez, o presidente do PMDB,

deputado Ulisses Guimarães, ao comentar

declarações de alguns políticos governistas,
de que a Oposição deveria evitar o

confronto político, bem como a afirmação

do vice-presidente Aureliano Chaves, para

quem os políticos devem ter juízo, afirmou

que 
"juízo 

devem ter os que nos governam,

pois o que querem é nos destroçar com me-

didas casuísticas".

O Diretório Nacional do PDS reúne-se,

hoje, ás 15h, na Assembléia Legislativa de

São Paulo, para discutir o anteprojeto da

plataforma eleitoral pedessista. Amanhã, o

presidente do PDS, senador José Sarney, e

o governador Paulo Maluf comandam uma

concentração política no Anhembi para o

lançamento da campanha eleitoral pedes-
sista naquele Estado. Mais noticias nas

páginas A-2, A-3 e A-12

Popularização

do telefone é

meta federai
A popularização e a interiorização da rede

de telefonia, com a ampliação do número de

telefones de 7,5 milhões para 9 milhões até o fim

do ano, implantando o sistema em todos os mu-

nicípios brasileiros até o próximo exercício (a
meta de beneficiar todas as cidades pernambu-
canas será concluída em abril próximo), consti-

tuem as metas prioritárias do Ministério das

Comunicações, segundo informou, ontem, o mi-

nistro Haroldo de Matos, que veio a esta Capital

inaugurar as novas centrais telefônicas dos

bairros de Santo Antônio e Encruzilhada, se-

gundo ele 
"um 

velho anseio da comunidade re-

cifense".

Nesta sua primeira visita ao Recife, este

ano, o ministro será agraciado com a Medalha

do Mérito Guararapes, concedida pelo Governo
do Estado e que será entregue em solenidade a

ser realizada no Palácio do Campo das Prince-

sas, logo após a inauguração das novas centrais.

Acompanhado do chefe de Gabinete, Hélio

Leal, do presidente da Telecomunicações da
Paraíba, Jost Van Dame, e do presidente da

Telpe, Gildarte Giambastiani, o ministro

Haroldo de Matos desembarcou no Aeroporto

dos Guararapes, procedente de Brasília, sendo

recebido pelo governador Marco Maciel.

Na área de telecomunicações, disse que o

Brasil, no momento, ocupa o décimo-primeiro

lugar, no mundo, em número de telefones, com

7,5 milhões de aparelhos instalados, posição
ainda modesta comparada com sua densidade

populacional. Disse que a média nacional é de

sete telefones por 100 habitantes, bastante in-

ferior á da Argentina, que tem quase o dobro.

Veja página A-7, COMER

Alinhamento de Estado debate

Cavalcanti assina o convênio para a construção da nova Petrolándia

planetas faz

de teoria 
piada

NOVA IORQUE — Os planetas alinharam-

se no mesmo lado do Sol, mas a Terra não se
mexeu. Os partidários da teoria do 

"efeito 
de

Júpiter" terão que esperar até 2.357 para outra
chance de ver se a rara configuração celestial

pode mesmo destruir o mundo.

0 
"efeito 

de Júpiter" converteu-se na piada
astronômica de ontem, como o homem na Lua

para os incrédulos.

Os nove planetas do Sistema Solar

reuniram-se num espaço de 95 graus anteontem
— alinhamento que não ocorria desde 1.803 — e

os inventores do 
"efeito 

de Júpiter" sustenta-

vam que a pressão gravitacional resultante cau-

saria terremotos, erupções vulcânicas e ventos

cósmico do Sol.

Os cientistas disseram que a pressão gravi-
tacional foi só quatro mil avos da produzida

pela Lua e Sol, mas o arranjo planetário ajudou

a policia a prender contrabandistas de drogas

em Porto Rico. Dezenas de milhares de portorí-

quenhos saíram ao ar livre antes do amanhecer,

para olhar o céu, e em Arecibo a policia prendeu

26 traficantes de drogas com a ajuda do 
"efeito

de Júpiter".

em W ashington

ação de saúde

Pernambuco foi o Estado escolhido para re-

presentar o Brasil na Reunião para Discussão do

Plano de Ação das Estratégias Regionais, da Or-

ganização Panamericana de Saúde, a se reali-

zar, em Washington, de 15 a 26 deste més.

Para este fim, o secretário Djalma de Oli-

veira, da Saúde, viaja, neste sábado, dia 13, á

Capital dos EUA, munido de dados que reíle-

tem o esforço governamental para a assistência

á saúde em Pernambuco e no Nordeste, com én-

fase para o que vem sendo desenvolvido na ara-

pliaçào e manutenção da rede básica de saúde

pública, sobretudo na área rural.

A reunião da Organização Panamericana

de Saúde, da qual devem participar todos os

países do Continente, tem por finalidade alcan-

çar a meta global de 
"Saúde 

Para Todos no Ano

2.000".

A viagem do secretário de Saúde de Per-

nambuco aos Estados Unidos não incorrerá em

ônus para o Governo do Estado e será realizada

por indicação do ministro Waldir Arcoverde, da

Saúde, que solicitou ao governaor Marco Maciel

permissão para afastamento do País do sr.

Djalma de Oliveira.
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Ocidente/Oriente
As rela9fiee entre oe Beta doe Unidoe e a

Uniio Sovittlc* eram exceptionalmente boaa
em 1973. Em maio deeee meemo ano Henry
Kiseinger viajou e Moecou para preparer uma
reuniio de cupule entre Leonid Breshnev e Ri¬
chard Niaon, eendo recebido com uma gen-
tilesa a hoepitalidade de certo modo aU exa-
geredae, o que provocou algumaa deeconflan-
(as no ex-secreUrio de Eetado. Podia eer uma
forma de enganar enquanto o Kremlin) ar-
mava uma ofensive geopolitics ou um novo
periodo de eetebilidede naa relafies rueeo-
americanas. Entrstanto, a capacidade de Ni¬
xon de opor-se t sxpansso sovittica e sue au-
toridade para negociar eetevam minedes pelo
epis6dio de Wetergate. Pigina B-l

Quina premia 
1

Um total de Crf 110.904.747,3fl t
quanto vai receber um apostador mi-
neiro que acertou sozinho as cinco deze-
nan — 24, 27, 86, 93 e 94 — da quina, sor-
teadas ontem no 75* concurao da Loto. A
quadra, por sua vez, teve 100 apostaa fta-
nhadoras, sendo duas de Pemambuco, e
a cada uma caberA a importancia de Cr$
682.304,28. Os acertadores do terno to-
talizaram 7.996, incluindo 117 pernam-
bucanoe, e cada premiado receber* o ra-
teio de Crf 11.377,43. Ob premios co-
mecam a ser pagos hoje em todas as

^ 
filiate da Caixa Economics Federal. 

J

Polemica do IOF
A disputa entre empresArios e Governo

pelo Impoeto sobre Opers;oes Finenceiraa re-
ferente ao ano de 1980 ganhou, ontem, um.
novo capitulo. Enquanto o Tribunal Federal
de Recursos decidie, por maioria, declarer a
inconstitucionalidade do aumento de 1 para
6.9''; e eua robranca no meemo ano, o Banco
Central anunciava a intenfio de recorrer ao
8upremo Tribunal Federal contra a deciaio.
________________

Opiniao

'Editorials^ "Coertncia e neutrali-
dade" e "A velhe casa", sueltoe: 

"Exem-

ploe" e "Fiscaliiacio".
Hi um sfculo: Esta folha deecre-

via, com detalhes, e cerimAnia de posse,
ns AsssmbMia Legislative, do novo pre-
sidente ds Provlncia de Pernambuco,
conselheiro Josi Libereto Barroeo, e a

posterior transmiisio do cargo no PaM-
cio do Campo das Princeeae, "com aa
formalidades da pragmitica, como ob-
servou o redator da notlcia. * * Uma pi-
gina inteira do jornal era dedicada i
"Maravilha do dia", o telefone Ader.
Um grande clichl eetampava um quadro
daa comunicafies que poderiam ser ee-
tsbelecidas com o telefone Ader. 0 DP
coneiderava convenlente seu emprego
em Pemambuco.

Artlgos: "Desperdlcio Inflaclo-
nirio", de Elder Line Teixeira; "Dois

Grandee", de Joe* Luis Delgado; "Es-

colarisaflo permanente", de Ranulpho
de Ollveira Lima; 

"Em eetado de

pobreia", de Joe* Rafael de Menetee; e
"Educafio, dever de todoe", de Auatre-
gteilo de Athayde. Ptginas A-S • A-l
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A-2 DIÁRIO DE PERNAMBUCO Recife, sexta-feira, 12 de março de 1982 POLÍTICA

DIÁRIO POLÍTICO
José ADALBERTO RIBEIRO

Inelegível?
Popularizado nos

meios políticos como can-
didato pródiga em distri-
buir gentilezas para con-

quistar eleitores, um
verdadeiro mecenas da
vida pública (fez escola
até no PMDB na figure.
de um 

"Brigadeiro"), o
comerciante de secos e
molhados Manoel Ramos
de Almeida, o popular
Neco corre o risco de nâo
mais disputar t mandato
de deputado estadual, fi

que ele deveria ter renun-
ciado ao cargo de presi-
dente do Sesc, até 14 de

fevereiro, e nâo o fez, ha-
vendo apenas se licen-
ciado. Assim, estaria
inelegível. Este foi o co-
mentário dominante, on-
tem á tarde, nas rodas

pedessistas da Assem-
bléia Legislativa.

Jantar
Falando fluente inglês, |

governador Marco Maciel fi-
cou ao lado do presidente do
Banco Mundial, sr. Alden
Clausen, durante jantar
oferecido aos participantes do
encontro de governadores nor-
destinos com o recém-empos-
sado titular do Bird, pelo go-
vernador Virgílio Távora, na
última quinta-feira, em For-
taleza. A conversa evoluiu ao

ponto de ambos esquecerem
momentaneamente o jantar
que lhes fora servido, en-

quanto o governador fazia
anotações sobre informações
transmitidas pelo sr. Alden
Clausen. Depois do encontro,

por volta de meia-noite, a go-
vernador M.M. embarcou

para o Recife.

Etapa

Atento aos desdobramen-
tos da incorporação, consi-
dera a ex-deputado Jarbas
Vasconcelos que cumpr*
nesta etapa resolver as quês-
toes municipais e a regional,
de composições entre pepistas
e peemedebistas, para depois
então partir para a escolha do
candidato senatorial.

r Prévia
Termina terça-feira,

dia 16, o prazo para re-

gistro de chapa do Dire-
tório Regional do PMDB
com o PP incorporado,
cabendo aos pepistas in-
dicar U nomes. Atentos à
escolha dos LS, os peeme-
debistas consideram que
esta será uma prévia da
indicação senatorial
"unitária", 

pelo que con-
vém analisar a origem
dos integrantes das três
vertentes (Cid, Thaies e
Sérgio Murilo) que in-
tegrarão o diretório.

Quinze cabeças peeme-
debistas serão sacrifica-
das para dar vez aos pe-
pistas, o que não está
sendo recebido- com
muito altruísmo.

Irmãos
O vereador Rubem Gam-

boa (PTB) irá apresentar á
Câmara Municipal projeto
conferindo o título de Cida-
dão do Recife aos jornalistas
Waldimir e Ronildo Maia
Leite. Eles nasceram em
Garanhuns e Firmaram nome
no jornalismo pernambucano.

Título
Por iniciativa do verea-

dor Nicácio Rodrigues Mara-
nhâo, a Câmara de Olinda
concedeu o titulo de cidadã-
nia ao juiz da Comarca, Pedro
Fernandes de ühveira.

Revista
A Revista do PMDB, de

circulação nacional e dirigida

pelo suplente de senador por
São Paulo, professor Fer-
nando Henrique Cardoso,
terá como correspondente
em Pernambuco o economista
Manuel Messias. A indicação
foi feita pelo diretor responsa-
vel, professor Rangel Ban-
deira.

Leia-se
JVo attinatura d» onttm

deita Coluna, ond» »• U Er-
nont RÊGIS, leia-se Jo»é
ADALBERTO RIBEIRO.
Houve um »rro técnico.

Marcos Freire

pretende chamar
o feito à ordem

Acossados pelos desencontros e

divergências internas, os peemedebis-
tas tomam consciência do risco de

enfrentar o eleitorado por atalhos que
não o da unidade partidária. Basta se

mirar no exemplo dos opositores no

Partido govemista, que cerram

fileiras na rota da convergência e evi-

tam transparecer dissensões internas.

A tal ponto haviam evoluído os eis-

mas no âmbito oposicionista, que o

senador Marcos Freire resolveu inter-

vir, para chamar o feito às ordens.

OoO

No clímax da ebulição do episó-

dio da eleição da nova liderança do

PMDB na Assembléia Legislativa, o

senador olindense foi surpreendido no

domingo, 28 de fevereiro, com a notí-

cia de que o deputado José Queiroz,
líder do período findo, recrudescera e

prometia rebelar-se contra a indica-

ção do deputado Sérgio Longman, por
considerá-lo não sintonizado com as

exigências de um ano eleitoral.

Naquele dia, a Telefônica re-

gistrou um sem número de impulsos

no telefone do senador Marcos Freire.

Em prolongada conversação com seus

liderados partidários, o senador usou

de tom severo e afirmou que só com-

pareceria, no dia seguinte, à reaber-

tura dos trabalhos legislativos, para
ser recebido por uma bancada pacifi-
cada. A despeito dos amuos dissi-

mulados, a questão da liderança na

Assembléia Legislativa foi contor-

nada a contento.

OoO

Mas, não cessou aí seu trabalho.

A vice-liderança da bancada fora re-

servada para o deputado Hugo Mar-

t:ns, o que configurava uma dupla

perda para o grupo do deputado José

Queiroz. Isso, afora uma segunda

vice-liderança a ser preenchida pelo
incorporado PP. Os quatro parlamen-
tares do grupo de Queiroz, inclusive o

próprio, ficariam sem representação,

constituindo-se num foco de diver-

gências em potencial. 0 senador Mar-

cos Freire contactou com Sérgio

Longman e Hugo Martins (este, con-

valescendo de uma cirurgia oftálmica

em Sào Paulo) e conseguiu que o se-

gundo declinasse da vice-liderança.

Abre-se uma clareira para o grupo do

deputado José Queiroz respirar.

OoO

Veio então o assaz comentado

protocolo de Brasília. A dificuldade

consistia, e ainda consiste, nas com-

posições a nível municipal, onde li-

deranças rivais estão aguerridas dis-

putando espaço. A primeira missão

cumprida foi no conflagrado território

de Timbaúba, feudo do pepista incor-

porado João Ferreira Lima. O senador

apresentou a fórmula da solução pari-
tária, o que implica uma concessão do

PP majoritária no município.

OoO

Quem pode o mais, pode o me-

nos. Daí imaginar-se que o candidato

do PMDB solucionará sem maiores

traumas a disputa pela composição

do diretório em Limoeiro, lá ondeo sr.

Maurílio Ferreira Lima encontra-se

acantonado em pugna contra os ter-

mos do protocolo de Brasília. Em re-

eente reunião do Diretório Regional,

para tratar da ampliação do número

de membros dos diretórios munici-

pais, o sr. Maurílio dissentiu da opi-

nião dos srs. Fernando Coelho e Mar-

cos Freire, prevalecendo, ao final, o

ponto de vista dos dois últimos.

OoO

O desafio maior à capacidade de

comando e de articulação do senador

Marcos Freire está no encaminha-

mento da candidatura ao Senado, que
caberá ao PP incorporado. Consta

que ele estimula o lançamento do ex-

governador para a vaga que deixará

no Senado, para o que conta com o res-

paldo dos setores da vertente mais á

esquerda do Partido e provoca des-

contentamentos ao sr. Jarbas Vascon-

celos e companhias. Esse seria um ra-

cha de efeito devastador na campa-

nha do PMDB, no momento em que
mais se impõe agir com racionali-

dade, no dizer do deputado federal

Roberto Freire, um dos mais entu-

siastas adeptos da aliança com o ex-

governador.

Vice duplo
Respondendo a uma consulta do

deputado pernambucano Nilson Gib-
son, o Tribunal Superior Eleitoral ad-
mitiu que, havendo três sublegendas,
duas delas poderão escolher o mesmo
candidato a vice-prefeito de um mu-
nicípio. Isso é de grande interesse dos
candidatos a prefeito, e mais ainda
dos candidatos a vice, que receberão
votos de duas facções. Eis uma espé-
cie de interlegenda dentro da suble-

genda.

PMDBperde Projeto
separa

mais dois votos

senadores
BRASI UA - Os

senadores Nelson Car-

neiro e Roberto Satur-

nino, ambos do Rio de
Janeiro, são as novas

perdas do PMDB re-
sultante da incorpora-

ção do Partido Po-

pular. Ontem, os dois

senadores anunciaram
o desligamento, mas

pretendem definir,

hoje, no Rio, o novo
rumo partidário que
deverão tomar.

O acordo que deu

ao deputado Miro Tei-

xeira (ex-PP) o cargo

de presidente regional

do novo PMDB com a

ratificação de ser ele o

candidato á sucessão

do atual governador
Chagas Freitas, foi o

fator principal para

que os dois senadores

antecipassem o desejo

de abandonar o

PMDB. Caso náo hou-

vesse esse acordo, a de-

cisão deveria ser to-

mada ontem em reu-

nião na casa de Nelson

Carneiro no Rio.

DECISÃO

Agora, já decidi-
dos a abandonar a le-

genda que os abrigou

durante vários anos, a

reunião de ontem deci-

diu para onde irão os
senadores Nelson Car-

neiro e Roberto Satur-
nino. Ontem, momen-
tos .antes de anunciar a

saída do PMDB, os se-
nadores receberam
uma visita de parla-
mentares do PDT de
Leonel Brizola — cuja
missão de boas
vindas era chefiada

pelo líder Alceu

Collares — 
que foram

levar aos dois descon-

tentes com a incor-

poração PP/PMDB o

convite para ingres-
sarem no PDT.

Ao trasmitir a sua

expectativa sobre a de-

cisão que deverão to-

mar hoje os dois sena-

dores, o líder Alceu

Collares disse que es-

tava 
"torcendo" 

para

que optassem pelo seu

Partido. Sobre uma

possível composição
eleitoral entre Leonel

Brizola. Saturnino e

Nelson Carneiro, o

que poderia mudar o

atual quadro de candi-
datos para a sucessão

de Chagas Freitas,

Collares disse que
"qualquer um deles

tem condições de ser

um bom candidato".

ULYSSES

Ontem pela ma-

nhã, o presidente na-

cional do PMDB,

Ulysses Guimarães,

procurou o deputado
Miro Teixeira, princi-

pai líder do extinto

PP, para que consi-

derasse a hipótese de

retirar a sua cândida-

tura ao Governo do

Rio, mas não obteve

êxito.

Ao explicar que o

destino que deverão

tomar depois da saída

do PMDB dependerá

da avaliação que farão

hoje no Rio, Saturnino

disse que a decisão de

deixar o PMDB foi

motivada pela decisão

de Miro Teixeira em

náo discutir, 
"ratifi-

cando a sua cândida-

tura ao Governo e até

procurando um vice".

Nelson Carneiro

disse, por sua vez, ao

justificar a sua deci-

são, que 
"nós 

nos opo-

mos a Chagas Freitas e

não podemos dar o

nosso apoio a um can-
didato que vai seguir a

sua tradição".

Padre defende a
evangelização
sem política

BELO HORI-
ZONTE — "A nâo parti-
cipação de religiosos na

política partidária fa-
cilita o trabalho de uni-
dade da Igreja, pois náu

prende o padre a esque-
mas ou sistemas e o deixa
mais livre para cuidar da
evangelização. Dentro do
fervor político, os ânimos
ficam exaltados e há um
estremecimento humano

que prejudica o trabalho
da Igreja, porque o Evan-

gelho sempre supõe o hu-
mano e procura a vivên-
cia da caridade, que não

pode ser vivida sem um
relacionamento humano
bem estruturado".

A afirmação é do

padre Judas Tadeu Vi-
vas, secretário da Regio-
nal Leste II da CNBB
(Minas e Espírito Santo),
um dos coordenadores do
Encontro de Pastoral Vo-
cacional, encerrado on-
tem pela manhã e que re-
uniu, durante três dias,
em Belo Horizonte, 40 re-
ligiosos, entre padres e
freiras. Como orientações

firincipais 
para o traba-

ho deste ano, visando às

eleições de novembro,
foram definidas a proibi-
çâo à prática da política
partidária pelos religio-
sos e incremento às co-
munidades eclesiais de
base — CEBe.

Na opinião de padre
Tadeu, a participação de

padres e freiras na poli-
tica partidária é ruim,

pois pode levar a divisões
dentro da Igreja e das co-
munidades. O padre deve
ser o elemento de união
de uma comunidade e
nâo de divisão. A prática
política do religioso tem

que estar dentro do cri-
tério que a Igreja coloca,
de evangelização, onde
são mostrados os critérios
éticos do bem comum.

— Portanto, náo
cabe ao padre assumir
uma posição partidária.
A missão dele é mostrar
aquilo que, dentro do
bem comum, está de
acordo ou não com o
Evangelho, e respeitando
a consciência de cada
cristão, de escolher a sua
militància partidária
dentro dos critérios do E-
vangelho.

Cartilhas políticas
serão distribuídas

MACEIÓ - A partir
do dia 23, serão distribuí-
das em Alagoas as carti-
lhas de orientação poli-
tica, conforme anunciou,
ontem, o Arcebispo da
capital, dom Miguel Cá-
mara. Ele disse ter visto o
esboço da Cartilha, gos-
tou do texto e promoverá
sua distribuição, ainda
este més, aos fiéis, bui-
cando uma conscientiza-

ção da importância do
voto.

Dom Miguel partici-
para no Recife, de 19 a
23, da reunião do secre-
tariado regional da Con-
federação Nacional dos
Bispos do Brasil, a cha-
mada Nordeste II. Um
dos temas a serem discu-
tidos serão as Cartilhas

que a Regional Nordeste
da CNBB distribuirá aos

Estados presentes. O ar-
cebispo de Maceió disse

que a Cartilha não reco-
menda esse ou aquele
Partido, ou esse ou
aquele candidato, mas
apenas mostra a impor-
tância do voto cons-
ciente.

Disse, ainda, que a
determinação do Papa
Joáo Paulo II, sobre o po-
sicionamento dos sacer-
dotes, proibidos de parti-
cipsrem de Partidos poli-
ticos e sindicatos, reforça
uma posição da Igreja

que considera justa. Ele
nâo vé as cartilhas politi-
cas como uma participa-
çáo desvinculada doa
ideais da Igreja e mostrou

que, antes, a Diocese d<
Palmeira dos índios, e
137 km da capital, já vi-
nha exercendo um traba-
lho pastoral idêntico.

BRASÍLIA - O
eleitor náo será obri-

gado a uma vinculação
total, podendo votar em
candidatos ás eleições

proporcionais s, se qui-
ser. também em candi-
datas de um só Partido,

para tudo.
Neste sentido, o

deputado Erasmo Dias,
do PDS de São Paulo,
apresentou projeto de
lei á Câmara, dando
nova redação ao artigo
8" da Lei n" 6.978, de 19
de janeiro deste ano,

que passaria a ser o se-

guinte:"Nas eleições pre-
vistas nesta lei, o eleitor
votará em .candidatos
de um mesmo Partido
nas eleições de governa-
dor, vice-govemador,
senador, suplente de se-
nador, prefeito e vice-

prefeito e em cândida-
tos de um mesmo Par-
tido nas eleições de de-

putado federal, estadual
e vereador, sob pena da
nulidade do voto".

— Com tal medida
— explica Erasmo —

seria criada uma opção,
de acordo com o livre
arbítrio do eleitor, o que
não o impediria como é
lógico, de escolher uma
chapa completa, apre-
sentada por um mesmo
Partido.

O deputado pau-
lista diz também

que visou, em sjia pro-
posta, a não inviabili-
zar ob agora pequenos
Partidos. E acentua:
"Na atual estrutura

partidária, é fato no-
tório que o sistema de
vinculação total de vo-
tos inviabiliza compie-
: a mente as possibüida-
des eleitorais dos pe-
quenos Partidos, que
não tiveram ainda
tempo para se estru-
turar perfeitamente
a nível municipal.

Impõe-se, portanto, na
defesa do pluriparti-
darismo, que está con-
tido como princípio na
Constituição Federal,
alterar o processo 4e
vinculação, para permi-
tir a sobrevivência des-
taa pequenas agremia-

ções".

PMDB
denuncia

manobra
BRASÍLIA - O

deputado João Gil-
berto, do PMDB do Rio
Grande do Sul, susten-
tou, ontem, no plenário
da Câmara, que a pro-
posta da chamada aber-
tura política do Go-
verno é uma so: Õ Go-
verno oferece ás oposi-

ções o direito de per-
derem as eleições. Se

quiserem, que aceitem.
O Governo não admite

que as oposições ga-
nhem o pleito e, isto,

por si só, no entender do
orador, desmascara
todo o processo político
e coloca a Nação a ca-
minho do pior."Se o Governo tem
compromisso com a via
democrática — disse o
orador — está obrigado a

presidir eleições sérias,
em que os Partidos te-
nham igualdade de
condições para con-
correr e respeitar os
seua resultados.

Conforme João Gil-
berto, 

"estamos nos
acostumando àt contra-
dições do Governo, que
afirma uma coisa e faz
outra". E pergunta:"Será 

que teremos
de tratar todas as afir-
mações governamen-
tais, até as emanadas
de seu chefe, com as de
certos ministros que,
quando diziam que a

gasolina náo ia subir,
todos se preparavam
para o aumento"?

João Gilberto teve
seu discurso, a certa ai-
tura, tumultuado pelo
deputado Ney Ferreira
(PDS-BA), e disse que
se permite divergir de
alguns oposicionistas, a
respeito da participação
do chefe do Governo na
campanha eleitoral.

"Ele 
que vá aos co-

mícios — diz Joáo Gil-
berto — que manifeste
a sua preferência pes-
soai, que ajude o seu
Partido, na condição de
cidadão. Mas, que náo
¦e comporte como mero

partidário na hora de
legislar, de administrar,
de decidir como gover-
nante".

LEIA NA m
FAMÍLIA CRISTA

de Março
A CONJUNTURA POLÍTICA E OS CRIS-

TAOS

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

IV EXÉRCITO — 7» RM/DE
HOSPITAL OERAL DO RECIFE

TOMADA DE PREÇOS - EDITAL N* 01/82

Diretor do Hospital Geral do Recife, nette Edital

denominado HOcR, toma público que àa 09:00 horat do
dia 26 de março de 1982, no referido Hotpltal, o presi-
dente da Comissáo de Licitação nomeada pelo Boletim
Interno n» 143, de 04 Ago 81, fará o recebimento e aber-

tura dos envelopes com propostas para o fornecimento de:

— 01 (uma) Unidade coronariana, constituída de:
05 (cinco) Monitores 4-1CN
OS (cinco) Monitores 4-FA
01 (um) Monitor 4-4CNFA
01 (um) Registrador 4-4RG
01 (um) Cardioversor DF-01
08 (oito) Cabot de interligação 10/10 Comp. l,5m

(Montado) .....
08 (oito) Etpelhoi 2x4 Conector Macho (Montado).

Ot editait completos ettâo á diipotiçâo dos inferes-
sados no HGeR, sito á Rua Gervásio Pires, 616 — Boa
Vista - Recife-PE.

FRANCISCO DAS CHAGAS GALVAO-MAJ

Pres da Comissão de Licitação

EXCURSÃO A NOVA JERUSALÉM

SEMANA SANTA - 1982

DIAS

3. Abril

4. Abril

5. Abril

6. Abril

7. Abril

8. Abril

9. Abril

10. Abril

HORA

09:00

09:00
14:00

14:00

14:00

09:00
09:00
09:00

PREÇO

CrS 2.300,00

CrS 2.300,00

CrS 2.000,00

CrS 2.000,00

CrS 2.300,00

CrS 2.500,00

CrS 2.500,00

CrS 2.500,00

Saída: Pça. do Derby 

O PREÇO INCLUI:

TRANSPORTE DE IDA E VOLTA

INGRESSO PARA O 1° ESPETÁCULO

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

4NGR4êw
Rua do Cupim, 259

Loja 104 -Tal.: 221-0690

REG. EMB -080078800.1

Graças - Recife - PE

EXCURSÃO A SALVADOR

SEMANA SANTA - 1982

SAIDA: 08. ABRIL-19:00 H

CHEGADA: 12 . ABRIL - 05:00 H

VIAGEM EM ÔNIBUS PRÓPRIO DE
TURISMO
LANCHE A BORDO NA IDA E VOLTA
HOTEL 5 ESTRELAS - HOTEL
MERIDIEN
CAFÉ DA MANHÃ NO HOTEL
CITY TOUR COM GUIA LOCAL
DIA INTEIRO ILHA DE
ITAPARICA C/ALMOÇO
JANTAR COM SHOW
GUIA DA ANGRA EM TODA
A VIAGEM
ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

PREÇO POR PESSOA: CrS 26.000,00 À VISTA

FINANCIAMENTOS: 19 PLANO: 2 PAGTOS.
IGUAIS DE CrS 13.000,00- 29 PLANO: EN-
TRADA DE Cr$ 6.000,00 E
3 PAGTOS. DE Crf 7.900,00

INFORMAÇÕES E
INSCRIÇÕES:
Rua do Cupim, 259
Loja 104-Tal.: 221-0690

REG. EMB • 080078800.1
Graçat - Recife - PE

_CT<CEAL
COMRANMK DE UMMI 06 ALAGOAS

ÕRGAO VINCULADO A SECRETARIA DE VIAÇÀO E

OBRAS PUBLICAS

CGC/MF NR. 12.272.0.4/0001-00

EDITAL RESUMIDO DA CONCORRÊNCIA NR. 001/82

A Companhia ds Eletricidade ds Alagoas - CEAL, toma pú- !
blico para conhecimento dos intarsaudos qus reesberá, tté o dit
30.03.S2, ás 15:00 horta, tm aua sede aocial, t Rua José Bonifácio,
168, nesta cidadã ds Macsló-AL., aa propostas para o seguinte:

— Estcuçáo daa obras complsmantares do edifício aede dt
CEAL Comptnhit ds Eletricidade ds Alaf oas, situado nt
Av. Fernandes Lima, sm Macsió, constando daa ssfuintea
etapas:

ETAPA N> 01

Ob'ti civis complementa-te, inclusive cobertura.
ETAPA N' 02

Instalações Elttricas.

ETAPA N' 03
Instslaçáo ds eaquadriaa ds alumínio anodtitdo.

O edital complsto en.ontrs-ee afixado no quadro ds avisos
dssta Companhia, no endereço supra referido, onda os interessa-
dns poderáo adquirir as pastas contando todo detalhamento tác-
nico nscsssário a elaboração das propostas no horário comsrcial,
junto a Comissáo ds Licitsçáo — CALT.

Macsió, 11 ds março ds 1982.

A Dirttorii.



-POLÍTICA
Recife, sexta-feira, 12 de março de 1982 DIÁRIO DE PERNAMBUCO A-3

^H 2^L ^f^4kB '* *&.'s_íÊ-_---\

Lucena Fo/ta de quorum derrota
assume emenda sobre domicilio

está otimista quanto ao desempenho eleitoral do PDS

Delfim: Figueiredo
czumprirá promessas

BRASIUA - "E ria-
balável a decisão do presi-
dente João Figueiredo de
garantir a realização das
eleições deste ano, não pro-
cedendo qualquer tipo de
pessimismo. Todos têm de
começar a trabalhar para
sobreviver, porque as elei-
ções serão realizadas na
data certa" — afirmou on-
tem, em seu gabinete, o
ministro do Planejamento,
sr. Delfim Neto.

0 ministro do Plane-

ja mento acredita que,
mesmo diante de todas as
notórias dificuldades do
momento, que obrigam o
Governo a seguir uma poli-
tica econômica de absoluta
austeridade, o PDS tem
condições de um bom de-
sempenho eleitoral. 

"De

nossa parte — disse — es-
tamos trabalhando. Es-

peramos que todos do PDS
se engajem na campanha e
lutem para, vencer".

Disse ainda o sr. Del-
fim Neto que 

"o (Íoverno
vem cumprindo o seu pa-
pel, procurando realizar

pequenas obres de impor-
tància vital para as comu-
nidades interioranas, em
cerca de 3.600 municípios
brasileiros". E 

parece 
claro

ao ministro do Planeja-
mento que essas obras, de
alto sentido social, darão
resposta eleitoral favorável

. mq Partido do Governo.
Na sua opinião, o País

ainda está atravessando
"dificuldades, 

mas num

quadro de relativa tran-

qüilidade. O sr. Delfim
Neto acredita que a deter-
m inação do Governo em
manter a mesma orienta-

ção, se já conseguiu redu-
zir a inflação para dois di-
gitos, poderá lazer com

que a taxa inflacionária se
reduza este ano para algo
em torno de 80 a 85 por
cento.

Lembrou que o Go-
verno faz um grande es-
forço para manter essa

política gradualista, que é
a menor temática, tendo

que executar o combate á
inflação com uma política
de reajuste automático de
salários, que tem aspectos
positivos e negativos. A res-

posta do gradualismo, ad-
verte ele, terá que vir a mé-
dio prazo.

O importante, para o
sr. Delfim Neto, é que o
Governo está preservando
a imagem de um bom pa-
gador, garantindo
equilíbrio no balanço de

pagamentos através de
uma acertada política de
incentivas ás exportações,

que resultou num saudável
superávit de nossa balança
comercial, no ano passado.

O rigor da política
económ ico-financeira per-
mitiu uma redução na es-
calada inflacionária em
1981 e permitirá que o Go-
verno promova uma rever-
são das expectativas, de
forma a reduzir um cresci-
mento bastante relativo da
economia, durante este
ano.

O sr. Delfim Neto fez
restrições àqueles que, na
Oposição, exercitam o íegí-
timo direito de crítica para
combater a decisão do Go-
verno de comprar equipa-
mentos estrangeiros, cuja
aquisição está sempre aco-

piada a contratos de
empréstimos externos, sus-
tentando que assim se pro-
move o desemprego de ora-
siieiros.

— Pelo contrário —

disse o ministro — o Gp-
verno está garantindo
empregos aos brasileiros,

pois náo apenas capta o di-
nheiro externo de que ne-
cessitamos para manter o
País em ritmo de cresci-
mento, como traz equipa-
mento que será operado

pelos brasileiros. Uma
coisa está ligada a outra.

Lamentou que a re-
tórica oposicionista conti-
nue destrutiva, utilizando-
se, freqüentemente, de so-
fismas como este para en-
cobrir a realidade dos fa-
tos. E advertiu que, até
hoje, as oposições não
foram capazes de fazer
uma crítica adequada da
política econômica e, ao
mesmo tempo, apresentar
uma alternativa. Por fim.
disse que não adianta ali-
mentar pessimismos em
relação ao pleito deste ano.
O cumprimento do calen-
dário eleitoral será garan-
tido pelo Govemo, mesmo
porque se trata de uma de-
cisão do presidente Fi-
gueiredo, da qual ele nio
se afastará.

Em homenagem aos laureados de
1981, a ABP - Astociaçio Brasileira
de Propaganda realizará, dia 19 de
março, almoço no Rio Palace Hotel,
Rio de Janeiro, quando premiará o Sr.
Oscar Bloch Sigelmann, de Bloch
Editores, como personalidade do ano
(foto); Rede Globo, como veículo do
ano; a Indústria Automobilística,
como anunciante do ano; e
Salles/Inter-Americana, como agên-
cia do ano.

Os Srs. Oscar Bloch, Roberto
Marinho, Newton Chiaparini e Luis
Sales receberão os prêmios na ocasião
e as adesões podem ser feitas através
dos telefones: Rio - 23.1-1492 e 233-
1197 (Leila) e 246-6240 (Denise) São
Paulo — 288-7611 (Nadir).
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bancada
BRASÍLIA-Ose-

nador paraibano Hum-
berto Lucena assumiu,
ontem, a liderança da
bancada do PMDB no
Senado, assegurando,
da tribuna, que, ao
contrário do que pensa
o presidente João Fi-

gueiredo, as oposições
brasileiras também
acreditam no diálogo,
mas que 

"diálogo 
im-

plica, necessariamente,

por sua própria defini-
çáo, em igualdade dos
interlocutores, um res-
peito recíproco, em ma-
nutenção e cumpri-
mento dos compram is-
sos negociados e assu-
midos".

O pronunciamento
do novo líder do
PMDB, que substitui o

pernambucano Marcos
Freire, anunciado com
antecedência, náo
mereceu a atenção do
líder do PDS, Nilo Coe-
lho, que não compare-
ceu ao plenário, mas
atraiu quase toda a
bancada oposicionista,
inclusive o líder da ban-
cada do Partido na Cá-
mara, deputado Odacir
Klein, e dirigentes par-
tidários, como o sena-
dor Tancredo Neves.

Reclamou Hum-
berto Lucena do com-

portamento do Governo
nos poucos diálogos tra-
vados, até o momento,
com a Oposição, "gol-

peada sem aviso pré-
vio" e surpreendida por"interrupções bruscas
de negociações e, ainda,
descabidamente cha-
mada de intransi-

gente".
— As oposições rei-

vindicam um diálogo de
iguais, aberto, limpo e
honesto, que se trave
também aqui, no pie-
nário do Congresso, que
precisa ser valorizado.
Neste ano eleitoral, que
o conteúdo deste
diálogo seja a discussão
dos problemas nacio-
nais em praça pública.
Que esto diálogo .possa
ter a participação do
povo e fuja, portanto,
doe gabinetes palacia-
nos. E esse o diálogo

que as oposições ae dis-

põem a travar e, para
ele, elas estarão, como
sempre estiveram, á
disposição do Governo"

A seu ver, 
"não é

sem razão que se coloca
em dúvida, neste País,
a própria credibilidade
do presidente da Repú -

blica. Isto porque desde
o triste e lamentável
episódio do Riocentro,
mesmo aqueles que náo
duvidam das boas in-
tenções do chefe do
Executivo, passaram a

fundamente temer que
o Sistema — onipre-
sente e invisível — não

permitisse a concretiza-

ção de suas promessas".

BRASÍLIA - Caiu
onteih por falta de

quorum, depois de sua

quarta e última tentativa
de votação sem êxito, o

projeto do Governo de
emenda á Constituição
reduzindo de dois para
um ano o prazo rie do-
micílio eleitoral. Logo
depois, contudo, na Cá-
mara, na sessão da tarde,
o PDS, com o apoio dos
líderes da Oposição,
apresentou um projeto de
lei Complementar man-
tendo o prazo de emenda
arquivada.

O líder do PDS de

plantão, deputado Hugo
Mardini, explicou que a
votação da nova proposta
reeditando a emenda do
Palácio do Planalto, será
feita por acordo de li-
deranças eem regime de
urgência, na próxima
quarta-feira. O líder do
PMDB, deputado Odacir
Klein, disse que concor-
dou com o projeto para
mostrar que seu Partido
náo é casuístico.

A emenda do Go-
vemo, derrotada ontem,
depois de vencidos todos
os prazos regimentais de
sua tramitação no
Congresso, chegou ao Le-

gislativo em setembro do
ano passado, juntamente
com as propostas de sub-
legenda e de reformula-
ção da Lei de Inelegibili-
dade. Seu prazo regimen-
tal de tramitação foi de
90 dias, sem contar o

período do recesso. Esse

prazo tem o seu término
fatal no próximo dia 15,
segunda-feira, mas a pro-
posição também náo po-
deria mais voltar á
ordem-do-dia, em razão
dos prazos para outros

projetos incluídos na

pauta de trabalho do
Congresso. Também, se-

gundo explicações da
secretaria-geral da Mesa,
a praxe do presidente é
não deixar que a matéria
seja incluída na ordem-
do-dia por mais de três
vezes, sem aprovação,

para não prejudicar as
demais matérias. Só re-
tornará por acordo de li-
deranças, mas ainda
dentro do seu prazo de
tramitação.

TRÊS DIAS

Nos últimos três
dias, a emenda foi o prin-
cipal projeto da ordem-
do-dia do Congresso, nas
sessões matutinas e no-
turnas. O quorum regi-
mental exigido para sua
aprovação era de 211 de-

putados e 34 senadores.
Na sessão matutina de

quarta-feira, dia 10, o

quorum obtido foi de 170
deputados. A noite, foi de
185, tendo o PMDB cola-
borado com o compareci-
mento de 51 parlamen-
tares. Na sessão de on-
tem, repetiu-se a falta de

quorum, apesar dos
apelos e reuniões que as

lideranças fizeram aos
seus parlamentares. As
listas de presenças indi-
caram o compareeimento
de 226 deputados e 35 se-
nadores, mas o quorum
em plenário não ultra-

passou a uma centena de

parlamentares. Quando a
sessão começou, estavam

presentes apenas 25 de-

putados, a maioria da
bancada do Ceará — em
face de outro projeto que
constava da ordem-do-
dia, restabelecendo bene-
fícios fiscais para o Nor-
deste — e dois senadores:
João Lúcio (PDS-AL) e
Cunha Lima (PMDB-
PB). O Projeto do Nor-
deste, de autoria do de-

putado Iranildo Pereira
(PMDB-CE), tambem
caiu com a emenda do
Govemo.

Com os olhos aver-
melhados, porque dor-
miu a partir das 2 horas
da manhã de ontem, estu-
dando uma fórmula para
manter a idéia do Go-
verno de pé, o vice-líder
do PDS, Hugo Mardini,
no exercício da liderança
e responsável direto pela
mobilização de sua ban-
cada, revoltado com a
queda da emenda, por
falta de quorum, de-
clarou que havia gente
interessada em evitar que
os ex-cassados possam
concorrer ás eleições. O
único deputado que vo-
tou contra foi o sr. Milton
Figueiredo (PMDB-MT).
Outro deputado que di-
vergia da liderança do
PMDB, que apoiava o

projeto, era o sr. Epitácio
Cafeteira. No plenário,
durante a sessão, ele che-

gou a comentar que a
emenda era para benefi-
ciar os ex-ministros Said
Farhat e Roberto ("am-
pos. Cafeteira, se a
emenda passasse, teria
um concorrente forte no
Maranhão: o ex -

deputado cassado Neiva
Moreira.

ENCERRAMENTO

Antes, porém, que o

presidente da sessão, se-
nador Gilvan Rocha
(PMDB-SE), declarasse
encerrada a sessão, o de-

putado Hugo Mardini
chegou ao plenário, co-
municando que as li-
deranças de todoa os Par-
tidos decidiram acordar
em apresentar um pro-
jeto de Lei Complemen-
tar fixando o prazo de um
ano para o domicílio elei-
toral, em substituição â
emenda do Governo, que
foi derrotada por falta de

quorum. Esse projeto, se-

gundo esclareceu, unifor-
mizará o prazo de um ano

que a Lei de Inalegibili-
dade divide em dois anos

para os candidatos a go-
vagrnador, senador, depu-
tados federal e estadual,
e de um ano para os car-

gos de prefeito, vice-

prefeito e vereador. As-

sim, o domicílio eleitoral
ficará sendo apenas de
um ano, da mesma lorma

que pretendia o (ioverno
em sua emenda ii Consti-
tu .lín que estabelece a
obrigatoriedade do dom i-
cílio eleitoral no Kstado
ou no Município, por
prazo entre um e dois
anos, lixado conforme ti
natureza do mandato ou
função.

INELEGÍVEL

Como estabelece a
legislação em vigor, será
considerado inelegível,

por exemplo, o candidato
a governador que náo

possua domicílio eleitoral
no Estado, pelo menos
dois anos imediatamente
anteriores à eleição. Esse
mesmo prazo é aplicado
aos candidatos aos cargos
de senador, deputado fe-
deral, deputado esta-
dual. Para prefeitos e
vereadores, eles serão
considerados elegíveis,
desde que tenham domi-
cilio eleitoral de apenas
um ano no Município
onde pretendem disputar
a eleição.

A Constituição, con-
forme explicações do li-
der Hugo Mardini, esta-
belece os prazos de um a
dois anos, permitindo as-
sim que a Lei Comple-
mentar regulamente es-
ses prazos em função dos
cargos a serem disputa-
dos. O novo projeto de
Lei Complementar que
foi submetido ao
Congresso, em substitui-

çáo à emenda do Go-
verno, uniformiza esse

prazo para um ano.
abrangendo todos os car-
gos.

Pouco antes da se-

gunda votação, o líder em
exercício, deputado Hugo
Mardini, queixou-se de

que as oposiçõfs não es-
tavam dispostas ii
cumprir 0 acordo para
aprovar a emenda. 0
PDS perde, com o even-
tual arquivamento, al-

guns bons candidatos.

O ex-ministro Said
Farhat, por uxemplo,
candidato lançado pelo
PDS ao Senado, pelo
Acre (seu Estado natal),
não poderá concorrer,

porque não tem doia anos
de domicilio eleitoral no
Estado. A situação mais

problemática, entre-
tanto, é a do deputado
Antônio Morimoto (PDS-
SP), que transferiu seu

domicílio para Rondônia
na esperança da redução
do prazo, para
candidatar-se pelo novo
Estado.

Depois de passar a

tarde percorrendo os

corredores do Congresso e

pedindo o voto de depu-
tados e senadores, Mori-
moto convenceu-se de

que a emenda não pas-
saria.

Uflia-me
Santo

nesta Encn
No momento em que você
mais precisava telefonar, o
aparelho náo dava o tom
de discar. Você se
aborrecia e, muitas vezes,
resolvia tratar

pessoalmente do assunto.
Comgrandeperdade tempo.
E orava, pedindo uma
solução urgente
para o problema.
Isso acontecia
principalmente na Central
prefixo 224. Acontecia,
ndo acontece mais.
A TELPE colocou em
operação a Central de AUo
Tráfego, prefixo 224
— Santo Antônio — com
10.000 terminais.
Seus efeitos você nota

quando tira o aparelho do

gancho e recebe,
imediatamente,
o tom de discar. I
Paralelamente, entrou em
operação a Central áa
Encruzilhada, prefixo241,

com 6.000 novos terminais.
Suas orações foram
atendidas: acabou-se o
congestionamento em todo
o sistema telefônico do
Recife. Mas, para isso, a
TELPE investiu algo em
torno de 3 bilhões
de cruzeiros.
Agora você pode resolver,
tranqüilamente, seus
assuntos por telefone, sem
nenhuma demora.
A TELPE trabalha para lhe
oferecer cada ves melhor
serviço.
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Anísio
critica
o STF

BKASllJA - "O

Supremo existe para
defender a Constitui-

çáo. e nesse caso isso fi-
cou meio feinho". co-
mentou ontem o depu-
tudo Anísio de Souza,
do PDS de (Jóias, sobre
a decisão do Supremo
Tribunal Federal em
acolher a denuncia do

procurador-geral da Ke-

publica, Inocêncio Mar-
tires, que o acusa de ter
tentado matar, com

quatro tiros de revolver,
0 motorista do ônibus

que se chocou contra
seu automóvel, em ju-
lho (!>¦ ano passado.

A imunidade

pari ¦ m I n t a r cs! a

garantida pela Consti
tuição ¦ o Congresso
esta estupefato, assus-
tado com o precedente

disse n deputado,
acrescentando que 

"no

momento em que todo 0
Governo e toda a Nação
mêm\ uma democrati-
sacio dos poderes,
parece-me que alguns
setores que se meros-
tam na direção dos po
deres, ainda tentam
Contrariai este supro de
liberdade e de aber-
tura".

Apesar de reconhe-
cer que comentou um
delito ao atirar no õni-
bus, Anísio de Souza,
não pou|mu criticas a
decisão dn Supremo I
disse queagora, perdida
a imunidade, espera ser

julgado com justiça,
lembrando que esta em
campanha para a re-
eleição, porque o pro-
cesso náo o tornou i-
nelegivel.

Nos temos que
trabalhar pela abertura
cm todos os poderes, Se
o Poder Judiciária —

que éo mais alto da Na-

ção e sobre ele não deva

pejar nenhuma duvida

pelos seus atos - leva
assim, meio sem querer
'ilhar mesmo a Consti-
tuição, o que é que nós
devemos fazer? Quando
o Poder Judiciário se
unifica e assusta a
estrutura de outro Po-
der, o que haveremos de
.esperar? E «perar, no
meu caso, que no anda-
mento do processo eu
seja julgado com justiça
— concluiu.

Deputado
contesta
filiação

BRASÍLIA 0
anunciado projeto do
(inverno de reabrir ns

prazos para filiação, em
outros Partidos, dos
descontentes com incor-

porações partidárias,
foi muito criticado na
Câmara, por deputados
do PP-PMDB, en-

quanto o vice-líder do
PDS, Gioya Júnior, sus-
tentou que o que está
ocorrendo é que alguns

pretendem transformar
certos Partidos "em ra-
toeiras, em jaulas".

— O 
"pacote"

anunciado — diz o
cearense Iranildo
Pereira, do PMDB -

demonstra a má fé e o
espírito antidemocrá-
tico incorporado no sis-
tema de corrução im-

plantado neste País,

porque se sabe que,
durante esse período de
seis meses, o Governo

pretende utilizar toda a
máquina administra-
tiva e todos os recursos

postos em sua mão para
tentar corromper ou
comprar parlamentares
ou políticos das oposi-

ções.

Ficarás
para sempre

no meu coração.
Suas novas cores e os

desenhos das faixas estào

lindos Sua economia

cresceu mais de

11 % graças ao sistema de

economia de combustível

Ecco. Agora a CG 125

laz atê 65 km com um litro

de gasolina eaMLea

Turuna lazem atê 70 km

Por isso nào paira mais

duvida sobre a lace da

terra: a linha Honda 1982

veio para licar

I wr pude ir busca-Ia nu
Motnparts
Floriam Wxoto, ISè

, na- 2.I-MI4
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Renúncia de Marcos 

Rivaldo Pedrosaindicado

fica

A noticia que cir-

culou ontem, de que o se-

nador Marcos Freire ha-

via declinado da indica-

çào para diaputar o Go-

vemo do Estado, como

candidato do PMDB, não

foi sequer comentada

pela asaessoria daquele

parlamentar, que pre-
feriu responder fome-

cendo o programa de

inauguração do seu eiicri-

tório político, na próxima
segunda-feira, ante a pre-
sença dos senadores

Franco Montoro, Hum-

berto Lucena e Pedro Si-

mon, além de grande nú-

mero de líderes peemede-
bistas do Estado e de

todo o País.

Segundo as versões

que circularam por toda

a cidade, o senador Mar-

cos Freire teria desistido

de concorrer ao Governo

do Estado, em virtude de

dificuldades que ele es-

taria encontrando em fa-

zer com que o nome do

ex-governador Cid Sam-

paio seja aceito por al-

guns setores do Partido

como candidato ao Se-

nado, na sua chapa.

O ESCRITÓRIO

O escritório político
do senador Marcos
Freire, a ser inaugurado
na próxima segunda-

contesta paravice-liderda

SO nos rumores Santana bancada doPMDB

feira, fica localizado num
sobrado da Avenida Joio

de Barroa, o qual, em
maio, se converterá no

Comitê da Campanha.

Presentes á inauguração

do escritório estarão os
senadores Pedro Simon,

candidato ao Governo do

Rio Grande do Sul;

Franco Montoro, candi-

dato a governador do Es-

tado de São Paulo e

Humberto Lucena, novo

líder do PMDB no Se-

nado Federal.

Delegaçõea de mais

de cem municípioa do In-

terior também já confir-
maram sua presença na

cerimônia de inaugura-

çào do escritório,

constituindo-ae, segundo
os organizadorea, numa
"festa 

política que unirá

o Sertão, o Agreste a

Zona da Mata e a Região

Metropolitana".

No pátio interno do
sobrado, onde antiga-

mente funcbnou uma es-

cola, haverá, além do

pronunciamento dos trés
senadores, diversas ma-
nifestações populares,
como apresentação de

cantadores, uma or-

questra de frevo e uma

ciranda, que encerrará a

festa. Os senadores

Franco Montoro e Pedro

Simon, depois de recep-

cionados pelo candidato

Marcos Freire, receberão
a Imprensa no Hotel Vila

Rica, em Boa Viagem, is

14h30m, na segunda-

feira. De lá, Marcos

Freire sairá com seus

convidados para uma
série de contatos, abertos
á Imprensa. Aa 17 horas,

haverá entreviata cole-
tiva, durante as solenida-

des inaugurais.

TRABALHOS

Neates dias que pre-
cedem a inauguração do

escritório político do se-
nador Marcos Freire,

desenvolve-se no sobrado

da Avenida João de

Barros intensa movimen-

tação, ultimando-se os

trabalhos de construção

de palanques, acesso,

além de elaboração final

da programação, confec-

ção de cartazes platafor-
mas para os pronuncia-
mentoa que ali serão fei-

tos por líderes políticos

Bmedebistas 

de todo o

b. As festividades de-

verão transcorrer por
toda a segunda-feira,

esperando-se grande pre-
sença de líderes peeme-
debistas não só da Capi-

tal, Grande Recife, e todo

o Interior do Estado,

afora as lideranças nacio-

nais do Partido, que ali

estarão.

Corrêa congratula-se

com o Governo Maciel

O deputado Antônio

Corrêa, líder da Maioria,

justificou, ontem, na As-

sembléia Legislativa, a

apresentação de um voto

de congratulações com o

governador Marco Ma-

ciei e sua equipe, pelo
transcurso, segunda-feira

próxima, do 3' aniver-

sário 
"de 

sua profícua e

eficiente adminiatração,

que vem dando a Per-

nambuco nova fisionomia
estrutural".

Na justificativa do

seu requerimoito, enca-

minhado à Mesa, disse,

textualmente, o líder da

bancada pedessista:
"Há 

trés anoa, assu-

mia o Governo do Es-

tado, o eminente esta-

dista, professor Marco

Antônio de Oliveira Ma-

ciei, na expectativa de

que Pernambuco iria ini-

ciar uma nova fase de de-

senvolvimento e

progresso. Ene vaticínio

tinha sua razão de ser.

Hoje, três anos após, po-
demos contemplar um

quadro deveras auspi-

cioso, isto porque nosso

Estado, nesses 36 meses

de Governo Marco Ma-

ciei, acumulou em seu

território obras públicas
do maior vulto, e por que

não dizé-lo, da maior

expressão econômica e

social.

Deu-se á adm in iatra -

ção um cunho eminente-

mente aocial, voltada

para a valorização do ho-

mem, principalmente do

mais carente,

encaminhando-ae solu-

ção global para oa seus

problemas.
A jovem equipe esco-

lhida pelo governador
Marco Maciel, conaciente

das responsabilidades

aue a esperava, procurou,
dentro de um ritual ecu-

mênico, imprimir carac-

terístícas administra ti-

vaa multisaetoriaís, in-

teriorizando aa açõea go-
vemamentaia, de modo a

descentralizar vários ser-

viços, tais como: Educa-

ção, Saúde, Habitação,

Ação Social, Segurança,

Transportes,' Energia e

Comunicação, Sanea-

mento e Obras, Agricul-

tura, Indústria e Comér-

cio e Minas, Turismo,

Cultura e dos Esportes,

uma gama de projetos,
todos eles voltados para o

desenvolvimento in-

tegrado de Pernambuco.

Como colorário desta
administração, podemoe
afirmar, sem receio, que

muitas cidadea interiora-

nas foram, no atual Go-

vemo, beneficiadas com

terminais rodoviárioe,

implantação do sistema

de abastecimento d'água,

esgoto sanitário, amplia-

ção da rede escolar, des-

centralização dos servi-

ços de atendimento mé-

dico de urgência, tudo

num esforço incontido

para tomar esses serviços

acessíveis ao homem.

Finalmente, desta-

camoe o esforço do Go-

vemo no sentido de in-

tensificar a execução de

Projetos como 
'Asa

Branca", 
"Viver",

Programa de Apoio á

Economia Canavieira e

de Fomento á Indústria

Sucro-Alcool-Química,

tudo objetivando a in-

tegração de Secretarias

de Estado, com vistas 
"a

deflagrar ações voltadas

para a melhoria das con-

dições das populações
rurais, oferecendo, além

da oferta de emprego, o

aproveitamento racional

dos nossos recursos na-

turais para tomá-los ex-

tensivos a todos".

Era este o registro

que desejaria fazer, na

tarde de hoje, sr. Presi-

dente e srs. deputados".

Longman critica administração

O deputado Sérgio

Longman, líder do

PMDB, fez, ontem na tri-

buna da Assembléia Le-

gislativa, uma demorada

análise crítica das reali-

zaçõee do Governo Marco

Maciel no setor da econo-

mia estadual, bem assim,

3uanto 

aos projetos in-

ustriaia.

No seu pronuncia-
mento, ao suceder na tri-

buna o aeu companheiro

de Partido, deputado

Eduardo Pandolfi, que
denunciou o prefeito de

Águas Belas pela prática
de corrução, disse o ora-

dor que aquele parlamen-
tar havia respondido, em

parte, ás palavras de

exaltação do líder Antô-

nio Corrêa á passagem do

terceiro ano da admi-

nistraçáo Marco Maciel,
"inclusive 

antecipando-

se ao evento, que ocorrerá

na próxima segunda-

feira, dia 15".

Em aparte, o depu-

tado Antônio Corrêa
disse que não houve ante-

cipaçáo, mas apenas 
"uma

questão de filigrana re-

gimental, pois, se não

apresentássemoe hoje

o nosso requerimento, ele

somente eeria aprovado

na sessão de segunda-

feira. Mas o pronuncia-
mento que fizemos, nesta

tarde, ê uma sintese de

tudo que vem sendo feito

peb Govçno Marco Ma-

ciei em prol de Pemam-

buco e de sua gente".

Retomando a

palavra, o deputado Sér-

gio Longman prosseguiu
em suas críticas á admi-

nistraçáo estadual,

solidarizando-ee com oe

deputados Ferreira Lima

Filho e Mansueto de La-

vor, 
"oe 

quais, em euas

denúncias, trouxeram a

esta Caaa informações

que nãoforam criadas

pela Oposição, mas, sim,

dados fornecidos pelos

próprios órgãoe oficiais".

Em novo aparte ao

deputado Sérgio Long-

man, o Uder do Governo,

deputado Antônio

Corrêa, disse sersm

irreais os dados forneci-

dos pelo representante

opoeicionista:
"De 

1979 para cá"-
frisou o aparte ante —
"foram 

alocados muito

mais recursos para a agri-

cultura e pecuária; no en-

tanto, sobreveio uma

coneecutiva seca, de trés

anos, reduzindo a tonela-

gem das safras".
"Além 

disso" —

prosseguiu o líder do Go-

vemo — "devemos 
consi-

derar que aumentou a

oferta de ajuda oficial

para minorar a situação.

Mas o que não podemoe
admitir é a atribuição, ao
Governo Marco Maciel,

do ealdo negativo resul-

tante das variaçõee cli-

máticas de uma seca per-
sistente".

Um reeposta, o de-

putado Sérgio Longman

declarou que a desculpa

do Governo é sempre a

mesma, para as dificul-

dades sconômicas; no

plano sstadual — a seca;

e no plano federal — o

alto custo do petróleo.
Em aparte, o depu-

tado Joeê Fernandes, do

PDS, fez ver que, embora

o petróleo tenha baixado

de preços a nível interna-

rional, na fonte produ-
tora, sucsde que no Bra-

sil, sm razão da des-

valorização do cruzeiro,
os dsrivados aumen-

tam ds preço.

A propósito de de-

clarações do vereador

Francisco Ssntana

(PDT), sobre presumi-
veis 

"interferências 
di-

tatoriais" do 1' eecre-

tário Rivaldo Allaim na

direção do Anexo-1, da

Câmara, a cargo do rs-

preeentante opoeicio-

nista, o acusado ocupou

a tribuna da Casa, na
sessão de ontem, con-
testando tais insinua-

çõee. E acrescentou;
"As 

portas da

Secretaria que dirijo ee-

tão abertas para quem

quer que deeeje apurar

a incrim inação impu-

tada á minha peeeoa

pelo ilustre vereador pe-
detiata. A bem da ver-

dade, sempre procuro
atuar com isenção de

ânimo, no intuito maior

de preservar o bom

nome da Câmara Muni-

cipal".

Depois de reafir-

mar seu .apreço pelo
vereador Francisco

Santana — "homem

probe e atuante" — Ri-

valdo diase estar em

condiçõee de juatificar

qualquer ato por ele

praticado á frente da 1*

Secretaria da Caaa.

Pandolfi

acusa

prefeito

O deputado

Eduardo Pandolfi, do

PMDB, foi ontem á tri-

buna para acusar o pre-
feito de Águas Belaa, sr.

Airton Diógenes, de
"enriquecer 

ilícita-

mente e locupletar-se

de bens da Municipali-

dade". Em seu pronun-
cia mento, disse o parla-
mentar:

"Não 
é esta a pri-

meira vez que venho a

eeta tribuna tratar de

asauntoa referentes á ci-

dade de Águas Belas.

Na seseâo legislativa

passada, aqui, estive

para relatar violências

ocorridas naquele Mu-

nicípio do Agreste

Meridional.

Hoje, venho a esta

tribuna, bem mais

preocupado do que das

vezes anteriorea, pois se

a violência é indesejá-

vel, a corrução é inad-

missível.

Quando ocupei

eeta tribuna falar sobre

os problemas de Águas

Belas, não havia ques-
tões relacionadas com

corrução, e eu esperava

que jamais precisasse
tratar de tal aasunto,

vez que o povo de Águas

Belas sempre foi che-

fiado por patriarcas da

estirpe de Audálio Te-

nório e de Gerson Mara-

nhâo, que jamais
toleraram atoe de comi-
çao.

Mas a cassação do

mandato de deputado

estadual de Audálio Te-

nório o afastou da poli-
tica de Águas Belas e

elíticos 

inescrupulosos

sm aos poucos se as-

senhorando da Munici-

palidade.
Este foi mais um

desserviço prestado

pela 
"redentora", 

pelo

golpe de 1964.

Senhor Presidente,

srs. Deputados: O atual

prefeito de Águas Belas,

sr. Airton Diógenes, in-

satisfeito coma percep-

ção de seus subsídios,

resolveu enriquecer Ui-

citamente, resolveu se

locupletar de bens da

Municipalidade.

E por esta ratão

qus as estradas munici-

pais eetáo abandona-

das, que o problems
d'água se agrava diaria-

mente, que o serviço de

iluminação pública
encontra-se em péssimo
estado e a Maternidade

inaugurada com ma-

teria! trazido de Gara-

nhuns, nio se encontra

Aincionando s o ma-

terial desapareceu.

O deputado Asiii

Pedrosa é o novo vice-

lider da bancada do

PMDB na Assembléia

Legislativa, indicado que
foi pelos seus comps-

nheiros, ex-integrantes

do extinto Partido Po-

pular. Documento con-

tendo aquela indicação

foi entregue ontem á

Mesa daquela casa le-

gislativa, subscrito pela
totalidade dos parlamen-
tares que pertenceram ao

Partido Popular, agora

integrados ao PMDB.

A indicação do depu-

tado Aasis Pedrosa e acei-

tação pacifica pelos de-

mais parlamentares in-

tegrantes do antigo

PMDB foi conseqüência

do acordo estabelecido no

Protocolo de Brasília, fir-

mado entre líderes do en-

tão Partido Popular e do

PMDB na Capital da Re-

pública, durante as con-

versações que culmi-

naram com a incorpora-

ção. Pelo documento, a

primeira vice-liderança

caberia a um parlamen-
tar do PP, item que foi

agora cumprido com a in-

dicação de Pedrosa.

O novo vice-líder da

bancada peemedebista
na Assembléia Legisla-

tiva exerce atualmente o

seu segundo mandato

como parlamentar, tendo

Ê 

exercido a vice-

erança do antigo MDB

naquela Casa. Foi 2*

secretário da Aaaembléia

Legislativa, líder da ban-

cada do PDT e membro

efetivo das Comissões de

Finanças s Justiça da As-

ssmblêia. Atuou, ainda,
como membro do Diretório
Regional do MDB. Iniciou
sua cairei» política como

vereador, em Limoeiro,

eua cidade natal, a qual é

por ele representada na

Assembléia Legislativa,

exercendo atuação poli-
tica também em Car-

pina, Lagoa de Itaenga,

Passira, Bom Jardim eno

Recife.

INCORPORAÇÃO

O Diretório Munici-

pai do PMDB em

Igarassu foi o primeiro a

concretizar o processo ds

incorporação a nível mu-

nicipal, acertando a par-
ticipação do grupo
oriundo do antigo PP,

tanto na sua direção

quanto nas candidaturas

com vistas ás eleições de

1 de novembro.

A informação foi

transmitida, ontem, ao

presidente regional do

PMDB, deputado Fer-

nando Coelho, por um

grupo formado por mili-

tantes do Partido e in-

tegrantea do antigo PP,

que reaaaltaram o clima

de cordialidade e enten-

dimentoa prevalecente

naa negociações.

Assim, na Conven-

ção conjunta do próximo

dia 2 de maio, o novo

Diretório do PMDB de

Igarassu contará com 33

membros, um terço dos

quais vndos do PP.

IMOBILIÁRIA RUFINO

FERREIRA S/A.

COC N* 10.832.467/0001-S1

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI-
NAR1A, EM 20 DE OUTUBRO DE 1981
I — Data, Hora • Local: em 20.10.81, á» 10:00 hi., em eus aede ao-
ciei, «to á Rua Qua Quarenta e Oito, 224, Eapinheiro, nenta ei-
dade do Recife, Betado de Pernambuco.
ti — Acionista! Preeentee: a totalidade doe acionietae com direito
a voto.
III - Meu: Preeidente - PETRONIO RUFINO FERREIRA;
Secretário - MARCUS RUFINO FERREIRA.
IV — Ordem do Dia: a) Propoeta da Diretoria para aumento do
capital aocial para Cr| 84.000.000,00 (oitanta e quatro mllh&et de
cruzeiros); b) outros assuntos de interesse da sociedade.

— Deliberação: toda a matéria foi aprovada, por unanimidade,
incluaive, a nova redaçio do artifo 6» dos eetatutoe eociaie — "art.

5» — O capital aocial integralmente realizado é de Cr#
84.000.000,00 (oitenta e quatro milhfiea de cruieiroe) divididoe em
igual número de açõea ordináriaa nominativaa, endoeeáveia ou ao
portador, á vontade do reepectivo acioniata, no valor nominal de
Cri 1,00 (hum cruzeiro) cada uma.

VI — Assinatura: todos os acionistas presentes.

VII — Arquivamento: Junta Comercial do Eatado de Pernambuco
aob o n" 400.66, em 23 de dezembro de 1961.

Recife, 20 de outubro de 1981

PETRONIO RUFINO FERREIRA
Diretor-Preeidente.

MARCUS RUFINO FERREIRA.
Diretor-Administrativo.
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PROFISSIONAIS

T.TRI8P A TS-

BEM INFORMADOS

ATRAVÉS DO

DIÁRIO DE

PERNAMBUCO

Faça sua assinatura anual do Diário de Pernambuco

e deduza do Imposto de Renda.

ASSINATURAS FONE: 224-6926

Em 1962. qualquer braellelro

que exerça função técnica e. por neceeeidade de eervlço. gaate com a compra

e/ou aselnatura de revletae, jomale e llvroe técnicoe, poderá dedusir o que gastpu

na Declaração Simplificada — Cédula C — do Impoeto de Renda 1983,

independente dae despesas, deede que elae sejam comprovadas.

Também engenheiroe. advogadoe. médico», proieeeoree, Jomaltstae, •

demaie categoriae de nível auperlor eetáo abrangldoe pelae diapoeiçôee da

Portaria 317, do Mlnietro da Fasenda. que eetabelece ae deduções acima expoetae.

Aeeine o DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Ele chega cedinho, todas ae manhAs,

na sua casa ou eecritórlo. Atual, dinâmico, bonito e bem informado.

Aeeine agora e dedusa em 1983.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO

KARTIER Restaurantes NESTA SEXTA e SÁBADO

Apresenta o cantor internacional JOSÉ MANUEL acompanhado 
pelo grande 

organista e

pianista 
PINTO LOUREIRO 

— de 
passagem por 

Recife, se despedindo do Brasil — interpretando as mais belas

canções internacionais e 
principalmente 

as canções 
portuguesas, 

lugar de sua origem.

Av. Conselheiro Aguiar 
— 

4880 
— 

cobertura 
— reserva 

pelo 
telefone: 325-5563
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pianista 
PINTO LOUREIRO 

— de 
passagem por 

Recife, se despedindo do Brasil — interpretando as mais belas
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portuguesas, 
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Av. Conselheiro Aguiar 
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4880 
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cobertura 
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pelo 
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CIDADE/TRANSPORTES

Obras do 

pre-metrô 

interditam 
estação

GRUPOS

GERADORES

DE 3 A 375 kVA.

ÃjBmwamm

/WmiNOilCOM. ITDA.

Estrada dos Remédios, 1462
PABX 227-4855 - Telex: (081) 1494

GRANDE PRÊMIO FORMULA 1

&

BRASIL X ALEMANHA O C:

RIO DE JANEIRO: 21 DE MARÇO 1982

SAÍDA: 6? FEIRA DIA 19/03/82

VOLTA: 2? FEIRA DIA 22/03/82

PASSAGEM AÉREA VARIG, IDA/

VOLTA

3 DIÁRIAS HOTEL NOVO MUNDO

CAFÉ DA MANHA NO HOTEL

TRASLADOS EM ÔNIBUS LUXO COM

AR CONDICIONADO

AEROPORTO/HOTEL/AUTODROMO/

MAR ACAN A/HOTEL/AEROPORTO

CADEIRA NUMERADA NO

MARACANÃ PARA O JOGO

BRASIL X ALEMANHA OC.

| PREÇO POR PESSOA: Cr$ 48.000,ÕÕ"

FINANCIAMENTO: ENTRADA DE Cr$ 11.000,00
E 10 X CrS 4.866,00

INFORMAÇÕES E

]NSCRI£ÕE&_M

4NGR4

Rua do Cupim, 259
Loja 104 - Tal.: 221-0690

REG. EMB- 080078800.1

Graça* - Recife - PE

A Estação Central
será interditada aos pau-
sageiros, a partir de 15 de
abril, a fim de que a Rede

Ferroviária possa reini-

ciar as obras de implan-

tação do Trensurb, ou
seja, o pré-metrô, que irá
bmeficiar grande parte
da população da zona sul

do Recife. O novo termi-
nal de passageiros — en-

quanto perdurarem as
obms — ficará localizado

em Cinco Pontas.

O Trensurb é um
Projeto do Governo do
Estado e do Ministério

dos Transportes, que visa

proporcionar como trans-

porte de massa o pré-
metrô, na Região Metro-

politana do Recife. O

pré-metrô será um dos

mais modernos meios de

transportes, quando a

Rede Ferroviária utili-

zará trens elétricos, de

seis em seis minutos.

Para essa finalidade

estiveram reunidos,

quarta-feira, o diretor-

Keral do Detran, cel.

Walter Benjam im, e o su -

perintendente Regional

da RFFSA, engenheiro

Mário Antônio Picanço.

No encontro foi acertado

que a 
"necessidade 

de

transferência do terminal

de passageiros de trens

suburbanos da Regiio

Metropolitana do Recife

da Estação Central para
a das Cinco Pontas, face

á implantação do Tren-

surb, e os enormes prejui-
zos operacionais acu-

mulados, determinaram

a imperiosa necessidade

de conclusão das obras do
Complexo Ferroviário da

Cabanga".

MUDANÇA DE
TRANSITO

Com essa transferén-

cia temporária do termi-
nal de passageiros da Es-
tação Central para o das

Cinco Pontas, motivou o

Detran.uma mudança de

trânsito nas imediações

do Viaduto do Cabanga.

porque a Rua Saturnino

de Brito será interditada,

no cruzamento férreo.

Quem por exemplo sair
do Recife com destino á

Boa Viagem, via Rua Im-

perial, fará o seguinte

trajeto no Cabanga:

entrará na Rua Cabo

Eutrópio, atravessará um
viaduto, fará um retorno

pela Rua Comandante

Antônio Magalhães Ma-
tos e seguirá para a Rua
Saturnino de Brito, to-

mando direção da ponte
Paulo Guerra.

Quem quiser fazer

um retorno centro pela
Rua Imperial pelo Via-

duto Joana Bezerra, tam-

bém entrará pela Rua

Cabo Eutrópio, retornará

pela Rua Comandante

Antônio Magalhães Ma-

tos, seguirá a Rua Bituri

até atingir o Viaduto

Joana Bezerra.

O superintendente

da RFFSA, na ocasião,

entregou ao dirigente do
Detran, um oficio pe-
dindo a interdição da Es-

tação Central, a partir do

dia 15 de abril, a fim de
reiniciar as obras do

Trensurb, de acordo com

o ofício 0049, de 19 de fe-

vereiro de 1961, da Secre-

to ria de Transportes Ur-

banos e Obras da Prefei-

tura do Recife.

Considerando a re-

duçáo inicial da faixa de

rolamento Avenida Sa-

turnino de Brito no cru-

zamento com a linha

férrea, e, em seguida, seu

total fechamento, a

RFFSA solicitou ao

Detran as providências
necessárias, em decorrén-

cia da alteração indi-

cada.

Transporte: maior 
problema 

recifense

O transporte público
é, sem dúvida, um dos

maiores problemas com

que se defrontam os habi-

tantes da Região Metro-

politana do Recife. Doe

2,2 milhões de habitantes

que constituem a comu-

nidade metropolitana,

60% deslocam-se utili-

zando ônibus, 2% viajam

de trem, 10% de táxi e os

28% em carros parti-
cu lares.

Voltado para as ne-

cessidades dessa grande
maioria da comunidade

metropolitana, o Go-

verno estadual vem pro-
curando melhorar, a cada

dia, o serviço de trans-

porte e, perseguindo este

objetivo, no dia 19 de no-

vembio de 1979, através

da Lei n» 8042, instituiu o

Sistema de Transporte

Público de Passageiros

da Região Metropoli-

tana, integrado pelas mo-

dalidades: trens, táxi,

embarcações, ônibus e

veículos de uso asseme-

lhado.

O projeto do Tren-

surb/Recife (Trem
Metropolitano, também

chamado Metrô de Su-

perffcie), na primeira
etapa, consiste na im-

plantação dos corredores

ferroviários Recife-

Coqueiral-Jaboatão (17

quilômetros) e Coqueiral-

Terminal Integrado de

Passageiros (três quilo-
metros), utilizando os

trechos existentes.

Esse novo sistema

contará com 17 estações

(hoje, conta com apenas

nove), e vias duplas com

bitola de l,60m e tração
elétrica. Possuirá 25 mo-
demos trens-unidade

elétricos (cada trem pos-
sui quatro carros, dos

quais dois são carros-

motores) com caracterís-

ticas semelhantes aos

que trafegam no Rio e
São Paulo, podendo de-
sen volver até 90km/hora.

Quando de sua efeti-
vaçáo, o novo sistema
transportará cerca de 300
mQ passageiros por dia,
ao invés dos 40 mil atuais

(hoje, a movimentação

de passageiros de subúr-
bio no Recife é a terceira
do Brasil, abaixo apenas
do Rio e de São Paulo). A
implantação desse sk-
tema foi iniciado em
março de 1980 oom os

trabalhas do ramal de
carga Prazeres-Lacerda,

já referido, prevendo-se o
início da implantação e
operação do metrô para,
respectivamente, junho
de 1982 e junho de 1984.

Os recursos para o

projeto em destaque são

provenientes do Plano de
Mobilização Energética,

de contratos de financia-

mento com o BNDE

(5.314.890 ORTN's) e de
Bancos Internacionais

(230 milhões de dólares).

O ramal de carga

Prazeres-Lacerda, atual-

mente em fase de

construção (possui 18
km, dos quais 10 km já
estão prontos para rece-

ber os trilhos) integra

também este novo sis-

tema.

Hoje Prazeres conquista uma 
grande

vitória na Batalha.

Vim

BJr *
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Inaugure iK4e.com o Governador Marco Maciel,

as novas instalações da Agtacia

do Bandepe em Prazeres.

ISsw/R& E®3lMARCO MACIEL

v~ USE

Desta vez a luta foi diferente ds Batalha dos

Guararapes. Mas consagrou uma grande
conquista do povo de Prazeres: as novas

instalações da Agência do Bandepe, na Estrada

da Batalha.

No apoio tático ao comtrcio e i indústria,

o Bandepe vai ser, s partir de agora, uma

trincheira ampla e moderna.

Para demonstrar o seu apoio e empenho

pessoal na luta pelo desenvolvimento,

o Governador Marco Maciel estará hoje em

Prazeres, às 18 horas, inaugurando a nova

Agência.

Participe desta feita.

Pois lá estarlo também presentes, na

comemoração desta conquista, os ecos de uma

antiga batalha que consolidou o espirito libertário

e empreendedor da gente pernambucana.

fRjBandepm

O banco qua di a mêo a voe*.

1 SR

iVyT

Estação Central da RFFSA será desativada

RFFSA melhora a

linha Recife/Cabo

A superintendência

regional Recife da
RFFSA assinou contrato
com uma firma de enge-
nharia local, para iniciar,
nos próximos dias, obras
de melhoramento na
linha-sul suburbana
entre Recife e Cabo,
como parte do programa
de melhor atendimento
do transporte de massa
nas áreas metropolitanas
nacionais de maior densi-
dade populacional.

A RFFSA vem rece-

bendo todo apoio dos ór-

gãos administrativos es-

taduais e municipais li-

gados aos transportes, in-

clusive o empenho do go-
vemador do Estado na li-

beração de dotações es-

pecíficas para imediato

início das obras. Ao que

informou o engenheiro

Mário Picanço, superin-
tendente regional da
Rede Ferroviária no Nor-
deste, dentre os melhora-

mentos, constarão
construção de novaB pia-
taformas nas estações do
Cabo, Prazeres e Pontezi-
nha, inclusive drenagem,
fechamento de esplana-
das. construção de pas-
sarelas e reformas das es-
tações já existentes.

Disse, ainda, que o
transporte de massa na
Região Metropolitana do
Recife está recebendo es-

pecial atenção da admi-
nistraçáo geral da
RFFSA dentro do

programa abrangente do
Governo federal em
oferecer transporte mais
rápido e barato aos
usuários de baixa renda.

Preço da nova tarifa

ainda é desconhecido

O presidente do Sin-
dicato dos Transporta-
dores de Passageiros, sr.
Carlos Alberto Gueiros,
disse ontem que não sa-
bia qual será o percen-
tual do aumento das tari-
fas de ônibus, apesar de
arriscar em torno de 30%.
"Mas 

foi muito claro que
ele virá até o final do mês,
não existe outra solu-

çio". Pelo calendário
tarifário, frisa, o aumento
seria no dia primeiro de

janeiro, 
"todavia 

em ra-
zão de uma antecipação
de Crf 2,00, renunciamos

para o dia 16 de janeiro"."Como 
no dia 16 de

janeiro, o Governo não

concedeu o aumento

acertado, que somente

veio no dia 23 de janeiro,
novamente o aumento foi

dividido em duas par-
celas. A primeira seria

cobrada no dia 23 de ja-
neiro e a segunda após 60

dias, ou seja no final de

março", frisou Carlos Al-

berto Gueiros.

Para ele, o novo au-

mento, que virá agora, é

um complemento do au-

mento de janeiro.

Quanto ao percentual,

preferiu não dizer nada,
"porque 

está sendo pre-

parada a planilha de eus-

tos tarifários". Todavia,
indagado sobre qual seria
a base do aumento, ele
respondeu 

"em 
tomo de

30% mas até o final da

próxima semana, será co-
nhecido".

Lembrou que, en-

quanto o Recife cobra

Cr$ 24,00 por uma passa-
gem mais barata para o

primeiro anel que
abrange cerca de 74% da

Ropulação, 
em Maceió e

atai, a população paga
Cr$ 25,00. 

"Nas 
duas ci-

dades as linhas são mais
curtas do que as nossas".

Todavia foi contundente
ao responder que 

"este

aumento virá forçosa-

mente, porque não existe

outra solução. As despe-
sas tem sido superiores ás

receitas atualmente".

O presidente do Sin-

dicato apn<veitou para
lembrar que o Governo

Kstadual se diz impossi-

bilitado de recursos para
su bsid iar o preço das pas-
sagens dos ônibus e o Go-

verno federal, sensível ao

problema, não decidiu

ainda. 
"Muito 

pelo
contrário, pois todos os

derivados do' petróleo,
com exceção do óleo die-
sei, que foi de 24% os de-

mais foram de 12%".

Rodovias desviadas

antes de inundação

Os trechos das BR-

316 e BR-110, nos muni-

cipios de Floresta,

Petrolándia e Ibimirim,

que serão inundados

pelas águas da barragem

de Itaparica, vão ser im-

plantados e pavimenta-
dos em outros locais pela
Secretaria dos Transpor-

tes, Energia e Comunica-

ções, de acordo com o

projeto elaborado pelo
DER, dentro do convênio

firmado com a Chesf.

Ontem, o governador
Marco Maciel e o presi-
dente da Eletrobrás,

Costa Cavalcanti, assi-

naram o termo aditivo

àquele convênio, acres-

centando ao volume

físico dos serviços mais

29 km da rodovia BR-

110, trecho entronca-

mento BR-316 — Barragem

de Itaparica. No Palácio

do Campo das Princesas

também foi lançado o

edital de concorrência

eiblica 
para as obras da

R-316, Floresta-

Petrolándia, com 64 km,

a qual terá início dentro

de 30 dias, com prazo de

oito meses para sua con-

clusão.

De acordo com o pro-

jeto, nesse trecho da BR-

316 vão ser construídas

11 pontes, totalizando

480 metros de compri-

mento. Os recursos para

esses serviços são prove-
nientes do convênio fir-

mado, em agosto do ano

passado, entre o Governo

do Estado e a Chesf. Es-

tavam presentes á soleni-

dade o secretário Antáo

Luiz de Melo, dos Trans-

portes, Energia e Comu-

nicações de Pernambuco,

o presidente da Chesf,

Luiz Carlos Menezes e o
diretor-geral do DER,

Carlos Pereira.

Ainda naquela re-

gião do Sertão de Per-

nambuco, no próximo
mês, o ministro Eliseu

Resende, dos Transpor-

tes, inaugurará as rodo-

vias PE-360, Ibimirim-

Floresta, BR-316, trecho

Floresta-Belém do São

Francisco e a BR-110,

Cruzeiro do Nordeste-

Ibim irim, obras estas que

proporcionarão uma liga-

ção mais rápida entre

Petrolina e Recife, encur-

tando este percurso em

88 quilômetros.

Disse o secretário

Antáo Luiz de Melo que a

PE-360 e a BR-316 repre-

sentam o trecho rodo-

viário mais longo execu-

tado por uma admi-

nistraçáo estadual. E.v\es

dois trechos eqüivalem

uma vez e meia a distán-

cia de Recife a João Pes-

soa.
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Guararapes. Batalha
nova está sendo ganha
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A Prtftitura do Rteift tttá

agora fazendo o exercício

da publicação dt anúnciot
kafhiniano*.

gi 
Recentemente, avitou dl

9 vitimai — ou teja, aqutlt*
mm qut tém o* muro* pichado*

rom nome* de candidato! — qut
terão multada* tt ndo promo-
verem a limpeza.

fm Ile poi* pediu da penoa*
-C 

que não foram encontra-
*J da*, para receber a notifi-

cação do Impoato Predial, qut **

tipreaentem para te juttificar por

que não foram notificada*.

Era o

próprio

Há 

poucos di_n, o contador

Marco» Gondim dirigia-se, à

noite, h Fazenda Nova,

<|iian(lii seu automóvel quebrou-se

|i..rl.i da Novi -Jerusalém.

Km seiiuiilri, um cidadão partiu

seu ciirrn e prontificim-sp a levá-lo

pata a NOVI Jerusalém

Na hora da despedida, (Jon-

ilim quis saber 0 nome da pessoa

que I socorrera. A resposta causou-

lhe espanto:

POaiOSi as suas ordens.

Pilatoa é um fatendairo dali.

criador de galinhas.

CANTEIRO l-K OBRAS

Ksla sendo instalado o can-

teiro de obras para o melhoramento

da estação de passaneiros do aero-

porto dos Guararapes.

ATE ELE?

De um oposicionista recifense

SO ler n notícia sobre a conjectura

do secretário-geral do PP. depu-

lado Thaies Mamai' i, ingressar no

PDS.

Até tu, Hrutu.?

PMDB-PDS
* E *e o PMDB »e incor-

poraaae ao PDSI

D?

de

peixes

Signo

.urante a 11 Semana Nacio-

fr,i\\ da 1'esca, que será reali-
zada enlre 2 e 8 de maio no

Centro de Convenções de Pernam-
liucii. caminhões frigorífico, da Su-

depe venderão pescado mais barato

BOB liairnis recifenses.

AINDA Ml

" A Confecleritçã» Brasileira de
Futebol convidou ontem Pele para
representar o Brasil na abertura da
Copa do Mundo na Espanha.

Se a Warner permitir

PARA ADOÇAR

* Para adoçar a boca dos sovié-
ticos, Maceió embarcou 32 mil to-
neladas de açúcar alagoano.

Nova

biblioteca

Al'niversidade 

Católica
de Pernambuco
construirá biblioteca

central com capacidade para
abrigar até 500 mil volumes.

O novo prédio, com sete
mil metros quadrados de área,
disporá de salas para estudos
individual e coletivo, salas

para palestras, setor de micro-

filmagem e terminais de auto-
instrução.

BALE DO TAITI

O Bale do Taiti, de 30
componentes, se apresentará
no Geraldão nos dias 10 e 11
de abril.

RESTAURAÇÃO

Através de convênio

com a Fundação Pró-

Memória, estão sendo res-

tauradoa, em Alagoas, o con-

vento de São Francisco, na ci-

dade de Deodoro, a Igreja da

Apresentação, em Porto

Calvo, e o Palácio Imperial e

Casa do Barão, em Penedo.

País de

quê?

Obterva-it 

no Rteift,

ntitii dia» d» paga-
mento do P/5, qut o

BraiU não é tomtnt» o Pai*

do Carnaval! é também o

Pai* dat Fila*.

17L. r
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Os dois
O vereador Rubem (iamhoa

apresentará á Câmara Municipal

projeto concedendo o título de cida-

dão do Recife a Waldimir e Ronildo

Maia Leite. Pela primeira vez, dois
irmãos receberão a homenagem.

GENUFLEXÒRIO

Na Sala Roquete Pinto foi
colocado um genuflexório para o

show de poesia em que se presta
tributo, hoje, ás _0h_0m, ao poeta
Mauro Mota. Quem for assistir ao

espetáculo, saberá para que ser-
virá.

SUBSTITUIÇÃO

Em boa hora vai ser substi-

luído, no Museu do Açúcar, um

painel fotográfico da usina Barra,

de São Paulo, por usinas pernam-
bucanas.

Setecentas 

famílias já dei-

xaram as encostas dos

morros dos Guararapes e

foram, planejada e urbanística-
mente, fixadas nos terrenos 

planos
do próprio Parque Histórico Nacio-

nal, ao nivel do mar, onde teráo
seus direitos de posse assegurados

pela Fundação Pro-Memória.
A informação do diretor do

Parque Histórico Nacional dos

Guararapes, Edson Seda de

Moraes, esclarece a evolução de um

problema que começou com a inva-

são da área por milhares de pessoas
sem casa.

Hoje, as encostas estão sendo

reflorestadas com a plantação de

um bosque de 1.000 pés de pau-
brasil, 2.000 pitombeiras e 1.000
outrat espécies.

Diante da realidade dos

Guararapes, diga-se que nem tudo,

enfim, é incompetência, desin-

teresse e desânimo no Brasil.

RENUNCIA A DEFESA

O 

suplente de senador Joáo

Bosco Braga Barreto, da

Paraíba, que está sendo pro-
cessado pela Justiça Militar da 7'

Circunscrição Judiciária Militar

por haver criticado o sistema poli-
tico nacional, aderiu ao PDS após a

incorporação do PP ao PMDB.

O advogado Boris Trindade,
seu defensor, renunciou à defesa ao

saber da atitude do antigo oposicio-

nista.

UM ACHINCALHE

Frase 

do deputado José

Queiroz (PMDB): 
"O 

cré-

dito educativo se constitui

num achincalhe".

FOI E VOLTOU

prefeito Gustavo Krause foi

, a Porto Alegre, fez palestra
(sobre o Promorar) e já vol-

tou ao Recife.

O

Eles e eu
etcubro, ao longo da_rv

MM jornada para dentro da
"—"* noite, que convivo apt-
na* com fantaamat. Quando
me tento e fecho ot olho;
ixautto do trabalho e de mim
meamo, logo po**o a dialogar

em silêncio com Bach, Be-
ethoven, Haendel e Mozart.

Heróico* ídolo» do postado,
viajante* de harmonia*, an-
darUho* por eatrada* uma oi-
tava abaixo ou uma oitava a-

cima.
Ma* náo tão apenat elei.

Há muito maia.
Há vento u entondo atro-

nés de minha janela. Qut tra-
tem elett Memagen* da

Africa, sutilezas da Europa,
remorio* de coita* que não

foram feita*i.
-m-\t John Coltrant t ttu

M Miax quero at mtlhorti
M+m baladat. Ela* taern do

túnel do inttrumtnto, ptr-
correm ttpaçoi qut ndo velo t

terminam mt atingindo com a

tristeza maior.

De Art Tatum etptro

sempre — tanto quanto de

Theloniut Monh e BIU Evam
— algum totoe e invtntoi ao

piano.

Dt Billie Holiday quero a

voz atravenada dt tritttta,

átpera noi teui contornos e

cortante no* detígniot.

1~\» 
Charlie Parker t seu

JMiax quero ot aont,
*™^ 

delirante*, qut ficaram

pairando certo «ila no conetrto
do Carnegie Hall, anttriortt
talvez d minha predileção.

Dt Fats Walter t ttu

piano quero, enfim, a altgria
t a convicção dt que o tempo

patta, o tempo poeta.

Reagan: vaiado

Refletores.
E a vaia»

Com 

sua mulher Nancy, o

presidente Ronald Reagan
foi vaiado durante aparição

em público ao apresentar-se na

Opera de Washington.
Elea chegaram com atraso á re-

presentação do Bale Offrey, de cujo

elenco seu filho Ron participa.
Eles haviam se acomodado no

camarote presidencial, porém refle-

tores de TV os iluminaram.
Então houve a vaia.

"DEMOCRACIA ABSURDA"
Em Stuttgart, o ex-advogado

Manfred Roeder, principal acusado

do processo por tentativa de assaB-

sínio de membros da organização

neonazista Grupo de Ação Alemã,

disse ontem as razões da violência:
— Sou pela criação de um ver-

dadeiro poder popular na Alemã-

nha, após a destruição da absurda

democracia repreaentativa.

CONTRA O JORNAL
O romancista Norman

Mailer, que ajudou o escritor-

prisioneiro Jack Henry Abbott a ser

transferido da prisão para uma

casa, impetrou ação contra o New

York Post.
Para ele, o jornal distorceu

suai declarações sobre o assunto.

£ CANDIDATO
Bert Lance, que pertenceu ao

governo de Jimmy Carter, vai se

lançar candidato a governador da

Geórgia.

Fechamento
de escolas

A 

revista Gente, de Buenos

Aires, informa que desde

1976, quando os militares to-

maram o poder, até fins do ano pas-
sado, 3.397 escolas primárias f.iram

fechadas na Argentina.

Média de uma escola fechada
a cada 12 horas.

MORRE ATOR

Ingestão maciça de cocaína e

heroína.

Aos 33 anos de idade, morreu
em Los Angeles o ator norte-
americano Ohh Belushi.

Seu filme The Blue Brothers

é grande sucesso nos Esjtadoa Uni-

dos.

DESOBEDIÊNCIA

Faz hoje 52 anos que
Mahatma Gandhi iniciava a cam-

panha de desobediência civil na In-

dia contra a Grã-Bretanha.

JA TREINANDO

A rede de TV CBS informou

que uma tropa secreta, dirigida

pela CIA, já está treinando em

Honduras para realizar incursões
na Nicarágua.

Historinha
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Direitos, apelo e modificações
secretário de I _

Afl Eitádo ad-
junto norte

americano para As-
tuntot Interamerica-
noa, Thomas Enders,

disse em Santiago que
o Brasil, a Argentina
e o Chile melhoram
em matéria de direi-

tot humanoa.

ouvidot
moucos dt
Moscou, a Ale-

manha Ocidental lan-

çou ontem novo

apelo, á União Sovié-

tica, para que ter-

mine a guerra no Afe-

ganiatáo 8 retire as
tropas que estão ali

desde 1979.

Pesquisa 

divul-

gada ontem
em Washing-

ton revela que dois
em cada três norte-
americanos querem
que o Congresso faça
modificações tubi-
tanciait no orça-
mento proposto pelo
preeidente Reagan.

Morto porque cumpriu o

mu devir contra a Máfia

do Escândalo da Mandioca,

o procurador da Rtpúbltca Pedro

Jorgt dt Mtlo • Silva é acutado.

g_ O procurador girai Ino-

V cindo Mdrtirti Cmlho d»-
*m dará qut ao amaminado

faltou Utnçdo ao conduzir o pro-
cesso mbrt oe financiamtnto* IU-

citm.

g% Dentro d» um peeadtlo dt
•% Kafha. a vitima pum a

*** ttr a crimlnooa. Colou do

Pai» do Absurdo.

__________z__m-f-_s

Metalúrgicos
ameaçam greve
antiatestado

Oi trabalhadores
nas indústrias metalúrgi-
cas estão ameçando
entrar em grave, caso as
empresas continuem
anotando em suas car-
teiras profissionais oa
atestados médicos, me-
dida ilegal e condenada

pela Consolidação das
Leis do Trabalho —

C.L.T. A informação é de
João Paulo, secretário do
Sindicato dos Metalúrgi-
cos, protestando contra a
irregularidade.

Ele acusou as in-
dustrias Ipam, Omesa e
Renda Priori de institirem
no abuso, prejudicando
os operários ao ponto de,

quando perderem os
empregos, ficarem sem
condições de obter novas
colocações. Recente-
mente, o sindicato fez
consulta ás indústrias
sobre as anotações e dia
18 receberá uma resposta
e disso dependerá a eclo-
são de um movimento

paredista.

A Delegacia do Tm-
balho já recebeu denún-
cias sobra o problema,
mas, apesar ds ter inter-
ferido, as indústrias con-
tinuam anotando os ates-
tados médicos nas car-
teiras profissionais dos
empregados. Como a
maioria das indústrias
adotou esse critério, o

sindicato realizará uma
assembléia dia 19, para

que a classe tome ums

posição contra o abuso.
João Paulo saciara-

ceu que a diretoria do
sindicato tentou o
diálogo com os patrões,
mostrando ser ilegal ano-

Ur as causas da dispensa
ao trabalho na Carteira
Profissional. Mesmo as-
sim, os empregadores náo
deram importância e
continuam 

"man-

chando" o documento
doa empregados, colo-
cando anotações dos
atestados médicos nas
carteiras profissionais
dos metalúrgicos.

Têxteis: demissões e
salários atrasados

Demissões em massa dos Tecelões, quem mais

e atraso de pagamento está sofrendo com a crise

uma constante no setor no setor têxtil sáo os tra-

têxtil de Pernambuco, se- balhadores, operários es-

gundo informações do pecializados sem ne-

chefe do Departamento nhuma condição de obter

de Pessoal do Sindicato novos empregos. Algu-

dos Tecelões de Pernam-
buco, Manoel Canuto, re-
velando que do dia l«
deste mês até hoje, so-
mente a fábrica da Torre

já demitiu mais de 100
funcionários, em sua
maioria empregados com
mais de dois anos na in-
dustria.

O setor têxtil vem _..__.._.,__, .„..._ . _„_
atravessando uma longa e até 0 Governo
crise, gerada pela redu- do EsUdo, através do se-
çao de exportações para o tof corapetente, promo-

mas fábricas fecharam,
inclusive sem pagar as

obrigações sociais dos

trabalhadores, como foi o

caso do Cotonifício
Moreno e da fábrica de
estopas do Zumbi, no

Cordeiro.

A situação dos tra-
balhadores nas in-

dustrias têxteis é tão

Exterior e, também, pela
diminuição do consumo
interno. No início do ano,
as indústrias demitiram
mais de 1.000 emprega-
dos, anunciando medidas
extremas de contenção
de despesas para sobrevi-
ver á crise econômica no
País, iniciada em 1974.

No entanto, segundo
a diretoria do Sindicato

veu, ano passado, cursos
de especialização para ra-

manejar esses operários

para outras atividades.
Mas, mesmo assim, de-
vido ao escasso mercado
de trabalho no setor in-

dustrial, a maioria dos

operários viaja para o

Sul, em busca de oportu-

nidades.

Agra.va-se a crise
no setor açucareiro

A diminuição do vieira foi prejudicada
consumo do açúcar, pela longa estiagem (res-

prolongado período de ponsavel pela redução da
entressafra (este ano de safra), o atraso na libera-

oito meses, quando o nor-
mal são seis), preço do

produto no mercado in-
ternacional muito baixo,
redução de 20% da safra,
falta de recursos adequa-
dos para a fase de plan-
tio, tratos culturais, adu-
bação e o grande estoque

ção das verbas para plan-
tio, o grande estoque de
álcool (de seis meses) e os

preços irreais concedidos

pelo Governo. O au-
mento, geralmente con-
cedido em janeiro, ainda
não liberado, e nem se-

quer anunciado o índice
de álcool são os fatores ae reajuste do produto,
que contribuirão para Todos esses fatores, se

agravar a crise na in-
dustria agrocanavieira
de Pernambuco.

A advertência foi
feita, ontem, pelo presi-
dente do Sindicato da In-
dustria do Açúcar, Gilson
Machado, salientando

que 
"não 

poderemos nos
responsabilizar por
período de inquietação e
desemprego no campo se
as autoridades do setor natório con„tóo
nao tomarem as medida. do 

"do 
úcar „

pleiteadas pelos produ- wJg cujo índice é
tores de açúcar e álcool. inferior ao „.
A situação é Uo grave bera,j0 paraoSul.Pa_aa
que ató os vendedoras de 

Jg^J uín _,, é

gundo Gilson Machado,
servem apenas para
agravar a situação.

Apesar da imporUn-
cia da indústria cana-
vieira em Pernambuco e
no Nordeste, as autorida-
des do setor parecem
desprezar esse fato, con-
forme declarações de Gil-
son Machado, conde-
nando o critério discrimi-

açúcar esUo em atraso
com os pagamentos, e

quatro firmas faliram'.'.
Além desses proble-

mas, a indústria cana

maior redução devido ao

atraso no financiamento

para plantio e cultivo da

lavoura.

Sindicatos Jazem \
protesto nacional
contra o "Pacote"

Enfermeiros levam
hospitais à Justiça

O Sindicato dos En-
fermeiros decidiu, on-
tem, após reunião de
diretoria, convocar o De-

partamento 
Jurídico e

ingressar com ação de
cumprimento de lei
contra as casas de saúde,
hospiUis e clínicas parti-
culares do Estado que es-
táo recusando o paga-
mento de 4% de Uxa de

produtividade aos
empregados. A Uxa foi
concedida, ano passado,
pelo Tribunal Regional
do Trabalho.

José Martins, presi-
dente do sindicato, disse

que vem recebendo fre-

quentes denúncias contra
as casas de saúde, hospi-
tais e clinicas parti-
culares. As empresas mé-
dicas nio querem pagar a

produtividade e re-
cusam-se a conceder o
salário profissional mi-
nimo, também esUbele-
cido no último dissídio

coletivo, julgado no TRT.
Para o dirigente sin-

dical, essa atitude evi-
déncia a ganância dos
empregadores do setor de
saúde em detrimento dos
interesses dos emprega-
dos, mal remunerados e
trabalhando mais de 10
horas por dia, sem direito
a horas extraordinárias.
Ele salientou que algu-
mas clínicas e hospiUis
nem sequer assinam a
Carteira Profissional dos
empregados, para sone-

gar as obrigações sociais.

Na reunião de dire-
toria ficou decidido que o
sindicato acionará as
empresas hospitalares na
Justiça e, ao mesmo
tempo, soliciUrá provi-
dências á Delegacia do
Trabalho, exigindo fis-
calizaçâo mais efetiva no
setor. Finalmente, a dire-
toria do sindicato decidiu
distribuir circular com os

associados, recomen-

dando que revelem todas

as irregularidades prati-
cadas pelos patrões.

Pi

0 Sindicato dos Ban

cários de Pernambuco, a

Associação dos Bancários
AposenUdos de Pemam-

buco e a Federação dos

Bancários de Pernambuco,
Alagoas, Paraíba e Rio

Grande do Norte vão parti-
cipar ativamente do Dia

Nacional da Luta contra o
"Pacote da Previdência",

jue acontecerá hoje, na
'raça do Carmo.

O vice-presidente do

Sindicato, Severino Hélio,
afirmou que todas as enti-
dadss de trabalhadores do
Brasil devem participar da
campanha, com o objetivo
de susUr a decisão do Go-

verno Federal que quer au-
mentor o percentual de

desconto dos salários dos
empregados para 

"tapar o

rombo da Previdência".
Segundo o lider cias-

siste, 
"não fomos nós, os

trabalhadores, que gasU-
mos o dinheiro do INPS,
foram as mordomias, as

más adm inistrações e o pa-
gamento de cirurgias e

consultas fantasmas os res-

ponsáveis pela situaçac

caótica em que se en-

contram os órgãos previ-

denciários. Portanto, •

outras providências devem !
ser tomadas para acabar o

problema".
A Associação dos Ban-

cários Aposentados —

abape impetrou vários

mandados de segurança

contra a medida, consi-
derada absurda pelo presi-
dente da entidade, Abysio
Santos. 

"Nio é admissível

que os apoaenUdos de todo
o País sejam prejudicados
e recebam seus minguados
salários com dsseontos .

para pagar as mordomias -

dos altos escalões do INPS, J
Inamps, lapas • outras si- -

glas, criadas apenas para
dar empregos aos afilhados
dos donos do Brasil".

O sr. Júlio César Ca-
valcanti, presidente da Fe-
deração dos Empregados

em Estabelecimentos
Bancários também
manifestou-se contrário á
medida e prometeu totel
apoio ao movimento que
visa impedir a aprovação

pelo Congresso Nacional do

que considera como 
"mais

um crime contra o bolso
dos desprotegidos traba-
lhadores brasileiros".

Dentistas criticam
critério salarial

0 presidente do Sindi
cato dos Odontologistas,
Fernando Gueiros, criticou
ontem o critério discrimi-
natório para concessão do

aumento dos servidores

municipais, enfatizando

que o pessoal de nível uni-

versitário, mais uma vez,
foi prejudicado. Para ele, o

aumento de 8õ% para os
servidores de nível su-

perior, a vigorar a partir de
maio, represente de fato

um percentual de 70%.
Estranhou, ainda, o

fato de a Prefeitura náo ter
acompanhado o mesmo

procedimento do EsUdo,

que concedeu reajuste de
100% a todos os funcio-
nários indiscriminada-
mente. Disse que a discri-
m mação contra o pessoal
dipbmado da Prefeitura é
mais uma 

"realização dos
tecnocratas da Admi-
nistração Municipal, cada
dia mais distanciados da
aflitiva situação do servi-
dor".

- Ora — disse Fer-
nando Gueiros — a Prefei-
tura sempre acompanhou
os mesmas Índices de rea-

juste do EsUdo, inclusive
no item referente á data
base do aumento. Este
ano, além de conceder rea-

justes diferenciados, tam-
bém alterou a date do rea-

juste.

Para ele, o reajuste de
85% a ser pago em maio
eqüivale, na realidade, a
70% e prejudicará sensi-
velmente aos dentistas,
cuja maioria tem apenas
um emprego. Depois de
criticar o critério adotedo

pela Secretaria de Admi-
nistração para a concessão
do reajuste dos servidores
municipais, Fernando
Gueiros apelou á Câmara
Municipal do Recife para

que altere a aberração e

unifique o aumento, fi-

xando date única para to-

dos os funcionários da Pre-
feitura.

SOCIEDADE DE PEDIATRIA
DE PERNAMBUCO

A SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE PER-
NAMBUCO, convida a classe médica em geral e a

pediátrica em particular, para a posse da nova

Diretoria, a ter lugar no dia 12 de março de 1982, às

20 horas, na sua sede social à Rua Oswaldo Cruz,
393.

A DIRETORIA

PHILIPS ELETRÔNICA
DO NORDESTE S.A

C.G.C 10.918176/0001 -M

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 1982

QUORUM: A totalidade doa acioniataa; MESA: Preeidente, er. THEO
DORÚS JACOBUS MARIA SCHELLEMAN, Secretario, ar. RODOLFO
ALBUQUERQUE DE ARA0JO; DELIBERAÇÕES: Aumentar o Capital
Social Autoriiado do atual valor de Crt 2.981.908.380,00 para Crt
4.000.000.000,00 a incluir no artl|o 5" doe Eetetutoe Sociaie, um parifrafo 11
p_.a permitir á Sociedade a emieeio da debenturee; ARQUIVAMENTO:
foi efetuado na Junta Comercial do Eetado de Pernambuco am 09 de março
de 1982 aob o n" 40 822. OBS.: Aoe intereeeedoe podert ear fornecida cópia do
Inteiro teor deeu Ata.

Recife, 10 de março de 1982

Fundação Jbaqum Nabuco q£2P
4». tf mmmm. 2W Cm» Fm*

rnotom PAax mtijaaxoo

Programaçõo
HOJE - DU 12/03/82

PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 60 ANOS DE VIDA
IJTERARIA DO POETA MAURO MOTA. Lançamento ds livros
pela Editora Massingana, da Fundição Joaquim Ntbuco.
Horário: 17:00 horat
Loctl: Livririt Estevão Pinto - Hill do Muaeu do Homem do
Nordesti, á Av. 17 ds agosto, 2117, Cass Forte.
8how poético-ttttrtl 

"MAURO 
MOTA: POETA-

POETlSSIMO", com apoio da Livro 7 Empreendimentos Cul-
turais Ltdt t entrada franquiada ao público.
LANÇAMENTO DO DISCO "MAURO 

MOTA EM PROSA E
VERBO", o segundo produiido pala Fundtçáo Joaquim Ntbuco
dtntro do Projeto Mamaria Fonofráfica.
Horário:20:30 horat
Loctl: Sala RoquttU Pinto, Rua Dois Irmãos, 83, Apipucoa.

-X-

HOJE - DIA 12/08/12

"PROSOPOPÊ1A... UM AUTO DE GUERREIRO", sspstáculo
ttttrtl, eom dança, canto t música aprssantado ptlo BALE PO-
PULAR DO RECIFE, dt quarta a sábado, ás 21:00 hortt. Pro-
moção dt Fundtçáo Joaquim Nabuco t Secretaria ds Turismo,
Cultura b Esportes ds Pernambuco
Local: Auditório C2, Cantro ds Convencia* da Pernambuco.

-X-

ESTAGIO - Inscrições abertas att hojt, dia 12/01/12 tt tnteri-

ç6ee para tttágiot ds V grau s ds nlval superior (dois últimos

psrlodos do curso ds graduação) no lntltuto de Recursos Huma-
nos s Promoção Cultural, á Eatrada do Encanamento, 1117, Casa

Forts, sm horário comarcial.

vmiaa
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Mattos: aumentar tarifa é medida antipática

L L

BANCO CENTRAL DO BRASIL

COMUNICADO DERJA N? 82/05

O BANCO CENTRAL DO BRASIL tornu
nica ciue fara te.ili/ar a Concorrência DERJA nP
82/01, cujo Edital assim se resume
OBJETO: vendados imóveis abaixo indicados, no
estado em que se encontram

I Apartamento constituído pela unificação
dos apartamentos 801 da Praia do Flamen-

go n9 244 e 701 da Rua Paissandu n° 7 e
respectiva fração ideal do domínio útil do
terreno foreiro ao Serviço do Patrimônio
da União - Flamengo, Rio de Janeiro (RJ).
Área total: 721 vr7

Avaliação: CrS 32 800 000,00 (trinta e
ilois milhões e oitocentos mil cruzeiros).

II. Grupo de salas 301, composto das salas
301, 302, 303 e 304 do edifício situado na
Rua do Rosário n? 113 e respectiva fração
ideal do domínio útil do terreno foreiro ao
Município do .Rio de Janeiro • Centro • Rio
de Janeiro, RJ.

Área total: 49,50 m2
Avaliação: CrS 2 000 000.00 (dois milhões
de cruzeiros).

III Sítios 1, 2 e 3 situados no local conhecido
como Fazenda da Bica - Cascadura - Rio de
Janeiro (RJ).
Localização: os sítios 1 e 2 estão localiza-
dos no (mal da Rua Professor Cáncio Póvoa
e o sitio 3 no final da Rua Blumenau
Área: 93 780 m*, aproximadamente
Avaliação: CiS 3 400 000,00 (três milhões
e quatrocentos mil cruzeiros).

IV Lote 5 do PA n? 9614 - Rua Ituverava -

Jacarepaguá ¦ Rio de Janeiro (RJ).
Localização: o terreno está localizado junto
e antes do prédio n<? 532 da Rua Ituverava
Área. 3 104 n\2 aproximadamente.
Avaliação: CiS 17 500 000,00 (dezessete
milhões e quinhentos mil cruzeiros)
Lotes 12, 13 e 14 da Quadra 2 da Via Ser-
viente n° 2 - PA 21.840 - Guaratiba ¦ Rio

de Janeiro (RJ).
Localização: os lotes situam se em frente e
na altura do nP 3.301 da Estiadada Pedra

Área total: 9 978 m2, aproximadamente

Avaliação: CrS 2.000.000.00 (dois milhões

de cruzeiros).

VI. Domínio útil do terreno denominado por
letra A, onde existiram os prédios 561, 565

e 567 da Rua Visconde do Rio Branco, fo-

reiro ao Serviço do Patrimônio da União,

Centro, Niterói (RJ).

Localização: o teirenu situa se |unto e de

pois do n° 559 da Rua Visconde do Rio

Branco

Área: 833 m*, aproximadamente

Avaliação: CrS 15 345.000 00 (quinze mi

lliões e tre/ento; e quarenta e cinco mil cru-

.enosl.

VII Domínio útil dos lotes 23 e 24 do Prazo de

Terras n9 2822 Resto,do Quarteirão Inglês,

foreifos à Cia. Imobiliária de Petrópolis -

Petrópolis (RJ).

Localização: os lotes estão situados no

Condomínio Sitio do Repouso, Estiadada

Taquara

Área total: 3 51 7,40 m*

Avaliação: CrS 2.670.000,00 (dois milhões

e seiscentos e setenta mil cruzeiros).

VIII. Lote 74 da Quadra D Loteamento Fazen-

da Campo Alegre - Barra de São João - Ca-

semiro de Abreu (RJ).

Localização: o lote está situado na altura

do Km 141 da Rodovia Amaral Peixoto

(RJ-1061, lado direito, entre a rodovia e o

mar.

Área: 564 m2

Avaliação: CrS 160 000,00 (cento e sessen

ta mil cruzeiros).

IX. 70 (setenta) lotes situados no loteamento

Cidade Balneária Santa Margarida • Cabo

Frio (RJ).
Localização: o loteamento esta situado na

altura do Km 132 da Rodovia Amaral Pei-

xoto (RJ-106).
Área total: 41.000,00 m* aproximadamente

Avaliação: CrS 2 048.800,00 (dois milhões,

quarenta e oito mil e oitocentos cruzeiros).

X Área de terras em desmembramento de

maior porção situada na Rua Alfredo Silva

s/n? Armação de Búzios • Cabo Frio (RJ).

Localização: a Rua Alfredo Silva, também

conhecida como Rua Chico Biito, está si

tuada próxima ao centro de Búzios e no

terreno estão edificadas 4 casas, sendo 2

ueminadas. _

Área do terreno: 720,00 in<

Avaliação: CrS 6 100.000,00 (seis milhões

e cem mil cruzeiros)

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: serão rece

bidas no dia 13 04 82, às 10 horas, na Av. Rio

Branco n° 30 Rio de Janeiro (RJ)

FORMA DE PAGAMENTO: á vista, ou a prazo

máximo de 5 (cinco) anos, sendo observados os

seguintes requisitos:

a) pronto pagamento de. no mínimo, JU%

do valor ofeiecido;

b) o restante da quantia será liquidado em

prestações mensais, lyuais e sucessivas,

acrescidas de |uros de 6% ao ano, pelo

Sistema de Tabela Pr ice e correção mo

netána do saklo devedoi, anualmente,

pelo índice da variação das Obrigações

Reaiustáveis do Tesouro Nacional

ORTN  ,
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EPIT^L: «liana

mente, no seguinte endereço Av Presidente

Vanias n° 84, sobreloja, Rio de Janeiro (RJI, das

1000 ás 16 30 horas telefones 233 5625 o

291 4422, i 324

Rio de Janeiro, 09 de março de 1982

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Cont da página A-l

O ministro Haroldo

Mattos manifestou o de-

sejo do presidente João

Figueiredo da tomar a

telefonia acessível às ca-

madas mais pobres da

população, enfatizando

que embora o telefone

não vá baixar de preço, o

Ministério tem soluções

para baratear o serviço,

tais como as linhas parti-
lhadas, pela qual o in-

teressado paga a metade

do preço. Enquanto que
no Interior, serão implan-

tadas até linhas multi-

partilhadas, no sistema

de telefonia rural.

A respeito do praço
das tarifas — 

que ele não

considera caras — obser-

vou que 
"o 

conceito de

caro/ barato é relativo.

Pedi que fosse feito um

estudo sobre a evolução

das tarifas e dos preços
de outras utilidades,

como feijão, pão, farinha,

jornal, anúncios em TV e

rádio. E no confronto, a

tarifa sai ganhando: Crf

320,00 por més não repre-

sentam nada; 6 o preço
de três maços de cigarro.

"Acho 
que real-

mente é uma medida an-

tipática aumentar a

tarifa. Seria mais simpá-

tico não fazê-lo. Mas são

elas que garantem a

manutenção e a quali-
dade do serviço, a expan-

são e o pagamento dos

funcionários. Não tendo

recursos para investir, o

sistema vai congestionar,

o serviço vai regredir. E

depois de 15 anos podere-
moB voltar á mesma si-

tuação do Brasil de

1960".

O ministro Haroldo

de Matos enfatizou que,
através do Dentei, o seu

Ministério vem exer-

cendo intensa fiscaliza-

çáo para impedir a proli-
fera çáo de repetidoras

clandestinas, que estão

sendo implantadas prui-
cipalmente no Interior de

Pernambuco, mesmo

porque — segundo ele —

não há razões para que
existam, vez que o Dentei

oferece todas as condi-

çõea para que operem re-

gularmente. E esse

controle — explica —

ocorre parque se nós per-
mitirmos que funcionem,

poderão provocar danos

nas emissoras que
operam normalmente. A

respeito do descaso de ai-

gumas prefeituras, deste

e de outros Estados res-

ponsáveis por muitas

destas repetidoras, disse

que o prazo para regulari-

zação vem sendo prorro-

gado há vários anos e que
agora, terminado este

ano, medidas drásticas

serão tomadas pelo Den-

tel.

Sobre o problema
das interferências nas

televisões, disse que
ocorrem principalmente

por causa das faixas de

rádio cidadão, por indis-

ciplina dos PX, que não

cumprem as prescrições
estabelecidas. Mas

lembrou que o problema

poderia ser resolvido se os

nossos receptores de TV

tivessem filtros adicio-

nais, o que não acontece.

E enfatizou que a ques-
tão das interferências era

internacional, tendo sido

observadas inclusive no

Japão, país que proibiu a

atuação dos PX, 
"o 

que
não vai acontecer no Bra-

sil, evidentemente".

No Recife, o mi-

nistro apreciará o projeto
da TV-Tropical, a ser

instalada em Caruaru.

O titular das Comu-

nicações visita hoje, ás

10h30m, as instalações

da nova Central Telefô-

nica de Santo Antônio,

deslocando-se a seguir

até o Palácio do Campo

das Princesas onde, jun-
ta mente com o governa-
dor Marco Maciel, pre-
side a solenidade de

inauguração das novas

centrais de Santo Antó-

nio e Encruzilhada, res-

pectivamente, com 10

mil e 6 mil terminais

telefônicos.
Durante a soleni-

dade, fará uso da palavra
inicialmente o presidente
da Telpe, Gildarte Ciam-

bastiam da Silva, após o

que, o governador recons-

tituirá a primeira cha-

mada telefônica feita no

Estado há 100 anos, fa-

zendo uma ligação ponto
a ponto, do Palácio do

Campo das Princesas

para a Secretaria de Se-

gurança Pública.

Em seguida, o Gover-

nador Marco Maciel fará

entrega da Medalha do

Mérito dos Guararapes

ao ministro Haroldo

Corrêa de Matos e ao pre-
sidente da Telebrás, ge-
neral José Antônio de

Alencastro e Silva.

Após discurso do mi-

nistro das Comunicações,

o governador Marco Ma-

ciei encerrará a soleni-

dade, abordando, na oca-

sião, as metas alcançadas

pelo seu Governo no setor

das telecomunicações,

assinalando o trabalho

realizado pela Secretaria

de Transportes, Energia

e Comunicações, através

da Telpe, no sentido de

levar aos municípios do

interior do Estado os ser-

viços de telefonia, em

convênio com a Fiam eas

Prefeituras municipais.

Ludwig acha 
preço 

de

almoço muito camarada

Cont da Pág. A- 1

O ministro da Edu-

cação, Rubem Ludwig,

disse ontem que a

portaria que aumen-

tou os preços dás refei-

ções nos restaurantes

universitários do Brasil

não merece qualquer tipo

de crítica, pois em ne-

nhum lugar do Pais é for-
necido almoço a Cr$

30,00. 
"Uma 

cerveja e

um sanduíche custam em

torno de Cr$ 200,00, uma

carteira de cigarro, em

média, Cr| 150,00, e ne-

nhum estudante — estou
certo — abre mão do

fumo e do prazer de sa-

borear uma cervejinha".

Na opinião de Lud-

wig, são os estudantes

mais bem abonados que
estão nas Universidades

públicas. Isto não é novi-

dade para ninguém, no

entanto, os recuraos são
escassos, o que exige uma

compreensão conjunta.
"A 

igualdade social que

os estudantes tanto recla-

mam devia começar por

eles mesmos". 
"Senei-

bilidade social é para ser

praticada", alegou,

lembrando a existência

de diversos problemas so-

ciais, tão graves quanto

os da Educação.

0 ministro disse que

a situação dos alunos que

recebem Crédito Educa-

tivo (congelado em Cr$

1.100,00 há três anos) de-

verá melhorar, pois está

previsto aumento ainda

este ano, e refutou a com-

paração, bastante utili-

zada per estudantes e

professores, entre as ver-

bas destinadas pela

União para a Educação e

para o Exército. Segundo

ele, a verba orçamentária

do Exército não chega a

5%, enquanto a da Edu-

cação «rá aumentada,

aproximadamente, para

10%.

'Não 
é o ideal, mas

quem pode ter o ideal?"

Disse que o Pais tem uma

escala de problemas com -

patível com os de todo

pais em desenvolvi-

mento. 
"Por 

isso, insisto

sempre na cooperação de

todos, pois a Nação nos

cobra esse esforço i-

menso".

Quanto ao problema
especifico dos restauran-

tes universitários Ludwig

alega que as refeições es-

tão sendo subsidiadas

pelo MEC, pois os preços
cobrados são 

"camaradas

demais" e se a Universi-

dade quiser manter os

preços antigos, que faça

isso, 
"mas 

não venha pe-

dir subsídio ao MEC de-

pois".

ALMOÇO GARAN-

TIDO

Os residentes nas ca-

sas de estudantes da Uni-

versidade Federal de Per-

nambuco (cerca de 250

alunos considerados

carentes) garantiram on-

tem sua alimentação re-

tirando leite, pão e queijo
da despensa do Res-

taurante Universitário.

Eles não puderam pre-

parar almoço por falta

de ingredientes e tam-

bém porque não estão

dispostos a assumir a

tarefa, para a qual exis-

tem funcionários pagos.
Apenas meio saco de

feijão e meio de arroz

foram enerntrados na

despensa do Restaurante

Universitário, que per-

maneceu fechado todo o

dia. 0 Diretório Central

dos Estudantes procurou

a Reitoria para devolver

as chaves do prédio,
'abandonado 

por funcio-

nários e pelo administra-

dor, José Abraão.

Na próxima terça-

feira, ás 9 horas será re-

alizada uma assembléia

em frente ao restaurante,

para avaliar a situação.

Enquanto isso, os estu-

dantee, principalmente
os carentes, pretendem
fazer 

"bandejão" 
em

frente ao prédio da Rei-

toria: isto é, fazer baru-

lho batendo nas bande-

jas, de metal, para cha-

mar atenção do reitor

para o seu problema. O
"bandejão" 

deverá ser re-

alizado diariamente, por

volta das 13 horas.

Muitos funcionários

do restaurante estão sé

sentindo prejudicados

com a situação, pois eles

almoçam diariamente no

local, pagando preço mi-

nimo. Ontem tiveram

que fazer lanche no cam-

pus ou almoçar em suas

casas, alguns deles sendo

obrigados a tomar dois

ônibus no percurso.
Os funcionários

pagam por refeição o

mesmo preço cobrado aos

alunos carentes, Cr$ 6,00.

Com a nova portaria do

MEC, já adotada pela

UFPE, passarão a pagar

Crf 30,00. Mesmo assim,

sai mais caro para eles ter

que lanchar ou ir almoçar

em casa.

Ontem os residentes

na Casa do Estudante de

Tecnologia revelaram

que vão ter de passar por

nova triagem do Serviço

Social da UFPE, para

provar se são carentes,

quando tiveram de

prová-lo há pouco tempo.

Quanto ás refeições de

hoje, os estudantes es-

peram sensibilizar o rei-

tor, Geraldo Lafayette,

para que ele autorixe a re-

abertura do restaurante

com as refeições aos pre-

ços antigos. Se isso não

ocorrer, não sabem como

irão se alimentar.

Assist
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A preocupação do
sociólogo Gilberto

Freyre quanto aos na-
turais desgastes sofri-
doe pelo prédio onde

funciona o Conselho Es-

tadual de Cultura, e

onde nasceu o diplo-

mata pernambucano
Manuel de Oliveira

Lima, vem ao encontro

dos cuidados da Secre-

taria de Turismo, Cul-

tura e Esportes e da

Fundarpe no que se re-

fere á necessidade de re-

alizar obras de res-

tauração estruturais no

imóvel.

Informações do

presidente da Fundação

do Patrimônio His-

tórico e Artístico de

Pernambuco — Fun-

darpe, professor Gil-

berto Marques Paulo,

dão conta de que já
existe um projeto, a ser

executado este ano, en-

quadrado dentro do

Brograma 

de Cidades

listóricas da Fundação

Nacional Pró-Memória,

prevendo a restauração

da Casa de Oliveira

Lima.

Por solicitação da

Fundarpe á Pró-

Memória, o projeto foi

incluido entre as priori-
dades do órgão na

programação deste ano.

Assim, a iniciativa do

sociólogo Gilberto

Freyre em telegrafar ao

governador Marco Ma-

ciei vem, segundo o

secretário Bandeira de

Mello, de Turismo,

Cultura e Esportes, re-

forçar as intenções e

conclusões dos técnicos

responsáveis pela pre-
servação e manutenção

do patrimônio histórico

e artístico de Pernam-

buco, sobre o caráter de
"urgência" 

para
aquelas obras.

Recentemente, na

reunião do Conselho

Estadual de Cultura,

com a participação do

diretor-geral de Coorde-

nação da Secretaria de
Turismo, Cultura e Es-

portes do Governo do

Estado, Moisés Agame-

non, do representante

da Empresa de Obras

de Pernambuco (Emo-

per) e do representante
do Conselho Estadual
de Cultura, Nilo

Pereira, ficou caracteri-

zada a necessidade da

execução de serviços de

emergência na Casa de

Oliveira Lima.

Mobral

expande

atuação

O engenheiro Cláudio

Augusto Moreira, presi-
dente do Mobral, disse

ontem no Recife que o

objetivo de sua enti-

dade é alfabetizar neste

ano 400 mil crianças na

faixa pré-escolar. Ele se

reúne hoje com os pre-

feitos de Pernambuco,

no auditório da Prefei-

tura do Recife, quando
avaliará a execução dos

métodos e as condições

de operacionalidade do

programa de trabalho

para este ano.

A coordenadora do

Mobral em Pernam-

buco é a professora Zul-

mira Carvalho, que exe-

cuta os programas de

alfabetização da enti-

dade atualmente volta-

dos para a faixa pré-
escolar. A Assessora

Elza Oliveira consi-

derou que, a nível de

Brasil, existem 22 mi-

lhões de crianças caren-

tes de atendimento na

faixa pré-escolar.
"Destas 

22 milhões
— explicou — apenas

60 mil são atendidas em

escolas particulares. A

meta do MEC, em 1982,

é o atendimento a 900

mil crianças. Coube so

Mobral alfabetizar 400

mil e o restante será

atendido pelas secre-

tarias de educação e

outras entidades".

O sr. Cláudio Au-

gusto Moreira reuniu-se

ontem com cerca de 68

supervisores de campo

das diversas áreas de

Pernambuco çotnpreen-
dendo Mata/Agreste/

Sertão. Em sua pri-
meira visita á região na

condição de dirigente

da entidade, ele consi-

derou que 
"eetá 

fazendo

uma valiaçáo, sentindo

como o trabalho se

operacionaliza na re-

gião".

Hoje e dia de lesta

em Olinda, Cidade Mo-

nu mento Nacional, que
no més de outubro, em

Paris, sera consagrada

Patrimônio da Humani-

dade. Comemorando a

passagem do 447" aniver-

sário de fundação da ci-

dade, ocorrida em 12 de

março de 1636, por
Duarte Coelho Pereira, o

prefeito Germano Coelho

sancionou a Lei n'

4.268/82, estabelecendo

aue 

a partir deste ano, o

ia 12 de março passa a

ser feriado municipal em

Olinda.

A lei foi aprovada no

dia 10 deste mès pela Cá-

mara de Vereadores do

Município c faculta o

funcionamento de esta-

belecimentoH comerciais

como postos de gasolina,
açougues, frigoríficos,

farmácias, mercados pu
blicos municipais, bares

e restaurantes.

Para comemorar o

aniversário de Olinda, a

Olindatur — órgão da

Prefeitura Municipal —

elaborou vasta progra-
maçáo, iniciada aos pri-
meiros minutos de hoje,

quando os olindenses

serão despertados com

uma alvorada de 21 tiros

e repique dos sinos das

igrejas da velha Marim

dos Caetés. Todo o povo e

oe amigos de Olinda es-

tão convidados a partici-

par das solenidades alu-

sivas ao aniversário de

fundação da cidade.

As oito horas, na

igreja do Monte, será

concelebrada missa fes-

tiva, com canto gre-

goriano, tendo como ofi-

ciante o abade do mos-

teiro de São Hento, dom

Basílio Penido. As 10

horas, será inaugurada a

Escola de Folclore do

Mestre Salustiano, na

Rua Beira Canal, Jardim

Santa Kita. As 12 horas

havera nova salva He 21

tiros e os sinos das igrejas

tomarão a repicar.

A partir das 16
horas, no Centro de Arte

Popular, sera realizada

uma animação infantil,

com « presença de
"Carlitoi" 

e sua equipe,

que ficarão responsáveis

pelo entretenimento as

crianças. A programação
dedicada á gurizada terá

prosseguimento ás 16

horas, no antigo forró

Cheiro do Povo, com a

apresentação de uma

peça infantil, com

entrada franca.

As 16 horas será

inaugurada a preça da

Cidade Tabajara. com a

presença do prefeito Ger-

mano Coelho e autorida-

d es municipais. Para as

17 horas está previsto o

lançamento da pedra
fundamental da capela

do Divino Espirito Santo,

no Jardim Brasil-1, paró-

quia dos Peixinhos, com

a participação das ban-

das do Colégio Bairro

Novo e Renato Fonseca.

As 18 horas havera nova

salva de 21 tiros e repique

dos sinos. As 20 horas,

será celebrada uma

missa comemorativa do

1" aniversário da capela

de São Francisco de As-

sis, no Jardim Hrasil-2.

Para as 20 horas está

programado o lança-

mento da pedra funda-

mental da sede pmpria
da troça Pitombeira dos

(juatro Cantos, na Kua

de São Miguel, quando a

agremiação desfilará pelas
ruas da Cidade Antiga.

As 20 horas, na Câmara

Municipal, o prefeito Ger-

mano Coelho assinará

mensagem doando ao
Clube Elefante de Olinda

terreno para construção

da sede da entidade.

Fidem dejine as

características

urbanas do Recife

O problema da

estrutura urbana foi

abordado ontem pelo
superintendente-adjunto

da Fidem, sr. Jório Cruz,

no Seminário para Com-

patibilização da Ação

Pública, que está sendo

realizado no Centro de

Convenções, com o obje-

tivo de apresentar e dia-

cutir o conjunto de pro-

poetas para o desenvolvi-

mento integrado da Re-

gião Metropolitana do

Recife.

Os debates termi-

narão hoje, quando se co-

nhecerá, a partir das 15

horas, uma serie de rela-

tórios das comissões se-

toriais compostas por
técnicos do Ministério do

Interior, do Conselho Na-

cional de Desenvolvi-

mento Urbano, da Fidem

e da Secretaria de Plane-

jamento do Governo do

Estado.

FINALIDADE

A finalidade dos de-

bates, segundo os coorde-

nadores, é firmar a

coerência das ações pro-

pastas frente ás políticas

governamentais defini-

das a nivel nacional e, ao

mesmo tempo, obter re-

comendações para maior

eficácia da implementa-

çáo das referidas ações,

através da identificação

de caminhos para com-

patibilização dos investi-

mentes do setor público
dos diferentes níveis de

Governo.

O seminário abrange

a apresentação e discus-

são de propostas setoriais

de política e de ação, re-

ferentes á situação do se-

tor público nas áreas de
"Estrutura Urbana"

(política e estratégias de

implantação das quatro
nucleações); 

"Trans-

porte" (estruturação do

sistema viário, dos Histe-

mas de transportes cole-

tivo e de carga); 
"Sanea-

mento" (implementação

dos sistemas de controle

ambiental, abasteci-

mento d'água, esgota-

mento sanitário, limpeza

urbana e drenagem);
"Infra-estrutura Social"

(promoção de habitação

popular e complementa-

çáo de equipamentos e

serviços sociais); 
"Ativi-

dades Kconómicas"

(apoio ás atividades pro-

dutivas e promoção de

emprego e renda na Re-

gião Metropolitana do

Recife); e 
"Aspectos 

lns-

titucionais" (consolida-

çáo e desen volv im ento do

sistema de administração

metropolitana).

DEMONSTRAÇÃO
Segundo o su-

perintendente-ad junto
da Fidem, Jório Cruz, a

palestra sobre a 
"Estru-

tura Urbana" teve como

objetivo demonstrar 
"a

característica atual da

Cidade do Recife que
cresceu além das fron-

feiras do Município e

juntou-se ás outras cida-

des como Paulista, -la-

boatão, Olinda, São

Lourenço da Mata,

Igarassu e, unidas numa

só, gerou uma única área.

Temos nove municípios e

apenas uma cidade. Pelo

menos no momento, esta

é a imagem que se apre-

senta. Se deixarmos
essa imagem se perpetuar,
esse centro ficará cada

vez maior, a periferia se

transformaria e se tor-

naria longínqua".

9

fMlfll

Jório Cruz: Recife 
"engoliu" 

nove municípios
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Coerência e neutralidade

A idéia de se possibilitar a reelei-

ção dos governadores 
— como dos

Erefeitos 

e até do presidente da Repú-

lica — não se encaixa no ajusta-

mento requerido pela hora, no con-

texto de uma política recomendável.

Ela se instala no meio esdruxulamente

por entre a soma de propósitos de ina-

tacável recuperação democrática com

que o Governo do presidente Fi-

gueiredo vem nos acenando desde os

seus primórdios.
Não é fácil precisar de onde ela

partiu, porque suas origens, como no

verso do poeta, se perdem em nebulo-

•sas, procedendo de 
"critas 

mistério-

sas como as estalactites de uma

gruta". Pouco difícil é, porém, saber-

lhe os pontos onde os seus tentáculos

retocados de astúcia se transformam

em meios para a continuidade de al-

guns governantes no poder.
A respeito, o governador de São

Paulo, ar. Salim Maluf, desenvolve

tese por demais curiosa. Acredita que
a reeleição é uma medida salutar,

porque segundo suas argumentações

ela servirá para oferecer aos governa-
dores a oportunidade de confirmar ou

não os resultados bons de suas admi-

nistrações 
"biônicas", 

decorrentes de

atos de nomeação sem qualquer con-
sulta ou beneplácito da parte do elei-

tor brasileiro, do povo.
Num pais de caracteristicas afins

com a atmosfera voltaireana do
"Candide" 

ou de 
"O 

Ingênuo", seme-

lhante raciocínio poderia ser aceito

com certa naturalidade. Entre nós, no
Brasil, é claro que nfto. O que a '"elei-

ção representa, no duro, é uma forma

de caradurismo insustentável perante
alquer lógica política bem for-

nada.

O Congresso Nacional está ás

voltas com uma emenda constitucio-

nal que permite a reeleição dos atuais

mandatos executivos. O dia de ontem

estava determinado para a apresenta-

ção de um parecer favorável na Co-

missão Mista, á aludida proposição,

Jue 

é da autoria de dois paulistas, os

eputados Henrique Brito e José Ca-

margo.

Talvez por essa razão é que o Pia-

nalto deliberou pronunciar-se neutro

acerca do assunto. Tocado por justifi-
cado escrúpulo, o Governo decidiu

que não deve envolver-se com o tema

da reeleição. Entrega-o de mãos lava-

das á consideração do Poder Legisla-

tivo, do Congresso Nacional,

mantendo-se convenientemente à

margem, ou para além do que lhe está

interessando.

Ê um comportamento evidente-

mente saudável e, sobretudo, muito

mais que tático, considerando-se que
no seio do pedessismo já sobe a deze-

nas o número de candidatos á suces-

são dos atuais governadores. Meter a

mão em tal cumbuca seria o mesmo

que contribuir para novas dilacerações

no tecido do PDS, afinal o partido do

presidente da República.

A posição não poderia ser outra.

E verdade que por antecipação já se

sabe não correr tranqüila no seio do

Congresso, essa idéia grosseira de um

continuísmo disfarçado ou embuçado

em sufrágios populares. O Palácio do

Planalto acudiu em boa hora. Pòs-se

fora do 
"embróglio" 

e, ao mesmo
tempo, através da sua neutralidade

agora manifesta, colocou-sc ao lado

do pensamento comum do povo, que é
o de votar em novos nomes, escolher
novos governadores, novos prefeitos.

A velha casa

Pernambuco tem sua dívida de

gratidão com Oliveira Lima, uma di-

vida que, talvez, ainda não tenha

sido, de todo, resgatada. Um Oliveira

Lima cuja obra histórica recebeu de

Gilberto Freyre uma avaliação con-
sagradora: "Considerada 

no conjunto,

como obra de historiador-sociólogo —

virtude que faltou a Varnhagen — ne-
nhuma outra, do século passado e do

começo do atual, a supera: nem

mesmo a de Joaquim Nabuco, notá-

vel como estudo, magnificamente

bem composto, de sociologia política
— 

quase que apenas política 
— do Se-

gundo Reinado. Ou a de Capistrano

de Abreu — admiravelmente lúcida
mas fragmentária; sem a amplitude

do esforço sistemático que a obra de

Oliveira Lima representa. Dom Joio

VI no Braail é, além de biografia,

história social, sociologicamente in-

terpretada".

O homem Oliveira Lima, tão per-
nambucanamente brasileiro, que o
seu maior biógrafo, Fernando da Cruz
Gouveia, apanha numa síntese ética

irrepreensível: 
"Homem 

que jamais
conheceu o 

"tédio 
da controvérsia" de

que falava o velho Machado, seu
amigo, Oliveira Lima conservou-se
imune a capitulações, aos agacha-
mentos dos pusilânimes e oportunis-

tas diante dos poderosos do dia, e a
esse comportamento manteve-se fiel,

sem medo de que atitudes desas-
sombradas prejudicassem, como de
fato ocorreu seguidamente, suas mais
legítimas aspirações".

Como se recompor o perfil his-

. tórico da diplomacia brasileira,

Exemplo

O vaio i a arrogância de que se ar-
mara alguns tipos de nossa vida pública
auando no desempenho de cargos de po-
der e de mando, foram os fatores que
contribuíram para que o deputado goiano
Anisio de 8ousa tivesse acolhida no STF,
denúncia em que figura como acusado de
tentativa de homicídio, em que peso suas
alegadas imunidades. O parlamentar
afastado da Câmara para o desempenho
da Ainçio de secretário de Justiça ao seu
Estado, foi aquele que no ano passado, em
Brasília, num rompsnte de valentia in-
contida, após um rotineira acidente de
trânsito apvtou quatro vaies o gatilho de
sou indormido revólver contra um mo-

«esto 
motorista, antes mesmo de se certi-

car de quem tinha sido o culpado. De-

nunciado, alegou ser deputado. Mas

acontece que nio foi como tal que atirou

em sua vítima; foi como secretário de Jus-

tiça. Então o STF negou-lhe a imunidade

pretendida.

durante a Primeira República, sem as

contribuições de um Rio Branco, um

Nabuco, um Oliveira Lima? Ê ele

uma das nossas mais autênticas

glórias. As pequenas restrições e os

pequenos defeitos da condição hu-

mana esbatem-se, como poeira insig-

nificante, nos longes do passado. Res-
ta o grande revisionista de nossa His-
tória, o lúcido teórico de um america-

nismo altivo, o exemplo de uma in-

teligéncia e coração ao serviço do seu

País e, romanticamente, de sua 
"pe-

quena pátria".
Isso explica porque nenhum per-

nambucano pode ficar indiferente â

dramática denúncia que Gilberto

Freyre fez com referência tis ameaças

que pesam sobre a casa onde Oliveira

Lima nasceu e, hoje, funciona o Con-

selho Estadual de Cultura. O poeta
continua com a razão, o Recife é cru-

cificado, cotidianamente, na cruz das

novas avenidas.
Autoridades competentes asse-

guram que a velha-casa não vai tom-

bar. Mas que restará do ambiente, do

espaço, da paisagem histórica, onde a

velha casa se insere, com sua digni-

dade arquitetônica e suas sugestões

culturais?

Que tipo de cidade pretendemos
legar aos nossos filhos? Desconfiamos

que esse desprezo pelo passado, o es-

quecimento das gerações matrizes, a

agonia das tradições mais legítimas, 
*

escondem uma secura do espírito,

uma mercantilização da alma, cruel-

mente, desanimadoras. A memória de
homena, como Oliveira Lima, pede
um respeito maior.

Fiscalização

Altas autoridades do Banco Nacional

de Habitação vêm declarando sua preo-
cupação a respeito da qualidade dos con-

juntos habitacionais construídos. Há, in-

clusive, um Programa de Controle de

Qualidade, exatamente, destinado a

apurar denúncias nesse setor e impedir —

com rígida fiscalização — 
que o usuário

seja prejudicado. Ê bom que isto exista e,

realmente, funcione. O que se divulga

com referência ao padrão de qualidade

das nossas habitações populares chega a

ser catastrófico. Conjuntos recém-

construídos aparecem com deficiências

alarmantes, criando uma aureola de

desprestígio ao trabalho de uma institui-

ção que, concorde-se ou não, com sua filo-

sofla econômica, tem realizado uma obra

marcante, pelos próprios índicee numéri-

cos. Eesa fiscalização é imprescindível,

como se impõem sanções rigorosas.
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Admh ia tração da província —

Hontem, a 1 hora da tarde, perante
a Assembléia Legislativa Provin-
ciai, e com as formalidades da
pragmática, o Exm. Sr. conselheiro
José Libera to Barroso prestou jura-
mento do cargo de Presidente de
Pernambuco, para o qual foi no-
meado por carta imperial de fe-
vereiro próximo findo. Em seguida,
foi S. Exc. empossado na admi-
nistraçio pelo seu antecessor,
tendo lugar o ato da posse em o

palácio preeidencial, ato a que aa-
eistiram diversos membros da Aa-
sembléia Provkicial, o corpo con-
sular estrangeiro, o general Coman-
dante daa Armas, o Dr. Chefe da
Polícia, diversos oficiais de mar e
terra, os chefea das repartições pú-
blicas e muitas outras peaaoas gra-
das. Prestaram as honras militares
na dupla cerimônia, uma guarda do
14" Batalhão ds Infantaria e o Es-

quadrào de Cavalaria, salvando a
Fortaleza do Brun, na forma do es-
tilo.

Revista Diária — Teléfono A der
— Na seçáo A Pedidos, de hoje, vai
inserido um giande clichê itpre-
sentando as comunicações do tele-
fone Ader. (...) Seria conveniente
empregá-lo também em Pemam-
buco, e com o intuito o Sr. Rhode o
vulgariza mediante o aludido
clichê.

Publlcaçdea a Pedido — A Mara-

Telefones

danificados

Venho apelar para a au-

toridade competente, no sen-

tido de que sejam colocados

orelhões, em números limita-

dos, para o público, em pontos
de necessidade urgente, a fim

de evitar as danificações oca-

sionadas por gente sem princí-

pios educacionais e distinção

de classe, quer seja pobre, quer
seja média ou rica, que
depreda, dinifica um patrimô-
nio público jnatalado para o

atendimento da população em

momentos de necessidade.
Outrossim, salientamos

que várias pessoas acusam a

competente companhia por não

tomar as devidas providências
em curto tempo, sem se

lembrarem que nossa cidade

atravessa uma situação de van-

dalismo formada por marginais

e elementos de familia de nome

que, sem princípio educacio-
nal, estão tomando nossa ci-
dade um verdadeiro cão aem
dono.

Paulo Joaé de Sousa Leão
— Olnda-PE -

Poder do

vereador

Ultimamente, através da
imprensa e do rádio, fico a par
das violentas criticas á admi-
nistração do prefeito de Es-
cada, bem como á Câmara Mu-
nicipal daquele município — o
décimo em arrecadação no Es-
tado. Reservo-me ao direitode
não comentar o que se diz e se

propala a respeito da admi-
nistração do Edil escadense;
mesmo porque não tenho ele-
mentos para tal. Todavia,

quanto ás acusações á Câmara,
faço sua defesa, respaldado na
deficiência do próprio processo
legislativo brasileiro, cujos po-
deres se concentram nas mãos
do Executivo, deixando o Le-

gislativo manietado.
Legislador que fui durante

vários anos, isto nos idos de
uma democracia ampla,

quando se podia apresentar os

mnis variados projetoe, desde

que fossem legais e constitucio-

nais, em beneficio do povo, re-

conheço, atualmente, as limi-

tações de atribuições daquelee

que integram os Poderes Le-

gislativoe, nas suas diversas es-
feras gradativas. Na verdade,

tal função se restringe ao

direito de fiscaliiar as admi-
nistrações governamentais,
apresentar projetos, requeri-

mentos títulos de cidadania,
etc., e também criticar ou enal-
tecer o Poder Exscutivo.

Na Câmara, tanto os Ve-
readores da Oposição quanto os

da Situação, têm feito fortes

críticas â administração do
Município. Vivem a cobrar do
Prefeito medidas justas em fa-
vor da comunidade que repre-

sentam. Combatem a situação
dos ssrvidores municipais, cu-

jos vencimentos estão em
atraso, o descumprimento da
Lei quanto ás verbas dsstina-
das so Legislativo, o desin-
teresse em buscar fora do mu-
nicipio, recursos para o seu de-

senvolvimento. Apelam, inclu-

sive, para a melhoria do serviço
d'água, iluminação daa ruas,
calçamsnto e saneamento, si-
nalisaçâo de ruas, sistema de

discagem DDD, etc. provando,
assim, que não são inoperantes.

Por outro lado, são acueados de

receberem elevsdos subsídios,
os quais sempre foram fixados

em obediência aos critérios s li-

mites emanados daa Leis Com-

plommtaros da Preeidência da
República, de n*s. 26/76 e
38/79, de acordo com aa instru-

ções fornecidas psla Fiam.
Parece-me, sim, haver des-

peito de muitos.
Estênio Alves da SUva

— Recife —

vllha do dia — O Teléfono Ader
Premiado pela Acadmia das Cién-
cias de França, (...) 

"Os 
negocian-

tas, industriais, ate., em suas chá-
caras, gabinetea ou fábricas diri-

gsm os seus estabelecimentos. 0
teléfono Ader substitui o dono". —
"Encarregaram -ma de comunicar a
V. Exc. que todoa aqui reclamam a
sua presença para que nada falta á
festa. O teléfono Ader é o menu-

geiro do galanteio". — "Maravi-

lhoso! Enviai oa nossos parabéns
aos Srs. Ferninand Rodde ft C.,
agentes do inventor, Ao Grande
Mágico, 107, rua do Ouvidor, Rio,
o qual facilitou-nos os maioa de
conversar dietante 80 léguas. O
teléfono Ader suprimso tampo sss
distâncias, tornou-se um auxiliar
indispensável". — "A 

baronesa dá
ordens para a cidade, conversa com
as amigas diatantas, etc. — O talé-
fono Ader é um confidente". —

Sem sair de casa, o fazendeiro
tranamite ordens para o sitio, para
a roça, o engenho. O teléfono Ader
é o progresso". Sendo os únicos
agentes, os Srs. Ferdlnand Rodde
* C., encarregam-aa de fornecer e
colocar quaeaquer instalações tala-
fònicaa, quer comercial, doméati-
cas, particulares, etc, tanto para a
Corta como para fora, naa reparti-

çõea, fazendas, caaas particulares,
etc. Aviso aoe Srs. Capitalistas —

Sendo Ferdinand Rodde & C., con-
cessionários, podem ceder conces-
sões para uma ou mais Cidades e
uma ou mais Províncias s qual-
quer pessoa que obtenha oa privilé-
Rios desta expbraçáo nas ditas".

é Voce, Jovem...

JX Tirou o seu

TÍTULO?

X

CARTAS À REDAÇÃO

ü pensamento deve ser or-
denado para refletir com bom
senso e oportunidade, o obje-
tivo do diecurso ou ação.

Quando a peesoa é incapaz ds
explorar o conjunto de suas ap-
tidões positivaa, termina de-
sas tradarr. «nte a acometer-se,
esboroando-ae — 

por vezes —

contra coisas ou psssoas.
Chegamos a essas conclu-

sões ao analisarmos a infeliz sen-

tença proferida pelo então fa-
moso Cabo-de-Guerra Charles

de Gaulle. 
"Le 

Brésil n'est pas
un pays serieux". Suai

palavras causaram uma incó-
moda repercussão no noeso
meio. Mais ainda, transparece
um tênue fio de ingratidão.

Censuramos o estranho gesto
acomodatício e acumpliciativo

com que se tem portado vastos

setores da opinião pública na-
cional, sem uma contestação,
sem um esboço de protesto, ca-
bisbaixo, calando o grosseiro
insulto.

E de lamentar que o

grande General tenha em vida oi-
vidado certos tópicos históricos

que interligaram os destinos co-
muns de sua pátria e os ds
nossa.

A lição do 
francês

Quando os franceses, á
frente Ravardiére, fundaram a
colônia de São Luiz, no Mara-
nhão, Jerônimo de Afcuquer-

que 
— 

pernambucano de
Olinda —, os rechaçou e os ex-

pulsou de lá. Os piratas franca-
ses, per volta de 1626, contra-
bandeavam o nosso pau-brasil,
Cristóvão Jaques, deede a Baia
de Todoe oe Santos, travou com
elee renhidos combates sempre
obstaculando suas ações preda-
tórias. De uma feita, os piratas
invasoras tiveram aprisionados

três dos seue navios, cujas tri-

pula ções capturadaa, seguiram

priskmeiraa para a Europa. Os
antigos franceses jamais le-
varam vantagens com seus atos

de rapinagem aqui pelos nossos

brasis afora. Já no Cabo de
Santo Agoatinho, Peto Lopes
de Souza, num feroz combate
com uma nau francesa em
1531, tomou-a e investiu-se no
comando da mesma. Em Per-
nambuco, onde também ss ha-
viam sstabelecido, foram igual-
mente banidos. Assim, do
meemo modo foram expulsos
do Rio de Janeiro.

Quando ca exércitos sle-
mães, na Segunda Gueira

Tor mento no trem

«-v H

Viajando de Belo Jardim para esta capital, em com-

panhia de pessoas de minha família, fiquei supreendido
e, para que não dizer, revoltado mesmo, com o descaso
das pessoas responsáveis pelo que está ocorrendo no que
se refere á conservação dos trens de passageiros que trafe-

gam desta cidade para o Interior e vice-versa.

Observem os senhores diretores o que está se pas-
sando: trens qus transportam pessoas s não animaia, via-

jando com os carros ás sscuraa, janelas quebradaa, ca-
deiras arrebentadas a com oe aaaentoe eetragadoa. Foi
isso que pbeervei duranrs a viagem e me fiz uma per-
gunta: 

"Por 
que esse descaso com a coisa pública? Falta

de funcionário para a conservação dos carros ds paaaa-
geiros? Falta ds dinheiro?" Não. Perdoe-me o sr. Su-

Brintendente 

da RFFN, mu estou disendo não eetâ sa-
ndo como andam oa referidoe trens porqus se ele ti-

veese visto o trem na sua chegada, dias atráe, á noite, pro-
oedente de Sertánia, teria ficado abismado! Sei,, muito
bem, que alguém poderá dizer: 

"também, 
com a paasa-

gem barata da RFFN, não se pode reclamar; ou será qus
ssse senhor que está reclamando (eu, no caao), quer trem
de luxo?" Não. Apenas, preciaa-ae zelar pala coisa pú-
blica, para qus mais tards não se diga que os reeponsá-
veis por tão grande descaso ignoravam tal coisa.

Tenham dó doe passagsiros, srs. da RFFN, s ss qui-
zerem, aqui vai uma dica: recuperem um vagão per mês,
s, no final do ano, teremos um trem á altura de noeea ci-
vilização. José Martins de Vaaconceloe — Recife

Mundial, riscaram do mapa da

Europa a França de De Gaulle,

nossa Força Expedicionária —

F. E. B. — (desse país 
"nãc

sério"), acorreu pressurosa em

socorro da Eterna França e de

todos nossos aliados. Mas, o ve-

lho General esqueceu esses 
"pe-

quenos" detalhes.

A monumental epopéia da

Retirada da Laguna, o feito

épico jamais igualado em todo
o continente americano, pelo
estoicismo, abnegação e hero-

ísmo de um punhado de
valorosos soldados brasileiroe,

que tangidos pela fome, peste e
a incleméncia do charco,
narrada no original francêe pelo
Visconde Taunay, foi, atravée
dos anos, página obrigatória do
curriculum escolar da Acade-
mia Militar da França, para
que seus cadetes se espelhas-
*em no exemplo de heroísmo
dos nossos soldados.

Por tudo isso, sou capaz de

jurar que o grande De Gaulle
não disse aquilo de coração.

Abdoral de Souza Leite
— Recife

Cidade da

Vitória
Não sou vitoriense, nem ao

menos psrnambucano. Sou ala-

goano de nsseimento, e morei
em Olinda. Mas, resido em Vi-
tória de Santo Antão deede

1972, quando me casei com
uma vitoriense.

Venho observando que o

prefeito Ivo Queiroz faz muito
mais política do que admi-
nistração. Agora meemo a si-
tuação d'água naquela cidade é

precária. Naturalmente Dr. Ivo
dirá que a culpa é da Compesa.

Por sua vez a Compesa dirá que
não tem culpa. Sempre a
mesma conversa. O que não fa-
ha mesmo é a conta d'água.

Vitória de Santo Antão ne-
ceesita, urgentemente, de um
bom administrador. Eisso só se
conseguirá ss o povo se cons-
cisntizar e votar mim bom can-
didato nas próximas slsiçdee.
Vitória precisa de um admi-
nistrador na expfessão da

palavra; de um homem que,
desprovido de intereese mee-

quinhos, procure eolucionar oe

problemas daquela cidade. A

população não tem trabalho au-
ficisnte e procura trabalho em
Recife, o que é inconveniente.
Nós, de Vitória, precisamos de
fábricas qus gerarão empregos

para a população. Muitas pee-
soas compram em Recife ou ne-

gociam lá, e utilizam neeeaa
viagens o transporte ferro-
viário, o qual é escasso para a re-
ferida cidade. Dispomos ape-
nas de um cinema, o Cine
Braga, que é uma porcaria.

Vitória está necessitando
de um prefeito que olhe tudo
isso. Os problemas de uma co-
munidade não se reeolvem ape-
nas colocando a mão em cima
do ombro do eleitor e eebo-

çando um sorriso convencional,
ou prometendo coisas nos comi-
cios, coisas, aliáa, que jamais ae
cumprem. Tais problsmaa só

poderão ser resolvidos se hou-
ver um verdadeiro líder, traba-
lhador e honesto, qus procure
trabalhar por seu povo que
contribui. Que a contribuição
do povo para oe cofres públicos
não sejam em vão.

Arthur Fulco de Ahneida Fi-
lho — Vitória de Santo Antão

-v
As csrtss a esta seoçáo

devem ser legíveis constando
o nome complsto e endereço do
remetente. Além de Assina*
tura, todas as cartâs serio
condensadas pslo editor que
também se reserva o direito de
escolha e aproveitamento do
material enviado. •
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Dois 
grandes

José Luiz Delgado

I maginci e«t« homenagem há uni trés ou qustro mm,
¦ com ¦ idéia d* deatacar doi« políticos doa maia altoa

merecimento» maa que ocupavam, noa reapectivoa

Birtidoa 
contrapoatoa, posições nlo de primtiriaaima grandeis.

ma coisa e outra, aempre maia premente, me veio fatendo retar-
dar mm registro. Hojs, um dtlea, Roberto MagalhâM Melo, co-
tado para disputar o governo estadual, está mais do que em evi •
déncia. Lá se foi aqutla motivação. Tanta admlraçáo, no entanto,
lhes dedico, a ambos, a ele e a Egídio Ferreira Lima, que ponderei
nio dever, ainda aMim, me furtar a esse testemunho.

Sáo, os dois, uma boa railo para prestigiarmos a política.
Apesar das dificuldades presentes, aem aa motivações da liber-
dade e da importância do poder civil, predominantea até 84, a
política brasileira ainda é capaz de interesMr a cidadãos da entro-
tura intelectual e moral de um Roberto Magalháea e Egldio
Ferreira Lima. Outros haverá, bem sei, nos seus partidos. Dente*
doia me animo a falar maia desembaraçadamente, por conhecé-
loa de perto. Sáo lúcidoa e retos. Sio competentes e dignos. Sáo
homens de bem, nlo de bens. Gostam das coisas claras, das posi-
tf*" inequívocas. Náo usam a palavra para disfarçar o pensa-
mento. E tém idéias, idéias própriM; náo ficam simplMmente a
reboque, na angúatia da náo conaeguir opinar sem orientaçáo
alheia. Por isto mesmo sáo leais: porque divergem francamente e
definem com nitidec os limites da própria concordância. Donde,
delM náo se espere nem a bajulação interessei™, o insincero
aplauso, a aversão dissimulada, nem a traição em que costumam
culminar Msas baixezas. Nenhum dos dois gosta do muro, de ficar
em cima, de náo m expor; repugna-lhes a falsa sabedoria dos que
m especializam em aderir depois, nunca ouMndo optar antes.
Sáo, portanto, dessM que fazem história, náo dos que se aprovei-
tam dela.

Do ponto de vista do ideário político, vejo-os muito mais pró-
ximos do que pareceria á primeira e á segunda vistas. Bem sei que
pertencem a partidos antipodas — mas cá me pergunto ae náo aáo
as contingências da existência que explicam boa parte das filia-
ções partidárias, o acaso, csms encontros e desencontros que me-
xem táo profundamente nos nossos destinos. Sáo ambos democra-
tas, dos genuínos; ambos, angustiados com o social; contra os pri-
vilégios injustos, ambos. Nem um nem outro sonham com totali-
tarismo, desta ou daquela cor. Poderáo dissentir quanto a episó-
dios, meios, estratégia; certamente concordam quanto ao essen-
ciai — o sentido e o rumo da caminhada. Aproximá-los somente
desgotará as vozm exaltadas de um partido ou outro: as sincera
como aa intereaaadamente exaltada*.

Radical de direita, um Roberto Magalhães? Nada disso. Nem
radical nem de direita — se é que 

"direita" designa uma postura
reacionária, partidária do puro 

"laissez faire", insensível á sorte
dos mais desfavorecidos. Se chegar ao governo, váo ver o progres-
sista, o reformador, vigilante na defesa do trabalhador, firme na
promoção dos humildes. Sem demagogia, sem explorar a desgraça
alheia, Mm fazer indústria dos males sociais. Também, sem
violentar os legítimos direitos de terceiros. Talvez por isto mesmo
tantos demagogos o abominem. Curiosa, essa má fama que lhe
atribuem, tle extremado e direitista — na verdade altamente con-
veniente aos radicais dos dois lados: aos da facção contrária, in-
teressados em logo desmoralizar aqueles a quem temem* mas
também a esquisitos correligionários, a quem aproveita descarre-
gar noutros ombros o ônus das posições consideradas antipáti-
cas...

Agitador perigoso e subversivo, um Egídio Ferreira Lima0
Tanto que cassado pela Revolução? Ah, ai das cessações! Bastava
este caso para desacreditar todas elas. £ melhor imaginar que o
cassou o governo sem exata noção do que fazia. Se soubesse, era
muito pior: náo teria casMdo apenas uma voz, mas a própria dig-
nidade da política. De tal modo a praticava ele com a maior ele-
vaçáo, com absoluta superioridade de vistas, com o olhar voltado
somente para as grandes causas. Com desprendimento. Com aus-
teridade. Com autoridade moral. Com o mais apurado espírito
público. Teria, então, todas as razões para se mostrar ressentido e
alimentlr rancores. Mas náo se vé mágoa nele. voltou agora com a
mesma grandeza, a mesma altivez, a mesma disposição de se con-
sagrar só ao bem comum, á pátria, que lhe é como a própria vida

Pode ser que receiem fantasmas diferentes: a subversão co-
munista, um; recente ciclo de autoritarismo que desmoralizou a
sociedade e desfigurou as instituições, o outro. Para livrar o país
desMs fantasmas, terão aceito, talvez, aqui ou ali, sacrifícios e
companhias que prefeririam evitar. Sáo sintomas típicos das nos-
sas atuais confusões. Mas, m náo nos é dado o poder mágico de
reuni-los sob uma só legenda, reste-nos ao mesnos a alegria de ver
que, num partido e noutro, m podem encontrar, sim, verdadeiros
valores, sérios e respeitáveis — de que estes dois sáo, náo os úni
coa, mas magníficos exemplos. E ver que a política ainda pude ser
feita com idéias e com idealismos, não apenas com o clientelismo
mais vulgar. E que Pernambuco continua a gerar filhos ilustres,
táo á altura do sei passado glorioso.

Escolarização

permanente

Ranulpho de Oliveira Lima

Ao 

leitor desavisado, parece um pouco estranho

que, sendo Pernambuco tão rico em assuntos

relevantes, a gente escreve, vez por outra, sobre

fatos que ocorrem na Paraíba. Não é difícil de explicar. £

que nós nos identificamos muito bem —— pelos costu-

mes, clima, mistura de família, maneira de vida, desejo

comum de progresso da região, amor á liberdade. No pas-
nado, a história de um esteve sempre ligada a história do

outro Estado, no presente consideramos insubisistentes
esses limites convencionais que cs separem, respeitados,

está claro, o reconhecimento dos tributos e a divisão judi-
ciária. Mestres insignes, como Waldemir Miranda e José

Lourenço de Lima, reportam-se, em ocasiões oportunas, a

eventos paraibanos, em artigos magistralmente escritos e

publicados aqui mesmo nesta página.
Paraibano e pernambucano sáo gentilicos que, para

mim, nada discriminam. Vidal de Negreiros, com sua in-

nusitada tática de combates, e excepcional coragem,

destacou-se em (juararapes, arremetendo, de espada em

punho, contra os canhões do inimigo. Em 1817, cinco dias

após a eclosáo do movimento no Recife, partiu de Ita-

baiana o primeiro grito de adesão, e mobilizam-se pátrio-
tas que, unidos aos bravos habitantes de Pilar, marcham

na direção da capital paraibana. E André Dias Figueiredo,

padre Inácio Leopoldo, Peregrino de Carvalho e tantos

outros valorosos paraibanos estão em perfeita sintonia

com o padre Miguelinho, Leão Coroado, padre João Ki-

beiro, Cruz Cabugá e demais revolucionários do Recife,
irmanado*, todos, na defesa dos mais caros ideais de li-
berdade.

Em época pouco remota, os mais ilustres brasileiros

da terra dos Tabajaras abeberaram-se nas fontes pernam-
bucanas, para enriquecimento de sua cultura, sua forma-

ção. Aqui, usufruíram de uma salutar convivência na so-

ciedade recifense. Diplomavam-se e, muitos deles, fica-

vam. E Pernambuco os acolhia ainda hoje os acolhe
— como juizes de todas as entráncias até a mais alta

Corte de Justiça, promotores, deputados, professores uni-

versitários, secretários de estado, prefeitos, e senadores.

Logo, não há por que distinguir.

Neste mês de fevereiro, lá se comemoraram, festiva-

mente, os 89 anos do jornal 
"A 

União". Todos os segmen-
'tos 

da sociedade manifestaram-se jubilosos, homena-

geando a velha e querida folha oficial de notícias, fun-

dada pelo então presidente Álvaro Machado, em 1893. O

ato governamental foi inspirado na necessidade de ter um

jornal que, orientado pelo Partido Republicano, desse co-

bertura política ao governo. Suas primeiras instalações

foram doadas por membros influentes do partido.
Facilmente, 

"A União" penetrou em todas as cama-

das sócias do Estado, conquistando a simpatia dos lei-

tores, que dividiam nuas preferências entre outros jor-

nais bem feito» e combativos. 0 corpo de colaboradores

era o mais seleto; nele figuraram pandes 
expressões li-

terárias da época. Por lá passaram José Américo, Augusto

dos Anjos, Matias Freire e outros luminares da inteligência

paraibana. Acompanhando sempre a evolução da

.imprensa moderna, cedo transformou sua Redação

numa autêntica escola de jornalismo. Em suas bancas

de trabalho sentaram-se paraibanos que, mais tarde,

teriam a maior projeção em todos os setores da vida bra-

•ileira. Ê uma casa de ensino que não dá férias aos apren-

dizes, porque sua escolarização é permanente. Também

tive o privilégio de participar de atividades de 
"A 

União ,

levado pelas mãos do saudoso colega e amigo, Virgílio

Cordeiro, no governo Argemlro Figueiredo.

Agora, mando minha efusiva saudação á familia jor-

nalistica da Paraíba, pela passagem de mais um aniver-

sério de nosso jornal. Cumprimento a todos diretor.

redatores, revisores, funcionários administrativos, a

turma das oficinas gráficas, inclusive os antigos linotipis-

tas de meu tempo. Para concluir, permito-me fazer dois

destaques especiais. Um deles já está com Deus, mas sua

memória vive, perpetuada no bronze de um edifício que

tem seu nome, nas páginas do» livros com que difundiu as

belezas de nossa história, e, sobretudo, na reverência

eterna dos amigos que soube fazer José Leal. Ele foi

o maior de todos nós. Concentrou todo o vigor de sua in-

teligéncia na arte literária. O outro destaque é para

aquele a quem considero o jornalista mais completo da

Paraíba atual, pela sua desenvoltura de raciocínio e agili-

dade mental. Ele é capaz de, no menor espaço de tempo,

encher as páginas de um jornal, com os mais variados as-

suntos. Em tudo o que escreve, deixa o sinete de uma pri-

morosa cultura. Seu nome: Osias Gomes.
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Desperdício

inflacionário

A 

duras penas-vamos
conseguindo reduzir
as taxas inflacio-

nárias. O peso da política de-
flacionária, entretanto, tanto

quanto o da inflação que pre-
tende eliminar, recai sempre
na cabeça da comunidade, sob
múltiplas formas, das quais a
mais cruel é o desemprego.

Não pretendo discutir o
mérito das medidas adotadas

para reduzir a taxa infiaçio-
nária, mas ressaltar a preocu-
pação que deve orientar a ação

governamental no sentido de
não se manter o ambiente ge-
rador da escalada de preço»,
cujo controle tantos percalços
nos vem ocasionando.

Sabidamente, o 
"déficit"

orçamentário público tem sido
o principal fator inflacionário
de nossa economia. As neces-
sidades de País em desenvol-
vi mento realmente demandam,
e tém demandado, crescente
aporte de recursos, cujo resul-
tado tem sido, alternativa-
mente, a elevação da carga
tributária, ou seu financia-
mento via inflação, forma in-
direta de tributar a sociedade.
Por mais essa razão a utiliza-

ção do dinheiro público deve
se revestir de cautelas espe-
ciais, pois a prodigalidade em
sua disposição, além do des-

perdido intolerável, agrava,

por improdutivo, o quadro in-
flacionário da economia na-
cional.

Muitas formas dessa pro-
digalidade têm sido perma-
nentemente referidas, desde o
superdimensionamento dos

quadros oficiais de pessoal, á»
mordomias, até os projetos
faraônicos de prioridade ou re-
torno duvidosos. Cada um

deles, isoladamente, seria su-
ficiente para inspirar alenta-
dos comentários. De há muito,
entretanto, vtnho observando
um aspecto do gasto público
que parece não sensibilizar,

pelo menos em termos de solu-

ção, e em sua estéril abundán-
cia, os homens de governo e a

própria comunidade, talvez
até pela idéia de grandiosidade
que as majestosas construções
de edifícios públicos podem
emprestar a quem os admira
ou deles se utiliza. Náo se tra-

Elder Lins Teixeira

tará aqui de individualizar os
monumentos arquitetônicos

que abrigam esta repartição
ou aquela empresa pública,
tarefa que, além de enfado-
nha, se tornaria desnecessário,
tamrnha é a evidência que
agride nossas ruas.

0 desperdício se inicia na

própria concepção arquiteto-
nica, quando, na maioria das
vezes, suas linhas ousadas exi-

getn estruturas especialmente
dimensionadas para
transformá-las em realidade,
chegando á inadequação am-
biental. pela exigência, quase
sempre, em regiões de ampla
luminosidade natural, da per-
manente utilização da ilumi-
nação artificial, ou ainda, do
uso obrigatório de sistemas de
refrigeração ambiental,
mesmo quando a localização

permitiria se desfrutar o areja-
mento natural.

0 arrojo arquitetônico,
em certos casos, só tem con-
corrido com a beleza das ins-
talações, onde, quase sempre,
o luxo é tomado por funcio-
nalidade e a simplicidade re-
legada a nível de incompetén-
cia ou desconforto.

Seria por demais opor-
tuno a padronização das
construções públicas em uni-
dades moduladas que aten-
dessem ás demandas das edi-
ficações destinadas a abrigar
serviço» de mesma natureza.
Teriamo», assim, padrões de-
finido» para escritórios, es-
colas, hospitais, delegacias,
onde o» recursos da arquite-
tura fossem efetivamente
colocado» a serviços da funcio-
nalidade, pelo aproveita-
mento intensivo dos recursos
ambientais, evitando-se os

projetos megalomaníacos e a

dependência, cada vez maior,

de equipamento» necessários a
tornar confortáveis ambientes
inadequadamente planejados.

A iniciativa pode ser
adotada a qualquer nível de go-
verno, e tanto quanto a ten-
déncia pela grandiosidade,
sua simplicidade, pode ser
utilizada independentemente
da orientação política ou

ideológica do governante no

poder. B, apenas, uma ques-
tão de necessidade.

Educação,

dever de todos

Austregesilo de Athayde

O 

Santo Padre de

Roma, lançando a

Campanha da Fra-

temidade deste ano, escolheu

o mais complexo tema de to-

dos, que é o da educação, náo

apenas no Brasil, mas em toda

a América Latina e pode-se
mesmo dizer que se estende

aos cinco continentes do

mundo. Há uma diferença a

ser feita entre educar e

instruir, pois pode acontecer,

o que é até mesmo muito co-

mum, que haja instrução sem

educação. 0 Papa une a edu-

cação à fraternidade e diz que

por ela os homens serão liber-

tados pelo encontro da ver-

dade. Eis a maior dificuldade

deste vário problema, pois que
se alguma coisa é múltipla e

indefinida é exatamente esaa

verdade, que tanto tem mu-

dado no curso dos milênios e á

medida que a ciência

progride, afetando o campo

moral, se torna menos acesif-

vel em sua pureza genuina,
como se vé de tantas corrente»

formadas desde o passado
mais remoto até os nossos dias

convulaos, no próprio seio do

Cristianismo.
A atitude de Pilatos não

Suerendo 

ouvir a resposta do

risto A sua pergunta sobre o

que é a verdade é ainda a da

grande maioria dos homens,

mesmo nestes tempos de

grande cultura, em que igual-

mente não é menor a ignorán-

cia geral. Falando em Porto

Alegre sobre e»»e assunto,

posto na ordem do dia da

igreja pelo Sumo Pontífice, o

Arcebispo Dom Cláudio la-

mentou 
"a 

ignorância aue

campeia pelo Brasil". Falou

dos longínquos lugares deste

Pais, onde é terrível a falta de

educação. Mas quem sabe

essa falta náo é maior ainda

noa lugares mais próximos,
nas grande» cidade» que se

tém por avançadas e cultas? £

natural que haja ignorância

noa sertões remotos, sem es-

colas, onde o povo vive dis-

perso e de certo modo abando-

nado por aqueles que de-

veriam cuidar melhor do seu

destino. Mas que na verdade

já náo o cuidam devidamente

porque lhes falta também a

necessária preparação e os en-

sinamento» que recebem hoje

atravt» do transistor certa-

mente náo sáo aqueles que
contribuem para a educação

moral de que necessitam.

Longe dis»o, sáo instrumento»

perturbadores do pouco que
sabiam pela tradição das gera-

çôe» panadas.
Estou convencido de que

muito haveria a ganhar se a

Igreja náo houvesse ela

mesma se despojado de anti-

gas obrigações no sentido da

catequeie e do zelo pelo
cumprimento dos preceitos
mais rudimentares da religião

cristã. Um dos colégios, tidos

e havidos como mais concel-

tuados desta Cidade do Rio de

Janeiro, aboliu do seu curri-

culo as aulas de religião, ape-

sar de criado e dirigido por re-

ligiosos. 0 apelo de Sua Santi-

dade deve calar antes de tudo

no espirito daqueles que exer-

cem o ministério sagrado e

muitos dos quais se desvir-

tuam e desgastam, indo por
sendas errôneas e perigosos
caminhos. Vamos todos á

busca da verdade, que é a via

que conduz á libertação do es-

pírito. Cabe-nos no entanto

fazê-lo em plena consciência

do que cumpre a cada qual.
segundo os deveres do seu es-

tado.

W

Em estado de 
pobreza

José Rafael de Menezes

Há 

os Poderes do Estado que se

tornam cada vez mais podero-

sos, e há o estado de pobreza

que 
se torna cada vez mais extensivo.

E gravemente equivoca a política au-

toritarista que menospreza a popula-

çâo, os grupos privados, as energias

inoficiosas, na presunção do seu do-

mínio, de sua Força. 0 Estado é o

nobre instrumento político de uma

Nação; existe na proporção de sua

funcionalidade. Não é dispensável,

nem secundário; vigora em sua so-

berania com múltiplos afazeres, sem

contudo ser um Absoluto. Quando o

Estado foi conceituado ou se presumiu

Absoluto, nasceu o fascismo; este é

um termo que quarenta anos atrás de-

vidia o mundo, produziu uma guerra

universal, tensionou duas gerações.

Ao colocá-lo na pauta de articulismo

passageiro, precisamos de uma refle-

xão erudita para denunciar a reto-

mada do expediente autoritário, com

outros argumentos e outros adjetivos.

Porque com facilidade se instalam os

Poderes ou se produzem leis, sem o

mínimo respeito ao bem comum

nacional; sem se levar em conta o

patrimônio jurídico de um povo, onde

se realizaram vocações de homens

universais como Ruy Barbosa e Joa-

quim Nabuco. Procede-se em nome de

cautelas de uma Lei de Segurança Na-

cional, para se desmontar a maior das

nossas riquezas que é o acervo

civilizado: o que nos permitiu uma

Abolição da Escravatura pelo evoluir

da legislação imperial, e a consolida-

ção da República, pelo primado da Lei

Constitucional. Como de admitir em

inspiração patriótica e em espírito de

progresso, os arranjos e as cutiladas,

de ambições de mando, de estratégias

continuistas. Nelas se revelam a

neurose da incompetência e o medo do

julgamento popular. Mas há compli-

cações maiores do que as eleitorais, no

processo brasileiro nessa década de

80: é o social inatendido, menospre-

zado, acumulado. Pelas distâncias

entre as classes, pelo empobrecimento

de todas as classes. O Estado vai se

isolando, gastando sempre mais em

sua volúpia estatizante; os trilhões do

orçamento para as empresas estatais,

no ano em curso, criam ao lado de per-

plexidades, a certeza do fracasso delas;

da reedição de fracassos, com as com-

plicações financeiras de umas para

outras, quando a Eletrobrás deve á

Previdência, a Previdência deve ao

Banco do Brasil, o Banco do Brasil

deve ao Banco do Nordeste e o Banco

do Nordeste deve aos nordestinos...

Porque vem a incidir sobre os mais

pobres, toda essa dialética de econo-

mias deficitárias. No mês da divulga-

ção do orçamento trilhenário para o

uso — e abuso — das estatais,

cortava-se um terço dos recursos do

FINOR, uns frágeis trinta bilhões de

cruzeiros nesse numerário de des-

controles. O essencial é lembrar que.

prosseguindo a inflação, indiscutível-

mente mais ligado a tais erros admi-

nistrativos internos, do que aos custos

do petróleo importado; prosseguindo o

empobrecimento, o Estado vai se

surpreender ainda na década, com o

seu vazio financeiro. De onde arreca-

dará para seus orçamentos? Onde se

amparar para prosseguir soberano? E

se a Nação inquietar-se, inconformar-

se, esgotadas as esperanças e as pa-

ciências, as reservas morais e as con-

vicções patrióticas? A força do Es-

tado repousa na resignação da

pobreza 
— foi esta a tese de João

Mangabeira, um evoluído discípulo de

Ruy Barbosa, que nos anos de trinta o

presunçoso Estado Novo tentou ani-

quilar. 0 político pensador socialista

baiano está bem mais atual do que o

Estado que em 1937 pretendia ditar o

futuro brasileiro. Em noventa por

cento de sua população, inquietações

de inatendidos, de insustentáveis, por

vazamentos orçamentários por todos

os lados; a Nação brasileira se é ma-

joritariamente pobre, não há de ser

tão conformista, compondo-se de alfa-

betizados e até de doutores, de uma

ex-classe média falida. Por tais razões

sociais de repercussões políticas, é

conveniente ao Estado não prolongar-

se em arbítrio, buscando sustentação

na Lei — na Lei honesta, legítima — e

descobrindo nesta os expedientes

honrados do compartilhamento e da

recuperação. Em estado de pobreza

da Nação, o Estado de ricos aparatos

pode cometer genocídios ou se suici-

dar. Não poderá melhores ações...

Nesto sexto 
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OSIIMCOSI MOR
COMPANHIA SIDERÚRGICA

C.G.C.M.F. N* 10.806.657/0001*36

DO NORDESTE

«¦LATpKIO DO COOTPJK) pi AMCmiTMClto 1 DIKrrORIA

Senhoras Acloniatss,

¦b ouaprliNnto aoa dispositivo* legala, temos a grata aatlafa-

ção da subaatar ã apreciação da V.laa., o balanço patrimonial a

daaonatraçõaa flnancalraa da COMPANHIA SIDER0RG1CA DO NOROESTE-

OOSIMOR, rafarantaa ao exercício encerrado ea 31 da datanbro da

1961.

O exaae do balanço patrlaonlal a demonatrações f inanoeiras foi

•fatuado paloa audltoraa lndapandantas da sapreaa, na forna do

qua praceltua a legialação daa sociadadaa anônlmaa da capital

abarto, encontrando-se oa rafarldos documantos 1 disposição dos

sanhoras aeioniataa. para avantuals consultas, aa noasa sada ao

elal no KM 21,8 da BR 101, Fontaslnha, Cabo-PE.

1. O axarolclo da 1111 foi earactarliado por ua grande aaforço

no aantldo da atandar, da melhor forma possível, la dlretrl

saa traçadaa paio PLANO DIRETOR da Enprasa, divulgado a aib

aatido 2 apraclação daa Inatitulçôaa Flnancalraa a da Foman

to Induatrial qua apoiam o anpraandlmanto.

Tala objatlvos visaram a concretização do maior nlval da ln

vestimentos possível» em consonância com * ocupação gradat^

va da capacidade já instalada, assim como o atendimento dos

compromissos operacionais resultantes e as obrigações refe

rentes às amortizaçòos de financiar.-,entos e seus encargos.

Ressaltem-se as dificuldades que tiveram que ser administra

das para fazer face à conjuntura econômica nacional, a mais

grave que o País enfrentou nos últimos 20 (vinte) anos e

fortemente marcada por retração dos mercados, restrição de

erfdito a substancial alavação dos oustos finanoeiroa. Tal

oontexto, ooae 4 da antandlmanto ganaralisado, afatou parti

eularaanta oa aagaantoa da bans da capital aob ancoaanda a

o da produtos sidar&rgiooa.

A par da conjuntura tSo desfavorável para a implementação

doa objatlvoa a saram alcançadoa aa 1911, OOSIMOR, a daapei

to 4o aapanho da IUDINB, aau principal aportador, não conse

gulu aobillsar os raoursos da capital pravlstoa.

Bi qui pesem as restrições ort apontada®# cabe destacar a

raallsaçlo da Cri 567,8 ailhõea aa invaatiaantoa Flxoa, ao

ouato, Cri 512,» ailhõea sa formação da Bstoquaa Oparaeio-

naia, tambim ao ouato, a uma Receita da Vandas ds Cr» 1.036,3

ailhSea.

t da aalor significação realçar qua, conforaa indicado no

jklatOrio DO oomsu» se adhhiiotraçAo t diretoria, referen

ta ao sxsrclcio da 19(0, a Unidade da Lingotaaanto Continuo

foi concluída aa aaio da- 19*1, o qua paniltirla, não fora

aa oondlçõea advaraaa do marcado, ua faturamento adicional

da ordaa da Cri <00 milhões.

Raglatra-sa, naata aantldo, qua a participação da produtos

aidarSrglcoa na Racaita da vandaa do exercício aa quaatão

foi, praticamente, nula.

Coao consequtncia da ravaraão daa expectativas, quer aa ter

¦oa oparacionaia, quar aa termos da aportas da capital, o

eronograma de implantação da Unidade de Laalnação teve que

aar reprogramado do 19 para o 39 trlaaatra da 1992.

Aoontaciaanto da aalor relevância foi a concretização do re

forço do aporte da IMBRAMEC no capital da Bapreaa. A suba-

exição efetivada no final da daaaabro/91, no valor de

Cr$ 350 milhõcc, al6m do positivar a confiança daquela ins-

tituição no 8:<lto do empreendimento, assegura, de nntomão,

ampla margem do contrapartida no FINOR, de moldo n assogu-

rar a destinação doa rccuraoe imprescindívelu à plena reaU

sação dos objetivos.

Com rslação ao axerclclo do 1982, o Conselho do Administração e

a Diretoria da Empresa» visualizam uma tendência de desempenho

mais fsvorlvel, conaiderando como principal indicador desta ten

dtncia a ativsção que jã se observa na procura do marcado de

produtoe aidarSrglcoa, fato que aa reflete em certa restauração

dos preços que, como ê de conhecimento generalizado, andaram ex

tremamente aviltadoa no exercício de 1981. Como evidência da

melhoria da altuação, reglatra-ae a existência, em final de fe-

vereiro, de uma carteira confirmada da ordem de Crt 1 bilhão.

No quo dis reapelto I plana implantação da Unidade de Laminação,

no 39 trimestrs de 1982, 4 da maior importância a tempestivida-

de dos sportss ds capital a aarem realizados. Neste sentido,

todas aa provldênclaa astão sando tomadas para que, mediante en

tendimantoa com aa inatitulçõea, ae compatibilize o calendário

daa llberaçõaa doa recursos com o Cronograma de Inveatimentoa ,

evltando-aa, aaaim, acréscimos no endividamento e nos custos fi

nancalroa.

Finalizando, expressamoa os melhores agradecimentos aos Senho-

rea Aeioniataa, Instituições Financeiras, Clientes e Fornecedo-

rea, pelo efetivo e conatante apoio consignado ao Projeto COSI-

NORa

Ao quadro de funcionários, manifestamos o reconhecimento

zelo, dedicação e eficiência demonstrados.

pelo

Cabo, 01 ds março da 1982

v P , 
'

Ruy <f jLLHal ^avalcantl
Praaidanta do ronaelba Hf Attsinl atração

Antonio C££iea'JUranhao da Aguiar
Diretar Industrial

loberto 
9a4ral/louto Haior

Dir. tor Atein^atratlvo-Flnanoalro

flgler_M^1 
ft^Zlna

Untor Caaarclal

-ATIVO-

nil I960

CDCUIAWre 1.429.467 417.006

Disponlvel 242.613 217.931

Caixa e Bancoe 242.255 175.930
Operaqjoes Vinculadas ao Mercado Aberto 358 42.001

Clientes 406.764 70.353

tXq?llcatas a Receber 451.353 72.528
D^>licatas Desoontadas (31.048)
Provisao p/Devedores [Xividosos (13.541) (2.175)

Criditos 158.049 29.090

Mlantmnto a Poxnscedores 71.689 13.639
Miantmnto a EJiprsgados 4.693 2.531
Adisntsmento a Teroaixos 7.318 2.884
Dspfisitos Banc&rios Vinculadoa 99 10.394
Dap&sitos • Cau^oea 5.230 141
In(X38t06 Antecipados e/ou Recuperaueis 71.410 1.891
Provisao p/Creditos de Realizacpao Duvidosa (2.390) (2.390)

EStoques (NCTA 3) 608.881 96.336

Pssrw a Aproprlar 13.160 3.296

fEALIZXVEL A LCN0D PRA20 162.958 62.396

litulos e Valores Mabiliarios 4.181 4.181
Brprestlmos a Eletrcbras 45.564 12.554
COligadas/Oontroladas e Acionistas 10.393 9.666
Adiantamento a Fornecedores 37.932 9.849
Alaoxarifado 65.939 30.214
Provisao p/Creditoa de fealiza^ao Duvidosa (1.051) (4.068)

FOMtNECTE 8.664.414 3.635.151

Investlmentos 6.109 2.749

Ooligadas/Controladas 604 1.602
Outras Qrpresas 5.505 1.147

isobilizado (NCflA 4 4.511.411 1.996.419

Diferido (NCTCA 5) 4.146.894 1.635.983

**al do Ativo 10.256.839 4.114.553

Financiamentos Bancários (NOTA 6)
Tltuloa Mnclrlna a Pagar
Aicargoa. F-inanceiroa a Pagar
Fbrneoedores de Materials
Adiantamento de Clientes
8alários e Contribuições a Pagar
fornecedores de Serviços
Upostos a Recolher
Dividendos a Pagar
Provisão de Pftriaa
CUstos e I

BadvEX a iaao prazo

Financiamentos Barafirlos (NOTA 6)
SeCanvSae Contratual»
¦tirasse Collgadas/Oontioladaa

TMXDCMIO LlQUIBO

CSpital Integra 11 zario
Reservas de Capital
ÜMarvas de Lucro
lucros (Prejuízos) Anssilartne

8d>-Ttital

Participação Reciproca

1981

1.896.286

497.260
243.169
46.015

319.416
417.146
22.537

115.940
39.760
7.781

43.914
143.348

1.608.385

1.606.872
243

1.270

8.752.168

3.915.498
ÍJ66.779

295
<30.839)

«.781.733

P9.SC5)

».839

19 8 0

558.012

210.481
35.283
75.998
73.525
89.041
12.523
29.803
4.968
6.235

14.096
«.059

958.712

953.799
«2

2.851

3.599.829

2.039.693
584.250

151
(9.148)

2.614.946

(15.117)

4.U4.5S3

CPOBTMCto aafMWlTMX ee ursuLTMos a. rase rae-cPEmrTnmT.

M» OS PBirtCToe nrmmnne mil» rrrr^gn CE 19>1 E df um

( amassa m oa 1 .ono ,

19 8 1980

fKETM CM VBtM 1.034.329 227.154

Vaidaa de Pndutoa 1.023.942 204.643
VMas da Sarvigoa 5.460 16.143
Outras nistisass Cperacianaia 4.927 6.370

npoetQ Faturado (SI) (53.409) (11.742)

MCERA BR7TA 982.920 215.414

EBUQOB DA MOCRA BIUIA 88J88 33.H5

npoetee ( KM, P18, 188 28.608 20.399
Davolugao, Abetlmntos a Vandaa Canoaladas 361 12.716

mm LlQUIDA 953.951 182.299

CORD DM VBOM C 8EWIQ0S 703.125 158.817

LUOO (PFEZUlZO) 8VUIO 250.826 23.482

"8teaM MS. 393 138.604
Ojarrtala 37.234
Mninistratlvas 145.998 22.253
TixmcmiztM 73.981 77.732

48.180 22.276

uno (PREauIIO) OKjaCUWU. (S4.S67) (115.122)

WSUUMC DA cuwaijto MDMaXlOA 856.242 S22.377

wanfo MaCOUtIA US OBRIGACaES (808.861) (410.797)

ICSUUNIO Nto 0PE3WCICNM. (4.216) (1.542)

WOO (PSEJUllO) LlQUISO (11.402) (5.084)

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981 E DE 1980

(EXPRESSA EM Cr$ 1.000)

*kb m 31 da

IHbagnllMçSaa

da Aeioniataa

da 1979

Utlllaaçao de Naawvaa

IDMntlvo Fiscal CC.1S47/77
Oorração MónatlrU
BaaultaiV) do Dcarclclo
Dlvldsndos FIjos
Ajuatsa da Btarclelo Antarlor

Saldoa m 31 ds da 1M0

nm
UtlliiaQÕaa da nM8niaa

^S<°a dos Aeioniataa

Incentivo Flaosl DL.1547/77
Oorração Monatlrla
Waaiiltarto do Biacoleio
Olvldandoa rim

miáo m 31 dai da 1N1

capital
totaar»ll«ado

7GB.414

5S4.447
403.500
313.333

2.039.C93

948.019
574.661
353.125

3.H5.4N

_£Ká£5L

317.»»

(313.332)

507
579.136

(574.661)

2.434
2.664.756

2.696.779

jaso_

100

51

151

144

Luozoa
Jteaaaladoa

196

(664)
(5.064)
(1.496)
(1.902)

(9.146)

(6.743)

(11.402)
( 1.546)

(30.639)

tartldpaçfe
Maclrtoca

00.026)

(5.091)

(15.117)

(14.446)

(29.565)

TOTAJ.

1.076.625

554.447
403.500

507
573.232

(5.064)
(1.496)
(1.902)

2.399.629

946.019

353.125

2.434
2.661.709

(11.402)
( 1.546)

6.752.166

aa na mrtm. nnasams » 31 ¦« obbwo ¦« 1981 « oa 1980

Das ctacaeBss (Pass vis-opanoioral)
RssulfeaflO ód período
Mis I O^raolação a Mnrtlsação
Msnse i Ssailtartn da CDmçâo Mnatfria
Mis i Mriafio Manatfria daa Ckri«af6aa

Ess Mioniscssi

liil^slHiljrii dD ttpital

SEmran

Ds Tarosinsi

Maaio Oontratuais
This liana ds Bvrtstin a financl—Ho

a ttanaf .rornaeadecae e UmmtUHd
MUssSsjettantf.ds nwsstl—ltas a autonngio

LLL1 LLL4

(11.402) (S.084)
189.377 46.087

(896.242) (522.377)
W8.881 410.797

130.994 (70.577)

393.125 594.447
949.019 403.500

1.IW.M4 SSLSil

181
347.853 72.779

262.189

2.434 1.874

350.884 1^8.842

1.782.206 1.224.212

«dioSas as Ativo Hebillaado - te Custo
MioSss ao Ativo Diferido • Do custo

rtàf. Bvrtatima e Pinam.(tClxculante

^^netraferia

S da B^rfetiaosde
Mcionistas B

raSSaSSa Oiatrib.as 1980!Cafietlnola 1978)1
Tltuloa a Valores Mbililrloe I
Olvldandoa risos - laUtutlrio I

variaçio se C^ltal Ciroulanta Tlqnldn

i ds Mferiafis no "-p'*»' Cireulsnta liquido

Mlvo Ciroulanta

567.827 229.522
932.332 503.206
503.641 245.436
33.010 7.491
28.083 9.949
35.729 30.214

2.838 8.085
1.804
1.902

3.017 113
1.946 1.498

2.108.019 1.838.909

Ativo Ciroulanta
(aaaivo Circulante

Quitai Circulante tlqaláB

im Bdafe
1.429.467 417.006 1.0U.461
1.886.286 558.012 1.338.274

(SUU> (itUttJ) (J22JU)

i9io 1979 juafe

417.006 91.486 329.520
938.012 417.796 140.216

(141.006) (326.3101 185.304

EOiM BBMCWIWS flS M CPCMBTWOeES riWWCEIWS OOWWATIVM 1 31

premo çe i98i e dç 1980.

¦Ai-BMBUB.

4.

11 0s deaiiau de 1961, a posição do ttojato C0SIN0R, m tamoa fl
ara a aaguintai

Aa unidadss de Maelnlaa e Caldeiraria anoontrsvsm-as totalnante'
implantadas o aptas 1 plana pcoduçãoi

As Unidadss ds Fundição s Aeiaria aroontram-ee m regime da pco-
dução parcial. A primeira aam o siataaa de areia, ainda an insta
lagio, s s ssgunda soa o terceiro forno ainda não concluído) 

~

A Unidade da Ungotansnto Continuo snoqntrsva-se totalmente <

inplantado a apta 1 plana produção!

A Unidade de Laminação tam sua plana implantação prevista pars
o 39 trimestre/82, dsvando opsrar no 49 trimestre/82.

>«KB0wn4m»0aiam

Aa prlnclpala pritioaa contábeis adotadas pala docladada aãoi

a. Provisão para devedores duvidosos

Constituída an valor suficiente pers cobrir as psrdas previstas
na raalltação daa contas, tomando ccmo baaa a anãllse indlvl
dual doa aaldoa.

D
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não i
ao custo mldlo 4* aquisição ou fabrloação, secluldo o

escedondo o valor da meroeto ou da realiiação.

»*lll«ado

Magistrado ao custo corrigido, depreciado paio ultodo llnssr de
eoordo ccn o grau da utlllaaçio efetiva doa bsns que entrem m

4. Ditar Ido

Refere-se is despeees da iiíplantação do projato a aos custos do

pré operaçio, registrados ao custo incorrido • acriacidos do cor

ração monetária.

As unidades qus sa encontram sai (asa parcial da utlllseçio, t*n

¦tut custos levado» a resultado na proporção do grau da utiliia-

Ê, 
ssndo s dlfarança transferida para o dlfarldo.

b dsspssaa são amortizadas paio mfttodo linaar m função do

estágio da isplantaças do projeto.

e. DrcrtstliiDi a flnsnclsmsntoa

Atualizados a data do balanço, considerando as variações inonetá-

rias • os encargos financeiros contabilizado* no diferido ou con

tra resultados conforma a utilização doa recuraoa.

f. Mal toa da Inflação

Wsuunhacldos contsbllmsnte atrevas dei

) Correção nonetárla pelo método oficial ccn bsse no valor da
CRIti, aplicada sobre aa contas do Atlw Permanente • Patri-

nénlo Liquido, cujo o efeito liquido i lançado na Denonatra

ção da Resultadoa.

II ) Variação monetária

l conta da reeultadoa.

g. ascmnhoclmsrito de reeultadoa

¦s 1)61 a 1(80, sô foi roocnhaclda na Dononstração de Meeultado
a paroela do aiato de produção e daa deapesaa inerentes à gera-
ção de reoolta, sendo o cxcedentr diferido.

Produtos sustados
Produtos an elaboração
Nitlrla Pr ira
Mitarials F/peças e aqulpamentoa

Mstarlals auxlllares
Ocafaustlveis e lubrificantes
Alacaorifado geral

i > e i

234.721
112.824
•6.933

122.679
26.268
2.180

21.276

1 »> B

174
49.283
31.124

9.233
335

6*187

L 4-
1 > «1 1H0

edifícios
lAquinas e Bgulpsmsntoe

Veículos
MSveis e Utensílios
Marcas e Pstsntee

Corrigido Pacrsciaoão OcrrlaMn

269
88.681

2.402.150
295.310
60.163
51.661
3.596

Tesisnos e cbraa Prali-
ninares 161.738

Edificações principais a
Secundárias 958.097

Ordene de Serviços an
776.889

4.796.554

138
40.972 45.345 19.813

188.871 1.193.177 47.371
18.728 150.861 55
5.667 3.637 1.062

12.730 17.587 5.187
1.774

82.701

20.155 474.111 1.138

101.714

287.143 2.071.065 74.626

i 5- WWD UifUUUl)

_L2JL!_ 1» » 0

de CRgsnlsaçao
• AAnlniatreçío

Despssss rinsnoeira a
da Cspltsçsn

¦Mudas e Projeto*
Dsspeess Prellsilnarea de

QHKigio
Ouetoe de Abeorçio e De-

een»olv)eai>n d* Tecno-

Corrigido

1.297.857

1.803.057
311.592

•13.6M

36.017

WBL 6- —flMi ¦ rjHNCVtmaae

Banco do Nordcotc do Brasil S/A - DO

a. fcprOstlmos am rafasse de recur

SOS da FIMNC e do Banoo, distrl

buldoe sm 07 contratos, psgávelsT
m prestações que variam entre

M slOSmsses, de 09.01.1980 •

ati 09.03.1989, juros de 5% a 7»

a.a., seis correção monetária de

aoordo oca a variação doe Indloee
da 0RW, cora garantia dos bane

adquiridoa a mais a garantia nl-

potecárla de todo conjunto lndua
trlal m gruu subeequsnts' a do

Ml - recursos externos. Do non-

tanta de 1CP$ 410.16%KM385.184
tfc ocrreçio monetirla limitada'

a 20% de aoordo ocaoOsoMtp-lel
n» 1.452/76.
Ia Ido ai 1980 - CRN 567.499

Saldo m 1981 - CRU 290.263

¦«•átimos «adianta repssaa de

reciartoe «xtarnos, com gsrsntia
hipotecária de todo conjunto

lnJuatrial a ou troa inivala, an

grau aibaaqusnte ao do NI.

x . BnristinDS mediante repasse

de recursos UNHfD GMJPQRNZA

mm, oca juros de 3/4 da lt

a.a., acins da taxa do suro-

dólar aansatral a nals canis

uTÕ8.1984, oan gsrsntia hl-

potaõlrla de todo conjunto '

33.900

56.687
10.929

12.3*2

1.177

491.135

785.430
147.241

219.918

18.416

7.709

13.195
2.704

2.192

357

LLA1 LL.'J

410.169 401.052

Industrial e outros UiAveis'
an grau subaequente ao do

Saldo an 1980-UW 1.202.684
Saldo an 1981-U86 1.052.066

II. Bfrlstiinoa mediante rapasse
da recursos doBAYSUSCKE VE-
BEINS BANK c/juros variáveis

(13% a 15%), nals im>reto ds
renda sobre juros psgáveis 

<

an 09 presteçõee sansstrais'
de 29.12.197i a 29.12.1963.
for propoata do MB a divida
foi oonaolldada (CK*J5*) an
17.10.1979 oan vencir.mto a
partir da 31.12.1979.
¦aldo an 1980-UBf 1.536.005
Saldo an 1981-USI 1.018.865

¦apriatlmoa oca rapasse de recur
sos da rno e do Banoo paglvels
an 12 prestações trimestrais, a
partir de 30.09.1980, juros 8%
a.a., sais correção nonetirla de
10% a.a., garantia hipotecária '

do conjunto lnduatrlal e outros
imSveis, an grau subsequente ao
BMBBt^TlNNa.

GSdula de crtdito industrial ,
cca recurso» «internos juros a
3/4 de l%a.a., arredondada ati
1/8% a.a. acins dá taxs euro'Jlar
saneatral, cotada pela UNTHD CA-
UPOMOA BM1K-LCTORES,oon reajus-
te suiastral e garantia hlpotaci-
ria do conjunto industrial, m
8a.hipoteca.Pagamento sa 6 pree-'
tações sansetrels e sucessivas ,
venosrdo-se a primeira . as
30.12.1983 e a últlms an 30.0* 1986
Valor ds oontrabo

US» 512.000
Saldo a liberar an 29.06.1982

US* 256.000
llbsralo

US* 256.000

e. Cédula de crfdlto Industrial '

com recursos externos juros de
.16% a.a., oca elevação de l%a.a.,
no caso de Inadimplência e gsran-
tia hlpoteeiria doe bsns lnte- '

grantes do conjunto industrial '

an 6a. hipoteca, com venclmsnto '

para 10.04.1983 an única parcela.
e.iifa an 1981 - US* 2.000.000

t. Baarietimoa mealenta repeese de
recureoe do tmunCKm WNCMBt
Mt 00.-Londres, juros taiaa 1

lntsrbanoirla de IcndAaUIMiM
ra dspSsitoe de 6 meeae pegáveiaT
sanes Uslmsnte, gsrsntia do oon-

junto industrial as 7a. hlpotaoe,
oca parcele únloa de pagsasnfto sa
0§.10.1983.
Saldo an 1961 - US* 1.000.000

asnso Nacional do Deesnvolvlasnto Boo-
nimico - EKZ

Biçréstino provido con recurso '

do FUOO DE BEAfiABEUMeiRO " TVL,
destinado s relocalização, expan-'
são e noderaisação das instale-'

çSee, psgáveis am 40 prestações 
•

trimsstrsis, a partir de
15.02.1960 a 15.09.1990, juroe de
6% a.a., com garantia de todo
ourjunto industrial e outros isó-'
veis, hipotecados an 19 grau.
Saldo an 1980 - ORTN 570.549
Saldo an 1981 - OPTO 464.466

Bsnoo do Estado da Fnrnsstouoo - BNOOE

Diprestimo oan repasse de recursos
FHWC e do Bsnoo, distribuídos m

19 contratos, psgáveis an presta-'
çõee mansaia que veriam entre 26

alOOnasse, 09.03.1980a«12.1989,

juros de 5% a 7% a.a., nals corre-

ção monetária de aoordo um a va-'

rlação doa Indlccs das CI7IN, gsran
tidos pelos bens sdquirldos a

' 
i a hipoteca do todo xmjunto •

S^ntante da MB» 29^^^
KM 66.728 tan
Ualtads a >0% aÃ^^H
«Oi o Oecretao-Ial n» 1.452/7*.

as 1980 - am 275.707
ai 1981 - om 210.855

liA-l

HHII ée 2,25% a .a.
*» (UnO. reejuetivels se
ilaass ocaissHse de Haa.,

pagSaBj

^^^¦«avd 
dk diretoria ,

^^^^^¦saMMl dslfcUjm
a 18.06.1983.

I «aldo a 1981 - UM 500.000

264.703 179.384

16.691 23.250

>H1 1968

32.553

255.600

137.180

641.934 403.207

»n iMt

1.421 194.842

«.«00

não
Ds aooido oor. ss dsllberaçôes constantes ds nosss AGE rssllsads
07.12.1981, as açõss ordinárias, preferenciais 

"A", " E " e " H —
«fcs valor mnlnal, ssndo mantido o valor nominal de CM 2,13 apenas para
aa classss •» ", • c " D • " r " a ¦ 0 ".

Atrsvie ds MZ reslisads an 15.01.1981 foi criada a nove classe de sçõss

preferencisis 
" H ", 

psrs subscrição pelo riMDR, san valor nominal.

Aa ações preferenciais não tftn direito a voto, ass goram das asguintas

a. Dividendo» fiaoe de 10% s.a.t não cuailatlvos psrs ss ds clssse "AT

santo cuiulativo psrs ss ações anitidas até 02.12.1974.

b. Dividendos mínimos de 6% a.a., não oosalatlvos, para ss dss clssssa
• > " C ", " D " e " P ".

o. Dividendos mínimos de 8% a.a.,não cunuLstlwe, psrs aa da clsase'
" « "a

d. Dividendos mlniaoe de 10% a.a., não oailatlvos.psra as ds classe
¦ o • e " H •

t ssssguredo is sções preferenciais dividendos igusis sos dss odlnfclss

quando estes superaram oa nlveie acima mencionados.

As ações preferenclaia daa clsssss " B ", " D ", * T *, *0 " a* H " 1

eubecritaa con rocureoa oriundoe de incantivoe fiscais, nao terão direi-

to de preferincia pare aubacrição de açõea «tn aiananto de capital, sendo'
" 

> este direito ss açõee "A"e"E',pcr força de diapoeltovo

As lrpS^ da classs * B " são intransferíveis pelo prezo de 5 anos conta-

dos s partir ds dsta fixada pela Superintendência do Desenvolvimento do

Mndeste - SUDENE.

içõei «4» a clasaes "D"# "F"# "G"e"H" são intraneferlveis pe~

lo prsso ds 4 ara» a partir da data an que foram pernutsdas pelo rno» 
_

rrmrm investidores, ressalvada a hipótese de ais permita oan aa psasoss

físicas da acordo oan $ único» artigo 39 do Daaeto-lAi n9 1.376/74.

O ospltal social % de O» 7.121.1*3.157,08 oorrsspondsnts a 5.271.021,000

O oapltal lntegrsllsado no nontants d* OI* 1.915.490.612,04 •
do por 2.677.137.688 sçóas a asbsri

ordinárias
prefarlnolals 

" * '

preferenclaia 
* • '

taefer ene laia " C '

Mia prsfarenclais 
" D-'

Ações preferenciais 
* B '

Açõee preferenciais 
• r '

Açõae prefsrsnciaia 
* G 1

Açõss preferenciais 
" N

1001 if 0

*41.945 645.945
10.117 17.036
•-JS *8!

217.739 217.739
160.324 00.323
247.127 247.127
104.094 204.096
071.626 -

fcCLia 1.423.012

clsdade foi alvo da imã sutusçio ix* psrte da Delateis ds ISCTlta '

rvieral. devidamente ccn tostada, relativa a divergenclaa de entendimento

ds lsgislação tributária sobre oomrenssçan fiscal de frejuiM ac^Jia-

doenss declarações <to Isçosto de rends, cujo valor stusl e de siaaUMde

santo Ot* 70.000 mil. A aãninistração ds sociedade, bsssnrtn ns ¦

de eaus aaaessores jurldicoa, estima <yis o desfecho >

plsnsmaite favorável.

Antonio O^s^rtio da Agular
Diretor 'In&istrlal I
OC 001.717.784-74 CXCM2

Diretor
Souto Maior

itlvo Financeiro
.618.157-34

«¦¦>!> Am ftaish< 1 4AmAm

rContador Cie 5187/K
CK 003.879.164-15

Oglsr M^bel Hsgo Line
Dliator OaainlslHBHB Cúnarcial I
OC 021.728.108-78

PARECER DOS A''PT TORi: S

Aos Acionistas • Administradores da

COMPANHIA S1DERCKC1CA DO NOROESTE - C0S1N0R

1, Ixaainaroos os balanços patrimoniais da COMPANHIA SIDERGRCK.A

DO NORDESTE - C0S1N0R, levantados em 31 de desembro de 1981

a da 1980, e as respectivas demonstrações de resultados na

fase pré-operaciona1, das mutações no patrimônio liquido e das

origens e aplicações de recursos para os períodos findos

naquelas datas. Nosso exame foi efetuado de acordo com as nor

mas de suditoria geralmente aceitas a* consequentemente,

incluiu as provas nos registros contábeis a outros procedimentos

da auditoria que julgamos necessários nas circunstsnciss.

2. Conforme mencionado na Nots 1, s denpelts dt as|nitu4t do«

investimentos reslissdos a a rsalissr no stivo difsrido e imo-

blllssde, s AdninUtrsçso ds Socledsde confia «m que s rent

lidsde dss opsrsfões futurss nsrs ssficlssts psrs rscuptrar

aqueles investimentos.

i-

3. Cantores e.nclonsdo ns Nots 1, ss usidsds. d. e.esnies « csld«i_

rsrls .ncontrse-«. «e condiçõ.s ds predufss s.resl, «nqusnto qu.

es usidsdsn ds fundifio • scisrls, tsndo sstrsdo se op.rsçso

dursnts o sno, .«tio sinds com produçío psrsisl. íe t.re.s

projetados, a parte do projsto sa opsraçao equ va e a cerc

401 do inv.itle.nto . fstursesst. prsvi.tos. íntr.tsnto, •om.nte

t ua proj.to Ist.irsd., qusndo tsdsn ss unldsd.s sstivsr.e sa

eea4i«õss ds produçío noresl. Incluniv. s Ueinsçse s qusl sinds

ss sneontrs «e fsss ds leplsnts{S.. Coasidsrsnde ssses fstor..,

a Sscisdsd. sdstsu o critsrio d. cspitslissr coeo d.sp.S.l prí-

epsrscloasis custes fisss s outr.n custos ds produçío no vslor

ds Cr» 377 ellkêss (Cr* 1*3 eilhíss sa 19*0) sso sbsorvidos ns

r«e*efse seess*eida ae saerstete. 0 efeite seueulsds ss

faltUtsii ltqside, iaslsslve des valores de 19*0 e estsriorss,

aarti*ides aessterleesata, I de Cr* 800 ailhsss sprosiesdsesats.

medes se pert*rafe 3 e sejelte ses aspectos sspostos ss psrs»rs-

(e 2, as dsasastrs*Ses referidos ee persgrefs 1 rsprsssstse

adaqusdsasnte e posição pstrlaesisl s fiaaasslrs ds COKfANMA

¦IDIRÜ1GICA 80 aotosatl - eosiaoi, sa ll ds d.n.sbro ds 19*1 s

da 19*0, es reealtedes aa fass prl-epereelessl. ss autsçsss as

aae parrlalals Itgelde e es eri*sss e eplissçõss ds ssss recur-

aes, serrespssdsstes aes pertedes fiades ssqo.ls» dstss, ds

•aerde «ee es prlastpies de eeetekllidede ssrslessts scsltss

a»lleades sa kassa eeiferaes dersete eakes es eaarslelss.

•eeife, 18 de feeerelre de 1962

OlttCTA A0DIT0U* l/C
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Advogado enquadrado

BRASÍLIA — O presidente do Supremo Tri
bunal Federal, ministro Xavier de Albuquer-

que, resolveu encaminhar, à Justiça Militar,

processo para enquadramento na Lei de Se-

gurança Nacional do presidente da Ordem
do» Advogado* do Brasil secção DF, bel
Vanderley Medeiros que, em discurso, cha-
mou o STF de 

"rancoroso 
apêndice do Exe

cutivo".

A decisão do STF, tomada em sessào
secreta, foi encaminhada no fim da tarde de
ontem, em oficio, ao Ministério Público Mili-
tar, na pessoa do procurador-geral da Justiça
Militar, hei, Milton da Costa Filho. Feio que
se sabe, o procurador aceitará a representa-

çâo e iniciará o processo de enquadramento
do advogado, com base no artigo 33 da Lei de
Segurança Nacional.

Bahia: 2 anos sem chuva

SALVADOR Como não chove prati-
camente ha dois anos no interior da Bahia,
exatamente 220 dos .'W6 municípios do Es-
tado enfrentam hoje sérias dificuldades de-
correntes da seca e as providências adotadas
e verbas liberadas pela Sudene para atendi-
mentos aos flagelados não tém sido suficien-
tes para atendei- á demanda. Esta situação
levará quarta-feira novamente o secretário
do Trabalho e Bem-Kstar Social, sr. Katael de

Oliveira ao Recife, para discutir o assunto,

e solicitar medidas mais efetivas de assistên-
cia aos municípios baianos principalmente
os da região nordeste, onde a estiagem tem
provocado o êxodo rural, destruído planta-

ções e matado o gado.

Salários com 
juros

BRASÍLIA Os salários pagos com
atraso poderão vir acrescidos de correção mo-
netária, caso seja aprovado projeto de lei
apresentado, ontem, pelo senador Franco
Montoro (PMD0-8P), que modifica a le-

gislação atuai, que prevê para a empresa que
atrasa o pagamento multa no valor igual ao
salário mínimo regional, elevada ao dobro no
caso de reincidência. Argumenta o senador

paulista que 
"já 

e pratica habitual as empre-
sas aplicarem as verbas correspondentes aos
salários no 

"over 
night" e no 

"open 
market",

resultando em apreciáveis ganhos para essas
empresas á custa dos empregados. 

"Isso 
por-

que. a seu ver. a penalidade prevista na CLT
é excessivamente branda e 

"um 
autentico

convite para pagar com atraso".

Trabalhador tem bolsa

BRASÍLIA O Programa Especial de

Bolsa dc Estudo - Pebe -, do Ministério do

Trabalho, concedeu I8,'i.081 bolsas de estudo

para trabalhadores sindicalizados e depen-

dentes, com investimentos globais da ordem

de 500 milhões de cruzeiros. Segundo infor-

inação da Assessoria de Imprensa do Min.s-

tério, o Pebe beneficiou trabalhadores e seus

filhos com bolsas de estudo para o 1" e 2"

Graus, 168.733 para cursos técnicos 13.200 e

para curso superior, 1.148. Para a realização

das metas do programa de bolsas, o Minis-

tério aplicou 140 milhões de recursos ordi-

nários, 150 milhões de recursos vinculados e

190 milhões do Fundo de Apoio ao Desenvol-

vimento Social e. finalmente, 6 milhões de

reembolso de ex-bolsistas.

Santos: água 
poluída

SAO PAULO — A população de Santos

consumiu água misturada com óleo combus-

tível durante dois dias, o que levou muitas

pessoas aos hospitais e postos de saúde

queixando-se de náuseas. Tudo por causa de

acidente ocorrido no dia 9 na pista ascen-

dente da Via Awhieta, envolvendo uma

carreta que transportava 18 mil litros de óleo

combustível. Parte do produto, facilitado

pelas chuvas, acabou atingindo o rio Cuba-

tão de onde a Sabesp Saneamento Básico
de São Paulo, colhe a agua fornecida á ci-

dade. Somente ontem, porém, a Sabesp de-

tectou sinais do óleo na água, passando então

a captar agua pelo antigo sistema, isto é cia

Represo Billings, de qualidade inferior.

MA inspeciona sucos

RIO — O setor de inspeção de bebidas e
vinagre, do Ministério da Agricultura, rece-
!)eu pedido de recolhimento e análise dos su-
cos de maracujá e manga, da marca "Jan-

daia", a fim de que sejam verificadas possí-
veis irregularidades. As amostras desses pro-
dutos começaram a ser recolhidas anteontem

no comércio, mas o laudo definitivo somente
será divulgado em oito dias. O diretor de ins-

peção do Ministério da Agricultura descar-
tou a possibilidade desses produtos causarem

danos Â saúde do consumidor, adiantando

que as irregularidades verificadas prelimi-
narmente dizem respeito ao teor de açúcar —

abaixo do especificado no registro, 
"prova-

velmente pelo excesso de água no suco".

Guaraná tem serragem

BRASÍLIA — 0 consumo do guaraná
em pó transformou-se numa verdadeira
moda nos últimos anos, e, como não poderia
deixar de ser, o produto acabou sofrendo uma
enorme majoração, passando de 200 para seis
mil cruzeiros o quilo. Como se não bastasse,
as indústrias passaram a adicionar outros

produtos ao guaraná, principalmente serra-

gem fina, e alguns especialistas chegaram a
advertir que o produto vendido atualmente
seria causador de taquicardias. A declaração

foi feita pelo presidente da Associação dos
Biomédicos do Distrito Federal, sr. Luís
Carlos Maranhão, esclarecendo que as frau-

des com adição de elementos estranhos chega
até a 40% do peso total do guaraná em pó.

Figueiredo reafirma:

mão está estendida

BENTO GONÇAL-
VES (RS) — Ao discur-
sar de improviso, durante
a inauguração da 

"III

Feira do Mobiliário",
nesta cidade, o presi-
dente Figueiredo asse-

gurou que manterá em

atitude de conciliação as

suas mãos estendidas, es-

perando aqueles bra-

sileiros 
"que 

de fato

queiram, ao invés de

querelas políticas, trazer-

lhe propostas que levem

a um Brasil melhor".

Antes de retornar a

Brasília, no começo da

noite, o presidente da Re-

pública ainda visitou a

cidade de Flores da

Cunha inaugurando o-

ficialmente a festa da co-

lheita da uva.

De traje esporte

bege, sorrindo e ace-

nando muito para os po-

pulares, e acompanhado

por uma comitiva de seis

ministros, o presidente
da República cumpriu
seu programa de visita ao

Rio Grande do Sul, onde

voltará em abril, sem

criar com sua presença
um estado de clima de

campanha política. Os

vários discursos, inclu-

sive o pronunciamento do

Governo Amaral de

Souza, em Bento Gonçal-
ves, não tiveram o apelo

eleitoral de campanha e

as conversações políticas
com a presença do presi-
dente restringiram-se a

um rápido encontro na

Prefeitura da cidade.

Na viagem do dia 27

de abril, confirmada on-

tem por sua assessoria, o

presidente da República

já deveria incluir no

programa oficial da ci-

dade de Bagé e Guaíba

pronunciamentos políti-
cos de apoio e de compro-

metimento com os candi-
datos do PDS. Até lá,

ainda segundo expecta-

tiva de seus assessores, o

presidente encontrará

um quadro político defi-

nido dentro do PDS gaú-
cho, que ainda vive pro-
blemas internos para esco

lha dos candidatos a
vice-govemador e sena-

dor.

Da comitiva de 14

deputados, que deveria

acompanhar o presidente
da República em suas vi-

sitas a Bento Gonçalves e

Flores da Cunha, apenas

cinco compareceram

além do senador Otávio

Cardoso. O ministro Lei-

tão de Abreu, chefe do

Gabinete Civil, ficou em

Porto Alegre. Outra au-

séncia foi a do vice-

governador Octávio Ger-

mano, vencido pelo mi-

nistro Jair Soares, da

Previdência, nas prévias

para a escolha do candi-

dato do PDS á sucessão

do governador Amaral de

Souza.

No discurso de

improviso que pronun-
ciou em Bento Gonçal-

ves, para pelo menos

quatro mil pessoas, a

maioria colegiais por-
tando bandeirolas e fai-

xas, o presidente da Re-

pública voltou a se quei-
xar daqueles que, se-

gundo ele, não enten-

deram seu gesto da mão

estendida. Referindo-se a

uma faixa que dizia estar

o futuro do Brasil em

suas mãos, o presidente
afirmou que, desde os

tempos de menino em

Alegrete, tem acalentado

o sonho de um Brasil

progressista, pacífico, de

um Brasil amigo de to-

dos.
"Este 

sonho" — afir-

mou o presidente 
—

"tentei 
realizá-lo esten-

dendo as mãos a todos os

brasileiros, e poucos
vieram ao meu encontro,

porque diziam que não

acreditavam em minhas

mãos porque elas esta-

vam vazias; e as mãos es-

tavam vazias, como de

fato estão. O coração es-

tava cheio de esperanças,

de esperanças no pátrio-
tismo e na limpeza moral

daqueles que eu cha-

mava". Concluiu, porém,
assegurando que manterá

estendida as suas mãos,

esperando aqueles bra-

sileiros que de fato

queiram, ao invés de

querelas políticas, trazer

a mim apenas propostas

para um Brasil feliz.

Em Flores da Cunha

onde voltou a falar

de improviso, o presi-
dente cometeu engano ao

se referir ao governador
Amaral de Souza,

tratando-o como gover-
nador Amaral Peixoto.

Bastante cansado pela
intensidade do programa
anterior, em Bento Gon-

çalves, onde cumprimen-

tou pelo menos 300 pes-
soas, antes de visitar o

pavilhão da 
"Feira 

do

Mobiliário", e também

pela viagem de uma hora

de automóvel entre as

dufaw idades, o presi-
dente nem chegou a

corrigir o seu engano,

apesar do bilhete que re-

cebeu por intermédio do

cerimonial.

Hoje será 

pago 

salário

de operário da Cimetal

BELO HORI-

ZONTE — Pressionado

dentro do Palácio dos

Despachos por 80 me-

talúrgicos da Usina

Barão de Cocais, o gover-
nador Francelino Pereira

antecipou, da próxima
semana, para hoje, o pa-
gamento dos salário* de

novembro e dezembro

dos empregados da Ci-

metal Siderúrgica.

Ainda hoje, na sede do

BNDE, no Rio, os 31

bancos credores de Cr$ 9

bilhões assinam proto-
colo concordando em as-

sumir o controle acio-

nário do grupo Cimetal:
— Em poucas

palavras, quero dizer que
o pagamento dos salários

dos dois primeiros meses

em atraso será hoje em

Barão de Cocais. Sete

Lagoas, Betin e Itauna,

anunciou o governador
explicando que serão fei-

tos através da Caixa Eco-

nómica do Estado, de

Minas Gerais.

Pouco antes, ele con-

seguira retirar do Palácio

os 80 metalúrgicos,
acompanhados das mu-

lheres e filhos ostentando

cartazes de apelos, ape-

nas com a notícia de que
os salários seriam pagos
na próxima semana.

Estamos passando

por uma crise terrível. O

pessoal deliberou em as-

sembléia que ficaremos

acampados na porta do

palácio até recebermos

nossos salários — respon-

deu o presidente do Sin-

dicato dos Metalúrgicos

de Barão de Cocais, Os-

mar Martins de Castro, a

primeira decisão anun-

ciada pelo governador

que garantira tranqüili-

dade aos metalúrgicos e

suas famílias, se ficassem

na porta do palácio pe-
dindo ajuda á população.
Não serão reprimidos,

disse.

A respos' a seca do

presidente do Sindicato

provocou silêncio no

galão nobre do Palácio

dos Despachos, até que,

por iniciativa do presi-
dente do Departamento

Intersindical de Estatís-

ticas Econômicas em Mi-

nas, jornalista Didimo de

Paiva, o governador con-

sultou o secretário da Fa-

zenda, Márcio Garcia

Vilela, para saber

quando a Minas Caixa

poderia fazer os paga-
mentos.

Mestre baiano ameaça 
greve

SALVADOR —

Caso as negociações que
estão mantendo com o

Sindicato dos Proprie-

tários dos Estabeleci-

mentos Educacionais, in-

clusive com a mediação

da Delegacia Regional do

Trabalho, não progri-
dam, os professores da

rede particular de ensino

da capital baiana devem

entrar em greve geral já
no dia 2, do próximo mês,

conforme ficou decidido

em assembléia que ter-

minou ás primeiras horas

de ontem.

Durante encontro

com o delegado Regional

do Trabalho, bel. Ivanil-

sou Trindade, a presi-

dente do Sindicato

Patronal, sra. Iolanda

Piva, fixou posição de

não atender a nenhuma

das 11 reivindicações dos

professores qua incluem,

entre outras coisas, a li-

mitação de alunos por
sala de aula e aumento

salarial de 20% acima do

INPC, itens, aliás, acei-

tos ehi acordo anteriores

e não cumpridos.

Como na assembléia

foi aprovada apenas a in-

tenção da greve, uma vez

que a idéia deve ser ama-

durecida no decorrer das
negociações e decidida

noutra reunião, com, no

minimo, um terço dos as-
'sociados 

do Sindicato dos

Professores, eles também

resolveram marcar um

encontro com a Associa-

ção dos Pais dos Alunos

para esclarecimento dos

motivos que motivaram a

paralisação.

V)

Passeatas contra 

"Pacote

são 

proibidas 

em Salvador

SALVADOR - Efe-

tivos da Policia Civil e

tropas de choque da Poli-

cia Militar, colocados em

regime de prontidão, on-

tem, poderão ir ás ruas

para impedir as duas ma-

nifeatações programadas

para o centro desta capi-

tal na tarde de hoje. O
secretário de Segurança

do Estado, coronel Dur-
vai Mattos, advertiu que"passeata 

nlo será
tolerada sob nenhuma hi-

pótese".

A passeata nas ruas

centrais de Salvador está

sendo programada pela
"Unidade 

Sindical" com

a finalidade de protestar,
entre outraa coisas, contra

os prejuízos que os traba-

lhadores terão com o
"Pacote 

da Previdência".

Segundo a convocação

distribuída na capital

baiana, para as 18 horas,

está prevista uma con-

centração no terminal de

ônibus da Barroquinha,

contra o aumento no pre-

ço das passagens no trans

porte coletivo.

Depois de reunião

com seus auxiliares mais

diretos, o secretário de

Segurança, coronel Dur-

vai Mattos, foi incisivo

ao anunciar que a Policia

vai cumprir a Portaria n»

530, que disciplina os co-

micios, manifestações

públicas e proíbe as pas-

seatas.

Colonos

obtêm

terras

PORTO ALEGRE -

O acampamento dos colo-

nos de Encruzilhada Na-

talina, em Ronda Alta —

símbolo dos sem terra do

Pais, segundo a Comissão

Pastoral da Terra e fator

de graves divergências

entre Igreja e órgãos de se-

gurança 
— será desativado

hoje, com a caminhada das

220 famílias, para uma

área de 108 hectares, dis-

(ante 12 quilômetros do

acampamento, ontem ad-

quirida, no valor de Crt 1

milhão. 0 preço total, Cr$

27 milhões, será arreca-

dado em campanha nacio-

nal, coordenada pela Igreja

e colonos.

O desembargador

aposentado Celso Gauger,

membro do movimento de

Justiça e Paz, e o padre

Martinho Lenz, assessor

regional da CNBB, confir-

maram a compra da área.

Na próxima semana, será

apresentado o esquema de

arrecadação de fundos,

para a comissão episcopal

no Estado. O vice-diretor

do Centro de Documenta-

ção de Unissinos, padre
Roque Lauscheer viajou

ontem para Ronda Alta,

para assessorar os colonos,

visando á orientação para
futura implantação de

unia cooperativa que, no

futuro, irá adquirir uma

área maior.

Até o inicio da tarde,

nem o relações-públicas da

CNBB monsenhor Au-

gusto Valvit, nem o presi-
dente, dom Ivo Lorschei-

ter, sabiam da conclusão

do negócio, ontem, e que
vinha em entendimentos

há vários dias com três

proprietários de igual nú-

mero de áreas correspon-

dentes no seu total a 108

hectares, a 12 quilômetros
da Encruzilhada Natalina

e junto á barragem de

Passo Fundo. O docu-

mento provisório de

compra foi assinado por
colonos que coordenam os

fundos da campanha de-

senvolvida desde o ano

passado de ajuda aos sem

terra de Ronda Alta. O di-

nheiro, cerca de Cri 1 mi-

lhão, desse fundo, deposi-

tado num banco de Ronda
Alta, serviu para o paga-
mento do documento e o

valor total, Cr) 27 milhões,

deverá ser pago no prazo
normal de 90 diasâ segundo

o sr. Celso Ganger e o

padre Martinho Lenz.

Bispo

defende

política

JUIZ DE FORA - Ao
comentar ontem o texto do
documento da Congrega-

ção do Clero, sobre a proi-
bição de atividades políti-
cas aos religiosos, o arce-
bispo Dom Juvenal Roriz,
desta cidade, disse que o
Papa não proibiu os cris-
tâos de assumirem suas res

ponsabilidades políticas
na comunidade, e também
não proíbe aos religiosos de
incentivarem os cristãos a
assumirem esta posição, a-
firmou.

— Assim, um padre
pode dizer aos trabalha-
dores para que se unam e
defendam seus direitos.
Mas, também não deve ter
atuação político-partidária
nem sugerir ao cristão que
se filie a este ou aquele
Partido. Partido político
significa gente separada,

grupos que lutam pelo po-
der. Sacerdócio sugere um
trabalho cujo objetivo é a
união da comunidade,

diaae Dom Roriz,

O arcebispo metro-

politano de Juiz de 
'Fora

acredita que é fácil separar

ou determinar onde co-

meça o trabalho sócio-

político e onde termina o

do sacerdote, cuja atuação

é a de formação evan-

gélica. A Igreja dá os prin-
cipios evangélicos e éticos,

dentro da realidade reli-

giosa e o agir na política
cabe depois ao leigo julgar.

Explosão mata

11 

pessoas 

e

fere 27 em SP

SAO PAULO -

Explosão àa 7h40m de

ontem, numa unidade

das Indústrias de Ma-

terial Bélico (Imbel) 
—

antiga fábrica Presi-

dente Vargas —, em Pi-

3uete, 

200 quilômetros
a capital, matou 11

operários na hora e feriu

outros 29. Porém, pode

haver mais vitimas, pois

a violência do acidente

mutilou os corpos, difí-

cultando a identifica-

ção. A cidade parou e,

durante todo o dia, o

clima foi de angústia.

Piquete, no Vale do

Paraiba, tem 25 mil ha-

bitantes e 90' r de suas

atividades giram em

tomo da Imbel. O úl-

timo acidente aconte-

ceu em fevereiro de

1977, quando morreu

um operário; o pior, em

9 de setembro de 1970,

matando 13 pessoas.
Por uma ironia do des-

tino, a Prefeitura havia

recebido ontem a am-

bulância doada pelo go-
vernador Paulo Maluf,

que havia sido recla-

mada publicamente

pelo prefeito José Ar-

mando, que é do

PMDB. O prefeito che-

gou a dizer que apelaria

ao governador da Bahia,

sr. Antônio Carlos Ma-

galhães, A ambulância

finalmente chegou e, no

primeiro dia, transpor-

tou as vítimas da exDlo-

são. A explosão aconte-

ceu no Sexto Grupo B-3,

onde trabalham 20

operários; era hora de

troca de turno. Trata-se

de uma unidade inicial

da linha de produção,
na ]ual são utilizadas

nitroglicerina e nitro-

celulose para produção
da pólvora.

As crianças pre-

paravam-se para ir

às escolas, as mães pre-

paravam café, quando a

explosão paralisou a to-

dos. As famílias que es-

peravam seus parentes
de volta do trabalho no

tumo da noite foram to-

madas de angústia, pois
muita gente ainda es-

tava na unidade. Houve

correria á porta da

fábrica, enquanto o pes-
soai da Imbel tentava

salvar os feridos.

O teto do Sexto

Grupo desabou e havia

muitos membros mu-

tilados. Temia-se que
operários de outros gal-

pões tivessem sido afe-

tados pela explosão. A

Fábrica Imbel fica entre

dois morros, o que se-

para naturalmente as

unidades; cada uma

delas também tem pe-
sados muros de concreto

como proteção. O su-

perintendente da

empresa, coronel Elson

Recks, explicou que a

explosão graças a Deus,

não se propagou.

Abalado pelo acidente,

ele se disse transtor-

nado.

A Imprensa foi

proibida de chegar ao

local. Uma romaria de

militares tentava inútil-

mente obter alguma in-

formação no hospital

Presidente Vargas (este

era o nome antigo da

Empresa). A direção

recusou-se a informar

até o nome dos feridos.

Seguramente, mais

de duas dezenas de pes-

soas foram encaminha-

das para lá com feri-

mentos graves. As San-

tas Casas de Lorena e

Cruzeiros de São José

dos Campos, a 100 quilô-
mentos, dali, especializa-

das em terapia inten-

siva de acidentados re-

ceberam operários em

péssimos estados.

No início da noite,

a direção da Imbel di-

vulgou a lista de 11 mor-

tos: José Ribeiro Sobri-

nho, Gilson Guimarães,

Décio de Angelis, Ru-

bens Domingues, Joa-

quin Chagas, João Cri-

sostomo, José Flávio Ri-

beiro, Mário Carneiro

Lopes, Luís Antonio

Nascimento, Moacir Je-

sus da Gama e Paulo

Ferreti.

A Imbel vai come-

morar 75 anos de funda-

ção no dia 15 deste més.

Até ontem á noite, equi-

pes de socorro trabalha-

vam no local da expio-

são tentando localizar

mortos e feridos. Havia

suspeita de operários

sob os escombros.

Em Brasília, o

porta-voz do Gabinete

do ministro do Exército,

general Octávio Re-

zende, lamentou ontem

o acidente na fábrica de

munição de Piquete,

pertencente à Imbel.

Afirmou que o trabalho

com a nitroglicerina é

bastante instável e

lembrou não ser essa a

primeira vez que acon-

tece uma explosão na

fábrica.

0 Centro forneceu

à Imprensa o número de

mortos (11) e de desa-

parecidos (oito) — es-

clarecendo, contudo, que,

sobre esses últimos, não

se tinha certeza. Além

disso, seriam, segundo o

centro, seis feridos,

sendo que somente um

em estado grave. Na

Imbel, aos poucos, os

funcionários que ali se

encontravam nada sa-

biam dizer sobre o aci-

dente. Disseram apenas

que o presidente da

empresa, general Ar-

naldo Calderari,

encontrava-se em Pi-

quete e que de lá seria

divulgada nota oficial.

Vogue è o único armário embutido

que você pode levar junto com

a mudança. Você pode mudar para

outro bairro, cidade ou estado que

a assistência técnica

permanente Vogue

estara sempre por

perto para desmontar

e remontar o seu

armário.

SISTEMA

VOGUE
A ¦* »I * I l.-;iTU •« •

VALÉRIA NO CÔTE D'AZUR

De Paris 
para 

o Recife, o internacional travesti Valéria apresentar-se-á em único show nesta

sexta-feira no Gôte D'Azur Reservas de mesas 
pelos

Fones: 326-6322 - 326-6444
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sexta-feira no C6te D'Azur Reservas de mesas 
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Galtieri inicia Morre vítima de

diálogo 
político

com o 
peronismo

atentado contra

Parlamento Europeu apóia

BUENOS AIRES -

O presidente Leopoldo

Galtieri le reuniu ata ae-
mana com um grupo de
dirigentes peronistas, se-

gundo informaram on-
tem fontes oficiais. De
acordo com versões jcr-
nalísticas, um dos temas

acertados foi o de um

possível 
"acordo 

poli-
tico" básico entre o poder
militar e os partidos,
como primeiro passo para
a normalidade constitu-

cional.

A reunião se realicou

terça-feira no edifício do

Comando do Exército,

cuia chefia é exercida

peb tenente-general Gal-

tieri, apesar de sua desig-
nação como presidente,
no dia 22 de dezembro do

ano passado. Em ou-

tubm, Galtieri havia tido

uma reunião semelhante

com dirigente da União

Cívica Radical.

Os participantes da

reunião desta semana

com o presidente repre-

sentam o setor moderado

do peronismo e, entre

eles, não havia nenhuma

das autoridades nomi-

nais do Partido Justi-

cialista (peronista). In-

tegmram o grupo o co-

nhecido neurocirurgião

Raul Matera e os ex-

deputados Rodolfo Te-

cera Del Franco, Enrique

Osella Munos, Luis Ru-

beo, Rafael Jomet e Juan

Carlos Lorenxo.

Não houve informa-

ção oficial sobre o que foi

discutido na prolongada
reunião, mas, segundo o

jornal Clarin, os dirigen-

tes peronistas criticaram

a política do Governo e

expressaram seu temor

de que esses programas

poeaam impor obstáculos

á normalixação constitu-

cional, prometida pelas
Forças Aimadas.

eleição em Bogotá 

plano 
de 

paz 
de Portillo

BOGOTÁ — Um dos àquela hora se movimen- m. J.

Padre não 
pode

mesmo 
pertencer

a órgão 
político

BOGOTÁ - Um dos
feridos no atentado de an-
teontem á noite contra o

palácio de Narino morreu,
ontem, informaram as au-
toridades, que também
anunciaram a prisão de
um suspeito, após a expio-
são de 30 quilos de dina-
mite colocados dentro de
um carro, estacionado

diante da sede da Presi-
dência colombiana. A poli-
cia informou que o sapa-

teiro Diomer Agudelo, que
passeava com a noiva em
frente do Palácio quando
ocorreu a explosão, morreu
no hospital onde fora inter-
nado.

Os outros quatro feri-
dos, inclusive dois guardas
presidenciais, estão prati-
camente recuperados,
acrescentou a policia.

Outro informe oficial mfor-

mou a prisão de um sus-

peito logo depois que o au-
tomóvel foi estacionado

diante do Palácio. Os guar-
das presidenciais viram o
carro estacionado e seus
dois ocupantes fugiram
correndo. Um foi pegado e
os demais escaparam por
entre a multidão que

àquela hora se movimen

tava pelo centro de Bo-

gotá. A polícia informou

que estava investigando

quem é o detido.

Depois do atentado,

ocorrido quando o presi-
dente Júlio César Turbay

Ayala estava fora do Palá-

cio, a policia estendeu um
cordão de isolamento em

torno do prédio e iniciou

uma série de operações em

toda a cidade. Um suposto

militante do grupo guerri-
lheiro M-19 telefonou a um

jornal local e atribuiu o

atentado a essa organiza-

ção, reiterando ameaças
anteriores de sabotar as

eleições 
parlamentares 

e

municipais que serão nali-
zadas domingo. De acordo
com o jornal El Tiempo, o

porta-voz do M-19 disse

que o atentado era uma res-

posta ao assassinato 
"do

companheiro Jorge Enri-

que Cipagauta". Ele foi

membro' da Comissão dos
Direitos Humanos e, como

advogado, defendeu

guerrilheiros do M-19, an-
tes de ser assassinado,

terça-feira, por dois pis-
toleiros que usavam uma

motocicleta.

CIDADE DO VATI-

CANO — Os padres, e

com mais razão os bispos,

carecem de todo direito

para se inscrever ein as-

sociações autorizadas,

disse ontem no Vaticano

uma alta autoridade da

Santa Sé. O cardeal Sil-

vio Oddt, prefeito da

Congregação do Clero, ci-

tou como exemplo dessas

entidades a dos Sacerdo-

tes pelo Povo, Sacerdotes

Solidários, Golconda,

Coordenação, Diálogo

Sacerdotal, além de to-

das que atuam na

América Latina. Em

entrevista publicada on-

tem pelo jornal
Republica, de Roma, o

ca ideal Oddi comenta

um documento que foi

publicado por sua

Congregação na segunda-

feira, proibindo os sacer-

dotes de integrarem asso-

ciações de caráter poli-
tico ou sirfdical.

O Republica

lembrou ao cardeal que o

bispo tchecoslovaco dom

Vrana, que rècentemente

esteVe em Roma com

prelados de seu Pais, é

membro da Associação

Pace in Terris, questio-
nada por èsse docu-

mento.
"Lamentavelmente,

conhecemos a atividade

dessa associação que in-

vadiu o mundo eclesiás-

tico. A participação de

um bispo é pior do que a

de um padre. Se dom

Vrana faz parte das ativi-

dades da Pace in Terri, é

preciso chamá-lo á ar

dem, como os demais",

disse o cardeal Oddi.

O prelado afirmou

estar convencido de que a

declaração da Congrega-

ção do Clero pode criar

dificuldades aos bispos

de países como a The-

coelováquia.

Em Lima, 
polícia

interroga suspeito

UMA — A polícia es-

tava interrogando, ontem,

um austríaco suposta-

mente relacionado ao aten-

tado de quarta-feira á

noite contra o Palácio do

Governo, onde explodiram

duas cargas de dinamite e

outras trés foram desativa-

das. O presidente Fer-

nando Belaunde Terry
"nem 

sequer percebeu o

atentado", disse o chan-

reler peruano Javier Árias

Stella, lembrando que as

cargas de dinamite foram

lançadas contra o Minis-

tério da Justiça, que fun-

ciona no complexo de edi-

fícios do Governo.

O chanceler afirmou

que os recentes atentados
"estão 

empanando a ima-

gem do Peru no exterior.
"Segundo 

a policia, as car-

gas de dinamites foram

lançadas de um hotel que
fica em frente ao Minis-

tério. O austríaco Hans

Heller foi detido 
"quando

corria desesperado, depois

das explosões" segundo

uma fonte da imprensa.

Heller é o terceiro

estrangeiro detido sob sus-

peita de ligação com aten-

tados terroristas. Em Aya-

cucho, a polícia prendeu o

espanhol Jesus Garcia Me-

dina e um outro não iden-

tificado. O atentado de

quarta-feira á noite
aparentemente foi coorde-
nado com a explosão de
uma torre de alta tensão.

Na penitenciária de
Lurigancho, a maior do

paia, ocorreu uma tenta-
tiva de rebelião dos deten-
tos, rapidamente
"ontrolada. Em Ayacucho,
foram ouvidas duas expio-
sões durante a noite,

quando o toque de recolher
está em vigor desde a se-
mana passada, devido ao
ataque que cerca de 160

guerrilheiros lançaram
contra o presídio da ci-
dade, permitindo a fuga de
300 presos políticos e co-

Junte-se

aos bons da 
publicidade

no 28- Congresso

Mundial da IA A.

Pala primeira vez na história

estarão reunidos os mais

importantes executivos do mundo

das mais diversas regiões do

globo, para debater os vários

aspectos da contribuição da

Publicidade para a melhoria dos

seres humanos, através do tema:
"O 

que a publicidade faz por
você".

Representantes dos mais

destacados países e das maiores

companhias internacionais

estarão debatendo no Centro de

Convenções do Anhembi o tema:
"O 

que a publicidade faz por voeê".

As agências demonstrarão

COMO, os anunciantes POR

QUE, os veículos QUANDO
e finalmente, o ponto de

vista do Governo, como

grande inoenttvador da

comunicação comercial,

explicando ONDE a publicidade
melhor cumpre seu papel de

orientar o consumidor na satisfação

de seus interesses, permitindo
a livre escolha de bens e serviços.
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ESTRASBURGO

(França) — O Parla-

mento Europeu pediu,
ontem, aos ministros

das Relações Exteriores

da Europa que se esfor-
cem junto aos Estados

Unidos para resolver o

problema de El Salva-

dor e aceitem a media-

çáo do México. 0 Parla-

mento exortou, tam-
bém, os ministros euro-

peus a que tomem me-
didas para incluir as
"graves 

violações" dos

direitos humanos em El

Salvador e outros paises
centro-americanos no
temário da Comissão
dos Direitos Humanos

do organismo mundial.

Uma resolução

adotada pelo Parla-

mento, organismo as-
sessor do Mercado Co-

mum Europeu, in-
tegrado por dez nações,
disse que a Comuni-

dade Européia também
deve dar ajuda humani-
tária ás populações
atingidas pelo conflito
salvadorenho. OComis-
sariado de Assuntos Ex-

ternos da Comunidade,
Wilhem Haferkamp,

disse ao Parlamento

3ue 

a ajuda da Comuni-

ade Européia deve

continuar. Lembrou

que a comunidade ti-

nha enviado até agora

10,2 milhões de dólares

de ajuda a El Salvador,

7,65 milhões em ajuda

direta para o povo sal-
vadorenho e 2,56 mi-
lhões para os refugiados
na Nicarágua e em
Honduras.

A resolução apro-
vada pelo Parlamento
disse, ontem, que a

política atualmente
adotada pelos Estados

Unidos não dá margem

a uma solução para o

conflito em El Salva-
dor. Diz ainda a resolu-

çáo que as eleições que
se realizarão no dia 28 de

março não podem ser
consideradas livres,

pois as liberdades

politicas nio foram

garantidas naquele pais
e os poli ticos de oposi-

çâò têm que enfrentar a

possibilidade de ser

assassinados.

Guerrilha

abre espaço

SAN SALVADOR
— Os guerrilheiros da

Frente Farabundo

Marti disseram, ontem,

que suas forças arran-

caram trés pontes no

norte da província de

Morazan e que fizeram

explodir uma ponte,
deixando a zona sem

comunicação. Não

houve comunicação ofi-

ciai sobre o fato. Fontes

oficiais disseram que a

campanha empreen-

dida pelo Exército

contra poeiçõeB rebeldes

no norte da província
central de São Vicente e

na parte sul de Mora-

zan entrou ontem em

seu terceiro dia, porém
não entraram em deta-

lhes sobre os resultados.

A emissora de rádio

clandestina 
"Vencere-

mos" disse que os

guerrilheiros, se apo-

deraram dos locais de-

nominados Tigre e

Cerro São Marcelo,

tendo destruído a ponte
sobre o rio Torula.

Por outro lado tro-

pas governistas ata-

caram posições guerri-
lheiras ao norte de
Santa Clara, 60 quilo-
metros a leste de San
Salvador, em mais uma

tentativa de desalojar
as forças rebeldes aos

Ctos 
que usam como

es para lançar ata-

ques contra ônibus e ca-

minhôss na estrada pa-
namericana. Porta-

vozes militares infor-

maram que na quarta-
feira á noite e ontem

pela manhã o Exército

fez uso de artilharia pe-
sada contra prováveis

posições rebeldes.

Durante a madrugada,
aviões monomotores

bombardearam as mes-

mas posições.
Em Santa Clara,

adiantou-se que um sol-

dado morreu e quatro
ficaram feridos no ata-

que. Não há informa-

ções sobre baixas entre

os guerrilheiros. E a se-

gunda operação desse

tipo na região em me-

nos de um més e a ter-

ceira em seis meses. Ne-

nhuma delas teve su-

cesso e, depois de cada

ataque, os guerrilheiros
voltaram a suas posi-

ções.

Junta sandinista faz apelo

MANAGUA - O

Governo sandinista fez

um apelo internacional

Sara 
que o plano atri-

uído á Agência Central

de Inteligência (CIA), de

financiar comandos de

mercenários, para reali-

zarem incursões na Ni-

carágua e sabotar sua

economia, não seja posto
em prática. 

"Pedimos

aos governos do mundo,

aos partidos políticos e ás

organizações sindicais

que usem seus bons ofi-

cbs para deter a agressão

imperialista norte-

americana de caráter

econômico, politico e

militar", afirmou um co-

municado da Frente San-

dinista de Libertação

Nacional.

O documento da

Frente Sandinista. que
depôs o presidente direi-

tista Anastásio Somoza

em 1979, também foi as-

sinado pelo Partido Li-

beral Independente, o

Partido Social Cristão e o

Partido Socialista. Fon-

tes oficiais em Manágua

afirmaram que a declara-

ção é uma reação ã noti-

cia publicada anteontem

pelo jornal norte-

americano Washington

Post, de que o presidente
Ronald Reagan autorizou

a entrega de 19 milhões
de dólares à CIA. para a

criação de uma força de

comando destinada a

operar a partir de campos

em Honduras, ao longo

da fronteira com a Ni-

carágua.

A Força, integrada

por cerca de 500 merce-

nários latino-americanos,

teria por objetivo destruir

alvos como usinas de

energia e pontes do terri-

tório nicaraguense, disse

o Post. Anteontem á

noite, a rede norte-

americana de televisão

CBS disse que um co-

mando secreto treinado

pela CIA já está em Hon-

duras, preparando-se

para operações contra a

Nicaragua. Segundo fon-

tes não identificadas ci-

tadas pela CBS, todos os

cerca de 500 integrantes

do comando são latino-

americanos, mas a CIA e

quem paga as despesa».

Sem lazer qualquer re-

teréncia ás notícias pu-

bücadas pela imprensa,

um dos integrantes da

junta sandinista, Rafael

Cordova, afirmou que a

declaração do Governo

norte-americano de que

a Nicarágua está aumen-

tando suas forças mili-

tares para iniciar uma

guerra é 
"ridícula".

E denuncia vôos-espiões

NAÇÕES UNIDAS
— A Nicarágua denun-

ciou, ontem, os Estados

Unidos pelos, vôos de re-

conhecimento sobre ba-

ses militares nicaraguen-
ses, classificando-os de

uma 
"flagrante 

violação"

do Direito Internacional.

Numa declaração, a mis-

são nicaraguense na

ONU criticou o fato de

funcionários da CIA e do

Pentágono divulgarem

para a imprensa fotogra-

fias aéreas feitas na Ni-

carágua para ilustrar as

acusações do Governo

Reagan sobte a escalada

armamentista no Pais, a

presença de pessoal so-

viético e cubano e ata-

ques aos índios Miskitos.
"Protestamos 

ener-

gicamente contra a viola-

ção do espaço aéreo ni-
caragüense por parte tfe

aviões-espiões norte-
americanos", disse a de-
claração. Em vista de
"tão 

flagrante violação

do Direito Internacional,

a Nicaragua, além de

seus energicos protestos,

denuncia o lato de que
essas ações irresponsa-

veis aprofundam ainda

mais a grande crise e a
tensão na área da
América Central".

Guevara desafia os EUA

CIDADE DA GUA-

TEM ALA — Em um de-

saf» a seus críticos norte-
americanos, o próximo

presidente militar da

Guatemala afirmou qi e

não tolerará nenhum tipo

de interferência im-

perialista nos assuntos

internos desse convulsio-

nado pais centro-
americano.

"A 
Guatemala quer

ser amiga de todos mas

não vamos tolerar a in-

terférência estrangeira
nem nenhum tipo de im-

perialismo nos nossos as-

suntos internos", disse

ontem aos jornalistas o

general Aníbal Guevara.

Essa declaração

pareceu uma resposta a

preocupação manifes-

tada pelo Governo dos

EUA em relação a acusa-

ções da oposição guate-
malteca de que houve

irregularidades nas elei-

ções realizadas domingo
e as críticas sobre as
violações aos Direitos

Humanos feitas pelo re-

gime militar.

A declaração tam -

bém foi, aparentemente,

dirigida a União Sovié-
tica e a Cuba, acusados

pelo Governo de ajudar
os guerrilheiros esquer-
distas que operam na
Guatemala. Guevara, de
56 anos, disse que reali-
zará uma política externa
dinâmica, para melhorar
a imagem da Guate-
mala". E a coalizão go-
vernamental que apoiou
sua candidatura afirmou

que 
"a 

paz, a justiça e o

progresso serão consegui-
dos durante a nova era.

Nada nem ninguém im-

pedirá isso".

A lenta contagem

dou votos da eleição de
doming" terminou na

quarta-feira. O Conselho

Eleitoral anunciou que

Guevara, candidato do
"artido Democrático Ins-

titucional, que dirige o

país há 12 anos, superou

seus trés adversários civis

conservadores com

.'179,051 votos, ou seja 35,1

por cento da votação.

Esse total superou em

103.564 vitos seu rival

mais próximo, Mario

Sandoval Alarcon, do
Movimento de Liberta-
ção Nacional, de extrema
direita.

Não obstante, como
nenhum dos candidatos
obteve a maioria neces-
sária, o congresso deci-
dirá entre Guevara e
Alarcon. Visto o partido
governamental e seus
aliados dominarem o
Congresso, se considera

como certa a confirmação
de Guevara para substi-
tuir o presidente Fer-

nando Comeo Lucas Gar-

Candidato encontrado movto

Foi encontrado, an-

teontem, o cadáver de

um dos candidatos que
concorreram a eleição de

domingo na Guatemala e

um dos líderes da oposi-

ção anunciou a existência

de planos para assassinar

100 políticos oposicionis-

tas, entre eles os trés can-

didatos não eleitos á pre-
sidéucia. Segundo de-

clarou em entrevista á

televisão o secretário

geral da União de Oposi-

ção (UO) Renan Quino-
nes, fontes não identifi-

cadas lhe disseram que
há uma 

"lista 
negra" de

cerca de 100 pessoas que
deverão ser assassinadas,

entre elas os trés candi-

d atos da oposição á presi-
dência e seus compa-

nheiros de chapa.

Alegando não poder

prestar qualquer infor-

mação sobre suas fontes,

Quinones recusou-se a di-
zerquem, na sua opinião,

são os responsáveis pela
lista. Pouco antes, Ro-
berto Carpio Nicole, can-

didato a vice-presidência

pelo Partido de Renova-

ção Nacional, afirmou

que os trés candidatos da

oposição receberam

ameaças de morte. Qui-

nones informou, ainda,

que Francisco Omitia,

um dos candidatos do

Partido Democrata Cris-

tão (PDC), foi en-

contrado morto a tiros na

capital provincial de Chi-

quimula, a 50 quiló-
metros de distância da

fronteira com El Salva-

dor. Ainda não se sabe se

Urrutia foi eleito.

O PDC uniu-se ao

Partido de Renovação

Nacional, formando a

llniao de Oposição, de

tendência moderada.

Pelo menos 25 outros

membros do PDC foram

assassinados nos últimos

três anos, segundo fontes

do Partido. Os trés candi-

datos da oposição á presi-
dência, detidos terça-

feira à noite depois que
forças do Governo dissol-

veram violentamente

uma manifestação pací-
fica de que participavam,
reuniram-se, anteontem,

para planejar uma série

de medidas de protesto
contra a fraude eleitoral

de que acusam as autori-

dades, medidas que de-

verão culminar com uma

greve geral, informaram

fontes do Partido.

Duzentos índios decapitados

Cerca de 200 índios

guatemaltecos, entre ho-

meris, mulheres e crian-

ças, foram encontrados

decapitados num mas-

sacre que dizimou quatro

aldeias inteiras no norte

do país, disse ontem o

jornal Prensa Libre. As

autoridades declararam

não saber quem foi o

grupo responsável pela
matança coletiva. Esse é

o segundo grande mas-
sacre de índios que se re-

gistra este ano no país.
Segundo informou o
Prensa Libre, o mas-
sacre aconteceu sábado

em quatro povoados do
distrito de Zacualpa, na

província de Quiche.
Cerca de 200 Índios

maias, incluindo velhos,

mulheres e crianças,
foram decapitados por
um grupo desconhecido

Sue 

ocupou as povoados
e Potrero Viejo, Xicojol,

Hacienda San José e San
Antônio Simanche, de-

clararam autoridades

guatemaltecas. As quatro
aldeias foram encontra-

das abandonadas e, se

houve sobreviventes, su-

miram na região. Os cor-

pos estavam enterrados

terça-feira em fossas
coletivas, disse o jornal.

Cai Governo de Paramaribo

PARAMARIBO -

(Suriname) — Um grupo
de oficiais direitistas,

chefiados pelo sargento-

major Wilfred Hawker,

derrubou, ontem, o Go-

verno militar que se pro-
clamava socialista, num

golpe que começou com

um tiroteio num quartel.
Segundo o relato de tes-

temunhas e informações

de rádio, o país estava

sob controle do 
"Conse-

lho de Libertação" che-

iado por Hawker, que há

um ano foi ferido e encar-

cerado por algum tempo

devido a uma fracassada

tentativa golpista.
Bouterse, que che-

gou ao poder através do

golpe dado a 25 de fe-

vereiro de 1980, descre-

veu Hawker no ano pas-
sado como 

"um 
duro que

atira primeiro e pergunta
depois". O comandante

de batalhão, Henk Fer-

nandez, partidário do re-

gime deposto, teria sido

morto e havia noticias

não confirmadas sobre

outras vítimas.

O golpe começou por
volta das duas horas da

madrugada no quartel de
Memre Boekoe, onde se

ouviam rajadas de

metralhadora. O tiroteio

cessou por volta das 7

horas, enquanto a rádio

anunciava que o golpe ti-
vera sucesso. Os novos

governantes militares
mandaram a população
ficar em casa e tiraram
do ar as cinco estações de
rádio do Suriname, ox-
colônia holandesa de
apenas 350 mil habitan-
tes, que se tornou inde-

pendent® em 1975.

(

Mil
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Protesto cinge

visita de Khadafi

apenas a Viena

Radlofoto UPI

VIENA - No se-

gundo dia de sua polê-
mica visita à Áustria, o

governante tíbio Muamar

Khadafi cancelou, on-

tem, sem dar qualquer
explicação, uma visita a

Linz e a Salzburgo,

programada para hoje.
"Quero 

permanecer 
em

Viena", declarou ele, que
chegou na quarta-feira

para uma visita oficial de

quatro dias. Este foi o

único comentário do go-
vemante libio sobre o

cancelamento dos planos
de visitar a indústria

metalúrgica Voest, em

Linz. Khadafi deveria

discutir em Linz um pro-

jeto de 260 milhões de

dólares para a criaçio

pela Voest, indústria na-

cionalizada pelo Governo

de Viena, de um centro

profissional para me-

talúrgicos e engenheiros,

na Libia.

Também estava

programada para hoje

uma recepção em home-

nagem ao governante li-

bio no Castelo de

Klasheim.em Salzburgo.

O governador de Salz-

burgo, Wilifreid

Haslauer, do Partido Po-

pular, conservador e de
oposiçáo, anunciou que
não poderia comparecer á

recepção, alegando um

compromisso assumido

anteriormente numa pe-

quena cidade da provín-
cia. O presidente do Par-

tido Popular, Alois

Mock, criticou o chan-
celer Bruno Kreisky por
convidar Khadafi a visi-

tar a Áustria, afirmando

que esta atitude é 
"in-

compatível com a nossa
imagem de país neutro".
"Só 

podemos dizer que
o nosso convidado é on-

nhecido pelo hábito de

mudar de idéia sobre

programas estabelecidos

com antecedência", de-

clarou uma fonte do Go-
verno.

Kreisky rejeitou to-

das as críticas em relação

á visita de Khadafi, a pri-
meira do líder líbto a um

país ocidental, e disse

que não há qualquer
prova de que ele tenha
enviado grupos terroris-
tas para os Estados Uni-

dos. 
"Não 

há absoluta-

mente qualquer prova
das acusações de que
Khadafi enviou grupos
para assassinar o presi-
dente Ronald Reagan nos

Estados Unidos", disse,

quarta-feira, Kreisky. O
chanceler afirmou,

porém, que o ministro
das Relações Exteriores,

Willibald Pahr, deverá ir
a Washington, depois da

partida do governante li-

bio, para esclarecer a si-

tuação e evitar qualquer
"reação 

negativa" por

parte do* Estados Unidos

devido à visita. 
"Estou

feliz em estar aqui",

disse Khadafi ao chegar

ao aeroporto, onde foi re-

cebido por um grupo de

cerca de 100 libios, que

gritavam em coro 
"Deus

é maior do que os Esta-

dos Unidos e Deus nos

apóia". Os líderes acena-

vara com bandeiras,

carregavam cartazes com

fotografias de Khadafi e

gritavam 
"slogans" 

em

árabe. Khadafi, em uni-

forme militar, saudou os

libios levantando os pu-
nhos ao ar.

O governante líbio e

Kreisky reuniram-se na

quarta-feira pela pri-
meira vez, e declararam

ter encontrado 
"uma 

li-

nha comum em relação

às atividades a serem to-

madas para preservar a

paz mundial". 
"Tenho

alta estima pelo chan-

celer Kreisky e suas

contribuições para a dis-

tensão", declarou Kha-

dafi, depois da reunião.
"Os 

países neutros po-
dem fazer muito pela
causa da paz". Kreisky

disse que a reunião com

Khadafi foi 
"construtiva

e amigável". Acrescentou

que, como seria de se es-

perar, 
"divergimos 

em

certas questões, mas os

dois compartilhamos a
opinião de que mesmo os

menores países podem
contribuir para a paz
mundial.

As relações econômi-

cas b ilaterais foi o princi-
pai assunto da reunião de
ontem entre os dois li-
deres, mas fontes diplo-
máticas afirmaram que o
Primeiro-Ministro tam-

bém tem razões políticas

para convidar o gover-
nante líbio a visitar a

Áustria.
"Kreisky 

obvia-

mente quis dar a Khadafi

uma oportunidade de

sair do isolamento para
evitar que ele seja levado

a voltar-se totalmente

para o bloco soviético, es-

pecialmente devido á

pressão exercida atual-
mente pelos Estados Uni-
dos", disse um diplo-
mata. Apesar das de-
clarações de Khadafi, fei-
tas numa entrevista no
sábado, de que deseja
boas relações com os Es-
tados Unidos, Reagan or-
denou na quarta-feira o
bloqueio total à importa-

ção de petróleo líbio e a
exportação de qualquer
artigo norte-americano

para o país norte-

africano.

Savasta conta

como assassinou

um seqüestrado

VENEZA — Antó-
nio Savasta, líder do

gnipo das Brigadas Ver-

melhas que seqüestrou o

general James Dozier,
confessou que assassinou

uma vítima de seqüeatro

ano passado, disseram

ontem fontes da policia.
As fontes acrescentaram

que Savasta, de 27 anos,

afirmou aos investiga-

dores que disparou 17

tiros de metralhadoras
contra Giuseppe' Taliér-

cio em 5 de julho de 1981.

Taliércio, executivo

de uma companhia quí-
mica, foi seqüestrado e

mantido cativo pelas Bri-

gadas Vermelhas durante

46 dias. Depois de matá-

lo, os seqüestradores lar-

garam o corpo num carro

em Marghera, perto de

Veneza. 
"Eu 

nunca havia

matado alguém de tão

perto, antes", afirmou

Savasta Â polícia, acres-

centando que continuou

atirando até o corpo de

Taliércio parar de tre-

mer.

A polícia disse que
Savasta vem confessando

detalhes de suas ativida-

des terroristas desde que
foi detido em 28 de ja-
neiro no apartamento de

Pádua, onde a policia li-

bertou Dozier. Com base

em suas confissões, a

polícia emitiu mandados

de prisão contra 19 pes-
soas que se acredita este-

jam envolvidas no se-

qüestro de Taliércio.

Bomba dos bascos

explode em Pamplona

PAMPLONA (Espa-
nha) — A explosão de

bombas que, segundo a

polícia foram colocadas

por elementos separatis-

tas bascas, provocaram
danos ontem em quatro
edifícios públicos e dei-

xaram o saldo de um

ferido. A lh30m da

madrugada de ontem

(hora local), explodiram
três bambas num sdiffcio

do Ministério da Agricul-

tura, na sede da Diretoria

de Trânsito e num edifi-

cfa> do Ministério da In-

dústria e Comércio, disse

a policia. Uma quarta
bomba explodiu duas

horas depois no Centro

Desportivo do Governo.

Um homan que dormia

neste local recebeu feri-

mentos no rosto, indicou

a informação policial.

Em Belfaat um ex-
soldado do Exército bri-
tànico foi assassinado,
ontem, por dois homens

de motocicleta, na frente
de sua mulher e da filha
de quatro anos. A vítima,

de 28 anos. foi atingida

pelos dois assassinos

quando saiu de seu carro,
na cidade de Newiy,

A polícia disse que o

único motivo aparente

para o crime é o fato de

que o morto havia sido

soldado do Exército bri-

tánico, do qual se desli-

Cra 

há sete anos. Em

ndres, o jornal The

Standard noticiou o caso

de um ssgundo desertor

do Exército Republicano

Irlandês (IRA), que fugiu

de Belfast e está

morando na capital in-

glesa, sob constante pro-
teção policial.
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Thatcher anuncia

compra de míssü

Trident aos EUA

Kreisky (E) e o tradutor (E) aplaudem o discurso pronunciado pelo coronel Mohamar Khadafi

ComissãodaONCcondena

a repressão na Polônia

GENEBRA - De-

pois de um longo e

acirrado debate, a Co-

missão das Nações Uni-
das para Direitos Huma-
nos aprovou, ontem, uma

resolução condenando as
violações dos direitos hu-

manos na Polônia e pediu
que o secretário-geral in-
vestigue a situação. A re-
solução foi aprovada por
19 votos a favor, 13
contra e 10 abstenções. A

China, 43? membro da
Comissão, recusou-se a

participar da votação. A

Polônia imediatamente

afirmou que a resolução é
uma 

"interferência 
ina-

ceitável" em seus assun-

tos internos e disse que Be

recusará a colaborar com

qualquer investigação

das Nações Unidas nesse

sentido, parque 
"a 

re-

solução não tem qualquer
efeito".

Os delegados ociden-

tais que apresentaram o

projeto ficaram muito sa-

tisfeitos com a aprovação

da resolução, que, se-

gundo uma fonte, 
"tem

um significado simbólico

temendo mesmo não le-

var a qualquer atitude

concreta por parte das

Nações Unidas, devido à

oposição dentro da Polô-

nia". O chefe da delega-

ção norte-americana, Mi-

chael Novak, disse, em

entrevista à imprensa de-

pois da votação, que essa

resolução representa a

primeira atitude tomada

contra um país comu-

nista na história da Co-

missão e que porá fim ao
"padrão 

de dois pesos e

duas medidas" usado no

organismo. A União So-

viética sempre conseguiu

angariar votos suficientes

para não aprovar resolu-

ções contra seus aliados.

O delegado soviético,

Valerian Zonin, tentou

modificar as palavras da

resolução, abolindo qual-

quer referência específica

á Polônia. Durante o de-

bate, Zcnin disse que a

Comissão estava inter-

ferindo ilegalmente nos

assuntos internos da

Polônia e que o de-

semprego nos países oci-

dentais era 
"uma 

vbla-

ção mais flagrante" dos

direitos humanos.

Verificação de ideologia

VARSOVIA - O
Partido Comunista ins-
tou, ontem, as células lo-
cais a fazerem uma lim-

peza geral no Partido,

para restaurar sua credi-
bilidade, dentro da nova
fase iniciada com a lei

marcial. A imprensa pu-
blicou o extenso docu-
mento em que o Comitê

Central estabelece as no-
vas tarefas que as células
locais terão que cumprir

para recolocar o Partido

na posição de força de
vanguarda. Os membros

do Partido são aconselha-
dos a estabelecer relações
mais próximas com os
trabalhadores, participar
dos 

"comitês 
de renova-

ção nacional" e liderar as

discussões sobre o futuro

dos sindicatos.
"Os 

problemas da
luta conta a pro-
paganda subversiva e

das manifestações de

ações contra-revo-

lucionárias devem
ser abordados mais am-

piamente pelos meios de
comunicação de massa.
Devem ser desmascara-

dos os resultados des-
sa propaganda anti-

socialista, anti polonesa e

nociva para o pais". To-

dos os membros do Par-

tido, que não apoiam o

estado de guerra e outras

decisões do Partido,

serão submetidos g verifi-
cação ideológica indivi-

dual até o final de junho.
A verificação nas univer-

sidades, imprensa e entre

os 
"trabalhadores 

cul-

turais" tem que ser exe-

cutada até o fim de abril.

Até o final deste mês, as

organizações regionais

deverão analisar as posi-

ções dos grupos locais

para eliminar aqueles

que possam promover o

faccionalismo.

Um boletim clandes-

tino do Solidariedade na

região da Silésia, datado

de 9 de março e que está

circulando em Varsóvia,

fez um apelo aos

membros do sindicato in-

dependente para que se

abstenham de qualquer
ação terrorista. 

"Diante

das ameaças à identi-

dade do sindicato, e de-

pois de consultas ás

células de base, convoca-

mos todos os membros do

Solidariedade a desem-

penhar as seguintes ativi-

dades", assinala o bole-

tim, incluindo entre essas

atividades a criação de

uma estrutura sindical

restaurada, que disponha

de bons elos de comuni-

cação, luta contra os 
"in-

form antes" do regime e

apresentação de resistén-

cia unicamente pacifica.
"Não 

se envolvam
em quaisquer atividades
de organizações terroris-

tas. Fiquem bem longe de
ações de terrorismo e sa-

botagem provocadas pela

polícia secreta. Isso só

serve como pretexto para
aumentar a repressão e
não está de acordo nem
com o nosso programa
nem com os regulamen-

tos das atividades do sin-
dicato". O boletim pede
ainda que ninguém parti-
cipe de 

"qualquer 
plebis-

cito sobre a questão do
futuro dos srdicatos.

Nós já temos um sindi-

cato".

BALÕES

Por outro lado, a
Chancelaria polonesa in-
formou, que enviou uma
nota de protesto á Em-
baixada da Dinamarca

por 
causa dos 10 mil

balões que um grupo
francês e militantes do
Solidariedade, exilados
em Paris, soltaram no dia
5 da ilha dinamarquesa
de Bornholm, rumo ao li-
toral polonês. A empresa
aérea Lot também pro-
testou, dizendo que a

ação pôs em risco o trá-
fego aéreo.

Segurança de Miigabe 
prende

três comandantes do Exército

SALISBURY - A

polícia de segurança de-

teve. ontem, três altos co-

mandantes do Exército do

Zimbabwe e um ex-chefe

do serviço de informsção

militar dos guerrilheiros,
na primeira atitude ofi-

ciai depois de iniciadas

as investigações sobre s

descoberta de depósitos

de armas em proprieda-
des agrícolas pertencsn-
tes ao Partido da Frente

Patriótica, parceiro mi-

noritário do Governo, in-

formaram fontes diplo-

máticss.

O general Lookout

Masuko, subcomandante

do Exército zimbabuano,

e mais dois oficiais de

slts patente do Exército

foram detidos, segundo

ss fontes. Masuko, que
foi comsndante aos

Sjerrilheiros 

da facção

irigida por Joshua

Nkomo, atualmente lider

da Frente Patriótica, vol

tou esta semana de uma

visita oficial ao Extremo

Oriente. Dumiso Da-

bengwa, comandante dos

guerrilheiros de Nkomo

durante a guerra de inde-

pendência, foi preso an-

teontem em sua casa na

cidads de Bulwayo, no

sul do país, informaram

seus amigos. Depois da

independência do Zim-

babwe, em abril de 1980,

Dabengws não se alistou
nss Forças Armadas.

Ssgundo as fontes

diplomáticas, essa foi a

primeira atitude oficial

desdso início das investi-

gações sobre os escon-

derijos de armas. 0

Erimeiro-ministro 

Ro-

erto Mugabe afastou

Nkomo e mais dois asses-

sorss da Frente Patrió-

tica do Gabinete o mês

passado, alegando que as

armas estavam sendo ar-

mazenadas para serem

usadas num golpe de Es-

tado. O Governo não fez

qualquer declaração

sobre as detençõee.

No Irã, o regime do
aiatolá Khomeíni, afe-
tado por guerrilhss es-

querdistas, prstende
criar um Ministério de
Inteligência e Segurança,
anunciou, ontem, a rádio
de Teerã. Numa trans-
missão captada em Bei-
rute, a emissora disse

que um projeto-de-lei
sobre o assunto foi apre-
sentado ao Parlamento

iraniano. E a primeira
ocasião em que o regime
de Khomeíni fsla em
criar um organismo for-
mal de inteligência, em-
bora no começo da re-
volução islâmica se tenha
indicado que uma organi-
zação de segurança po-
deria substituir a policia
secreta do deposto Xá. A

polícia secreta, conhe-

cida como Savak, foi

uma notória organização,

temida pelos irsnisnos no

mundo inteiro.

Judeu

em 
greve

de fome

OSTIA (Itália) —

Catorze judeus soviéti-

coe refugiados na Itália

iniciaram, ontem, uma

greve de fome para pro-
testar contra a espera

de 20 meses por vistos

para os Estados Unidos,

Canadá e Austrália, in-

formaram italianos que
apóiam a causa. A ação

de protesto obteve o

apoio da Comissão

Italiana para Defesa

doe Direitos Humanos

na Europa Oriental edo

pequeno Partido Radi-

cal, de esquerda.

Aldo Aiello,

membro radical da CA-

mara dos Deputados,

disse que pretende levar

a reivindicação dos re-

fugiados ao Parla-

mento. Enquanto isso,

o Partido Radical per-
mitiu aos judeus reali-

zar a greve de fome em
sua sede em Ostia, um

balneário 20 quilô-
metros a sudeste de

Roma. Funcionárioe do

Partido Radical infor-

maram que oe grevistas
de fome fazem parte de

um gnipo de judeus so-

viéticos que vive há 20

meses num centro de

refugiados perto de Os-

tia. Os funcionários dis-

seram que eles não têm

trabalho, assistência

médica, moradias hem
escola para seus filhos.

LONDRES - 0 Ga-

binsts da primsira-
ministra Margaret That-

cher sprovou a compra do

sistsms ds mfsssís nu-

clsarss sstrstégicos

Trindent-2, lançados por
submsrinos, informou-se

ontem, so mssmo tempo

sm que a Caia Branca

anunciava que o prssi-
dente Ronald Reagan con-

cordou com a transação. O

sistema, que custará pelo
manos 13,7 bilhõss ds

dólares, inclui mais ds 60

mísseis qus substituirão os

atuais foguetes Poláris,

por volta de 1990. A deci-

do do Governo certamente

será contestada peloe par-
tidos Trabalhista s Social

Democrata. Os dois já pro-
msteram bloquear a tran-

saçio ss ganharem o Go-

vemo na eleição girai ds

1964
Os quatro submarinos

que trsnsportarão os mis-
seis serão construídos na
Gra-Bretanha, bem como

partes do listems de fogue-
tes, o que servirá para criar
smprsgos muito neces-

sáríos. Pars os nriticos do

programa, os custos po-
dsrio subir muito, uma
vez que o míssil Trident-

mais possibilidads de pe-
netrsr nas dsfssas soviéti-

css, ainda sstá sendo ds-
senvolvido nos Estados U-

os trabalhietai,
os tníissis de ogivas múlti-

pias também vão alimen-

tar a corrida armamen-

ti"». Até mssmo muito
especialistas militares nio
contra o Tridsnt-2, consi-

dersndo que vai diminuir

ainda raaia os cuidados

com as defisas convencio-

naii do país. A campanha

pelo dessrmsmento nu-

clear divulgou, por sus
vez, s seguinte declaração:
"O 

movimento pacuists
não vai descansar sn-

quanto o Trident nio for

cancelado s o Governo for-

çsdo a pensar ds novo sn-

tes de jogar com nossas vi-

dss, nossos smpregos s
nosso futuro. O anúncio ds

que o Trident criará

empregoe é a colher de

açúcar com a qual se pie-
tende que engulamos s

pílula do Trident. A in-

dústria armamentista, por
sua natureza altamente es-

pecislizada, nega empre-

gos a pessoas que po-
der iam trabalhar em bene-

ficio da sociedade".2, que tem maior alcance e

Rapidez surpreende

técnico americano

WASHINGTON

Um vice-almirante norte-

americano disse, ontem,

que o primeiro submarino

equipado com foguetes

Trident é mais rápido e

silencioso do que se pensou

quando foi desenhado. E o

vice-almirante Nils R.

Thunman, subchefe de

operaçõee da Armada para
a guerra submarina, que
disse, ante a Subcomissão

de Serviços Armados sobre

o poder marítimo da Cá-

mara de Representantes,

que o submarimo 
"Ohio" 

su-

perou suas especificações

de desenho em aspectos

tão importantes como

velocidade e silêncio.

Acrescentou que na pri-'
meira prova de sua capaci-

dade o 
"Ohio" 

lançou com

êxito e sem problemas al-

guns foguetes Trident-1

que percorreram perfeita-
mente mais de mü milhas

náuticas. O segundo sub-

marino da classe Ohio será

entregue á Marinha no dia

30 de setembro.

ALBA NORDESTE S.A.

INDÚSTRIAS QUÍMICAS

CQC n' 10.836.872/0001-48

Capital Autorizado 
Capital Subacrito e Integralizado

. Cr$ 30.000.000,00

..Cr» 23.966.000,00

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas desta sociedade a se
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no

B' 
limo dia 18 do corrente, àa 9:00 horas, em sua sede social, A
ovia BR-101, km 19,5 Município da Paulista, Estado de Per-

nambuco, a fim de deliberaram sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

a) Proposta da Diretoria para alterar o limite do Capital Autori-
zado de Crf 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) para
Crf 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), conforme
estabelecido no art' 5» dos seus Estatutos;

b) Alteração parcial dos Estatutos Sociais em conseqüência da re-
forma acima;

c) Outros assuntos de interesse social, pertinentes à matéria.

Paulista. 08 de março de 1982

ALBA NORDESTE 8. A. INDOSTRIAS QUÍMICAS

Harry Georffe Lambrousais

Diretor — Presidente

"EDIFÍCIOS 
IRAN S/A"

C.G.C. - 10.795.698/0001 -32

"RELATÓRIO DA DIRETORIA A SER APRESENTADO AOS ACIONISTAS EM ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA"

Senhores Acionistas:

Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutário», submetemos A vossa apreciação o Balanço e Demonstração
da Conta df Rnultado, referente so eierclc.» encerrado em 31 de dezembro de 19(11. Para qusiaquer nclsrecimentoe que
julgardes necessários, é com praser que noa pomos à vossa inteira disposição

Recife, 06 de Janeiro de 1962

Dir Presid. — Antônio Barbosa Júnior — Vice-Pres. — Irene Antunes Barbosa
Dir. Comi. — Marlene de C. A. Guimarães — Dir. Sec. Maria Antunes G. Penna

"RESUMO DO BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981"

ATIVO

CIRCULANTE 67.937.613,03
Caiiae Bancos 2.803 863.99
Títuloa Renda Fixa 59.611.969,68
Inquilinos 5*917.672,36
(- iProviaão p/Dev, Duvidoeoe (296 883,00)
REALIZ A LONGO PRAZO 5.679.389,61
Empréstimos 190.912,60
Outros Créditos 5.488.477,01
PERMANENTE 106.011364,37
Investimentos 24.249.675,48
Imobiliiado 130.452.541,83
(—)Depreciação Acumulada (49.690.832,94)
TOTAL DO ATIVO REAL 178.628.387,01
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 72.436,907.30
Seguros 72.120.000,00
Outras Contas 316.907,30

PASSIVO

CIRCULANTE
Débito Acionistaa
Débito Divereoa
Provisão p/Imp. da Rsnda

PATRIMÔNIO LIQUIDO  174.787.8*7,73
Capital Social 
Reserva da Capital

3.840.76»,28
753.106,23

1.346.044,06
1.741.639,00

Reserva Legal .
Reserva de Lucro 
Lucro Liquido do Exercício
TOTAL DO PASSIVO REAL
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Apólice da Seguroa
Outras Contsa

78.064.960,00
77.164.818,43
3.867.714,33

14.832.662,87
867.422,10

178.628.387,01
72.436.907,30
72.120.000,00m 

in mu in

TOTAL GERAL  M1.Ç64.W4.31 TOTAL GERAL  261.084.2*4.31

"DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO BALANÇO GERAL ENCERRADO EM SI DE DEZEMBRO DE IMI"

Randas Operacionais  
Despesas Operacionais
Deprecia?tfo  
LUCRO BRUTO OPERACIONAL
Rands nio Operscionsl
Provisão p/Crédito LlquidsçAo Duvidoss — (Formsçáo)
Resultado da Correção Monetária do Balanço
Ganhoa em Investimentos

LUCRO ANTES PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA
Provisão psrs o Imposto ds Renda

LUCRO DEPOIS DA PROVISÃO PARA 0 IMPOSTO DE RENDA
Participação a Administradorea
Reserva Legal
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

50.579.300,38
(12.333.066,30)
(2.806.460,16)
36.440.784,92

827.269,44
(296.883,00)

(32.900.542,72)
283.066,48

3.354.714,10
(1.741.639,00)~1.613.075,10

(700.000,00)
(46.863,00)
867.422 10

"DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 91 DE DEZEMBRO DE IMI"
Saldo anterior de Lucroe Acumulados 9.669.104,31
Correção Monetáris dos Lucros Acumulados . . 7.244.641,84
SALDO ACUMULAbO CORRIGIDO 16.903.848,16
Lucro Liquido do Exercido depois ProvisAo p/Imp. Renda 867.422,10

LUCRO ACUMULADO N/EXERCICIO 17.771.088,26
Dividendos pagos n/exercicio (2.070.963,28)
SALDO DOS LUCROS NO FIM DO EXERCtCIO 16.700 104.97

Recife, 31 de Desembro de 1981.

Dir. Presid. — Antônio Bsrboss Júnior — Vice-Pres. — Irene Antunes Bsrboss
Dir Comi. — Marlene C. A. Guimsrães — Dir. Sec. — Msris Antunes G. Penns .

Tec. Cor.tsb. — Olimpio Mendonçs de Souxs — CRC. — 3342 — PE
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAI.
SEÇÃO JUDICIARIA DE PERNAMBUCO

EDITAL DE CITAÇÃO n' 06/82

O DOUTOR GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA, Juii Fe-
deral da 1* Vara, Seção Judiciária de Pernambuco, em virtude da
lll, «te.

FAZ SABER • todo» quantoa o presente EDITAL DE CITA-
ÇÀO virem, dele noticiai tiverem ou a quem intereeaar pousa que,
por eate meio, com o prazo d« 30 (trinta) dlu. CITA os herdeiros
incerto» e desconhecido» de MARIA DOLORES SALGADO DE
SOUZA e mu marido MARIO CARLOS DE SOUZA, JO-
SEPHINE CLAUDIA CLARKSON, LUCY ISALINE CLARK-
SON, LUCV BOXWEL; MARY LORIMER, EUGÊNIO RAMOS
CARNEIRO DA ROCHA; ELISABETH CAROLINA CAR-
NEIRO DA ROCHA; HENRIETTA CHARLOTTTE DIET1-
KER, MARIA GEORGINA DE FARIA CARU80 e JOÃO
CARUSO, de todoe o» termo» e ato» da Açlo de Adjudicação
Compulsória n» 423/81, da Rito Sumari»aimo. que lhe» é movida
pela UNIÃO FEDERAL, para que, no prato letal, contestem a
ação, querendo, sob pena de se presumirem como verdadeiros, os
fatoa articulado» pela Autora. Foi deiifnado o dia 04.0R.82, á»
09:00 horas, para audiência de instruçio e julgamento, na sala de
audiência» de»te Júlio na Rua da Moeda, n« 47 — I» andar, nnta
cidade do Recife, capital do Eitado de Pernambuco, ficando a»
partes interessadas devidamente intimadas para comparecerem á
citada audiência. O presente edital será afixado no lugar de cos-
tume e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO pela
Secretaria da 1" Vara Federal, Seçlo Judiciária de Pernambuco,
na Rua da Moeda, n» 47 — I" andar, ne»ta capital, ao» 02 (doi») —
dia» do méi de março do ano de mil novecento» e oitenta e doi»
(1982). Eu, Ruy Aquino p/chefe do Setor Civil, datilografei. E, eu,
Bel. Josué Rodrigues de Carvalho, Diretor da Secretaria da 1*
Vara Federal, subscrevi.

Dr. Genival Matias de Oliveira
Juii Federal

da !• Vara Federal — PE

COMARCA DA VITORIA DE

SANTO ANTÃO - ESTADO DE

PERNAMBUCO

CARTÓRIO DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS
"LOTEAMENTOS 

NOVA VITORIA"

EDITAL

Faço público, em cumprimento so diaposto no art. 19 da Lei 6766 d*
10.12.1970 t d, acordo com a Legitliçio Municipal do Município d» Vitória
da Santo Antio, Eatado dc Pernambuco, qua a Imobiliária Vitória Imòvtia
Ltd», C.O C (M F ) n- 08.015.168/0001 47, Mtabalacida I ma Zeferino G»l-
váo, 22, Boe Visgam — Racifa-PE, depositou neste Cartório oe documentas
neceesarioe exigidos pelo art. i8 seus números e parágrafos da Lei scima

* conetituiçáo do lotesmento urbano denominado
NOVA VITORIA era terreno próprio, antes denominado Granja Santana do
Torto, («cravado na lona urbana desta cidad», conforms certidão aipsdids
pala prefeitura Municipal, deeta cidade, para vendas s vista e a prazo, cone-
tante du quadrai da B/a Z. e AA ¦ AH, nu quais aa localitam 934 unidades
urbanas de fina esciusivsmente reeidenciais, ficando reservsdo uma área de
I7.626.25m2 para inatalaçáo da equipamento comunitário pela Prefeitura
Municipal, desta cidade A referida Prefeitura através do ato n' 61/81 de
30.12.1981, aprovou o loteamento NOVA VITORIA, por MU de acordo com o
que preecreve o art. 4* e seus números, art. 6» e seu f único. art. 7* n* IV e o

num,n" ludo d* L»'19 12 1979 O Uteamento NOVA
VITORIA, está situado no perímetro urbano desta cidsde. limitando se t
confrontando-»* de acordo com a escritura arquivada no proceaao do lotea
manto Tandn sido eipadida a licença I.IL n- 002/82. datada do ano de 1982,
do CPRH-Recife PE. Nos termoe do sinds citado art 19 da Lei n® 6766 de
19.12.1979. até 16 (quinze) dias da última publicaçáo deste Edital, poderáser apresentada qualquer impugnaçáo ficando a todo tempo franqueados so
eiame dos interessados a todo tempo fra, digo interessado, neste Cartório,
todoe oe documentos

E, para que chegue a noticia ao conhecimento de todos, lavro o presenteEdital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprense na
forma da lei.

Dado a paaaado neeta cidade d» Vitória d» Santo Antio, ao» 08 (oito)
dias do més de março, do ano de mil novecentoe e oitenta e doie (1962)

(Aeainatura ilegivel)
O oficial do Registro

a) REINALDO JOSÍ BORBA DE ARACJO
Escrevente Subetituto

C1C 076 468.134-15
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Eletroòfác. Centrais Elétricas Brasileiras SA

m

Chesf

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

REPUBLICAÇÀO DO EDITAL DE

CONVOCAÇÃO CA-DSCT-010/82.

A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO FRAN-
CISCO FAZ SABER QUE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CA-DSCT-010/82 PUBLICADO PELA IMPRENSA NOS
DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM Cl!RSO, PAS
SARA A TER OS SEGUINTES TERMOS:

- A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO FRAN
CISCO — CHESF, toma pública a aua decisào de realiiar
Concorrência Ampla objetivando obter Propostas relaciona-
das com a Linha de Transmissão em pauta, a ser energizada
na tensão de 230 KV. e a ser localizada no estado da Bahia.

— Os serviços em Licitação compreendem basicamente: lim-
peza de faixa; locaçio de estruturas; estradas de acesso; mon-
tagem de fundações; montagem de estruturas; instalações de
condutores; instalações de cabos péra raios, etc.

— A linha de transmissão Governador Mangabeira/Funil deverá
ter uma extensão aproximada de duzentos e dezesseis quilo-
metros, num caminhamento paralelo à linha existente.

— A» empresas participantea deverio poeauir Capital Social ml-
nimo de cento e cinqüenta milhões de cruzeiros, integralizado
e regiatrado até a data de 

pubiicafio 
deate Edital, nâo sendo

admitido a participação de conaòrcio».

8 — Para efeito de Concorrência, a linha foi subdividida em doi»
trecho» e a» Propoataa deverio >er apreaentada» separada-
mente para cada trecho, podendo a CHESF adjudicar um ou
maia trecho» a uma meema empreaa que deverá executá-lo»
simultaneamente no praio de treie metei a partir d* maio de
1982.

— Além de outras exiftncias constantes do Caderno de Instru-

çòes ao» Proponentea, poderio m candidatar empreaa» nacio-
nala eapeciaíiiadaa em construçio de linhas de tranaminio,
na teniio igual ou superior a 230 KV, e/ou firmaa que pos-
suam em mus quadroe de pessoal profla»ionai» com acervo
técnico abrangendo atividade» relacionada» com o objeto
deste Edital.

— A aceitação da Propoata, apresentada em Licitação, estará
condicionada á habilitação da respectiva empresa, no pro-
cesto de Pré-Qualificaçio que antecederá o evento da reuniio

para a abertura da» propoaiçAes de preço.

— 0 Caderno de Inathiçòea aos Proponente» poderá ser ad-
quirido no endereço, abaixo Indicado, mediante o paga-
mento, na Teaouraria da CHESF, da Importância de Cri
10.000,00 (dei mil cruielroa).

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÂO FRANCISCO
- CHESF
DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES - DSCT
BLOCO C, SALA C-330, 3» PAVIMENTO
RUA DR. ELPHEOO JORGE DE SOUZA, 333 — BONOI
RECIFE - PERNAMBUCO

— A entrega dos documento* de Fré-Qualifícaçâo e dai
Proposta»-Preço, deverá aer feita, no dia doía de abril de
1982, ás quince horas, na SALA DE CONCORRÊNCIAS,
BLOCO B, 3» - SALA B-309 do Edifício André Falcio. si-
tuado no endereço acima mencionado.

Recife, 10 de março de 1982

Comissão 
prepara

estudos sobre a

vida de Altinho

ALTINHO - O pre-
feito Júlio Rodrigues Fi-
lho, deste município,
atendendo sugestões de
um grupo de intelectuais
desta cidade, acaba de
criar a Comissio de Cul-
tura, que terá a incum-
bència de recolher subaí-
dioa para a elaboração da
História de Altinho. A
Comissão, presidida por
Rubens Lemos, é com-

Bosta 

dos juizes de
ireito José Ferreira de

Lima e José Luiz Ramos
Wanderley, do agrônomo
Moacir Omena, do epis-
tológrafo Orlando Joel de
Oliveira, do cônego Pedro
Solano de Lira, do sr.
João Batista de Moraes,
funcionário do Ministério
do Trabalho, da sra.
Carolina Carmelita Al-
ves, oficial do Registro
Civil desta cidade, e do
secretário da Prefeitura
local.

As primeiras provi-
déncias para a prepara-
ção da História de Alti-
nho estão sendo tomadas

pelo presidente Rubens
Lemos, com a extração
de cópias xerográfícas de
documentos antigos exis-
tentes em cartórios, na
Prefeitura, na paróquia,
no Arquivo Público e na
Biblioteca Pública do Es-
tado.
TRABALHO

Confessa Rubens Le-
mos que 

"o 
trabalho será

penoso, difícil, exigindo
muito tempo e a cola-
boração dos filhos desta
terra que possam contri-
buir com os seus conheci-
mentos, com documentos
e relíquias históricas em
seu poder".

Explica o presidente
da Comissão de Cultura

que não está encontrando
tropeços, até agora, para
o recolhimento dos subsi-
dioa necessários e indis-

pensáveis para a forma-

ção do trabalho. 
"Nem 

o
vigário, nem o tabelião

público, nem diretores de
colégios se mostram in-

dispostos no atendimento

aos nossos anseios; pelo
contrário, todos estão
vindo ao nosso encontro,
trazendo livros, alfarrá-
bios, papéis amarelecidos

pelo tempo, que nos são
entregues, para que pos-
samos tirar cópias de
tudo o que precisamos".
DISTANTE

Diz Rubens Lemos

que a História de Altinho
não poderá ser apenas

com os documentos exis-
tentes nesta cidade. Por
isto, dirige apelo a todos
os filhos de Altinho, que
se encontrem em lugares

distantes, em outras ci-
dades de Pernambuco,

ou em outros Estados,

para que 
"nos 

ajudem na

grande tarefa de elabora-

ção da História de Alti-
nho". Do mesmo modo, o

presidente da Comissão
de Cultura solicita aos
historiadores e pesquisa-
dores Nelson Barbalho e
Newton Thaumaturgo as
suas contribuições possí-
veis, remetendo dados e
documentos que possam
ser aproveitados para a
feitura da História de Al-
tinho.

"Não 
podemos es-

quecer a nossa história, a
história dos nossos ante-

passados, para que aa ge-
rações presentes e futuras

conheçam as origens do
nosso município, que
vem do ano de 1770,

quando José Vieira de

Melo aqui chegou, para
formar a sua fazenda de

gado".
A Comissão de Cul-

tura de Altinho pediu ao
Secretário de Turismo do
Estado o tombamento da
capelinha existente nesta
cidade, que foi
construída por José
Vieira de Melo, em 1770.
Segundo Rubens Lemos,
o pedido foi deferido, fal-
tando, tão somente, a
aprovação do governador
Marco Antônio Maciel,

para que se concretize o
desejo dos altinenses.

MAQUINAS USADAS

Serraria, Serralharia, Mo-

tores, Elétricos, etc. — 
Compro,

Vendo, Troco.

MOTOR'S MAQUINAS

Av. Norte, n9 3538

Fone: 268-0426

ARTEFATOS TÉCNICOS

OLINDA S/A-ARTOL

C.G.C./MF. N» 10.578.060/0001-40

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os acionistas da ARTEFA-
TOS TÉCNICOS OLINDA S/A - ARTOL, a se
reunirem às 09:00 (nove) horas do dia 17 de Março
de 1982, na sede social situada á Av. Antônio Costa
Azevedo, 540, Peixinhos, Olinda-PE., para deli-
berarem em Assembléia Geral Extraordinária,
sobre as seguintes matérias:
A) Aumento do capital realizado pela emissão de

5.000.000 (Cinco milhões) de ações preferenciais
classe 

"C" 
para subscrição e integralização em

dinheiro pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS
DO NORDESTE — FINOR, alterando-se o
"caput" 

do artigo 5' dos Estatutos sociais;
B) Outros assuntos da competência da Assembléia,

OLINDA-PE., 09 de março de 1982.

ANTÔNIO ANDRADE WANDERLEY

Burity 

propõe

campanha em

alto estilo

JOÃO PESSOA
O governador Tarcísio
Burity concordou com o
arcebispo Metropolitano

da Paraíba, dom José
Maria Pires, que, em
entrevista á Imprensa,
reconheceu que está em
nível baixo a linguagem

política usada neste iní-
cio de campanha elei-
toral na Paraíba. Se-

gundo Burity, 
"é 

preciso
aue as Oposições me-
lhorem o nível, pois são
testemunhas como eu

que fui atacado pessoal-
mente".

Burity disse também
"que 

os líderes da Oposi-

ção não estão fazendo cri-
ticas, o que é perfeita-
mente normal, a diretri-

zes e programas de Go-

verno e passaram para o
achincalhe e o ataque

pessoal". Para o governa-
dor, o senador Humberto
Lucena deve ter tido uma

grande decepção pela
péssima repercussão que
teve os ataques pessoais
que ele fez à pessoa do

chefe do Executivo, atin-

gindo conseqüentemente

a sua família, o que não
aceita por hipótese al-

guma.

Acrescentou que"não 
vai aceitar essas

expressões grosseiras e
não irá descer a esse ní-
vel, mas garante que vai
rebater à altura, com
coragem e decisão, todas
as acusações maledicen-
tes, sem nenhuma
comprovação, que objeti-

vam apenas confundir a
opinião pública". Reno-
vou que o uso do baixo

linguajar 
"foi 

iniciado

pelas Oposições, pois o

contra-ataque que tem
feito é sempre analisando
os pontos fracos dos opo-
sicionistas, como, por
exemplo, o poço de
contradições em que todos
eles se encontram atual-
mente.

Sobre o temor de
dom José da utilização

do poder econômico

durante a campanha

política, Burity acha que
o arcebispo tem toda ra-
zão, pois ele se preocupa

profundamente com isso.
Depois de dizer que
nunca foi, nem será um
homem rico, Burity fri-
sou que tanto ele como os
outros companheiros
"nos 

sentimos fora da in-
fluéncia econômica. Pro-
mete lutar para dar
maior oportunidade a

que os líderes, que nâo
tém poder econômico,

possam manifestar-se e
conseguir mais fácil-
mente o apoio da opinião

pública.
O ponto-de-vista de

dom José quando diz que
a Igreja não vai interferir
na campanha política,
em favor de qualquer
partido, foi concordado

pelo governador. Se-

gundo ele, a compra de
votos denigre a personali-
dade humana, rebaixa a
atividade pública, além
de macular a democra-
cia.

Faculdade cresce

e amplia vagas

na cidade do Cabo

CABO — Instalada

há pouco mais de dois

anos, a Faculdade de Ad-

ministração desta cidade
vai ampliar as suas ins-
talações tendo em vista o

grande número de matrí-

cuias e reservas de inseri-

çòes para o próximo ves-

tibular de 83. A informa-

ção é do diretor Luiz José

da Silva, acrescentando

que a entidade é uma das

mais bem aparelhadas da

área Metropolitana e tal-

vez a única que esteja

atendendo á demanda

universitária desta re-

gião, diante do mercado

da área industrial do

Cabo.

Atualmente, acres-

centa o professor Luiz

José da Silva, a Facul-

dade vem funcionando

num local privilegiado da

Destilaria Central do

Cabo, recebendo apoio

não só das empresas lo-

cais como da própria
Edilidade Municipal,

através do prefeito José

Alberto de Lima, um dos

seus principais incentiva-

dores. Foi instalada em

1980 e, no momento,

atende a 120 alunos que
freqüentam os cursos de

Comércio e Administra-

ção, ministrados por pro-
fessores habilitados e

com vários cursos e está-

gios de especialização.
A Faculdade está

autorizada a expedir di-

ploma logo após a conclu-
são do período letivo de

quatro anos, em Licen-

ciatura Plena. Para a sua
instalação e processo de
reconhecimento, por
parte dos setores locais,

da Secretaria de Educa-

ção, Conselho Estadual

de Educação e Ministério

da Educação e Cultura,

contou com o decisivo

apoio e atuação do atual

diretor e do professor Le-

nildo Bastos Rodrigues,

secretário municipal de

Administração.

Por iniciativa da

direção e da própria
Edilidade, as instalações

da Faculdade foram me-

[horadas e ainda serão

ampliadas até o próximo
mo, a fim de que possa
receber um maior nú-

mero de estudantes.

Disse o professor Lenildo

Bastos que uma das preo-
:upações da entidade é

Jispor de um corpo do-

cente á altura do ensino

universitário, e que para
isto acaba de ser conce-

dido um reajuste salarial

de 50% aos professores,
com vigência a partir
deste més.

COMISSÃO ESPECIAL

DE DESESTATIZAÇAO

IDecrato nP 86.215. de 15.07.19811

, CAIXA,

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL

DO HOTEL DA PRAIA S.A.

1. ADATAMECS.A. — Sistemas e Processamento de Dados, com sede na cidade do Rio de laneiro, na rua Estrela n" 67, Ri» Com-

prido, sociedade de capital aberto, sob o controle acionário da Caixa Econômica Federal — CEF, empresa pública federal, em cumprimen-

to ao disposto no E>ecreton'.' 86.215, de 15.07.1981, ena forma dos subitens 2.2. le 2.2.3 da Portaria InterministerialnV 121, de 14.09.1981,

comunica a abertura, sob a supervisão da Comissão Especial de Desestatizaçáo, do processo de pré-qualificação e habilitação de interessa-

dos na aquisição de participações acionárias do HOTEL DA PRAIA S. A., de cuja empresa é acionista controladora.

2. A DATAMEC S.A. — Sistemas e Processamento de Dados é titular das ações representativas da totalidade do capital votante e

98,875"V das ações preferenciais do capital social do HOTEL DA PRAIA S.A.

3. O HOTEL DA PRAIA S.A., com sede na Praia de Itapirapuan sn'.', no Pontal, 2!' Distrito do Município de Angra dos Reis, no

KM 102 da BR 101 (Rlo-Santos), c uma companhia fechada, de capital social autorizado, do valor de Cr$ 143.854.123,40, integralmente

realizado, dividido em 55.328.509 ações, do valor nominal de Cr$ 2,60 cada uma, sendo 39.328.509 de ações ordinárias e 16.000.CÍD0 de

ações preferenciais.
4. Os interessados deverio comprovar que possuem as seguintes qualificações mínimas:

4.1 serem cidadãos brasileiros e residente* no país ou empresa ou grupo de empresas sob efetivo controle nacional.

4.2 terem tradição, idoneidade empresarial e situação econômico-flnanceira compatível com os investimentos necessários a aquisi-

ção das participações acionárias referidase á manutenção e desenvolvimento do estabelecimento hoteleiro.

5. A relação de documentos exigidos dos interessados será a estes fornecida no Gabinete da Presidem ia da DATAMEC S. A Sis-

temase Processamento de Dados, situado na rua Estrela, 67, 4f andar, na cidade do Rio de Janeiro, dentro do horário das 09:00 hs. ás 17:00

hs., diariamente, exceto nos sábados, domingos e feriados.

6. A documentação de pré-qualificação deverá ser apresentada pelos interessados, impreterivelmente, até ás 17:00 hs., do dia 12 do

mis dc abril de 1982, no mesmo endereço referido no Item anterior.

7. A decisão de pré-qualiflcar e habilitar, ou não, os interessados é da exclusiva competência da DAT AMEC S.A. — Sistemase Pro-

cessamento de Dados I controladora direta), da Caixa Econômica Federal — CEF (controladora indireta' e da Comissão Especial de Deses-

tatizaçáo.

8. Somente os interessados que forem declarados habilitados poderão vir a apresentar proposta de compra, na forma a ser oportu-

namente divulgada.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1982.

DATAMEC S.A. - SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS

JOÃO DE ALBUQUERQUE MOSSURUNCA
Diretor-Presidente

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

CIL GOUVÉA MACIEIRA
Presidente

COMISSÃO ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO

PAULO NICCOL1
Presidente

Fala de ministro

JOÃO PESSOA — "O 
Ministério da

Educação gastou tanto subsidiando res-
taurantes universitários, no ano passado,
quanto o Governo com todo o sistema de en-
sino agrícola desse Pais", disse, anteontem,
nesta capital, o ministro Rubem Ludwig, ao
desembarcar no aeroporto Castro Pinto para
uma permanência de 24 horas no Estado da
Paraíba. Afirmou ainda que 

"tem 
nada a ver

uma coisa com a outra" o fato do MEC ma-

jorar os preços dos 
"bandejòes". 

referindo-se
à alegação dos universitários de que o Minis-
tério dá mais um passo para a implantação
do ensino pago, no pais. 

"O 
MEC jamais ela

borou projeto nesse sentido, continuou, e o

que existe é o cumprimento do artigo da
Constituição que prevê, não o ensino pago
gratuito, mas sim o aluno gratuito".

Poluição da água

SEHTÃNIA - A água que esta che-

gando às torneiras dos lares da comunidade
local e lama pura, imprestável para qualquer
consumo, segundo denuncia dos moradores
residentes nos bairros mais afastados do
centro. Alegam que, com a chegada das chu-
vas, a Compesa passou a distribui-la sem

qualquer tratamento. 
"A 

situação e dns

piores possíveis. Quando não chove sofremos
os eleitos drásticos da seca. Quando começa
a chover, surgem outros males, como a pre
cariedade da água que passamos a consumir

já que nâo existe qualquer meio de trata
mento da Compesa para melhorar a quali-
dade do líquido", desabafou o estudante
Marcos Antônio Campos. Acrescentou que o

problema não tem solução, no momento, e a

população sertaniense será obrigada a pagar
caro por uma água que não presta.

Chuvas em Araripina

ARARIPINA As chu\ as que caíram
neste município, nos últimos dias. são incen
tivadoras e muitos agricultores ia começam a
fase do plantio das principais culturas, como
feijão, milho e algodão. De terça-feira para
ontem, caíram .')() milímetros neste munia

pio e até ontem chovia com menor intensi-
dade na zona rural A Cooperativa local está
comercializando sementes a preços baratea-
dos; através da Companhia de Sementes e
Mudas de Pernambuco Semempe, órgão

da Secretaria de Agricultura. Porém, a de
manda é muito pouca em fase da descrença
dos agricultores na continuidade das chuvas.
"Se 

continuar chovendo e que passarei a pre
parar minha terra para plantar, caso
contrário, jamais tentarei. Afinal nos estamos
atravessando uma fase difícil e outra perda
da lavoura será fatal", disse o agricultor
Francisco Lopes, deste município.

Estiagem em Tabira

TABIRA — O prefeito deste município,
Fortunato Soares, esteve em audiência com o

governador Marco Maciel, oportunidade em

que tratou do problema da emergência, aoli-
citando a inscrição de maior número de tra-
balhadores rurais e pediu que seja marcada a
data da inauguração do sistema de abasteci-
mento d'água local, construído pela Cavasa,

partindo da barragem de Brotas, em Afoga

dos da Ingazeira. Além disso, o chele do Kxe-

cutivo tabirense levou ao conhecimento d"

governador o índice de chuvas ocorridas no

município desde a setnana passada. Segundo

ele, as chuvas que ocorreram não permitem a
normalização do quadro climático, 

"pois 
elas

se registraram com pouca intensidade e má

distribuição".

Barragem inacabada

IGUARACY — Apesar de estar progra-
mada há mais de um ano, inclusive com

planta e relação dos proprietários que serão
indenizados, a barragem do Rosário, neste
município, ainda não teve suas obras inicia
das. É que o presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais, Manoel Jerônimo Neto,
insiste com o governador Marco Maciel para
que indenize com antecedência os donos de
terras á margem da barragem, a fim de evitar
o que ocorreu em Afogados da Ingazeira. com
os que possuíram seu pedaço de chão á va-
zante da barragem de Brotas. Rosário será
edificada com o propósito de abastecer a co-
munidade locai e resolver, para sempre, o

problema da falta constante do líquido.

Fusão em Igarassu

IGARASSU — Com a incorporação do

PP ao PMDB, o diretório do novo partido,
neste município, vai lançar a candidatura do

sr. Jurandir Bezerra á Prefeitura Municipal,

decisão tomada em harmonia entre os líderes

do PMDH e do gnipo oriundo do PP. N«<te

caso, os pemedebistas locais terão que indi-

car para compor a chapa um nome sugerido

pelas lideranças do partido desfeito, de

acordo com o que foi estabelecido em reunião

com os políticos locais, deputado Harlan Ga-

delha, professor Petronilo Santa Cruz e ex-
secretário geral do PP, em Pernambuco,

Zelándio Marques. Jurandir Bezerra é de opi-

niâo que com a efetivação do processo de in-

corporação, 
"temos 

condições de vencer as

eleições aqui e em vários municípios do

País".

Política do Cabo

CABO — O prefeito José Alberto de

Lima afirmou, ontem, que o PDS local 
"está

cada vez mais forte" e caso se concretize a

criação do município de Ponte dos Carva-

lhos, 
"a 

nossa vitória ali também será esma-

gadora". Lembrou que o fechamento de algu-

mas indústrias do pólo industrial do Cabo,

com o aumento do desemprego, gera implica-

çòes de ordem social ao município, 
"mas 

que
nem por isto afetará o otimismo político e a

vitória pedessista". Se houver reeleição vai

candidatar-se novamente 
"para 

infligir uma

derrota aos opositores Elias Gomes e Lúcio

Monteiro" que, segundo o prefeito, vém per-
turbando a vida desta comunidade.

\

PODER JUDICIARIO

JUSTICA FEDERAL
SEQAO JUDICIARIA DE PERNAMBUCO

EDITAL DE CITAQAO n" 06/82

O DOUTOR GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA, Juii Fe¬
deral da 1' Vara, Secio JudiciAria de Pemambuco, em virtude da
lei, etc.

FAZ SABER a todoe quantoa o preaente EDITAL DE CITA-
QAO virem, dele noticiai tiverem ou a quern intereaaar pasta que,
por eate meio, com o praco de 30 (trlnta) dias, CITA oa herdeiroi
incertoe e deaconhecidoa de MARIA DOLORES SALGADO DE
SOUZA a aeu marido MARIO CARLOS DE SOUZA, JO¬
SEPHINE CLAUDIA CLARKSON, LUCY ISALINE CLARK-
SON, LUCY BOXWEL; MARY LORIMER, EUGfiNIO RAMOS
CARNEIRO DA ROCHA; ELISABETH CAROLINA CAR-
NEIRO DA ROCHA; HENRIETTA CHARLOTTTE DIET1-
KER, MARIA GEORGINA DE FARIA CARU80 e JOAO
CARUSO, de todoe oe termos e atoe da Afio de Adjudica«lo
Compuladria n» 423/81, de Rito Sumariaaimo, que Ihea t movida
pela UNIAO FEDERAL, para qui, no praio legal, conteatem a
tflo, querendo, sob pena de ae presumirem como verdadeiros, os
fatoe articuladoa pela Autora. Fol deiifnado o dla 04.0R.82, is
09:00 horaa, para auditacia de instrufio e julgamento, na sala de
audiincias deste Julio na Rua da Moeda, n« 47 —1» andar. nesta
cidade do Recife, capital do Estado de Pemambuco, ficando as
partes interessadas devidamente intimadaa para comparecerem i
citada audiencia. 0 preaente edital .era afixado no lugar de cos¬
tume e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO pela
Secretaria da 1" Vara Federal, Setfo Judicitria de Pemambuco,
na Rua da Moeda, n» 47 — I" andar, nesta capital, aoa 02 (dois) —
dias do mis de marfo do ano de mil novecentos e oitenta e dois
(1982). Eu, Ruy Aquino p/chefe doSetor Civil, datilografei. E, eu,
Bel. Jo*u6 Rodrigues de Carvalho, Diretor da Secretaria da !•
Vara Federal, subscrevi.

Dr. Genival Matiaa de Ollvaira
Juii Federal

da 1' Vara Federal — PE
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Interino

Enquadradas no contexto dos pro-
blemas sócio-econômicos brasileiros, as

microempresas — ou setor informal —

cumprem, no entanto, um papel impor-

tante na economia nordestina, se for le-

vado em conta que elas representam, na

maioria das vezes, a única fonte de
renda para milhares de trabalhadores

desta região.

Fatos como este levam o economista

Renato Duarte, da Fundação Joaquim

Nabuco, a ressaltara importância do es-

tudo destas formas baratas de criação de

emprego (as microempresas) e a necessi-

dadr de se dar real apoio às atividades

do setor informal.

Fm seu trabalho 
"Criação 

de

Fm prego e Renda na Economia Infor-

mal Urbana no Nordeste", ele enfatiza

uma das características da microuni-

dadr de produção: o baixo valor do in-

vestimenta médio necessário para a cria-

ção de cada oportunidade de trabalho.

xxxxxx

Tomando como base os resultados

de pesquisa efetuada pela Fundação

•Joaquim Nabuco, em 1978, na Região

Metropolitana de Salvador e Fortaleza,

o economista pode afirmar:
— ()s setores de produção informal

de Salvador e Fortaleza têm-se ajustado

a essa realidade de çconomias carentes

de poupança e de empregos. O valor mé-

dio do capital investido por trabalhador

nos cinco subsetores estudados era, a

preço de 1978, de 26 mil cruzeiros na

RMS e de 20 mil cruzeiros na RMF. Essa

cifra contrapõe-se vigorosamente ao

quociente capital/trabalho de 760 mil

cruzeiros, a preços do mesmo ano, en-

contrados nos projetos industriais no

Nordeste com recursos do Finor, entre

1960 e 1978. Uma observação mais de-

tida dos dados obtidos revela que,

mesmo as microindústrias em Salvador

e as microempresas de transporte em

Fortaleza, apesar de serem as que de-

mandam maior volume de capital por
trabalhador, apresentam quocientes que
são, respectivamente, 15 a 18 vezes me-

nores do que aqueles encontrados nos

projetos aprovados pela Sudene.

Duarte admite as restrições que são

feitas ao setor informal, principalmente

quando se procura estudá-lo à luz da

teoria econômica:
— Em primeiro lugar, lembra ele,

não parece fácil justificar as atividades

informais a partir de critérios de investi-

mentos que se orientam por indicadores

tais como eficiência marginal do capital,

relação incrementai capital/produto,

produtividade média da mão-de-obra,

etc. Mas não se deve perder de vista o

caráter dependente, em termos econô-

micos e tecnológicos, do capitalismo

brasileiro: e vale lembrar a natureza

concentradora da renda, em escalas re-

gionais e pessoais do modelo econômico

nacional.

E continua: 
"O 

que existe de

concreto é que, em decorrência desses

condicionantes, o setor informal tem

crescido nas cidades do Nordeste, não

havendo nenhuma indicação de que ve-

nhn a diminuir no médio prazo. E que o

setor informal termina sendo o refúgio

para grandes contingentes de trabalha-

dores urbanos, quer nativos, quer

imigrantes, excluídos das oportunidades

de trabalho da economia moderna. Por-

tanto, o que se deve levar em considera-

ção não é se as atividades informais são

economicamente viáveis ou se são dese-

jáveis do ponto de vista social, mas sim

que elas representam, na maioria das ve-

zes, a única fonte de renda para mi-

lhares de trabalhadores nordestinos".

xxxxxx

Outro aspecto considerado, na de-

fesa das microempresas, é o rendimento

mensal auferido pelos seus proprietários.

Segundo a pesquisa da Fundaj, a re-

tirada mensal dos microempresários

pesquisados correspondia a quase cinco

vezes o salário mínimo da Região Metro-

politana de Salvador e a cerca de três ve-

zes o salário mínimo da Região Metro-

politana de Fortaleza.
"Esses 

rendimentos", comenta Re-

nato Duarte, 
"se 

bem que insuficientes

para o sustento de uma família, colocam

ós proprietários das microempresas es-

tudadas em situação privilegiada em re

lação aos 25cr de trabalhadores nordesti-

nos que recebiam até 1/2 salário mínimo

e aos 55% que tinham rendimentos de

até um salário mínimo em 1978".

Conclui Duarte: 
"Eliminar 

a econo-

mia informal — ou formalizar o setor in-

formal, como diriam alguns — seria meta

irrealista dada d magnitude dessa ver-

tente da economia urbana do Nordeste e

as características do capitalismo bra-

sileiro. A menos que se promova uma re-

versão na tendência concentradora de

renda e excludente — de participação de

grande parcela da população ativa no

mercado formal de trabalho — do mo-

delo econômico brasileiro, o tratamento

adequado ao setor informal deveria se

resumir a apoiar sem discriminar, ou

seja, fortalecer e ampliar a área de atua-

ção de organismos tais como Cebrae,

Ceag, UNO, Pamicro. No mais, caberia

às administrações estaduais e munici-

pais procederem à erradicação dos me-

canismos de repressão ás microempre-

sas, eliminando os entraves burocráticos

e fiscais que tanto dificultam o seu fun-

cionamento 
".

Pecuária em

crise apela

a Figueiredo

O presidente da So-

ciedade dos Criadores do

Agreste Meridional (So-
cam), José Maria Aze-

vedo, disse ontem esperar

para breve medidas au-

torizadas pelo presidente
João Figueiredo objeti-

vando a superação de al-

guns problemas que vém

afetando a pecuária lei-

teira pernambucana,

principalmente o retorno

do subsídio federal ao

consumo do leite pas-
teurizado.

Ele disse que, em

nome daquela Sociedade,

entregou ao presidente,

quando da sua recente vi-

sita a Garanhuns, docu-

mento em que explanava

o quadro de dificuldades

doB criadores de gado-de
leite e solicitava provi-
déncias para saná-las.

No documento, o

presidente da Sociedade

dos Criadores do Agreste

Meridional salientou que
os produtores de leite

pernambucanos e de

outros Estados do Nor-

deste 
"têm 

os custos da

sua atividade onerados

acima da média nacional

em virtude das condições

ecológicas regionais, no-

tadamente difíceis para a

atividade laticinista",

apesar de o leite ser de

fundamental importán-

cia para a dieta das po-

pulações regionais.

Argumentou que,
embora o leite tenha seu

preço de venda admi-

nistrado pelo Governo fe-

deral, tendo em vista seu

caráter social, os insumos

utilizados em sua produ-

ção estão com os preços
livres de controle,

fazendo-se necessária

Cilpe tem

soja 
para

A Cilpe adquiriu no

Paraná 600 mil quilos de

farelo de soja, que estão

sendo embarcados no

porto de Paranaguá, de-

vendo chegar ao Recife

dentro de 10 dias. O pro-
duto se destina aos pe-
cuaristas fornecedores de

leite da Empresa (ao

preço de custo), que vêm

enfrentando dificuldades

para alimentar o gado.
Desta forma, a

Secretaria de Agricultura

amplia seu programa de

complementação ali-

mentar do rebanho lei-

teiro do Estado, que visa,

basicamenU, evitar que
os criadores reduzam a

produção de leite fome-

cida à Empresa.
"A 

intenção do Go-

verno estadual disse Fer-

nando Gusmão, diretor-

presidente da Cilpe, ê dar

condições a todos os pe-
cuaristas para que pos-
sam suprir as necessida-

des piotéicas das vacas-

leiteiras. Com isso, a

Cilpe tem obtidokêxito e

levará o programa
adiante até que se nor-

malize a situação climá-

tica".

PROGRAMA

Depois de enfatizar a

Técnicos

assistem

rurícola

A Organização dos Es-

tados Americanos (OEA)

destacou em seu orça-

mento, aprovado pela XI

Assembléia Geral, dotação

de USr6,9 m Q para cobrir,

no período de 1962/83, as

despesas com a assistência

técnica que vem prestando
ao Polonordeste. Atual-

mente trabalham junto á

coordenação ngkmal deste

Brama, 

exercida pela
;ne, três técnicos da

entidade panamericana.
Em virtude de convè-

nio celebrado há dois anos
entre a autarquia regional

e a OEA foi elaborado um

plano plurianual de capa-

citação para o desenvolvi-
mento dos recursos huma-

nos das áreas abrangidas

pelos projetos de desenvol-

vi mento rural integrado e

de colonização em gnplan-
taçáo nu Nordeste. Desde o

inicio do Polonordeste.

tanto a Sudene como os ór-

gãos executores sentiram

a necessidade de identifi-

car e eliminar eventuais

bloqueios ás metas de de-

senvolv vnento, em relação

não só ao pessoal de execu-

ção e coordenação de pro-
ietos, mas também em re-

lação ao público meta.

uma providência urgente

para que, ao lado do ta-

belamento do preço do

leite, sejam instituídos

dispositivos que prote-

jam a atividade do asfi-

xiamento a que hoje está

submetida.

RAÇÕES

Dentro desse es-

pírito, defende a Socam

que o atual programa de

financiamento de rações,

operacionalizado pelo
Banco do Nordeste, atra-

vés da Cilpe, assuma um

caráter permanente,
"mesmo 

após a regulari-
zação das atuais condi

ções climáticas".

Lembra o presidente
da Socam que qualquer

produto só configura sua

importância econômica

na medida em que atinge

o mercado consumidor.

Por isso solicitou tam-

bém ao presidente que
seja dada prioridade ás

ações de formação de

infra-estrutura no meio

rural, principalmente no

que tange aos acessos das

fazendas produtoras ao

sistema rodoviário do Es-

tado.

FUTURO

Ainda no docu-

mento, foi ressaltado que
os pecuaristas de leite de

Pernambuco e de todo o

Nordeste se ressentem de

uma explicitaçáo do Go-

vemo federal a respeito

de uma política nacional

para o setor laticinista.

Isso para que, frisou, 
"os

agricultores possam con-

fiar no futuro do seu tra-

balho, reinvestindo no se-

tor de forma coerente e

vendo resultados positi-
vos dos seus esforços".

farelo de

criadores

importância do programa
de complementação ali-

mentar, da Secretaria de

Agricultura, Fernando

Gusmão declarou que
"com 

a compra dos 600

mil quilos de farelo, a

Cilpe atinge um total de

Crf 6 milhões de quilos
desse produto, financia-

dos pelo BNB, com re-

cursos repassados por in-

termédio do Proase".

"Nesta 
operação,

acrescentou, 
"os 

finan-

cia mentos são garantidos

pebs percentuais retidos

de pequena parcela do

leite fornecido ou de

forma optativa pela apre-

sentação de garantias re-

ais, atingindo todos os

fornecedores de Compa-

nhia, independente-

mente da localização das

suas fazendas".

Segundo o presi-
dente da Sociedade dos

Criadores do Agreste

Meridional — Socam —

José Maria de Azevedo, a

sistemática adotada pela
Cilpe na distribuição do

farelo protéico tem tra-

zido benefícios a todos

que sobrevivem da pe-
cuária bovina naquela re-

giáo.

A administração do desenvolvimento (I)

Eicolher como tem» a Admlniitruçâo
do Desenvolvimento pode parecer «o nosso

públlco-alvo uma atitude de simples es-

perteia. Com efeito, ser-noe-ia licito su-

por, com alguma pretensão, que os admi-
nistradons no* respeitariam por traier-
lhes temae convencionalmente mais
nobres — • por «les abordados com msnor
freqüência. Por aeu tumo, oe economistas
nos fariam reverência, ao ver-noa esgrimir
com armas conceituais que lhes sio pouco
familiares.

Temoe, no entanto, alfumas boas ra-
tòes para iiao. A primeira delas é a própria
natureia multidimenslonal do fenômeno
do desenvolvimento, suscitando, para sua

parfaita compreensão, uma abordagem
Interdlsclpllnar, cada vei mais freqüente
entre oe estudiosos do asaunto (1).

A secunda é a nossa convicção, já
eiprtssa em trabalho anterior, de que a
despreocupação com "os modelos e princí-
pios gerenciais indispensáveis d conversão
das metas do Plano em realidade" (2) é
uma das maiorea deficiências da atividade

planejadora em noeso pais, impondo-se.

portanto, um esforço para a sua elimina-

çio.
Finalmente, e como terceira raiio,

parece-nos oportuno algum exercício de
humildade para um grupo profissional
acostumado a receber inceneoa e atribuir-
se elevadoa papéis (3). E podemos come-

çar procurando vencer o seu preconceito
contra as chamadas "questões adjetivas",
demonstrando a essencialidade destas

para a conquista dos objetivos dos mais
ambiciosos ou dos mais modestos Planos.

Convém nio esquecer que o próprio
Plano nio é um objetivo em si, mas apenas
um meio para alcançar-se determinado re-
sultado. E, assim, nio há diferença

qualitativa entre ele e outros meios, em
diferentes níveis — os instrumentos para a
sua execução —, entre o trabalho doe pia-
nejadores e o dos administradores. Aliás,
como exemplo de que a aparente hierar-

quia pode até mesmo ser ocasionalmente
subvertida, lembre-se também que o pia-
nejamento é considerado parte implícita
de uma boa administração, em eiipecial na
esfera privada.

UNIVERSALIDADE DA CIÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO

Talvez alguma coisa da resistência
dos planejadores públicos à abordagem

gerencial das questões do planejamento e
do desenvolvimento possa ser atribuída À
origem da ciência da administração. Se se
considera que os economistas do Terceiro
Mundo só chegaram a compreender me-
lhor os problemas dos seus países ao aban-
donar as matrir.es de pensamento das na-

ções desenvolvidas e elaborar categorias

próprias de interpretação — conceito de
"dependência", "estrutura centro-

periferia", enfoque "sistêmico" da econo-
mia mundial etc — entende-se que haja

prevenção contra uma disciplina nitida-
mente norte-americana em suas fontes.
Awém do mais, o próprio sentimento na-
cionalista, necessário á preservação dos
interesses do país nas macrodecisões

político-econômicas, nutriu-se, compreen-
sivelmente, por muito tempo, na rejeição
aos valores e padrões de comportamento
da metrópole.

No entanto, há que se reconhecer a
universalidade da ciência da administra-
ção, não só em seus primórdios, quando se
caracterizava como "engenharia hu-
mana", mas sobretudo ao longo do pro-
cesso por que se foi, gradualmente, con-
vertendo em "ciência social aplicada" (4).
Pois, nesta condição, afigura-se-lhe indis-
pensável trabalhar sobre as realidades so-
ciais locais, apreendendo-aa, para ajustar
ou reelaborar oe seus princípios e técnicas
de intervenção. Não é por outro motivo

que Peter Drucker, um dos grandes teóri-
cos modernos nesse campo, proclama o

policentrismo do mundo dos anos 70 em
matéria de administração, assim como de
economia e de política. Para terminar re-
conhecendo, modestamente, que 

"sabe-

mos agora que todos temos de aprender
administração um do outro" (5).

Por outro lado, devemos lembrar que
as categorias desenvolvidas pela nova dis-
ciplina não se aplicam apenas ás empresas
privadas, como se poderia pensar, pela sua
origem, mas igualmente a exércitos, es-
colas, hospitais, igrejas, prisões, organiza
ções de uma maneira geral, assim entendi-
dos os agrupamentos humanos internado-
nalmente formados e voltados para objeti-
vos específicos (6). Temos, portanto, um
instrumento analítico ágil e versátil, e não
há por que não aproveitá-lo, sobretudo
quando se sabe que o próprio mundo so-
cialista já o fez, incorporando-o ao seu
quadro conceituai, como se pode observar,
por exemplo, pela leitura do livro de
GVI8HIANI (7).

Se tomarmos, apenas como exemplo,
um problema típico das regiões subdesen-
volvidas — b das limitações e entraves á
absorção eficiente doe recursoe mobiliza-
dos — veremos como se afigura difícil
resolvê-lo sem o apoio doe princípioe, té* -

nicas e práticas gerenciais. Com efeito a
montagem das estruturas burocráticas in-
dispensáveis a que esses recursos não se-

jam malversados, diluidos. ou permsne-
çam emperrados a meio caminho do seu
objetivo é tarefa essencialmente admi-
nistrativa.

SINGULARIDADE DO
SUBDESENVOLVIMENTO

No entanto, para obter-ae um resul-
tado eficat na intervençio sobre a nossa
realidade, nio é suficiente contar com a
versatilidade e adequaçio do instrumento
empregado. Para nio incorrer em in-
terpretaçôes errôneas, nem transplantar
mecanicamente soluções impróprias,
cumpre, ao mesmo tempo, ter*ee consciên-
cia da Mturna ««pacifica due fenômenos
sobre que se atua. Poder confiar na arma
não é o bastante, se não se visualiza bem o
alvo. É importante, pois, que se acentue e
se demonstre a singularidade do aubda-
aenvolvlmento.

Em primeiro lugar, nenhuma seme-
lhança pode ser invocada entre a situação
doe países subdesenvolvidoe • a infincia
das nações industriais prósperas de hoje.
Em sua fase prê-industrial, a posição eco-
nômica dessas nações, seja em termos ab-
solutoa ou relativoe, dificilmente seria
comparável com o quadro atual do Ter-
ceiro Mundo. Basta considerar que a ren-
da "per capita" do bloco deunvolvido,
cem anos atráa, já era de três a aeis veies
superior á da periferia subdesenvolvida,
nos nossos dias. E mesmo reconhecendo o
fato de, entre os desenvolvidos,
encontrarem-se Eetados de industrializa-
ção mais antiga e mais recente — Ingla-
terra e Estados Unidos, como exemplo
clássico — constata-se que a distância
entre os dois subgrupos jamais foi tio

grande como a que separa agora oe hemis-
férios Norte e Sul. Com efeito, já por volta
de 1840. a renda per capita doe Estados
Unidos da América era apenas 26*7 in-
ferior á da velha Inglaterra (8).

Portanto, não se pode fazer qualquer
extrapolação sobre o futuro dos países
atrasados de nossa época com base no
comportamento doe adiantados. Não se

pode nem mesmo compreender a essência
do fenômeno do subdesenvolvimento to-
mando como referência o quadro sócio-
econômico e cultural, seja de hoje ou de
ontem, do seleto clube doe abastados.

Em segundo lugar, após tanto esforço
de interpretação, desde as obras pioneiras
de Myrdal, Nurkse, Lewis, até as elabora-
ções teóricas mais abrangentes de Pre-
biech, Celso Furtado, Frank e tantos
outroe, parecem haver resultado pacifica-
mente estabelecidos alguns conceitos, que
merecem ser aqui recordadoe.

a) O subdesenvolvimento é um fenó-
meno de natureza hiatórica, gerado pela
expansão do sistema capitalista em escala
planetária, e não pode encontrar explica-
ção ou justificativa satisfatória em fatores
geográficos, climáticos, étnicos, demográ-
ficos, pedológicos ou de recursos naturais,
quaisquer que sejam.

b) O subdesenvolvimento e o desen-
volvimento são como as duas faces de uma
mesma moeda: o sistema econômico mun-
dial, que diferenciou as funções entre
centro e periferia, dividindo, dessa forma,
internacionalmente a atividade econó-
mica e atribuindo a cada parte a sua
tarefa, os seus encargos — e as suas benes-
ses ou privações.

c) O subdesenvolvimento é resultante
de um processo. Melhor ainda, ele é, em
ai, um processo, que tende a perpetuar-se.
alterando apenas a sua aparência externa,
caso seja deixado ao livre jogo das forças
do mercado internacional. Todos os esfor-
ços, bem ou relativamente bem sucedidos,
no sentido da "resistência á periferiza-
ção", resultaram, até hoje, da ação poli-
tica consciente dos governos nacionais, na
linha do intervencionismo, da "dissocia-

ção" do sistema internacional, e do "de-

senvolvimento autocéntrico", ao menos
numa primeira etapa (B). (Ea partir dai, a

perspectiva que se abre para o futuro dos

países periféricos é a da integração entre
si, independentemente do centro desen-
volvido, segundo a proposta recentemente
feita por Lewis) (10). Deve ser lembrado

que, na história de todos os países in-
dustriaiizados de hoje, com exceção ape-
nas dos pioneiroe — Inglaterra e Suíça —

encontra-se a presença do protecionismo e
da intervenção estatal (11). A percepção
do subdesenvolvimento como uma
dinâmica é essencial á plena compreensão
da sua natureza, e é nesse sentido que se

pode falar em "desenvolvimento do sub-
desenvolvimento" e "subdesenvolvimento

do desenvolvimento" (12).

Em terceiro lugar, e em decorrência
dos aspectos examinados até agora, as ca-
tegorías criadas para a descriçio e análise
do subdesenvolvimento só são aplicáveis
em uma moldura institucional de livre ini-
ciativa. (Não se pretende, aqui, excluir da
critica as nações de economia centrali-
zada, mas sim questionar a adequação de
alguns instrumentos específicos). Nos

paises em que, por transformações de or-
dem política, a característica econômica
dominante é a propriedade coletiva, ou es-
tatal. dos meioa de produçio, embora

Jorge Cavalcante 
*

Clemente Roaaa 
**

possa observar-se pobreia ou atraao, e até
miséria, dificilmente podará configurar-se
o subdesenvolvimento, em sua aceptio
teórica. Com efeito, conceltoe como "de-

sequilibrio ao nivel doa fatores", "hetero-

geneidade tecnológica", 
"dualismo eetru-

tural", contestáveis ou nio, apenaa faxem
sentido em um quadro de economia de

mercado. Quadro este que, igualmente,

possibilita a ocorrência de fenômenoe tlpl-
cos como o "efeito de dfmonttraçâo", a
concentraçio da renda e suas conseqüén-
cias sobre o perfil da demanda, o su-
bemprego e a criação do "setor informal",

entre outroe.

Finalmente, cabe insistir no caráter

multidlacipllnar do subdesenvolvimento.
Se a própria concepçio de desenvolvi-
mento já nio se pode circunscrever aos

estreiloe limites econômicos da noçio de

crescimento (13). com mala rasio ainda

isso se verifica no reverso da moeda. A
simples observação das categorias explica-

tivas acima referidas, elaboradas para
estudá-lo, expõe claramente o recurso a fa-
tores e aspectos sociológicos, tecnológicos,

politicoa e, enfim, administratlvoa.

* Jorge Cavalcante, economleta do
IPEA, é atualmente Secretário dc
Planejamento do Eetado de Par-
nambuco.

•' Clemente Roaaa, técnico do CON-
DEPE, é Diretor de Coordenaçio
da Secretaria de Planejamento do
Eatado de Pernambuco.
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A FORD ANUNCIA entrega de

vários prêmios aos vencedores do Cam-

peonato Brasileiro de Fórmula Ford e do

Torneio Corcel II, que terio suas pri-
meiras etapas em pista do Rio Grande do

Sul, no dia 4 de abril, no autódromo de

Guaporé, e terio seqüência no dia 11 de

abril no autócjromo de Tarumã, na capital

gaúcha. Eis o calendário: 4 de abril, Gua-

poré; 11 de abril, Tarumã; 30 de maio, In-

terlagos; 25 de julho, Brasília; 01 de

agosto, Goiânia; 19 de setembro, Casca-

vel; 31 de outubro, Rio de Janeiro; e 21 de

novembro, Interlagos. O total de prêmios,

por etapa somam Cri 266 mil. A Ford con-

ferirá Cri 63 mil ao vencedor de cada

etapa, enquanto o segundo classificado

terá direito a Cri 45 mil, o terceiro, Cr! 36

mil. São ao todo 10 prêmioa.sendo o menor

de Cri 10 mil. De nossa parte só temos a

lamentar a falta de um autódromo em Re-

cife, bem como em cidadea como Salvador

e Belém, pois teríamos o direito de incen-

tivar corridas regionais (Norte e Nor-

deste), começando por Fortaleza onde já
existe um autódromo, o melhor da região.

O DINÂMICO e eficiente José Ro-

URAL VERBS

naldo Gomes deixou de pertencer as

empresas do Grupo, Luiz Severiano Ri-

beiro Júnior, aliás de maneira drástica,

pois repentinamente chega aqui um emis-

sário e simplesmente diz: Me entregue as

chaves dos bureauxs, do cofre e dos escri-

tórios, o senhor está despedido por ordem

de Luiz Severiano Ribeiro Júnior. Vejam

só, que maneira deselegante de dispensar

um funcionário com 18 anos de bons servi-

ços prestados á empresa e que somente

lucro acarretou para o grupo onde exerceu

os cargos de gerente, procurador, diretor,

superintendente, etc. Enquanto isso, os

cinemas locais, da empresa, quase não

têm mais nem luz para se ler um jornal ou

uma revista, nos intervalos; a fiscalização

é Zero, e as íanterninhas desapareceram,

inclusive recentemente um ancião des-

maiou em plena sala de projeção e so-

mente foi socorrido após 15 minutos. Por

medida de economia somente uma bilhe-

teria funciona nos cinemas São Luiz, Ve-

neza e Moderno, além de outras irre-

gularidades, que vem sendo comum ali.

8'
Di

ESTAREMOS hoje, participando da
inauguração das novas instalações da agên-
cia do Bandepe, em Prazeres, cuja ceri-
mônia será preaidida pelo governador
Marcos Maciel. O presidente André de
Paula estará presente com todo seu Staff.
A agência do Bandepe está realmente
uma beleza, digna de pertencer a uma
seleta clientela <jue cobre o mundo empre-
sarial daquele distrito industrial. São seus

gerentes, os economistas Marcos Magella,"altazar 
Monteiro da Cruz e Veridiano

urando.
a General motors está

celebrando este mês a produção do
Chevrolet Opala n' 750 mil, meta que é al-
cançada pela fábrica após 14 anos de lan-

çamento do modelo. 0 símbolo dessa nova
marca é o Chevrolet Opala Comodoro,

que deixou a linha de montagem anteon-
tem; o Opala circula hoje nas versões se-
dan 4 portas, cupê de duas portas: O mo-
delo SS, o Caravan e o Comodoro: e o Di-

plomata, todos nas versões álcool ou ga-
solina. No ano pasaado, o modelo foi o res-

ponsável por cerca de 20% das vendas da
GMB, com 36.827 unidades comercializa-
das — Cacho BORGES

AGUARDE UMA BOA NOTICIA
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ECONOMIA E FINANÇAS

Construção nacional reúne-se no Recife
Reunindo, no Recife,

aproximadamente dois mil
profissionais ligados à área
da construção, em especial
professores, engenheiros,
arquitetos, estudantes e
empresários de todo o País,
será realizado, na última
semana deste més, o 6» En-
contro Nacional da
Construção — & Enco, de
iniciativa do Clube de En-
genharia de Pernambuco e

3ue 

terá por sede o Centro
e Convenções de Pernam -

buco.

O certame, que tem
sua inauguração prevista
para as 20 horas do pró-
ximo dia 28, constará da
realização de painéis, sim-

póeios, cursos e conferén-
cias e promete se constituir
no maior acontecimento
da área da construção de
todo o Norte e Nordeste,
com o objetivo de analisar
e debater as perspectivas
atuais para a construção,
no País. Paralelamente ao
6' Enco, será realizada, no
mesmo local, a la. Feira de

Habitação do Nordeste —

la. Fehab, com o propósito
de mostrar a todos o está -

gio em que se encontra a
indústria da construção no

Brasil.

ABERTURA

Com a presença do
ministro Mário Andreazza,
do Interior, governador
Marco Maciel, prefeito
Gustavo Krause, empre-
sário José Lopes de O li-
veira, presidente do Banco
Nacional da Habitação e

inúmeras outras perso-
nalidades ligadas ao
campo da construção, na
última segunda-feira deste
més, ás 20 horas, será ofi-

cialmente instalado, no
Recife, o 6" Enco. Após a
inauguração da la. Feira

de Habitação do Nordeste,

será servido coquetel.

Dia imediato, ás
8h30m, será realizado o 1"

Painel de Estudos e Deba-

tes, com a especial partici-

pação dos srs. Mauro Ma-

galhães (Ademi-RJ), Ro-

meu Chap Chap (Secovi-
SP), Militão Ricardo

(CNDU) e Antônio Baltar

(Clube de'Engenharia de
Pernambuco), sob o tema
"Legislação 

Urbana".
Os trabalhos serão presidi-
dos pelo engenheiro José
Jorge de Vasconcelos, ex-
secretário de habitação do
Estado. As 14 horas, serão
iniciados os Trabalhos
Livres, com a discussão de

quatro temas especiais,

quando será feita apresen-
tação do Caderno Encar-

gos e do Programa de Pólos

de Produção e Comerciali-

zaçáo de Materiais de

Construção. Participarão

dos debates equipes da As-

aessoria Técnica da Presi-
déncia do BNH, da Coo-

perativa de Proprietários
de Cerâmicas de Pernam-
buco e da Anociaçáo das
Empresas de Construção

para o Sistema Financeiro

de Habitação em Pemam-
buco. Presidirá a mesa o
secretário Eduardo Vas-

a 

primeira

eliminatória

Grandes nomes da música popular

participarão do MPB Shell, ao lado de

jovens talentos que irão revelar seus

trabalhos para o grande público.

Músicas - selecionadas entre tnais

ehoje!

Smrir

V'

W

de 30 mil

inscrições-serão

apresentadas, em seis

eliminatórias.

t'm júri composto por 50 pessoas 
-

entre jornalistas, músicos e críticos

da MPB - escolherá quatro

concorrentes, em cada eliminatória,

que irão participar da finalíssima

em setembro.

AS CONCORRENTES DO MPB SHELL EDIÇÃO 82:

CANÁRIOS DO BRASIL

de Joyce

ESSE CRIOULO TÁ GLORIFICADO

de Jorge Ben

ENQUANTO A GENTE VIVER

de Hermeto Paschoal

CAMAFEU

de Joanna, Tony Bahia e

Sarah Benchimoi

PENSANDO BEM

de João de Aquino e Martinho da Vila

MENINO NU

de Casinho Terra

PELO AMOR DE DEUS

de Paulo Debétioe Paulinho Resende

ÁFRICA

de Altay Veloso

E NO MEIO DA AGONIA AINDA

ACHAVA GRAÇA

de Bubuska Valença

PRINCÍPIO DE TEMPESTADE

de Abílio Manoel e Wilson Souto Jr.

SAUDAÇÕES AO FIM DO MUNDO

de Sérgio Sá

BRASA ARDENTE

de Raimundo Sodré e

Jorge Portugal

FILHO

de Jamil Joanes

PE DE VENTO

de Tavito, Ricardo Magno e

Carlos Mareio

MULHER MAIO

de Ruy Faria

VARAL

de Jane Duboc t

Oswaldo Montenegro

VALDIRENE, A PARANORMAL

de Duardo Dusek e

Luiz Carlos Góes

MEU VELHO CORAÇÁO

de Nelson Cavaquinho e

Guilherme de Brito

BOI VAGALUME

de Moshéu e Rosa Martins

RIA DE MIM

de Guilherme Arantes

O FRUTO DO SUOR

de Tony Osanah e Henrique Bergen

CANTONAGÔ

de Ronaldo Malta

O DESTINO ASSIM O QUIS
Wanderley Doratiotto

CANTIGA DA SERRA

de Hilton Acioli

TERRA DE MARLBORO

de Fred Pereira

CACATUA

de Ronaldo Barcellos

BARCOSUL

de Théo de Bartos e l iilberto Karan

ZIGUEZAGUE

de Mário Adnet e J. Assis

O ILUSIONISTA

de Carlos Vergueiro e J. Petrolmo

ADJAGUNA

de Dadinhoe Mateus

MARAVILHA CURATIVA

de Miltinhoe Kledvr Ramos

PRINCESA

de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos

OUTROS SONS

de Arrigo Bamabé e Carlos Kenné

COMER FORA

de Dicró, Maria Rodrigues e

Elias do Parque

DENÚNCIA DOS SANTOS SILVA

BELELEU

de Itamar Assumpçáo

VENTOE PÓ

de 
Jerônimo Jardim

NÁO DOU, NÃO DOU

de Cláudio Nuca

EMBRIAGADOR

de Fernando I .eporace e

Nelson Wellington

ABRAÇO DE TAMANDUÁ

de Augusto César Brunetti

QUERO MAIS

de Toinho Alves, Marcelo Melo

e Edinaldo Queiroz
PROVINCIANO

de Ederaldo Gentil e Roque Ferreira

DOCE MISTÉRIO

de Tunav e Sérgio Natureza

OCORRÊNCIA

de Walter Marques

DOCE AMOR

de Eduardo Gudine Roberto Riberti

ARREPIA O HOMEM

de Bebeto de São João

FIAPO DE CAPIM

de l.isieux Costa

EU TE AMO

de Suei v ('osi a e t ai caso

AMAR É

de Renato Terra e

Gastão Lamounier

BANGO-BANGO

de Papa Kid

O ANJO

de Hnoch

CASO ESPECIAL

de Sônia Burnier e Soma Hinsch

DÉCIMA PRIMEIRA VEZ

de Vania Andrade e Kedma Moraes

CÉU DO BRASIL

de Lincoln Olivetti

e Robson Jorge

NAS COSTAS DO BRASIL

de Dominguinhos

TEOREMA

de Danilo Cavmmi e Paulo Jobim

DONA

de Sá e Guarabira

DIREITOS EXCLUSIVOS

de Cláudio Jorge
e Ivor Lancetou i

VARANDAS

de Almir Sattei

CONVITE AO PRAZER

de Lee Marcucci, Júlio Barroso

e Wanderlev f altou

i sexta.9 da noite.

concelos, da Industria e
Comércio.

TRABALHOS

Dia 30, ás 8h30m.
tendo como tema
"Dependência 

Tecnoló-

Rica — Alternativas",
será realizado o 3" Painel,

que terá como participan-
tes os srs. Valdemir Pirro e
l/>ngo (Fundação de Tec-
nologia Industrial). Au-

gusto Sérgio (Banco Mun-
dial), Auatregesilo Spín-
dola (Geipot) e Lauro Rios

(Instituto de Engenharia
de São Paulo), sob a presi-
déncia do professor Li-
naldo Cavalcanti, do
Centro de Pesquisas e Tec-
nologia. Meia hora depois,
sob a responsabilidade da
Secretaria da Habitação
de Pernambuco, será reali-
zado curso sobre
"Planejamento 

Habita-
cional: Parâmetros para
elaboração de projetos".
As 11 horas, tendo como
expositor o engenheiro An-
tònio Baltar, será proferida
conferência sob o tema 

"A

Engenharia nas Decisões

de Governo".
"Habitação 

Popular"
será o tema do 4V Pai-
nel, que terá como par-
ticipantes os srs. Heitor

Vignoli (Associação Bra-
sileira de Cohabs), Ber-
nardo Scheickman (Cobra-
con) e Nelson da Mata

(Anecip), a ser realizado às
14 horas do dia 30 vin-
douro, sob a presidência do
engenheiro Agerson
Corrêa. As 17 horas, tendo
como palestrante o enge-
nheiro Cloraldino Severo,

diretor geral do DNER,
será realizado simpósio

sobre 
"Perspectivas 

de
Serviços de Engenharia no
Brasil".

MERCADO DE

TRABALHO

"Ensino 
e Mercado

de Trabalho" será a te-
mática do Painel 5, progra-
mado para às 8h30m do

dia 31, tendo como partici-

pantes os engenheiros

Jaime Gusmão (Clube de

Engenharia de Pernam-

BNH tem

buco), Marcos Antônio Ro-
chá Medeiros (Clube de
Engenharia da Bahia),
Paulo Roberto Souza Melo

(Clube de Engenharia do
Rio de Janeiro), Jorge Ja-
tobé (Ministériodo Traba-
lho) e Edgar Graff (Uni-
versidade de Goiás), sob a

presidência do secretário
Antào de Melo, dos Trens-

portes.
Dia imediato, ás 9

horas, sera realizado curso
sobre "Planejamento

Habitacional", de respon-
sabilidade da equipe téc-
nica da Secretaria da Ha-
bitação. As 17 horas, tendo

por tema "Perspectivas

de Serviços de Enge-
nharia no Brasil", será
realizado simpósio, do

qual será palestrante o en-

genheiro Erasmo Almeida

(presidente do Codevasf).

O engenheiro José Rei-
naldo Carneiro, diretor ge-
ral do DNOS, pronunciara
a palestra seguinte. Dia 1"
de abril, ás8h30m.sera re-
alizado o Painel 6, sobre
"Exportação 

de Serviços
de Engenharia", que terá
como participantes os srs.
Antônio Alberto Ca-
nabrava (Mendes Ju-

nior). Almir Fernandes

(CNICC), Aristides Bit-
tencourl (Conese), Benc-

dito Fonseca Moreira (Ca-
cex) e Paulo de Tarso
Flexa e Lima (Itamarati),
sob a presidência do secre-
tario Marcos Jose Mar-

ques, do Ministério da In-
dústriu e Comércio.

Sob a presidência do
vice-presidente da Re-

publica, engenheiro

Aureiiano Chaves, às 17
horas do dia 1" de abril,
será procedida a sessão de
encerramento. Quatro são
os itens para os trabalhos
livres: "Aspectos 

Tec-
nológicos e gerenciais da
indústria da constru-

ção", 
"Papel 

da in-
dustria da construção na
formação das cidades",
"Políticas 

alternativas
de saneamento, habita-

ção, transporte e
energia" e "Formação 

de
recursos humanos e mer-
cado de trabalho".

plano para

atender 
pescadores

Uma ação específica

para atender cerca de dois

milhões de pescadores de

todo o País será deflagrada

Bslo 

Banco Nacional da

abi tação, através do

Programa de Erradicação

da Subabitação (Pro-
morar) e do Plano Nacio-

nal de Habitação Popular

(Planhap). de acordo com

um convênio entre o BNH

e a Confederação Nacional

dos Pescadores (CNP),
com interveniéncia da Su-

perintendência do Desen-

volvimento da Pesca (Su-
depe).

O documento, que
será firmado hoje pelo pre-
sidente do BNH, José Lo-

pes de Oliveira, pelo presi-
dente da CNP, Roque

Henrique da Silva, e pelo
superintendente da Su-

depe, Roberto Ferreira do
Amaral, em solenidade

presidida pelo ministro do
interior Mário Andreazza,
define as obrigações dos
convenentes nos contratos
de empréstimo que serão
assinados para a execução
do Programa de Promoção
Econòmico-social das
Colônias de Pescadores,
elaborado pela CNP.

O Pmgrama de Pro-

moção Econòmico-social

das Colônias de Pesca-

dores (Propesc) se propõe a

dar apoio sócio-econômico

à atividade da pesca arte

sanai realizada a nível das

colônias de pescadores. Ao

dar apoio a execução desse

pmgrama, o BNH consi-

derou que a habitação do

pescador representa um

papel destacado na ativi-

dade da pesca artesanal.

GOVERNO DO ESTADO

DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE AGRICULTURA

COMPANHIA DE SEMENTES E MUDAS DE PERNAMBUCO SE-
MEMPE

CGC.: II.S2H. 4 W/0001-72
assembléia gerai extraordinária

AVISO AOS ACIONISTAS

Ficam convidados o* Senhores Acionista* da Companhia de Semente* e
Mudas de Pernambuco SEMEMPE, para se reunirem etn Assembléia Ge
ral Extraordiniria. a realizar se no dia 22 do corrente mês e ano. a* l.VOO
(quinze) hora» em sua sede social, á Avenida Caiangã, 3389, Cordeiro, nesta
cidade, a fim de deliberar sobre
a! Medidas legais a serem tomadas face Relatório da Auditoria realizada

pela PLANAZA Assessorias Associadas I.tda,
bl Fixação da remuneração mensal dos membros da Diretoria;
c> Outros assuntos do interesse social

Recife. Kl de março de 19H2

LUIZ SOARES l)E (iOlS
Diretor Presidente

<•>

SISTEMA

VOGUE

ASOUK.'A( > 1 H il.SPAQ '

Consumidor dos anos 80

escolhe o Sistema Vogue.

0 único armario embutido protegido pelo
Pt otektor Process, com certificado de garantia.

assistência técnica nacional permanente
e entrega imediata. Tudo isso pelo menoi preço,

mais facilidades de pagamento

Í

¦

¦

¦

I

¦

¦

GOVERNO DO ESTADO

DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE AGRICULTURA

COMPANHIA DE SEMENTES E MUDAS DE PERNAMBUCO SE-
MEMPE

CGC.: II.528.4W/OOOI-72
ASSEMBLfilA GERAI EXTRAORDIN\RIA

AVISO AOS ACIONISTAS

Ficam convidados os Senhores Aciomatas da Companhia de Semente* e
Mudas de Pemambuco SEMEMPE. para se reunirem etn Assembles (le
ral Extraordiniria. a realizar se no dia 22 do corrente me* e ano. as lfi:00
(quinze) horas em sua sede social. « Avenida CaaangA, 3389, Cordeiro. nesta
cidade, a fim de deliberar sobre
a) Medidas legais a serem tomadas face RelatArio da Auditoria realizada

pela PLANAZA Assesnorias Aaaociadas I.!da.
bl Fixavao da remuneravio tnensal do* membro* da Diretoria.
cl Outro* assunto* do interesse social

Recife. Id de marvo de 19H2

LUIZ SHARES DE GOlS
Diretor Presidente
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Sudene inscreve Costa

para 
curso de

administração

A Sudene, através de
sua Coordenação de Or-

ganizaçâo e Sistemas,

abriu inscrições para os

técnicos de nivel superior

Sue 

desejam participar
o 

"II 
Curso de Admi-

nistração para o Planeja-

mento", que tem o obje-

tivo de treinar técnicos

de todo o Nordeste.

As inscrições de-

verão ser feitas por indi-

cação de órgãos estaduais

e municipais que lidam

com projetos de desen-

volvimento. Com a dura-

çài de três mesa*, o cun» se-

rá realizado em regime de

tempo integral, no

Centro de Treinamento

de Pequena e Média

Empresa (Cepeme), no

Rec ife.

PRIORIDADE

Embora possam par-
ticipar do curso técnico

com qualquer formação

em nível superior, terá

prioridade o pessoal de

gerência e assessora-

mento de projetos do se-

tor público, vinculados
aos programas de desen-
volvimento econômico e
social da Região.

De acordo com a
estrutura do curso, ela-
b orado pela Coordenação

de Organização e Siste-
mas da Sudene, conjun-
tamente com a Fundação

Getúlio Vargas, serão mi-
nistrada aulas sobre te-
mas como 

"Desenvol-

vimento Sócio-
Econômico", 

"Formula-

ção de Políticas Públi-

c-as", 
"Dinâmicas 

das

Organizações", 
"Decisão

e Informação Gerencial",
"Planejamento, 

Progra-

mação e Urçamentação",
"Planejam 

anto Organi-

zacional". As inscrições

poderão ser feitas na sede

da Sudene, na Coordena-

ção de Organização e Sis-

temas, ou nos Escritórios

Regionais da Autarquia,

instalados em São Luis,

Teresina, Fortaleza, Na-

tal, Aracaju, Salvador e

em Montes Claros (MG).

Bolsa de Valores do Recife

A BOLSA DE VALORES DO RECIFE, realizou ontem o seu pregão
continuo. miI) a Presidência do Superintendente de Operações, sem movi
mento

AVISO

Avisam<« ao publico investidor, ijue no proiimodia 21 do corrente mês,
a» 23 00 horas, «erâ eubido na REDE («LOBO DE TELEVISÃO, para todo o
Hrn.il. ,> "VOCE K O MERCADO DE AÇ0E8"

MMM) MtmiO DE INVESTIMENTOS

Nome Data
Hanorte Il.fl9.fl2

Valur da ( ota Patrimônio Liquido
3.""» 22.487.B41.30

FUNDO FINCAI. DECRETO I.EI 157
Nomr ll.la Valor da Cola Patrimônio l.íquldo
Da norte 11.U3.82 5,866 1.596.737.916,13

KCNDO FINOR POSIÇÃO I0.03.U
Ai Palrimoni» Liquido 90 MA.9S0.IS
H» Numero de (Juotan (eMimada* eem circulação) 17.686.531.027,578
C» Cotação ApiirarlH (A/H) 2,4136

Bolsa de Valores do Rio

KIO IA.IHI INFORMAÇÕES (iERAIS DAS 13 HORAS
IK) DIA 11/03/82 - FECHAMENTO -

A (Ali

A Eberle pa
Acemta op
Amo op
Arte* pp
H Amazônia on
H Hraailon
B Hraml pp
H Cref Inv pa
H Econômico pn
H liau pa
H M. Hraiulppe
H Nacional on
H. Nacional pn
B Nordeste on
B Nordeste pp c
Bamerind Br ou
Banerj on
Banerj pp e
Bane*pa on
Baneupa ppe
Barigüi Jesenv op
Hangu Denenv pp
Belfo Min op
BiohrAn op
Bradem um
Brade*» •> pn
Brahma op
Brahma pn
Brahma pp
Hraailjuta pa e
C'ata« l^eopol pa
Cbpi oe
Cemig pp
Cemig Frt pp
Cerj op
Cim lt.au pp
C«>eat Conut. pp
Corrêa Rib pp
Doca* Santo» op
Entrela pp
F Hangu op
Farol p«
Fertiaul op
Fertiaul pp
Finor ci
Imcomtul pp
lochpe l'rt pp
,loee Silva pp
Kalil Shehe pp
L Americanas os
L Renncr pb
Ligbt op
(«obra» pp
Mannenmann op
ManneMmann pp
Meabla op
Meabia pp
Met. (>erdau pp
Metalfiei pp
Moinho Flum op
Pet. Ipiranga pp
Petrobrès on
FVtrobria pp
Riograndenae pp
Samitri op
Sondotec Prt pp
Sousa Cru* op
Teka pp
Telerjon
Telerj pn
Transbrasil pp
Unibanco an
l nibanco bn
Unibanco on
Unibanco pa
Unipar pa
Vala R. Doce pp
Whita Mart. op

QUANT. ABI". l'LT. MAX. MIN. MED.OHC.

20 0U0 2,00
2,610.001) 1.8»

176.000 4,76
580.000 2,16

10 000 1.20
1.341.000 10,80
28.713.00D 11.36

1.000 Ml
190 000 6.60
28.000 1,40
60.000 5,00
64 000 2,30

5348.00 2,30
24.000 1.66

.140 000 5.00
MM 1.66

128.000 1.25
122.000 1.71

3.000 2,00
13.241 (II) 2,70

11.000 0,46
1.000 0.46

2.239.000 1,60
132 000 0.30

41.000 1.90
88.000 1,90
18 000 5,80
62.000 1,75

2 701000 4,00
600.000 1,00
301,000 0,96
170.000 6,40

1.478.000 0.86
1,000 0,81

21.000 1,06
'200.000 14 00
MMN (>.60

20.000 0,36
740,000 MO

2.216.000 2.80
11 000 0.66

HIKXJ.0Ò 1.70
12.000 1.60

290.000 2,00
H 788.807 0,50

100.000 1,20
t.(0)000 3,36
IJflMBB 2.10
500 000 5,90
401,000 7,80
768.000 2,86
687 000 0.74

7 100.000 3.70
1603.000 3,00
4063.000 2,60

13.000 4,10
142.000 2,60
68 000 5.46

mo» i.2o
160.000 8,00
120 000 4,60
262 000 6,60

1ZZT7.000 9.90
104.000 2,72
415.000 1.80

4.000 2.31
5037.000 9.00
1500.000 1.36
512.000 0.67

14 000 2.61
466 000 1,10

20 000 1,76
21 000 1,70
12 000 1.66

1.000.000 1,96
230.000 12,60

4.774.000 11,70
12.1(77.000 2,70

2,00 2,00
1,86 1,,3
4.75 4,75
2,16 2,15
I,20 1,20
10.96 11,06
II,64 11,73
3,31 3,31
6.60 6.60
3.40 3.40
5.00 6.00
2.30 2,30
2.30 2,30
3.77 3.77
5.00 5,00
1,66 3.66
1.30 1.30
1.76 1.76
2.00 2.00
2.74 2,75
0,46 0.46
0,45 0,45
MO 1.55
MO 0 30
3,90 1,90
1.90 3.90
5.85 5.85
3.75 3,75
4,16 4,20
1,00 1,00
0.90 0,95
6.40 6,44
0.90 0,90
0,81 0,81
1.06 1.06

14,00 14,00
0,60 0,60
0.36 0,16
2,10 2,10
2,80 2,80
0,66 0,06
1,70 1,70
1,60 1.60
2,00 2,00
0,51 0,53
1,20 1,20
1,36 3,36
2,10 2,10
5,90 5,90
7,90 7,90
2,86 2,86
0,72 0,80
3,70 3,76
3.14 3,15
2,69 4,12

4,10
2,50
6,46
1,20
8,00
4.60
7,00
10,06
2,73
1,82
2,31
9,00
1.36
0,69
2.61
1,15
1,75
1,70
1,66
I,96

12,60
II,70
2,66

2,00
1,76
4,75
2.15
I.20
10,80
II.36
3,31
6,60
3,40
5,00
2,30
2,30
3,66
.5.00
1,65
1.26
1,71
2,00
2,70
0.46
0.45
1.50
0,30
1,90
1,90
5.80
1.75
4,00
1,00
0.90
6.40
0.85
0.81
1,05
14,00
0,60
0.36
2,30
2,75
0.66
1,70
1,60
2,00
0,60
1,20
3.16
2,10
6,90
7,80
2.86
0,70
3,60
.1.00
2.60

4.10 4,10
2,60 2.60
5,46 5.46
1,20 1,20
8,00 8,00
4.60 4,46
7,00 6,60
10,06 9,90
2,73 2.72
1,82 1,80
2.31 2,31
9,06 9.00
1.16 1.36
0.69 0.57
2.61 2,60
1,16 1,10
1,76 1,75
1,70 1,70
1,65 1.66
I,96 1,96
12,60 12,60
II,90 11,60
2,00 2,66

2,00 -
1.83 0,64-
4.75 -
2,16 -
I,20 0,83-
10.93 2.63
II,63 2.74
3.31 -
6.60 -
3.40 -
5,00 -
2.30 eatv.
2.30 eatv
.1.66 2.40-
5,00 eatv.
1,66 -
1,10 -
1,75 24,11
2,00 -
2,71 8.40
0,46 -
0,45 10.00
3,52 0.86
0.30 -
.1.90 eatv.
1,90 0.26
5,83 0,52
3.75 -
4,12 1,26
1,00 eatv.
0.90 -
6.42 -
0.90 eatv
0,81 —
1,06 eatv.
14,00 —
0,60 -
0,36 -
2,30 0,43
2,78 2,96
0,66 -
1.70 -
1,60 5,88-
2.00 4.76-
0.62 eatv

1.20 -
3.36 -
2,10 2,44
5,90 -
7.89 -
2,86 -
0.72 2.86
3.71 -
3.09 4,39
2.60 2,63

4.10 -
2,63 2.69
6,46 -
1.20 eatv
8.00 1,62
4,46 0,22
6.74 2,12
10,00 3,11
2.71 0,74
1.01 2,26
2.11 -
9,00 2,97
1,16 -
0,69 18.97
2.61 0,18
1.11 -
1.75 2,78-
1,70 6,66-
1,66 8.11-
I,96 2,60-

12,60 -
II,66 0,26-
2.72 4,21

REHCMO DAS OPERAÇÕES:

QUANTIDADE VOL. EM Cri
14l.HU.flS7 79ti2A3.M4.AA

79 023 488.727,53
20.300 000 101.388.900,00

130.800 000 1.278.780.100,00

293 034 890 2.173 878.298,08

ÍNDICE NACIONAL DA CNBV

O índice Nacional da CNBV moatrou uma valorisaçâo da 2,30* em rola-
çéo ao dia antarior, anvolvando 238.228 080 titulo, nrfociadoa, apraaantando
aa aafuintee marcai:

Marcado Lote
Marcado Fração
Marcado a Termo..
Mercado Futuro

Total (Jaral

" 
INCNBV 

"

Hilfaa 
HiUi Oaa/ ft ST

Indleo Oatam AntarlorBamana M«a Aat. Saw. M«a

Mlnlmo 090,94 869,40 894,44 830,79
MAsi mo 911,88 894,42 912,82 846,7* 
Facham 908,87 886,114 902,89 840,89 .2,S0 «0,30 ? 7.7J

J*, o Iodic. Naclonal da Pntoa da CNBV, raftatrou urn aumanto da
1.231 am rela«lo ao dia antarior, apraaantando aa wfuintM marcaa:

INFCNBV
MUm 

Hilte OttJ ft mT
India* Oatam AatarlorSaauaa M*e Aat flam. Mt.

Mlnlmo 1.883.89 1.831,SI 1.819,43 1.448,81 I ! T~
Mtlimo 1883,29 1.571,21 1.571.88 1.477.40 ...
Facham 1.571,39 1.882,80 1.585,21 1.463,08 . 1,22 <1,04 >7,40

Dai 64 aç6ai da carteira, 03 nio foram naiociadaa.

visita

Suape

0 presidente da

Eletrobnis, general Costa

Cavalcanti, conheceu, on-

tem, o Complexo In-

dustrial Portuário de

Suape, por ele considerado

como um dos mais impor-
tentes projetos para desen-
volvimento sócio-

econômico do Nordeste e
marco principal do

programa administrativo

do Governo Marco Maciel.

Ele esteve em Suape
acompanhado de uma co-
mitiva liderada pelo vice-

governador Roberto Maga-

lhães e integrada por diri-

gentes da Chesf e Celpe,

além do secretário de Ha-

bitação, Joeé Cláudio Pon-
tual Duarte e o antigo ti-
tular daquela Pasta, José

Jorge de Vasconcelos,

sendo recebido pelo secre-

tário Luis Siqueira.

Além de ouvir uma ex-

posição sobre a estratégia e

planejamento de Suape e
seu estágio atual de de-
sen volvi mento, o general
Costa Cavalcanti visitou

todo o canteiro de obras,

demonstrando, ao final,
sua surpresa em relação ao
vulto do empreendimento

e alcance da infra-

estrutura já instalada

como apoio aos projetos in-

dustriais a serem implan-

tados na área.

PLANO ENERGÉTICO

No diálogo com o
secretário Luis Siqueira, o

ex-ministro do Interior e

atual presidente da bina-
cional Itaipú, buscou

inteirar-se do programa de
suprimento energético ao
Complexo, que tem sua
base de fornecimento

estruturada na Compa-

nhia Hidrelétrica do São

Francisco e desenvolve-se
em articulação com a
Celpe.

Nesse debate, de que
também participou o pre-
sidente da Chesf, enge-

nheiro Luís Carlos Mene-

zes, discutiu-se a possibili-
dade de agregar-se ao

plano energético de Suape
algumas formas altemati-
vas de energia, o que po-
deria ser desenvolvido com
apoio da Eletrobrás, se-

gundo foi anunciado na
ocasião pelo general Costa
Cavalcanti.

Informou o secretário

Luís Siqueira que o as-
sunto já está sendo anali-
sado pelos técnicos de

Suape, devendo esse plano
ser futuramente discutido
durante encontro com a
diretoria da Chesf, cujo

presidente mostrou-se, de
imediato, interessado em
colaborar na sua consoli-
daçâo visto que a respon-
sabilidade maior de supri-
mento de energia a tpda a
Região está diretamente
subordinada àquela subsi-
diária da Eletrobrás.

Ao final da visita, no
regresso ao Recife, onde

participaria de solenidades
de assinatura de convênios
entre aquela empresa e o
Governo do Estado, o ge-
neral Costa Cavalcanti
anunciou ao .secretário
Luís Siqueira todo apoio
da Eletrobrás para desen-
volvimento do Complexo

Industrial Portuário de
Suape.

Seca

afeta

sisal

SALVADOR - De-
vido á falta de chuvaa nas

zonas produtoras há cerca

de um ano, a cultura do li-

sal da Bahia — Estado que
detém a maior produção
do País — enfrenta a mais

grave crise de toda a his-

tória de plantio iniciada no

começo do século. Mi-

lhares de trabalhadoras

rurais estão desemprega-

dos e o êxodo rural au-
menta numa vasta região

do Sertão baiano.

O prefeito de Valente,

Pedro Mota Araújo, o pre-
sidente da Associaçio dos

Produtoraa de Sisal da

Bahia (Proaisal) Joio Vi-

canta Cunha, e o presi-
dente do Sindicato dos

Trabalhadores R ura ia de
Valente, Florisvaldo Car-

neim, denunciaram que ai
atividades econômicas das
microrregiôes de Serrinha,
Sertão de Canudos e Jaco-
bina estão quase paralisa-
das. A situação preocupa
as autoridades governa-
mentais porque o sisal é a
atividade produtiva báaica
de uma região com carén-
cia de opções econômicas

devido à má qualidade do
solo e fraca precipitação

pluviométrica.

Mantida a

compra do

óleo chinês

BRASÍLIA -

Mesmo com as oscilações

no mercado internacio-

nal, o Brasil decidiu

manter pelo menos no

exato nível do ano pas-
sado — equivalente a

US$ 341 mühôes — o

volume das suas compras

de petróleo da China da-

qui por diante, sendo

essa uma das principais
conclusões anunciadas ao

final da reunião da Co-

missão Mista de Comér-

cio Sino-brasileira,

recém-encerrada no Ita-

marati.

Em contrapartida, o

Brasil, através da Bras-

Rro, 

vai participar nos

antamentos geofísicoe
de diversas áreas da pia-
taforma continental chi-

nesa, e também de

contratos de risco para a

exploração de petróleo
em território da China.

NEGOCIAÇÕES

Ao fim de dois dias

de negociações, a delega-

ção chinesa, chefiada

pelo diretor-geral do De-

partamento do Minis-

té rio do Comércio Ex-

terior em Pequim, Li

Shu-De, anunciou a de-

cisão de seu Governo de

restabelecer as importa-

ções, atualmente in-
terrompidas, de minério

de ferro brasileiro, uma
operação regularmente

feita através de trans-
bordo marítimo nas ilhas
de Luzon, próximo a

Manilha. Na atual estru-
tura do comércio bila-
teral Brasil-China, as

compras do minério de
ferro brasileiro, represen-

tam um dos elementos de
equilíbrio relativo da ba-

lança, pois existe um défi-

cit contra o lado brasileiro

de cerca de USf 150 mi-

Ihões anuais, segundo da-
dos de 1981.

Essas vendas de mi-
nério de ferro, no en-
tanto, representaram no
ano passado apenas

13,6% do total de US$
76,7 milhõea das exporta-

ções brasileiras para o
mercado chinês.

Outra conclusão
adotada pela comissão

mista, na qual a delega-

ção brasileira foi in-

tegrada por representan-

tes dos Ministérios da

Agricultura, Fazenda, In-

dústria e Comércio,

Transportes, Minas e

Energia e Secretaria de

Planejamento, foi a

ajuda chinesa nos traba-

lhos de peequisa e ex-

ploração de carvão e de
outros minérios,

prevendo-se contatos

diretos entre a Compa-

nhia Brasileira de Pes-

quisa e Recursos Mi-

nerais (CPRM) e a Com-

panhia Auxiliar de

Empresas Elétricas Bra-

sileiras (Caeeb) com a
Corporação Nacional de

Exploração de Carvão da

China.

Ficou estabelecido,

também, que virá ao Bra-

sil uma delegação da

Minmetals para a

compra de produtos si-

denírgicos nacionais, ha-

vendo paralelamente
entendimentos para a

venda de madeiras.

Li Shu-De falou da

intenção do Governo de

Pequim em manter as

compras de algodão, açú-

car, cacau, soja e fumo

brasileiros, bem como

outros produtos agrícolas

dos quais a China tem

necessidade. Foram esses
itens que, com o minério

de ferro, totalizaram as

exportaçõea brasileiras

de USf 76,7 milhões no

ano passado, contra os

US$ 349 m ühõee das ven-

das globais chinesas ao

Brasil. No plano da coo-

peração, houveo compro-

misso de ambos os Gover-

nos explorarem o setor da

construção de usinas

hidrelétricas e, simulta-

neamente, as fontes al-

temativas de energia.

Os chineses garan-
tiram o aumento das ven-

das de produtos químicos
e farmacêuticos, corantes
e outros preparados que o

Brasil ainda compra ma-
ciçamente dos labora-

tórios e indústrias quími-
cas multinacionais, de

países com oe quais já
existem grandes déficits
comerciais.

SILO VIDAL GARCIA

tNOTA 

DE FALECIMENTO

Leonor Ramos da Silva e família, Ulgo Vi-
dal Garcia, Luiz Vidal Garcia e família,
Olga Vidal Garcia e familia, Pepe Vidal

Garcia íausente), Eloi Vidal Garcia (ausente),
Ihilda Vidal Garcia, filha e genro, Comunicam o
falecimento de Silo Vidal Garcia, ocorrido no Hos-

pitai Português ás 22hs. do dia 11/03/82.
Convidam os parentes e amigos para o seu se-

pultamento, hoje, ás 17:00hs. saindo o féretro do
velório do Cemitério de Santo Amaro.

COTONIFÍCIO

JOSÉ RUFINO S/A

C.G.C.M.F. 09.92S.746/0001-59

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CON8ELHO DE AD-
MINIHTRAÇAO. REALIZADA NO DIA W DE MARÇO DE
1982 - A8 10:00 HORAS NA SEDE SOCIAL.

CONVOCAÇÃO: Compareceu a totalidade doe Conse-
lheiroa. QUORUM; Preaença de todoa os Conselheiros. MESA
DIRIGENTE: Presidente: Maria de Lourdes Dubeux Dourado.
Secretário: Antônio Cario* Brito Maciel. DELIBERAÇÕES: Por
unanimidade foi aumentado o Capital Social de Cri
461.704.168,00 para Cr| 468.144,168,00, por nova aubacriçio com
recuraoa do FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE—
FINOR, no valor de Cr| 16.440.000,00 (dezesseis milhões, quatro-
centoa e quarenta mil cruieiroa) de açõei Preferenciais Clame"C", dando-ae em conaeqüéncia nova redaçio ao "caput" do Ar-
tino Quinto doa Estatutoe Sociais. ARQUIVAMENTO: Junta
Comercial do Estado sob o n" 40.875 de 11/03/82.
OBSERVAÇÃO: Aoa Interessados serão fornecidos cópias In-
tefrals da ATA.

Recife, 10 d* março de 1982.

ANTÔNIO CARLOS BRITO MACIEL
Conselheiro

MINISTÉRIO IMHNTKMMM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

DO VALE DO SÀ0 FRANCISCO

COOEVASF

PROCEDIMENTO DE COMPRAS E

CONTRATAÇÕES

EDITAL N? 06/82

AVISO

TRANSFERÊNCIA/ADIAMENTO

A COOEVASF, comunica «oi interessados que o
Procedimento d* Compra* a Contratações objato do
Edital n? 05/82, para montagem eletromecànica da Ei-
taçlo da Bombeamento Principal do Projeto Massanga-
no. localizado nos municípios da Petrollna e Casa Nova
nos Estado* da Pernambuco a Bahia, anteriormente mar-
cada para o dia 15 de março, foi transferida, por motivo
de ordem administrativa, para o dia 30 (trinta) do cor-
rente, no metmo horário e local mencionado* no Edital
convocatório.

Brasília, 08 de março da 1982.

GERENCIA 00 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL

Itaú vê

baixa na

inflação

PORTO ALEGRE
— O direty-preeidente

da Itaú Crédito Imo-

biliário, Joeé Marcos

Konder Comparato, es-

timou que a inflação

eete ano será inferior a

100%, no máximo 95%,

mas ressaltou que eete

indice dependerá da ex-

pansão da base mone-

tária. Já a correção mo-

netária ele prevê que fi-

cará entre 90 a 92%.

Presidente tam-

bém da Asaociaçio dae

Empresas de Crédito

Imobiliário e Poupança

de São Paulo, José

Marcos Konder Com-

parato é de opiniio que
a captação em cader-

neta de poupança nio

alcançará em 1982 o

crescimento líquido de

31%, verificado no ano

passado, ficando entre

20 e 22%, o que repre-

sentará em torno de Crf

5,5 trilhões a Cri 6 tri-

Ihões.

Joeé Marcos Com-

parato esteve em Porto

Alegre para início, on-

tem, das operações da

Itaú Sul S/A — Crédito

Imobiliário, noe três Ea-

tadoe sulistas. Depois

de frisar que o sucesso

dependerá do melhor ou

pior atendimento, ele

afirmou que a expecta-

tiva das atividades de

crédito imobiliário e

poupança são para, em

quatro ou cinco anos,

deter uma parcela equi-

valente a 1/5 dos recur-

sos alocados pelas
empresas privadas.

Para o primeiro tri-
mestre do ano, Konder

Comparato prevê que oe
depósitos da Itaú Sul
serão entre Cr| 2 bi-
Ihões a Crf 2,5 bilhõee,
representando 1% do

que está depositado nas

empresas privadas. A
carta patente da socie-

dade de crédito imo-

biliário foi adquirida,

em fevereiro, do Grupo

Habitasul por Cr$ 2,4
bilhões e já no segundo
semestre deste ano es-
tará capacitada para re-
alizar todos os tipos de
aplicações.

Segundo o diri-

gente da Itaú Crédito
Imobiliário, o sistema
brasileiro de poupança
e empréstimo é o maior

responsável pelo cresci-;
mento do setor da
construção civil. Para

ele, a caderneta de pou-
pança continuará sendo

eete ano a melhor forma

de aplicação pela sim-

plicidade da operação e

porque o nível de rendi-
mento tem sido mais
adequado para o pe-
queno poupador do que
outros investimentos.

JUlZO DE DIREITO DA

2* VARA DA COMARCA DE

PAULISTA
2' Cartório

EDITAL DE PRAÇA, com o praso da 10 dias

O doutor ANTONIO DE PADUA CARNEIRO CA-
MAROTTI FILHO, Juii d* Direito da 2» Vara da Comarca d*
Paulista do Estado de Pernambuco, na forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conheci-
m«nto tiveram aua o Porteiro doa Auditórios deita Juiio levará a

Ítúblico 
pregão de venda e arremataçio, a quem mais der e maior

anço oferecer, acima da avaliação que t de Crf 000.000,00 — qui-
nhentoe mil cruseiroe —, no dia 01 de abril próximo, às 10:00
horas, no átrio do edifleio do fórum, oe imóveis conaietentes de um
terreno próprio medindo 17,60m de frente, 13,10 m ns linha de
fundoa, por 55,00m doa ladoa, deamembrado do lota B, da antiga

propriedade Sitio Sio Joio, aituado no distrito de Abrsu e Lima,
neste municipio; um lote de terreno da auadra B, da propriedade
Sitio Sio Joio, no distrito de Abreu e Lima, neata municipio, re-

listrados no cartório imobiliário deeta Comarca, no livro 2 (doia)
—M, fl. 7v, sob o n. 3984 e livro 3-AC, fl. 72, sob o n. 7.6B1, livres
de quaisquer ônus. Os imóveis foram penhoradoe a GERÔNIMO
GADEI.HA DE ALBUQUERQUE NETO e sua mulher LUCI-
NEIDE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, nos auto* da
carta precatória vinda do Juiso de Direito da 3* Vara Civel da Co-
marca do Recife, eipedtda a requerimento de ZAIR PINTO DO
REGO nos autoa da sxecuçio n. 28.209, para pagamento da quan-
tia de Cri S8.240.00 e demais acrtscimoe legai*. Se o* bens nio al-
cançarem lanço superior á importância ds avaliaçáo, seguir-se-á
no dia 14 de abril próiimo., á* 10:00 horu, * aua venda, em 2*

praça, a quem mais der. E para que chegue ao conhecimento de
todoa e nio poetam de futuro alegar ignorincia, mandou o MM.
Juii eipedir o presente edital que seri afixado no local de coe-
tume e publicado na forma da lei. Dadoe panado neata cidade de
Paulista do Estado de Pernambuco, ao 1" dia do mia de março do
ano de 1982. Eu, Aaainatura Ilegível, eecrivi, fl* datilografar e
subacrevi.

Antônio d* Pádua Carneiro Camarottl Filho
Juii de Direito da 2' Vara

Elatrobrás ^ Centrais Elétricas Brasileiras SA

F) Chesf

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

EDITAL CA - DSCT - 013/82

PRÉ-QUALIFICAÇÃO E LICITAÇÃO SIMUL-

TÀNEAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS Cl-

VIS COMPLEMENTARES NAS SUBESTA-

Ç0ES DE IMPERATRIZ E DE PRESIDENTE

DUTRA, LOCALIZADAS NO ESTADO DO

MARANHÃO.

—A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO

FRANCISCO — CHESF, torna pública a aua deci-

são de realizar Concorrência Ampla objetivando ob-

ter Propoataa-Preço relacionadas com a execução de

obra* civia compreendendo baaicamente: terraplena-

gem, pavimentação, drenagem, basea de concreto

para equipamentos, etc.

— Aa empresas participantes deverão possuir Cspital

Social mínimo de Cr) 30.000.000,00 (trinta milhões

de cruzeiros), integralizado e regiatrado até a data de

publicação deste Edital, não sendo admitido empre-
sas consorciadas.

— Para efeito de Concorrência, as Propostas deverão ser
apresentadas, separadamente, para cada Subesta-

ção, podendo a CHESF adjudicar uma ou as duas
Subestações a uma mesma firma que deverá
executá-las, simultsnesmente. no prazo máximo de
cento e cinqüenta dias a partir da Ordem de Inicio
dos Serviços.

— Além de outras exigências constantes da Documen-
tação de Concorrência, somente poderão se candida-
tar empresas que comprovem, através de atestados
de proprietários de obras já terem reslizado, nos últi-
mos dois anos, cinco mil metros quadrados de pavi-
mentação asféltica e apresentarem cópia do depósito
da Caução de garantia da Proposta no valor de Cri
200.000,00 (duzentos mil cruzeiros).

— A aceitação da Proposta, apresentada em Licitação,
eatará condicionada á habilitação da respectiva
empresa, no processo de Pré-Qualificação que ante-
cederá o evento da reunião para a abertura das pro-
posições de preço.

— A Documentação de Concorrência poderá ser ad-
quirida no endereço, abaixo indicado, mediante o pa-
gamento, na Tesouraria da CHESF, da importância
de Cri 6.000,00 (cinco mil cruzeiros).
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SAO FRAN-
CISCO - CHESF
DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES - DSCT
BLOCO C, SALA C-330, 3' PAVIMENTO
RUA DR. ELPHEGO JORGE DE SOUZA, 333 —
BONOI

RECIFE - PERNAMBUCO
— A entrega dos documentos de Pré-Qualificação e das

Propostas-Preço, deverá ser feita, no dia doze de
abril de 1982, áB quinze horas, na SALA DE CON-
CORRÊNCIAS, BLOCO B, 3' - SALA B-309 do
Edifício André Falcão, situado no endereço acima
mencionado.

"EDIFÍCIO 
ANTONIO BARBOSA S/A"
C.G.C. - n- 10.785 680/0001 .12

••RELATÓRIO DA DIRETORIA A SER APRESENTADO AOS ACIONISTAS EM ASSEMBLÉIA GERAL OR-
u DINARIA"Senhores Acionistas:

r„„,^.rprr°««tatutám». .prKi.çi„„b,|,„ç1>, r»t4„deCom. de Resultado, referente ao eierclcio encerrado em 31 de derembro de 1981 Para quai»quer e.rlare. imentn. qu, j„|-gardes necessários, e com prtier que noa pomos á vossa inteira disposiçio.
Recife, 08 de Janeiro de 19H2

Antônio Barboaa Júnior
Dir. Prenid.

Irene Antunea Barboaa
Vice Presid.

Joeé Caminha Barboaa
Dir. Secret.

"RESUMO DO BALANÇO GERAL ENCERRADO EM II DE DEZEMBRO DE l«SI"

AT,vo PASSIVO

CIRCULANTE ê.771.M«.00

Caixa e Bancos 1.767.570,00
Titulo* Renda Fixa 7.013.978,00

REALIZ. A LONGO PRAZO 47S.027.7Í
Empréstimos 86.132,S0
Outros Créditos 388.894.95

PERMANENTE 32.W7.U6.08
Investimentos 2.229.222,52
Imobilizado 50.016.327.01

(--) Depreciação Acumulada (19.648.433,45)
TOTAL DO ATIVO REAL 41.843.6ei.83

CONTAS OE COMPENSAÇÃO 39.100.400,00

39.100 000.00
Açflei Cautionadat 400,00

TOTAL GERAL 80.944.091,83

CIRCULANTE 2.003.192.97

Débito Acionistas 228.699,19
Débito Diveraoa 93.0M.78
Provirio p/lmpoato de Renda 1.681 440,00

PATRIMÔNIO LIQUIDO 39 840 498,86
Capital Social IÍ778.Í38.00
Reserva de Capital 19 427.564,62
RaaervaLenl 1.361.766.36
Raaerva de Lucro 68.179,06
Lucro Liquido do Riarcicio 217.460,83
TOTAL DO PASSIVO REAI 41.843.691,83

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 39.100.400,00
Apólice de Ségum 39.100.000,00
Cauçio Diretoria 400,00

TOTAL GERAL 80.944.091,83

"DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE IISI"
Rendas Operacionaia 11 i/u fw? m
Despesas Operacionais ; ]; ]
Depreuaçio  1397.670,871

LUCRO BRUTO OPERACIONAL

Renda nio Operacional
Raaultado da Correçio Monetária do Balanço 

6.400 200.30

1.699.59
(3.300,664.06)

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA  2 110 34» 83
Provieaçio para o Impoato da Randa (L681 440 00)

LUCRO DEPOIS DA PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA... 42a miam
Participaçio a Adminiatradorae im.mmt
RM,rv'LH«l 111.44»,001

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO  „7„

"DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM SI DE DEZEMBRO DE 1*1"

Saldo antarior de Lucroa Acumuladoa
Correçio Monetária do Lucro Acumulado .

31.451.51
26.727,54

58.179,06

217.400,83

SALDOACUMULADO 

Lucro Liquido do Exercido depois Prov. p/Imp. Renda 

SALDO DOS LUCROS NO FIM DO EXERCÍCIO  27».6.19,88

Recife, 31 de Deiembro de 1981.

Aattaio Barboaa Júnior
Dir. Preaid.

Irane Antunes Barboaa
Vice Preaid.

Joat Caminha Barboaa
Dir. Secret.

Olímpio Mendonça do Souaa
Téc. Contab. - CRC - 3342 - PE

aNINISTERNIINtlNTKMMNt

COMPANHIA DE DESENV0LVIMENT0

DO VALE DO SAO FRANCISCO

COI1CVASF

PROCEDIMENTO DE COMPRAS E

CONTRATACdES

EDITAL N? 06/82

AVISO

TRANSFERfiNCIA/ADIAMENTO

A COOEVASF, comunica sot inttrauadoi qu«o
Proctdimtnto d* Comprai • Contratac&ai objtto do
Edits! n? 05/82, par* montagam tistromtcinica da Ei-
taclo da Bombaamanto Principal do Projato Mamnga-
no. iocalitado not municfpioi da Patrolina a Caw Nova
not Eitadoi da Parnambuco a Bahia, antariormanta mar-
cada para o dia 15 da marco, foi trantfarida, por motivo
da ordam adminiitrativa, para o dia 30 Itrinta) do cor-
rant*, no mwmo horirio a local mancionadot no Editai
convocatArio.

Brasilia, 08 da mar?o da 1982.

GERENCIA DO 0EPT° DE ADMINISTRAgAO
OERAL

JUlZO DE DIREITO DA

2* VARA DA COMARCA DE

PAULISTA
2' Cart6rio

EDITAL DE PRAQA, com o praio da 10 dias

O doutor ANTONIO DE PADUA CARNEIRO CA-
MAROTTI FILHO, Juii da Direito da 2' Vara da Comarca da
Pauliata do Eitado da Parnambuco, na forma da 1*1, etc.

FAZ SABER aoa qua o praaant* adital vlram ou dala conhacl-
manto tivaram qua o Portairo do* Audit6rioa d*at* Julio lavart a

[nibllco 
prtfio da v*nda a ammitacio, * quam mala dar a maior

*n(o ofaracar, acima da aval lack qu* t da Cr| 000.000,00 — qul-
nhantoa mil cruiairoa —, no al* 01 d* abril prtaimo, As 10:00
horaa, no ttrio do adiflcio do forum, o* imAvaii conaiatentaa da um
t*rr*no proprio m*dindo 17,50m d* frente, 13,10 m na linha d*
fundoi, por 55,00m doa ladoa, d*am*mbrado do lot* B, d* ant if a

propri*dada Sitio 8io Joio, aituado no dlitrlto da Abrau a Lima,
n*ata municipio; um lot* d* tarreno d* quadra B, da propriadad*
Sitio Sio Joio, no diatrito da Abrau * Lima, naat* municipio, ra-

giatradoa no cartdrio imobiliirio daata Comarca, no llvro 2 (doia)
—M, fl. 7v, sob o n. 3984 a llvro 3-AC, fl. 72, aob o n. 7.651, llvraa
d* quaiaquar onua. Oa imbveia foram penhorado* a GERONIMO
GADEI.HA DE ALBUQUERQUE NETO * sua mulhar LUCI-
NEIDE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, noa autoa da
carta pracatbria vinda do Julio da Direito da 3* Vara Cival d* Co-
marc* do Reclf*, aiptdld* * r*qu*rim*nto d* ZAIR PINTO DO
REGO noa autoa d* aucucio n. 38.209, para p*f*manto da quan-
tia da Crt 58.240,00 a d*m*ia acrtecimoa la|*ia. S* oa bant nlo al-
cancarem lanfo auparior i importincia da *v*lia(io, a*|uir-a*-i
no di* 14 de abril pr6iimo„ la 10:00 horu, * *ua venda, am 2*

prac*, * quam mail d*r. E p«ra que chague ao conhKimtnto de
todoa a nao poaaam de future *l*gar Ignorincla, mandou o MM.
Juic eipedir o preiente editai que eeri afludo no local da coe-
tume e publicado na form* d* lei. Dado e pauado neat* cid*d* de
Pauliit* do Eitado de Pcmambuco, ao 1" di* do mt* de marfo do
ano de 1982. Eu, Aaainatura I1*glvel, aecrivi, fl* d*tilofr*f*r *
aubacrevi.

Antonio de Pidua C'arnelro Camarottl Fllho
Juii de Direito d* 2< Vara
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Agentes 

prendem 

e espancam 
menina

ft

Arione é acusada pela família de Coelho

Família afirma

que 
corretor

não matou dois
"0 

corretor Gilvan
Coelho jamais foi autor

de dois crimes de morte
em Prazeres, nem em

qualquer outro lugar,
tendo em verdade, sido
envolvido em um aci-
dente de trânsito com ví-
tima fatal. Quanto ás
acusações de autoria de
crimes de lesões cor-

parais, fala mais alto o
fato de ter sido julgado e
absolvido em trés proces-
sob".

A afirmação foi feita

pelo sr. Antônio de Abreu
Coelho, irmão do vende-
dor de imóveis morto na
tarde do dia 28 do mês

passado, em frente ao seu
escritório, na Rua dos
Navegantes, em Boa Via-

gem com quatro dis-

paros efetuados pelo es-
tudante universitário
Odocil Peixoto de Alen-
car Neto, com quem discu-
tira minutos antes.

DESARMADO

Antônio Coelho afir-
mou que 

"seu 
irmão não

estava armado no mo-

mento do crime o que

prova o fato de nenhuma

arma ter sido encontrada

no local. Testemunhas

honestas podem confir-

mar o que digo, e per-

gunto, como, desarmado,

poderia ter disparado

contra seu assassino? A

pretensa legitima defesa

oferecida pelo autor do

homicídio, não passa, as-

sim, de uma trovata

curialesca".
"Esta 

versão, conti-

nuou osr. Antônio, artifi-

cialmente criada por
uma hábil engenharia de

defesa, a fim de transpor

a dificuldade inicial re-

presentada pela existén-

cia de três agressores a

um cidadão desarmado,

trucidado em via pú-
blica, na presença dos fi-

lhos, duas crianças órfãs

marcadas para sempre

pela brutalidade inoni-

mada".

0 irmão do corretor

garante que Arione Lins

participou ativamente do

homicídio. 
"A 

nossa fa-

mília não interessa acu-

sar inocente, mas, ape-

nas, perseguir a punição
dos verdadeiros culpa-

dos, tanto assim que não

acusamos Jovany Sam-

paio de participação de-

cbiva, a não ser a pre-
sença armada, encoraja-

d ora e solidarizante. O

que não aceitamos é a ne-

gativa cinica da co-

autora Arione Lins".
"Se 

Arione não ti-

veaae participação no co-

varde homicídio, porque
• advogada da família

Sampaio, Teócrito

Guerreiro, foi de ime-

diato procurado por Odo-
cil para assisti-la na
Delegacia de Plantão?"
Indaga o irmão da ví-
tima, que prossegue: 

"Só

cabe uma resposta, tendo
se evadido, ele sabia que
seria presa em flagrante

porque todas as testem u-
nhas haviam presenciado
a ação covarde e decisiva
da co-autora, que con-
correra decisivamente

para a morte de Gilvan".
"Apesar 

de tudo,
não queremos vingança,
mas apenas a punição
dos culpados. Para tanto,
constituímos advogado,
na pessoa do criminalista
Bráulio Lacerda, a fim de
auxiliar na acusação dos
criminosos e manifesta-
mos nossa irrestrita con-
fiança nas autoridades
constituídas e no Poder
Judiciário, cuja decisão
final acataremos com res-

peito e serenidade, por-

que sabemos será justa e
imparcial, sem receio dos

poderosos do dia", con-
cluiu.

DEPOIMENTO

O delegado José Ed-
son Barbosa afirmou que,
ainda nesta semana, vai

interrogar a Relações Pú-
bücas, Arione Lins de
Lima, presa em flagrante

como co-autora do assas-
sínio de Gilvan Coelho,

pois as testemunhas afir-
maram ter visto quando
ela desferiu uma garra-
fada na nuca do corretor,

deixando-o cambaleante,

o que facilitou a ação de

Odocil Neto.

"O 
caso está pratica-

mente solucionado, res-

tando apenas serem elu-

cidados alguns detalhes

como, por exempk), de-

terminar se a vítima por-
tava ou não uma

arma, o que é fundamen-

tal. Até agora, apenas

uma testemunha, Henri-

que Miranda, afirmou ter

visto uma arma junto do

corretor. Ele disse que
viu uma Beretta junto ao

corpo, mas, ao voltar

para apanhá-la, a

mesma havia desapare-

cido", afirmou o dele-

gado.

Sobre a participação
de Odocil e Jovany Sam-

paio nas mortes dos pri-
mos Augusto e Vicente

Alencar, ocorridas no ano

passado, o policial disse

que 
"tudo 

está em fase de

suspeição. Esta hipótese

foi levantada quando
Arione forneceu o tele-

fone dos acusados na

morte de Gilvan, e logo

verifiquei que era da casa

de Avelar Sampaio, o que

permitiu a identificação

dos dois".

Promotor

denuncia

sargento

O promotor Enéas
Chavss, da 1* Vara doi
Delitos contra o Patrimô-
nio, denunciou o sargento
reformado do Exército,
Jorge Everaldo Calmon
Mendes, e Humberto
Coriolano de Mendonça,
26 anos, pernambucano,

que w diz índio da tribo
Fulni-O, de Águas Belas e

protegido pela Funai,
como incursos nas penas
do artigo 171 do Código Pe-
nal, por ludibriarem o co-
mércio fazendo compres,
sem 

pagar 
suas dividas.

Jorge Everaldo Cal-
mon Mendes, pretendendo
adquirir mercadorias nas
lojas da cidade e tendo seu
nome 

"vetado" 
no Serviço

de Proteção ao Crédito,
combhou com o seu co-
nhecido Humberto

Coriolano de Mendonça a
utilização do nome deste
no contracheque daquele,
expedido pelo Exército,
além de fazê-lo passar por
motorista daquela enti-
dade.

Dessa forma conse-

guiram adquirir nas lojas
Primavera, da Rua Nova,
diversas mercadorias. Ao
usarem o mesmo sistema
na filial da Rua do Rangel
foram surpreendidos e le-
vados à Polícia onde con-
fessaram o mesmo golpe
aplicado na Mesbla.

A Secretaria da Se-

gurança Pública juntou ao
inquérito folhas de antece-
dentes do militar apon-
tando um homicídio, uma
receptação de furto, e

quatro casos de estelio-
nato. Só da Mesbla os vi-

garistas levaram merca-
dorias no valor de Cr$ 112
mil e 500 cruzeiros, se-

gundo relatório apresen-
tado pelo delegado Cláu-
dio Alberto Soderini.

Prefeito

sofre

atentado

petrolAndia — A

polícia ainda não identifi-

cou os três elementos que,
armidos de revólveres,

tentaram assassinar, na

noite de domingo, o pre-
feito do município, José

Dantas, no momento em

que ele deixava a igreja

onde fora, em companhia

da famflia, assistir ao casa-

mento de um amigo.

0 atentado causou
surpresa na cidade, onde o

prefeito goza da estima de

todos e, aparentemente,

não possui inimigos. Um

policial encarregado das

investigações afirmou que
"é 

possível que os pis-
toleiros sejam de outro

município, pois, pelos da-

dos característidbs forneci-
dos pelas testemunhas,
não acreditamos tratar-se
de ninguém daqui .

Ontem, o prefeito foi

para a capital a fim de

avistar-se com o governa-
dor Marco Maciel, a quem
vai relatar o atentado de

que foi vitima, assim como

pedir providências no sen-

tido de agilizar as diligên-

cias visando esclarecer os

fatos.
Revoltado, o deputado

Carlos Caribé afirmou que"estamos 
vivendo um

mundo de violência, onde
o respeito á vida nada está
valendo. Na audiência que
vou ter com o governador,

pedirei sua atenção para
esses atentados que vêm
ocorrendo em algumas ci-

dades do nosso Estado".
Ele pediu ao secre-

tário da Segurança Pú-

blica, Sérgio Higino, que
determine diligências para

3ue 
possam ser identifica-

os e presos os três elemen-
tos responsáveis pelo aten-

tado.
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1 Entrega imediata

< Projeto, instalação e

• Componentes internos - menores

preços, melhores condições

interno*

O presidente da Co-
missão de Justiça e Paz,
Pedro E uri co Barros, de-
nunciou ontem ao secre-
tário de Justiça do Estado,
Luiz Gonzaga de Vascon-
celos, a prisão irregular de
menores, submetidos a
violências físicas, por
agentes da Delegacia de
Menores de Caaa Amarela.
De acordo com as informa-

ções do advogado da CJP,

o caso teve início no último
dia 6, na favela Bola na
Rede, quando a menor, de
14 anos, Solange Henrique
Gomes, foi presa e espan-
cada, sem qualquer motivo

justificável.

Segundo as testemu-
nhas, os policiais abor-
daram a menina, exigindo

que esta dissesse onde se
encontrava seu irmão de 16
anos, José Henrique Go-
mes. Como se recusasse a
fornecer qualquer informa-

ção, foi arrastada por trés

agentes até uma viatura

estacionada nas proximi-
dades e espancada nas cos-

tas e. no rosto, sendo, em
seguida, algemada e le-
vada a Delegacia de Casa

Amarela.

Lá permaneceu cinco
horas detida e algemada
num bujãode gás existente
na sala de capturas, sendo

poeta em liberdade através
da interferência da mãe

que, entrentanto, recebeu
ordens de apresentar o fi-
lho ao delegado. De volta ã
Delegacia, em companhia
do filho, recebeu com
surpresa a notícia de que
José Henrique Gomes tam -

bém ficaria detido, sob a
acusação de prática de de-
sordens, conforme explicou
o delegado Antônio Carlos
Cavendish Moreira.

Acompanhada de tes-
temunhas e do presidente
da CJP, a mãe dos dois
menores compareceu on-
tem à Delegacia, sendo in-
formada de que seu filho
seria encaminhado ao Jui-
zado de Menores. Diante
dos protestos do advogado,
o bel. Antônio Carlos

Moreira atirmou que 
"o

Código de Menores não es-

pecifica o lugar onde pren-
der menores, além de que
em delegacia não tem lu-
ftar apropriado para o reco-
Ihi mento de presos". O
delegado negou-se ainda a
informar o nome do agente

que havia esbofeteado
Solange Henrique Gomes,
apesar deste ter sido iden-
tificado pela menor em

presença do delegado.

Diante da arbitrarie-
dade cometida e do cará-

ter irregular das prisões, o
advogado Pedro Eurico
Barros solicitou ao secre-
tário de Justiça, que au-
torizasse a abertura de in-

quérito a fim de investigar
as denúncias, para que fos-
sem punidos os responsá-
veis. Na ocasião, Luiz
Gonzaga de Vasconcelos
assegurou que tomaria as
medidas competentes,
compreendendo que 

"o

problema do menor não

pode ser tratado com re-

pressão, mas com preven-
çáo".

Deputados revoltados com

declarações de 

procurador— "Não 
há explicação

e não sei se isso é verda-
deiru. Não acredito, con-

tudo, que o procurador te-
nha f«to tal declaração,

mesmo porque não tem
sentido". A afirmação é do

deputado Carlos Caribé,
comentando noticias vin-
culadas nos jornais de on-
tem nas quais o procurador
geral da República, Ino-
cencio Mártires Coelho,
assinalava que seu colega
Pedro Jorge de Melo, 

"fal-

tou com a isenção, impar-
cialidade e serenidade na
condução do inquérito

pare apurar responsabili-
dades no desvio de verba
do Banco do Brasil ("es-
càndalo da mandioca"),
da agência de Floresta".

O parlamentar
mostrava-se surpreso com
o noticiário, e durante toda

a tarde tentou comunicar-
se por telefone com Inocén-
cio Coelho, não conse-

guindo, porém, encontrá-lo
em Brasília.

Também procurador
da República, licenciado,
Carlos Caribé foi taxativo:
"Formulo 

um apelo atra-
vés do Diário de
Pernambuco para que se
respeite a instituição do
Ministério Público, assim
como a memória do nosso
saudoso colega".

DEFESA

O deputado Mansueto
de Lavor como outros

parlamentares não quis se

pronunciar na Assembléia
Legislativa.

Seu ponto de vista,

porem, é que 
"se 

não forem
apócrifas, as declarações

do procurador geral da Re-

pública ontem publicadas,
constituem a defesa prévia
do homicídio que trucidou
o procurador Pedro Jorge.

"Sob 
o pretexto de ex-

plicar o afastamento deste
do processo conhecido
como escândalo da man-
dioca, o procurador tenta
desfazer o conceito profis-
sional daquele que tcrmi-
nou como um mártir da
•Justiça, assim tido por to-
dos os que o conheciam e
cuja probidade, correção e
imparcialidade foi ates-
Uda de público pela Asso-
ciação dos Procuradores da
República", disse ele.

Mas ressalvou: "Por

seretn de tal modo contra-
ditórios, estarrecedores e
intranqüilizadores prefiro
acreditar que se trata de
um lapso de comunica-

çáo".

Dono de engenho tenta

assassinar trabalhador

"Enéias 
Cabral de

Melo, proprietário do en-

genho Firmeza, em Vicén-

cia, contratou um pis-
toleiro profissional, a fim

de assassinar o trabalha-

dor rural Júlio Ferreira,

per ter este reclamado seus

direitos trabalhistas".

Esta denúncia foi feita

ontem pelo presidente da

Federação dos Trabalha-

dores na Agricultura, José

Rodrigues, que chamou a

atenção das autoridades
"para 

o clima de violência

que continua marcando o

campo pernambucano e

para a necessidade de que
os fatos sejam devida-

mente apurados a fim de

que as pessoas envolvidas

na trama sejam punidas".
Segundo José Rodri-

gues, 
"o 

conflito teve início

no último dia 8, quando
Enéias Cabral de Melo dis-

parou dois tiros de rifle

contra o trabalhador, sem

conseguir, no entanto,

alvejá-lo. Reagindo à
agressão, o agricultor

enfrentou uma luta cor-

poral com o senhor de en-

genho, munido de uma
chave inglesa, provocando-
lhe algumas escoriações, e
fugindo em seguida".

Em vista disso, o

proprietário do engenho
Firmeza denunciou o caso
à Polícia, que prendeu o
trabalhador. 

"No 
dia se-

guinte, entretanto, Júlio

Ferreira foi solto por de-
terminação do delegado".

De acordo com as declara-

ções fornecidas pelo presi-
dente da Fetape, 

"não 
con-

seguindo punir o trabalha-
dor pelas vias legais,
Enéias contratou o pis-
toleiro Severino Gomes de

Souza, conhecido como

Biu do Bodee residente em

Itaquitinga. O pistoleiro

chegou inclusive a se

deslocar até Vicéncia, a
fim de acertar detalhes
com o senhor de engenho e
Desauisar a situação local
para armar uma embos-

cada".

O fato, entretanto,

chegou ao conhecimento
do sindicato que, imedia-
tamente, denunciou á
Polícia. Por ordem do dele-

gado José Ribeiro Uchoa,
Biu do Bode foi preso, jun-
tamente com Severino Ben-
vindo de Freitas, que con-
fessou ter servido de inter-
mediário entre o senhor de
engenho e o pistoleiro. A
Polícia ainda não concluiu

o inquérito, que encontra-
se em fase inicial. Hoje, o
delegado deverá ouvir o
depoimento de Enéias
Cabral de Melo enquanto
busca maiores informações
sobre os antecedentes de
Biu do Bode, acusado de
ter praticado vários crimes
em Nazaré da Mata.

Assassinado com cinco

tiros agente da Justiça

Com cinco tiros de re-
vólver foi morto, na noite

de ante-ontem, em Janga-

dinha, Jaboatão, o agente

de Polícia de Menores,

Valdir Muniz Couto, de 43
anos, por desconhecidos, com

os quais discutiu moftien-
tos antes, por motivos

ainda ignorados.

O caso será apurado

pelo delegado de Jaboatão,

Zacarias Cardoso, que ins-

taurou

minou

inquérito e deter-

investigações em

torno do crime, ocorrido de

maneira misteriosa. 0 fato

foi comunicado ao dele-

gado de Plantão, José

Amaral, que compareceu

ao local em companhia de

técnicos do IPT e IML, que
efetuaram o levantamento

do corpo.

Ao chegar a Jangadi-

nha, os agentes de Plantão

encontraram apenas os sol-

dados da Polícia Militar,

Hamilton Francisco Sousa

e João Manoel da Silva. Os

dois militares nada sou-

beram informar sobre a
morte do agente de policia,
alegando que estavam nas

proximidades e ouviram os
disparos".

"Nós 
estávarr)os con-

versando na esquina com
outros amigos e ouvimos os

estampidos. Corremos para
o lado de cá e encontramos
o corpo no chão todo en-
sanguentado. Ficamos
aqui e não vimos ninguém
correndo", afirmou o sol-
dado Hamilton Francisco.

Polícia 
procura 

criminosos

MTELEVOGUE: 325-0105

Peça a visita de um projetista sem compromisso. I

r. rnn^nt 
"M.1).' '..'Trn

: Av Cons nquiar. M?9~Tei 325010b
Rua Ameha 293 Graças Tol 231 *>4''

Av Gelihu Vargas 27f> LoiatfTni 4?9-2lX)>

A polícia ainda não

tem pistas para descobrir

quem matou, na madru-

gada de segunda-feira, o

motorista do Bandepe, Ed-

valdo Monteiro Maga-

lhães, de 46 anos, atingido

por tiros de revólver

quando saia de sua resi-

dência, na Rua Condessa

de Barrai 119, Imbiribeira.

A principal suspeita

até o momento é de que o

motorista tenha sido ví-

tima de assaltantes pois,
sua esposa, Maria de Fá-

tima, o encontrou baleado

no interior da camionete

pertencente ao estabeleci-

mento bancário onde tra-

balhava, sem documentos

e sem dinheiro.

VIAGEM

Durante as primeiras
investigações policiais, os

agentes da Delegacia de

Homicídios conversaram

com a esposa da vitima,

que informou que ele ia

viajar a serviço do Ban-

depe para vários munici-

Eios 

do Sertão de Pernam-

uco. 
"Eu 

estava dormindo

e, de madrugada, acordei.

Sai e encontrei meu

marido morto no interior

do carro, era mais ou me-

nos umas três horas".

Os agentes da Delega-

cia Especializada interro-

garam, ainda, vários mora-

dores da Rua Condessa de

Barrai, mas ninguém

soube dar detalhes do caso,
alegando a maioria que es-

tava dormindo na ocasião,

tendo apenas ouvido os

disparos feitos pelo crimi-

noto. Os peritos do Insti-
tuto de Policia Técnica in-

formaram que o motorista

foi morto com um tirn na

cabeça.

pn-

Atropelado e morto

ü operário .losé Antônio de Santana, 24
anos, Alto da Bela Vista nç 173, Cavaleiro, foi
atropelado e morto na BR-232, km 15,
Curado I, pelo caminhão de placa MC-0460-
PE. O motorista, que não prestou qualquer
socorro a vítima, não foi identificado.

Morto em mercado

No interior do Mercado Publico de Ato-
gados, o indivíduo conhecido como José Ma-
noel Lima, 19 nnos. residente na Rua dos
Pescadores s/n. Estrada dos Remediou, ma-
tou com trés facadas o comerciario José Féhx
da Silva, 23 anos, residente nu Rua da Roda
n" 156, Coejue. 0 criminoso foi linchado por
populares e familiares da vítima. José Félix
foi internado no Hospital da Restauração em
estado grave, falecendo ao receber os
meiros socorros.

Agente assassinado

O agente de menores Valdir Muniz
Couto, 43 anos, de residência ignorada, foi
morto com cinco tiros de revólver. Foram
apontados comosuspeitos do homicídio solda-
dos dn Polícia Militar de Pernambuco não
identificados. Presenciaram o crime Hamil-
ton Francisco de Souza e João Manoel da
Silva residentes na Rua Abraão Nunes n 04.
Jangadinha, e rua Leandro Barreto n 356,
Jardim São Paulo. A vitimo foi assassinada
em um matagal Ho Sitio Jangadinha

Mulher esfaqueada

A doméstica .losefa Dias de Lima, 32
anos, residente no Corrégo do Inácio n" 65,
Casa Amarela, discutiu com a mulher conhe-
cida como 

"Socorro" 
que lhe deu uma tacada

no braço esquerdo. A vítima foi socorrida ao
Hospital da Restauração, onde permanece
internada.

Medida salutar

Do pát io do estacionamento privativo da
Prefeitura du Cidade do Recife foram rouba
dos uma moto Honda e um Volkswagen, em
conseqüência da facilidade que existe de pe-
netração de pessoas estranhas no local. Vi
sando coibir os abusos e a entrada de elemen-
tos estranhos ao setor privativo dos funcio-
nários, o departamento de administração do
prédio da Prefeitura, através de seu diretor,
Fernando Bezerra, criou um cartão que é
entregue ao proprietário do veículo quando
de sua entrada no estacionamento. Ao sair, o
usuário devolve o cartão ao guarda responsá-
vel pelo local. Em caso de perda, o usuário
fica na obrigação de apresentar documentos

pessoais e do automóvel, sob pena de ter o
carro apreendido para averiguações. Espera-
se que a medida venha trazer maior se-

gurança para os carros pertencentes aos fun-
cionários da Prefeitura da Cidade do Recife.

Menor alvejado

O menor Valdir Coelho Ramos, 17 anos,
residente na Rua Sheila n? 122, São Lourenço
da Mata, discutiu com um desconhecido que
bebia cachaça em uma barraca, e se deu
mal. Na confusão, o desconhecido sacou de
um revólver e atirou, atingindo a vítima á al-
tura da cabeça. O menor foi soccrido em es-
tado desesperador para o Hospital da Re*-
tauração, onde os médicos tentam salvá-lo.

Assaltado e baleado

O aposentado Antônio Cosmo de Souza,
41 anos, residente na Rua Córrego da Areia
n" 1229, Nova Descoberta, Casa Amarela, foi
assaltado nas imediações de sua residência

por trés marginais armados de revólveres que
lhe tomaram a carteira. A vítima reagiu e
terminou sendo baleada no braço direito. Os

criminosos fugiram, tomando destino ig-
norado. A vítima foi internada no Hospital
Agamenon Magalhães.

Garçonete agredida

A garçonete Elizãngela Silva dos San-
tos, 18 anos, residente na Rua da Guia n° 238,
bairro do Recife, trabalhava em um har lo-
calizado na zona do baixo meretrício quando
uma mulher, de cor morena, trajando vestido
vermelho, aparentando 27 anos, comeu, be-
beu e recusou-se a pagar. A garçonete discu-
tiu com a desconhecida, que revidou e
aplicou-lhe socos e pontapés. A vitima foi
medicada no Hospital da Restauração, onde
chegou com ferimentos e contusões.

Tentou a morte

O operário Manoel Pessoa da Silva Fi-
lho, 40 anos, residente na Rua Tasa Amarela
n' 92, Casa Amarela, sentindo-se desprezado

pelos familiares, trancou-se em um quarto da
residência e enfiou uma faca-peixeira a al-
tura do coração. Sangrando abundante-
mente, o suicida foi conduzido ao Hospital
da Restauração, onde os médicos tentam
salvá-lo.

Gomerciário absolvido

0 Tribunal do Júri do Recife absolveu,

ontem, por sete votos a zero, o comerciário

Mário de Moraes Tavares, 20 anos, acusado

de co-autoria do homicídio praticado por seu

irmão Alexandre da Silva Moraes contra

Arlindo Pedro de Santana, dia 31 de de-

zembro de 1980, no bairro de Casa Amarela.

A defesa teve pouco trabalho porque o

promotor Nelson Souto foi o primeiro a pedir
a absolvição do réu, levando em conta os an-

tecedentes e as boas qualidades de que ele é

portador.
No final, após a reunião do Conselho de

Sentença, o réu ouviu a sentença proferida

pelo juiz Nildo Neri dos Santos, absolvendo-

o por sete a zero.

Disse o promotor Nelson Souto, 
"estou

me preparando para quando me aposentar,

fiz minha primeira defesa, obtendo unanimi-

dade". Amanhã, haverá nova sessão do Tri-

bunal do Júri com o julgamento do cabo João

Rodrigues, acusado de homicídio, tendo

como defensor o advogado Bráulio Lacerda.

Na promotoria da 2' Vara do Crime vol-

tará a funcionar o promotor Nelson Souto.

• Componentes internos - menores

pre f os, melhores condigOes
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Cr FLAGRANTES =VI

RELIGIÃO

MCC — "A Verdade vo* Liber-
tará" e 

"Eiperança 
Pascal" lio oi te-

mau que serão analiaadoi amanhã por
José Rafael de Menezea e dom Baaüio
Penido, em encontro de reflexão que
começará às 8h30min e se encerrará át
17h.'tUmin, com a celebração de uma
musa no Colégio Dom Boaco — Av.
(ieneral San Martin, em frente à
Chesf. O Movimento de Cunilhoa de
Criatandade, que promove o encontro,
convida os componentes do MCC e

pessoas interessadas no estudo e refle-
xáo de temas cristãos. Não será serviçc
almoço, devendo os participantes le-
varem suas refeições para uma mesa
comunitária.

CONCURSO

MUSICA — Instrumentistas de
todo o Norte e Nordeste que desejem
concorrer ao I Concurso Nacional da
¦Jovens Intérpretes da Música Bra-
sileira. instituído pela Funarte, atra-
vés do Projeto Memória Musical Bra-
sileira. poderão fazer inscrições na
Fundação de Cultura Cidade do Recife

Praça (len. Abreu e Uma, s/n,
Santo Amaro, até o dia 

'10 
deste mês. A

Fundação de Cultura Cidade do Recife
foi escolhida pela Funarte como órgão
responsável pela divulgação do cer-
tame e posto regional das provas semi-

finais do concurso, a serem realizadas
em maio, no Teatro Santa Isabel.

O concurso é aberto a jovens
instrumentistas brasileiros ou residen-
les no Pais por mais de ires anos conse-
cutivix ou cinco alternados e que não
hajam completado !l() anos de idade
até o dia 

'<() 
de maio de 1982. Poderão

se inscrever solistas de qualquer
instrumento, exceto órgão. Inatrumen-
tos melódicos poderão ter acompanha-
muito de piano. Não serão admitidos
instrumentos nem equipamentos
eletroacústicos. Os premiados ga-
nharão dinheiro e mais depósito em

poupança Hirnerj. Melhores informa-

çõeH e o regulamento podem ser obti-
dos na Fundação de Cultura da Cidade
do Recife.

CURSOS

SUPKRVISOR — O Senac vai

pmmover no próximo dia 15, curso de
supervisor de vendas, ministrado pelos
pmfessores Bento Pimer.tel de Albu-

querque. bacharel em Administração

de Empresas, e Josa F. Freire, ba-
chorei em Direito e gerente de vendas.
O curso tem como pré-requisito ex-

per iene ia profissional. Inscrições no
Senac — Av. Visconde de Suassuna,
í>0U, Boa Vista.

000

PRE-ESCOLAR — Com o obje-
tivo de aperfeiçoar e cadastrar profet-

sores que atuem ou pretendam atuar
em classes de pré-eacolar, o Cria tive
estará realizando no próximo més um
curso de Educação Pré-Escolar, mi-
nistrado por especialistas na área. Do

programa a ser desenvolvido constam:
Os fundamentos da Educação Pré-
Escolar, As características evolutivas
da criança segundo Piaget, Asativida-
des psicopedagógicas e 0 desenvolvi-
mento lógico-matemático. Informa-

E~es 
e inscrições: Rua da Glória, 459,

>a Vista. Fone: 222.6921.

000

CUSTOS — 0 Instituto Euvaldo
Lodi promoverá de 29 deste mêa a 2 de
abril, curso de Atualização em Custos
Industriais, tendo como instrutor
Mauricio Wanderley, analista de 0 &
M da Chesf. Inscrições e informações
no Instituto Euvaldo Lodi — IEL/PE
— Rua Marques do Recife, 154, Edf.
Limoeiro, 5* andar. Fone: 224.7100.

000

ODONTOLOGIA - A Pós-

graduação de Odontologia e o Departa-
mento de Clínica e Odontologia Pre-
ventiva da UFPE estão 

promovendo
cursos de Educação Continuada para
profissionais odontólogos que desejem
atualizar ua seus conhecimentos. Neste
més de março, os professores Ageu
Sales e Suely Baptista Oliveira mi-
nistram curso de Radiologia Odontoló-

gica. Dentre os cursos programados
para este ano, constam: Amálgama e
Resinas Compostas, Cirurgia Odon-
:ológica, Patologia Clinica e Odonto-
Pediatria. As inscrições poderio ser re-
alizadas na Pós-Graduação de Odon-
tologia, Instituto Básico, Ia andar, Ci-
dade Universitária, onde poderão ser
fornecidas melhores informações sobre
os cursos.

ooo

INGLÊS — As professoras Elisa-
beth Sherrill e Evelyn Houllou infor-
mam que esta sendo lançado algo novo
no ensino e prestação de serviços na
língua inglesa nesta cidade. 

"Anist —

Assessoria Geral na Língua Inglesa
Ltda.," promove cursos de inglês em
empresas, bancos e até clubes sociais,
além de fazer traduções e fornecer in-
térpretes pare conferências e outros
serviços de traduções da língua in-

glesa. Maiores informações pelo tele-
fone 241.0364.

EXPOSIÇÃO

PIEDADE — Na próxima quinta-
feira, ás 17 horas, na Galeria Massan-

gana, em Casa Forte, a Fundação Joa-

quim Nabuco abrirá a exposição de

pintura da artista plástica Piedade.

São 23 trabalhos a óleo que comporão a
mostra "Exercícios", 

na Galeria Mas-

sangana, Av. 17 de Agosto, 2187, Casa
Forte.

LANÇAMENTO

ÁLBUM — "Memória* 
de Per-

nambuco — Álbum para o* amigos das
Artes — 1863", reunindo pela primeira
vez a coleção completa das 33 gravuras
de Luís Schlappriz, graças ao trabalho
do pesquisador Gilberto Ferrez, será
lançado hoje, ás 18 horai, no Museu da
Cidade do Recife, no Forte das Cinco
Pontas, em solenidade presidida pelo
prefeito Gustavo Krause.

POSSE

CoidicioMdordt*

previsao dotemp6

ETFPE — Hoje, ás 20 horas, toma

Cse 
o novo Conselho Conaultivo da

ola Técnica Federal de Pemam-
buco, em solenidade que se realizará
no auditório da Escola, com a presença
do professor Antônio de Albuquerque
Souza Filho, secretário de Ensino do 1"
e 2" graus do MEC.

FALECIMENTOS

PROFESSOR SEBASTIÃO PU-
BLICO DE ALBUQUERQUE - Fale-
ceu em sua residência, no dia 3 deste
mês. Foi mestre de várias gerações no

Recife e Olinda, tendo lecionado Por-

tuguês e Francêa durante mais de 50

anos, no Colégio São Jcaé e Academia
Santa Gertrudes. Em Pernambuco, foi
um dos poucos professores a ensinar o
esperanto. Publicou uma Gramática
Expositiva da Lingua Portuguesa.

NO EXTERIOR - JOHN BELUSHI
— Aos 33 anos, devido a uma dose ex-
cessiva de heroína e cocaína. O come-
diante John Belushi, considerado o
anti-herói do cinema e televisão norte-
americanos, que se tornou famoso com
O seriado para a TV 

"Saturday 
Night

Ljve", fai enocntzado moto em sua cama

no Hollywood Hotel, na sexta-feira úl-

tima. 0 comediante, que também
apareceu nos filmes 

"Animal 
House",

"The 
Blues Brothers" e 

"Neighbors",

freqüentemente fazia piadas sobre a
cultura das drogas, particularmente
da concaína em seus números.

RENE NELLI — Aos 76 anos, em
Carcasona, França. Poeta, escritor e
filósofo francês, René Nelli era mun-
diabnente famoso por seus estudos
sobre os cátaros. Premiado várias ve-
zes pela Academia Francesa de Letras,
conquistou fama mundial por seus es-
tudos sobre a seita religiosa dos cátaros

que se propagaram pelo sul da França

no Século XII. O Papa Inocéncio III or-
denou uma cruzada contra os rebeldes.
Entre as principais obras de René
Nelli, destacam-se "La Vie Quoti-
dienne Des Cathares Languedociens
au XIII éme Siécle" e 

"Le 
Journal

Spiritual d'un Cathare D'Au-

jourd'hui".

MISSA - 7" Dia - PHILOMENA
MACHADO FERNANDES DA
SILVA — As 19 horas, na Matriz de
Nossa Senhora do Rosário do Pina. A
família manda celebrar.

Fornecida pelo Instituto

de Meteorologia • MA

PERNAMBUCO

PERNAMBUCO — Tempo parcialmente nublado a nublado com
chuvas a Oeste • Litoral, temperatura estável, máxima: 28/30. mi-
nima: 23/25, ventos Este fracos, visibilidade boa.

RECIFE

RECIFE — Tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas
isoladas, temperatura estável, ventos Este fracoe, visibilidade boa

Temperatura (Ontem) máxima: 29.7"; mínima: 22.2°

Chuva (Ontem): 7.0mm; acumulada ests més: 32.6mm; normal
menaal: 197.0mm.

MARES - Preamtr: 4h20min: 2.20m; 16M7min 2.10m. Biàlis-
mar: 10h40min: 30cm; 22h47min: 40cm.

NQ8 ESTADOS

Maranhão: Tempo parcialmente nublado a nublado, temperatura
estável, máxima: 29/31, minima: 23/26, ventoe NE fracos, visibili-
dade boa.
Piaui: Tempo parcialmente nublado a nublado com chuvas isola-
das, temperatura estável, máxima: 29/31, minima: 22/24, ventoe
NE fracoe, visibilidade boa.

Ceará: Tempo parcialmente nublado a nublado com chuvas espar-
sas, temperatura estável, máxima: 28/30, minima: 23/25, ventos
variáveis fracos, visibilidade boa.

Rio Grande do Norte: Tempo parcialmente nublado a nublado
com chuvas no Litoral, temperatura estável, máxima: 28/30, mi
nima: 22/24, ventos Este fracos, visibilidade boa

Paraiba: Tempo parcialmente nublado s nublado com chuvas no
Litoral, temperatura estável, máxima: 28/30, minima: 22/24, ventos
Este fracos, visibilidade boa.
Alagoas/Sergipe: Tempo parcialmente nublado a nublado com
chuvas isoladas no Litoral, temperetura máxima: 31/33 (AL) e
.'30/32 (SE), minima: 23/25, ventos Este fracos, visibilidade boa

NAS CAPITAIS

HAo Luia/Teresina: Tempo parcialmente nublado em Sào Luta e
parcialmente nublado a nublado com chuvas ocasionais em Tere-
sina. Temperatura estável, ventoe NE fracos, visibilidade boa.

Fortaleaa/Natal: Tempo parcialmente nublado a nublado com
chuvas isoladas, temperatura estável, ventos Este fracos, visibili-
dade bos

Joio Pessoa: Tempo parcialmente nublado a nublado com pança-
das isoladas, temperatura estável, ventos Este fracos, visibilidade
boa.

Maceió/Aracaju: Tempo parcialmente nublado a nublado com
chuvas ocasionais, temperatura estável, ventos Este fracos, visibili-
dade boa.
Salvador: — Tempo parcialmente nublado a nublado com chuvaa
ocasionai», temperatura estável, ventos NE/E fracos, visibilidade
boa.

Com Sprinqer o clima o outr< j

* 
As notícias divulgadas nesta

coluna são gratuitas. Correspondên-

cia para 
"FLAGRANTES", 

a/c de

Marilourdes Ferraz, — Redação do

DIÁRIO DE PERNAMBUCO.

RICARDO LACERDA DE

ALMEIDA BRENNAND

tV 

DIA

Armando Monteiro e senhora, Armando Mon-

teiro Filho e família, Humberto Mamede de

Pontes e família, Rômulo Dourado de Q. Mon-

teiro e familia, e a família de José Múcio Monteiro convi-

dam os seus parentes e amigos para a missa que será

celebrada por alma do seu prezado amigo — Ricardo La-

cerda de Almeida Brennand —, no dia 15 de março ás 19

horas, na Matriz do Espinheiro.

PEDRO RIBEIRO DE

ALBUQUERQUE

SÉTIMO 

DIA

MARIA PEDROSA RIBEIRO,

ABELARDO RIBEIRO PEDROSA, es-

posa e filhos, AMAURY PEDROSA RI-

BEIRO, esposa e filhos, RENATO RIBEIRO

PEDROSA, esposa e filhos, DJAIR PEDROSA DE

ALBUQUERQUE, esposa e filhos, famílias Ri-

beiro, Pedrosa e do Egito, convidam seus parentes
e amigos para assistirem às missas que mandam

celebrar pela alma do seu inesquecível esposo, pai,
sogro e avô, PEDRO, a serem realizadas no dia 12

(hoje), ás 19.00 hs, na Igreja da Torre, nesta ci-

dade, dia 13 (amanhã), às 19.00 hs., na Matriz da

cidade de Vicéncia, e, no dia 14 (domingo), ás 16,30

hs., na Matriz de São José, em Carpina.

Agradecem aos que comparecerem a este ato

de fé cristã.

HENRIQUETA MALTA

ALENCAR

(DANA)

MISSA 

DE 7' DIA

Antonio Ribeiro Malta esposa e filhos, gen-
ros e netos; Famílias Malta e Malta

Alencar convidam parentes e amigos para
assistirem à Missa de 7' dia que mandam celebrar

em memória da prima e amiga HENRIQUETA que
será realizada hoje (dia 12) às 18 horas na Igreja do

Bonfim em Olinda.

JOÃO DIAS

MARTINS FILHO

MISSA 

DE 7' DIA

As familias Dias Martins, Asnunçin, Aguiar,
Miranda, Paixão, Lopes de Barro* e Oliveira

participam o falecimento de João Dias Martins
Filho ocorrido dia 6 do corrente, no Rio de Janeiro e con-
vidam para as missas de sétimo dia que serão celebradas
dia doze ás 10 horas na Matriz de St? Antônio e ás 17:30
na Residência de S. José, na Soledade e no dia treze ás
17:30 na Igreja do Bomfin, em Olinda.

ANA MARIA

CAVALCANTI

tT> 

DIA

A família de ANA MARIA CAVAL-
CANTI, seus amigos ecolegas do I.N. A.
M. P S. do Cabo, ainda compungidos

com o prematuro falecimento da sua querida ANI-
NHA, convidam seus parentes, demais colegas e
amigos para a Missa que mandam celebrar em
sufrágio da sua alma, hoje (sexta-feira) as 18.30 na
Matriz de Boa Viagem.

Desde já agradecem a todos os que compare-

IRAYDE DE ANDRADE

MORAES

MISSA 

DE 7» DIA

Rui de Moraes (ausente), esposa, filhos e netos,

Alzira de Andrade Lima, filho e netos, Antônio

Xavier de Morais Coutinho, esposa, filhos e ne-

tos, Jair de Andrade Moraes, esposa, filhos e netos; fa-

milias Ferreira Lima, Andrade Lima, Morais Coutinho,

Moraes Vasconctlos, convidam para as missas de 7' Dia a

serem celebradas nos dias 12 ás 18:00hs no Mosteiro de

São Bento, Olinda, e 13:00 ás 17,30 hs. na Matriz da Boa

Vista, por alma de sua querida IRAYDE DE ANDRADE

MORAES (LAIA).
Antecipadamente agradecem o comparecimento a

este ato de fé cristã.

FELISBELA ALHEIROS

DA COSTA

MISSA DE 30» DIA

e

AGRADECIMENTOS

tA 

família ALHEIROS DA COSTA

convidam seus parentes e amigos

para assistirem a MISSA de 30? DIA

em sufrágio da alma de sua querida, inesque-

cível e sempre lembrada mie, sogra, avó, bi-

savó, cunhada, tia e amiga FELISBELA, a

ser realizada na Igreja de Fátima (Colégio
Nóbrega), ás 18 horas do dia 13 amanhã (sá-
bado)

Agradecem a todos que comparecerem a

este ato de fé cristã.

Agradecimentos:

Agradecem a dedicação dos médicos:

Drs. Alcides Cardoso de Albuquerque Filho,

Enio Laprovítera, Brivaldo Markman, Wal-

demir da Cunha Antunes, Marcelo Maranhão

Antunes, Humberto Maranhão Antunes,

José Nestor Ferreira de Aguiar Neto, Luiz

Fernando Andrade Maciel, Francisco Ban-

deira e Farias, Lucilo Maranhão e também a

todas enfermeiras que a assistiram.

EUNICE MORAES

MISSA DE 7* DIA

tTereza 

Moraes, Auta, Adelma, Efrem, Valdemar, Iraci, Artur

Oscar e José Moraes, José Machado de Farias, Raimundo e

Tereza Santiago, Jesús e Tania Zapata, Roberto e Telma Barreto

Campello, José e Alice Farias, Ricardo, Cláudia, Gustavo, Rodrigo,

Karina, Eduardo, Juliana e Renata, familia Moraes e amigos dolorosa-

mente compungidos com o falecimento de sua querida EUNICE, convi-

dam para a missa de 7» dia a realizar-se na Igreja de N. S. do Perpétuo

Socorro na Madalena no próximo sábado 13 ás 8 horas.

MARIA GADELHA DO ESPIRITO

SANTO

(C0TINHA)

MISSA 

7' DIA

NÜBI0 GADELHA DO ESPIRITO SANTO, esposa, filhos, genro e

neto, IVANDO GADELHA DO ESPIRITO SANTO, esposa e filhos,

ROSSINI BARBALHO GADELHA e esposa, GENERAL PASCHOAL

MARCHETTI, esposa, filhos, noras e netos, RENATO FALANGOLA esposa e fi-

lhos, FERNANDO LUIZ DA SILVA GUIMARÃES esposa e filhos (ausentes),

BASlLIO BARBALHO esposa e filhos, JOÃO CARLOS DA SILVA GUI-

MARÂES esposa e filhos, LUIZ JOSE DA SILVA GUIMARÃES FILHO, esposa

e filha, FLAVIO AUGUSTO DA SILVA GUIMARÃES, esposa e filhos. CARLOS

EDUARDO DA SILVA GUIMARÃES, FAMÍLIAS, GADELHA, BARBALHO,

SIMONETTI, GRILO, REGO FERREIRA, MARINHO E MACHADO convi-

dam os parentes e amigos para a missa de 7° dia, que mandam celebrar por alma

de sua querida mie, sogra, avó, bisavó, tia, prima e amiga COTINHA, no dia 13

(sábado) ás 8.30 hs. na matriz do Espinheiro.

Agradece antecipadamente o comparecimento.
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Coluna do Servidor

j

Prefeituras da RMR vão

abolir alguns documentos

Reconhecimentos de firmas, atestado*

de vida, residência, pobreza, dependência

econômica, idoneidade e de bons anteceden-

tes, são algumas exigências que deverão ser

abolidas nas administrações das Prefeituras

metropolitanas, quando estiver implantado

o programa de desburocratização.

A concessão do 
"habite-se" 

será simpli-

ficada, bem como as licitações, facilitando

assim os contatos entre a comunidade e o

Poder Público, conforme anunciou hoje o au-

Grintendente 

da Fidem, Laudo Bemardes.

formou que o Ministério da Desburocrati-

zação enviará um funcionário qualificado

para ajudar á Fundação na implantação do

programa desburocratizante.

Atividades do DPASI

O secretário do Trabalho e Ação

Social, José Tinoco, aprovou projeto

que amplia significativamente as

atividades do Departamento de Pes-

quisa e Ação Social Integrada —

Dpasi, órgão encarregado da política

de apoio ao migrante. A ampliação

do sistema tem o objetivo de melhor

atender às pessoas necessitadas e

que não têm acesso aos benefícios so-

ciais.

A diretora do Dpasi, professora

Edusa Pereira informou que, de

acordo com as novas determinações

do secretário José Tinoco, o serviço

de atendimento aos migrantes tam-

bém vai ampliar sua atuação nas re-

giões de Arcoverde, Agreste Meri-

dional, Vale do Ipojuca, Mata úmida

e Mata seca.

O Cepres está sendo implantado

como resultado de pesquisa que indi-

cou a existência, só no Recife e em

Olinda, de mais de 800 entidades as-

sistenciais, prestando mais de 2.000

benefícios. Ocorre que a maioria da

população e, inclusive, técnicos de

serviços sociais desconhecem a exis-

tência desse elevado número de entí-

dades e dos benefícios que a popula-

ção mais necessitada pode usufruir.

O Cepres vai informar e orientar

às pessoas carentes do Recife sobre

essa atividade assistencial. O sis-

tema funcionará também em apoio

às próprias entidades prestadoras de

serviços, pois com a falta de infor-

mações ao público, ocorre uma

grande concentraçfio de atendimen-

tos em algumas instituições, en-

quanto outras permanecem quase o-

ciosas.

Psicotécnico

Acolhendo voto do ministro Carlos Ma-

deira, o Tribunal Federal de Recursos deci-

diu que não se configura ilegalidade ou

abuso de poder a exigência de prestação de

exame psicotécnico em concurso público,
cujas etapas e condições são antecipada-

mente divulgadas através de edital.

A decisão do Tribunal Federal e Recur-

sos foi proferida no julgamento de mandado

de segurança impetrado pelo advogado Al-

mir Franco Gunabarino, do Rio de Janeiro,

contra ato do superintendente da Polícia Fe-

deral no Estado, objetivando a impugnação

do exame psicotécnico que o considerou

inapto para o exercício do cargo de delegado

da polícia federal, mediante concurso reali-

zado na Academia Nacional de Polícia.

Entende o impetrante, se trata de
diretriz anômala a realização do exame pai-
cotécnico posteriormente as provas escritas,
considerando, por isso, sua reprovação no
exame, como violação de direito líquido e
certo sob a proteção da legislação vigente.

ETFP Posse

Hoje, às 20:00 horas, no audi-

tório da Escola Técnica Federal de

Pernambuco, será realizada a posse
do novo Conselho Técnico Consultivo

da Escola.

Presente à solenidade, o profes-
sor Antonio de Albuquerque Souza

Filho, Secretário de Ensino de 1* e 2»

Graus, do Ministério da Educação e

Cultura.

Janielse Cunha Pacheco

Como tudo na vida

a 
juventude

também acaba.

Tem muita gente que ainda pensa que a juventude é eterna.
Esquecem att que o salário do aposentado 6 quase a
metade do que recebiam quando em atividade, e o que esse
fato pode representar, amanhã, em dificuldades e apreensões.
Com o plano de aposentadoria do MONGERAL você recebe
a diferença entre o seu salário, quando em pleno trabalho, e o
valor da aposentadoria oficial, mantendo assim seu padrão
de vida habitual.

Nâo corra contra o tempo, quem perde é sempre voed.
Garanta agora uma renda mensal, com correção monetária,

para o resto da vida.

MONGERAll
FUNDADO EM 1835
RECIFE (PE) ¦ Av. Dantas Barreto, 1200 sala 806
Tais.: 224 7367 ou 224 7482

MARIA GADELHA DO ESPlRITO

SANTO

(COTINHA)

tMISSA 

7' DIA

NUBIO GADELHA DO ESPlRITO SANTO, esposa, fllhos, genro e

neto, IVANDO GADELHA DO ESPtRITO SANTO, esposa e filhos,

ROSSINI BARBALHO GADELHA e esposa, GENERAL PASCHOAL

MARCHETTI, esposa, filhos, noras e netos, RENATO FALANGOLA esposa e fi¬

lhos, FERNANDO LUIZ DA SILVA GUIMARAES esposa e filhos (ausentes),

BASlLIO BARBALHO esposa e filhos, JOAO CARLOS DA SILVA GUI¬

MARAES esposa e fllhos, LUIZ JOSE DA SILVA GUIMARAES FILHO, esposa

e filha, FLAVIO AUGUSTO DA SILVA GUIMARAES, esposa e filhos. CARLOS

EDUARDO DA SILVA GUIMARAES, FAMlLIAS, GADELHA, BARBALHO,

SIMONETTI, GRILO, REGO FERREIRA, MARINHO E MACHADO convi-

dam os parentes e amigos para a missa de 7' dia, que mandam celebrar por alma

de sua querida mae, sogra, av6, bisav6, tia, prima e amiga COTINHA, no dia 13

(sAbado) As 8.30 hs. na matriz do Espinheiro.

Agradece antecipadamente o comparecimento.
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Sul-América tem etapa
eliminatória amanhã

Amanhã ás 15h30m,
na piscina do Náutico,
teremos a realização da
fase local do 0 Circuito
Sul-América de Natação,
competição que reúne atle-
tas de todo o País divididos
por Estados e Regiões, de-
vendo a finalíssima ocorrer
no Rio de Janeiro no final
deste semestre.

Na eliminatória de
Pernambuco inscreveram-
se apenas atletas do Náu-
tico, estando programadas
as seguintes provas: 1.500
metros (somente para ho-
mens); 800 metros livres
(somente para moças); 200
metros medley e 100

metros livres (masc. e
fem). Haverá disputas nas
categorias infantil (11 e 12
anos) juvenil (13 e 14
anos); aspitante/seniors
(15 anos e mais). As idades
tém como limite a data de
1" de janeiro de 1982, ou
seja quem completou 12
anos até aquele dia ainda é
infantil. Se atingiu 12 anos
no dia 2 já náo pode in-
tegrar esta categoria, o
mesmo acontecendo em re-
laçáo as outras.

Cada nadador so-
mente poderá disputar
uma prova e a fase semifi-
nal da jornada acontecerá
nos dias 29 e 30 de maio,

aqui no Recife, colocando
em açáo os vencedores da
fase regional nos Estados
da Bahia, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Alagoas e
Sergipe além de Pernam-
buco. Este circuito é patro-
cinado pela Federação
Aquática do Estado do Rio
de Janeiro, com apoio da
Sul-América de Seguros e
alcançou pleno êxito em
1981 quando da sua pri-
meira etapa. Em Recife ti-
vemos uma movimentada
fase regbnal e interesta-
dual, classificando-se di-
versos nadadores pernam-
bucanos para as finais no
Rio.

Londrina, '.'.'.
Cuiabá, Recife. '¦"•*¦

Santos. Bagé etc> \
A assistência v •" •'.

técnica dos V
armários embutidos
Vogue funciona
no Brasil inteiro.

Sem você
eu nfto valho

um fósforo
queimado.

Estamos talando da Inha
Honda 1982 que acaba

de chagar am nossa loia.
Agora com novas coras

a desenhos das
faixas a com o sistema de
economia da combustível

Ecco.ACQ125astà
fazendo até 65 km com

um litro de gasolina
enquanto a ML a a Turuna

fazem até 70 km.
Sem as super-

econômicas máquinas da
Honda astà russo, nào é?
Venha correndo à Moto-
part*.
Floriano Peixoto, ISS —
fone 224-8244
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£ quem entende
de comodidade
usa o Econômico
para pagar
a Celpe.

Na hora de pagar suas contas de luz vencidas,

deixe o Econômico trabalhar ainda mais por você.

Pague suas contas em qualquer dessas agências:

Abreu e Lima, Barreiros, Boa Viagem, Boa Vista,

Cabo, Camutanga, Carpina, Caruaru, Catende,

Caxanga, Garanhuns, Goiana, 
jmjm\

Gravata, Imperador, Imperatriz, UM
Jaboatão, Palma, jw^kSKÁni**
Paulista, Prazeres. Quipapá. (CONOMICO
Rio Branco e Vicência. O Banco da gente.

0 volibol atravessa fase razoável no contexto do desporto amador do Estado

Grande desqfhpara
o amadorismo em82

As primeiras movi-
mentações no amadorismo

pernambucano em 1982
não foram positivas no que
diz respeito as perspecti-
vas da realização de certa-
mes disputados com
equilíbrio ou mesmo emo-

ções em alguns esportes,
devido aos enormes pro-
blema enfrentados pelos
clubes que a cada dia pare-
cem mais fracos estrutural-
mente para participarem
nas citadas competições.

Entre as modalidades
mais atingidas figuram, o
basquete, remo e natação,
embora o volibol, futebol
de salão, hóquei em patins
e kart também tenham
sido atingidos em menor
escala. Quanto aos demais,
como o automobilismo, té-
nis e handebol a situação
em relação ao ano anterior
não deve mudar quase
nada, situando-se os três
num padrão apenas re-
guiar.

PATOS

A recusa dos técnicos
e atletas em defender a
seleção pernambucana de
basquetebol juvenil em de-
cisão anunciada de público
ao presidente da Federa-
ção Pernambucana de
Basquete, Ayrton Santa
Rosa, além de deixar nosso
Estado fora do Zonal Nor-
deste da referida mara-
tona, veio agravar ainda
mais a crise que se arrasta
há muito tempo no nosso
basquete, o que vem impe-
dindo a realização dos
campeonatos no prazo
certo, desde o ano de 1979.

Em conversa com os
dirigentes do Náutico e
Sport (únicas equipes
inscritas na maioria dos
campeonatos oficiais de
81), Ayrton afirmou que
gostaria de começar os
campeonatos da tem-

porada passada o mais
breve possível. Isto ocorreu
antes da recusa dos treina-
dores e jogadores em ves-
tirem a jaqueta azul e
branca. Eles afirmam que
enquanto Ayrton estiver à
frente de entidade, nâo
tomarão parte em ne-
nhuma seleção da FPB.
Nos clubes o desânimo é

geral, pois sem a efetiva-

çáo de certames, os atletas
ficam desmotivados. Mas

quando chega a hora de
atuarem pelo Estado eles
não querem, invocando

problemas que não lhe ca-
bem. Só resta esperar a
marcha dos acontecimen-
tos que de há muito estão
confusos deixando o bola-
ao-cesto cada vez mais dis-

tante de equiparar-se aos
grandes e médios centros.

No remo a situação é
desestimulante aos que de
sejar assistira um campeo-
nato cheio de alternativas,

pois o Náutico está prati-
camente fora da tem-

porada. o que nunca acon-
teceu ao longo da história
do nosso remo. .Sport e
Barroso devem tnmar

parte no evento com ns
rubro-negros tentado seu
11" título consecutivo. Em
maio haverá o Campeo-
nato Brasileiro de Seniors.
no Rio, onde Pernambuco
tentará obter novamente o
vice-campeonato o que
seria excelente para ii
desporto da palamenta, que
ainda tem atleta de grande
categoria em nossas agre-
miações e bem treinadores
podem conseguir resulta
dos compensadores.

A saída de Adriana
Salazar das lides da nata-
ção deixou um vazio im-
possível de preencher por
longo tempo, já que ela era
a única atleta em ativi-
dade capaz de trazer me
dalhas de ouro para nosso
Estado em competições
nacionais. O mès passado
ela participou dos Troféus
Júlio De Lamares e Brasil,
conseguindo cinco meda-
lhas de primeiro lugar nas

provas que disputou,
sendo novamente convo-
cada para a seleção bru-
sileira que vai estar, pre
sente nn Campeonato Sul-
Americano e ("opa Latina.
Mas a sua decisão ds
abandonar a nataçãn, lofo
após o carnaval, deixou a
seleção verde e amarela
desfalcada de um de seus

principais valores.

Anteriormente Fa-
tima Vieira, outra estrela
de primeira grandeza da
natação pernambucana
havia parado e agora, com
a saída de Adriana, as coi-
sas ficam muito ruins para

o Kstado em termos de re-
soltados em competições
naciunais. Os clubes preci-
sam dinamizar suas ativi-
dades nas divisões in-
lerinres, possibilitando as
sim uma renovação capaz
de devolver a Pernambuco
uma liderança que náo lhe

pertence nem M Região.

0 volibol e 0 futebol
de salão, embora em nível
superior aos esportes
acima tambem precisam
melhorar s o trabalho que
vem sendo executado noa
clubes se não é excepcional

pelai menos adapta-se a re
alidade regional. Pelo lute-
boi dc salão n enfraqueci-
mento de clubes tradici >
nais cnmo Náutico e Spnrt
e i (impensado com o surgi-
mento da Associação Atle-
tica Bandepe e Desportiva
Pitu, com elencos capazes
de lutar de igual para igual

pelo cetro. Banorte.
America, Santa Cruz (este
com um time ein condições
de lazer frente aos favori-
tos) e Botafogo completam
o número de disputantes

proporcionando um cam

peonato equilibrado e e-
mocionante.

Mesmo sofrendo os
eleitos dn saída de dois
atletas da seleção bra-
sileira (Maurício Duque e
Leopoldo Casado). 0 ho-

quei ainda pode ser consi-
derado o melhor do Kstado
em termos coletivos, fato
comprovado no ultimo tor
neio interestadual reali-
zado em fevereiro passado,
quando o Sport obteve o
segundo posto com umn
campanha invicta. Depois
veio a convocação para a
seleção brasileira e quatro
atletas de Pernambuco
foram chamados (1 dn
Sport Fred 1'erman. Kn
naldo e Júnior I 1 do
Português Mario GuedesI

que somados aos J MM
encontram-se M Zanini

(Maurício e Lenpiildol to-
talizam seis atletas, em
um total de 10 que defen-
derão o Brasil nn Mundial
de mnin. em Portugal. As

perspectivas sào anima-
doras com relação a lu
turos torneios nacionais nn
¦adulto I os Brasileiros (!;¦
Clubes Juvenil e Infanto-
Juvenil de seleções progra-
mados para o corrente ano

DED confiante no êxito

das seleções escolares
O Departamento de

Educação Física e Despor-
tos através do seu diretor,

professor José Pinto Lapa,
acredita que a realização
dos torneios escolares que
começam amanhã serão de

grande utilidade para a
movimentação de nossos
atletas visando uma cam-

panha positiva nos Cam-

peonatos Brasileiros Estu-
dantis a terem lugar em ju-
lho, em Brasília e João
Pessoa.

Com jogos nas

quadras do DED, Colégio
Agnes, Colégio Auxilia-
dora e Universidade Rural
teremos amanha os jogos
iniciais das competições

que tém como finalidade
selecionar os valores que
formarão as diversas equi-

pes do Estado nos Certa-
mes Brasileiros. Além do
basquete, volibol e hande-
boi cujos torneios já tém
tabela definida em sua
fase inicial, o DED deter-
minou que nos setores de
Ginástica Olímpica, Gi-
nástica Rítmica, pólo-
aquático e judô seráo

disputadas até o dia 15 de

maio um mínimo de

quatro competições para
facilitar a escolha dos ele-
mentos que vestirão a ca-

misa azul e branca nas
disputas nacionais de julho.

José Otávio Wan-
derley (Bongal no pólo-
aquático e Diógenes
Moraes, no judô. foram de-
signados para dirigir nos-
sas equipes enquanto na
Ginástica Olímpica e Rit-
mica os nomes ainda
encontram-se em estudos.
Pelos saltos ornamentais
está programada para a

primeira semana de abril
uma jornada aberta onde

poderão competir valores
de 10 a 17 anos, tendo ini-
cio em seguida a fase de
treinamento. Lucymar.
campeã brasileira de saltos
e atualmente residindo
aqui no Recife vai cola-
borar com 0 DED na pre
paração dos atletas.

Segundo noticias
extra-oficiais, os Campeo-
natos Escolares Brasileiros
de 1982 terão como sede
apenas duas cidades: .loãn

Pessoa e Brasília. Na Ca-

pitai Federal acontecerãn
as disputas de hipismo, fu-
tebol de campo, volibol.
xadrez, remo e tênis de
mesa, enquanto no vizinho
Estado teremos os torneios
de handebol, basquete,
saltos ornamentais, pólo-
auuático. natação, ginas-

tica olímpica e ginástica
rítmica.
TABKI.A

Kis a relação dos en-
contros de amanhã na pri-
meira rodada dos torneios
escolares: HANDEBOL
Local: DKD; Início: 8
horas; Fem — Ginásio Per-
nambucano x Contato e
N. S. do Carmo x Jarbas
Pernambucano; Masc -

Nóbrega x Cândido Duarte
e Bairro Novo x DIARK)
DK PKRNAMBCCO;
VOLIBOL - Local: Cole-

gin Agnes; Início: 9 horas;
Fem - Contato x Moacir
de Albuquerque; Masc
Cnião x Salesiano, Local:
Colégio Auxiliadora; lni-
xio: 14 horas; Fem - Au-
xiliadora x Americano Ba-
tista; Masc - Ernesto Sil-
va x Nóbrega e Santa
Maria x Vera Cruz. BAS-
QUETB - Local: 1'niver-
sidade Rural; Início: I
horas Fem: Contato x
São Bento. Moacir Albu-

querque x Joaquim Na-
buco e Salesiano x Ginásio
Pernambucano; Início: 11
horas: Fem: Imaculado
Coração de Maria x Au-
xiliadora; Masc Sãn
Luis x São Bento e Lauro
Diniz x Ginásio Peruam-
bucano.

PINGOS AMA1X)RISTAS

FUTEBOL DE SALÃO

A Associação Atlética do
Bandepe enfrenta hoje á noite em
seus próprios domínios a Seleção
Juvenil de Pernambuco no seu

primeiro amistoso no corrente
ano. O Bandepe formou um su-

pertime onde figuram nomes
como Calípio, Marcos, Fábio.
Wilson, Carlinhos e Elcio, para
citar apenas estes e pela primeira
vez os aficcionados da bola pe-
sada poderão ver em açáo estes
nomes sob o comando do técnico
Ranulfo Guilherme.

DERROTA

Com o treinador Dica efe-
tuando muitas mudanças na
equipe, o que veio quebrar o con-

junto (depois ele explicou que não
estava preocupando com o resul-
tado e sim em observar todos os
valores), a seleção juvenil de Per-
nambuco que se prepara para o
Brasileiro de julho, no Ceará, per-
deu anteontem à noite na quadra
do -Jardim São Paulo para a sele-

ção daquele bairro por 4 x 3, em

jogo dirigido por Roberto Silva.

Mazinho (2) e Bira (2) golearam

para os vencedores, descontando
Osias (2) e Marqui nhos para a
seleçào. Equipes: -lardim São
Paulo — Lula, Sérgio, Mazinho,
Bira e Nadinho (Roberto). Téc-
nico: Estrela. Seleção -Juvenil —

Lúcio André, Osias. Reginaldo,
Marquinhos e Sérgio Luís
entrando ainda André, Ricardo,
China, Décio e l'baldo.

NOMEADOS

Leônidas Agra t -Juarez Alves
de Souza aceitaram o convite do

presidente da Federação Pernam-
bucana de Patinagem, -Joaquim

Correia e assumiram os cargos de
vice-presidente técnico e finan-

ceiro respectivamente desta enti-
dade. Na próxima semana co-
meça o Torneio Adulto, colo-
cando em ação os quintetos do
Sport, Português e Internacional.

AUTOMOBILISMO

Depois de uma ausência de
10 anos das pistas, Luiz Pereira
Bueno um dos grandes pilotos do

automobilismo do País, retorna

às atividades para chefiar a

equipe Autozoom de Stock-Cars

patrocinada pela Divisão Audio-

vídeo da Base Brasileira. Ele assi-

nou contrato esta semana, para
toda a temporada de 1982 e orien-

tara, além de outras pessoas, os

pilotos Ricardo Vasilakis Mer-
cede (o Mike) e Hélio Rubens

Negro Mateus, o Horácio. A

equipe contará com dois carros e

toda a infra-estrutura para uma

completa participação na tem-

porada de Stock-Cars.

TIRO AO ALVO

Sete países, inclusive o Bra-

sil, confirmaram sua presença no

Campeonato Mundial de Tiro ao

Alvo que será realizado de .31 de

outubro a 14 de novembro em

Caracas. Alemanha Federal, Bra-

sil, México, Inglaterra, -Japão,

União Soviética e China já garan-
tiram que disputarão o torneio,

que poderá reunir 80 países. Uma

delegação nomeada pela Comis-

são Organizadora da competição

está viajando pelo mundo para
conseguir adesões ao campeo-

nato, informou o diretor de cre-

denciamento do torneio.

TÊNIS

O equatoriano André Gomes,

jogando em Porto Rico pela pri-
meira vez na Copa do Caribe do

Tênis, manteve-se invicto ao ven-

cer suas duas partidas. A pri-
meira contra o romeno Ilie Nas-

tase por 7x6e6x.3e ontem à

noite em disputada e difícil jor-
nada ante o italiano Adriano Pan-

nata por 7 x 6 — 5 x 7 e 6 x 2. A

série continua hoje na República

Dominicana e se encontram os

latino-americanos em vantagem

de 3 x 2. Enquanto isso, em Dallas

no Texas (EUA), três cabeças de

chave, inclusive Sylvia Hanika e

Bettina Bunge foram eliminadas

da primeira das três séries da se-

gunda rodada do torneio feminino

que se realiza naquele Estad >

americano, cujos prêmios ascen-

dem a 200 mil dólares.
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Canarinha evidencia sua superioridade
Médicos falam em
termos de saúde
visando o atleta

ESPANHA 12
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RIO — Dos treze jogos que
disputou desde sua estréia nas
eliminatórias da Copa do Mundo,
na Espanha, a Alemanha Ociden-
tal, adversária do Brasil, dia 21 no
Maracanã, sofreu três derrotas e
para equipes sul-americanas.
Perdeu duas vezes em confrontos
com o Brasil e uma para a Argen-
tina.

A Balaçio Alemã, a
melhor dn Europa na n|)i-

niio do técnica Telé Sun-

tana, não empatou uma
ve/ sequer I venceu ns
iiiitrn» He/ jogos, com
duas goleadas destaca-
das: 7 x 1 Finlândia e 8 x
0 Albânia.

Ksta campanha da
treze jogos começou BO
dia .'I de dezembro de
1980 com nina vitoria de

3 a 1 sobre a Bulgária,
pelas eliminatórias da
CofM do Mundo. Ainda

pelas eliminatórias, a
Alamanh.*. voltou a jogar
sete vezes, vencendo to-
dos os adversários. No
Mundialito, em Montevi-
déu, ficou no grupo da
Argentina ¦ Brasil, per-
dando de ambos, ¦ dispu-
tou apenas três amisto-
SOO! 1 x _ Hrasil, 2 x 0
Polônia I . x 1 Portugal.

A CAMPANHA
Ksta é a campanha

da Seleção da Alemanha
Ocidental desde sua
estréia nas eliminatórias
do Mundial da Kspanha:

3/12/80 :i x 1 Hul-

gáriii, em Sofia, elimina-
torias; 1/1/81 1 x 2 Ar-

gentina, em Montevidéu,

pelo Mundialito; 7/1/81
1 x 4 Brasil, em Mon-

tevidéu, pelo Mun-
dialito; 1/4/81 -2x0 Al-
bania, em Tirana,
vaiando pelas elimina-
torias; 29/4/81 -2x0

Áustria, em Frankfurt,

pelas eliminatórias;

19/5/81 1x2 Brasil,
em Stuttgart - amis-
toso; 24/.V81 4x0
Finlândia, em Lahti,

pelas eliminatórias;
2/9/81 - 2 x 0 Polônia,
em Chorzow. amistoso;
2.V9/81 7x1 Finlãn-
dia. MB Boe hum pelas
eliminatórias: 14/10/81

1 x 1 Áustria, em
Viena, pelas elimina-
torias; 18/11/81 8x0
Albânia, em Dortmund,

pelas eliminatórias,
22/11/81 4x0 Bul-

geria, em Dusseldorf,
. Ilido pelas elimina-
torias, e finalmente a
17/2/82 - I x 1 Portugal
em Hannover. em amis-
toso.

Jogadores aprendem

cantar Hino Nacional
RIO — A Seleção

Brasileira, ultimamente,
é muito mais criticada
antes dos jogos do que de-

pois deles. B a razão des-
sas críticas e o desconhe-
cimento, por parte de ai-
guns jogadores, da letra
do Hino Nacional, 0 que
fica flagrante durante
sua execução.

K para que isto seja
evitado, principalmente
durante a disputa da
Copa do Mundo, a Asso-
ciação Brasileira de Trei-
nadores de Futebol, atra-
vés de seu presidente, 0
ex-jogador Newton
Araújo Lopes, acaba de
enviar um ofício á Confe-
deração Brasileira de Fu-
tebol, propondo a grava-
çáo do hino pelos joga-
dores brasileiros, no lado
A, e no lado B o Hino da
Seleção.

No documento, o

dirigente da ABTF pro-
põe á CBF, "por 

conhe-
cermos o elevado pátrio-
tismo" do presidente
Giulite Coutinho, que a

gravação do compacto te-
nha acompanhamento
instrumental, sob a re-

gência da professora
Cloris Galvão Menezes.
K maus: que da renda ob-
tida na vendagem do
disco, 50 por cento sejam
revertidos para a Asso-
ciação Brasileira de Trei-
nadores de Futebol, 30

por cento para o Sindi-
cato dos Jogadores do Rio
de Janeiro e os 20 por
cento restantes para a
CBF, que, segundo infor-
mação extra-oficial, de-
verá dispensar sua parti-
cipação em favor do sin-
dicato. Do disco ainda
constará uma mensagem
do presidente Giulite
Coutinho.

Triunfo soviético

frente aos gregos
ATENAS - A Sele-

çào de Futebol da União
Soviética, classificada

para as finais da Copa do
Mundo da Espanha,
derrotou ontem a Grécia

por 2x0, em encontro pre-
paratório para o Cam-

peonato.

Os gols foram mar-
cados por Cervenko aos
39 minutos do primeiro
tempo e por Beryak aos
cinco do segundo. Os so-
viéticos disputam a pri-
meira rodada da Copa do
Mundo no Grupo Seis,

juntamente com o Brasil,
a Escócia e a Nova
Zelândia.

DIVERGÊNCIA

TR1POLI - Os jer-
nalistas italianos que
cobrem o torneio de fute-
boi da Copa Africa dis-
seram que há severas di-
vergèncias entre os diri-

gentes desportivos de Ca-
marões e seu treinador, o
iugoslavo Branko Zutic.

Zutic foi citado di-
sendo que 

"os 
jogadores

pensavam que eram in-
vencíveis, e o fato de que
mal conseguiram empa-
tar com a Tunísia e Gana
aqui foi um soco na boca

para eles".

Camarões dispute a

primeira rodada da Copa
Mundial da Espanha no
mesmo grupo que a

Itália, o Peru e a Polônia.
Os cronistas esporti-

vos italianos tém grande
interesse em saber como

jogam os africanos, e a
maioria deles coincide
em dizer que Camarões
náo é nenhuma ameaça

para as equipes euro-

péias, baseando-se no

que tem mostrado na
Copa Africa.

VENGLOS OPINA

BUENOS AIRES -

A Argentina poderá reter
o título que ganhou há

quatro anos em Buenos
Aires e que será dispu-
tado este ano na Espa-
nha, afirmou Josef Ven-

gkis, técnico da Seleção
da Checoslováquia.

"A equipe dirigida

por Luis César Menotti
é superior a do Brasil",
disse o técnico, ao anali-
sar o rendimento das
duas equipes sul-
americanas com as quais
a Tchescoslováquia em-

paaaa.
"Estou sabendo que

vários jogadores argenti-
nos que atuaram na
terça-feira contra minha
equipe são reservas, mas
tém um bom futuro. Pelo
menos demonstraram
isto no segundo tempo,

quando nos pressio-
naram", comentou o trei-
nador.
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A Seleção Argentina que tentará na Espanha manter o título alcançado em 78 em seus domínios

Horta qfurna:povo
precisa muito da
CopadoMundo-82

Mundial na forma
antiga: uma idéia
voltando à tona

RIO - Alegando que o
panorama do futebol bra-
sileiro "continua sombrio",
o ex-presidente do Flumi-
nense, Francisco Horta re-
toma ao cenário esportivo,
cinco ano» apo» ter deixado
a direçáo do aeu clube. Desta
vez, porém, ele surge nào
como o ousado e revolucio-
nário dirigente da década de
70, ma» sim comu represen-
tante eleito pelo» jogadores
junto ao Tribunal de Justiça
Desportiva da Federação de
Futebol do Rio de Janeiro.

Horta garante que,
durante o» »eus tré» anos de
mandato como auditor do
TJD. não será candidato a
nada. muitos menos á presi-
déncia do Fluminense, para
onde ele não deseja retornar.
Ma», ao linal deste período,
admite pretender outras po-
Bicões, como o STJD ou ai-
gum cargo na Federação, a
fim de dar prosseguimento
á» »uas atividades dentro do
futebol.

Não pretendo retor-
nar à presidência do Flumi-
nense. Seria ridículo se,
entre 10 mü sócios, apenas
eu fosse capaz de dirigir o
clube. Além disso, sou
contra o continuismo. Sou o
que posso ser no momento.
Agora, por exemplo, sou au-
diUir do TJD e não preten-
derei nada além disso
durante três anos. Depois,
então, verei o que posso ser,
mas nunca voltando para
trás — explica 0 ex-
dirigente.

Tendo revolucionado o
futebol carioca há alguns
anos com o famoso "troca-

troca", que produziu recor-
des de rendas mantidos ate
hoje. Horta ainda é o mesmo
homem audacioso, brilhante
nas idéias, eloqüente no»
seu» pontos-de-vista e ambi-
cioso nas suas pretensões.
Como tal. ele sugere 

'para

motivar o futebol carioca de
hoje a mesma fórmula que
adotou em 1977, mas desta
vez com relação ao Fia-
mengo:

Eu já disse ao
Dunshee de Abranches que a
salvação do Flamengo está
no troca-troca. Ele tem que
mandar o Adilio para o
Vasco, o Titã para o Bota-
fogo, dividindo a sua força
com os outros clubes. Foi o
que eu fiz quando dirigi o
Fluminense porque percebi
que, se nào tomasse tal ati-
tude, o meu clube seria im-
batível durante 10 anos. E
claro que planejei as transa-
çõe», achando que o Flumi-
nense ainda ficaria com um
time capaz, de conquistar o
tricampeonato. Infelizmente
perdi, mas por pouco.

PANORAMA SOMBRIO

Na sua opinião, o fute-
boi brasileiro vive um mo-
mento de duplo aspecto: por
um lado, a nova administra-
çáo da CBF, dirigida por
Giulite Coutinho, está reali-
zando um bom trabalho,
contribuindo para a moder-
nizaçào das estruturas do
nosso futebol e colocando a
Seleção Brasileira no cami-
nho certo rumo á Copa do
Mundo; por outro, porém,
há um "panorama

sombrio", caracterizado, se-
gundo ele, pela reação da
torcida paulista no jogo
contra a Tchecoalováquia,
que traduziu em suas vaiai
um "regionalismo burro".

A atitude da torcida
naquela partida foi um in-
sulto. Respeito o direito da
torcida vaiar, criticar e re-
velar a tua opinião, mai é
inadmissível o apoio a uma
seleçáo adversária. 0 que se
apresenta tombrio, real-
mente, é esse regionalismo
burro, a arquibancada, o
torcedor, cuia mentalidade
eu acreditava que já tivesse
mudado.

No entanto, tob o án-
guio da direçáo imprimida
ao futebol brasileiro, Fran-

cisco Horta ressalta que a
CBF vem realizando "um

trabalho notabilíssimo". As
posições do presidente
Giulite Coutinho, segundo
ele, sào as mais corretas nc
sentido da evolução das
estruturas do futebol no
Brasil:

O relacionamento ín-
timo de Giulite Coutinho
com o Presidente da Repü -
blica é uma grande vanta-
gem para 8 nosso futebol.
Foi isso que permitiu á CBF
conseguir a participação na
Loteria Esportiva, uma das
maiores conquistas, uma rei-
vindícaçáo que eu fazia
desde 1971. quando ainda
era diretor de futebol do Flu-
minense, embora náo hou-
vesse nenhuma possibili-
dade de consegui-la. Além
disso, a CBF elaborou um
bom calendário, instituiu o
merchandislng e contratou
um técnico exclusivo. Atual-
mente, todo» nós sabemos a
escalação da Seleção Bra-
sileira. uma coisa muito im-
portante.

Francisco Horta des-
taça, ainda, a importância
para o Brasil da conquista
da Copa do Mundo da Espa-
nha:

O Brasil precisa
desta Copa como precisamos
de oxigênio para viver.
E uma questão de reafirma-
ção do nosso povo, de dar
uma felicidade para os bra-
sileiros. No estádio, o bra-
sileiro que náo come fica ni
velado uo grande magnata
La ele» sáo iguais e esta é a
grande magia do futebol.

SALÁRIO MORAL

O ex presidente do Flu-
minense confessa ter rece-
bido um "salário moral" dos
jogadores, ao ser eleito pela
classe como o seu represen-
tante no TJD. Para ele, o
maior significado desta indi-
caçáo foi receber este reco-
nhecimento mesmo sendo
um dirigente, estando numa
posição muitas vezes oposta
aos interesses dos jogadores.

Eu fiquei muito sa-
tisfeito e gratificado quando
recebi em minha casa uma
comissão de jogadores que
me fez o convite de
representá-los no tribunal.
Este foi o salário moral,
diante da minha gestão no
Fluminense, quando pro-
curei ajudar e dignificar os
jogadores o máximo possi-
vel. Sempre respeitei a im-
portáncia deles, não só como
atletas, mas paralelamente
como homens.

LUTA DE CLASSES

Francisco Horta náo
acredita, ao contrário de ai-
guns dirigentes, que as re-
centes conquistas dos joga-
dores, como a legislação
classista, e o crescente au-
mento da consciência profis-
sional da categoria possa
aprofundar uma possível
luta de classes no futebol.

Ele acha que os joga-
dores estão conquistando a
sua verdadeira importância
dentro da sociedade bra-
sileira e náo acredita que
surja litígios entre "o bom
patrão e o bom jogador". A
nova realidade profissional e
legislativa do futebol será re-
guiada, para o ex-dirigente,
por um sistema de "freioi e
contra-freioi".

Além disso — ob-
serva —, é preciso levar -se
em conta que a imagem do
jogador de futebol mudou
diante da sociedade bra-
sileira. O jogador é o maior
artista brasileiro e, hoje, ele
náo é mais discriminado
como antigamente. No meu
tempo, papai jamais dei-
xaria que eu fosse um joga-
dor. iria me considerar um
vadio e obrigaria-me a ettu-
dar. (ASP)

PARIS (Por Fran-
cisco Pio) — A idéia de
voltar a se disputar o
Mundial de Futebol com
a tradicional participa-
çáo de 16 selecionados,
renasceu timidamente
ontem em Paris, quando
começam a chegar da Es-

panha os primeiros sinto-
mas do possível desin-
teresse do público.

Após a euforia ini-
ciai, que fazia com que
tudo aparecesse cor de
rosa, soube-se ontem que
a entidade encarregada
de vender as entradas

para os jogos e de acei-
tar as reservas de hotel,
no exterior, cancelou
maia de 60 por cento dos
ingressos previstos na
zona do Grupo Três (Ar-

gentina, Bélgica,
Hungria e El Salvador).

Nesta chave está
nada menos do que a Ar-

gentina, a atual Campeã
Mundial, detalhe que in-
cita ao pessimismo e que
permite se ter uma idéia
do que acontecerá nos
outros grupos. A limita-

çáo a 16 Seleções simpli-
ficaria muito a organiza-

ção dos Jogos e deixaria o
torneio bem mais ao ai-
cance de todos os partici-
pan tes.

O assunto, segundo
uma fonte de Paris, cer-
tamente estará em pauta
quando forem julgados os
resultados, favoráveis e
contrários, da inovação

que terá a Espanha por
cenário.

Graças as transmis-
soes pela TV e a vasta
operação comercial orga-
nizada, espera-se que o
Mundial seja um grande
êxito econômico e nesse
sentido se manifestam oe
responsáveis. No en-
tanto, há um certo temor
de que a presença do pú -

blico nos estádios seja
bem inferior a imaginada
inicialmente. Todos
ainda se lembram do fra-
casso que foi (ne. te as-

pecto) a última Copa da
Europa disputada na
Itália, país de compro-
vada torcida e paixão por
este esporte.

A realidade patente
é que o número de pes-

soas dispostas a ir ao es-
tádio pela beleza ou atra-
tivos inerentes ao jogo,
sejam quais forem os ti-
mes em campo, é muito

pequena em comparação
com os que vão ao futebol

para vibrar com as ações
de seu time.

Os outros três in-
tegrantes do Grupo Três
- Bélgica, Hungria e El
Salvador —, tém poucas
possibilidades por estas e
outras razões, de atrair
estrangeiros aos estádios
espanhóis.

Com a Argentina é
diferente, mas franceses,
ingleses e alemães, que
são os que têm mais pos-
sibüidades de ir aos está-
dios, teráo outras pre-
ferências.

Um Mundial com 57

partidas é um manjar
muito lauto e, por isso, de

qualidade muito díspar,
com quadros muito fortes
e outroe muito fracos.

Os ingressos para o

jogo inaugural e, sobre-
tudo, para a final, seráo
difíceis de conseguir e já
se pode prever que atin-

giráo preços muito eleva-
dos no câmbio negro,
mas, ao contrário, é pro-
vavel que alguns jogos se-

jam disputados com as
arquibancadas quase va-
zias. Não é a mesma
coisa assistir a um duelo
de Campeonato entre o
Milan e o Juventus de
Turim, ou a um choque
entre o Barcelona e o
Real Madri, e ir ver um
Argélia x Áustria, Polo-
nia x Camarões, Kuwait
x Tchecoalováquia ou
Irlanda do Norte x Iu-

goslávia.
As entradas mais

baratas do Mundial eus-
terão o equivalente a 160
cruzeiros, mas estarão re-
servadas ás crianças, en-

quanto para os adultos a
mais barata custará
cerca de 300 cruzeiros.
No outro extremo, as
entradas mais caras,

para os que conseguirem
comprá-las sem interme-
diário, custarão o equi-
valente a 4.500 cruzeiros,
mas é certo que muitas

pessoas pagarão bem
mais para ver a final de
11 de julho.
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RIO — Para Neilor
Lasmar, do Atlético Mi-
neiro e da Seleçáo Bra-
sileira, "é 

preciso mais
preocupação doa clubes
com o lado humano desta

questão"; Onaldo Pereira,
chefe do Departamento
Médico da CBF, acha que"precisa haver mais atenção
com a questão sócio-
econômica do jogador e do
clube". Por fim, Arnaldo
Santiago, do Fluminense e
da CBF, considerou que o
aspecto principal do pro-
blema é uma maior vi-

?;ilância. 
Em resumo, estas

oram as opiniões de três
conceituados médicos que
atuam no futebol bra-
sileiro a propósito da pro-

posta do médico Ornar
Braga, do Náutico, de se
promover um encontro
com o objetivo de
encontrar-se soluções que
evitem casos como a morte
do lateral direito Carlos
Alberto Barbosa.

Neilor Lasmar defen-
deu a tese de que 

"mesmo

diante da conjuntura que
vivemos no País é possível
rigor nos exames nos atle-
tas, desde que o clube se
conscientize que o jogador,
para a prática de esforços
necessita de exames ri-
gorosos feitos por espe-
cialistas. 0 assunto tem
sido discutido e um novo
encontro entre médicos
será bom".

Para o chefe do De-

partamento Médico da
CBF, Onaldo Pereira, 

"há

necessidade de um joga-
do/, ao chegar ao clube, ser
submetido a exames por
um especialista. Hoje é

possível se detectar quais-
quer problemas através de
exames modernos como
ecocard'grafia e eletrocar-
diograma e testes ergo-
métricos. São meios preci-
sos de verificação.

PRONTO SOCORRO

NEURO-CIRÚRGICO

Dr. Alex Caetano de Barros
Dr. Nelson Tadeu Macedo

Atendimento de urgência neurocirúrgico e neurológico 24
horas.

Convênios diversos.

Clínica .loáo XXIII Ilha do Leite.
Fone»: 231-6561. - 2..1-H6.M2.

Dr. Trindade
DOR DE CABEÇA

ESTÔMAGO - INTESTINOS - FlGADO
DIABETES - OBESIDADE

Diagnóstico precoce do câncer e do diabetes
(Revisão médica)

MEDICINA PSICOSSOMATICA

Av. Visconde de Suassuna, 651 — Boa Viata

Fone: 221-0604 - Recife

Francisco Horta, agora atuando em outro setor

A mais bem

bolada tabela da

Copa do Mundo
Mais uma semana e chegaremos a todas as bancas - de

Pernambuco, Alagoas, Paraiba, Rio Grande do Norte

e Ceará - com a Revista do Campeão: a história e

análise da Copa do Mundo em um só volume. São 68

páginas de miolo, todo em duas cores, e capa em poli-
cromia. A revista não se limitará ao futebol, mas

dará ao seu público informações suplementares sobre

o grande torneio, incluindo uniformes das seleções,

horário dos jogos, sistema de segurança e uma progra-
mação para quem estiver em Sevilha.

Nossa tabela, como encarte central, é não apenas uma

peça graficamente bonita, mas certamente a mais le-

gível de quantas já foram oferecidas.

_?* {TTSntS ___.' -----

M ANGU ES & MORROS

Jé em preparação o número 2 do Informativo Man-

gues & Morros, da Secretaria de Planejamento da Pre-

feitura da Cidade do Recife. A publicação motiva a

integração das 16 comunidades de baixa renda, que
estão sendo assistidas no trabalho de melhoria de qua-
lidade de vida do recifense.

INTERNACIONAL

Em arte-final o Informativo do Clube Internacional

do mês de março, que traz a cobertura do carnaval

sensacional e as últimas novidades do departamento

social do clube.

NOVA JERUSALÉM

Um encarte central, em policromia, com citação de

textos bíblicos, é uma das atrações da Revista de No-

va Jerusalém, que estará nas bancas dentro de mais

uma semana. 0 trabalho mostra, em cores, toda a

história do Drama da Paixão e faz um confronto com

a Paixão de Cristo que se realiza, também ao ar livre,

nos Estados Unidos.

ÊiaM
COMUNICARTE
PRODUÇOCS JORNALÍSTICAS

Rua Bernardino Soares da Silva, 57 - Espinheiro
Fone: 241-1859
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Rubem Moreira, que será reeleito para a FPF, é um dos maiores incentivadores do prefeito Ademir

Santa 

pensa 

em Carlos Alberto

de novo

Rubem Moreira será
reeleito na próxima
segunda-feira, em reunião
de Assembléia Geral, pre-
sidente da Federação Per-
nambucana de Futebol,
mais uma vez. A sua re-
conduçio ao posto é ponto
pacifico porque não existe
candidato de oposição,
uma vez que os candidatos
a postulantes sequer con-
seguiram o registro, com as
cinco assinaturas de presi-
dentes de clubes neces-
sérias de acordo com a lei

para oficializar a candida-
tura.

Satisfeito por ver que
sua liderança continua
inabalada, Rubem diz que
vai mudar muita coisa

para a sua próxima gestão,

principalmente no tocante

ao Departamento de Ar-
bitros, porém não entra em
maiores detalhes, notada-
mente sobre quem seré o
diretor daquele ponto
nelvrágico da FPF.

O vice-presidente José

Rego Vieira seré reeleito

também, enquanto nos de-
mais postos, que são por
nomeação, continuarão os
mesmos desportistas como

é o caso de Dilson Cavai-

canti, vice-presidente fi-
nanceiro da entidade.

INTERIOR

A Copa do interior está
ainda indefinida e o presi-
dente da Fundespe, Zezito
de Magalhães Melo, infor-
mou que depende ainda de
uma reunião com Rubem
Moreira a fim de estabele-

cer os critérios. .Como se
sabe, a competição organi-
zada pela Federação tem o

patrocínio do Governo do
Estado q«e fornece verba

para transporte e compra
do material esportivo.

Uma das novidades na

Copa do Interior deste

ano será a inclusão do
município do Moreno cuja

Liga, sob o comando de
João Gustavo Mendonça,
realizou o seu primeiro
campeonato, com total su- ,
cesso, e está em pleno fun-

cionamento. O Societê,
campeão municipal, vai

anunciar nos próximos
dias a data do jogo da

entrega das faixas.

Aumento 
para 

Edson na base de 100%

Edson não partici-

pou do primeiro coletivo

dos tricolores no campo

do Estabelecimento de

Material de Intendéncia

do Exército (EMI), em

Afogados, ontem á tarde.

Foi liberado pelo técnico

interino Amauri Santos

para pagar uma promessa
numa igreja da cidade.

E quanto a renova-

ção do contrato do joga-
dor, foi revelada a pro-

posta oferecida pelo
clube que é de Cri 600

mil de luvas e salários de

Cri 160.000,00. A direção

coral anunciou no dia de

ontem mais uma vez não

está disposta a fazer uma

revisão.

Vários pontos foram

esclarecidos pelos diri-

gentes Raimundo Moura

e Dirceu Lins que respon-

dem pelo comando da

Comissão Técnica da

agremiação, e no caso do

central Edson foi questio-
nado:

— Ele tem salários

de Cri 80 mil e estamos

oferecendo um aumento

de 100 por cento, dentro

do padrão estabelecido.

Não podemos fugir da re-

alidade (Raimundo

Moura).

0 zagueiro, ao tomar

conhecimento pela
imprensa de estar com o

passe a venda, adiantou:
— A proposta que

me fizeram foi muito

abaixo do que pretendia,
nem chegou perto. Agora

espero que num caso de

transferência, que seja

para um clube do Sul.

mas acredito que ainda

vamos conversar nova-

mente.

COMPROMISSO

Ficou esclarecido o

problema que envolve o
zagueiro Caxias. Até por
determinação das leis do
futebol toda a agremia-

ção é obrigada a dar as-

sistência jurídica e den-

tária aos seus jogadores,
mas como afirmou o diri-

gente Raimundo Moura,

Caxias não solicitou ob-

turações nem extrações:

Ele 
quer um tra-

tamento sofisticado,

colocar duas luvas que
são importadas com o

custo de Crt 100 mil,

quando pode fazer um

tratamento seguro com

obturações e o negócio

foge da nossa responsa-

bilidade.

PROPOSTA

Everaldo ja manteve

dois contatos prelimi-
nares com o diretor Dir-

ceu Lins para tratar da

renova vão do seu

contrato. No último en-

contro apresentou a sua

proposta para firmar um

compromisso com dura-

ção de 12 meses. O

lateral-direito pediu lu-

vas de Cri 600 mil e

salários de Cri

150.000,00:

Sei 
que no ano

passado não constei dos

planos do treinador por
causa do problema de

contusão, mas nas tem-

p o radas anteriores

apareci com boa presta-

ção de serviço. Este sera

o meu quarto contrato

com o Santa Cruz e agora

ja estou em condições de

praticar todo o meu lute-

boi.

ESPERA

A Comissão Técnica

do clube continua aguar-

dando a chegada do

centroavante Alcino que
hoje completa 18 dias de

permanência no Rio de

Janeiro, tendo o menino

siudo do Recife devida-

mente liberado para tra

tar do problema de saúde

da sua genitora, mas

sobre o assunto foi es

clarecido:

O Alcino quando
viajou só foi com a passa

gem de ida, ficando a

volta por sua conta. Ele

apenas manteve um con-

tato conosco na terça-

feira de carnaval e depois

não deu mais sinal de

vida. Não sabemos o que
lhe esta acontecendo no

Rio (Dirceu Lins).

Tricolores 
farão 

alto investimento

A direção do Santa

Cruz realizou mais uma

reunião, anteontem á

noite. Ficou decidido

pelos dirigentes do cole-

giado que só vão partir

para os investimentos vi-

sando o fortalecimento

do elenco depois desta

fase da Taça de Ouro.

O presidente Hum-

berto Ribeiro Alves

falando sobre a decisão

tomada frisou para que
isso foi feita uma avalia-

ção global da atual situa-

ção do futebol brasileiro:
"Ê 

porque grandes no-

mes vão ficar em disponi-

bilidade, o que nos dará

melhores chances para
futuras contratações".

Dentro do plano de

trabalho foram distribui-

das tarefas para cada

diretor voltados basica-

mente para o departa-

mento de futebol:
— Rodolfo Aguiar,

João Caixero, Vanildo

Aires, Aristófanes de

Andrade, Raimundo

Moura e Dirceu Lins,
cada um tem uma função

especifica para que o in-

vestimento maciço que
vamos fazer no setor de

futebol nos devolva todo
o poderio que sempre ti-

vemos no cenário espor-
tivo nacional.

Quanto aos dirigen-

tes do atual elenco,

adiantou que já foi feita

uma revisão quanto ao

índice de produção de

cada um e tendo sido o

trabalho bastante cri-

terioso:
— Já temos as nos-

sas conclusões sabemos

quem vai ficar e deixar o

Arruda, mas não pode-
mos anunciar para que
não haja a desvalorização

do atleta e casos de indis-

ciplina.

FINANÇAS

Também o planeja-

mento financeiro apro-

vado no inicio do mes

passado foi estudado no-

vãmente pelos seis

membros do colegiado e

os dois diretores de lute-

boi, Raimundo Moura e

Dirceu Lins, tendo sido

esta a conclusão:

— Nada foi alterado,

continuara sem emendas

porque quando o fizemos

tivemos o cuidado de pre-

ver a inflação, e então os

recursos de que dispomos

darã muito bem para fa-

zer tranqüilamente as

contratações que deseja-

mos (Humberto Ribeiro

Alves).

O dirigente máximo

coral assim como os de-

mais dirigentes a respeito

dos estudos que foram e

estão sendo feitos no

clube não abrem mão de

um fator muito impor-

tante. O técnico a ser

contratado sera mesmo

de peso, assim como os

jogadores para reforçar o

elenco:

So assim su-

peraremos esta fase par-

tindo para a conquista do

título de 82.

Vanildo Aires por
sua vez não deixou de

falar da ansiedade da tor-

cida no momento,

compreende a expecta-

tiva até da imprensa

quanto aos investimentos

que a agremiação vai fa-

zer:

Fiquem certos

que vamos implantar

nova filosofia de traba-

lho, dando ao futebol

pernambucano vários

valores e um time capaz

de representar o Estado

no cenário esportivo com

muito sucesso.

Torneio (juadrangular éa idéia na

inauguração do Estádio do Paulista

0 prefeito Ademir

Cunha, do município do

Paulista, pretende reali-

zar um torneio para mar-

car a inauguração do es-

tádio que tem o seu

nome, programada para

maio vindouro. Ele de-

seja colocar em ação

Santa Cri" Náutico e

Sport, as trés grandes
forças do Recife e mais o

Paulistano Futebol

Clube, o representante

do município do campeo-

nato estadual de 1982.

Entretanto, Ademir

ainda vai conversar com

o secretário de Esportes,

Pedro de Souza, a fim de

ver qual é a melhor opção

para o torcedor, princi-

palmente porque ele pre-

tende fazer todos os jogos

com portões abertos,

numa homenagem ao

povo paulistense.

PREPARATIVOS

Enquanto isso, con-

tinuam os preparativos

para a legalização do

Paulistano Futebol

Cluhe, com ata de funda-

ção, registro de estatutos

e criação da primeira
diretoria. Todos os esfor-

ços estão sendo feitos

neste sentido e o presi-
dente do Palmeiras, clube

apontado como o possível
representante do

Paulista, diz dar todo

apoio a Ademir Cunha.

Eis as palavras de Rube-

nildo Carneiro.
"0 

Palmeiras se ir-

mana á luta para colocar

Paulista no campeonato

estadual e abre mão até

dos seus direitos, pois es-

tamos todos juntos com o

prefeito Ademir Cunha.

Isso não quer dizer que o

Palmeiras desista. De

maneira nenhuma. Va-

mos lutar para que em

198.'i o nosso clube seja o

outro representante".

Rubenildo tem o to-

tal apoio do seu vice,

Milton Ribeiro, que
acaba de assumir a presi-
déncia do Rotary Clube

de Paulista, onde o presi-
dente do Palmeiras é o

seu vice. 
"Isso 

é só para
mostrar como estamos

entrosados".

ATUAÇÃO

Os elogios são enor-

mes para o presidente da

Liga Desportista do

Paulista, o desportista

Severino José de Lima

que tem sabido como

conduzir as reuniões, vi-

sando formar o clube pro-
fissional paulistense.
Hiu, que vai assumir a

Prefeitura a parti, de 15

de maio, no impedi-

mento de Ademir Cunha,

vem comparecendo copo

assiduidade a Federação

Pernambucana de Fute-

boi para ficar a par da

documentação legal que
terá que ser enviada

aquela entidade.

Enquanto isso, o

Paulistano, quando fun-

dado e com diretoria

eleita, deverá oficializar o

ex-ponteiro-direito Nado

como seu treinador,

porém por enquanto a

preocupação é uma só,

segundo Ademir Cunha:

"Legalizar 
o clube.

O resto é mais fácil e vem

com o próprio tempo".

Está confirmado

que se Cario» Alberto

Silva deixar o co-

mando do time do

Atlético Mineiro, os

dirigentes tricolores

vão tentar a sua aqui-

sição imediatamente.

O seu nome é o se-

gundo na agenda de

contratação do clube.

A revelação foi

feita pelo presidente
Humberto Ribeiro Al-

ves, que acompanha

atentamente o de-

senrolar da sua situa-

ção no Galo das Al-

terosas. O treinador foi

campeão brasileiro

pelo Guarani, em 78, e

conquistou o estadual

paulista pelo São

Paulo, em 80. Tam-

bém chegou a condição

de vice da Taça de

Ouro ainda pelo tri-

color bandeirante no

ano seguinte.

A entrevista dada

será mais fácil para se

chegar a um perfeito
entendimento.

IMEDIATISMO

Os dirigentes

ainda entendem que o

Santa Cruz, apesar de

também pensar em

Evaristo Macedo, o

que só poderá aconte-

cer em maio, carece

como todos sabem de

uma solução imediata

no que se refere a

contratação do novo

treinador:
— A vinda de

Carlos Alberto Silva,

que não provocaria
contestações, nos daria

toda a tranqüilidade

porque assim podia-
mos partir logo para a

armação do time ideal

que todos querem.
Mas vamos aguardar

os acontecimentos,

disse Raimundo

Moura.

Arquivo DP

Cansado

de tanto sofrer,

eu quero você.

Chegou a hora. Sai que
você asli linda com

suas novas cores e seus

desenhos das faixas.

Sei também que sua
economia aumentou por
causa daquele negócio

chamado sistema de
economia de combustível
Ecco. Sei que agora a CG

125 está fazendo até
65 km com um litro de

gasolina eaMLea Turuna
fazem ate 70 km. Isto 6
multa tentaçto para um

bolso cansado de

tanto sofrer com o preço
da gasolina.

Hoje mesmo te verei na

loja da minha cidade.

Na Motoparts.
Floriano Peixoto, 155 —

fone: 224-8244

O técnico Carlos Alberto poderá deixar o Atlético e vir para o Arruda

AGORA NO BRASIL

Palmilha ortopédka magnética

RELAÇAOOA

PLANTA 00 Pt

COMO

CORPO HUMANO

por Carlos Alberto

Silva a uma emissora

de televisão anteon-

tem á noite agradou

aos dirigentes corais,

porque ali ficou pa-
tente que ele poderá a

qualquer momento

deixar o campeão mi-

neiro que não vem fa-

zendo boa campanha

nesta fase da Taça de

Ouro:

— Ouvimos

quando o treinador

adiantou não estar

preocupado em cair no

Atlético e que não é

um nome desconhe-

cido. E ele realmente

não estava errado por-

que temos intenções de

trazé-lo para o futebol

pernambucano.

O dirigente não

revelou se já o teria

sondado, mas diz estar

certo que ele estando

em disponibilidade

Na planta dos pts existem várias

pontas vitais que influenciam no
estado de saúde de nosso organismo
A palmilha com sua força magnética,
atuando na planta dos pts, alivia o
cansarei melhora a circulaçio e
saúde, evita odor desagradável e
ácido urica

Hçm de amai mtnitiem
que ativem m pontos

UM ulUneim rrmufiêm
cs pontal viuit.

t

01
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DENTRO E FORA

DAS 4 LINHAS

Adunius de Moura

Na Medicina é muito comum

a variedade de diagnóstico em

torno de alguns casos problemáti-

cos de saúde do indivíduo. Há

males de difícil e complicado

diagnóstico, sendo necessário

para detectá-los uma série de

exames clínicos, laboratoriais e

radiológicos que nem sempre

coincidem com as conclusões

deste ou daquele especialista, daí

porque ficaram comuns as juntas

médicas para elucidação. A diver-

gência de opinião entre médicos

não significa que este ou aquele

seja mais capaz ou mais respon-

sável do que aquele outro, quando

se trata de um caso concreto onde

a doença foi diagnosticada corre-

tamente por um e confundindo

outro. A Medicina Esportiva não

haveria de fugir a tais circunstân-

cias mesmo poraue trata-se de

uma especialidade que, embora

venha sendo praticada há muitos

anos nos desportos brasileiros, so-

mente nas últimas décadas vem

consolidando sua importância e

prestígio como um ramo especial

da ciência médica, de natureza e

campo bem peculiares.

Não existe, é bom que se

saiba, nenhuma norma discipli-

nar ou código regulamentar,

nenhuma Lei ou Decreto especi-

fico que trate de estabelecer

condições para dar como apto

ou não um ser humano para a

prática- dos mais variados es-

portes. Os exames médicos nos

clubes são feitos por iniciativa e

interesse das próprias agremia-

ções, por razões lógicas e de fi-

nalidades variadas: zelo pelo

ser humano, bom preparo

orgânico-físico dos competi-

dores, zelo pelo investimento

patrimonial que é feito no caso

da compra e venda de atletas,

etc. Mas, é bom frisar que não

há lei que obrigue as agremia-

ções a tal procedimento e, espe-

cialmehte, que codifique 
^ 
ou

normalize princípios e conceitos

capazes de garantir que este ou

aquele atleta está apto ou não

para o exercício do esporte.

Isso, levando em conta a diver-

sifícação dos meios existentes

para tal, de clube para clube,

em decorrência da situação fi-

nanceira de cada um deles,

torna-se uma prática muito

variável de nível, método e exe-

cução

Coríntians, Internacional e

outros clubes se orgulham de ter

um verdadeiro hospital montado

nas suas dependências, porém,

quantos outros estão a desenvol-

ver atividades futebolísticas ofi-

ciais, sem ter ao menos um anes-

tésico para aplicação local em

seus atletas contundidos? No Re-

cife, por exemplo, Náutico, Santa

Cruz e Sport possuem departa-

mentos médicos equipados,

porém, o mesmo não se pode dizer

do América, Santo Amaro, e Íbis.

Com isso, chegamos â conclusão

de que a Medicina Esportiva,

diante das disparidades

econômico-financeiras dos clubes

futebolísticos, é bem variável,

indo do vinho até a água,

A proposta do médico

Omar Braga, do Náutico, de

promover um encontro médico

para debater os problemas es-

pecíficos da medicina espor-

tiva, especialmente os do fute-

boi, obteve a melhor resson&n-

cia em todo o País. Agora,

muito mais, visando a definição

de normas padronizadas que

ofereçam um mínimo de garan-

tia de responsabilidade de apti-

dão clínica do jogador no caso

de transferência de um clube

para o outro. Um terreno muito

difícil como é grandioso e difícil

o próprio exercício da Medi-

cina. Os médicos desportivos do

Brasil já estiveram reunido* al-

gumas vezes no sentido de uni-

ficar a classe e abordar assun-

tos científicos prioritários para

a prática de tal função entre

nós. Mas, a sugestão ao médico

Omar Braga veio em tempo

oportuno e só merece de todos

nós, médicos, autoridades, des-

portistas e o povo de um modo

geral, aplausos e total apoio.
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PLACAR NACIONAL

CAMPEONATO BRASILEIRO — TAÇA DE

OURO

GRUPO 
"J"

Campo Grande — Operário(MS) 1x0 América(RJ)

GRUPO"K"

Olímpico — Grémio(RS) 0x0 Néutico(PE)

Maringá — Maringá(PR) 3x4 Guarani(SP)

GRUPO 
"L"

Maracanã — Flamengo(RJ) lxl Inter(RS)

GRUPO 
"M"

Jaú - XV de Jaú(SP) lxl Paissandu(PA)

Ilha do Retira — Sport(PE) 0x2 Bahia(BA)

GRUPO "N"

Limeira — Inter/Lim. (SP) 3x0 Sào Paulo (RS)
Bangu — Bangu(RJ) 2x0 Santoa(SP)

GRUPO 
"O"

Sio Jo»é dos Campos — Sio José(SP) 3x1 Treze(PB)

São Januário — Botafogo(RJ) 1x3 Londrina(PR)

GRUPO"P"

Campinas — Ponte Preta(SP) lxl Atlético(PR)

Morumbi — Sio Pau)o(SP) 6x2 Ceará(CE)

CAMPEONATO GOIANO - I» FASE DO 1*
TURNO

Anápolis — Anápolis 1x0 Monte Cristo

AMISTOSOS

Caxias do Sul — Juventude 0x3 Criciúma (SC)

Caruaru — Central 1x0 América (RN)

Náutico empata com Grêmio

e continua como vice- líder

PORTO ALEGRE -

O Náutico manteve a sua

condição de vice-lider do

grupo 
"K" 

da Taça de

Ouro, ao empatar sem

abertura de contagem, on-

tem á noite, com o Grêmio,

no Estádio Olímpico, numa

partida das mais difíceis

para o clube pemambu-
cano, que foi muito pres-
sionado pelo adversário,

mas sua defesa soube su-

portar o sufoco, principal-
mente no segundo tempo.

No primeiro tempo, as

duas equipes se

equilibraram. Enquanto o

Grêmio procurava explorar

seus extremas Tardio e

Odair, o técnico Pepe reco-

mendava seu* laterais Vil-

son e Carlos Alberto Rocha

para nio subir muito, pro-

curando conter o adver-

sério, mesmo assim, as

duas equipes tiveram

chances de gols. ,
O Grêmio, aos 13 mj-

nutos, esteve perto de abrir

o marcador, com Baltazar

cabeceando entre dois za-

gueiros, após receber um

cruzamento de Tarciso,

depois de uma falta come-

tida pelo lateral Carlos Al-

berto no extrema gaúcho.
Aos 21 minutos, foi a

vez de Jonas chegar fácil á

área do Grêmio, mas não

teve a calma necessária

para finalizar. Depois dos

30 minutos, a torcida gaú-
cha começava a vaiar o

time local, que nio en-

contrava o caminho do gol.

Foi, então, que o Grêmio

despertou, e aos 45 minu-

tos, numa falha de Jairo,

quase abria a contagem.

PRESSÃO

Na fase complemen-

tar, o técnico Enio

Andrade, que está amea-

çado de ser dispensado,

principalmente depois

deste empate, mandou o

time subir e chutar de

longa distância. O Grêmio

procurou corresponder,

dando um sufoco tremendo

no Náutico, mas a defesa

timbu estava numa noite

feliz, sustentando o 0 x 0,

resultado que lhe dá gran-
des possibilidades de cias-

sifícação para a outra fase

da Taça de Ouro, já que os

dois próximos compromis-

sos serão em casa.

Terminada a partida,
a torcida do Grêmio vaiou

o time e pediu a dispensa

do técnico Ênio Andrade,

já que o campeão brasileiro

não tem correspondido na

atual Taça de Ouro, es-

tando apenas com dois

pontos positivos, em três

jogos.
O juiz do encontro foi

Emidio Marques de Mes-

quita, auxiliado por José

Fidalgo e Antônio Ribeiro.

Renda de Cr$ 5.102.560,00,

para 18.093 torcedores pa-

gantes. Náutico: Jairo;

Vilson, Dimas, Cláudio

Marques e Carlos Alberto;

Lourival, Adelmo e Brás;

Heider (Porto), Jonas

(Dudu) e Lupercinio. Grê-

mio: Leão; Uchoa, De

Leon, Vantuir e Dirceu;

Batista, Vilson Tadei (Bo-

namigo) e Paulo Isidoro;

Tarciso, Baltazar e Odair

(Júlio César).

A delegação do Náu-

tico deixa Porto Alegre,

hoje, às 16h30m, com che-

gada prevista ao Recife, ás

21 horas. Domingo, os tim-

bus jogam com o Guarani,

nos Aflitos.

CARLOS ALBERTO

BARBOSA

MISSA DE 7' DIA

tO 

Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e o Departamento de Fu-

tebol do Sport Club do Recife convidam a toda a família rubro-negra, des-

portistas em geral, familiares e amigos do seu atleta Carlos Alberto para

assistirem a missa que mandam celebrar em sufrágio de sua alma, amanhã, dia 13

ás 8 horas na igreja do Colégio Nóbrega.

Bahia vence bem o Sport

« nulinhu
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Osni domina a bola enquanto Dario pede o lançamento. Dai nasceu o primeiro gol do Bahia

O Sport nio conseguiu

reeditar suas boas atua-

ções na Taça de Ouro e foi

derrotado ontem, á noite,

pelo 
Bahia, por 2x0, na

ilha do Retiro. G bicam-

peão pernambucano,
ainda vivendo o drama da

perda do seu lateral Carlos

Alberto, que morreu do-

mingo em pleno campo de

luta, não conseguiu, ape-

sar do esforço, se encontrar

dentro das quatro linhas, e

no final, foi envolvido pelo
tricolor baiano que não

precisou de muito esforço,

apenas do talento do arti-

lheiro Dario, para chegar á

primeira vitória nessa se-

Sinda 

fase da Taça de

uro.

O primeiro tempo foi

disputado em nível de

igualdade e as duas equi-

pes não conseguiram fugir

á apatia, apresentando um

futebol de baixo nível que

chegou a ser contestado

pelos torcedores presentes

á Ilha do Retiro.

O quadro pemambu-
cano sentia a falta do la-

teral Carlos Alberto e mais

do centroavante Roberto,

sem falar da ausência do

técnico Ernesto Guedes,

que cumpre suspensão im-

posta pelo STJD e não

pode ficar no banco.

Na etapa de comple-

mento, o Sport voltou com

Serginho em lugar de Pais,

e aos dez minutos Mano

substituía Merica, pas-
sando Sérgio Peres para o

meio campo. As duas mo-

dificações foram decisivas

para a queda de produção
do time pernambucano,

que passou a ser envolvido

pelo tricolor baiano.

Aos 20 minutos, o

ponteiro Osni faz um cru-

zamento para área, Dario

sobe mais que os zagueiros

leoninos e cabeceia com

maestria marcando o pri-
meiro gol do Bahia. Nove

minutos depois, o mesmo

Dario volta a acontécer

marcando o segundo gol da

vitória do Bahia.

José Assis de Aragão

foi o juiz do encontro,

sendo auxiliado por José

Luís Guidotl e Valter

Queiroz. Russo e Givanildo

foram advertidos com o car-

tão amarelo, enquanto

Washington foi expulso do

encontro. A renda da par-
tida somou Cr!

3.721.850,00 proporcio-
nada por um público de

14.199 pagantes. 
SPORT:

Pais (Serginho); Sérgio

Peres, Marião, Ailton e

Antenor; Merica (Mano),

Givanildo e Edson; Nilson,

Marcinho e Bebeto.

BAHIA: Renato; Edinho,

Zé Augusto, Russo e Paulo

César; Helinho, Emo

(Washington) e Léo Oli-

veira; Osni, Dario e Juran-

dir (Robson).

AGRADECIMENTO

Em nome da diretoria

e dos demais componentes

do Departamento Médico

do Sport Club do Recife,

quero agradecer o apoio, a

solidariedade, a fidalguia

e, sobretudo, a ética mé-

dica com que os colegas

Braúlio Pimentel, repre-

sentante do Santa Cruz, e

Omar Braga, do Clube

Náutico, nos prestaram no

momento. Como também

aos colegas cardiologistas

do hospital Barão de Lu-

cena que, apesar de o atleta

Carlos Alberto Barbosa

não ter realizado os exa-

mes clínicos naquele noso-

cômio, sempre foram solí-

citos com os atletas se-

gurados pelo Inamps.

(Edelson Dourado!

Rubem Moreira

não 
pode 

mais

dirigir a FPF

— Rubem Moieira

não pode continuar á

frente da FPF. A notícia

que pegou a todos de

surpresa foi transmitida

pelo desportista José Ta-

vares de Moura, presi-
dente do Conselho Deli-

berativo do Sport, que, se-

gundo informações, tomou

conhecimento através de

um contato telefônico

mantido com a CBF, no fi-

nal da tarde de ontem.

Explicou José de Moura,

que a lei não permite que
um presidente de Federa-

ção seja reeleito mais de

uma vez, e no caso, Rubem

Moreira estaria cumprindo

o terceiro mandato, ou

seja, esta seria a sua se-

gunda reeleição.

O presidente Rubem

Moreira, há 27 anos à

frente da FPF, seria re-

eleito na próxima segunda-

feira, caso não fosse de-

nunciada a irregularidade

G'lo 
presidente do Conse-

o do Sport Club do Re-

cife.
— Tomamos conheci-

mento — afirmou Jose de

Moura — 
que o Departa-

mento Jurídico da CBF,

em definitivo, comunicou

ao presidente Giulite Cou-

tinno que Rubem Moreira

não podia ser mais re-

eleito. As eleições na FPF

seriam segunda-feira e, por

outro lado, sabemos que

ele, Rubem Moreira, já es-

taria fazendo um trabalho

junto ás ligas para eleger o

seu representante, no caso,

Dilson Cavalcante, um

nome que não satisfaz de

forma alguma aos grandes
clubes do futebol peruam-
bucano ou seja, a Sport,

Náutico e Santa Cruz.
No momento —

prosseguiu o prócer rubro-

negro — não sabemos qual
a posição a ser tomada,

mesmo porque consultare-

mos nossos advogados para
nos informar sobre o prazo

para apresentação de um

candidato. Sabemos, no

entanto, que há, inclusive,

a possibilidade da CBF de-

signar um interventor para
a FPF.

O presidente do Con-

selho do Sport chegou a su-

gerir uma reunião entre re-

preaentantes dos clubes

para se chegar a uma defi-

niçào sobre o nome do su-

cessor de Rubem Moreira,

na FPF.
Nesse momento, o

interessante seria que os

representantes de Náutico,

Sport, Santa Cruz e de-

mais clubes profissionais
se unissem para discutir o

assunto, mesmo porque
não podemos ficar na de-

pendência de ligas que

pouco influem no nosso fu-

tebol.

Lourival foi muito rígido na marcação ao centroavante Baltazar do Grêmio, que nada pôde fazer

I
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Recife, sexta-feira, 12 de março de 1982 VIVER

Miissolini 'mjwade" 
as

livrarias um ano
antes do seu centenário
Por Maurizio Giammutto — especial para o DP

Faltam mais de um ano ainda para
o centenário de nascimento de Benito
Mussolini (29 de julho de 1983), mas a
cultura italiana já começou a corrida

por este delicado encontro.
Já no inicio deste 1982 — que será

o ano Giuseppe Garibaldi, centenário
do seu falecimento — as livrarias estão
cheias de novos títulos sobre o "duce"

do fascismo italiano.
Abriram o caminho para este rio

de livros duas biografias assinadas por
historiadores de valor: "Mussolini il
Duce", de Renzo De Felice, já autor de
uma monumental História do Fas-
cismo; e a biografia do italianista inglês
Denis Mack Smith, até hoje apreciado
estudioso de Garibaldi e do ressurgi-
mento italiano. Entretanto, na lista dos
"best seller" aparece o ensaio.de
"Achilie Starace", a primeira biografia
sobre o mais fervoroso e pitoresco chefe
fascista.

Mas foi nas últimas semanas que o
"Duce" teve uma "invasão" das
livrarias, graças a um aguerrido exér-
cito de títulos 

"consenso e cultura de
massa na Itália fascista" da americana
Victória de Grazia; "Attenti al Duce",
antologia organizada por Vincenzo
Rizza; "Mussolini e a Aventura Repu-
blicana", ensaio de Vincenzo Artieri;
"História Fotográfica do Fascimo" de
De Felice e Goglia; "Mussolini Urba-
nista" de Antônio Cederna; "O Fas-
cismo na Caricatura" de Niccolo Zap-

poni e muitos, muitos outros: cerca de
20 em apenas dois meses.

Além dos novos estudos há tam-
bém as reedições, enquanto outros
livros ainda se encontram no prelo:
entre estes a biografia de Piero Chiara,
autor de "best seller" biográficos, úl-
timo dos quais 

"Gabriel D Annunzio".
Por que, pois, tão renovado in-

teresse por quem até há poucos anos
era chamado "Os vinte anos negros" e

pelo seu principal protagonista, respon-
sável por todo o mal e todo o bem
corrido na Itália dos anos 20 até o fim
da Segunda Guerra Mundial?

A primeira reflexão que se pode fa-
zer sobre o fenômeno — disse recente-
mente Denis Mack Smith — é que já
não se escreve 

"contra" Mussolini, mas
"sobre" Mussolini. Até há poucos anos
as posições ideológicas eram com efeito
tão radicais e proeminentes, o período
fascista ainda próximo e a luta de resis-
téncia, apêndice doloroso da guerra,
ainda vivo na lembrança, que havia

pouco espaço para análises serenas.

REVISÃO HISTÓRICA
Hoje há por outro lado uma nova

sede de saber, que vem dos leitores jo-
vens, dos que não viveram o fascismo,
nem a guerra e que querem conhecer a

verdade histórica, sobre aquele discu-
tido período. A Itália de fato nunca es-

queceu a sua história, não "removeu"

as suas páginas mais dolorosas e ambí-

guas, como fez a Alemanha no caso do

Nazismo. Contudo os jovens hoje pe-
dem textos novos, cabais e sem anto-
lhos ideológicos.

Tal análise é confirmada por Ren

zo De Felice, que está entre as maiores
autoridades na matéria: 

"E dos anos 70
— diz o historiador — que saem muitos
livros sobre o Fascismo. Se hoje tal

Fluxo aumenta não é só por causa do

próximo centenário, mas também por-

que o clima mudou, especialmente nos

últimos seis ou sete anos. Há hoje um

clima mais pacato, vê-se nos tons me-

nos exasperados dos debates, das pu-
blicações. Caíram por exemplo, certas

tensões que acompanharam ainda em

1976 a saída da minha 
"entrevista

sobre o Fascismo". Hoje a reflexão

sobre este período é um fato cultural e

basta, não mais político como antes".
"Certamente — prossegue De

Felice — há também as reviravoltas
causadas pelas modas, pelos gostos do

momento, pela chamada 
"cultura dos

centenários" (pela qual as páginas cul-

turais dos jornais estão repletas de

lembranças e comemorações), mas não

é um fenômeno a subestimar. Ninguém
naturalmente, quanto nos italianos de-

mora tanto a analisar o seu passado".
"O meu Mussolini — anuncia

entretanto Piero Chiara — terá um tra-

tamento singular e diferente. Será o ho-

mem Benito e a sua história, mais que o

político. (ANSA)
Maia livros naa páginas 6 e 7.
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Henry Kissinger

Brezh
Copyright internacional, The New York Time

Copyright nacional, Agência Globo

(Durante uma viagem a Moscou, em maio
de 1973, Henry Kissinger e sua comitiva fi-
caram alojados em Zavidovo, o equivalente so-
viético a Camp David. Foram os primeiros con-
vidados do mundo ocidental a receberem tal
tratamento. Leonid Brezhnev levou Kissinger a
uma caçada de javalis. Passaram horas em um

posto de observação, período est» que foi usado

por Brezhnev para fazer suas queixas contra a
China, professar seu desejo de paz com os Esta-
dos Unidos, recitar sua carreira no Partido Co-
munista e fazer reminiscências sobre seu pai
amante da paz e sobre sua separação, durante
os quatro anos de guerra, de sua mulher. —

Qual deles era o verdadeiro Brezhnev? — per-
gunta Kissinger em um trecho de seu próximo
livro de memórias, a ser lançado em breve,
"Anos de Revolta". Sua resposta: "A 

política
ocidental deve satisfazer as duas possibilida-
des: uma resistência descompromissada ao ex-

pansionismo e receptividade a uma séria mu-
dança no curso de Moscou).
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"Orgulhoso e inseguro, beligerante e suave"
Kissinger

o retrato de Breznev por Henry

Na primavera de 197.1. a» relações entre a
Rússia e ok Estados Unidos estavam excepcional
mente isentas de tensões. Uma segunda reunião

de cúpula entre o secretário geral Leonid Hrezh-
nev e n presidente Nixon, desta vez em território

americano, estava programada para acontecer em

junho, e minha hreve estada na União .Soviética,

de 4 a 9 de maio. era justamente para prepara Ia.

Afastado da mesa de negociações durante

esta viagem, tive um vislumbre de Brezhnev que
me intriga ale hoje quando penso na possibilidade
de uma coexistência estável entre nós e a União
Soviética.

Meus colegas e eu fomos levados, do Aero-

porto Vnukovo II. não para a pesada caaa de hóa-

pedes oficial nas Colinas Lenin, na ala ocidental

da capital, mas para Zavidovo, a reaerva de caça
do Politburo o equivalente soviético a Camp
David — aproximadamente 90 milhas a noroeste
de Moscou.

Partimos em um cortejo de carroa viajando,

um atráa do outro, a uma velocidade de aproxima-

damente 100 milha» por hora. com segurança

dando cobertura á fila. lato refletia uma manobra

psicológica deliberada ou uma propensão ao auicl-

din descrita naa novela» ruaaaa do aéculo XIX. A

delegação americana e aeua acompanhante, rua-

aoa nio teriam, provavelmente, sobrevivido ae o

carro da frente tiveaee freiado repentinamente.

Nenhum outro líder ocidental havia sido con-

vidado para ira Zavidovo; os únicos outros estran-

geiros que visitaram tal reaerva. segundo fui infor-

mado. foram Tito, da Iugoalévia. e o Presidente

Urho Kekkonen, da Finlândia. No»aos anfitriões

russos, encabeçados por Brezhnev, sem dúvida al-

guma empreenderam o máximo esforço para nos

darem a impressão que era de grande importância

para eles manter boa» relações com os Estados

1'nidos. Esforçaram-se muito para serem gentis e

hospitaleiros, em cerla» ocasiões de modo ale exa

gerado.
Será que tratava-se de um estratagema para

nus enganar, enquanto o Kremlim armava uma

ofensiva geopolitica1' Ou será que os russos esta-

vam tranqüilizado» pela firmeza de Nixon em

aceitar um periudo de restrição, reforçado pelos

micaM'.' Será que encaravam a 
"detente" apenas

como uma manobra tática*' Ou sera que havia

serias possibilidades de um longo período de esta

bilidade nas relações ru»so»-americanas'' Será que
a reunião de cúpula ocorrida em Moscou, em 1972,

teria representado um momento de decisão, ou

será que estaria sempre destinado a Ber simples-

mente um instante efêmero de euforia?

Nunca saberemos, e provavelmente tam

pouco o saberão os lidere» soviético». Num período
de 12 mese», a capacidade de Nixon de opor-se á

expansão soviética e «ua autoridade para negociar

realisticamente haviam sido minadas pelo episó-

dio de Watergale. Havíamos perdido a faca e o

queijo. Se a nossa política Oriente-Ocidente e»-

tava prejudicada de alguma forma pela dinâmica

do sistema «oviético ou pela ambigüidade intrín-

seca de noaaa concepção, é a»»unto para ser discu-

tido ainda por muito tempo,

A delegação americana estava alojada em

uma vila em estilo alemão oriental, muito «eme-

lhante aum chalé tuiço de proporções gigantescas
mas sem um equilíbrio de formas, devido à pesada
impassividade que denota «tatus no mundo comu-

nista O cenário exterior lembrava vagamente ns

Alpes: a parte interna da casa era de uma opulén-

cia vitoriana recoberta de veludo.

A maior residência particular do complexo

pertencia a Brezhnev. Era um chalé de dois an-

dares construído no mesmo estilo que o de minha

residência, embora em escala ainda maior. O an-

dar térreo continha inúmeras salas de recepção

mobiliadas de forma austera, uma sala de jantar e

uma cabine de cinema. O segundo andar linha

uma ampla sala. um estúdio e um quarto. Cada

cômodo do andar superior tinha uma porta que
dava para uma varanda encoberta por um teto

saliente. Nos ângulos direitos da vila de Brezhnev.

e ligado» a ela por corredores em cada andar, ha-

via um ginásio totalmente equipado e uma piscina
olímpica.

Brezhnev convidou a mim e meu» colegaa

para jantarmos em sua vila, que nos foi mostrada

com muito orgulho.

Perguntou-me quanto custaria, nos Estado»

1'nidoa. um imóvel daquele porte. Fiz um cálculo

tatic e errôneo, de UBt 4IHUKX! Brezhni
sem ação

Meu companheiro. Helmut Sonnenfeldt. es

tava psicologicamente mais habilitado: USf 2 mi

lhões. corrigiu provavelmente muilo mais pm
ximo à realidade. Brezhnev, sensivelmente mais

ronfian'e, ficou radiante e prosseguiu seu tinir

Ele nos mostrou, com orgulho pueril, um livro

de recortes e telegramas de congratulação envia

dos por diversos líderes comunistas quando lhe toi

conferido o Prêmio Lenin da Paz. O governante

praticamente absoluto do Partido Comunista So-

viético não parecia achar nada de incoerente em

vangloriar-se de um prêmio dado por seus próprios
correligionários e de congratulações por parte de

pessoa» cuja carreira e sobrevivência política de-

pendiam dele.
O repertório de piadas de Brezhnev parecia

tão inesgotável quanto o do ano anterior, agora
temperado por uma nova familiaridade que pro-
vavelmente ultrapaa-ou oa limitea do planejado.
Conteve-ee menoa na bebida; uma da auaa piada»,
supostamente uma hiatória folclórica ruaa*. era

vagamente anti-aemita — talvez indicando que eu

havia «ido promovido a uma igualdade honorária!

Noaaa programação era, como sempre, enig-

mática. Nunca era-noa participado o programa ou

o tópico de conversa, muito embora Brezhnev não

tivesse nenhum outro programa aparente. As reu-

niões ae proceaaavam aleatoriamente, sem qual-

quer aviso prévio.
Minha equipe — Hal Sonnenfeldt, Philip

Odeen. William Hyland, Peter Rodman e Richard

Campbell - enfrentavam o problema corriqueiro

de como »e comunicar «em ficarem imortalizados

para sempre, na biblioteca de filas do KGB De

um modo estranho, aentíamo-no» mais seguros nu

residência de caça do Politburo do que em nosso

abrigo usual, a residência oficial de hospedes em

corde de veloc

geral durante

gens.

ia determinado a quebrar <>

e estabelecido [.clu secrel.

o percurso ate aquelas JM

inha vila.

tnti* iiiliinV

Mos
» que o KGB mostrar s i. dt

'sidên-

nite lingua

tupostaniente

Acreditávi
certa forma, rr

férias de seus próprios lideres do que e

cias especialmente projetadas para rece

dados estrangeiros.
Viemos preparados, i'

"tagarela", n gravador cassete que í

gem desarticulada incoerente que
abafa o som de nossas vozes para ouvintes curto-

sos Não sei se o artificio adiantou, e detesto pen
sar que sujeitei meu equilíbrio emwional à aquela

máquina de barulho infernal inutilmente

Tratava-se de uma acirrada disputa entre a lei

nologia do KGB e nossa sanidade. De qualquer

forma, meus colega» e eu ocasionalmente fugia-

mo» ao 
"tagarela", identificando um lugar que

conaiderávamua absulaUmente seguro: o balcão

do lado de fora do escritório de Brezhnev. para
onde no» encaminhávamo» durante o» intervalos

de noaaa» reunia-. Achávamos pouco provável

que Brezhnev aeria tão imprudente a ponto de

permitir que a polícia secreta soviética instalasse

equipamentos de eacuta em aeu próprio eacritório

A impressão geral do potpourri de alegria,

atenção e negociações aleatórias era a insegurança

de Brezhnev em relação a sua próxima viagem aos

Estado» Unido».

Brezhnev procurou infinita» vezes confirma-

ção de que seria recebido com cordialidade nos Es-

tadoa Unidos, que não se veria exptwto a de-

monatrações de hostilidade e que teria oportuni-

dade de encontrar-se com pessoas 
"do 

povo". Isto

era um pedido exagerado e seus vários elemento»

não eram necessariamente consistentes uns com

os outros.

Repentinamente aparecia e me levava a»

pressas para algum passeio pelos gigantesco» la-

gos. prados e vasta» floresta» fora da cidade Um

dia ele me chamou para entrar no Cadillac sedan

preto que Anatoly Dobrynin, embaixador sovié

tico em Washington, havia sugerido fosse dado

como presente oficial para Brezhnev, durante a

viagem de Nixon, no ano anterior

Com Brezhnev na direção, partimos para

nosso passeio, cruzando estradas estreitas e com

muita» curva» a uma velocidade que no» fazia re

zar para que aparecesse elgum guarda rodoviário,

por maia improvável que fosse imaginarmos um

guarda da trtnaito — ae é qut eiiatem, no campo
— fazendo parar o carro do lecretário geral. A se-

guir, paramo» numa marina, onde fui empurrado

por Brezhnev para dentro de um aliacafo — feliz-

mente dirigido por outra peaaoa 
— ma» que

ia tarde, voltando para i

cont rei roupas de caça. que nossos anfitriões ha

viam encomendado para num desde nossa che

gada Krn um traje verde nliva em esliln militiir.

muito elegante, cnm botas de cano alto. mas que
realmente eu nào tinha o menor físico para usar.

Brezhnev, vestindo um traje semelhante, pegou
me pouco depois com um |ipe dirigido, para meu

alivio, |Hir um motorista.
Uma vez que detesto o esporte da caca. disse

a Brezhnev que iria participar 1111 qualidade cit-

consultor. Kle disse que alguns javalis selvagens )a
estavam separados para mim. Diante da minha

perícia no manejo de uma arma. retruquei, a

causa da morte teria que ser enfarte.
Brezhnev levou-me ás pressas para a reserva

de caça. Bem no meio da calma de uma floresta,

havia sido construído um posto de observação

numa árvore, com um banco rústico e um visor

por onde »e atirar Brezhnev, o intérprete V__o*

Sukhodrev. o guarda de caça e eu esperamos uli

até que o javali selvagem fosse atraído pela isca

que um grande número de guardas florestais tra-

jando um uniforme verde calavam eapalhando

pelo chão.
Reinava uma completa quietude Apenas se

ouvia a voz de Brezhnev, contando aventura» de

caçadas: falando sobre sua coragem quando um

javali atacou certa vez seu jipe: snbre o bisão que
empanturrnu-se com cereais e batatas espalhada»

como isca. E a seguir dormiu profundamente nu

frente da torre de caça. obrigando B Ministro <Ih

Defesa soviético. Marechal Rndinn Malinovksi. n

ficar preso na torre até que fl equipe de resgate D

encontrasse.
A medida que ia imniu-ccndn. uniu «MHIat

de javalis selvagens veio em direção á isca Um :n

ganlescn javali gigante surgiu nn meio da floresta.

Kranos fácil descobrir pnrque havin ihcgiuln

àquele tamanhn. Kle não estavu esfomeado, po» se

n examinar a Im. Examinava o chái. dcpni» dl

cada passo, Olhava niiclridiwBmi.nH' Itléi de cada

arvore. Avançava a passos medidos. Kl. indul.ila

velmente havia snbrevididn e prosperam pnrq.ic
sempre tomava tndas as precauções

Tndas as sua» precauções atraíram n atenção

de Hrezhnev, entretanto, t ttt O derrubou toa um

unien tiro. Apenas o cnntentanienlii de Hrc/hnev

evitou que eu começasse a fazer conjecturas sobre

ns perigos de um excessivo intelectualísmn

0 instinto de caçador de Brezhnev le/ l >m

que nos levasse para nutro posto de observação.

ainda mais para denlro da flnrestn A esta .-tul-,

felizmente para ns javalis - pnr quem eu atava

torcendo - a noite estava começando a tur, e

Brezhnev perdeu dnis lirns a longa distancia

Brezhnev e eu ficamos durante algumas hora»

no segundo posto, e alguém nos trouxe pedaço» dt

pão preto e cerveja que estavam no jipe. .A dupla

personalidade de Brezhnev an mesmo lempn

orgulhoso e inseguro, beligerante e suave - estava

bastante evidente quando cnmemns juntos neste

cenários ao ar livre.

A truculência apareceu durant,

sobre a China. Ele começou desci

periéncia de seu irmão, que havi

como engenheiro naquele pai» anti

Kruschchev removesse todos ns con:

ticos. Ele havia achado ns chinesi

arrogantes, e excessivamente paliei'
O antropofagismn simbolicann

no pai» era surpreendente, un

destruíram seus próprios líderes lun

bastante curioso para um homem qui

çado sua carreira durante ¦ MH
deviam na realidade, ser canibais. Agi

estava construindo um arsenal nuclear A União

Soviética náo podia aceitar isto passivamente; al

guma medida tinha que ser tomada, Ele só nãn

disse qual.
A crescente força militar da China era uma

ameça para todo o mundo. Qualquer assistência I

ela prestada pelos Estado» Unidos acarretaria cm

guerra. Lembrei-lhe (de modo irrelevantel que
nem sequer mantínhamos relações diplomáticas

com Pequim; avisei que a história havia compro

vado que a América não ficaria indiferente a qual

quer ataque á China.

Mas os lideres soviéticos náo estavam satis

apenas aquele p
guinte. Dobrynin chamou ms ua rantnparaen

diirnnlc MM catam ním dcwnn »cr cm arada

lim.i.in.l,
Hcllcttndi. I dualidade iln |icr-iiialidndc IM

rimai ¦ (ia- MM prnpria |ier»i.nnlidadc. Hre/hnev

iiiudnii rcpcntiiiiiineiile de uma pi_á|tll iimeaça

dora paru ..iilri, di sentuiicntalisiiio. Falou ne
sobre sua iiiveuliide nu 1 crtinia ¦ sobre ¦ cx

jH-riencia de seu pai duranle | l ( oierni Mundial

Seu pai havia aprendido, com aquele massa. re.

que a pa/. era o ubjetivn mais nobre de Iodos, ele

cordava. Havíamos aliançiido um ponto 1111 In»

tona onde devíamos parar de construir enormes

monumentos para heróis militares

As homenagens publicas deveriam ser exclu

sivamente para os pacificadores e não pura ge
uerais Seu pai queria ver um destes momim. nlo*

construído» M ponto mais elevado da drama

Brezhnev queria dedicar seu mandato a criar

condições que banissem por completo uma possí
bilidade de guerra entre os Batadoa tinidas «*

I 'niáo Soviética.
Brezhnev rememorou sua ascensão na lucrar

quia comunista, lua repentina elevação em lít:tf>. e

B impactn hiiinaiin ,1a II l.uerra Mundial Aul. -

tle partir para ir para a guerra, sua ttmmt I fie hn

viam iiiradn numa se qiifslinnarein sobre n que
teria acontecido durante o intervalo de lempn cm

que estivessem separados, mm inipnrlil o Impa

Kle dfscrevfii dt mmm tocante seu recu

conlro com I mulher depois de um Intign período
de separação, e como os dois mantiveram sua pro
messa I sua confiança

-talou at snlirc sua dilui.Idade cm en

Praça Vermelha', em MM-, devido as cnndl, fs de

escassez, em período de guerra, e como logrou su

cesso, embora etemero, pois o traje ficou comple

Durante esla narrativa falou siiau-menle,

gun» meses. Agora, seu assunlu era a par K cnm

dep
nhot .df algum nindo csgntailii rle.

min

(,]ual dos d.ns era o verdadeiro Brc/luicv? 0

líder que fala.a tle nmdn lan anifiiçadnr sobre I

ele e
I reten

ieu discurso
endo a ex

trabalhado

que Nikila

•nte existente

ida Stalm

apenas a tranqüilidade da licgen

cia ' Mais uma tttt, a resposta i quase que icrta

nieiilc ambas, as coisa» Qual mtm predominava
dependeria das cifl iinslani ia rt unidade» K

provavelmente a | apa,mam do Oriente de nlmr

dar as duas tendem ia» antífona a» dl poUtltl ao

questão de guerra Ml pa/
Os bnl,hevi«ta» acreditavam no predomina

dn» (atores maleriHis e militares, o idoaot-tavi, -

notado devido as ,obram,as ile um sistema mele

mente Sem duvida alguma, maia dl l que qualqucl
outro líder soviético. Brcrlincv evitaria lirar pra
veilode uma opnrl unidade pura alt

dn poder, nada pode tm» aliviar d..

prontidão
Ma» dentro desta limitação, nlgun» lideres le

atéat pela impossibilidade de acabarem 
'

da

odas I a. pm . po

__r V ¦..-"¦'..¦J sà_______k -

||| P, 
s* 
^H H 

-». _j+- * i

^^S Hi_j s-V^sl'' ___________________________________________________________ 
* 

___________l

Ba.__________)L • *^i*a-»y • '^3»íPP*k3 _m

Nixon fala ao povo toviético pela televisão, do Kremlin, em Motcou. A tra. Nixon e Kietinger aaaie-

tem, numa tala ao lado

xislênna genuína A política do Ocidente deve

abranger as ilua» possilHliiliules rfisleni Ifl des

, lunprnmissAda ao cxpansiomsmi, e re, c|inv idnilc

a uma seria mudança ti, ,¦urso na M"»'"u

hnilalida.lfs do inanilalo ,le Bl-__iev, di (lie

nislovaquia ao Afeganistão K bastante provável

qut " K(.B lenha sugerido estes tfinas basicn»

cnmo um modo de deixar trim-pareccr vinculo»

hiimanu» I fingir um sincero ilesein P-Ib paz
Mas | mmttr—tt me leva fl di/er que nãn co-

nheço nenhum outro líder soviético que poderia
tnrna Ia digna de tmmamn Talvez lata se,a um

Mas eu duvido

Na qualidade de bom nnniiiiista. Hre/lim\

era. e logno. dedicado a vitoria de sua idenlngiii;

cnmn crente em fatures objrlivns. ele não linlui

como justificar um fracnsso em tirar pti.l-0 de

uma pnsiçàn suirerinr de lorça que nossa» ci»ões

inlernas I ada MM mais lhe i.ul.irgiivam

Era na época | ainda o e nossa principal
responsabilidade evitar o -.urgimento de lais ten

t ações.
Mas ha\ia lambem ta Hrezlincv traçus evi-

dentes e dementais da Husua. de um povo que
havia sohrevivido ns provav«>s. que almeia um

fim para sua labuta e que nunca teve direito, quer
devido ao destino ou a» ambiçne» de «eus gnver

0 ambiente sentimental daquele fiitiirdfcer

no posto de caça na floresta provou ser evanes

cente. Tlt logo chegamos a Zavidovo. Inmns joga
dos novamente na rotina das negociações e pre-

parativos para a visita de Rrezhnev aos Kstados

Unidos, K eles, em pouco tempo, ajudados por
outras circunstâncias, subjugaram este uníco e

breve vislumbre de humanidade que não mai» se

repetiu durante meu período no governo,

Amanhã: Watergate
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O espaço não é

mais 
problema

Uma cozinha pode ser pe-

quena, mas ao mesmo tempo

funcional e espaçosa. O esboço

de hoje mostra bem como isso é

possível. Basta saber aproveitar

ao máximo o espaço disponível e

ser, antes de mais nada, uma

decoradora prática e criativa.

A cozinha em questão foi

instalada formando um único

bloco com cada coisa no seu lu-

gar. Há espaço para todos os

acessórios indispensáveis e tudo

está ao alcance das mãos, sem

qualquer esforço. Há lugar para
o forno, o fogão, o plano de

apoio, a pia, a máquina de lavar

louça, a geladeira, os armários e

quantas prateleiras forem neces-

sérias.

O resultado está aí: muita

pratic idade e beleza ocupando o

mínimo espaço possível.

Samaritanosfazem

teste deplantorustus

O Grupo de Amigos Anô-

nimos do Recife (Samarita-

nos) abriu inscrições para

plantonistas, processo sele-

tivo a candidatos, de ambos

os sexos, que desejem ajudar

o próximo na solução de pro-

blemas pessoais, de angústia

ou solidão.

Os Samaritanos exercem

atividades em todo o mundo.

Foi fundado, em 1931, na

França e hoje está espalhado

em praticamente todos os

países. Dados estatísticos do

Grupo do Recife revelam que,

no ano passado, quase três

mil pessoas recorreram aos

Samaritanos, pelo telefone.

Mais de 40 casos de suicidas

potenciais foram evitados,

nesse total.

A seleção de plantonistas
é feita através de rigoroso

curso. As inscrições podem
ser feitas na sede do Grupo, á

Travessa Barão de São Borja,

44, na Boa Vista, ou pelo
íòne: 231-4141, das 14.30 ás

23 hs.

Universitária de (ktfòrd

aos 10 anos de idade

Na Inglaterra o dia 6 de de-

zembro de 1981 será lembrado

nas histórias acadêmicas como

data histórica. Naquele dia,

com efeito, a pequena Ruth

Lawrence, de 10 anos, tornou-se

a primeira universitária mais jo-
vem do mundo aceita em Ox-

ford, uma das mais prestigiosas
universidades britânicas. O ano

passado, aos 9 anos de idade, a

menina conseguiu as maiores

notas possíveis, entre o espanto

dos professores, nos exames de

admissão de nível 
"A" 

(o grau
mais difícil) da faculdade de

Matemática. Mas que aconte-

cerá — muitos perguntam 
—

quando a menina se tornar

adulta? Ruth será (como hoje

ela auspicia) a mais jovem pro-
fessora de Matemática do Reino

Unido? Ou talvez o seu talento

precoce se esvanecerá?

A questão apaixona muitos

professores ingleses , sobretudo

porque, á parte o caso singular,

reabre a nunca adormecida

polêmica entre os que acreditam

nos dotes inatos nos indivíduos e

os que negam, afirmando que se

trata apenas de uma capacidade

de aprender, também precoce.
As probabilidades que uma

criança prodígio, particular-
mente levada á Matemática,

quando adulta se torne um gé-

nio, são boas — disse Roger

Penrose, professor de Matemá-

tica em Oxford e ex-talento pre-
coce ele próprio, ao 

"Sunday-

Times" — mas não se trata de

uma lei absoluta, dado que em

muitos casos muitas crianças

que prometiam revelaram-se

uma total desilusão, quando

adultas. Na pratica tudo é con-

fiado ao acaso e á incerteza."

Outros estudiosos, como o

reitor da Universidade üe

Londres, referindo-se a prece-
dentes ilustres mostraram-se

mais seguros. 
"A 

Matemática,

como a música, é um talento

que floresce muito cedo — di-

zem — e que não se pode contar

quanto a experiências amadure-

cidas, como acontece, por exem-

pio, no caso dos grandes litera-

tos. A história parece avaliar

esta opinião."

CASOS

Friedrich Gauses, que pode

considerar-se o maior matemá-

tico de todos os tempos, tinha já

familiaridade com a aritmética

— 
parece incrível — aos dois

anos de idade. A coisa se revelou

um dia que o seu pai estava fa-

zenHo uma conta para pagar

certos impostos. 
"Atenção, 

pa-

pai 
— interrompeu o filho prodí-

gio. Não está vendo que aquela

soma esta errada?"

Outras mentes matemáti-

cas do Século XIX mostraram a

mesma precocidade. Evaristo

Galois já havia revolucionado os

princípios da Álgebra quando

morreu num duelo, com apenas

20 anos. Bernard Riemann era

capaz de resolver complicados

problemas e equações aos seis

anos. Isaac Newton escreveu to-

das as suas geniais obras sobre a

mecânica, a gravidade, sobre os

planetas e sobre a ótica, com

pouco mais de 20 anos de idade.

Mas se é verdade que o

talento matemático se mani-

festa muito cedo, é também ver-

dade que em geral tem curta

duração. 
"Não 

sabemos porque

acontece isto — explicou o reitor

du Universidade de Londres —

mas não há dúvida que as crian-

ças prodígio vão ao encontro de

um declínio progressivo, sobre-

tudo as que se dedicam á Mate-

mática pura, depois dos 20 anos

entram em crise e mostram si-

nais de uma regressão dos seus

dotes". Trata-se de um fenô-

meno comum a todos os mate-

máticos e não só aos gênios pre-
coces, pois está demonstrado

que eles dão o melhor de si —

talvez pela intensidade do es-

forço — antes dos 30 anos. De-

pois continuam a produzir bons

trabalhos, mas estes são princi-

palmente o desenvolvimento e a

elaboração do que já criaram na

juventude.

Quase 30 anos depois

de sua morte a imagem de

Eva Perón desafia a passa

gem do tempo com não

menos efetividade que a de

seu corpo embalsamado

num mausoléu de Buenos

Aires.

A maioria dos argenti-

nos, inclusive muitos nas-

cidos depois que a 
"Santa

dos Descamisados"

morreu de câncer, aos 33

anos, em 1962, a tem pre-
•ente em sua mente com

uma disparidade de senti-

mentos, desde a veneração

até o escárnio. Inclusiveal-

guns jovens dos 
"setores

privilegiados" contra os

quais Eva Perón costu-

mava lançar seus dardos

em seus discursos perante

centenas de milhares de

trabalhadores reunidos na

Praça de Maio, reconhe-

cem hoje a força de sua

personalidade e, em certo

sentido, a admiram.

O setor feminino do

Partido Justicialista (pero-

nista) designou o atual
"Ano 

Internacional de Eva

Perón" e empreendeu uma

campanha para repudiar

os 
"agravos" 

causados à

sua imagem, entre outras

coisas pela obra musical
"Evita" 

representada com

grande êxito popular em

teatros dos Estados Uni-

dos, México e Europa.

Mais de 10 mulheres pero-

nistas, algumas penteadas

ao estilo de Evita, convo-

caram recentemente uma

entrevista coletiva para se

referir à personalidade da

segunda mulher do piesi-

dente Juan Domingo

Perón.

"Evita 
vive, e contf-

nua sendo a bandeira da

revolução peronista", disse

Alicia de Lopez, sentada

diante de um retrato de

seu ídolo, em tamanho

maior que as fotografias de

Perón e de sua viúva, a ex-

presidente Isabel Peron.

Ev|^j?erón

Morta há 30 anos, ainda

perturba 

os argentinos

A senhora Lopez disse

que viu no ano passado,
em Copenhague, a versão

dinamarquesa da obra mu-
sical escrita pelos británi-

cos Tim Rice e Andrew

Lloyd, criadora de 
"Jesus

Cristo Superstar". E co-

mentou que lhe causou
"repugnância".

"Ofende-nos 
a ma-

neira como apresenta

Evita como imoral e me-

díocre, e por sua negação

da História", acrescentou.

A trama pseudo-

documentária da peça que

pretende descrever a traje-

tória de Evita, desde um hu-

m ilde lar provinciano até o

topo do poder politico,

após abrir caminho no

mundo do espetáculo, está

há vários anos em cartaz

em Nova Iorque e já foi re-

presentada em espanhol,

em Madri, mas está proi-

bida na Argentina. A sra.

de Lopes disse que o Go-

verno Militar examina a

possibilidade de anular a

proibição e permitir que

pelo menos algumas das

canções da obra sejam di-

vulgadas neste país.

"Se 
autorizarem que

parte desse absurdo

pseudo-artistico seja co-

nhecido no país, lhes asse-

guro que sairemos ás ruas

com muito mais do que es-

peram", afirmou.

evita, o Ídolo

O presidente Perón

morreu em 1974, um ano

depois de ter iniciado o seu

terceiro mandato na Casa

Rosada e os militares

derrubaram, em 1976, sua

terceira mulher e suces-

sora, Isabel Perón.

E ilustrativo a com-

paração do material didá-

tico utilizado agora com o

empregado durante o

período peronista. (1946-

56). Nessa época, quase a

metade dos livros de textos

escolares era dedicada a

exaltar Eva Perón. Em-

bcra não exercesse qual-

quer cargo oficial no Go-

verno, a mulher do presi-
dente distribuía, a seu ar-

bítrio, os fundos da Funda-

ção Eva Perón, o que lhe

granjeou afeto e apoio das

crianças, dos necessitados,

dos idosos e incapacitados.

Todos os empregados pú-

b li cos tinham de doar o

equivalente a um dia de

trabalho á Fundação. A

grande maioria dos traba-

lhadores do setor privado o

faziam atravéa de seus sin-

dicatos e as empresas co-

merciais e industriais

contribuíam para finan-

ciar a organização com ge-

nerosos donativos. Os tex-

tos escolares tinham fotos

que mostravam Evita

dando bonecas a meninas e

bicicletas a garotos. Num

dos textos, intitulado 
"A

Nova Casa", um rapaz

escreve a Evita para

dizer-lhe que vive numa

moradia precária. Logo

sua família recebe uma

nova casa, cômoda e clara,

e o texto tem assim um fi-

nal feliz.

Atualmente, os estu-

dantes podem completar o
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Soluções dos testes Oito Erros e

Cruzadas na página B-5.

HORIZONTAIS — 1) -

Traidor; 8) — Suf. que designa pro-
fissão ou autor; 9) — Medir com
rasa; 10) — Lírio; 11) — Sigla do
Estado do Rio Grande do Norte;
12) — Garantia de pagamento
dada por terceiros, 14) — Partida;
Jornada; 15) — Ache graça; 16) —

Afeição profunda;

VERTICAIS — 1) — Pedir

com insistência; 2) — Símbolo qul-
mico do érbio; 3) — Bronzeo; área;
4) — Gasolina em englês; 5) —

Carta de baralho; 6) — Peque-
nalança; 7) — Enfeita; 10) — (Fif)
A Terra natal; 13) — Seis em al-

garismo romanos; 14) — Ivan Mar-

quês.

JOGO DOS OITO ERROS

UPi-Ace

ciclo letivo sem encontrar

o nome de Eva Perón no

material de ensino, a me-

nos que o professor, por

iniciativa própria, o traga

á discussão. O diretor Na-

cional de Inatrução Secun-

dá ri a e Intermediária,

Júlio Gonzalez Rivero,

disse que oe professores

têm liberdade para deba-

ter o tema e aprovar lei-

turaa a ela alusivas. 
"E

simplesmente um período
histórico a maia e devemos

tratá-lo objetivãmente",

explicou. 
"Enfocamos Eva

Perón maia num contexto

social do que politico",

diaae.

LEMBRANÇA

"Foi 
uma desgraça

para o país que Evita

morresse. Necessitamos

agora dela", declarou Cria-

tobal Alvarez, caminho-

neiro de 60 anos, 
"Aquela

época, tínhamos trabalho e

dinheiro".

A Argentina atravessa

atualmente uma profunda
recessão, com a maior taxa

de desemprego dos últimos

10 anos. No ano passado, o

poder aquisitivo dos

salários diminuiu cerca de

20PCT.

Mônica Rodriguez

Barrios, de 28 anos, vive no

elegante bairro Norte de

Buenos Aires. Ela é contra

o peronismo e diz que Eva

Perón foi responsável por

alguns dos males que a

doutrina populista e

Estes desenhos são aparentemente idênticos.

entre eles oito pequenas diferenças. Descubra-as

ultrancionalista do pero-
nismo supostamente cau-

sou á Argentina. 
"Mas, 

sa-

bia o que queria e tinha

muita energia e carisma,

tem-se que reconhecer

isso", admitiu.

Embora sabendo que

houve períodos escabrosos

em sua vida, os pobres ar-

gentinos beneficiados ds

alguma forma pela obra de

Evita, a consideram uma

moderna Maria Madalena.

Todos os dias 26 de julho,
aniversário de sua morte

são acesas velss em muitos

lares humildes junto a re-

tratos de Evita, que apesar

de sua hostilidade aoe ricos

gostava de suas peles e

jóias. São rezadas missas

em sua intenção e apare-

cem coroas de flores ns

entrada da cripta do cemi-

tério de La Recoleta — iro-

nicamente o dos argenti-

nos abastados — onde d es-

cansam seus restos.

Perónn, cuja petição
de que Evita fosse canoni-

zada foi rejeitada pelo Va-

ticano, pagou ao espe-

cialista espanhol, Pedro

Ara, cerca de 100 mil

dólares para que preser-
vasse o cadáver. O traba-

lho exigiu quase um ano.

Quando, depois de uma

odisséia que os levou á

Itália e á Espanha, após a

derrubada de Perón, era

1955, oa restos mortais

foram trazidos de volta á

Argentina, em 1974, Evita
"parecia 

dormir tranqüila-

mente", segundo declara-

çôes de pessoas que viram

o cadáver embalsamado.

Embora não haja con-

cordáncia de opiniões

sobre a vida e a obra de

Eva Perón oitre os argen-

ti nos, as opiniões são prati-
camente unânimes no sen-

tido de que não pode haver

comparação entre ela e a

deposta presidente Isabel

Perón. atualmente

morando na Espanha, em

termos de poder e carisma.

Moda feita de

descontração

Toda roupa prática e

descontraída faz a moda

mais atual da criançada.

Pois são estes os únicos

trajes que dão total liber-

dade de ação.

Veja, por exemplo, o

modelo apresentado no ee-

boço. Vai bem tanto para a

garotada, quanto para os

adolescentes e até para
mulheres maduras. E o

macaquinho que, como

sempre acontece neata

época do ano, volta a fazer

parte do guarda-roupa de

todos. Pela praticidade e

pelo charme.

Para

Ombros e pernas de

fora. E o que manda a

moda feminina mais

atual. Veja por exemplo

o elegante e des-

contraído conjunto

apresentado no esboço.

Feito para o verão, é for-

mado por bermudas le-

ves e blusa de corte ori-

ginal que deixa as cos-

tas quase inteiramente

descobertas.

Conjuntos assim tão

perfeitos para usar

durante o dia, mas tam-

bém para enfrentar as

noites mais descontrai-

das da temporada.

Feito de algodão, sua

cor é o amarelo ouro forte.

Tem coulisse na cintura, é

preso por elástico na barra

formando agradável fran-

tido, tem dois bolsos ls-

terais e é fechado por ti-

per. De mangas curtas, é
ainda valorizado por pre-
gas na parte do corpete:

tanto na frente quanto
atrás.

Modelinhos assim re-

querem acessórios simples
e descontraídos. Como sa-

colas a tiracolo, chapeuzi-
nhos, tênis ou sandálias

sem salto. Destas atuais:

de couro cru ou de tecido.

as as horasmn

E [I]



^K9^l^^P' flria
m^HB^ **+*~. ^^¦K^HM

Sr* ^ 
^¦Hb^TI

^m*W T :

|\ Jv>

¦^^¦^¦L ^^few^--'' ¦^^HvVV.

^ Orurgia ¦fjl]]

^ 
Plastica mSI

MBT6H ¦"

webPBweiNj

w^SSwfei > a^K
Hr! 11:1 MTjaj J[ jj^^B

2« MAR 03 • 1 •"'yi^^JBratrs

¦26 -21-30 JUL** * JzSfe^SSM
2ssEToy^^"^"*"^^l

r.': ••¦•.¦ ^

V r'^_ 
'"^W

«^v*• < W v^
r^v,' -m ^

iLr:

!tif

W^Mi JKKm- j

mI It m wwb^

^^HDOBRAMLT^H
JAN 02 ' 04 ' 6e • 07 ¦ 13 201
31 ABR 07-14-21-28 MAI 0?
01-03*05•07 -06¦10-12-14l
OUT M -27 NOV 10

Casamento

Foi realmente uma

noite bonita a de quarta•
feira última, na Conca-

detral de São Pedro doe
Clérlgoe — toda decorada

com floree branca* e folha-

gene verdee — com o

enlace matrimonial doe jo-
vone Fldvia, filha de

Marilia e Carloe Aberto

Mergulháo Uchôa e

Abelardo Joeé, filho de

Magda Maria e Abelardo

Bartolomeu Soarei Nevee.

Fldvia eetavo um amor

num modelo todo branco

de tule e renda. A pro-

póeito, ela foi uma noiva

pontualíeelma, chegando d

igreja na hora marcada no

convite: Í0:i0 hora*.

XXX —

Apóe a cerimônia re-

ligioea oficializada pelo

padre Antônio Paulo

Cabral (primo do pai do

noivo), foi eervldo ali-

nhado coquetel no ealáo

anexo da igreja.

XXX —

Impoeeível 
citar to-

doe oe que dieeeram pro•
tente ao caeamento de Fld-

via o Abelardo Joei. Mae,

apenai um regiitro para
expreeeivoe nomei da poli-
tica pernambucana, além

de conhecidai figurai da
noeea sociedade. Outro re-

gietro também, para a era.
Magda Maria Coilho Ne-

voe, que eetava muito bem

num modelo bege de

rendas.

Women's

Club

O Women'» Club voltando ás

•uaa atividades. A primeira do ano

¦erá a excursão ás termas de Mos-

soró, que acontece hoje. O ônibus

que levará os excursionistas sairá do

Pátio de Sáo Pedro, ás 20 horas,

com retorno previsto para segunda-

feira.

— • • • —

A 
propósito, no próximo dia

25, aquela entidade estará movi-

mentando sua tarde de chá. Na oca-

siáo, haverá desfile de modas, com

figurino assinado pela sra. Janete

Freire Miranda. Acontecerá às 16

horas, no Cabanga.

Assembléia

Das mais concorridas a as-

sembléia festiva de integração leo-

nística, realizada ontem, no Clube

Alemão, reunindo o Lions Clube Vi-

tória das Tabocas.

***

• Na ocasião, o Lions Guarara-

pes comemorava mais um aniver-

sério de sua Carta Constitutiva, en-

quanto o Lions Vitória das Tabocas

recebia naquela noite a sua Carta

Magna de Lions Internacional.

O governador do L-14, Oleno

Ramos e outras autoridades leonis-

ticas assistiram á assembléia, que
foi presidida por Edson de Almeida,

presidente do Lions Clube Recife-

Guararapes.

Os noivos Ana de Fátima Correia de Araújo e Reinaldo de Vasconcelos, que se casam

no próximo dia 26, na Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, nos Montes Guararapes

Parahym

O médico Orlando Parahym realmente compro-
vou o teu prestigio em noiio Eitado por ocasião do al-
moço em que foi homenageado peloe que fatem o Ca-
xangó Ágape, conseguindo reunir aproximadamente
eetenta pessoas durante encontro realizado no Clube
Internacional do Recife.

Djalma Marquei de Melo preiidlu o encontro
doe mais movimentados e alegrei, cabendo a saudação
a Brás Flortntino de Andrade em nome doi compa-
nheiros do ágape.

' Ainda tivemos a entrega do 
"Medalhão 

doe 35
anos do Caxangá Ágape" ao homenageado e, de um

quadro do 
"Recife Antigo" do pintor Eletler Xavier

com a aiilnatura de todoi oe agapeanoi.
Em seguida, Parahym agradeceu a homenagem

doe companhelroí agapeanoi, lembrando fatos do pai-
lado que marcam a hiitória do nono Pais.

Entre as multai presenças o poeta Mauro Mota,
José Varzea Ferreira, deputado Felipe Coelho, RI-
cardo Coita Pinto, Luiz Carloi de Souta, cônsul Oicar

Galii da Argentina, ctniul Joei Wanderley Carvalho
de Hondurai, coronel Fernando Soarei, coronel Leo-

vlglldo Maranhão, Jean Mlchel Gouy, Antonlo Mar¦

quei Melo, Paulo Roberto Leitão, Antonlo Nogueira

Lira, Carlos Marquei, Thomt Dlai Sobrinho, Octávlo

CarieUo, Valdemlr Miranda, pintor Eletler Xavier,

Heleno Gouveia, Auguito Gondim, Inaldo Albuquer-
qill,
_ 

• Também, entre oe que foram prestigiar
Parahym oê acnhoriã Nawbon Vietor, A Mordo
Moreira Filho, Antonlo Bezerra Melo, Ivo Joei
Gallndo, Joaquim Roldão Santos, Afrdnlo Lopee, Joei
Júlio Trindade, Paulo Orlando Parahym,
Gomee. Ademar Xavier, Qenaro Guedee, ingo
Schulxe, J.J. Rodrlguei, Valter Oliveira Pontes, Luís
Felipe Moura, Jean Piem Eon, Arioeto Gouveia.
Llndberg Leite, Paulo Braga.

Placa

* Esta noite, às 19.30 horas, teremos no Pra

Vocês a aposição da placa em homenagem a uma

figura que tem dedicado toda sua vida e com muito

dinamismo á Odontologia. Refiro-me ao professor
Edrizio Barbosa Pinto, que teré no restaurante da

Zona Sul o seu 
"campus 

odontológico". Pelo amplo

relacionamento do homenageado, seguramente

teremos maciço comparecimento. Edrizio será sau-

dado pelo jornalista Alcides Lopes, nome da maior

expressão e seu velho amigo.

Almoço

• Participando ontem de almoço de

trabalho, no Hotel São Domingos, o

empresário Laudenor Lins e o cônsul co-

mercial Henri de Troconiz, sendo aborda-

das na ocasião a expansão industrial da

gipsita no Estado, com apoio de_ tecnologia

e capital franceses, e a possibilidade de

implantação pelo Governo de um pólo de

desenvolvimento integrado na microrre-

giáo pernambucana do Araripe (Ouricuri,

Trindade, Ipubi e Araripina). Como convi-

dados especiais o técnico em cooperativas

Fernando Costa, o engenheiro francês

Blanko Glasner, e os Jornalistas Paulo

Viana e Lino Rocha. O empresário Laude-

nor Lins trouxe também à baila, durante o

encontro, a necessidade de terraplenagem

da chamada Estrada do Gesso, que liga o

município de Trindade às áreas de prós-

pecçáo e extração de gipsita, no momento

intransitável devido as últimas chuvas

caidas na região.

Movimento

O jornal Luta & Prazer con-

vidando para o Baile/Festa/Show
"Emoções Baratas", que pro-
move amanhã, a partir das 21

horas, no Clube Vassourinhas de

Olinda.

Chamo a atenção dos que
forem esta noite á Fundação Joa-

quim Nabuco para assistir ao show

em homenagem ao poeta Mauro

Mota, para a beleza dos números
"Elegias 

N* 8" e 
"Canção 

de Mu-

lher e Tempo", recitados por Re-

nato Phaelante e dançados por Jan-

d ira Airam. Um trabalho coreogré-

fico irrepreensível de Ruth Rozem-

baum.
Amanhã, a partir das 12

horas, o Internacional estará

oferecendo almoço à Imprensa,

pelo incentivo que deu ao seu Car-

naval Sensacional.
A 

propósito, o Internacional

domingo movimentará peu primeiro
Encontro de Brotos deste ano. As-

sim, a jovem guarda recifenee terá

novamente seus animados en-

contros.
No Edifício sede da Celpe,

hoje, às 20 horas, teremos a aber-

tura da VI Exposição do Orquí-

deas de Pernambuco. A mostra

fica á visitação pública no sábado

e domingo, no horário das 9 às 19

horas.
A 

procura pelas universida-

des federais que funcionam no Rio

de Janeiro — UFFJ, Rural, Unirio e

Fluminense — caiu em 80% em re-

lação ao ano passado. A explicação

por esta queda é de que foi causada

pelo nível de dificuldade das pro-

vaa, que teria atemorizado os candi-

datos.
Luiz Heráclío do Rêgo

Sobrinho, deputado estadual,

anotado almoçando no res-

taurante do Internacional com al-

guns prefeitos do Interior do

nosso Estado.

Hoje, às 21 horas, a sra. Nara

de Castro e Silva estará recebendo

convidados, na Aitspaço, em Boa

Viagem, para abertura da exposição

do pintor Lourenço. A mostra — 30

bonitos trabalhos — i uma retrós-

pectiva dos anos 70.

Jailce e Antístenes Azevedo

seguindo domingo para giro no

eixo Brasília/Rio de Janeiro. No

Rio assistirão a corrida de Fór-

mula 1.
Tenho ouvido os maiores elo-

gios 
— após sofrer várias reformas

— ao Hotel Sol São José — leia-se

Paulo Tavares Correia — no muni-

cípio de Sáo José da Coroa Grande.

Glória e Sérgio Godoy se-

guindo hoje, para tour entre Be-

lém Manaus.
O famoso fotógrafo francês

Alain Draeger, que é autor de um

livro sobre o Brasil, editado pela

Larousse, esteve presente no carna-

vai carioca a fim de fotografá-lo

para seu próximo livro.

Casal Lena e Ronald Guimarães, numa dessas noites elegantes do Recife

Encontro

Com inscrições encerradas

antes do tempo, pelo interesse que
despertou o Bompreço vai reunir as

donas de casa num encontro onde a

tônica durante quatro dias será o

desenvolvimento das relações do

centro distribuidor com o consumi-

dor.

Vai ser dada uma base em

matérias como: nutrição e admi-

nistração do lar, relação com o con-

«umidor e culinária. Tudo aconte-

erá nos dias 16, 17, 18 e 19, no
•lube dos funcionários Bompreço.

Orismar Rodrigues

Interino

JOÃO

ALBERTO
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Ocupado

o E mais fácil acertar na Lo-

teca ou na Loteria Esportiva sozl-

nho, do que conseguir ligar para a

prontidão de luz. A partir das 8

horas até ás 18 horas — menos no
intervalo do almoço — o telefone
está permanentemente ocupa-
do. Também pudera, com uma
única linha telefônica para aten-
der às necessidades — 

que são

inúmeras — de todo o Recife.
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Fausto e Valéria Freitas, casal do maior prestígio na sociedade pernambucana

Quatro

Rodas

Anotações

PARA comemorar ioui 15 anoe, que acontece

amanhã, o Jovem Múclo Jr. reúne amlgoe o paren-

toe para Jantar, na reeldincia doe seus paio Olga o

Múclo Lacerda, na Ilha do Leite.

DEPUTADO José Fernandes recebendo ami-

gos amanhã, para almoço em Gravatá. A propósito,
continua firme a campanha do parlamentar para a

Prefeitura daquela cidade e com ampla aceitação.

SENHORAS Ellane Machado Lundgren,

Teresa Machado e Regina Lundren Sena, atuando
no comércio da tona eul.

ANOTADOS jantando no Costa brava, os noi-
vos Roberto Maciel Lopes e Régia Magalhães Pimentel,

na companhia do casal paulista Ana Amélia e Sérgio

Rilder. '

EM SUA recente permanência em Parie, Ale•
xandre Kruse, delegado do Trabalho, foi homena-

geado com almoço pelo ex-côneul gerai da França,

no Recife, Gaeton Lepaudert. Doe Lepaudert, foi

portador de um preeente para Aldemar Paiva de

quem é grande amigo.

ANiVERSARIANDO nesta sexta-feira, o den-

tista Adilson Figueiredo.

QUEM FOI muito cumprimentado ontem,

quando mudou de idade, foi Garrett Beterra de

Moura.

O MÉDICO Marcos Souza Lima, após perma-
nência no Recife, retornando para Flórida, onde tem

clínica.

RECEBENDO cumprimentoe hoje, quando
muda de idade, o engenheiro Rubem de Melo

Morato. A data eerd comemorada com jantar, na

eua reeldincia do Eepinhelro. Ele receberá ao lado

da eua mulher, era. Teretinha Morato.

O TRA VESTI Valéria despede-se hoje, do Re-

cife, com seu ehow que é apresentado, a 
partir 

de

meia-noite, no Choro Baixo, na Av. Boa Viagem.

0 sr. Bemard Le-
febvre, diretor do Hotel

Quatro Rodas e uma fi-

gura muito simpática,
convidando-me — via

telefone — 
para no pró-

ximo dia 15, segunda-

feira, às 15 horas, junta-
mente com algumas se-
nhoras da nossa socie-

dade comparecer

aquele hotel. E que na-

quele dia, estará aendo

inaugurado seu salão de
chá, que funcionará na

boite Sete Colinas, in-
clusive com mesas para

jogos, onde as senhoras

poderão reunir-se em

elegantes tardes.

A partir do dia 16,
o salão de chá estará

aberto á sociedade fe-

minina recifense.

—oOo—

Em 
tempo, aten-

dendo convite da dire-

çáo do Quatro Rodas e
da sra. Tereza Latache

estive presente ao lan-

çamento de mais um

empreendimento da-

2uele 

hotel: o 
"Disco

'lube". 
Trata-se de um

clube privé onde aque-

les que se tornarem seus

sócios poderão além de

desfrutar da sua bonita

boite 
"Sete 

Colinas",

nos finais de semana,

assistir também a um

filme, como acontece

nos grandes centros das

cidades norte-

americanas e européias.

—oOo—

Hoie, acontece mais

uma sessão de cinema
— somente para convi-

dados da direção do ho-

tel e da sra. Tereza La-

tache — com o filme
"Emanuele", seguindo-

se uma noitada de

disco thèque.

Sra. Magali Wolfenson, uma presença sempre

bonita nos acontecimentos in do Recife

i«
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Cidade 
faz

aniversário

e tem 
festa

A OrqwMra Slaltalos do Raetlk, aob ¦ nctncls 4o
msootro Guoòoo Polaoto, roallsari conoorto oopocUI,
Mo.átll horas, M Muoou 4a Cldsdo 4o Roclf* (Farto
ias Cl^oo Panua) quando do luoomooto 4o "Álbum 4a
Uilo Sohslopprls-Mondrlo 4a Paraaabueo — Álbum
PU* Amlfaa das Artoa 1*1", 4a OUbarto Forroo. Com-
Um 4o NMfUrto 4a OSR, am aua sudl«to 4a bata:
Padro Jaaa Maurício — Abartura am Ré| Jaaaph Ray4n
— Divortlmonlo »• 1 a». 11! G. Sammartial — Slafbnla
am Sal (primalra movlraaato); Cláudia Saatoro — Poa-' '¦! 

Ellai Boajamla Wolkoff-Elofla o Álvaro
Vlalra - 8uita Fantasia.

O ooaaarta o a laaçamoata faaam parta daa cailta-
¦ora?*sodol4*»aal»ofsárlodolloclh, colohradoaosls
4aU. a promovldaa pola

SHOW

Um aba* poético - toatral latltula4o "Mouro
Motai Paata, Poatiaaima" o o lançamento 4a 41aco'Mauro Mota on Proit o Vorao" marcam, àa 10:10

NabuM aaa N anos 4a paaala 4a autor 4a "Elaflar". O
aapaUcula « ab auditório Roquolto Plato. da Fiua.J.

PALESTRA

a BI-
bllotooa Pública Baiadual promovo bo)o, àa IT bara», I^^^^^^^^^¦dablbllatooárla 

MargaridaWÊÊÊm^mm p«l—tra mmmhphp
Matoua da Lima. Havará tombém uma boiMUafam ao
anlveraarlo do Raclfa In* Cunha

SHOWS

n Jeito Eitamo* Eleito*. Show hu-
mortatico Todos oe sábados s domingo* no Noturno Café
Concaito (Av. Balra Mar. 793 - Olinda)

Praoopopéta... Um Auto do Guorrotro. Eapati
culo com o Balé Popular do Racif* De quarta a sábado, àa
21 horas Centro de Convançdea de Pernambuco (Com-
plaao Rodoviário do Saliadinho)

Vivencial Dlveraioaee. Humor, dublaiem,
música, dança, etc. (Complexo Salgadinho, 6 km do Rs-
cifo, na direção de Olinda)

TEATROS

O Homem Elefante De Bemard Pomerance, dire-
çio de Paulo Autran. De hoje até domingo. TEATRO
SANTA ISABEL (Pç. da República)

Sele Faoe* Peça de autoria de Chico Buarque de
Holanda, Carlos Drumond de Andrade, Paulo Mandas
Campoe, Milton Naecimonto, Vinícius de Moraee e outros
Pelo Grupo ProduçAo Independente. Diaa 13,14, 20, 21,27
e 28 de março,éa 21 horaa. SESC (Santo Amaro)

Eatrallnba Aaul. Da Jaanina Martin» Polo Grupo
Bastidores. Sábados e domingos ás 16 horaa. SALA CLc
NIO WANDERLEY (Caaa da Cultura)

ídipo Rol Adaptaçáo s direçáo de Jorge de Sousa
Pelo Grupo Arceni. Seitas, aábadoa s domingas ás 20
horaa TEATRO DO DERBI IPç. do Dárbil

Um Lobo muito Doido. Autoria e direçáo d*
Leandro Pilho. Pelo Clube de Teatro Infantil Sábados e
domingos áa 18:30 horaa TEATRO DO PARQUE (Rua do
Hoopick»

Trupliupa, a Ralo da Sllibriaa. Da Bráulio Ta-
varoe, direçáo de Carlos Varella. Pelo Tréa Produções Ar-
laticas. Hoja • dia» 1:1. 14 19 • 21. áa 21 hna a O Eapr-
lho Mágico do Bruxo Jurubeba, de Carloa Lira. direçáo di
Jooá Manoal. diaa 13. 14, 20 a 21, ai id horaa CASA DA
CULTURA DE CARUARU.

ARTESANATOS

Caaa da Cultura — Artesanato sm couro, palha,
madaira. talhaa, radaa nordaatinaa a antifüidadoa, aaaim
como comida, a babidaa típicas a ahowa popular»» aoa do
mingos, apóa aa 15 horaa (Caia da Detençáo a/n). Lojas
abartm daa • áa 21 a noa domingos. da» 16 áa 21 horaa

Pátio 4o Séa Padra - Antiquário. produto» para
decoraçáo * santos em barro e madeira. Também comidas
a babidaa tipicaa a ahowa popular* (Centro Turlatico do
Racifal Lojaa abortai diariamanta, da» ê áa 20 horaa

mar».. <~ Slo Jaaá. (Praça Dom Vital) Aborto
de aegunda a sábado, daa 6 és 18h, arteaanato em g*ral e

feira livre. Comidaa e bebidas tipicaa.

Caaa Calada Artaaanato da upaçari» (Rua Dom

Joáo da Sousa, 93 — Iputinial

CASAS NOTURNAS

Barreto'». Drinks c petiscos Jaiz às quartas-feiras
com o Conjunto de Maurício Chiapeta. (Av. Antônio de
Gòia — Pina)

Mandais Cozinha internacional s regional. Jau
áa quintas e domingos (Rua 12 de Outubro — Graças)

Chet Moi. Drinka e petiscos. Serestas ás quartas e

quintas feiras (Rua Desembsrgador Joáo Paea — Boa Via-

gem).

A Gruta. Diacoteca. Aberta áa ssatss e sábados s

partir das 21 horas. (Rua Baráo da Amaraji — Piadada)

A Varanda. Cozinha internacional (Sport Clube)

Juju. Cosinha regional. Eapecialista em vatapé
(Av. Beira Mar — Olinda).

Canto da Barra. Cotinha internacional (Av. Presi-
dente Kennedy — Candeias)

Micu's. Boato (Av. Baira Mar — Olinda)

La Baila Itália. Cosinha italiana a internacional
V.úsica ao vivo (Av. Cléudio Joaé Gueiroe — Pau A-
roarelo).

Talhadáo. Cosinha rafional (Entra o Pilar a Ja-

guaribe — Itamaracá)

ARTES PLÁSTICAS

CaMIva. Com oa artistas Alaiandra Latlnl, Bata

Gouveia, De Carvalho, Fernando Lúcio. Georae, Jvemo
Pina a Lourdm Monteiro. Galaria Pattymony (RufBlipo
Cardoap Ayrsa. 100 — Boa Viato).

Exposlçáo da Orsvuras Trinta a saia iravurm da

diversos artistas. Museu d» Arte Contemporânea (Rua 13

de Maio, i/n — Olinda)

Coletiva. Óleos dos artistas Aldemir Martins,.Alui-

¦Io Coimbra. Cavandlah, Oaapar. Uili Mssio,
Paulo Nevea, Roberto e Ricardo Holanda. Old Vic (Shop-

ping Center Recife, loja 58)

MUSEUS

MUSEU DA CIDADE. Conata do sou acarvo In»-

gans basleamanta gráflem da hUtòria do Racifa. amta

como braaôaa, carámicaa, tapocsrla. mapss, «K.OM""

está implantado no Porte daa Cinco Pontas, um doa monu-

mantos maia marcantes da história da cidade.

MUSEU DO TREM Fundado am 1»7J,

encontra-se um valioao patrimônio ferroviério merecendo

destaaue: trilhos, documentos relativos é ferrovia, ma-

torial topográfico, mapa ferroviário do século XIX, etc.

(Antiga satacáo central R. florlano Paiioto) Aberto todos

oa diaa com exceçáo da 2* no horário comercial Noa aáb. e

dom daa 14 áa 17h.

MUSEU MALACOLOGIA Peça. raraa a de

grande belesa. originária, dss praiaa i*!
outros paisea. Aborto todaa aa manháa doa diaa uteia (Rua

do Soaaego - Boa Vlata).

Soluções doa testes

da página B-2

OITO ERROS

I - Mia 4a bomam. I - Gola 4a aua aa-
miaa. 1 — Parto Interior 4a sua bermude. 4 -

Parta Inferior da baoa do hlpoaOUmo. « -

Alça da arum. • — Para traaetea do hápopoUmo.

T - Dobra da sua barriga. II - Dobre junto do
seu alho.

CRUZADAS

Horisontals: - Raaaaado- Or- Rasar -

Ua - RN - Aval - Ida - Rir - Amor.

Verticais: - Rogar - Er - Bril - Cáa - Aa -

Dardo — Ornar — Lar — VI IM.

N

RADIO

I'NOVIDADES"

A Super Rádio Clube

eatá preparando algumas no-

vidades que devem estrear

este mês ainda. Sabe-se que
são alguns programas novos

muito interessantes.

"LEÃO"

Leão José é o programa-
dor da Caetéa FM e da Rede

Brasil Nordeste de FM,

além dos programas: FM

Nota 10, Ensaio Geral, As

15 Mais da Caetés, e dos Es-

Kiais 

da Sexta Super,

o está ultimamente uma

verdadeira fera, obtendo

ótimos resultados de au-

diéncia em seus programas.

"ESTRANGEIRAS"

De visita ás rádios per-
nambucanas, na semana

6aasada, 

Mr. Geoffrey

ond, programador-
radialista da 

"Z.B.S.". —

Zimbabwe Broadcasting Sta-

tino — a emissora estatal de

Saliabury, antiga Rodésia.

Mr. Bond visitou com muita

curiosidade a Super Rádio

Clube e a Caetés FM, onde

tomou conhecimento de mi-

nuciosos detalhes técnicos

e de programação. Mr.

Bond começou em 1947 na

BBC Londrina, de onde foi

transferido para a Rodésia.

A visita teve um caráter de

pesquisa.

"CONTACTOS"

O programa (Contactos

Caetés" do Silva
"Jamaica" 

vai dar uma

paradinha para voltar total-

mente reestruturado, com

mil novidades.

HOR6SCOPO

Prof. YOKANON

_ CAPRICORNlO -

21/12/20/01 — £ taidle-

SÊm peniávd que você imui-
" tenha a calma, a flm de

que a situação nâo escape ao wu

controle. Evite bebidas em ex*

aquário -

Al 21/01/20/02 - Período
<WBT» muito favorável aos

' «entlmentoi. Boa har-

monia conjugai. Nio confie de*

maia em amigos. Sigilo em pia-

noa particularee.

K 

PEIXES - 21/02/20/03
— Evite atitude* peatl-
mistas, quando tudo lhe

está favorável. Você

verá que experiência* anteriores

lhe poderio *er muito útei*.

^ ARIES - 21/03/20/04 -

m^aCondl(õei de trabalho

^^MVncerta*. 
Bom para

conquiita* amorosa».

Poupe energia* e o* nervo*. Faça

uma boa higiene mental.

TOURO - 21/04/20/05

Mm — Procure relaxar. E*-

queça problema* do
" trabalho e relaxe, Unto

de corpo como de mente.

GEMEOS - 21/05/20/06
— Hoje poderá ultimar

um negócio bem auce-

d ido, com excelente* re-

«ultado* para *ua* finança*. Nio

gaste desnecessariamente.

M

CÂNCER - 21/08/20/07

/'A — Bom dia para iniciar

uma viagem Importante

para *cS* negócio*. O*

resultados estarão além da ex-

pectatlva.

LEÃO - 21/07/20/08 -

Procure eacolher me-

|SE hor suas amizade*. Al-

guém que nâo *e con-

forma com seu preatigio, procura

prejudicá-lo.

VIRGEM - 21/08/20/0»
— Evite atitude* lm-

jK pensada*. Contenha a

impaciência. Nio faça

nada precipitado. Será preferível
manter uma atitude conserva-

d ora.

LIBRA - 21/09/20/10 -

Período Indicado para
/K atividade* «ocial*.
* * Faça novo* conheci-

mentoa. Bom para mudar de resl-

dência ou atividade.

e k ESCORPIÃO -

ay 21/10/20/11 - Nio *e

W deixe dominar pela lm-

w paciência, se a* coita*

nio lhe latrem a contento. Conte-

nha a vontade de criticar o*

outro*.

SAGITARIO

gAf 
21/11/20/12 — Simpatia

IM contaglante, que po-
derá ajudá-lo na obten-

çio de favore*. O sexo oposto e«-

tará atento em você; nio perca a

posdbilldade de uma conquiita

«entlmental.

—1TELENOT1CIAS —

Chumbo

grosso

Oa insistente* pedido*
de colunista* e critico* de

televisão americanos para

que os telespectadores as-
sútissem a uma série para
apreciar sua qualidade e,

principalmente, aumentar

a audiência e nio deixar
"um 

do* melhore* progra-
mas de TV do* último*

ano* desaparecer", é um

fato inédito na história da
televisão no* Estados Uni-

do*. Isto aconteceu no ano

passado, quando a série

Hill Street fílues esteve

ameaçada de ser can-

celada, por causa de sua

baixa audiência, apesar de

extremamente elogiada

pela imprensa de todo o

país. Com o titulo de

Chumbo Grosso, esta série

estréia no Brasil hoje ás

23hl0m, no Canal 13.

Mostrar a vida e a ati-

vidade profissional de poli-
ciais sediados em uma

delegacia de uma zona tur-

bulenta da cidade é a mis-

são dos produtores e escri-

tores de Chumbo Grosso.

Para isso, eles optaram por
um tratamento que une a

comédia de situações ao

drama urbano, em am-

biente policial, e adotaram

como forma de contar es-

sas histórias um estilo às

vezes semidocumental,

despojado, solto e agres-

sivo. 0 resultado, após a

apreensão quanto ao fu-

turo do programa, foi a

NBC, rede americana que
exibe a série, ter renovado

sua produção por mais um

período 
— 1981/82 — e o

reconhecimento popular.
Ao final do ano passado,
Hill Street fílues inscreveu

seu nome entre os grandes

programas da história da

televisão americana ao re-

ceber oito Emmys — me-

lhor série dramática, ator,

atriz, ator coadjuvante,

direção, roteiro, fotografia

e edição de som — o maior

número já entregue a um

só programa. A todo* esses

prêmios, *e 
juntou, 

na se-

mana passada, o Grammy,

o Oscar do disco, recebido

pelo compositor Mike

Post, pela autoria do tema

de abertura de Hill Street

fílues.

O filme de estréia de

Chumbo Grosso começa

com dois adolescentes,

que, após assaltarem uma

casa de bebidas, se pre-

param para fugir, quando
notam a presença de dois

policiais na rua. Apavora-

dos, eles se refugiam

dentro da loja e fazem de

reféns quatro pessoas que

estão em seu interior. Poli-

ciais da delegacia de Hill

Street tentam negociar

com os rapazes, ao mesmo

tempo que um comando

especial — tipo SWAT —

ameaça agir com violência.

A partir dessa trama, se

desenrolam algumas his-

tórias paralelas, o que é

também uma das carac-

terísticas da série.

Este primeiro filme

tem direção de Robert Bu-

tler, uma espécie de super-

visor da série, e foi escrito

por Michael Kozoll e Ste-

ven Bocho, os criadores de

Chumbo Grosso. No

elenco, Daniel J. Travanti,

Michael Conrad, Bruce

Weitz, Kiel Martin, Vero-

nica Hamel, Michael

Warren, Charles Haid, Bet-

ty Thomas e Ponchito Go-

mez.

A 
primeira 

eliminatória

A primeira eliminatória

do MPB-H2. da Globo, irá ao
ar, hoje, a partir das 2lhl()m.

Ao vivo, diretamente do

Teatro Fênix, 10 músicas es-

tarão sendo apresentadas e

um júri de 50pessoas — entre

músicos, críticos, maestros e

personalidades de vários se-

tores — escolhera quatro para

participar da grande final,
marcada para setembro, no

Maracanâzinho.

Tendo em vista a trans-

missão ao vivo da primeira
eliminatória do MPB-82, o

Canal 13 deixara de exibir,
excepcionalmente, hoje, a no-
vela 

"O 
Pecado Capital",

sofrendo alteração na progra-
maçâo a partir das 2lhl0m.

São as seguintes as 10
músicas da primeira classifi-
catória: Mulher di Maio, de
Ruy Faria, com o MPfí-4.
Princesa, de Flávio Ven-
turini e Ronaldo Bastos, com
Flávio Venturini e Vermelho.
Teorema, de Danilo Caxmmi
e Paulo Jobim, com o Cobra
Coral. Quero Mal», de Toi-

nho Alves, Marcelo Melo e
Edinaldo Queirot, com (Juin-

teto Violado Canto Na/fó, de
Ronaldo Malta, cnm o autor

Cato Especial, de Sônia fíur¦
nier e Sônia Hirsch, com Fafa
de Belém Cantiga da Serra,
de Hilton Acioli, com Clóvis
Bonfim Abraço de Taman-

dauá, de Augusto César Bru

netti, com o autor. Comer

Fora, de Dicró, Maria Rndri

mies e Elias do Parque, com

Dicró. Itaipuaçu, de Elias c
Wanderley Pigliasco, com

Elias e sua Bonda

Filmes na TV

Valéria fará show no Recife

Valéria

no Recife

Depois de participar do carnaval

baiano, integrando o bloco carna-

valesco Jacu, e fazer shows no
"Cabral 1,50(1". do Salvador Praia

Hotel, o famoso travesti Valéria,

carioca, residente na Kuropa há dois

ano*, está no Recife para apresentar
"Valéria Luxo Só", hoje, no 

"Choro

Baixo", caaa noturna de Boa Via-

«em. O espetáculo fez tremendo »u-

cesso na Bahia. Nele, Valéria (Wal-

ter Fernandes (ionzales) conta passa-

gen* de sua vida, experiências de via-

gens, etc., e conta múácas de Caetano

Veloso, Luís Melodia. Dolores I)uran,

entre outras do cancioneiro nacional,

e Hucessos românticos da França e da

Itália. O guarda-roupa é de Christian

Dior e Yvens Saint-i.aurent.
Valéria tem viagem marcada,

ainda este mês, para a Kuropa, com

vários shows acertados em Monte

Cario, na França. Durante a Copa do

Mundo, fará temporada .em Madri e
Biza, na Espanha. Kla foi casada com

o conde Vitorio Rosseti, do qual
separou-se, e está vivendo, atual-

mente, com o arquiteto suíço J. Her-
"""considerada 

uma atração inter-

nacional, com nome nos cartazes mais

importantes do show-business euro-

pcu, Valéria diz que recebeu convite,

recentemente, de Augusto César Va-

nucci, da Globo, para fazer 
"Estúdio

A... Gildo". e denuncia:
— Nào é a C ensura Federal que

proíbe travesti na televisão, como todo

mundo pensa. E a própria censura in-

terna das emissoras que vetam tal

possibilidade.

A ESCURIDÃO
VKNCIDA — Titulo Origi-

nal: Journey From
Darknesa — Nacionali-

dade: Americana (TV) —

Ano de Produção: 1975 —

Direção: James Goldatone.

Elenco: Marc Singer,
Kay Lens, Wendell Burton,
Wiiliam Windom, Joseph

Campanella, Jack Warden.

Um jovem estudante cego.
David Hartman (Singer),
tenta pmvar que pode entrar

para a faculdade de medi-

cina apesar das opiniões

contrárias de professores e

de seuB próprios pais. Em

luta para ser aprovado por
uma universidade, David re-

cebe um extraordinário

apoio da namorada. Cheri

(I.enz). Cor. Sessão da
Tarde, no 1,1.

VINGANÇA DE UM

INOCENTE — Titulo Ori-

ginal: Cry of the Innocent
— Nacionalidade: Ameri-
cana (TV) — Ano de Produ

çào: 1979 — Direção: Mi-

chael 0'Herlihy.

Elenco: Rod Taylor,
Joanna Pettet, Cyril Cusak.
Nigel Davenport, Jim Nor-
ton, Walter Gotell, Steve
Donigen (Taylor), ameri-
cano, ex-membro dos Boinas

Verdes, trabalhando como

corretor de seguros em l)u-

blin, se une a repórter Can-

dia I-aytnn (Pettet) para in-

vestigar o que causou a

queda de um avião sobre sua

casa de veraneio, matando

sua mulher e seu» filhos.

Utilizando sua técnica de

soldado de comando, Doni-

gen descobre que magnatas

da industria britânica, en-

volvidos em sabotagem, cs-

tariam i*»r trás do acidente e

os atrai para uma cilada.

Baseado em historia de Fre-

derick Koreyth. o autor de O

Dia do Chacal e Cães de

Cauerra. Cor. Sessão Dupla,

no 13.

ONDE COMEÇA O

SUCESSO Titulo Origi-

nal: Enter l.aughing Na-

cionalidade: Americana —

Ano de Produção: 1967

Direção: Carl Reiner.
Elenco: José Ferrer,

Shelley Winters, Elaine

May, .lark (iilford, Keni

Santoni. .lanei Margolin. As

dificuIdades de um jovem
(Santoni I judeu do bairro do

Bronx, Nova Iorque, em

entrar para um show

business enfrentando a total

desaprovação dos pais

(Ferrer e Winters). Cor.

Sesão Dupla, no 13.

Variedades

Além do reencontro com

os amigos, o primeiro dia de

Regina Ido Faria na volta ás

novelas foi bastante movi-

mentado. Ainda nem gravar.
Keginaldo fez a prova de

roupas de seu personagem
em Elas Por Ela*, contou

as novidades, colocando os

assuntos em dia. encontrou

tempo para pequenas recei-

tas de bem-estar pessoal.
Francisco Cuoco queixava-
se de dor nas costas e Hegi-

naldo sugeria a natação,
"um esporte que tem a capa-

cidade de movimentar todos

os músculos, dando um ali-

vio enorme para as dores nas

costas".

Gianfrancesco Guar-

nieri e seu filho Paulo apto-

veitam os intervalo* das gra-
vações para matarem as sau-

dades. E que Gianfrancesco

só fica no Rio de segunda a

quarta-feira, o que obriga

Paulinho a conversar com o

pai nas poucas folgas das

gravações de Jogo da Vida

e Sétimo Sentido. Mesmo

assim, ainda não conse

guiram marcar um almoço.

O máximo foi um cafezinho

e um onpo d água na sala dos

atores, ou uma cervejinha no

bar da esquina.

Amor Vagabundo, de

Felipe Wagner, traz Betty

Faria de volta aos palcos

cariocas. Sem data de

estréia dei in ida. o espeta

culo tem direçáo de Domin-

g(*» de Oliveira, cenários de

MarcoH Flaksman, e no

elenco, ao lado de Betty,

esta Jorge Dória Amor Va-

gabundo entra em cartaz

ainda ein março, no Teatro
Vannucci.

Um dos mais inconfor-

mados com o resultado dos

desfiles das escolas de

samba é o Castro (ionzaga

Castro acredita — e nin-

guém consegue demové-lo

da idéia — 
que o melhor car-

naval do mundo, em termos

de beleza, alegria e muito
samba, éoda União da Ilha

Dai a sua indignação com a

colocação, principalmente

quando se relerem ao melhor

samba como o da império

Serrano. 
"Isso lá é letra de

samba?", responde na hora.

Agora, resta torcer para que
no próximo ano a União da

Ilha consiga um lugar mais

justo, para que ( astro não

fique tão triste.

CANAL 2

08:46 • 0 Despertar da Fé — Evan-

(Mico.

09:00-TV Criança — Daniel

Aiulay e mus convidado*.

11:30-Show da Cidade — Jorge

Chau — Samir Abou Hsns
Escrete d* Ouro — Jota

Ftrreira — Paulo Marques.

13:40 • C*rmen Peixoto na TV —

Com seu* convidado*

14:40 - A Turma do Lambe/Lambe
Daniel Atulay eseus con-

vidadot.

17:00 -Atenção — Informativo —

1' edição.

15:06- Família Robson

18:25 -Atenção — Informativo —

2' edição

18:30 - Os Imigrantes — Novela

19:20 ¦ JC na TV — O Nosso Jcmal

19:30-Jornal Bandeirantes

20:00 • 90 Minutos

21:30- Os Adolescentes — Novela

22:00 • Atenção — Informativo —

3* edição

22:05 • Seqüência Máxima. Em

cartaz: Testemunho de Dois

Homens — 2» capitulo.

DIARIO NATV

13:46-Vale a Pena Ver de Novo:

Cabloca (cor)

22:56 - Atenção — Informativo —

4' edição.

23:00 - Nova Mulher

00:00 - Cinema na Madrugada

01:30 - Encerramento

23.00 • Teleromance — "O 
pátio

das donzelas". Cap. 6. Ori-

ginal de Maria de Lourde*

Teixeira.

^ CANAL 11 tpCANAL 13

11.15 - Padrão Colorido

11.30 - Boa Tarde, Nordeste

12.00 - 1982 -- Edição Nacional

12.60 - Telemmanre 
"Nem rebcl-

des, nem iiéis". Cap. 13

13.30-Jornal do Interior

14.00 - Sitio do Picapau Amarelo

14.30 - Catavento

15.00 ¦ Mundo Mágico

16.30- Agua Viva

17.30 • Catavento

19.00 - Sitio do Picapau Amarelo

19.30 - Teleromance — "Nem re-

beldes, nem fiéis". Cap. 13

20.10 - Série Transtel

20.45 • Telecurso 1 Grau

21.00 • Recife Hoje
22.00 - Os Astros

)7:15 - Padrão a Cores

)7:30 Telecurso Segundo Grau

(cor)

07:45 • Telecurso Primeiro Grau

(oor)

08:00 ¦ Festival de Desenhos: Zé

Colmeis (oor)

08:30 - 0 Homem Aranha (cor)

09:00-TV Mulher (oor)

11.50-Globo Cor Especial: Os

Flintstones/ Super Amigos

(cor)

12:60-(ilobinho na Copa (cor)

13:00-Globo Esporte (cor)

13:15-Jornal Hoje (oor)

15:00-

16:00 -

16:45

17:00

18:00
18:50

19:00
19:45

20:15
21:10

23:00
23:06
00:06

01:15

Sessão da Tarde. Filme: A

Escuridão Vencida (com

Marc Singer — Kay Lenz —

Telecurso Segundo Grau

(para o Interior de Pernam-

buco — cor)
Popeye (cor)
Sessão Aventura Huck Ro-

gers (cor)
O Homein Proibilu (cor)

-Jornal das Sete (cor)
Jogo da Vida (cor)

-Jornal Nacional (oor)
-Brilhante (corl

MPH-Shell Edição 82 (1»

Eliminatória — Ao Vivo,

Direto do Teatro Fénix —

cor)
Minuto da Copa (cor)
Chumbo Grosso (Estréial
Jornal Nacional Segunda

Edição (cor)
Sessão Dupla. 1" filme: Vin-

gança de um Inocente (com

Rod Tayk>r, Niget Daven-

port, Joanna Pettet, Cyril

Cusak, Jim Norton — oor) 2»

Filme: Onde Cometa o Su-

cesso (com José Ferrer,

Shelley Winters, Jack Gil-

torg. Reni Santoni — cor)

í

'I )

RADIO

"NOVIDADES"

A Super RAdio Clube

eetA preparando algumaa no-

vidades que devem estrear

eate mis ainda. Sabe-se que
sao alguns pro gramas novos

muito interesaantes.

"LEAO"

Leao Job6 6 o prognma-
dor da Caetfe FM e da Rede

Braail Nordeste de FM,

al6m doe program as: FM

Nota 10, Enaaio Geral, As

15 Mais da Caetls, e dos Es-

Kiais 

da Sexta Super,

o esti ultimamente uma

verdadeira fera, obtendo

otimos resultados de au-

diencia em seua programas.

"ESTRANGEIRAS"

De vaita de rAdioe per-
nambucanas, na semana

6aaaada, 

Mr. Geoffrey

>ond, programs dor-

radial is ta da 
"ZB.S.". —

Zimbabwe Broadcasting Sta-

tino — a emissora eetatal de

Saliabury, an tig a Rodlsia.

Mr. Bond visitou com muita

curioaidade a Super R&dio

Clube e a Caetta FM, onde

tomou conhecimento de mi-

nuciosos detalhes tlcnicos

e de programaeao. Mr.

Bond come^ou em 1947 na

BBC Londrina, de onde foi

transferido para a Rodesia.

A viaita teve um carater de

pesquisa.

"CONTACTOS"

O programs (Contactos

Caetes" do Silva
"Jamaica" 

vai dar uma

paradinha para voltar total-

mente reestruturado, com

mil no vidades.

/



B-6

PANORAMA
DIÁRIO DE PERNAMBUCO — Recife, sexta-feira, 12 de março de 1982 — Editores: César Leal e Marcus Prado

Literário

Autores

Livros

e

Idéias

A poética do desespero
(anuindo Pires Filho

Talvez o titulo mais
adequado para este co-
mentário fosse Poético do
Desencanto. Ou da Anagús-
tia. Qualquer uma destas

palavras exprimiria mais
ou menos exatamente o

que encontramos no livm
de Elizabeth Hazin inti-
tulado Casa de Vidro.

Já as epígrafes coloca-
das no início da obra de-
nune iam um espírito in-

quieto, atormentado, roído
de dúvidas: 

"Amar 
custa

as asas da gente. Há (se o
limite éo vôo) liberdade no

pássaro?" Como o autor
não foi citado supomos que
o pensam oito pertence á

própria Elizabeth. Logo
adiante, na poesia de aber-
tura, em que Elizabeth
narra a criação da CASA
DE VIDRO, outra
epígrafe, agora de Eliot,
confirma o estado interior
da autora: 

"In 
my begin-

ning is my end". Como ve-

mos, o verso de Eliot eli-

mina qualquer possibili-
dade de esperança, de oti-
mismo, e aponta para o
fim, para o nada. A autora

parece mover-se num am-
biente onírico, o fantasma-

górico, pior ainda, parece
mover-se num "vazio

imenso que não se preen-
che com nada". Aliás a

presença do nada é cons-
tante na poesia de Eliza-
beth. Até o misterioso pás-
sana que aparece na poesia
inicial carrega 

"em 
suas

asas de cor a cor do tempo
de uma cor táo branca de
nada"...

Surge, entáo, um me-

nino.Dir-se-ia que essa sú-

bita irrupção da infância
na poesia de Elizabeth iria
exorcizar o pessimismo do-
m inan te com um sopro de
alegha, de exuberância, de
vitalidade. Engano ledo e
cego. 0 menino que en-
tra em cena está en-

gaiolado na CASA DE
VIDRO, sem possibilidade
nenhuma de vida. E um
estranho ser, misto de Pe-

queno Príncipe e de Quasí-
modo hugoano, uma está-
tua de museu de horrores.
E "o tempo parado na re-
doma/ corrói o coração do
menino". O menino entáo

passa a ocupar um impor-
tante espaço dentro da

poesia. A autora, inclusive,
identifica-se com ele e põe
suas palavras na boca da
criança: 

"E imenso o meu
fastio".

Lembro, de imediato,
"La nausée" de Sartre,
esse animal viscoso, re-

pelente, que ronda os cora-

ções e as mentes daqueles

que se aproximam do de-
sespero ou da loucura. A
autora-men ino, prisioneira
da CASA DE VIDRO, faz
soturnaB elocubrações
sobre a realidade, sobre o
amor: 

"Só 
tenho medo do

amor/ que já náo tenho do
tédio/ pois se um me au-
men La a dor/a dor do outro
é remédio". Outra reflexão

pungente: 
"à 

custa de so-
nhos/teci minha teia/por
isto esta casa/ de nada está
cheia".

O pássaro inesperado,

que poderia, quem sabe,

quebrar as algemas da pri-
sioneira, teve vôo curto e
transformou-se em vidro.
E a autora, qual Penélope
desesperada, tenta bordar

um sonho, mas descobre
fascinada que o pássaro é
sua própria sombra, ou
melhor, descobre que 

"Eu

sou esse pássaro/ Eu sou
essa lenda/ tão cego de
vidro/ quem tira-me a
venda?"

O melhor (ou pior?)
da poesia de Elizabeth Ha-
zin é que ela tem uma tal
força expressiva que conse-

gue arrastar-nos para a

corrente da sua emocio-
nalidade alucinada (quase
dizia mórbida) e
introduzir-nos no mundo
de desencanto e amargura
em que parece continua-
mente habitar. Mas vale a

pena mergulhar nas águas
revoltas dessa poesia es-

pasmódica, mesmo

correndo o risco de ser tra-

gado pelas suas corrente-
zas alucinantes. A ima-

geria de Elizabeth Hazin é
vigorosa e surpreendente.
Sua metáfora possui
aquela suavidade crepus-
cular que encontramos em
Cecília Meireles. Seu estilo

personalíssimo, substan-
tivo. Talvez o único ponto
negativo da poesia de Eli-
zabeth seja o seu devasta-
dor pessimismo, sua arra-
sadora melancolia, seu as-
fixiante desencanto. Dir-
se-ia que o livro foi escrito
numa Colônia Penal ou
num Sanatório de Aliena-
dos, tal a revolta e a de-
mència que o perpassa do
começo ao fim. Mas é exa-
tamente nessa atmosfera

psicopática que Elizabeth
Hazin consegue elaborar
uma poesia vigorosa e con-
vincente, e despontar
como uma das melhores
revelações poéticas de Per-
nambuco.

Painel

Século XXI— Perspectivas

Paulo Huntlt-iru Cruz

Espero, em Deus, que
as coisas mudem. Se, no
entanto, as coisas não mu-
darem, as perspectivas
para o Século XXI são as
seguintes: as relações in-
ternacionais seráo as se-
xuais, a religião será a do
caos, a cultura será a da
impostura, e a ciência será
a da bajulação; a arte será
a do suborno, a música

será a do silêncio e a poesia
será a da corrupção.

Se as coisas não mu-
darem, as estátuas
chorarão, no Século XXI, o
ferro de que são feitas as
lágrimas; as crianças (ah,
as crianças!), essas irão
aprender-nas escolas de
guerra e a paz será apenas o
lenço branco da redorda-
ção.

A juventude (ah, a ju-
ventude!), a droga arra-

sara com a juventude e a
família será somente uma
cientifica ficção.

Daqui a vinte anos es-
tarei morto e sepultado e
náo pretendo ressuscitar
ao terceiro dia. Já atingi,
em 1982, a Média Idade e
náo pretendo, desse modo,
viver na nova Idade Média
do Homem.

Espero, em Deus, que
as coisas mudem.

Poema polifônico 
—

Estephánia Nogueira

Considerando que na
Grécia antiga, polifonia
era a reuniáo de vozes ou
de instrumentos musicais
e que presentemente signi-

fica o conjunto de várias

melodias que embora se

desenvolvam independen-

temente, guardam a

mesma tonalidade musi-

cal, poder-seia dizer que
"Sala de Armas" de

Nélida Pinon é um poema

polifônico, onde textos de-
finitivamente desvincula-
dos entre si, se mantém

paradoxalmente unidos
náo somente pelo seu as-

pecto formal mas sobre-
tudo pela busca da ver-
dade interior e pelo
colorido quase gótico de
sua arquitetura.

Não é um livro con-
vencional, como conven-
cionais náo foram Virginia
Woolf e Clarice Lispector.

Ao contrário, cada ca-

pítulo ou conto — como

quer que os encare o leitor
— em sendo uma unidade
fechada é, ao mesmo
tempo, um caminhar para
dentro das visões fantásti-

cas da autora e, sentenças

aparentemente descosidas,
têm um alto valor conota-
tivo e sáo o veículo de que
ela se serve para um apro-
fundamento maior num

mundo de ressonâncias e

mistérios, sombra e luz se

alternando, o som se per-
dendo nas ogivas de uma

catedral gótica e surpreen-
dendo o leitor pelo
aparente 

"nonsense" dos

dizeres que são, na ver-

dade, a mensagem final da

polifonia, bela ou cho-

cante, que é a vida em si

mesma.

A linguagem em

Nélida Pinon é simples, as

sentenças sio curtas e inci-

sivas e á primeira vista p

elemento estético parece

ausente, o que não passa
de uma conclusão apres-
sada e demasiado sim-

plista.

Dizia KeaU que 
"...

beauty istruth and truth is
beauty..." e uma leitura
mais cuidadosa levará o
leitor a concluir que a ver-
dade em Nélida Pinon está
revestida daquela beleza
escondida a olhos superfi-
ciais mas revelada a quan-
tos, vencida a barreira ini-
ciai, se deixem dominar

pelo mundo mágico que a
sua linguagem altamente
conotativa pode desvelar.

Quem quer que bus-

que em Nélida Pinon o
conto — narrativa linear
com início, meio e fim —

ficará frustrado. E poderá
perguntar se o que leu é li-
teratura.

Para Ezra Pound 
"li-

teratura é linguagem
carregada de significado"
e é isso, precisamente, o

que se encontra em 
"Sala

de Armas". A beleza sub-

jacente, mais adivinhada

que explicitada, oferecida
ao leitor que possa ir além
do lúdico e transcender o
aparente.

De uma maneira geral
náo há personagens clara-
mente caracterizados nos
vários textos. 

"Ele, ela, o
homem, a mulher" indi-
cam a universalidade do

pensamento da autora e há
uma atmosfera de tragédia

grega em quase todo o
livro.

Alguns contos sáo par-
ticularmente intrigantes e
talvez por isso mesmo mais
saborosos. Dentre esses,
"Eleusis" 

a que tinha o há-
bito de morrer... fe assumia
diariamente novas for-
mas" (o que lembra de
certa forma algumas for-
mulações de -Jorge Luis
Borges) e, na verdade,
uma análise is personali-
dade onde o personagem
— evanescente, é ora 

"a

água do rio em tormenta",

ora "formas repugnantes...
correndo o risco de jamais
regressar ao aspecto hu-
mano" e representa, certa-
mente, a angústia humana
na busca da própria identi-
dade.

Em "Fronteira Na-
tural" um dos relatos mais
fascinantes do livro,
Nélida Pinon começa por
dizer que 

"Ele 
partiu para

o inferno ao meio-dia. Um
trajeto familiar, toda a al-
deia o conhecia".

Na visáo da autora o
inferno seria o inferno dos

psicóticos, o inferno das al-
mas danadas de que fala
Dante ou o inferno do coti-
diano? Esse inferno, fa-
miliar á maioria das pes-
soas, é a sedução do mal
revestido de beleza e força,

que pode significar a morte
da alma ou, para os que
dele escapam, a marca de-
finitiva do ser, embora
"nem o inferno pudesse al-
terar o desenho traçado há
milênios".

O amor está presente
no livro. Amor exclusivista,
que 

"a aldeia" não podia
aceitar 

"Pela sua porção de
mistério"; amor que trans-
cendia as regras do 

"esta-

blishment", amor que fa-
zia do homem e da mulher
um ser único, amor que
atingira a perfeição e náo

precisava de palavras para
se comunicar.

São estórias estra-
nhas, que evidenciam aca-

pacidade da autora de
abandonar fórmulas estru-
turais consagradas e partir
na busca de construções
novas, incompreensíveis
talvez para alguns leitores
mas, de qualquer maneira,
verificadas pelo sopro má-

gico da beleza.

("SAI.A DE ARMAS" - Nélida

iMrtun. Kditora Nova Fronteira,

Rio dr .Janeiro. ISl) paginai, Crt

490,00).

Pinto Ferreira
assume

diretoria
da Faculdade

0 professor Luiz Pinto Ferreira to-
mou posse no último dia 8, do cargo de
diretor da Faculdade de Direito do Re-
cife, àn 18 horas, no salào nobre da Fa-
culdade, em solenidade presidida pelo
reitor Geraldo Lafayette. Foi saudado

pelo professor Lourival Vilanova em
nome da Congregação da Faculdade. Foi
ainda saudado pelo corpo discente, pelo
acadêmico Aurílio Amorim, Presidente
do Diretório Acadêmico, e Paulo de
Souza Oliveira, em nome dos ex-
estudantes.

O professor Luiz Pinto Ferreira é
um pensador ligado ao pensamento da
Escola do Recife, diplomado pela Fa-
culdade de Direito do Recife da atual
Universidade Federal de Pernambuco,
laureado com o 1" prêmio de viagem de
sua turma.

Sua atividade intelectual, é avul-
tada, tenho publicado 130 livros e mo-
nografias, até 1982, no Brasil e em diver-
sos países estrangeiros.

ATIVIDADE INTELECTUAL

Em 1975, foi eleito por unanimi-
dade para a Academia Pernambucana
de Letras, por indicação da própria Aca-
demia, e é, também, membro da Acade-
mia Pernambucana de Letra».Jurídicas,

da Academia Pernambucana de Ciências

e da Academia Nacional de Di-
reito (Rio de Janeiro), da Academia
Brasileira de Letras Jurídicas (Rio de
Janeiro), além de diversas outras asso-
ciações nacionais e estrangeiras, quais
sejam: Sociedade Brasileira de Sociolo-
gia, Instituto Brasileiro de Filosofia, So-
ciedade de Semântica Geral (Chicago),
Academia Americana de Ciência Poli-
tica e Social (Filadélfia), Associação de
Filosofia da Ciência (Detroit), Instituto
Peruano de Sociologia (Lima), Instituto
Ibero-Americano de Direito Constitucio-
nal (México) e Associação Internacional
de Filosofia Social do Direito.

O professor Pinto Ferreira é. ainda,
autor de cerca de 600 artigos sobre
Direito, Sociologia e Filosofia, publica-
dos no estrangeiro e no país, em revistas
especializadas, como ainda cerca de
1.000 artigos divulgados na imprensa
brasileira.

NOGUO&

Abue
l ret
Para lembrar: Almenara

(poesia) de Lucila Nogueira.
Um livro que não deve ser

esquecido

Marx abre
cortinas
"E certo que a arma da cri-

tica não pode substituir a cri-
tica das armas, que o poder ma-
terial tem que ser derrocado
pelo poder material, mas tam-
bém a teoria transforma-se em
poder material logo que se apo-
de,a das massas".

Estas palavras, para quem
não conhece a famosa Crítica
da Filosofia do Direito de
Hegel, escritas por K. Marx (o
texto aparece na Introdução)
aparecem como abertura do
livro Classe operária, Sindica-
toi e Partido no Brasil — Da
Revolução de 30 até a Aliança
Nacional Libertadora, da au-
toria de Ricardo Antunes (cole-
çáo Teoria e Prática Sociais, da
Editora Cortez). A preocupação
central deste livro é trazer à
tona o estudo da classe
operária, seu nivel de conscién-
cia de classe, durante o rico
periodo que compreende a "Re-

volução" de 1930 até a eclosão
da Aliança Nacional Liberta-
dora.

Homenagem

a Mauro Mota
Nesta sexta-feira, ás 20.30, haverá

um show poético-teatral em homenagem
a Mauro Mota na Fundação Joaquim
Nabuco. Na oportunidade será lançado
o disco Mauro Mota em Prosa e Verso,
o segundo produzido pela Fundaj dentro
do Projeto Memória Fonográfica. Local:
Auditório Roquette Pinto — Rua Dois
Irmãos, 92 — Apipucos.

James Joyce —

um centenário

________¦ 
^^____________________________\

Retrato de James Joyce quando jovem

Ao se aproximar o centenário de seu nasci-
mento nâo terminou o debate sobre oi méritos da
obra de James Joyce, o gigante da literatura irlan-

êsss*
Considerado alternadamente gênio ou por-

nográfíco, sua reputação é finalmente reabilitada
no ano de seu centenário.

A lfi de junho será o dia mais "joyceano", o
"bloomsday" de 1904 em que ocorreram os aconte-
cimento» narrados em seu romance "Ulisses",

Este ano, o serviço de Radiodifusão da Irlanda
deve realizar uma leitura ininterrupta, durante 24
horas, do livro mais famoso do escritor irlandês.

Alguns acham que é uma grande idéia, outros,
não.

"E absolutamente idiota transmiti-lo", diz
Niaall Montgomery, entusiasta erudito em assun-
tos de Joyce. "Não 

posso imaginar alguém
ouvindo-o. Além do mais, há longas passagens que
são extremamente aborrecidas".

A Igreja Católica, que náo gostou das obras de
Joyce quando estava vivo, declinou fazer comen-
tários oficiais sobre o centenário. O Governo
afirma que lhe apraz se juntar ás homenagens a
uma "figura literária de renome mundial".

Como acontece com os escritores sobre os

quais se fala muito mas poucos lêem, a maior polê-
mica surgida até agora se refere a uma comédia
musical escrita e composta pelo romancista inglês,
Anthony Burgess, chamada "Blooms of Dublin".
Baseada em Ulisses será transmitida conjunta-
mente .pela CTE e a Britisch Broadcasting Cor-

poration (BBC) por este dias.
A peça reflete o espirito profano do livro, no

qual há referências e métodos anticoncepcionais,
masturbação, flagelação e zombarias da religião.
Alguns membros do grupo coral Telefis Eireánn,
da emissora que estava gravando a obra, se opu-
¦eram ao texto e foram apoiados pela Associação
de donas-de-casas irlandesas, que pediu o cancela-
mento da transmissão.
OBRA-PRIMA

Richard Ellmann, norte-americano, autor de
uma conhecida biografia de Joyce, hoje consi-
derada clássica, disse que considera "Ulisses" a
"Obra-Prima de narrativa do Século 20". Creio
que Joyce foi o primeiro escritor a demonstrar em
inglês o que realmente é a literatura moderna, a-
firma.

Mas há os que pensam diferente. O escritor in-
glês J. B. Priestley afirmou em seu livro A litera-
tura e o homem ocidental que Joyce não inventou o
monólogo interior ininterrupto e, o que é mais, "a

maior parte do que se disse sobre Joyce como
grande mestre moderno do romance, que mudou o
rumo da narrativa e abriu caminho aos romancis-
tas posteriores, é um contrasenso". O norte-
americano John Updike, em recente documentário
da BBC, defendeu Joyce: "Há um Joyce que é uma
espécie de Montanha, de fantasma dos cursos de
Literatura. É possível que percamos de vista o ho-
mem menos intimidatário e mais terno que cantou
a vida familiar e sempre teve um olho aberto para
os humildes, as durezas da existência, assim como
para o ideal e o belo".
AMBIVALÊNCIA

A ambivalência de Joyce pela Irlanda levou-o
a escolher o exílio na Europa, desde que se achava
na casa dos 20 anos e até sua morte, em 1941. Mas
continuou escrevendo quase que exclusivamente
¦obre Dublin. Educado por Jesuítas, converteu-se
num firme anticatólico, como seu personagem
Stephen Dedalus, antibiográflco, em Retrato de um
artista quando jovem".

Lingüista perito, confundiu inclusive seus ad-
miradores ao criar uma linguagem endemoniada
em Finnegans Wake. sua última obra. Quando
morreu, dois anos depois, em Zurique, não deixou
qualquer explicação para seus obscurantismo!.

Ulisses, Crônica de um dia na vida de um dubli-
nense, Leopold Bloom, foram publicados original-
mente em Paris, em 1922, e só depois de prolonga-
doe litigiosos foram distribuídos nos Estados Uni-
dos, em 1933 e três anos mais tarde na Inglaterra.

Lançamentos da FJNPS
A Editora Maeaangana,

da Fundação Joaquim Na-
buco, lançará, hoje, suas
mais recentes publicações.
Eis a relação dos livros: "João

Pais, do Cabo: O Patriarca,
seus filhos, seus engenhos",
de Gilberto Osório e Rachel
Caldas Lins; "Vida e Obra
de Aurélio Buarque de

Holanda Ferreira", de Gil-
berto de Macedo; "Kant e o
Criticismo", de Nelson Sal-
danha; "0 Sítio Arqueoló-
gico de Manguinhos", de
A.F. Laroche e Adjelma
Laroche; "Anais do Semi-
nário de Tropicologia —
1975" e "Antropologia da
Religião", de Renée Ribeiro.

Uma revista

de cultura
Economia A Desenvolvimento

(editora Cortez) é uma revista, que di-
verge das demais publicações, pois sua

proposta consiste na união de intelec-
tuais de áreas afins, mas de diferentes

posições, que expõem os seus pontos de
vista a respeito da ecologia, ciência e
tecnologia. Há muito, todos superaram
o período do infantilismo intelectual —

auando 
se acredita ser o dono da ver-

ade e/ou que suas teorias revolucio-
narâo o mundo.

A revista número 2 traz os seguintes
artigos:

A tecnologia enquanto forma de
acumulação, de Rabah Benakouche. Ao
refletir sobre o tema, levanta as questões
a respeito do processo técnico e das for-

ças produtivas relações de produção.
Para que serve o conceito de re-

volução industrial, de Immanuel
Walleratein. O autor coloca a itilogia da
Revolução industrial e como se dá na In-

glaterra e França. Tal posicionamento
questiona profundamente os conceitos
utilizados pela história moderna, princi-
palmente no que toca ás Revoluções.

Ciência e Tecnologia: as tendên-
cias atuais, de Henrique Rattner. Cién-
cia e Tecnologia são as duas variáveis da
dinâmica social. Em virtude de viver-
mos na sociedade capitalista, elas ape-
nas servem e são desenvolvidas em fun-

ção da classe dominante nos países do
capitalismo central, o que acentua mais
o fosso.

Acumulação de capital e desacu-
mulação do meio ambiente, de Robert
Samohyl. Partindo de conceitos da ter-
modinámica, Robert demonstra de que
maneira as matérias-primas não renove-
veis váo aos poucos se esgotando.

A acumulação do capital é a causa
da inflação, desemprego, deterionzação
do meio ambiente e outros dese-

quilíbrios do sistema econômico. O des-

perdício nunca foi eliminado e hoje aeu-
mula taxas exponenciais.

Ecologia versui capitalismo, de
Maurício Tragtenberg. O autor desen-
volve a questão ecológica e como a pe-
quena burguesia trata o tema de forma a
reorganizar o neo-capitalismo. Tais po-
sições são semelhantes às de Milton
Friedman e Von Hayek.

Os ecologistas se esquecem de "que

não é através do consumo que se negará
o consumo. O problema maior não éo

que se consome, mas como se produz",
(pág. 137).

Renoir: Le Dèjeneer dee

Canotiers

Simples viver
Autora de dois romances — Os Sete

Tempos e Os Distraídos — recebidos
com aplausos por Tristão de Athayde,
Rachel de Queiroz e Otávio de Faria,
está de volta ás livrarias a escritora
cearense Hilda Gouveia de Oliveira,
agora com o romance O Longo Curso do
Minuto, que propõe uma esdrúxula
estrutura de realidade em que o plausí-
vel e a fantasia se interpenetram, le-
vando, conseqüentemente, o leitor a se
desviar do seu simples viver quotidiano
para o torvelinho da trama que envolve
os personagens, todos eles imbuídos das
suas próprias idéias e dos seus próprios
comportamentos. (Editora José Olym-
pio).

0 LONGO CURSO
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Hi Ha Gouveia de Oliveira

Os Corumbas

Antônio de Alcântara Machado

A Editora José Olympio está mandando

para as livrarias a 14a. edição do consagrado
romance Os Corumbas do sempre lembrado
escritor Amando Fontes, paulista de Santoa
maa de formação sergipana. Recebido pela
crítica com oe maia justos louvores — Anto-
nio da Alcântara Machado, Mário de
Andrade e o português Amándio Céear — Os
Corumbas msrscsu ainda um eatudo do

grande mestre João Ribeiro que eacreveu: "Ê

um romance io proletário infalis e daaaa-

perançodo, vivando entre ilusões a deaenga-
nos mortais. Uma pobre familia, a doa
Corumboa, vivando na eacaaaes, emigra de
uma cidade do interior para a capital, o pe-

queno Aracaju, onde encontrará trabalho e
onde oe paia retirantes esperam colocar oe fl-
lhos numa ou duas fábricas de fiação". Pri-
mio Felipe d'Oliveira.
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Coletiva de 

pintura 

religiosa

Ladjane Bandeira

"O* 
pintores contemporâneos nio

se interessam mais pelos temas religio-
soe". Esta queixa de D. Hidelbrando de
Melo — diretor do Museu de Arte Sacra
de Pernambuco em Olinda — sintetiza
uma série de profundas modificações
nio apenas religiosas e artísticas, mas
econômicas, sociais, políticas, fUoeófi-
cas, históricas e cientificas.

O transcendentalismo teológico-
filosófico medieval que pairava li no
alto como um belo papagaio de papel
que, apesar disao, ae mantinha preso i
terra por um fio umbilical muito forte,
terminou sendo puxado e, como acon-
tece com o papagaio de 

papel, abateu-
se, com a grandeza e a beleza de suas
cores, forma e conteúdo, sobre a terra.

O espaço, agora, sem a categoria de
transcendentalidade hierarquicamente
ordenada, tomou-se uma 

"aldeia" 
uni-

venal povoada pelo eletromagnetismo.

Às poéticas e inofensivas estrelas
"pontinhos 

luminosos na amplidio dos

céus" (o plural referindo-se aos circulos
celestes que quase ultrapassaram o Re-
nascimento) assumiram sua verdade ob-

jetiva como agressivos, destruidores e
monumentais reatores atômicos.

Lentamente a cortina sobre os mis-
térios que atraem o ser humano — 

pela
insegurança, medo e curiosidade —

sendo corrida, retira das 
"verdades 

sub-

jetivas" a excitaçio e o encantamento.

Frente ao cotidiano terrestre e ao coti-
diano espacial o ser humano, quer como
indivíduo, quer como parte da humani-
dade (abstração neceeeiria para facilitar
a compreensão) teve que assumir res-

ponsabilidades vivenciais diferentes,
tanto 

para 
consigo como para com a so-

ciedade e todas as demais implicações
decorrentes dessa interaçio.

Disso resultou que o artista contem-

porineo, envolvido por essas implica-

ções cronologicamente atuais, 
portanto

impositivas, se viu arrancado do trans-
cendentalismo medieval, bem como da
contençio renascentista e dos êxtases
sensuaílsticos do barroco, terminando

por vir a aterrissar uma realidade que,

aparentemente, o aterroriza a ponto de

levi-lo is abstrações descompromissa-

das.

Mas, se as abatrações o protegem do

desgosto de abrir oa olhos para o que o

desagrada, nio o livra das ortodoxias

que lhe tiram a liberdade em outros sen-

tidos, embora menos restritos.

Diante de problemas tio sérios, pro-
fundos, envolventes e diferenciados, o

artista contemporâneo tem preferido o

alheiamente protetor frente ao que o es-

pera no faturo, nio podendo mais ater-

se ao passado, especialmente quando
esse passado se refere A iconografia reli-

gioea ortodoxamente protegida.
Nesta mostra que o Museu de Arte

Sacra esti promovendo ainda sio en-

contrados raros, rarissimos, trabalhos

sobre tema religioso de Lula Cardoso

Ayres, Montez Magno, José Cléudio,

Jorgle de Lima (eate, pintor bissexto e

poeta entre os melhores do Brasil), e
outros, geralmente de fases ultrapassa-

das, o que nio significa que nio sejam
bons trabalhos, isto é, bem resolvidos

plasticamente.

Sociedade

industrial e marxismo

As Edições da Prefeitura

Expressivo ji é, em primeiro lugar, o
avantajado do número: nada menos de
vinte tituloe lançados, até agora, na
"Coleçio 

Recife", quase todos na atual
adminiatraçio do Prefeito Gustavo
Krause. A rigor, dezoito deles, excetuados
somente, portanto, os dois primeiros, 

"O

Recife na voz dos poetas" de Luiz Nasci-

mento e 
"Horas 

Marianas" de Gervásio

Fioravanti, publicados na administração

Antonio Farias, por iniciativa do Conse-

lho Municipal de Cultura, entio presidido

por Murilo Guimaries, sendo Secretário

de Educaçio e Cultura do Município,

Ariano Suassuna. Esta é nota digna tam-

bém do melhor louvor. A grandeza de dar

prosseguimento a iniciativa de outra ad-
ministraçio. A superioridade de nio in-

terromper o que parecia bom, somente

porque projetado e inaugurado por
ou trem. O gesto consciente de repelir a
mesquinharia de abandonar tudo quanto
veio de antes, só porque nio saiu de si

mesmo. Louve-se antes de tudo, e louve-

se abundantemente, isto — ocorrência,

registre-se com pesar, nio tio comum

quanto devera, na história das admi-

nistrações públicas no Brasil. Decisões de

sepultar, a adminiatraçio nova, projetos e

realizações da anterior, como se quisesse

partir do nada e como se o mundo come-

çasse com ela, — desgraçadamente nio

sio inéditas nem rariasimas. Ao invés, dio

o prefeito Gustavo Krauae e o secretário

Edson Nteves o exemplo de prestigiar as

iniciativas felizes de seus predecessores 
—

o que nio deixa de ser, no nosso casokmais
uma maneira extremamente eficaz de

amar e viver o Recife.

E nio se tratou meramente de reto-

mar iniciativa anterior com a desinteres-

sada rotina que termina matando de ina-

nição as melhores idéias. Cuidou-se foi de,

para usar neologismo da moda, 
"agili-

zar", infundir ânimo novo, dinamizar, in-

tensificar a produção. O resultado ai esté.

A administração Gustavo Krause encon-

tou a 
"Coleção 

Recife" com dois títulos

publicados eum terceiro, 
"Teatro... 

quase

completo", de Lucilo Varejão, no prelo.

Logo imprimiu este terceiro e promoveu

seu lançamento festivo. E partiu, dai,

para uma atividade febril, ampliando sig-

nificativamente os objetivos iniciais da

Coleçio — 
que eram apenas os de salvar

da destruição ou do esquecimento origi-

nais inéditos deixados por escritores já

falecidos.

Agora, as tarefas da 
"Coleção 

Recife"

estão multiplicadas e diversificadas. Afi-

nal, á ação e à iniciativa do Conselho Mu-

nicipal de Cultura se tinha vindo acres-

centar o dinamismo de Leonardo Silva e a

erudição de um José Antonio Gonsalves

de Melo, neto. Como Leonardo Silva tra-

zia uma extraordinária experiência edi-

torial voltada, de modo preponderante,

para a história de nosso Estado — a ex-

celente 
"Coleçio 

Pernambucana" que

criara e dirigira no governo estadual an-

terior, — 
passou, entio, a 

"Coleçio 
Re-

cife" a compreender, de certa forma, duas

secções: uma como série literária, outra

como série histórica, a primeira sob a

coordenação e responsabilidade editorial

direta do Conselho Municipal de Cultura,

e a segunda, da Fundação de Cultura Ci-

dade do Recife — dois lados de uma única

realidade, duas faces de um mesmo

programa, o programa editorial da admi-

nistraçio Gustavo Krause.

Para o desenvolvimento da parte his-

tórica, têm sido decisivos o dinamismo

empreendedor de Leonardo Silva e a altis-

sima competência de José Antonio Gon-

José Luiz Delgado

salves de Melo. E, esta, uma fecunda as-
sociaçio. Esta dupla notável já havia sido

responsável pelo sucesso da 
"Coleçio 

Per-

nambucana" e repete o mesmo desempe-

nho. Que rico material histórico nos
vieram eles revelando! Que extraordinária

Erodução 

historiográfica foi a de Pemam-

uco, ao longo de todos os seus tempos!

Que notáveis textos vêm sendo colocados

ao alcance de toda gente, perdendo seu

caráter de raridades bibliográficas conhe-

cidas somente de uns poucos especialis-

tas! Dr. José Antonio indica os livros, es-

colhidos por seu inesgotável saber, sele-

ciona as melhores edições, aponta os aoca-

vões exatos onde encontrá-las e ainda pre-

para, em boa parte dos casos, densos estu-

dos introdutórios, situando o volume e o

autor no tempo e na alma pernambucana.
Armado desses dados preciosíssimos, lá sai

a campo o infatigável Leonardo Silva, se-

guindo as pistas, superando as dificulda-

des, a isso consagrando todo seu talento

executivo. E então voltam ao nosso conví-

vio, por exemplo, um Barlaeus, um

Pereira da Costa, um Loreto Couto, um

Mário Sette, até um Bernardino Abreu e

Castro, de cuja obra, 
"Nossa 

Senhora doe

Guararapes", primeiro romance pemam-
bucano, bem pouca gente teria ouvido

falar.

A parte literária da 
"Coleção 

Recife"

continuou a cargo do Conselho Municipal

de Cultura que, aos seus três títulos ini-

ciais — os já referidos trabalhos de Luiz

Nascimento, Gervásio Fioravanti e Lucilo

Varejão —, 
já acrescentou um livro de

contos do estreante José Américo de Lima

("Caminhos do Gusmão"), uma novela de

Hilton Sette ("O rapaz de Vila Maria") e

o segundo texto do seguro e tenso Rai-

mundo Carrero (de quem Ariano Suas-

suna já publicara 
"A 

História de Ber-

narda Soledade"): 
"As 

sementes do Sol —

o semeador". Em breve se incorporarão, a

esta parte, mais quatro outros livros:
"Destino 

em dragões" de Maria Lúcia

Chiapetta, 
"O 

mestre escola brasileiro"

de José Rafael de Menezes, 
"O 

inventário

das horas" de Luiz Carlos Duarte e 
"A

sombra das árvores" de José Min-

delo — sendo que os dois primeiros são

obras já premiadas nos concursos li-

terários anualmente patrocinados pela

Prefeitura do Recife e julgados pelo

mesmo Conselho. O último, o livro de José

Mindelo, com estudo inicial de Waldemar

Lopes, é a redescoberta de um bom poeta

pernambucano, cujas produções andavam

quase totalmente esquecidas, perdidas
em velhas páginas de jornais interioranos.

Se Pernambuco pode ostentar, hoje

em dia, vários programas editoriais pro-

movidos simultaneamente por diferentes

instituições, numa tentativa de superar a

notória inferioridade nordestina em ma-

téria livresca, — os programas do Centro

de Estudos de História Municipal da

FIAM, da Fundação Joaquim Nabuco, da

AIP, por exemplo, — a atuação da Prefei-

tura do Recife merece, nesse conjunto, re-

alce particular, já pelo número, já pela

qualidade das publicações. Nada disso

seria obviamente possível, mesmo com a

existência de organismos como o Conselho

Municipal de Cultura e a Fundaçio de

Cultura Cidade do Recife, sem que, a ani-

mar e presidir esse esforço, nio estivesse a

seriedade administrativa de um Edson

Neves e a sensibilidade cultural de um

Gustavo Krause — 
que, como Secretário

da Fazenda do governo estadual anterior,

não fora, de modo nenhum, estranho ao

ambicioso programa editorial ali desen-

volvido.

Visões

Raymundo Asfóra

Antemanhá, nesse ermo que palmilho
em redor ds loucura, alto deserto

enroscou-se aos meus pés... Ah, mãe! por

certo,
mil serpentes morderam-se em teu filho.

Nào havia no olhar o úmido brilho

do pranto, mas o sangue em dor aberto.

A morte estava em nós.... E ali bem perto,

sua sombrs entre velas no ladrilho.

Os seres como pêndulos... Um is

ao exílio das horas, outro em brusco

tictac cardíaco e, por cúmulo,

a face de meu pai, aquela fria

névoa, extática, no ar... O lusco-fusco

abria a madrugada, como um túmulo.

De uma

paisagem 
de

CecOia Meireles

Lenilde Freitas

Nio vejo mais o homem ali sentado

ao pé da árvore
Sua presença vestia o espaço

de um tempo muito antigo,

Sobre ele caiu não sei qual folha envene-

nada —

Já nâo pulsa na rua o coração do homem.

O dia está firme
e eu ajusto a certeza

de que nào posso nada.

Mas o'homem é um fantasma

ali sentado para sempre —

o morto sou eu que nâo o vejo.

Joseph

Conrad

Fernando Monteiro

Joseph Conrad

Homens que são avistados

no castelo da proa.

na sua informe insatisfação

do comando

que procuraram no entanto

como igua potável

que amenizasse uni séde

cheia de lágrimas

Perdidos vultos

no meio de sua carne

e sus identidade irrecusáveis,

cônscios da representação o tempo todo,

remota e longa

de seu excesso

e sua maravilha passando

como uma estação:

a vida continuamente,

troca de horas de sono

entre a 
"confusão 

dos sentidos"

e a alta vigilância de fogo

(s 
"consciência", 

permanentemente)

cônscios dos momentos de baixa co-

média

que se desenrola intoleravelmente

para sua pretensão

que odeiam também —

de grandes atores fslseados,

imaginados laboriosamente

por si mssmos...

E esse concéntrico sem salda

inclusive do desamor respeitoso

que se devotam —

que faz aia necessidade de portas imen-

sas como as do mar

e dos desertos

ou esesmoetadas (strstivãmente)

as que abrem para lugares e mentes

estranhas até o asselvajamento,

portais de 
"exetismo"

que transpõem com alegria

para a bruma de outras terras,

até a sufoctfção inevitável

de se esclarecerem

(eram vistos, então,

à janela de uma governança Geral

"vagos 
e entristecidos" de novo,

antes do assalto da sxasperaçâo

sem nome

cativa de novo além,

cegando-os para a 
"obra 

da vida"

ou o doce amor Inocente encontrado

ou, apenas, boa tsrra firme —

tudo que deixariam para trás

no sôfrego desvio

de permitir sensato spego

e mesmo amor

so Carceireiro e á Cela)

Sebastião Vila .Nova

ARON, Kaymond. Dezoito liçôe» nobre a sociedade
industrial. Tradução de Sérgio Hath. LUbos r Bra-
Nilia, Martin* Fontes e Iniversidade de Brasília,
19*1. 274 pp.

Do mesmo modo que 
"gostar 

de pare-
cer jovem não é sinal de juventude", como

acredita Raymond Aron, querer parecer
moderno não significa necessariamente ser,

de fato, moderno. E o próprio Aron é, ás

avessas, uma comprovação dessa hipótese:

do jovem dissimulado pelo velho, do mo-

demo oculto sob a aparência do antigo.

Prova disto é o seu Dezoito liçõea «obre a

sociedade induatrial, que, em hora opor-

tun<j, acabam as editoras Martins Fontes e

Universidade de Brasília de editar. Não é a

primeira vez que este livro de Aron é publi-
cado em lingua portuguesa. Resultado de

curso ministrado na Sorbonne sobre 
"So-

ciedade industrial e estratificação social",

no ano letivo de 1955 — 1956, o livro de

Aron foi editado pela primeira vez, na

França, em 1962 e, pouco depois, publicado
em português pela Editorial Presença, veio

a se tomar uma das obras mais polêmicas
da ciência social de uma época na qual in-

duatrialização e desenvolvimento eram

quase sinônimos. O desencanto ge-
neralizado na ciência social contemporânea

em relação á industrialização como condi-

çâo necessária e suficiente do desenvolvi-

mento pouco diminuiu o interesse das refle-

xões desse brilhante e erudito critico da

concepção marxista da sociedade. Do tra-

balho desse confesso e convicto Weberiano

talvez se possa dizer o mesmo que se tem

afirmado a respeito da obra do autor de

Economia e sociedade: que, afinal, não

passa de uma 
"diálogo" 

com Marx. Como

quer que seja, mais do que pura crítica, o

livro desse pensador para quem 
"é 

normal

que os sociólogos sejam respeitadores dos

costumes", (p. 13) é, hoje, ao lado da obra

de Popper e, mais recentemente, de Kola-

kowski, exegese obrigatória das formula-

ções do autor de O Capital.

As dezoito lições estão distribuídas em

duas partes 
— "Sociedade 

industrial e crês-

cimento" e 
"Tipos 

de sociedade industrial e

modelos de crescimento" —, antecedidas

de uma 
"Introdução 

geral". Nesta, Aron

define a sua postura metodológica e teleoló-

gica em relação á própria Sociologia como

ciência; compara as preocupações e proje-

ções de Marx com Tocqueville e Montes-

quieu e discute a noção de progresso. Nos

seis capítulos que compreendem a primeira

parte, estabelece as características da so-

ciedade industrial, classifica os seus tipos e
analisa a noção de crescimento. Através dos

oito capítulos da segunda parte, estuda os
modelos de crescimento dos tipos básicos

de sociedade industrial e identifica os fa-
tores do que denomina como 

"autodestrui-

çâo do capitalismo", passando pela questão
da tendência á socialização das economias

européias.

Centrado na controvertida idéia da
emergência de uma sociedade industrial
economicamente homogênea e neutraliza-
dora das diferenças na organização política
e na fundamentação ideológica entre a so-
ciedade capitalista ocidental e o socialismo
de Estado da União Soviética, Dezoito 11-

ções aobre a sociedade induatrial con-
verge, na ciência social dos anos sessenta,

para as mesmas conclusões ás quais,
paralelamente, com nuances de menor sig-
nificado, chegaram Galbraith e Klark Kerr.
Caracterizando a sociedade industrial pela
radical separação entre a empresa e a fa-
mília, por um modo novo de divisão do tra-
balho, pela acumulação de capital e pela
preponderância do cálculo racional nas re-
laçôes econômicas, pp. (73-74) Aron acre-

dita que os argumentos usualmente desferi-

dos contra o capitalismo são, na sua

maioria, aplicáveis, 
"a 

todos os regimes

econômicos modernos", (p. 101). Nesse sen-

tido, embora declare não procurar 
"de-

monstrar que na sociedade capitalista não

existe exploração da mão-de-obra", de-

fende, no entanto, a idéia de que 
"a 

socie-

dade capitalista não implica, intrínseca-

mente, tal exploração" (p. 89) e que o es-

pírito de lucro não é característica exclu-

siva do sistema capitalista, porém constitui

imposição necessária à manutenção e ao

desenvolvimento das modernas sociedades

industriais, capitalistas ou planifícadas.
Por outro lado, aproximando os dois tipos
de sociedade industrial, 

"a 
partir de um

certo nível dos rendimentos a motivação do
lucro tem um papel cada vez maior" (p.
90). Enfim, para Aron parece inevitável que"â 

medida que ocorre o crescimento, uma
economia do tipo ocidental precisa absorver
certos elementos ditos socialistas", en-

quanto 
"uma 

economia do estilo soviético

precisa absorver certos elementos ditos ca-

pitaUstaa" (p. 216).

O Sósia

Tomás Seixas

"Seria bem desagradável — disse baixinho

para ai próprio — seria bem desagradável, se
hoje qualquer coisa me corresse mal".

Dostoiévski — '*0 Sósia"

O Gênio, quer seja no plano cienti-

fico, artistico, psicológico, ou social e

político, nào é apenas um mero precur-
sor, ou antevisor, de certas verdades

que, mais cedo ou mais tarde, acabarão

se tornando universalmente reconheci-

das. O gênio também é um espirito ca-

paz de saber afirmar, com a mais ab-

soluta segurança, a razão de ser dessas

verdades que lhe custaram bastante

tempo, paciência e desassossêgo, para
descobrir.

Quando publicou O Sósia, embora

contasse apenas 25 anos de idade, Dos-

toiévski já sabia perfeitamente de tudo

quanto o gênio ê capaz de realizar. Por-

tanto .tão é exagero se dizer que os gTâos

de levedo da loucura, que fulminaram a

mente de Goliádkin, são os mesmos que

mais tarde haveriam de perturbar tam-

bém as vidas de Raakólnikof, de

Marmeladof, do príncipe Muichkin, do

velho Karamazov, do seu filho Dmitri,

de Smerdia kov, de Stravoguin e ainda

as de vários outros dos seus desgraçados

personagens. O entrecho e os detalhes

d'0 Sóaia revelam já, com a maior niti-

dez, a crescente paixão de Dostoiévski

pelo estudo e pela análise implacável do

mecanismo misterioso, ou obscuro, que

determina o Aparecimento, no plano ob-

jetivo, de certas verdades. E realmente,

a partir d'0 Sóaia, ele conseguiu ir des-

cobrindo 
"A 

interferência da subcon».

ciência com a consciência, da lógica com

o absurdo, da verdade com o sonho". (I)

Por conseguinte é certo que alguns per-

sonagens dos seus maiorea livros já se

encontravam em estado de larvas, ou

mais ou menos esboçados, na figura sim-

bólica de Goliádkin e nas situações

extravagantes que o seu desamparo e a

sua loucura haveriam de fazê-lo através-

sar.

Ao publicar O Sócia, bastante ani-

mado pela aura de glória que lhe adviera

d'Os Pobrea Diabos, Doatoiévski, com

o maior espanto, viu desde logo o seu

novo livro se transformar em alvo de

chacotas e de injúrias da crítica mais au-

torizada da Rússia nessa época. E até o

impassível, rico e aristocrático Turgue-

niev, de parceria com Nekrássov, surgiu

em cena, com uma epístola em versos

burlescos que, entre outros ultrages, di-

zia o seguinte: 
"Cavaleiro da Triste Fi-

gura, / Dostoiévski, meu fanfarrão, /

Sobre o nariz da Literatura,/Não pas-

sas de uma erupção".

No entanto o que torna ainda mais

surpreendentes esses ataques ao jovem

escritor é que, dois anos antes, essa

mesma crítica havia saudado Oa Pobrea

Diabos como um livro digno de um novo

Gógol... Aliás a Rússia, Puchkin e Gó-

gol, foram sempre os seus maiores

ídolos, e certa vez não hesitou em dizer

que todos os escritores russos descen-

diam d'0 Capote, esse extraordinário

conto dotado de uma permanente

atualidade, como acentuou Rubem

Braga na Antologia doa Contoa

Russos, organizada por ele durante os

dias mais sombrios da Segunda Gúerra

Mundial: 
"Que 

salva a Rússia? Será

Deus, será o inverno, será a distância?

Léde Gógol e tereis a resposta: é a alma

de Akaki Akakievitch, eu vos digo: é a

alma dele. E o desgraçado que quer o seu

capote. E que, morto, não vai procurá-lo

ao outro mundo: volta a este e arranca, á

força, o capote de Sua Excelência: o ca-

pote roubado do alemão nazista, o ca-

pote aveludado e blindado de todos os

opressores e exploradores do homem.

Foram brigadas de milhões de Akaki

Akakievitch, que, montados em tan-

ques fantasmas, a cuspir todos os fogos

do inferno, arrancaram para o Oeste".

Muitas das incertezas e angústias

do cap. intitulado Aa Minaa de Ouro,

d'0« Irmàoi Karamazov, se acham im-

plicitamente contidas no terrível cap. IV

d'0 aóaia, que é um dos mais importan-

tes desse estupendo pequeno livro. Sim,

ao modo perfeito de Flaubert, quando

diante de um se referiu à Madame

Bovary, Dostoiévski também poderia

ter dito, com a maior exatidão: 
"Goliád-

kin sou eu".

(I) Natália Nunes — Nota Preliminar â

trad, d'O Sósia de Oacar Mendea.

Coletiva de 

pintura religiosa

... cius" (o plural referindo-ie aoa circuloa aparentemente, o aterroriza a ponto de
Laqjane Bandeira celestes 

que quaae ultrapaaaaram o Re- levi-lo Aa abstrapoes descompromissa-nascimento) 
aaaumiram aua verdade ob- daa.

Oa pintorea contemporaneos nio jetiva como agreaaivoa, destruidores Maa, ae aa abstra?6es o protegem do
ae interessam maia peloa temaa religio- monumentaia reatorea atdmicoa. deagoato de abrir oa olhoa para o que o
aoa . Eata queixa de D. Hidelbrando de Lentamente a cortina aobre oa mia- deaagrada, nio o livra daa ortodoxias
Meto — diretor do Muaeu de Arte Sacra tirios que atraem o aer humano — 

pela que lhe tiram a liberdade em outroa sen-
de Pernambuco em Olinda — aintetiza inaeguranpa, medo e curioaidade tidoa, embora menoa reatritoa.
uma aerie de profundaa modifica?6es aendo corrida, retira daa 

"verdadea 
aub- Diante de problemaa tio airioa, pro-

nao apenaa religioaaa e artiaticaa, maa ietivaa" a excitapio e o encantamento. fundoa, envolventea e diferenciadoa, o
*con?, ^Politic, filoa6fi- Frente ao cotidiano terreatre e ao coti- artiata contemporaneo tem preferido o
caa, hiatoricaa e cientiflcas. diano eapacial o aer humano, quar como alheiamento protetor frente ao que o ea¬

rn 
tranacendentaliamo teol6gico- individuo, quer como parte da humani- pera no futuro, nio podendo maia ater-

i. 
o medieval <lue P«irava 16 no dade (abatra?io neceaairia para facilitar ae ao paaaado, especialmente quando

alto como urn belo papagaio de papel a compreenaio) teve que aaaumir rea- eaae paaaado ae refere A iconografia reli-
que, apeaar diaao, ae mantinha preso ponsabilidadea vivenciaia diferentea, gioaa ortodoxamente protegida.
terra por um no umbilical muito forte, tanto 

pan 
conaigo como para com a ao- Neata moatra que o Muaeu de Arte

terminou aendo puxado e, como aeon- ciedaae e tod as aa demaia implicaf&es Sacra eati promovendo ainda aio en-
tece com o papagaio de 

papel, 
abateu- decorrentea deaaa interafio. contradoa raroa, rariaaimoa, trabalhoa

ae, com a grandeza e a beleza de auaa Diaao reaultou que o artiata contem- aobre tema religioso de Lula Cardoso
corea, forma e conteudo, aobre a terra. porineo, envolvido por eaaaa implica- Ayrea, Montez Magno, Joa6 Cliudio,

O eapaco, agora, aem a categoria de fSes cronologicamente atuaia, portanto Jorgle de Lima (eate, pintor biaaexto e
transcendentalidade hierarquicamente impositivaa, ae viu arrancado do trana- poeta entre oa melhores do Braail), e
ordenada, tomou-ae uma 

"aldeia" 
uni- cendentaliamo medieval, bem como da outroa, geralmente de fases ultrapasaa-

veraal povoada pelo eletromagnetiamo. contenfio renaacentiata e doa ixtaaes daa, o que nio aignifica que nio sejam

« i J***10®8 
® inofenaivaa eatrelaa sensualisticos do barroco, terminando bona trabalhoa, iato i, bem reaolvidoa

pontinhoa luminoaoa na amplidio doa por vir a aterriaaar uma realidade que, plaaticamente.

____________________________________________>

^¦¦¦¦¦¦¦¦

.y, De uma

Visoes . ,

paisagem de

CeriEa Meirefes

Antemanha, nesse ermo que palmilho
em redor da loucura, alto deserto Lenilde Freitaa

enroecou-se aoa meus pes... Ah, mie! por

certo, Nio veto mais o homem all sentado

mil serpentes morderam-se em teu filho. ao p$ jg Arvore

m. m. . .I*™. sr. 
rcss zt 

"K"

sua aombra entre velaa no ladrilho. nj0 
puiu na rua 0 corafio do homem.

Os seres como ptnduloa... Um la O dia esti firme

ao exllio das horaa, outro em brusco e eu ajusto a certeza

tlc-tac cardiaco e, por cumulo, de que nio posso nada.

a face de meu pai, aquela fria Mas o homem t um fantasma

nevoa, extitica, no ar... O lusco-fusco all sentado para sempre —

abria a madrugada, como um tiimulo! o morto sou eu que nio o vejo.
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"Possessão": 

a fórmula

do cinema fantástico

SheUey Winters:

autobiografia

NOVA |()Kgl'K íAnaa)
NumH entreviata a imprenua, a
empresa editorial William
Morri »w and í". »• Shelles Win
ter* anunciaram que a atri/. de
verá publicar, proxirnamente, >i
neifunda parte de suas "me

moriaN"

A primeira lançada no
mercado em 1980 .constituiu-
se num grande sucewio editorial.
Contava a história das experièn-
« ias (jue a atriz vivfu como pro
tlssional. mas terminava com a
filmagem de '-lambo' (1954).
dirigido |K»r Kobert Kossen. e «i

divorcio de Shelley de seu se

gundo marido, Vitorio <iassnían

Não garantir con
tou a atri/ a«»H jnmalifttaH que
a segunda parte da historia de
minha vida seja tão divertida
como a primeira. Parece me, na
verdade que o publico ao ler
aquele meu livro se interessou
muito mais pela lista de meus
su|n>stos amantes do que por
outra coisa Na segunda parte de
minha autobiografia pretendo

falar mais sobre cinema e dedi
carei capitulo* eupeciais as mi
nhas desastrosas experiências no
teatro"

Como se sabe. na primeira
parte de sua autobiografia, a
atriz conta entre outras coisas

sua turbulenta relação com
Hurt l.ancaster. que acabou

quando << ator decidiu ter um
terceiro filho com sua mulher.
Nas paginas de "Shelley", tam
bém conhecida como Shirley.
desfilaram muitos e ilustres per-
sonagens. como Kva Peron, os
Kennedy, Howard Hughes, Al
berto Moravia e ou troa. "Sei 

que
atualmente estou bem mais se-

gora ao contar minhas memórias
disse a atriz durante a entre

vista mas as vezes a se

guranva provoca um certo tédio.
De qualquer maneira, valera
sempre a pena saber como foi
meu casamento com Tony Fran

c iosa, e as razões pelas quais,
durante um programa televisivo,
acabei derramando urna garrafa
de whiskv sobre a cabeva deOli-
ver Keed.

10 melhores

brasileiros

() leitor .Icmé Valter
Amaral Pinheiro (Serta
nia. IV), envia sua lista
dos 10 melhores filmes
brasileiros de todos os
tempos: 

"Pixote" 
(Hec

tor Habencí»), 
"Lúcio

Klavio •> Passageiro da
Agonia" (Mector Ba
benco); "Kles 

nào usam
Black l ie" (Leon Hirsz-
man); 

"A 
Hora e a Ve/

de Augusto Matraga"

(Roberto Santos); 
"O

Pagador de Promessas"

(Anselmo Duarte);
"Toda 

Nudez sera Casti-

nada" (Arnaldo -labor»;
"Chuvas 

de Verão"

(Carlos Diegues); 
"A

Estrela Sobe" l Bruno

Barreto); 
"Vidas Seca»"

(Nelson Pereira doa San-

tos) e 
"O Cangaceiro",

de Lima Barreto.

A carreira de Andrzej

Zulawski, realizador de 
"Posses-

são", atual cartaz do Astor, come-

çou em 1957, em Paria (cursos de

direção e montagem) no Instituto

de Altos Estudos Cinematográficos

(IDHEC).

De volta á Polônia, torna-se as-

ais tente de Andrzej Wajda no filme
"Samson", 

em 1960.

Em Paris, novamente como as-

sistente de Wajda no episódio 
"Var-

sóvia", do filme de Tniffaut, 
"0

Amor aos 20 anos" e segundo assis-

tente de direção de 
"Cinzas 

e Dia-

mantes", também de Wajda.

Em 1971 realiza seu primeiro
longa-metragem, 

"La 
Troisieme

Partie de la Nuit", roteiro com seu

pai, grande sucesso na Polônia e

conquista o Prêmio 
"AndeéMunk".

Em 1972, faz seu segundo filme na

Polônia: 
"Le 

Diable", que é cen-

surado pelas autoridades locais por
"razões 

de violência", 
"crueldade".

Até hoje continua, vetado pela cen-

aura polonesa. E o diretor mais cen-

surado na Polônia.

Finalmente, em 1980, Zulawski

empenha-se na realização de 
"Pos-

sessão", coprodução franco-alemã

selecionada para o 34' Festival de

Cannes. Provoca impacto entre os

cri ticos e cineastas.

Isabelle Adjani, principal in-

térprete de 
"Possessão" 

ganhou o

prêmio no Festival de Cannes, 81,

de melhor interpretação feminina.

Não exagerou o critico Leon

Cakoff quando escreveu: 
"Andrzej

Zulawski e o seu 
"Possessão" 

têm

todas as fórmulas para reacender a

velha paixão pelo cinema e provam

que será sempre posBÍvel recon-

quistar as grandes platéias através

da criatividade". 0 espectador de
"Possessão" 

ficará tomado pela ma-

gia do cinema, pela caprichosa to-

nalidade azul que domina todo o

filme, pelas excitantes movimentos

de câmara e, sobretudo, pela

progressiva loucura envolvente da

atriz Isabelle Adjani. Nunca um

filme foi tão fantástico e rebelde".

Isabelle Adjani em 
"Possessão", 

de Zulawski

Filmes.

VENEZA (Rua do Hoapicio. Fone:
221 2180» - MULHER OBJETO
Direçáo de Sílvio de Abreu. Com
Helena Ramo* e Nuno Leal Maia.
Argumento de Alberto Salvá. Con-
flitoa da vida conjugai. Regina e
Hélio enfrentam uma criae de rela-
cionamento A aituaçào está inau
portável A crítica paulista elogia o
filme. 14h30m — 16h50m —
IDhIOtn - 21h30m. 18 «m» COTA-
ÇAO RUIM.

MODERNO (Praça Joaquim Na
buco. Fone: 224-4763) - ALUGA-
SE MOÇAS. Drama pornô com
Gretchen. 14h20m — lBh40m —
18h00 - 19hfi0m — 21h40m. 18
¦noa COTAÇÃO: RUIM.

SAO LUIZ (Rua da Aurora. Fone:
222-64981 - O MENINO DO RIO
Direção de Antônio Calmem Com
André De Hiaae, Cláudia Magno.
Ricardo Oraça Melo e Adriano Reia.
Uma história sobre a juventude
narrada com boa técnica e com bons
deaempenhos. 14h60m — 17h00 —
WhlOm — 2Ih20m. 16.no. COTA-
ÇÂO: flOM

ART PALÁCIO (Rua d. Palma
Fone: 224-1736) — O AMANTE DE
LADY CHATTERLEY Direção de
Just Jaeckin. Com Sylvia Kriatel,
Shane Briant t Nicholas Clay.
Crinstance Chatterley quebra a
barreira de sua claaae social e o faz
tomando como amante um empre-
gado que trabalha com seu marido
MhlOm MM - 17h50m —
19h40m — 21h30m. 18 anos.

TR1ANON (Avenida Guararapes
Fona: 224-1736) - PIXOTE. Dirá-
ção de Hactor Babenco. Com
Marília Fera, Jardel Filho e o garoto
Fernando Ramos da Silva. Naa
ruas, a luta pela sobrevivência. Pi-
xote e seus companheiros formam
uma espécie de família, mantendo-
se de pequenos asaaltos. lOhlOm —
UhOO 16h30m 19h00 -
21hWm. 18 anoa. COTAÇÃO: 0-
TIMO

ASTOR (Avenida Visconde de
Suassuna. Fone: 222-6615) — POS-
SESSÃO. Direçio de Andrtej
Zulawski Com Isabelle Adjani,
Sam Neil e Heini Benett. A história
de um homem que procura seu lar
destruído e seu pequeno filho semi-
abandonado. 13h30m — 16h00 —
18h30m — 21 horas 18 anoa. CO-
TAÇAO: BOM

RITZ (Avenida Visconde de Suas-
suna. Fone: 222-661M A VER-
GONHA DA SELVA Desenho ani
mado de longa metragem de Picha
O primeiro desenho para adultoa sa-
tiritando Tarzan, o conhecido per-
sonagem criado por Edgar Rice
Burroughs e popularizado pelo ci-
nema e as historias em quadrinhos
MhftOm - 16h30m 18hl0m -
19h50tn — 21h.M)m 18 anoa.

CINEMA A1P (Avenida Dantas
Barreto, 13° andar. Fone: 224.5681)
- OS CONTOS DE CANTER-
BURY. Grande Prêmio "Urao de

Ouro" no Festival de Berlim. Diri-
gido por Pier Paolo Pasolini. Sâo
oito histórias baseadas em contoa de
Chaucer. 18hl0m - 18h00 -
19h40m — 21 horas 18 anoa. CO-
TAÇAO: ÓTIMO.

AUTOCINE DRIVE-IN ISada So-
ciai do Aeroclube de Pernambuco.
Fone: 325 4853) - TERREMOTO
81. Drama de terror com Hiroahi
Katauno. 19h30m — 21h3üm. 18 a-
noa

TEATRO DO PARQUE (Rua do
Hospício) - NORMA RAE. Dire
çào de Martin Ritt. Com Sally Field
(melhor atrii no Featival de Can-
nes, 79). 2»-feira 20 horas ••• MA-
CUNAÍMA. Direçio Joaquim
Pedro de Andrade. Com Grande
Otelo. feira. 20 horas Promoçio
Fundaçio de Cultura Cidade do Re-
cife e Embrafllme

NOS BAIRROS

ALBATROZ (Rua Padre Lemos
Casa Amarela. Fone: 268-2007) —
CONSÓRCIO DE INTRIGAS.
Drama policial. 18h30m — 20h30m.
18 anoa. ,M ELDORADO (Largo da
Paz, Afiados. Fone: 227-4560) —
O IMPÉRIO DOS SENTIDOS
Drama erótico. 18h50m — 20h30m.
18 anos.

(PROGRAMAS E HORA-
RIOS SAO DE RESPON-
HABILIDADE DOS SRS.
KXIBIDORES).
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VALDI COUTINHO

Orquestra

de Câmara
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Ewerton de ('astro tem um excelente desempenho em 
"0 

Homem Ele-

fante", ao lado de Karin Rodrigues

De Ewerton de Castro

sobre o Homem Elefante

Prêmio Governador do Botado de São
1'huIo. melhor ator coadjuvante em
"Equus", 

melhor ator de 1977 em 
"O

Poeta da Vila e Seus Amores", conferido

pela APCA e Moliére He 1980 como melhor
ator em 

"Patética". 
Ewerton de Castro —

2.< espeiíiculos teatrais, vário» filmes e
inúmeras novelas na ex-Tupi — recebe
a consagração da crítica especializada e do

publico pela interpretação de "O Homem
Elefante", de Pomerance, espetáculo em
cartaz no Teatro Santa Isabel. E assim
analisa o seu brilhante desempenho no

personagem titulo da peça:"Fico 
feliz em dizer que é o melhor

trabalho.£ bom dizer que o ultimo papel
foi o melhor pois significa que a gente está
melhorando Realmente, este personagem
e tão rico e complexo, que se torna um pre-
sente para o ator. Curioso: todas as vezes

que vou representar um personagem,
lendo o texto, já tenho uma idéia do que
vai ser — uma espécie de intuição. Com
"O 

Homem Elefante", pela primeira vez
fui ao primeiro ensaio sem ter a menor
idéia de qual seria o resultado. Então, co-
mecei primeiro a entender esse ser hu-
mano, conhecé-lo o mais proludamente
possível, e a partir deste conhecimento, a
vivenciá-lo. mas ainda sem forma ex-
terior. Existia dentro de mim. só. Isso vi-

nha ao encontro da idéia hasica do autor:
colocar no placo o interior do personagem,
a partir do momento em que ele faz com

que o ator represente sem nenhuma carac-

terizaçáo. Então, a deformação, o ladoex-

terior do personagem é apenas sugerido

através da expressão corporal, da voz,

para que o interior seja realçado. Isso é
muito mais criativo do que. de repente,

colocar o ator caracterizado em cena, o

que poderia limitar a ohra de arte. A par-
tir do momento em que houve essa gesta-
ção de .lohn Merrick dentro de mim, ele

foi saindo, nascendo aos poucos, através
de um pedido do interior dele. Aconte-
ceram coísh* incríveis: um dia, eu disse a
Paulo Autran: 

"eu 
vou ter que indicar esta

deformação de alguma forma". Ele falou:
"não se preocupe, pois você já está lendo o

personagem com o corpo torto." Me dei

conta de que, abaixava o ombro direito e

levantava o esquerdo. A cada novo dado,

nova deformação, era uma coisa maravi-

lhosa, uma descoberta incrível para mim.

Maravilhosa á medida que nào estava pia
neii.ndo nada daquilo, não estava fazendo

nada pelo efeito da forma em si. Tudo o

que acontecia era resultado de uma neces-
sidade do próprio personagem, como se ele

estivesse moldando o meu corpo".

Quase um ano de apresentações em
São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, San-
tos, Guarujá, Vitória do Espírito Santo e,
agora, Recife, quase 300 vezes, 600 horas
de .John Merrick no palco, fora os ensaios,
tem sido uma experiência extraordinária

para o ator Ewerton de Castro: 
"o 

espetá-
culo me enriquece como ser humano, não
somente como ator, mas pela lição de vida

que o personagem me deu 300 vezes".

Ewerton de Castro faz uma compara-

ção do espetáculo teatral com o filme:
"O 

filme fica aquém da personali-
dade de John Merrick, porque não aborda
todas as facetas do ser humano. Além
disso, o filme tem uma visível intenção de

provocar piedade na platéia e, também,
no início, se encaminha para o terreno do
suspense e do terror. Tudo isso para a fi-

gura dele, que foi reconstituída pelo ma-

quiador de Hollywood, causar impacto.
Nesse aspecto, o filme perde em conteúdo
e qualidade Assim como o John Merrick

passa o tempo todo agradecendo a bon-
dade das pessoas para com ele, o especta-
dor passa o filme todo com uma pena
incrível dele, tem a catarse, chora e sai
sem levar ahsolutamente nada de mensa-

gem. A peça teatral usa o distanciamento
da aparência desse ser deformado e usa
também de outras facetas da personali-
dade dele. como por exemplo, a reivindi-
cação, o humor e o questionamento das
circunstâncias, para que a platéia não
sinta piedade deie. (pode até dizer 

"coita-

dinho", etc), e enxergue o ser humano que
existe por detrás daquele indivíduo de
aparência monstruosa. Com isio, o espec-
tador é obrigado a refletir sobre... o que é
bom".

E concluiu Ewerton de Castro:
— 0 melhor ator do mundo não con-

segue tirar letra de pedra: isso é, se derem
um personagem fraco, sem nenhuma ri-

queza interior para ele, será muito difícil
se sobressair no trabalho. Por outro lado,
um personagem extremamente rico e com-

plexo, como é o caso de John Merrick.

pode afundar o ator, por melhor que ele

seja. Então, são as duas coisas — um bom

ator com um excelente personagem nas

má"s parH poder faze-lo sobressair

A Orquestra Sinfô-

nica do Recife, sob a re-

gência do maestro Gue-

des Peixoto, abrilhantará

o ato do lançamento do
"Álbum 

de Luís

Schlappriz — Me-

mórias de Pernambuco
Álbum 

para Amigos

das Artes 1863," de au-

toria de Gilberto Ferrez,

realizando um concerto

especial, ás 18 horas de

hoje, no Museu da Ci-

dade do Recife, Forte das

Cinco Pontas.

Nessa audição espe-

ciai, promovida pela
Fundação de Cultura Ci-

dade do Recife, dentro

das comemorações do

445" aniversário da exis-

tência histórica da Ci-

dade do Recife, será exe-

cutado o seguinte

programa:
Padre José Maurício

Abertura em Ré; Jo-

seph Haydn — Diverti-

mento n' 1 op. 31, com os

seguintes movimentos:

Allegro, Adágio, e Presto;

G. Sammartini — Sinfo-

nia em Sol (primeiro mo-

vimento); Cláudio San-

toro — Ponteio; Elias Ben-

jamin Wolkoff — Elegia

e Álvaro x Mattos Vieira
— Suíte Fantasia. O con-

certo a ser realizado pela
Orquestra de Câmara da

0. S. R. no Forte das

Cinco Pontas, está

dentro das atividades es-

peciais de que se compõe

o próprio organismo da

orquestra que, além de

atuar em seu todo, na

temporada oficial, se di-

versifica através de apre-

sentações de grupos de

câmara, inclusive quin-
teto de sopro clássico ou

de metais.

O maestro Guedes

Peixoto chama a atenção

para o concerto a ser rea-

íizado na sexta-feira:

— O programa cons-

tará de músicas do gé-
nero camerístico, abran-

gendo do período barroco

até os nossos dias, inclu-

sive algumas peças regio-

nais.

A Orquestra de Cã-

mara da 0. S. R, é com-

posta de: oito violinos,

quatro violas, quatro
violoncelos, dois contra-
baixos, inclusive duas

trompas, flauta e clari-

nete.

Walter Estêvão ministrara

curso sobre 
"Expressão 

Cor-

poral e Recreação Teatral"

Curso
"Expressão 

Corporal e Re-

creaçSo Teatral" é o tema do

curso a ser ministrado pelo dan-

çarino e ator Walter Eitévfio na

Escola Ciranda, Cirandinha, rua

do Príncipe, 308, com hício mar-
cado para a próxima segunda-

feira, às 17h30m.

O curso é destinado a orien-
tadores educacionais da. própria
escola, mas aberto ao público em

geral mediante taxa de inscrição
de Crf 2 mil, com seis

horas/aula, e entrega de certifi-

cado, no final. Walter Estêvão já
ministrou vários cursos na área
da dança e seu valor educativo,

nesta Capital e em outros

centras do País. Recentemente,
esteve excursionando por algu-

mas capitais do Norte e Nordeste

desenvolvendo um trabalho de
dança e expressão corporal, e
está preparando um espetáculo

pare ser mostrado ao público ra-
cifense, ainda neste semestre.

%
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Guedes Peixoto regerá Orquestra de Câmara da 0SR, hoje, no Museu do Recife

i

ARTES E

ARTISTAS

PAULO AZEVEDO CHAVES

"Madona", 
objeto em concha, cá-

nhamo, contas metalizadas e

peroladas, de Romualdo V. de

Melo

Originalidade

e criatividade

nas 
jóias

de Romualdo

Depois de se formar em Direito,

em 1975, o pernambucano Romualdo

Vieira de Melo, incoitivado pelo fran-

cés Jacques Mareei Ribouton, ptofes-
sor de arte, seu amigo, passou a fazer

tapeçarias, objetos e principalmente

jóias, em que utiliza elementos na-

turais, tendo como base a textura do

cánhamo. A esta fibra — 
que por ve-

zes forma como que um tecido, um

trabalho de tear — Romualdo acres-

centa contas metalizadas ou pérola-
das, sementes, contas de madeira,

conchas (ou pedaços delas), penas,
ossos e fósseis, em trabalhos tão origi-

nais quanto criativos.

Tendo participado da Bienal de

Sâo Paulo, em 1975, com um traba-

lho de grupo, o artista pernambucano
hoje já conta com um amplo mercado

no eixo Rio-São Paulo, tendo seu tra-

balho como designer de jóias sido fo-

calizado em reportagens dos jornais
Folha de São Paulo, 0 Estado de São

Paulo, Jornal da Tarde (SP) e nas re-

vistas e Casa e Decoração. No pró-
ximo dia 14, ele segue, em companhia

do Prof. Ribouton, para a Europa,

onde exporá seus trabalhos em várias

capitais, seguindo depois para Nova

York, a convite do artista pemambu-
cano Jonas dos Santos, radicado nos

Estados Unidos, devendo também

expor suas peças naquela e em outras

cidades norte-americanas.

Romualdo V. de Melo tem como

proposta de trabalho desenvolver

uma nova linguagem em jóias, dei-

xando de lado os metais preciosos e

sem i-preciosos utilizados por diversos

artesãos, recorrendo principalmente
aos materiais naturais de baixo custo

financeiro para confeccionar pul-
seiras, colares, gargantilhas, pentes,
tiaras, broches e brincos, tudo com

um toque muito tribal, de inspiração

indígena e africana, mas também de

outras civilizações, Bobretudo as

orientais, como a egípcia. Suas peças
também ensejam leituras diferentes:

adorno pessoal e/ou objeto de decora-

ção. E explica: 
"Um 

colar, por

exemplo, sai do pescoço da mulher

para o busto de uma escultura:

uma peça de penas pode ser pen-
durada na parede, e assim por
diante". Outro aspecto importante

nas peças do artista é que elas ressal-

tam o que sugere a forma natural do

material que utiliza na composição

das mesmas. No desenvolvimento de

certos contornos RVM aplica contas

em tons que se mesclam harmoniosa-

mente a outros elementos utilizados,

principalmente a fibra que serve de

moldura para toda a sua obn.

Radicado no Rio de Janeiro (seu

ateliê fica na rua Barata Ribeiro

232/1203 — Copacabana), Romualdo,

que já possui uma grande clientela

entre os estrangeiros de passagem ou

radicados no Brasil, segue depois de

amanhã para Paris, etapa inicial de

sua tumé pelo Velho Continente,

onde suas criações — originais, ousa-

das e de bom gosto 
— serão exibidas

em museus (Museu do Design, na

Suécia, por exemplo) e galerias de

arte.
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— Cuu para Vender 1 e 2
— Apartamentoi para Vender 2 a 6
— Caia* para Alugar 6
— Apartamento para Alugar S e 6
— Quartoa e Vagas p/alugar 6
— Salas Comerciaii 6
— Compra e Permuta de Imoveia 6
— Terrenoe (Dlverioe Locaii) 6
— Terrenoe (praias) 6e7

10 — Oranjaa e Fatendae 7
— Autom6veia 7 e 8

12 — Autom6vei» Agendas 8
13-A — Animaie Domteticoe 8
14 — AiiUMncia Ttcnica 8
16 — Caminhoes 8
17 — Camionetee 8
18 — Cine-Foto 8
20 — Divereoe 8
21 — Educacio 8
21-A — Embarcacfiet 8
22 — Eitacionamentoi 8
24 — Empregoe Comerciaii 8
26 — Empregoe Domfoticoa 8
26 — FArmacia 8
30 — Instrumentos Musicaie 8
31 — J6iai e Antiguidadee 8
32 — Lavandarias 8
33 — Lojaa 8
36 — M6veia Novo« 8
37 — M6veis Uaados 8
38 — Miquinaa e Motoree 8
39 — Motocicletai 8
40 — Neg6cioe p/Vender 8
41 — Pontoa Comerciaii 8
44 — Religiio e Agradecimento 8
46 — RAdio e TV 8
47 — Tape? eria/Artesanato/Decorafio.. 8
48 — Telefonea 8
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AFLITOS - Atenção ara. própria-
tértoa da Imòvala no bairro doa Afll-
toa. Quaramoa éraaa nlnimoo da
20n40 para troca im éraa
conatrulda no locai, ou compra.
Junta-aa com o vixinho do lado a
aprovaita aata oportunidade Tratar
com 8. O. Nogòcloo Imobtiiérloa -
Sariadada a garantia - Nua Fali-
dano Gomaa. 142 - Oartoy - PABX
231-7644. (12) 1.1

( 
AF06AD0S 

)

AFOOADOS - Dlvlafto da Tar-
calroa. Raf MA - 234. Caaa c/4
quanoa. aaia. WC aocial. 01 vaga
da garagam. tarraço am "L", éraa
livra, quintal. Informaçôaa c/Paulo
Miranda. Fonaa: 231-3866.
Matrii: 326-7600. Zona Sul: 434-
1817 Zona Norta <16) 1.2

AFOOADOS - Dlv da T«rc«lrM.
MA - 224. Caaa aorvindo para
comarcto ou raaldênoia. c/3 quar-
toa. 02 aalaa. copa coalnha. toa-
nhalro aocial. conatrulda am
torrano próprio. Informaçflaa d-
Paulo Miranda. Fonaa: 231-3666.
Matrit: 326-7600 Zona Sul a 434-
1117 Zona Norta. Plantão parma-
nanta até 2100 ha. (16) 1.2

AFOOADOt - (airalo AgU.
Imob. Venda caaa dupla*, no Con|.
Rooldenclol Santoa Dumont pró-
ilmo ao café Patinho, aala 2 qtoa.
cot. 2 WC pião am carêmlca. 1
aparelho da ar cond. am 1 doa

qtoa. Cit I 900000 Tr. A« Praa.
Kannady 46. Pladada. fona:
341 3676 Cracl 377. (14) - 1 2

c
ÁGUA FRIA

J

AQUA FRIA - Dlv da Tereolroo
Raf MA 212 Caaa de aaq
conatrulda am terreno próprio, ma-
dtndo 372m'. terreno am "l". 2
aalaa. 3 dormltóríoa. WC ooc. coi
dop da empregada, oltóaa llvraa.

garagam. Vandaa. Paulo Miranda
paio Fonaa. Matrii: 231-3666.
Zona Sul 326-7600 ou Zona
Nona: «J4-1I17 a 414-Uia.
(16) 1.3

AOUA FRIA - Barroa Correia -

(BC-146) - Venda caaa na 1* tra-
nua da 8io Oabtlal, 7a tomba
do Hamatério caaa com terraço am
"L". aala ampla a moaalcaaa com
aalata. 0} qtoa. WC aocial. oolMi.
6raa da aarvlço. a dep Jardim, oi-
lio. quintal. 02 antradaa 01 aoc a
01 p/automóval. Inf. p/tona: 231-
a04a. Cracl 11% 114) 1.1

C )

ARIIAI - Barroa Conala IBC-
1411 - Vanda caaa na *. Ipduca.
317 Toda am moaalco. com 04
quartoa aoclaia. aala. aalata. copa.
cotlnha, banhalro aocial. paquano
larraço a quintal, caaa da aaqulna.
oic ponto comercial. Praço CrS
2 100 000,00. Int. na Rua Mlgual
Couto, U ou paio taMona: 211-
6046 Cracl 876 (14) 14

ARIIAI - tarraa Corrala - (IC-
147) Vanda caaa aluada na tua
Dona Aurora, H4 com 02 aalaa.
com 02 qtoa aoclala. banhalro «o-
ciai. copa. cotinha. banhalro a*-
tomo. éraa da aarvlço. tarraço am
"l", Jardim com paq. lago. oltlo,
quintal. 02 pontaa 01 iodai, p/au-
tomòval a talafona qua poda «ar
nagociado. Inf. p/lona: 231-6046
Cracl 1141 1.4

C
ARRUDA

J

ARRUDA - tarroa Corrala IM-
paaaa) (6C-124) Vanda caaa da aa-
quina na tua Zafarins Agra com
tarraço gradaado. 01 aala. 03 qtoa
toca WC iodai copa. coalnlii.
éraa da aarvlço: CrS 2 180.000.00
a combinar. Inf. p/fona: 231-6046
Cracl 678 (14) 1.6

c
I. VIA6EM

D

S. VIA08M - Vdo caaa Av.
Cona. Aguiar, fona 328-1712. 16

BOA VIAttBM - Fernando Da
foma. Corretor aapaclalliado arr

Rua Laon Malmar, térrao. c/terraço.
8 qtoa. aoc. o/arm. 3 WC aoc aulta.
ampla cot. grg. ampla, dop omp
jardim, tarrano 44x27 CrS 24 ml-
Ihóaa. Facilitado, aoalta apto no
manor valor.Tala. 326.0617 -
326.8120. Raglatro n* 407 (12)
1.6

BOA VIAQIM - Caiafona raf.
111 «anda linda caaa am aatllo
colonial com: 4 qtoa (aulta). 2
aalaa. varanda, tarraço. 2 WCa am
pia copa ooUnna. daap. lavabo. ir-
mérloa am todaa aa dap.. 2 dapôal
toa a damala dapandénclaa, quln-
tal. Jardim a um ótimo local am rua
aafaltada. Tratar fonaa: 231-6014
- 141-1479 dlarlamanta 1311 1.1

BOA VIAOBM - Caaaforte raf
061 vanda ótima caaa na rua Wal-
damar Nerl Carneiro, com 2 terra
çoa. aala. 3 quartoa. WC aocial. co-
tinha, daapanaa. dap completa
quinta*, jardim a damaia depandén
cie» Tratar fonaa 231 6014
341 6476 dlarlamanta (31) 18

BOA VIAOBM - Fernando Da-
fonta. Vendo ótima caaa. Rua Sll-
vino Maçado, c/terraço, aala. 3 WC
aoc. 3 WC aoc aulta. coi dap
amp. grg. tarrano 13r36. Crf
6 800.000.00 Infa R Navagan
taa. 2416 Tala. 326 0817 -
326 8120 Raglatro n* 400 (12)
1.8

BOA VIAOBM - Joalmar SI
qualra - Vanda ótima caaa com
poata da 3 qtoa. aoca (aulta 1).
com cloaat. 2 aalaa dlatlntaa am
mérmora. amplo tarraço. dap.
compl da ampr. Tratar: Rua Frei
Canaca. 66 7* and PABX 224
6611. 224-6662. 224 6863 (12)
- 1.8

BOA VIAOBM - L Xavier Vdo
vériaa cooto 2 pav c/4 qta. c/1
aulta. CrS 13.000000. 1 c/3 qta.
c/1 aulta a placinq. CrS 8.800.000.
1 caaa c/4 qta. c/1 aulta CrS
10.000.000. Cm Pladada uma
manaéo a beira mar com placlna.
Caaa 2 pav. com 3 eultea a gara-
gem para 4 carroa a local p/piaclna.
Tratar R Padra Olordano, 260 8oa
Viagam. Fona: 326-2672 Cracl
887. (14) 1.8

BOA VIAOBM - Raf 187 - Av
Domingoe Ferreira vanda-ae ótima
caaa. grande inveetlmento Logo
apóa a Antônio Falcéo aantldo ter-
minai, fora do cona. terreno med.
16 ¦ 43, naacanta. ótima p/eacrl
tórlo da grande empreae a Incor-
poraçéo. Acalta-aa parmuta p/érae
conatr no local ou fora. Tratar
231 2006 Vandaa: Antônio
Miranda Corretoroe Aaeociadoa
Rua 48. n9 468 - Eepinhelro Creci
23 (14) - 10

BOA VIAOBM Caaaforte raf.
070 vende ótima caaa com 02 pa
vlmantoa. 04 qtoa (aultel. 2 gara-
gana. quintal a damala dependén-
ciaa com parta financiada. Tratar
fonaa: 231 6014 222 4746
dlarlamanta. (31) 18

eOA VIAOBM - Vanda caaa c/2

pav.. ai. 2 amb. am aaaoalho. cot
comp. c/daapanaa. dap amp.
p/amp.. andar auparior. 3 qtoa. (1
¦ultal WC loc.. ll ¦ 2 vinndll.
praço da ocaaiéo. Raf. 264. Inform.
Imob. Suapa Ltda. fona 231-6031
Plintlo dllrlo lt» H 20 OOtil. 1141

BOA VIAOIM - Vindo Una raal-
déncia parto da Av. Domingo»
Ferreira R- Franciaco Barroa
Barrato garagam tarraçoa. aalaa. 6
quartoa. aando 1 aulta. 3 WC copa
cotlnha. tarrano 17*32 aaqulna
lado naacanta CrS 11.000.000.00
acalta-aa imóvel até Crf
6.000000.00 Valdir Corretagem
Cracl 844. Fa: 268-4686 - 268
62^3, dlarlamanta. (14) 1.6

BOA VIAOBM - Jodmar II-
queira - Vanda enceiente caaa c/2
pavt*a . 3 aalaa. 1 lavabo. 4 qtoa.
aoca.. aaiéo da faataa. placlna. co<i-
nha Securlte armérioa ombto, pião
em carémica da 1' qualidade Tra-
tar: Rua Fral Canaca. 68 - 7* and
PAfX 224-6611. 224-6862.
224-6863 (12) - 1 8

BOA VIAOBM - Vendo na R. tr-
naato da Paula Santoa fina reaidén-
cia nova moderna garagem frontal
tarraço. aala, 4 quartoa aando 1
aulta. 3 WC copa coalnha. todo
acabamento luxo Crf
8.000.000.00 antrada Crf
6.000.000.00 raatanta am 20 ma-
aaa. Vfldlr Corratagam Cracl B44.
fa: 2BI-4IBB. 211-1233. dlarta-
manta. (14) 1.8 

BOA VIAOBM - Arrecifea vende
motivo viagam. uma daa malhoraa
da loa Viagam latllo colonial,
com 3 planoa. 4 qtoa. c/armirloa
amb. flnlaalmo acabamanto Pro-

jato do arqultato Hélio Corroo Crf
14 milhóea. t realmente oportuni
dada Tratar c/ArracIfaa F/PBX
325-1774. Cracl 1171 1141 1.1

IOA VIAOBM - ArracHaa vandi
caaa-dupla* é rua Joéo Dlaa Mar-
tina. c/terraço grande. 2 aalaa, 4

qtoa.. 2 WCB damala dapandên-
daa Praço Crf 4 210000.00.
Tratar c/ArracIfaa F/P6X. 326-
1774. Somoa aapaclalliadoa na
vanda da imóvaia uaadoa a torro
noa Cracl 1B7B. 114) 1.1

BOA VIAOBM - Gamando Da
fonta Vando Mima caaa lua 20 da
Janalro c/aala. 2 tarracoa. 4 qtoa
aoc. 3 WC aoc. aulta. coi. dap
amp. Crt «.«00.000.00 flnan-
ciado. Infa. R. Navagantaa. 2416
Tatl. 121.0117 121.1120. Ia

glatro n* 404 (12) 1.6

BOA VIAOIM - Punindo Dl
fonte. Corrator eapeclalltado am
Boa Viagam Antea da vender o
aau Imóvel conaulte o noeao dapar-
tamanto técnico da avallaçóaa a
paaqulaaa. Avallamoa a anuncia-
moa grétla todoa oa dlaa. Vanda
moa c/aegurençe e no menor oo-
paço da tempo. Infa R Navagan
taa. 241t Tala 321.0117 luaci
automética. (12) 1.6

BOA VIAOBM - Começo da Pia-
dada. trenef caaa nova. c/tarraço.
aala. 2 qtoa., WC am coroe, copa-
cotinha. dap p/ampragada. tarraço
12a40. 700 mil a aaaumlr flnanc
da 2180 preat 24 mil. Tr. Fonaa:
341-3841. 341-6776. 341-6740
Cracl 626. 1.8

BOA VIAOBM - Inicio da Pia-
dada. tranaf aacal. caaa. aatllo mo-
darna. c/ampio. tarraço. garagam 2
aalaa. 4 qt*a c/orm» WC a aulta am
coraa. c/boa. lavabo. copa-cot
c/arma a baleio, cortlnaa luatraa.
dap comp p/amp. 6 milhóea fécll a
aaaumlr 1.860 flnanc Tr 341-
3841 / 341-8776 341-8740 Cracl
826 1.8

BOA VIAOBM - Joalmar 81-
qualra - Vda. aac. caaa 2 pavta 3
ala. 1 lavabo 4 qtoa. aoca aaiéo da
faataa, piacina cot. aacurlta arma
ambta pião am carémica da 1'
qualidade. Tr. R. Fral Canaca 66 7*
andar PABX: 224-6611 - 224-
6862 - 224-6663 Unldada 164
(12) 1.8

BOA VIAOBM - Joalmar 81-
queira - Vda. ótima caaa com-
poata da 3 qtoa. aoca (aulta 1) com
cloaat 2 ala dlatlntaa am mérmora
amplo tarraço. dap. compl. da
empregada Tr. R. Fral Canaca 66
7* andar PABX: 224-6611 - 224-
6862 - 224-6863 Unldada 112
(12) 1.8

c
I. VISTA

J

BOA VISTA - Dlviaéo da Tar-
calroa Raf ZS 021 ôtlma caaa d-
piacina. 2 pavta. 4 qtoa. (1 aulta).
c/armérioa emb , caaa da méqulna.
dapôal to de égua atoombo p/3 000
lltroe. garagam. cobertura c/vagaa
p/3 carroa. em 20 maaaa. Néo
delia paaaar eaaa oportunidade
Vendee: Paulo Miranda, plantio
até 21 ha na Av. Domingoa
Ferreira. 2200 Fonaa: 326-7600.
Zona Norte: 434-1617 e 434-
1688 ou Motrit: 231-3666 ramal
18 (16) 1.8

DIVIlAO 01 TIRCIIBOI -
Raf. MA - 232 BOA VISTA -
Caaa c/2 aalaa eatar/vlaltaa. 02
quartoa aoclala. copa. cotlnha. 02
WC. éraa de aerviço. quarto da
ampregeda. aotéo c/2 quertoe e
érea p/depóaito Informaçóe» d-
Paulo Miranda. Fonaa: 231-3666.
Matrit: 326-7600 Zona Sul a 434
1817 Zona Norte (16) 1.8

BOA VI8TA - Dlv de Tercelroa.
Raf MA 173 Caaa c/6 dormltóríoa.
aala. tarracoa. gradeede. oltóaa
llvraa. 2 qtoa. enternoe. 3 ba-
nhelroa, dap compl de empregad.
3 garagena. Informaçôaa c/Paulo
Miranda pelos Fonoe: Matrit: 231
3666. Zona Sul 326 7800 ou
Zona Norte: 434-1817 e 434-
1668 (16) 1.8

BOA VISTA - Rua Sintl Crua
Vendo ótima caaa terreço aalaa. 4.
quartoa WC eoclel copa cotlnha
terreno 6 a 36 lado naecente preço
motivo da viagam. Crf
3 600 000.00 evleta Valdir Corra-
tagam Cracl 644. Fa: 266-4686 -
288 8233 diariamente (14) 18

BOA VI8TA - Alberto Quelrot
Vende: Ceee é rua Padre Ingiéa. re
cuada. terraço, aala c/OOm1) pião
mérmora. bar. copa-cotlnha. dap.
compl amp. quintal, 1 * and 4 qta
aando 1 verende. WC luao. ótimo
acabamento, toda gredeada.
Preço Crf 8 000 000.00 porte fl-
nanciado Infa. Rua Alberto Wen-
derley 44 ou p/F 266 4776. Creci
3368 (14) 1.8

BOA VISTA - Sobaatllo Orlando
vendemoo ceee Rue Capitólio por-
tlnho da Av Joio Barroa. contendo
oltlo livra, aala. 3 dormltóríoa ba-

c/lavandarla Crt 2 000.000.00 fa-
cllltadoa Av JoBo da larroa. 114
c/aauc. fonaa 222-2110 211-
2870 222-2122 cracl tt rag.
06/82 (8. 10. 11. 12. 14) 1.8

BOA VISTA - Ceee moderna 4
qtoa eoce (aulta) 3 WC eoce
guarda roupoe ambta, 2 ala com
rav. em Jocerondé. torraçoe 2 qtoa
p/emprogedee. copo cot o grg p/4
corroe. Acelto-ee parmuta por apt*
em 8. Viogom Infa. e vendoe com
Eatelo Mole R 7 de Setembro 41
aala 604 Fa 222 6366 - 221
>788 - 328-6486 (14) 1.8

BOA VISTA - Accioly Imóvel»
vende no Rua Son. Joaé Henrique
n* 44 no llho do Leite, reaid c/2
pavimentoe. 3 aalea. em mérmaro
2 tarraço» 6 quartoa aulte. 3 WCa
aoclala. copa cotinha. deapenaa
•alio p/jogo» 2 Qta de empregeda
garagem p/4 carroa. gab da ea-
tudo voronde. local tranqüilo naa
canta pião A 1 80mta acima do nl
vai da rua Preço Crf 14 600 In
form 227-4461 - 227 1678(14)
19

BOA VISTA - Sebaatllo Orlando
Vendemoa ceaa Rue Cepltôllo por-
tlnho do Av Joio Barroa. con-
tendo: oltlo livre. aala. 3 dorme
benh. emprog. érea aarv. c/lavan-
dona CrS 2 000 000.00 facilita-
doa. Infa. Av. Joéo da 8erroe. 634
c/aatac. fonaa 222.2810 -

222 2(70 a 222 2622 cracl IB
reg 06882 (12. 14) 1.8

Ç MN8I )

BONOI - Dlvialo do Tercelroa.
Ref. MA 243 Caaa ao lado da
Chaaf. c/3 quartoa. 1 aala. 02 tarra-
çoa. pronta para morar. Informa-
çóaa c/Paulo Miranda. Fonaa: 231 -

3>H. Matrlf: 328-7800 Zona 8ul
e 434-1817 Zona Norte M6I1 in

c
CAJUEIRO

3

CAJUEIRO - Sebaatllo Orlando.
Vendemoa caaa nova. tarrano
13«22. faaa acabamento. 2 oltóaa.
rocuodo. terraço L. grodoodo. aala.

dorme alcata (1 aulta), 2 WC
compia . copa. cotlnha, dapand.
emprog. plao corlmlco. Crf

000.000.00 financiada 6c* Eco-
nómlco. Infa. Av. Joio da 8arroe.
834. c/aatac. fonaa: 222-2622
Cracl 88 rag. 24/62 (12. 14) 1.12

CAJUBIRO - Sebaatllo Orlando.
Vendamoe caaa nova. tarrano
13a22. faae acabamanto. 2 oltóaa.
rocuodo. terraço L. gradeada. aala.
3 dorm alcat a (1 aulta). 2 WC
compia.. copa cotlnha. dapand.
emprag- plao carlmlca. Crf
4.000.000.00 financiada Bc' Eco-
nómlco. Infa. Av. Joio da farroa.
134. c/aatac Fonaa: 222-2822
Cracl 86 rag. 24/82. (8.10.11.12.
14)

c
C. BRANDI

)

CAMPO ORANDE - Vando na R
Allca Qomaa N" 72. caaa valha c/-
tarrano I a 28 todo murado lado
naaconto ótima p/reforme aata R.
Fica a. 60. MT8. da R. Odorlco
Mande» praço motivo viagam Crf
700.000.00 avlata Valdir Corrata-
gem cracl 844, Fa: 266*4686 —

266-6233 dlarlamanta (14) 1.13

CAMPO ORANOI - labaatlto
Orlando Vanda. caaa aaq o/14«10
rua aafaltda. a aanaada. 2 oltSaa

gradaada. tarraço. aala. 3 dormlta
WC compl cot. dap amprag. quln-
tal. Crt 4.000.000,00 Faca. Infa
Av Joio da Barroa, 634 c/aatac
fa: 222-2622 Cracl 86 rag. 26/82
(8-10-11-12-14) 1.11

CAMPO ORANDB Scbeedlo

cuada, Jardim, tarraço am L, 1
aalaa, 1 quartoa aaalala, ba-

coalnha, quarto o banhalro

quano quintal almontado. CrS
2.000.000,00. FaoMtadoe. Infa.
Av. JoAo do Barroa, 884 o/aato.
fonaa 321-2810 222-2B70m,
222-2122 oraol BB r>| 124 /II
(6, 10. 11, 12, 14) 1.13

c
CANDEIAS

D

CANDBIAB - Dlv da Tarcalroa
Ref Z8 088 lacalante caaa c/2
pavimentoe. 1' aala p/2 ambientea.
hall de ontrodo. gar p/2 carroa. la-
vabo. WC aoc cot, doaponaa la-
venderia, dap compl. de empro-
goda. tarraço da aarv a aoc.. 1* an-
dar: 4 qtoe. aando um aulta. placlna
613.6m. Nlo parca eaaa oportuni-
dada. Ilgua agora p/Paulo Miranda
Fonaa Matrit: 231-3666. Zona
8ul 326-7600 ou Zona Norte
434-1668 (16) .14

CANDBIAB - Vendo em 2 lotoa
juntoa ótimo coao local p/piaclna 3
tarracoa 2 ala 3 qta aoca. c/arma
ambta. 2 WC aoclala linda aulta
copa a cot. modama érea da aarv
dep da empragada garagam p/-
vlrioa autoe Preço Crf 10 milhóoa
com porto jl financiada p/Calaa
Econômica Tr. Edf Breailar ^608
fone 2246333 (14) 1 14

CANOBIAS - Ary Barrato Eacri-
tórioa Imoblillrloa Vanda linda
caaa c/tarraço aocial. garagam.
aala cot., WC aocial. 03 qta. aulta,
damala dap. Crf 7mllhôaa Tratar
Av Bamardo Vieira da Maio. 3446
Loja 11 Pladada Fona: 361-2626
Cracl 1774. (14) 1.14

CANDBIAB - Ary Barreto Eacri-
tório Imobiliário Vda 2 Hndoa CO-
aaa recebo Imóvel manor ou molor
valor melhor locol de Candeiaa am-
boa c/terreçoe aoc grg aala ampla
3 qtoa 3 aulta* demaie dep»
¦celta também carro ou tarrano na
tranaaçlo preço dea caaaa CrS
6.700 mil e 10.300 mil ver o tr
6omardo V da Melo 3446 Loja 11
F 361-2626 (14) 1.14

CANDBIAB - Vdo caaa c/placlna
naacanta 2 ala 4 qta. aoc. armérioa
amba. 2 WC aoca. aando 1 aulte.
ot. doe. até o toto copo cot éree do
aerviço dep emprog. oltóoa llvroo o
garagam p/2 autoa Praço Crf
7.600.000.00 c/parta jé financiada
aceito Imóvel da manor valor ou
automóvel. Tr. Edf. 6raallar a/608
fona: 2224-6333 (14) 1.14

CANDBIAB - Vdo 3 Eac caaaa
todaa novaa a é 600 Mt da Av.
6em Vleiro da Maio local nobre to-
dea c/terroço grodoodo ampla aaia

qta aoc. aando um c/euIte copa.
cot cAmIcIo o piaa Inoa Iroo do
aorv. o dep do omp. aa caaaa alo
todaa gradaadaa Praço Crf

600.000.00 aando Crf
600000.00 de einal o o aoldo pele
Cr Econ ou quelquor flnecolre Tr
p/Fone 3287411. (14) 1.4

CANDBIAB - Clnel. Vendo linda
reeldlncio com 3/4. aola do oetor
aala do jontor, c/meea de pedra,
ampla cotlnha. deapeneo. aulte,
Iroe do eorv qto e banheiro de
emprog.. 2 terraço» aoclala. canil,
jardim, toda gradeada. Preço:
7 000000.00 Tr Rue Joeé de
Alencer. 44. 6* andar, conja.
61/62 Fonoa: 221 1886. 231-
1316 (14) 1.14

CANDBIAB - Ary Barreto Eecrl
tório Imobiliério Vde linde ceee
nove c/terroço aaiéo p/2 ambta
baatante empie. jdm de inverno. 3
qtoe aulte c/jordlm de Inverno. WC
aoc. lavobo empla copa cot
c/arma. dap compl p/empregode
tode em vidroa blindei égua
quente todoe dep locel mola prlv
de Cendeioe CrS 10.300 c/3.600
UPCa flnanc Saldo 18 maeae 6 V
Melo 3448 L. 11 F 381-2626(14)
1.14

CANDBIAB - Ceaa moderna Ary
Barreto Eecrit Imobiliério vdo. com
lindo projeto c/torreço aoc aolério
grg todo vidro blinda* 6 mta aola
ample 3 qtoe. (3 eultea) copo cot.
c/arme. dep compl. p/empregode
WC eoc. lovobo égue quente todoe
dep. CrS 6.700 mil c/3 600 UPCo
flnenc. Tr. Av. Bomordo V. do Melo
3446 — L 11 F. 361-2826 (14)
1.14

CANDBIAB - Ary Barrato Eacri-

tilo colonial Candeiaa 2' paralela
200 mta do mar. naecente tolo-
fone. pioclno. terreço 3 ele. 4 qtoe.
c/arme. (eulto/cloeet) grg WC eoc.
cot. 2 dap compl. p/empregada
tarrano c/1.170 m* CrS 26 milhóea
c/3.600 UPCe flnanc aceita epf
em 6. Viagam grenjo ou chécore
em Corpino. Tr. Av. 8. Vleire do
Melo 3448 L. 11 F. 381-2626 114)
1.14

c
C. AMARELA

3

CASA AM AR 6 LA Divlelo de
Tercelroe Ref MA 231 - Ceee
com 02 povlmentoa, 1* pav 02
aalea. 03 quartoa aociele. (01
•ulta) WC eoclel. cope. cotlnhe 2*
pav 02 aultee terreço. querto de
veatir c/armérioa, éraa externe
01 apto c/eole em "L". querto WC
aocial. dependência complete, ol-
tdea livre» Informeçóe» c/Paulo
Miranda. Fonaa: 231-3666.
Matrit 326-7600 Zona Sul e 434-
1617 Zono Norte. (16) 1.18

CABA AMABELA - Barroa
Correie (BC-136) -NVendo caae
na R jê 16 n* 87. caae com terraço,
murada, com baeculantea. aola am-
pia. 04 qtoe aoclala. com copa. co-
tinha. Wc aocial. levandorla. 02
cainaa d égua o terreço p/empre
gada Slml. Crt 880.000.00. Inf.
ne Rua Mlgual Couto. 63 ou polo
talafona: 231-6048. Cracl 876
(14) 1.16

( 
C. FORTE 

)

CASA PONTB - Caaaforte. Vando
raf 116. E*celente caaa com: 2
torraçoe. 2 ooloe. 3 quertoe. WC
aocial. copa/cotinha. dep com
plete. quintal, talafona. tarrano
bom p/incorporaçlo Trator foneo:
231-6014 - 222-4746 o 341-
6478, dlariomonta. (31) 1.17

CAtAPORTB - Caaafona vanda
*ef. 086 ótimo dupioa. am 2 pava.
com terreço eola. 3 qtoo WCa.
copa-cot. dap compl. lavabo. quln-
tal. aceite gren|e ne negociaçlo.
neg urgente Tr fa: 231-6014,
222-4746 a 341 -6478 dlarla-
monto (31) 1.17

CASA PORTB - Sobaatllo
Orlando. Vanda. caaa 2 pava. flno
acab recuada. 2 oltóaa. lindo jard.
térreo: abrigo gradaado. WC
compl. Iumo, 2 qtoa. 4 car. eallo da
jogoa. tarr. amplo 2 veetlérloe d-
chuvolro, WC ompreg. Sup. aacad

Ia 2 amba. aala ra-
filcdaa i/lavabo. 1 aultaa compli.
luao c/arma. cot. daap Crf
1f.000.000,00. Infa. Av. Joio da
farroa. 834 c/aat fonaa 222.2610
- 222 2870 a 222.2122 Cracl BI
rag. 131/81. (12. 14) 1.17

CABA PORTI - Vando «na raal-
deftcla nova garagam frontal p/2,
carroa tarraçoa aalaa 6. quartoa
aando 2 aultaa 6. WC eopa-coalnha
tarrano 30 a 30 Crf
16 000.000.00 acalta-aa caaa ou
apto até Cri 1t.000.000.00
acalta-aa caaa o t apto atl Crf
7 000 000.00 Valdir Corrataflam
Cracl 844. Fa: 268-4666 - 266-
6233 dlarlamanta (14) 1.17

CASA PORTB - Sebaatllo
Orlando vade caaa 2 pava. fino
acabamanto. racuada. 2 oltóaa,
lindo jard. térrao: abrigo gradaado.
4 car. aallo do jogoa. terr. amplo. 2
vaatilrioa c/chuvolro, WC compl
luao. 2 qtoa WC emprog aup: aa-
cad. mérm. éroa porgl. ajardinado,
tarr. inverno, aala 2 amba. aala ra-
faiçool c/lavabo. 3 aultaa compia
luao c/orma. cotlnha. doop crf
1t 000 000.00 Infa. Av Joio da
farroa. 834 c/aatac fona 222
2610 222-2670 222 2622 cracl
86 rag. 131/61 (8. 10. 11.12. 14)
1.17

( 
CAXANBÀ 

)

CAXANOA - Perto da Av. vando
fine reeidlncla na geragaam terra-
çoa eaiae. 4 quartoa aando 1 aulta
4 WC copa cotlnha Crf
10 600 000 00 alnal Crf
3 000 000 00 acalta-aa Imóvola
até Crf 4 000000 raatanta jé fl-
nanciado am p/Crf 40 000.00
Valdir Corrotagam. Cracl 844 Fa:
286-4866. 266-6233 dlarla-
monto (14) 1.16

Ç 
c.umvmsiTAniA 

^

c. univbrbitAria -
Vendemoa 2 ótlmoa caaaa uma c/3
quartoa. aala. cot. WC. tarraço. ate.
Crf 2 300 mil Outra c/4 quartoa
eendo um aulte. cot copo. aala.
tarraço. dap da omprogada. R. Cal-
çada. ate. Informaçôaa a vanda d¦
Valdir ou Valfrido Raimundo p/f
227.0446 ou a R Imlllano 6rega
n* 16 Iputlnga Cracl 1766. (14)
1.16

CID. umivibbitAria - to

tida. 2 aalaa. copa-cotlnha. éree
aarvlço 2 quartoa aoclala alcatlfa-
doa. 1 WC aocial. 1 aulta alcati-
fada. aaquadrilha da alumínio
praço CrS 4.000 000.00 manoa ra-
paeeo Crf 2.000 000.00 proataçlo
Crf 17 000,00 SANORTE. troca
açoito propoata. Trotar 80 Nogó-
cloa Imoblillrloa Cracl 2864 R
Foliclano Oomoa. 142 Fona PA8X
231 7844. (12) 1.18

( )

CONCBICAO - Dlv Tarcalroa
Rof. ZN-027 caaa com luao a con-
forto conetrulde em torr^po 1360
mte1 piecine. eoune. eallo para |o-
goa. 3 qtoe (1 aulto). terreço» o
varanda A 100 motroe de plata ra-
cabendo retoque final do acabe-
monto Meioroe infa Poulo Mirende
tone norte fe 434 1817 434 1668
te 326 7600 matrit 231 3666
(16) 120

CONCEIÇÃO - Vando magnífica
caaa ha 60 mta do mor naacanta. 3
quartoa aando um aulto. WC. copa.
cot aallo do jogoa. aala. garagam.
tarraço. gradaado. dap da empro-
gado. ate. Praço Crf 6 milhóoa. Inf.
a vanda ofValdlr p/l 227.0449 ou
o R Emillano Braga n* 16 Iputlnga.
Cracl 1768 (14) 1 20

( —' 
)

DBRBV - Atançlo ara própria-
térioa do Imóvola no bairro do
Dorby. Quaramoa éraaa mlnimaa
da 20a40 para troco am éraa
conatrulda no local ou compra
Junte-eo com o vltinho do lado a
aprovaita aata oportunidade Tretor
dom a. G Nagócioa Imobillérioe
Seriedede e gerentle Rue Felicieno
Gomaa 142 Darbv PABX 211
7644 (12) 1.22

(^encruzilhada)

ENCRUZILHADA - Vende ae
ótima reeid 3 qtoe. 1 aulta eeie 2
embe cope. aole de jontor. cot d¦
telef etc. Tr F 431 2861 113) Af

(ENI.I8 
MEIft)

BNO. do MBIO - Caaaforte ref
103 vendo ótimo cooo. no melhor
local do rogllo com. Torr. 12*62
tarraço. aala amplo, copo cotlnha.
dlap. dap. omp jardim quintal ar-
Dottaado laaaada. pfo«. a ludana
açoito financiamento, tratar foneo:
231-6014 - 222-4746 - 341-
6476 dioriomente. (31) 1.26

( ESFIBHEIBO )

KaPINHIIRO - R. Afonao la-
tloto vando fina raaldóncla 2. povi-
mentoe garagam frontal tarrjçoa
aalaa. 6. quartoa aocaie 3. WC ao-
clala querto WC ampregeda copa
cotlnha tarrano 20 a 20 Crf
8.000.000.00 ovtoto Valdir Corro-
togam creci 844, Fe: 268-4886 -

266-8233 Diarlamanto (14) 1.26

6SPINHBIRO - Vdo Eac caae
Edf em terreno Mod. 15*46 nae-
cente próprio c/2 torreçoe aalea 3
qta eoc um Web cop cot. etc eer-
vindo pere confortlvel moredla ou
eproveiter o terreno pere edlf
Prédo de epertemento cleaae "A"

Preço 6 600 000.00 é vlata Tr
pelo Fone 326 741 1 dlarlamanta
(14) 1 26

( 
BRAÇAS 

)

O RAÇAS - vende-oo ou troca-ao

prédio volho 60* om éroa
conatrulda a 50* am dlnhalro. na
Bua Eamaraldlno tandalra Tratar

341-3841 / 341-8776 / 341-
8740 Crocl 826 1 6

tIRAÇAB - Atando ara propHa-
térioa do imóvola no bairro daa
Oraçaa. Quaramoa éraaa mlnimaa
do 20a40 para troca am éraa
conatrulda no local ou compra.
Junto-ao com o vlilnho do lado a
aprovaita aata oportunidada. Tratar
com I. 0. Noaócloa Imobllalrtoa.
Seriedade o gerentle. Rua Fallclano
Oomoa. 142. Dorby. PABX
231.7644. (12). 1 28

( 
HIPÒDROMO 

)

HIPÔDROMO - Suapa vanda
caaa am Hlpódromo. c/3 ala.. 4

qtoa., WC aoc.. coi.. dap compl.
p/ampr. Praço da ocaallo. »af
240. Infa : Imob Suapa Ltda Fona:
Matrit 211-8031. Plantio dllrlo
até Ia 2000 ha. 114) - 1.30

HIPÓOROMO - Vando caaa da-
oocupada c/3 qtoa. 2 aalaa. tarraço
am L g«a "C. éraa aarv ottíaa
llvraa. naac. rua calçada Crf 1 ml-
Ihlo 800 mil. Aceito Imóvel de me-
nor valor. F. 222 388» Cracl
2471. 112. 141 1.10

c
IMIIRIIEIRA

)

IMBIRIBBIR^T - Cooo porto do
plata. 3 qtoa Ragiat Troca-oa carro
talafona. ótima condlçlaa D
Propriatlrlo Fono 341-4868
Crocl 764 (12. 13. 14) 1 32

IMBIRIBBIRA - Vando caaa
torraço/garagam p/2 carroa. aala 2
amb. plao carlmlca. 3 qta. aoclala
(aulta) c/local p/guardo-roupaa. 2
WC eoclola a copa-cotlnha c/atulj
dac . pioo/tato. dap ampregada
completa a*q alumínio Otlmo
acabamanto Tr. fona 336-3760
Cracl 2603 (14) 1.32

( 
lw" 

)

IP8BP - Caaaforte vanda ref 013
cooo com terreço 2 aalaa. 6 qtoa.
quintal o domala dopondlnciaa
Trotar fonaa: 231-6014 - 222
4746 - 341-8476 dlarlamanta
131) 1 33

c
IPUTINGA

J

IPUTINOA - Vando ótima caaa
c/torrona naacanta 12 a 40 tarraço
L. oalar. 4. quartoa 2. WC copa co-
tinha oda gradaada flea parto da
Av Ctaangl Crf 4 00000000
avlata acaltamoa financiamento
Valdir Conataaam Cracl 144 Pa
Fa: 266-4686 266-6233 dlaria
monto (14' 1 34

IRUTINOA - Coooa dupla» do
luao Se voe! quer deiaar de tor
condomínio alto a doooje morar
numa caaa. venha viaitar o Conj
Reeid Rio Xingu, ompla aala 3
qt*e. aulte WC aodol. cot. dop p/
omp., éroa do aarvlço o garagam
Infa Goraldo Sacra manto Rua
Joaé Bonlfécio. 638 Torra Fonaa:
227 3364 226.4776. Crocl
881.04) 1.34

IPUTINOA - Lançamento Ceaoa
duploa Conj Raaldanclal Rio Xingu.
Ampla aola p/ 2 amba.. 3 qt*e ao-
clala. aulta. WC eoclel. copa-cot.
dep p/ omp. éroa da aerviço o
gorogom. Aproveite preço de lon-
çomonto Infa Qereido Rua Joeé
Bonlfécio. 638-Torre. Fonee
2273364 ou 2284776 Crocl
861 (14) 1.34

IPUTINOA - Accioly Imóvola
vende coao no Rua Laurlndo Rodrl-
guee com eola om carlmlca. 3
quartoa aoclala. tarraço. cotlnha
dop compl para eervlço. quintal
jardine. próalme de podorlaa. far
mécla e treneportea Preço aem
concorrente Crf 1.800 Informe-
çAaa Fonaa 227 4411 - 227
1678 creci 1478 (14) 1 36

r=3

ITAMARACA - Vendo ao ótima
ceee c/2 pevt*e no melhor locel de
cidode. Loteemento Forno do Cal.
aando no térrao. eelo empla 1 qto
eoc . WC eoc , terreço 1* ender
terreço, 2 qtoe gde aando 1 aulto.
ótima localiteçlo A 40 mte. do
mor. Preço fecilltedo. Vendee An-
tónio Mirondo Corretoroe Aeeoc
Rue 48 n' 466 Eepinhelro Plen
tóee dlérioa até 18 ha (14) - 1.36

ITAMARACA - Fernendo De-
fonte. Vendo c/700m* de éree
conetrulde. terreno de 2100m*
com poete de duoo ceee» c/gora-
gom. eeuna. eallo do jogoe. um
eallo de feetoe. 8 ooloe. 6 qtoe.
mole 2 eultea. 6 WC aoc. copa. coa.
c/arm. dop. omp. Crf
16 600000.00 facmtodoa. Infa. R.
Navagantaa. 2416 Tala. 326.0617
- 326.6120. Rag. n* 411. (12)

G^D

JANOA - Dlv. Tarcalroa Ref ZN
060 cooo tipo duploa. no 1'
poroielo do Av. Cláudio Guolroo d
jardim tarraço. eola p/2 amb. cot 3
qtoo vor. dep. compl. p/emp quln-
tal. vandoe c/flllol tone norte Poulo
Mirondo fa 434 1817 434 1689
matrit 231 3666 ou tona aul
326 7600 (16) 1.37

JANOA - Div de Tercelroe - Ref
ZN 046 ceee duploa. lodo do mor
em feoe de ocab. c/3 aalea. cot
dep omp 4 qtoe (eulto). grende
aallo, ver quintol. meioroe Infa II-
gue p/P"l * Mirondo fa t norte
434 18 / o 434 1689 i aul
326 7600 ou motrit 231 3555
116) 1 37

JANOA Div de Terceiro» Ref
MA 202 duplo», recém-conatruldo
c,« pav» a eacel. condlçóea de
pag 1* pav terreço. aalo p/2 embe
éron do aarv dep de omp éree de
círculeçéo. WC eoc copo 2* pav 3
qtoa II aulto). WC aoc. Infa c/Paulo
Miranda peioe fa matrit 231 3666
t eul 326 7600 ou t norte
434.1689(16)1 37 

JANOA - Vdo ou troco, fino reeid.
100 m poro o mercado Jóia. c/pie-
clna ate. F: 228-4740. 1.37

JANOA - vando fina roaldlncla
nova daaocupada tarraço Mil 4,

quartoa aando 1. aulta. 3. WC copa
cotlnha, tarrano 12a30 Crf
4.000 000,00 alnal Crf
710,000,00 raatanta aoalta-aa a-
nanclamento am p/Crf 42.000.00
chavaa e/VaWlr Comtaaam cracl
144. Pa 2IB4aat - 281.8211
dlarlamanta (14) 1.37

JANOA - Caaaforte raf 080
vende caaa c/pav.. 2 eeloa. torroço.
1 quartoa laultal, WC. copa/coal-
nha. dep. quintal, ate ôtlmo praço
a 200mte. do mor Tratar fonoe

211-8014, 222-4741. dlarla-
monto. (31) 1-37

JANOA - Porto do ploto vando
fino roaldlncla novo torrono 12»30
terroçoo aalaa. 6 quertoe, aando 1
aulte. 4 WC cope. cotlnhe Crf
4 600 000,00 alnal Crf
3 000.000.00 rootanto jé flnan-
ciado om p/Crf 17 000.00 polo
Caiaa Valdir Corrotagam Cracl
844 Fa: 268-4886 - 268-6233.
diarlamanto. (14) 1.37

PRÉDIO COMERCIAL

Vcmle-Ht» ótimo Prédio Comercial situado na R.
da Concórdia. Tratar fones 224.82M2 e 224.2813

(num

ALiATIÇÁ

PROPRIETÁRIOS

DE IMÓVEIS

Garanta o aluguel de seu imóvel,

com melhores inquilino» e uni aluali-

zado sistema de Administração de lnio-

veis.

Rua da Palma, 502 Tel 224 1083

JANOA - Coao om acabamanto
2 pavimento» 3 aalaa cotmho WC
aocial éraa aarvlço dopondéndo
omprogada completa 4 quartoa 1
aulto aola WC aocia* torroço
torrono próprio 13a41 - junto do
Cirando do Dona Duda Praço total
6 000 000.00 açoita troca o pro
poata aando 2 000 000 00 paia Ca
Icon preotoçlo 24 000 00 Trotar
80 Nog imob Crocl 2884 Fone
PABX 231 7644 (12) 1 37

JANOA - Vendo ne 6 N 8 do
Carmo é 60 mta da plata fina raal

• déncia am 3 planoa garagam
tarracoa ooloo 6 quartoa 3 WC
copa cotinha. torrono 24a31 todo
murado o orboritado tom éroa p/-
piacina Crf 6 000 000 00 ontrodo
Crf 4 000 000.00 rootanto açoito-
ao apto até Crf 4 000 000 00 Vai
dir Corrotagam Cracl 844 fa 268
4686. 268-6233. dlarlamanta
(14) 1.37

JANOA - Caaa na boira mar
torrono do 28a66 3 frente» com 3
qtoo aoca (aulto) 2 WC aoca aaia
tarraçoa cotinha dop omprogodo o
grg Acaita-oo parmuta por opt* • •
Av 6 Viagam pago-ao a diforonço
é vioto Infa o vando com fotolo
Maio. R 7 do Setembro 42 eelo
604 Fe 221 4768 222 6366
326-6466 114) 1 37

JANOA - Caaa inacabada om
prato - A Imobiliério Gomaa -
vanda urgonto caaa c/oaia 3 quar-
toa. (aulto) cotlnha dap do
omprogada ate odlficada am lota
do 12*30 no Lotoamonto Poaalína

400mte da plata Praço Crf
300 000 00 Tr Av Cléudio

Ouairoa. 781 Jongo Fono 434
1140 daa t Ia 1B horaa 111 121
1 37

JANOA - A Imobiliério Gomeo
vendo ceee com 177m' do éree co-
borto c/3 quartoo eoclola 1 aulto
WC aocial. aala. cotlnha dop
omprogada complato plao cor!
mico. quartoa aintecodoe todo gro-
doada, nae imedioçóea da Acade-
mie Sente Joene Preço Crf 4 360
mil eendo Crf 3 200 inonclado
polo Bonorto Tr fono 434 1640
(14)

JANOA - Lançamento Coeoo
Jurocy Machado Corrot Aeoocie-
doe. Inicio ao vandaa da caoao d-
tarraço. aola ampla. 2 qtoo aoca
WC aoc cot. éraa do oorv
entrego 80 diae. oinol 60 mil. mon-
aola om conatruçlo 10 mil Inf
fona: 434.1261. ou no Stond de
vendee do Jongo (14) - 1 37

JANOA - Coeoo duploa lenço
monto Jurocy Mochedo Corrot
Aoooclodoo. Inicio oo vandaa de
ceee duploa no 1' poroloio do Av
Clludlo Guolroo vorondo. ooio om-
pio, 3 qtoo aoca aulto. WC aoc..
copa. cot. dop c/omprog ontraga
30-06-82. oinol 160 mil meneelo
om conetruçlo 20 mil. Inf fone
434 1281 114) - 1.37

c
MADALENA

D

MADALENA - Rabélo Imóvel»
vende linde coao c/2 tarraçoa 2
ooloo. 3 qtoa intamoo copa-cot
garg dop compl de emprog qto
p/hoopitol toda srodooda pço
7 600 000.00 Anunclomo» oeu
Imóvel por 30 dioo grétla em quoi-
quer locel p/vender ou oluger Ll-
gue p/338 1416 Creci 467 (14)
1.47

MADALCNA - Lu.uoaa lardlm
quintal. 2 ooloo om mérmora cope
cotlnhe. diopanaa garogem dop
omprogada. 3 quartoo ooclole alca-
tlfodoa com ermérloo. eulto. aala.
Tratar 8.0. NagOcIca Imobllltrloa.
Foro. 231.7644. C.2). 141

MADALBNA - Arredtee vende
ótimo cooo com eelo grende. 3
qtoe.. pioo corlmlco. 2 torraçoe.
bU|W nunf ¦»« «»<». —'" ——
ciei. demole dependéncloa ôtlmo
locollteçéo. porto do Av Abdloo do
Carvalho Tratar Fone: P6X: 326-
1774 - Somoe eopecialltadoo na
vondo de Imóvoio ueedoe e torre
noo. Crocl 3678. (14) 1.41

MADALBNA - Atançlo ora.

do Madalena. Queremoo Irooo ml-
nimeo do 20 a 40 poro troco em
éroa conotrulda no local, ou
compro Junto-oo com o vltinho do
lodo o aprovaita aata oportunidade
Tretor com S. G Negócloo Imo
biliérioo - Seriedede a garantia -
Rua Fallclano Gomaa. 142 -

Darbv PABX 231-7544 1121 1 41

c
OLINDA

J

OLINDA Div de Terceiro» R«f
MA 172 manaéo c/04 «ala» 04
qto» «ulta 3 terreço» placma.
aolarium ampla dap d* amp éraa
de »erv co* gar inf» c/Pauto
Mirondo U 231 3565 matrii
434 1817 t/norte e 326 7600 t
aul plantéo oté 21 00h» 116) 1 44

OLINDA - Div de Terceiro» Ref
mo 170 ótimo ceee. torroço em L
grod 2 aalea. pi ao cerémico. 3 qtoa
(1 aulte). c/ormo, ole copo. cot
WC ooc. éree de oorv dop compl
de omp infa c/Paulo Miranda, fa
231 3666 matrit 434 1817 t/-
norta o 326 7600 t/aul plantéo até
21 00 ha. (16) 1.44

OLINDA - Div. do Torcoiroo Raf
MA 177 caaa om aatllo moderno,
torrono 12a32. c/2 pava 1* pav
aala p/2 amb 1 qto WC aoc copa
cot dop da amp gar o jardim. 2*
pav. 1 aalo 3 qtoa ale 2 tarraçoa
infa c/Paulo Miranda, fa 231 3666
motrit 434 1817 t/norto o
326 7600 tono aul plantéo até
21 00 ha (16) 1 44

OLINDA - Div da Tarcalroa ref
MA 226 eac ceee c/3 qtoo ooc 2
ooloo. copo. cot torroço om "L"

éroa da oorv conatr om torrano
próprio mod. 12a30 Infa c/Poulo
Miranda, fa 231 3666 motrit
326 7600 t/aul 434 1817 tona
norta <161 1 44

OLINDA Div Terçam» R»' /N
047 manaéo do «écuio XVM do
Patrimônio Hiatônco de Olinda c.
toda »ua originalidade c 3 pav» 1
•ailc c 100m' WC aoc pergo<a>ii.
talo revoando em modele da ie<
cot aaia jantar c daapanaa
terraço 02 dep compl p emp •»
toe p-06 Outoa 3* pav 01 »« a p 2
amb 3 qtoa (t aulte» ccioeet va»
aotéo WC aoc vende» Paulo
Miranda * lona norte fa 434 1817
434 168» tona aul 326 '600
centro 231 3566 H6> 1 44

OLINOA Rol 228 Ceeeeepate
cuiar c/jardim terraço 3 aaia» 3
qtoa aoc copa cotmho e domai»
dependénciaa Informoçôeo imo
biliério Suepa Ltda Fonoe Matnt
231 5031 Filiai 431 20B^ •
431 2681 Plantéo diério até éa
20 OOha (141 1 44

OLINDA Caeo Coiodo Barreto
Agte Imob vende lindo cooo em
rua arboritoda cK'3 qtoa aalo
copo cot torroço gorogem qum
tal jardim grod dep de emprog
Crf 4 600 000 infe Av Proa!
danto Kannody 46 Piedode To*
341 3876 crocl 377 (141 1 44

OLINDA ALTO Caaa«orta ref
102 vende caaa com terreno de
8 66 ceaa am eatüo antigo com 2
•alas 3 quarto» cotinhe WC »o
ciei nascente terreno erbornedo
rua aafaitode tretor fonoa 231
6014 222 4746 341 5479
(311 1 44

OLINDA Sebeetiéo Oriondo
Vendemoa caeo cont 2 oitóea r§
cuedo 60 mtre prelo noecento
gorogem torroço. OOlO olcotll 3
dorm» c/orma amba (1 aultol 2
WC compia luao. cotinhe &cope
dep emprog éree coberto c/1ovon
dana inat méq lovor roupa Crf
7 000 000 00 facilita Infa Av
Joéo da Barroa 834 c/ootac F
222 2522 Crocl 88 reg 10 82
(12 14) 1 44

OLINDA Seboatiéo Orlando
Vandomoa caaa Av Car*oa de Lime
Cevelcenti c/telef pleclne jardim
auapeneo aubaolo ed^go c/lu-
auoao bar ar cond térreo terreço
lot 2 aalaa. dorm» c/WC compl
ompreg 2 WC prelo Sup 3 dorm
elcetifedo» erme (eulto' 2 WC
luao terr Intimo Crf
30 000 000 00 fecllltodoe Infe
Av Joéo de Berroe 834 c/eetoc
lonai 222 2910 222 2670 a
222 2622 Crocl 88 reg 2 7 82
(12 14) 1 44

OLINOA Seboetiéo Orlando
Vendemoa apratlvai duploa ruo
Rogociono Sontono Jordlm R
Doce térreo rocuodo. jordim locel
p/corro torroço omplo eelo WC
compl cope. cot moderno dep
emprog Superior 3 dorme WC
aoc compl Crf 3 000 000 00
poupança facilitado raatanta ro
pe»»e Bonorie infe Av Joéo de
Berroe 834 c^stoc fone»
222 28 10 222 2670 e
222 2622 Crocl 98 reg 123 81
(12 14) 1 44

OLINDA CASA CAÍDA Vendo
orc re» em 2 pleno» proa a Pa
dario C Coieda Ruo Alfeu Rubem
47 c/Jordim 3 «ela» 3 qto» »n
ciai» (aultel cope cot dep compl»
tea. éree d« aerviço garegem p/2
corroa etc Pc 9 000 000 00 c 4
5 ja financiado» F 429 1 1 13 ou
434 1840 • 1 1 121 1 44

OLINOA BAIRRO NOVO
Vondo eac r»a noecento Rue Cén
dido Pessoe c/jerdim 2 torroço» 2
¦elo» 5 qto» oocioio 2 WC »oc
dep comoloto» gorogem quintol
Pç 8 600 000 00 Tr F 429 1113

434 1040 il 1 121 1 44

OLINDA - Ceaetorte vende ref
114 eac ceee no Jordlm Atléntico
com torroço. 3 ealee. 3 qtoe. e-ilte
a demoke depe Tr foneo: 231
6014 222 4748 341 6479
Oioriemente (31) 144

OLINDA - Coeoforte Rof 099
064 Vende coeoo com omploa de
pendéncioa uma beiro mar. ôtlmo»
preço» negócio urgonte Tretor to
noo 231 6014. 222-4746 o 341
6478 Dlorlomonte (31) 1.44

OLINOA - Suepe vende eac
moneéo aorvindo p/cllnice ou eecrl
tório. c/2 pavt*» c/7 qtoo . 6 ala 2
tarraçoa. copo-eotinhe omplo
quintal grando ootecloriomento
Ref 222 Inf» Imob Suope Ltde
Fone Motrit 231 6031 Plontéo
diério at* éa 20:00 ha (14) - 1 44

OLINDA CASA CAIADA Von
turo Imôvoia vende eac re» com
terraço» »ala com pioo om mér
more copa co» 3 qtoa aando 1
suite WC »oc érea de »erv dep de
emp gor preço Cr8 4 000 000 00
dando Cri 2 200 000 00 de ».nal o
re»tante finenciedo Tr Av Getúlio
Vargas 1180 I» 429 0702
4290637 Creci 1979 (14) 1 44

OLINDA Sebeotiéo Oriondo
vend» fine reaid 2 planoe terreno
24*30 recued» 2 oltóo» jardim
gramodo placlna &WC 1® pleno
terraço 90m' aaiéo 2 amba par
guie gob eotudo. WC compl copo
coi doop gorogom 4 corroo 29 PI
4 dorm» c/orm» emb» voronde 2
WC complo luao 2 or cond aalo
múolco Crf 16 000 000,000 »o
Cinta Infa Av Joéo de Berroe 834
c/eotoc f 222-2522 cracl 98 reg
78/61 (12. 14) 1.44 

OLINOA - . «bootllo Orlando
vendemo» fino reeid naaconto Jer-
dlm Rio Doca R Manool Groc
Souto, rocuodo todo grodoodo d¦
tolaf torroço. 2 aalaa 3 dromo.
c/guordo roupão amb. (1 aulta) 2
WC compia luao. cotinha mo-
domo. dop omprog no quintal 2
qtoa. WC compl Crf
6 000 000.00 Focülto Infa Av
Joéo do 8arroo. 834 c/aotoc fonoa
222 2622 crocl 88 reg 102/81
(12. 14) 1 44

OLINDA Alberto Queirot
Vende Caaa rocuodo oitóeo livroa.
torroço 2 «oio» 4 qto. 2 WC co*
c/ormérioo. doopenoa. eola do
mú»ico. dap comp omp 2 qt» a*
terno» quintol com fruteiro». 2
gorogen». todo grodoodo Crf
8 000 000 00 focilitodoo Inf» R
Alborto Wondorley 44 ou pelo F
268 4778 Crocl 3368 <14) 1 44

OLINDA - C Ce<ede venuu rmo
roaidéncia moderno em 2 pleno»
terreno 24i30 grende p>acme A'»a
onatruida 400mt» todo acaba

monto iu»o L'f lü 000 000 00 n
Crt 5 000 000 00 eceita te 4

opto» aando cadê opto ^o vou»'
Crf 3 000 000 00 mo» Crf
3 000 000 00 fl ffNMK Valdir
Cdnaiéfam Craal 844 f»
4bBS 268 0233 Diariamente

14i '44

OLINDA Seboatiéo Orlando
Vend» fino 'O» «eac J0'dim Rio
Doca R Manooi Groc Soura >o
cuodo todo graduado c teief
ie"0vo 2 »aie» 3 dcn.t»

guo-do roupa» embo (1 Ou>to< 2
WC compl» luao coI moderno
dep ompreg no quintol 2 ato»
WC compi Crf 6 000 000 00
Foc» Inf» Av Joéo de Barro» 034
ueatoc l» 222 2622 Ooc 90
rog 102 81 i9 10 11 12 14»

44

OLINDA Sebootilo Oi ando
Vondo fino '00 2 piano» terreno
24i30 rocuodo 2 oitAas iOrdim
gr o modo piOC c-WC 1* plano
tu''aço 80m' aaiéo 2 amb» oé'
guia gab eatudo WC »oi compi
copo cot de»p garg 4 i orro» ?'
PI 4 dor mi t» c.orm» emb» ver 2
WC luao 2 or cond» »ia mu»ica
Crf 16 000 000 00 foc Inf» Av
Joio de Borro» 834 c eatoc ^
222 2522 Croc 98 -eg 79 BB"
,9 10 11 12 '4i 1 44

OLINDA Jordim Atléntico R<o
Doce Vendemo» megnlfico ca»a
c.pi»cmo 3 quonoo ooc «endo 1
•ulte «ala p 2 ambiente» WC »o
ciei connho c armino» logéo a

o Kit garagem p3 corroa dep
P empregada 2 terroçoo Preço
Crf 8 000 000 00 com pane iá I.
nanciado u»* »eu FGTS Apro

ode Intormocóe» Rua Dr Co'U»
Chaga» n* 11 7 Boa Vista Fone
231 0927 231 0459 i *41 '44

OLINDA C Coieda vendo fina
eaidencio em 3 pleno» t ido»

aparente» 'erreno neocente 3' *
30 geragem terroçoo aalea 6 uuor
to» sondo 2 oulte WC «ocioif copa
cotlnhe grende piacina Cr|
30 000 000 00 aceito »e caaa
apto oté Crf 13 000 000 00 Veidli
Correteger crocl 884 F» 208
4085 200 0233 dioriomente
(141 1 44

OLINDA Bairro Novo Av Ge
túlio Vargas 1 745 Vendemo» e»
colonto cata »erv ndo pcomOrcio
c ta a 4 >{t» WC cotmho querto a
WC empregada Preço Cr|
8 000 000 0(1 Aí edo imóvo' de
menor velor como parte de paga
monto Treter Rua Reguelro Coata
U02 Roaarlnho com Edvaido
compro vendo permuto u alugo
1141 1 44

OLINDA JARDIM BRASIL
Vende ceaa lojoodo eaquina toda
gredaada c tala 2 qto» WC »oc
co» torroço frente oitôet e uuin
tel livre» terreno 12*28 preço
Crf 1 000 000 00 inf» Imobiliária
Suepe Ltda Fone» Watr j 231
5031 Filial 411 268b e 431
2091 Plantéo diário até á»
20 00b» (14i 1 44

OLINDA Seboatiéo Oriondo
Vendemo» caaa cont 2 oitôe» r»
cuede 50 mtr» praia neacente
goiogem terreço «elo elcotlf 3
dorm c/orm embo (i eulto. 2 WC
compi» luao «.otinho c/copo dop
ompreg áreo coberto c/lovendorle
in»t máq lovor roupo Crf

7 000 000 00 facilito Inl» Av
Joéo de Borro» 834 c/eotoi f
222 2522 Creci 98-eg 10'82 (9
10 11 12 141 1 44

OLINDA - Cose Caiada Almolde
Promoçéo de Vendoe Ltda Vondo
o acalente coao c/torroço. 2 eoioa. 3
quedo» ooc . WS aocial cotinhe
dep p/empregode. gorogem tron
tal. com tolofone Prftalmo oo quor
tel do PE ôtlmo preço Motoree In
formoçóea Rua Dr Carloa Chego»
n» 117 Boo Violo Fono
231 0927 231 0469 (141 1 44

OLINDA Sobootléo Orlonoo
vendemoo cooo no Ruo Slo Miguel
Forol. rocuodo. 2 oitóeo llvroo. ojor-
dinode 2 portóeo ontrodo corro
contando 2 ooloo. 3 dormltóríoa.
WC compl cotlnha dop empre
goda éro eervlço c/olavonderio
quintal arboritado Crf
2 000 000 00 focilitodoo Info Av
Joéo do Barroa 834 c/eotoc foneo
222 2910 222 2770 222 2522
creci 98 reg 171/81 (9 10 11
12 14. 1 44

OLINDA Sebastiéo Oriondo
vendemo» co»e ne Av Carlos l
Celvolcenti Casa Coiada 2 pav» 2
oitóea rocuodo iOrdim orboriiedo
todo gredaedo Térreo terreço erb
selo WC completo luao cofinha
compl c'despen»a geig dap
empregada Sup 3 dormitório» WC
compl »u*o terreço Intimo Crf
0 000 000 00 FAcilitodo» inf» Av
Joéo de Barroa 834 c estac fones
222 2910 222 2570 222 2522
creci 98 -eg 175/81 (9 10 11
12 14, 1 44

OLINDA SebeatiAo Orlando
vendemo» eprorlvel duplo* ma
Rogociono Sontono Jordim R
Doce Térreo rocuodo jordlm locol

p/corro torroço ompla sala WC
compl copo corlnho moderno dop
omprogodo Superior 3 dormi
tórioa. WC aocial. compl Crf
3 000 000 00 pou-onço foclll-
todo restante repoaoe Bonodo
Inf» Av Joéo de Berro» 834
c/oote foneo 222 2910 222 2570
222 2622 creci 98 reg 123 81 (9
10 11 12. 141 1 44

OLINOA Sobootléo Orlando
vondo Av Corloa do Limo Covol
conti c/tolof pioleno |ordlm »u»
ponoo aubaolo odege c/luauooo
bar or condic térrao torroço lot 2
aalaa. dormitório c/WC compl
ompreg 2 WC praia oup 3 dormi
tórlo» olcotlfotoo. armo (aulta) 2
WC luao torr Intimo Crf
30 000 000 00 focilitodoo Info Av
Joéo do Borroo 834 c/oote fon»
222 2910 222 2570 222 2622
cracl 98 rag 21/12 19 10 11 12
14) 1 44

OLINDA CASA CAIADA Von
tu'4 imóvoi» vondo oac 'O» recém
conatrulda mode'o colonial fi' 0
ocab WC aoc loc com tarraç? 3
qtoa aondo i auite WC ooc área
tto »orv p/piecmo Tr Av G0'ull0
Ve-ga» fs 429 0702 429 003'
429 1035 Crec 1979 14 '44

OLINDA ba RRO NOVO Von
turo Imóveis vdo eac caoa no Av
Gotjiio Vorgos odificodo no 1* loto

1 3*30 com torroço saio copo cor
WC aor dep de emp pró* éo
Banco Morcont'1 tio Pornambuco
Tr Av Ootulio Va-ges ' 1 80 Olinda
l» 429 0702 429 003 ' 429 1035
Cieci 1979 '4 '44

OLINDA C CAIADA vonuu
Átimo cooo á 40 mte de Preio
torrono 10 * 38 te' . »o oaio» 4
quartoo 2 WC copo >»inho Crf
5 600 000 00 atada ato até o
meomo voior ou tinocian tnto c> »<
na" Crf 1 500 000 00 Vo'd» Corro
togam Crec- 044 (s 200 4005
200 0233 Di0"0mente (141 1 44

OLINOA CASA CAIADA Ve'
tu'n 1 '''OvO'» vendemoo eu -a*
terreço 1* andor 100m da praia
com v«' s«'n ,.a . 1 4 qto»
•endo ' suite WC »oc guarda
roupa emb com 3'-O m te Area
conotruido Tr Av Gatuno Va-jas
1 180 f» 428 0.'02 003 7 103h
C'm 19?9 '4 144

OLINDA At'/>- • . VeMuro
ImóvO'» Vende e« 'esdémlo
com teia copo cot 4 quartos
sondo 2 Suite» todo» v om gu»'da
roupa» embutido» e»cr<târlo 3
tfiiivO» WC to. h gaiay* • »»«
de te-v dap de e"\pr»yede t'f
11000 000 00 1' Av Getul.o
Ve-udt H80 Olinda Fone» 429
0702 0037 1035 Creu 1979

14 1 44

Ol INOA » N...o Vent ,fa ô
véu Vendo e*. residénr.o té"eo e
1* andar com pi»t" e 2 sa as
copo coi 3 Suites tia^gc" p 2
iO'rn» o«i te-raço deacot>o'to no
10 endo- Rroço Crf
1 1 00«.) 000 00 Tr A» Gotulio
'«'gii* 1100 Fs 429 0702
036 0037 Crei 1979 4
44

OLINDA Vende caoe 320m'
éiaa util todo gredeede etq de
olumlmo vidro fumé torroço om
corém-ca giondo » copo cor jar
dim de inverno pergoledo 4 '<tos
eoc ' suite) c.varando privativa
WC ooc bibliotei a dep .omp
p emp atrás um opte» 01 qto WC
.ot -ei 253 mform imob Suope
Ltde fones 231 603' 14 1 44

OLINDA Vende asa . 320m'
de área uti1 toda gradeada hb<) de

im vidro fumé terreço em
ám grende s ope cor iOrdim
inverno pergoledo 4 ijtos soe
aultel (.ver privai WC eoc bi

bliotece dep compl p omprog
trás um opto c si qto WC cot

He* 254 Inf Imob Suope ltde
fone 231 5031 plantio diério até
és 20 ^s 814. 1 44

OLINDA Vende asa 320m<
ite éree util todo grodeeda es<) de
elum vidro fumé terreço em t eil

a grende sl copo cor iordim
de nverno peigoiodi 4 qtos sot

1 soltai c/vor privei WC Ooc bi
hlioteco dop compl p empieg
atrás um apto c/al <jto WC cor
Rol 254 Inf imob Suepe Ltdo
tone 231 5031 plontéo diério
atep ás 20 hs 8 Mi 1 44

OLINDA Sabes» Ao Oriondo
Vedn» re» 1 JornoHot» Edont Ré
git jordim Atléntico rocuodo 2 O1
tftes a|ord'node todo grodoodo
torroço teia 2 dormito cot c/
copo boicAo moa mérm WC
compl dep emprog lovond boicéo
O pio inoa. gorg quintal ortoorti
tanqua c/bombo elétrica Crf
3 600 000.00 toe Info Av Joéo
do Borroo 034 c/eotoc F 222
2622 Creci rog 170/B2 («10
11 12 141 1 44

OLINDA Sobootléo Odondo
Vonao cooo rua Ologéno Monono
Jardim Atléntico nova rocciodo oi
tio livro, torr L grodoodo gorg 3
carroa. 3 ooloo. olcerlfedoa 3 dor
mito (I aultel 2 WC complo dop
omprog cot compl lovobo 2 ton
queo cAtombê elétrico quintal Crf
7 000 000 00 foc Infa Av Joéo
do Barroa 834 c/eotoc fo 222
2622 Croci 98 rog 03/82 (8 10
11 12 14) 1 44

(PABHAMIBIM )

PANN AMIRIM Sooeitlén
Oriondo vend» Meg reaid té'res
todo gredeada oltóe» livro» con
tam 2 teriaço» 2 tale» »ociai» 3
querto» »ocioi» comp t c orrnt
or• 111» dep ompreg iv2 querto» a
WC gerag |>eque'fo quintal ad>
Crf 0 600 000 00 facilita Inf» Av
Joéo de Barroa 834 r. notei Fones
222 2522 crec. 98 reg 13 82 (12

41 1 45

PAHNAMIRIM Ceaetorte re'
063 vendo linda caae 1 om iordim

saias 4 quartoo ioulta) ótimo Io
coi Ruo a»feitode gorogem p/2
corro» dependência» diversas tra
tar tones 231 6014 a 222 4/46
dianemento Av Agemenon Magu
••Ae» 1 500 «311 1 45

PARNAMIRIM Sobootléo
Oriondo Vendemoo cooo ruo do
Estrele terréno 19*35 recuo
lOmtro 2 oitóeo, 2 ooloo holl c/Io
vabo omplo gabinete eot c/o»
tonto 3 dormitôrioe c/armo ombu
tidoa (1 «ultol 2 WC complo dep
empregada gorog quintol orbori
iodo Crf 15 000 000 00 facilito
Info Av Joéo do Borroo 834 c/00
toe F 222 2522 Creci 98 reg
20'82 (12. 141 1 45

PARNAMIRIM Vendo no R
Leurindo Coelho fino roaidéncia
torroço» »fliO< 4 querto» 3 WC
cope cotinha. garagem terreno
16*25 R colmo o pavimentado
Crf B 000 000 00 ontrodo Crf
4 000 000 00 rootanto apto oté
Crf 4 000 000 00 Valdir Correto
gem Creci 844 Fo 208 4085
268 6233 diariamente M4I 1 45

Ed. São Bento

um jeito 
bom de se viver

2 e 3 
quartos 

com o 
preço

que 
você pode pagar.

!-lançamento domingo

RUA INFANTE SAGRES. 75

I Mti.it 11,1 Av C.iilos dr I 1111,1 C.iv.ili .inti l'»8l - CASA CAIADA

Conitruçfc
• Incorporaçfo

CONSTRUTORA

| OLIVEIRA MACIEL

Moclada à ADEMI -PE

financiamento

CAIXA ICONÔMICA FEDERAL

Quem esté com a Cana esla com méis

Plantjamento e Vendas

IMÓVEIS TCL3.

SEBASTIÃO »"•»»»

ORLANDO ÍUI!!?
Av. Joáo de Barros, tíJ4

EB



C-2 DIÁRIO DE PERNAMBUCO Recife, aexta-feira, 12 de março de 1982 CLASSIFICADOS

ANUNCIE NOS

CLASSIFICADOS

DO DIÁRIO

DE PERNAMBUCO

E SINTA A FORCA

QUE ELES

POSSUEM

CENTRO
Praça da Independência n° 12 - Telefo-
ne (PABX) 231 0129 ¦ Horário d« 2a a 5a
feiradas06 00 is 18 00 Sexia feira das
08 00 is 21 horas

MA VIAGEM

Av ConselheiroAguiarn°4860-(Shopping
Cantar Praia Sul) - Telefona 325 4534
Horário de 2a a 5a fèira das 06:00 às
11 30edas13 30àsl7 00horaa Sexta-
feira das 08 00 às 11 30 e das 13 30 às
21 horas
Rua Padre Carapuceiro (Shopping Center
Recife) - Horánode 2a a 6a feira das 10 as
22 horas

CASA AMARELA

Estrada do Arraial n° 3585 • Telefone
268 6344 - Horário de 2' a 5' feira das
08 00 às 11 30 e das 13 30 ás 17 00
horas Sexta-feira das 08 00 às 11 30 a
das 13 30 às 21 horas

•UNOA

Av Getulio Vargas n° 290 - Loia 5 - Tele-
fone 429 0408 - Horário de 2a a 5a feira
das 08 00 ás 11 30 e das 13 30 às 17ho-
ras Sexta-feira das 08 00 ás 11 30 a das
13 30 as 21 fioras

MADALENA
Hnmpreçn Madalena — Rua Benfica n'
870 Telefone 227 2075 - Horário de 2* a
5a feira das 08 00 às 11 30 e das 13 30
as 17 00 horas Sexta-feira das 08 00 às
11 30 e das 13 30 às 21 horas

AFLfTM

Bompreço Aflitos • Av Rosa e Silva n°
1644 Horário de 2a a 5a feira das 06 00
as 11 30 e das 13 30 às 17 00 horas
Sexta-feira das 08 00 às 11:30 e das
13 30 às 21 horas

CARNAMIRIM Sebeetilo
Orlando Vands meg ree térrea
toda yrad«ade oitôea llvrea. con
têm 2 tarracoa 2 »eiee aoca 3
qtoa aoca compii c/arma emb» 1
WC aoc compl t tooa cot daap
arma «mba dep amprag c/2 qtoa
« Wf. yarg peq quintal arb Cr|
6 500 000 00 Faca Infa Av Joio
de Barroa 834 c/eetec f 222
2522 Crac 98 eg 13 82 19 10-
11 12 141 1 45

PARNAMIRIM Sabaatllo
Onanuo Vandamoa caaa rua da
Estrela tarrenc 18*35 recuo 10
mtrs 2 ollóe» 2 aaiaa hd» c/Ia-
vabo amplo gablnanta aat c/aa-
tanta. 3 dormitórios c/irmi embu
tidos (1 sultsl 2 WC compl dep
empregada gi'»g quintal srtoorl
lado Cr$ 15 000 000 00 facilita
inf» Av Joio de Barroa. 834. c/aa-
taC f 222 2522 Crmcl 98 Reg
20/82 (9. 10. 11 12. 141 1 45

PANRIAMIRIIM Atençlo ara
proprletArioa de imóvel* no bairro
do Pernamlrlm Queremoe éreaa
minimee de 20*40 para troca em
Irea conatrulda no local, ou
compra Junta -M com vltlnho do
lado e aproveite aata oportunidade
Tratar com S G Negócio» Imo-
biiiénoe Seriedade a garantia Rua
Felicieno Gome». 142 Oerby -
^ABX 231 7544 (121 1 45

PARNAMIRIM SebaatUo
Orlando vandamoa fine reeld 2
pava nascente 17 mtra frente
dando p. 2 rua* 2 oltôes a|ardi
r ada Térreo 2 lerr» em l envldra
vada lerdlm inverno 2 seioe. WC
comp u/arma. copa cotlnhs dep
empreg 2 cerros qulntél
art> aup elev 4 dormita alcatf G
roupa» imbi hall c/erma WC
compl cr» 30 000 000 00 Feclll
tadoe Infa av Joio de Barroa 034
i «atei. fonas 222 2910 222
2570 222 2522 crecl 9H reg
H4 81 10 11 12 1411 45

PIEDADE - Rablio Imóveis
vende 3 lindas caMS 2 térreas,
uma c/2 pavs lerdlm sala 3 qtos
aendo uma suite. WC soe em
cores, cops coi Irss de serv dep
de empreg Rço ceda
4 500 000 00 500 slnsl reet 8-
nane enunciamos seu Imóvel rurel
ou na cldede durente 30 dias grê-
II». lona 139-1411 Cncl 487
1141 1 47

PIKDADE beira msr. vendo ou
troco em Ires construlds esse e/-
terreno de 28 a 90. eacelente lo-
callteçlo Trster 341-3841 341-
9778 / 341 -8740. Crecl 828 1 47

PIEDADK Vendo ceea. sala 2
emb 3 qtoa suite guerda roupa
emb Cr$ 5 200 mil fecillto F
3181 2286 112) 1 4TAF

PlCOAOC - Vendo linda caaa
pronta p/morar projeto de erqulteto
c/terreço si p/3 smbientee 3 qts
soes 2 WC sociais sendo 1 suíte
smpis copa cotlnhs despensa Araa
da eerv qt e WC empreg oitóes
livras quintsl jardim a local p/pla-
cina Preeo Crf 7 milhões ant. Cr$
500 mil aaldo flnanclsdo. Tr 429-
0878 (14) 147

PIEDADE - Cass de eito luao em
terreno de I.BIOm1. esquina
nasc c/3 suites. 3 Mias. bibllo
tece. 3 terraço» piso Brennend.
cope-coi dep p/3 empr |srdlns
de inverno, plsclns adulto a
criança vidroa Belga 3 gersgens e
área de leier Reymundo Dentas
Fone 228 2427 Creci 3434 (14)

1 47

c
PIEDADE

D

PIEOADE Olv de Terceiros
Ref ZS 1 79 Eicslsnts cass térrss
no |erdim Matssngsns. c/03 qt*s
(suite) srmérlo» smbutidos. ssia
p/02 ambiente» 02 vsrandas cops
cotlnhe dependlncias. oitôea
livres, com flnsnciamento Ligue
psrs Paulo Miranda Olv de Ter-
ceiros Fones Zona Sul 328 7800
Metní 231 3555 Zons Norte
434 1689 (151

PIEDADE Arrecifea vende (a
cilitado linda caaa nova preço fiao.
neacente colonial 3 grsndes ultes,
terraço» 2 saia» etc Tudo fino
bom goato bem are)ada arbori
leda aiardinada local para placlne
vizinhança jé definida Muita Ires
de later Tr F/PBX 325 1774 So
mo» eapecieliiadoa na vende de
imóveia uasdos a terrsnos Crecl
3679 (141 1 47

PIEDADE - Csssforts vende
quatro lindaa essas ref 085 091.
095. 097 com smplss dsps 3 e 4
qtos fino sesb ótimos locais, parte
financ aceite Imóvel de menor
velor ns negocisçlo Tr fone 231 -
8014 222 4748. 341-8479
Diariamente 1311 1 47__j_

PIEDADE Fernando Dsfonte
Vendo ôtlme cass. Rua Sêo Sabes-
ti Io novo com terreço sala 4

qtos soe 2 WC soe sulta. cor
dep emp grg terreno 12*35 Crf
7 500 000.00 fecilltedo. Infa R
Navegantes. 2416 Tais. 328 0817

328 9120 Registro n* 408. (12)
1 47

PIIDAD8 - Arrecifes venda eac
csaa com 4 qtos sulta. cloeed
c/srmlrios emb 2 asiss lavabo.
terreço. cope e cotlnhs. garagem
Iree «erviço demeis dependénelaa
Ideai p/famllle fino trsto ôtIMo
scsbsmento Preço Cr| 1 milhões
facilitados Acaits se financia-
manto SF H ou permuta por
apto Tr c/Arracifas F/PBX 326-
1774. Arrecifea vende melhor e
mais rlpido Craci 3679 (14) 1 47

PIBOAOB - Fernsndo Oafonte
Corretor espciallisdo em Boa Vie
gam Antas da vender o mu imóvel
consulte o nosso depertsmento
técnico de sveiisçóe» a peaquieae
Avsllsmos e enunciemos grétls to-
do» os dias Vsndsmos c/aa-
gursnçs a no menor especo de
tempo Infa. R Nsvsgsntss. 2418
Teu 328 081 7 Buaca sutométlca
1121 1 47

PltOADE - Berreto Agte Imoto
vende 1 das mais lindss eeidBn
claa do Lot 6 irmAos. locsl nobre
est. colonial. 2 pav c/piscina 4
qtos. 2 suites. Mias Mlstss cloeet
terreno amplo nascsnts. r sefei
teda. 2 garegens. dep de empreg
jsrdim Crf 28 000 milhões c/pane
II financiada. Tr Av Pres Ken
nedy. 48 Plédsds fona
341 3976 Creci 377 (14) - 1 47

PI IDADE Vde-M magnífica r#
sidêneis. próaima ao mar locoüte-
çlo nobre éree de 260m' terreno
15*30 c/02 Mlaa. 02 tarraçoa.
pião em mlrmore gradeadoa
gareg frontal 04 qts aoca c/ar
mér ambut vsrands 03 WC aoca
c/bo* coilnha, deapenaa leven
dsris depend empreg Jsrdlns. ca-
nil, stc Tr Fone 231 2006 AntA-
mo Correi Aaeociados Rua 48 n*
488 Espinhairo Crecl 23 (14)
1.47

( )

PRADO - Oiv. Terceiros ref tn
081 cess c/terreço em ' L sele 4
qtos 1 seleta p/eatudo WC cot
área serv dep eiterna p/emp qto
deapejo quintal c/fníta'-»* . t " s
livre» |ardlni venda» filial cone
norte Paulo Miranda f» 434 1817
434 1 «89 l sul 326 7000 centro
231 3565 (16) 1 51

PRADO - Cese novs c/3 qtos
•ando 1 aulte. 2 aelaa. terraço eoe
cops coilnha dep compl p/empr.
oitóes livres, gsrsgsm. nascente
jardim Poupança fiia. financ
garantido Temoa mala 3 ceeaa no
Prado c/3 a 4 qtoa Inf» 228 242 7
c/Reymundo Denta» Crecl 3434
(14) - 1 61

(" 
BICIFE 

)

RECIFE - Div de Terceiroe Ref
ZS 133 ôtlme ceaa c/4 qtos 2
aelaa. terreço. WC aoc.. copa co«
a dep de empregada c/terreno
15*34m de eaq Preço Cr$
2 500 000.00 fecilitadoe Ligue
agora p/Paulo Miranda. Fonae
Metrn 231 3555. Zona Sul 320-
7800 ou Zona Norte 434 181 7 e
434 1689 116) 1 53

( 
BOSABIWH) 

)

ROSARINHO Dlvlalo de Tar-
ceiros - Ref MA. 239 Case com
ótlms loceliteçto. 01 terreço em
"l". Mie pere 2 smbientee. 03
quertos sociais. 02 WC social. cotl-
nhs. Irss de serviço dependência
de empregede. 01 spto. enter no
c/2 qusrtos s WC. Informsçóee d
Psulo Mirsnds Fone» 2313868
Mstrii 328 7800 Zona Sul a 434-
1817 Zone Norte (16) 1 64

ROSARINHO Vendemoa caae
com terraço, aeie 3 qts coslnha.
WC etc Preço de Crf
2 200 000.00 Trstsr Rus Re-

gusirs Costs. 102 Roaarlnho Fone
268 2412 Plentlo diariamente
com Edvaldo. (14) 1.64

ROtAIlINHO - SebaetiBo
Orlando - Vendemoa reeld mo-
derne. 2 oitôea livres, rscuede. jer
dlm contendo terreço L. 2 ealaa 1
gabinete. 3 dormitórios (1 sulta) 2
banheiros, compi» coilnha. dep
empregede geregem p/2 carroa.
ap c/qto. WC compl a gareg lado
eatemo Crf 10 00000 financia
doa Infa Av Jofo de Barroa. 834
c/eatac F 222-2622 Crecl 88 rag
183/81 (12. 14) 1.64

R08ARINH0 - Vendo caaa
tarrsço. garagem, aala copa-
coilnha. 4 qts. socisis (suite). 2 WC
sociais completos msls 2 qta a
um WC em clme ds gsrsgem. dap.
empregede complets. Terreno
16.30 Próprio Preço 10 mllhAaa.
Trstsr fone 339 3750 Crecl
2603 (14) 1 64

ROBARIMHO - Ssbsstiio
Orlando Vands res moderna 2 oi
tôes livres, recueds Isrdlm con-
tsndo terraço L. 2 ssls» 1 geb 3
dormlts. (1 suitsl 2 bsnheiroe
compl» cot dep amprag gerg
p/02 carroa. apto c/qto WC
cqmpl a garag lado externo Crf
10 000 000 00 financ Infa Av
Joio da Barroa. 834 c/eatec f
222 2522 Creci 96 reg 183/81
(9 10-11-12-14) 1 54

ROf ARINHO - Ssbsstiio
Orlando - Vendemoa reeld. mo-
dema. 2 oitóes livres, rscusda. |ar-
dim contendo: terraço l. 2 Mlaa 1
gabinete 3 dormitório» (1 sulta) 2
banheiros compla cotlnhs. dap.
emprsgsds. garagem p/2 carroa.
Ap. c/qt* WC compl s gsrag. lado
estemo Crf 10 000000 00 Fl-
nenciados Infa. Av. Joio da
Berros. 834 c/eetec fones: 222-
2910 - 222 2670 - 222-2622
creci 98 reg. 183/81 (9 10. 11.
12 14) 1 64

c
SAN MARTIN

3

SAN MARTIN - Vendamos eac.
csm pró* Av San Martin, na R
Com Franoo Ferrelrs com terraço.
2 ssiss. 3 qtos soe. WC aoc. copa.
cot dep compl jsrdim frontsl.
nsse ótima rus sstucada preço
psrs vender urgente. Crf
1 200 000 00 s vlsts Tr R Olsrio
ds Psrnembuco. 28 con| 21 fs
224 8386 ou s noite 326 3717
(14) 1 66

SAN MARTIN - Csse c/3 qtos.
terreço. Mia g/2 smbs. copa cot
oitlo livra, naac |ardlm a quintal,
gersgem. rua asfaltada, próaimo s
Chesf Temoa outrea esses ne
gilo. Reymundo Dantae Fone:
228-2427 Creci 3434 (14) -
1 66

fAN MARTIM - Csssforts
vende ref 046 linda caM em rua
atfaltade por ótimo preço com
terraço Mie. 3 quertoe coilnha
WC je-dlm e demais dependin
ciss Tratar fonas 231-6014 -
222 4746 - 341-8479 doiarls
mente (31) 1 66

(santo 
amaro)

9ANTO AMARO - Div de Ter
estros Ref MA - 226 CaM c/2
psvlmentos. 1* pev terraço. 02
•slss. 04 quartos. 01 WC social,
cops cot. dependAncle de empre
gsds 2* pevimento 01 terraço. 03
qusrtos. 02 salas. WC social cot
dspendêncie de empregede. Infor-
msçóes c/Psulo Mirsnds. Fonss:
231 3686 Mstrlt 328-7600 Zona
Sul a 434-181 7 Zona Norte. Plen-
tio stl 21 00 hs. (16) 1 67

SANTO AMARO - Vende-se
csm na R Coalho leite. 677 c/3
qtM internoe e 2 s*ternos. terraço
em L. Treter ne mesme (14) 1.87

(tamabineiba )

TAMANINEIRA Vtndo M R
Jossph Touton ótlms ceM nes-
csnts terreno 13*30 terreço L.
•sis» 4 qusrtos. 2 WC cope. cotl-
nhs gsrsgem R cslme pevimen-
tsds ótimo preço Crf
4 600 000.00 svlsts Valdir Corra-
tsgsm Creci 844. fe 268-4886 -

268 8233. diariamente (14) 1 59

TAMARIMIIRA - Vtndo Uni t-
•idlncle modems em 2, pevimen-
tok conatrulda em grende terreno
IA *30 geregem p/3, cerroe terre-
çoa Mia 6 quarto 4 WC cope cotl-
nha Crf 1 7 000 000.00 aceite M
apto até Crf 8 000 000 00 Valdir
Corretegem Creci 844 Fa. 286-
4685 - 268 8233 Dleriemente
(14) 1 69

TAMARIMIIRA - Farnando Dl
fonte. Corretor eapecielliedo em
Boa Viagem Vendo ôtlme ceM rua
laaac Saieaer. linde ceee c/2 pevi-
mentoa. c/2 terreçoa. 3 aelea 3
qtoa c/erm WC aoc aulte. levebo.
sala de múeice. dep emp. cot. oi-
tôes livree Crf 11867.000.m00
fscilitedoe Infa R Nevegentes.
2416 Tels 328 08 1 7
326 9120 Reg n* 413 (12) 159

( 
TOBBE 

)

T0RR8 - Ssbsstiio Oríendo Ven-
demos ceM rue Cléudlo Beviléqus
c/2 oitóes. recuede 2 portões
entrede e carro, terreço. Mia. 4
dorms. WC compl. copa coxlnhe
dependência de empreg. leven-
daria, geregem Crf 4.000.000.00
financiamento repeaee CEF Crf
2 500 000 00 Infs Av Joio di
Bsrros 834 c/estec F 222-2822
creci 98 reg. 27/62 (12. 14) 1.61

TORRI - Atençlo srs proprie
tlrtos de imóveis no bairro da
Torre. Queremos IreM mlnlmee
de 20i40 pere troce em éree
construlds no iocel. ou compre.
Junte-M com o vltinho do ledo e
sproveite eete oportunldede Treter
com S G Negócio» Imoblllérloe
Seriedede e gerentle - Rue Felle-
cisno 0 omes. 142 - Derby -
PABX 231-7844. (12) 1 61

T0RR6 - Ssbsstiio Orlendo
Vendemos ceee rue Clludlo Bevlll
qus. c/2 oitóes. recuede. 2 portões
entrada cerro, terreço. Mie. 4 dor-
mits WC compl copa-coi dep de
empreg levend gerg Crf
4 000 000.00 flnenc repeaee CIF
Crf 2 600 000.00 Infe Av. joio
de Barroa. 834 c/estec. f 222-
2522 Craci 91 rag 27/1] 19-10-
11 12 14) 1 61

TORRE - Fernendo Uafonte.
Vendo ôtlme cess. prsçe da Torre,
nsse terreço 2 Mies. 6 qtos. soe.
3 WC soe suite. Mie. cot cope.
dep smp grg terreno 14*36
próprio Crf 8 000 000.00 feclll-
tado infs R. Nsvegentee. 2415
Tsls 328 0817 - 328 9120 Rs
gistro n* 410 (12) 1 81

TORRE - Accioly Imóveis vende
ns Rus Conds ds lrs|l reeidêncie
c/3 sslss. 4 qusrtos socisis. 2 WC»
•ocisis. cops s cotlnhs. 2 qusrtos
de empregede. gsrsgem. terreço
Istsrsl. fruteirss oitôea livrea.
terreno de 13*36. Iocel livre de
cheiaa. próxima do Alto de Torre
Preço Crf 8 000 Informeçôea fo-
nas 227 4481 a 227-1678 ,(14)
1.81

TORRE - Ceee ne R Joeé Bonlfl
cio terreno de 14*39 todo erborl-
tado c/4 qtoa banh. aoc. eele terre-
çoa, cot. dep. empregede e grg.
Pç Crf 6 600 000 00 Permute-M
por apt* de 4 qtoe aoca. paga -ae a
diferença a vista Infs e vendes
com Esteio Maie Fs. 221-4768 -
222-6386 - 326-8488 (14) 1 61

( )

VAIIZIA - Sabaatllo Orlando -
Vsndsmos caM confortável, rua
Francisco Lacerda, pertinho de

tudo. recuada. 2 oitóes. jardim,
quintal arb terraço em U gradeedo
c/abrigo 2 carroa Mia. 4 do'mlts. (1
sulta). 2 ar conda. 2 WC compia
coilnha complete, dep. empregada
Cri 5 000 000.00 Faclllladoa. Inl»
Av JoAo da Berros. 634 c/estec.
fone 222 2810 - 222-2870 -
222-2622 crecl 68 reg. 21/61 (f.
10. 11. 12. 14) 1.64

0
aiVERSOS LKAIS

)

ALDEIA - Div de Terceiros Ref
ZS 030 CéM de cempo c/sele p/2
smBlentes. terreço. gebinetes 3
qtoe. eoc.. sendo 1 suite, cops-coi.
dep de empregede WC soe c/a-
tulejo eté o teto. despense e Iree
ds serv.. terreno próprio 46m a
23m II 036m'|. Vendes Psulo
Miranda. Fonas Matrit 231
3668. Zons Sul 328-7600 ou
Zona Norte 434-1817 ou 434-
1689 Metrit 231 3668(18) 1.67

CARPINA - Olv lerceiros Ref
ZN 062 Peulo Mirsnds filial Zons
Norte vende ceM c/188 m1 de Iree
conetrulde. contendo: 2 salas. 03
qusrtos (1 sulta). cope-cotinhe.
querto de empregede. oitóes Hvree.
geregem. terreço. quintel c/fru-
teirss Fones 434-1817. 434-
1689. Centro 231-3886 ou Zone
Sul 326-7600 (18) 1.67

IPOJUCA Div de Terceiros
Rsf ZS 132 Eicelente com c/3
qtoa aeie terreço em L. cot.. WC
soe. edificede em terreno próprio
de 12*30 c/lree construlds de
110m'. ôtime pere pesMr um belo
verlo Ligue egora p/Psuio
Mirende Fones: Mstrlt: 231-
3666. Zons Sul 326-7800 ou
Zone Norte 434-1617 e 434-
1669 (16) 1 67

NATAL - Rebélo Imóveis - Vds
ne piete junto posto Rodoviário de
Mecelbe 8 hec totelmente plano
com fruteires Pç. 2 milhões - Tr
Av Mssc de Moreis 2314 Creci
487 imbiribelre F 339-1416 (14)
1 67

PEIXINH08 - Div de Terceiros
Rsf ZN 046 Csm c/terreço gre
deede em cerlmics. oitáo livre
sele em cerlmice, 2 qtoa aoc (1
aulte) WC aoc cope-cot., leven
deria e quintel Preatsçôe» de Crf
4 268 86 Meiores informações II
gue agora p/Filial Zona Norte Peulo
Mirende Fone 434 1817 e 434-
1689 Zone Sul 328 7600 ou
Metrit 231 3666 (16) 1 67

PORTO 08 0ALINHA8 «*
celente duplea «/ampla Mia. 3
qtos. (1 sulta). cot. dep compl .
próilmo ao mar Vendes Psulo
Mirenda. Fones Metrit 231-
3666 Zons Sul 326 7800 ou
Zons Norts 434-1817 (16)1 67

•Ao CAITANO - labaalllo
Orlando Vende, carám. c/212ha
área cob 3.000m* núcleo ref. func
produçáo sup 2 000 flnlda mensel
toda vendida livra ônus. encergoa
matárle prima, jatldaa. barro ver-
malho, a msseepá p/20 anos. serv
crieçlo grsnde raflorestemsnto
frente BR 232 1 600m Ires geral
4< Jhs ferrovis dentro cerlm. c/ll-
nhe teie» RFF8A lut força Chesf
Tolpe Crf 200000 00000 Inf
Av. Joio de Sarroa. 634 c.'esta'. F
222-2622 Crecl 96 reg 04/82
(8 10-11 12 14) 1 67 

• AO LOUMNÇO - Barroa
Correia (6C-141) vende CéM na
Av 8elminlo Correia 60 caM gra-
de ada com Jardim terreço. c/be-
nheiro aoc. murada qulntél ca-
cimbe neacente. a pequena dlstln-
cie do ponto da ônibus, preço
660 000.00 scelta-M proposta Inf
p/fone 231 6046 Craci 676 (14)
1.67

SIRIIIlHAlM - UMIo Imôvali.
Vende 2 linhas caaaa e 10 mts do
mar. com todo requerido da con-
forto. totalmente, moblllado. Pço
160000000 cada. aceito suto
móveis ou Imóvele no Recife ne
trenaaçlo. Alugo p/a Ssmsns
Santa, pço 40 mil Anunclsmos mu
Imóvel grétls por 30 dias fona:
338-1418 Crecl 467 (14) 1.67

•iRINHAlM - NaMIo Imôvali
- Vds 2 lindes caeas s 100 mts do
mer, com todo requeelto e conforto
totelmente moblllado Rç 100 mil
cede facilitado. Alugo p/ssmsna
•anta Pç «0 mil. Tr Av. Maac. da
Moreis 2314 Imbiribelre Crecl 467
F 338-1416 (14) 1.67

TAMANOARl - Div da Tar
ceiroe. Ref ZS 216. Eacelente csm
e beire mer. c/03 qPe. sendo 1
suite. Wc soclel. cotlnhs dsp de
empregede complete, terreço em
L. Mis sm L. tode mobilleds. gás
centrei 02 reMrvetórlo de Igué.
cepscidsde 300 000 1. 02 gers
dores próprios 02 geregem fe-
chede stc Msioree informsçôes
c/Psulo Mirsnds. Fones Zons Sul
328 7800 Metrit 231 3656
Zone Norte 434-1888 (16) -

( 
AFLITOS 

)

AFLITOS - Div de Terceiros Ref
ZS 160 ôtlmo spto flcil de morer
c/Mls. ver . 3 qtos c/srmárlos
emb. dep compl e gersgem no

pilotis. Ligue sgors p/Psulo
Mirsnds. Fonss Mstrii 231-
3565 Zona Sul 326 7«00 ou
Zone Norte 434-1817 e 434-
1689 (18) 2 

AFLITOS - Vendo ôtlmo epto
c/200m> éree 1 p/sndsr Mie c/3
emb. 4 qtos socisis (1 suite). Preço
8.6 milhões Aceito veículos negó-
cioe/parte já flnsnc celas Ver quel
quer hore. Rue do Futuro. 326/3*
enc^fonee com. 224-6777 rea.
26816. (4. 6. 6. 7.12.13.14)211

AFLITOS - CéMforte ref 089 e
006 vende ótimo epto nescente 3
elevedores vsrsnds. Mis smpis. 3
qusrtos (sults). WC soclel. cope co-
tlnhe. dep complete áree de Mr-
viço. geregem sub-solo Trstsr fo-
naa 231 60U a 222-4746 (III
2J

AFLITOS - CsMforts vende ref.
113 epto no mels belo prédio de
regiáo ne rué do Futuro, com em-
pies deps subsolo, centrei de gás.
linde Viete Tr fons 231 8014,
222-4746 s 341 6479 Dlerie
mente (31) 2 1

AFLITOS - CaMforte ref 112
vende lindo epto. em ótimo Iocel
com verende. Mie 3 qtoa (aulte).
WC aociel cope cotlnhe. dep.
comp áree Mrv armárloe em to-
dea oe dep pilotia. elpvedor s*
eslente preço Treter fonM: 231-
8014 - 341-6479 dleriemente.
(31) 2.1

AFLITOS - Berreto Agte Imob.
vende bem próilmo e Av Rom e
Silve epto c/3 qtos Mie. cot. dep
de emp.. geregem pilotis. elev . rev.
em pestilhss. Crf 3600.000. dls-
ponho de outro em 8oe Visgsm
p/3 200 Inf Av Pres Ksnnedy,
48, Piedede fone: 341.3878 Crecl
377. (14) - 2.1

AFLITOS - Edf Soler dos
Amsroes Vsndo fino spto ssndo 1
por sndsr. varanda» Mlaa. 5 quer-
to» aendo 1 aulta, 3 WC copa co
tinhe. geregem Crf 8 000 000 00
ainal Crf 3 000 000.00 rMtante
aceitemoa 3 plano» de pagamen-
toa 1* apto eté Crf 6 000 000.00
2* financiamento 3* facilltemoa atá
10 meses Vsldlr Corrstsgsm
Creci 844 Fa 268 4885 - 268
6233. dleriemente. (14) 2.1

AFLITOS - Sabaatllo Orlando.
Vands. ótimo spto c/gsrg subsolo,
gerador próprio var seis p/02
smbs 3 qtos. (sults) slcetlfedos.
cops-cot c/2 cubes WC soe dep
empreg áree de Mrv 2 elevs su-
^steçóes energls, ant colt play
ground. nunca háblt. c/flnenc re-
ps sm Senorte. Crf 6.068.860.00
prMteçôes Crf 84 000.00 Edf
Tobocee. Infa. av. Joáo de Berroe.
834 c/eetac. fs: 222-2622 Crecl
88 reg. 184/81. (8-10-11-12-14)
2.1

( 
ABBUDA 

)

ARRUOA - Berroe Correls (BC-
160) Vsnde ept* 002 do Edf Me-
noel Psssos de Andrede sito ne
Rus Monts Atui 108 Prédio pilotis
c/áree de Istsr vege pere sutomó-
vel, sis. 02 quertoe eoc WC soe
cotlnhs. Irss de eerviço s dep
compl. p/empregede Preço
3 300 000,00 ou Informsçôes p/-
lona 231 «04» Craci «76 1141
2 6

ARRUOA - Repeeee com pou
pençe f'*s fscllitede. 2 qtos soe..
WC soe . qto. smpr. WC de smpr.
áree de Mrv compl.. neecente
Prestscôes 18 mil Aceito carro,
moto, telefone Treter c/Reymundo
Dantea Fone 228 2427 Crecl
3434 1141- 26

ARRUDA - Berroe Correle Lança
mento vende eac epto no Edf. Ote-
vieno Ribeiro prédio pilotia. c/06
aptoa c/Mia ampla 2 qtos slc. WC
soe. stulejo, dec cot áree de Mrv.
e dep. compl p/emp. sinal
100 000 00 Infs com o corretor de
plentlo no Iocel ou p/fone
231 6048 Creci 878 (14) 2 8

ARRUDA - Imob. Petrônlo
Mirende. Vende Edf.Pault Henrl-
que eptoe. prontoe p/morar, c/3
qtoe.. 1 suite. Mia p/2 smbisntM,
verende. cope-cot., emple. dep

a área livre. Em
Rue cetçede perto da tudo Pou-
pençe Am em 18 meeee Slnsl 140
mli Um mu FQTS Inform Peloe
fonM: 222-6728. 231-1742. (14)
2.6

ARRUOA - 6orroe Correle Lençe-
mento vende Edf. Lulx de Ferie. «Ito
á R Almlrsnts Norenhe de Cerve-
lho 168 prédio pilotie c/06 aptos
c/verende. sele emple 3 qtos
(suite). 2 WC soe. cot área de Mrv.
e dep compl. p/emp. sinal
160.000.00 Inf. c/o corrstor de
plentáo slnsl 180.000.00 Inf. c/o
corretor de plentáo no Iocel ou p/f.
231 6046 Crecl 878 (14) 2 6

ARRUDA - Imob. Petrônlo
Mirende Vende eptoe prontos pi-
morer c/sele p/2 emblontes.
verende. 3 qtoe.. 1 eulte. dep com-
piete de Mrviço Prédio neKente.
rue ceiçsds trenquile. perto de
tudo Plentlo diário no Iocel. 1' rua
ssqusrds spôs o Bompreço Arrude
n* 89 Sinal 140 mil maneei
40 832 Informeçòee: 222-6629
231 1742 (14) 2 6 

ARRUDA - Berroe Corre' Lanç.
vende Edf Otavleno Ribeiro alto na
R. Gereon de Berroe Plrengá. 161
prédio pilotia. c/6 eptp c/ver. Mie
emple. 2 qtoa WC eoc. cot Irea de
Mrv e dep compl p/emp. alnel
100000.00 inf. p/fe 231 6048
Creci 976 (14) 2.6

ARRUDA - Berroe Correia vende
Edf. Amélia Oüvelre. ne R. Cônego
Berete. 1401 (Eetrada de Ague
Fria), prédio pilotia. com 4 aptoa
com Mia. 2 qtoa aoc. WC aoc. cot.
áree de Mrviço e dep. compl.
p/empregeda Preço 80000.00
melhores infs c/o corretor de plan-
tio no Iocel ou p/tone 231.8048
Crecl 876 (14) 2 6

( 
I.VIA8IM 

)

TELEFONOU, COMPROU.

Para anunciar o 
que 

você 
quer 

n
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[>ara 

o Diário.

268.6344

Anúncios Fonados do

DIÁRIO DE PERNAMBUCO

•OA VIAOIM - Edf Qsrdánla
prédio Mb pilotis. 2 elevs. epto e/-
ssls sm L. ver 3 qtoe soe (suite).
WC mc dep compl. p/emprag e
áree de serv. Vendas Peulo
Mirsnds fonss Matrit 231 3666
remei 20 2 Sul 326 7600 ou Z.
Norte 434.1617 e 434 1688 118)
26

¦OA VIAOSM - Div. de lança-
mentoe. Edf Vise. da Jequltlnho-
nhe. prádlo c/gar. no subaoio. c/2
vagas meMnino. c/2 alavs.. total-
mente naMentee. aala p/2 embe .
c/ver 3 qtos. (1 aulte). 2 WC soe
cot área de Mrv. depe. compl. de
empreg. Infs. c/Paulo Mirende. fl:
231 3888 2 Sul: 326 7600 ou 2.
Norte. 434-1817. 116) 2 6

•OA VIAOSM - Olv de Ter-
ceirue Ref 28 206 ôtlmo ept*. de
04 qt*s.. varanda, ampla sele em
"L no melhor trecho de navegen-
tes em 10 meMe fluo. Ugue sgors
Paulo Miranda - Fonae Zona Sul:
326-7600 Matrli: 231-9888.
Zona Norte: 434-16SS. (18) 2.8

¦OA VIAOSM - Div de lançe-
mantos Sensacional prá-
lençemento do Edf Sérgio Qodoy
Nlo peres esta grande chance Lo-
esl I 100 mts do mar Av Cons.
Aguiar esquina c/Bruno VsIom,
Rue do Othon Hotel plentlo dierle-
mente ou no escritório Av Oomin-
gos Fsrreire. n* 2 200 - Fones
328 7800. 231-3866. 434-1888
(16) 2 8 

¦OA VIAOSM - Divlsáo de Ter-
ceiros Ref MA-233 Bos Visgsm
Prádio sob pilotia. apto c/03 quer-
tos. (01 aulte). aala. WC social,
quartos c/ermárioe embutidos, áree
de serviço, dependáncie complete
pere empregede. geregem no sub-
solo Informsçôes c/Paulo Mirenda
fones 231 3666 Metrit 326
7600 Z/Sul e 434 1817 Z/Norte
(18) 2.8

•OA VIAOSM - Div. de Lençe-
mentos. 0 E»critôio Peulo Mirsnds
Zons Sul. tem á eue dispo si çlo
vlrios empreendimentos, csms.
ept* novoa. ueedoe. o também,
eorretorM geberltadoe pere lhe In-
former mostrar imóveis, sem
compromisMS Nos vlelte I Av.
Domingos Fsrreire. 2.200 e co-
nheçe es melhoree opções (incl
preços) s imóveis (18) - 2 67

BOA VIAOSM - Div de Lança-
manto Na plante faae finei de Me-
bemento. pronto p/morer. prédios
ciesMS A. 6 C. epto. Kit de 2. 3 e
4 qtoe.. coberture temos mels de
100 prédloe p/voeá morer (eeco-
lher). ligue egore e um corretor es-
pecielitedo vel ejuder e comprer o
seu epto. Ideei ne condiçáo melhor,
no melhor preço. VendM: Peulo
Mirende. Fonee: Metrit: 231-3666
remei 20. Zone Sul: 328-7800 ou
Zone Norte: 434-1617. (16)

BOA VIAOSM - Div de Ter-
ceiros Ref. ZS 128. ôtime oportu-
nidede de morer em epto de luao.
c/ver. Mie emple. 3 qtoe. sults. gsr
no subsolo, pleno eepeteculer de
vende fec. em 8 enos Prestsçáo
menMi menor que eluguel. Aceite-
m imóvel de menor velor Ligue
egore p/Peulo Mirende Z. Sul 326-
7600. Metrit 231 3666 ou 2.
Norte 434 1617 (16) 2 8

BOA VIAOSM - Div de Ter-
ceiros. Ref. ZN 028 Vende-m á
Av Beráo de Soute Leio. c/sele
em teco sintecedo. 01 qto elceti-
fedo. cot e WC preço flao Venda»
Peulo Mirende, fa Z Norts. 434-
1617 e 434 1688. Metrit 231-
3566 ou 2. Sul 326-7300 (16)
2J

BOA VIAOSM - Dlvislo Ter
ceiros Ref MA - 238 Boe Via
gem Excelente epto.. com Mia. 01
quarto. 01 WC eoclel. cot. ôtimee
condiçôee de pegementoa Infor-
meçóea c/Peulo Mirende. fonM:
231 3666 Metrit 328-7600 t/-
Sul e 434-1817 i/Norte (18) 2 8

BOA VIAOSM - Divleáo de Ter-
ceiroa. Ref MA - 238 Boe Vle-
gem epto c/Mle pere 02 amblen-
tea. verende. 03 quertos socisis
(Mndo 01 suite). WC eociel. cotl-
nhe. áree de serviço dependáncie
complete pere empregede Infor-
meçôes c/Psuio Mirende fonM
231 3668. Metrit: 328-7600 V-
Sul e 434-1617 Z/Norte. (18) 2.8

BOA VIAOSM - Dhr., de Ter-
ceiroe - Ref. ZS 203 Eacelente
ept*s. c/02 qtoe. (1 eulte). vsreride
e geregem no eubeolo. pouper.çe
fecilltede e flae. no melhor Iocel de
Boe Vlegem. Ligue Peulo Mirende
- Fones - Zone Sul: 326-7800.
Metrit: 231-3666. Zone Norte:
434-1668. (16) 2.6

BOA VIAOSM - Div. de Ter-
ceiros - Ref ZS 144. Eacelente
ept* de 3 qtos.. pertinho do Colégio
Sente Merle. Prádlo c/ecebemento
de eito luao. c/ver.. Mie smpis e
demeis deps. Flnenelemento de
6.000 UPC'8. e pou pençe em 20
meMS Nlo perce eete oportuni
dede ligus sgors p/Div ds Ter-
ceiros de Peulo Mirende. fonM: ZS.
326 7600. Metrit 231 3565 e Z
Norts 434 1817 e 434-1689
(16) 2.8

BOA VIAQEM Div ds Isnçs-
mentos. Edf Ewsld August prédio
•/pilotis. c/2 slevs. smpis ssls d
ver 2 qtos (1 suite) WC soe cot
Ires de Mrv e dep compl. de
empreg Infs c/Psulo Mirende fo-
nes Mstrit 231 3856 Z. Sul
328 7600 ou Z Norte 434.1817 e
434 1688. (15) 2 8

BOA VIAOSM - Edf Sents Ans
sptos c/smpis Mie. 2 qtos soe 1
sults. WC mc cot. e dep compl.
de empreg. Prádio sob pilotis. Ven-
des Psulo Mirende fones Mstrit
231 3666 remei 20 Z. Sul
328 7800 ou Z Norte 434 1817 e
434.1888 (16) 2.8

BOA VIAOSM - Olv. Z Sul tem
eac. prédios em Boe Vlegem, Pie-
dede. Cendeies. futuros Isncsmen-
toe que vocá poderá comprer hoje
c/preco Iniciei de vendes, prédio
clesM ABC e D de 2 3. ou 4
qtos.. Vendes Peulo Mirende 2. Sul
plentáo etá 21 00 hores ns Av
Dom. Ferrelre. 2200 fone
326 7800 Metrit 231 3666 ou Z.
Norte 434 1817 e 434.1888. (161
28

BOA VIAOSM - Div. de lençe-
mentoe CleeM A. prádlo de luao.
pró*, eo coi Sta Merle. 4 qtos. Mie
p/03 embe. verendSo. 80% Já ven-
didoe. vendes Peulo Mirende. fs:
231-3666 remei 20. tone Sul:
328-7800 ou Z. Norte: 434-1817.
(18) 2.8

BOA VIAOSM - Div de Ter-
ceiroe. Ref MA 221 eac apto. c/02
qtos. soca WC eoc. área de serv.

eerv. 01 vege no pilotis Infs. d-
Peulo Miranda, fe: 231-3888
Matrta: 328-7600 Z. Sul e 434-
1617. Z Norte (16) 2 6

BOA VIAOSM - Idf Sá ds fén-
delre, no coreçáo da Boa Viagem,
02 elevs. sele, verde. 03 qtoe. dep.
compi compre na planta, direto em
40 meMS ou com flnenc. Paulo
Mirende. vende, maiores infa. fone:
326-7600. 231-3666. 434-1817
ou no esc Av. Dom.
2200 (18) 2 8

BOA VIAOSM - Olv. de lençe-
mentos Kdf Orquídea em prá-
lençemento no coreçáo de Soa
Vlegem. Compre em conetruçlo e

genhe ne veloriteçáo. poupençe
super fecilltede Informeçôes no
escritório Imobiliário Peulo
Mirende á Av. Domingos Ferrelre.
n«2.200 ou fonM 328-7800. 231-
3666 434-1888 (18) 2.8

BOA VIAOSM - Olv. de Ter-
ceiros Rsf ZS 186 eacelente ept*
c/02 qt*s suite, subsolo, junto ao
mar Hotel Ligue egore Peulo
Mirende Div de Terceiroe fone
tone sul 328-7800. metrit 231-
3888 tone norte 434-1888 (18)
28

BOA VIAOSM - Olv de Ter-
ceiros ref. ZS 218 ótimo ept* á
50m do mer. c/03 qt*s elcetlfsdos.
endo 1 suite. Mláo p/02 emblen-
tes cope-cotinhe. dep. complete
Ligue egore Peulo Mirende fonM
328-7800 metrli 231-3886 (18)
2.8

BOA VIAOSM - Div de Ter-
ceiros ref 28 213 ótimo ept* c/02
qt*s. Mie. verende e demeis dep.
prádio c/02 elev geregem no pilo-
tis Preço de ocmIIo, poupençe fe
ciliteds e presteçáo Iguel do elu-
guel Ligue egore Peulo Mirende
fones tone sul 328-7800 metrit
231-3688 tona norte 434-1888
(18) 2.8

BOA VIArtSM - Div de Ter-
ceiros Ref ZS 211 eacelente ept*
coberture duplea. com poupençe
fecilltede em 10 meMe finencle-
mento com presteçáo de Crf
62 000.00 4 qt*s (02 suHm). Mláo
p/03 emb eacelente ecebemento
Ligue egore Peulo Mirende fonM
tone sul 326-7600 metrit 231-
3686 tone norte 434-1868. (18)
2J

BOA VIAOSM - Div, de lançe-
mento - idf. Kerlne Prádlo sob
pilotis c/emple Mia e/varende. 2 a
3 qtoa. c/sulte. WC eoc. cot dep.
compl. p/emprag. Vendee: Psulo
Mirende fonM: Metrit: 231-3888.
Z. Sul: 326-7800 ou Z. Norte:
434-1617 a 434-1666. (16) 2.6

BOA VIA06M - Olv.. de Lençe-
mentoe - Edf TouIoum Lautrec -
Prádlo c/ger no sub-eolo emple
áree d» leter Mie c/ver. 3 qtoe.. (1
eulte) todoe viredoe p/o mer. êrt

pronto p/morer. InformeçÔM c/-
Peulo Mirende. fonM: Metrit: 231-
3866. 2 Sul. 326-7800 ou Z.
Norte: 434-1617 (16) 2.6

BOA VIAOSM - Div de Lanç -
Edf Sele Blence. Prádlo beire mer.
ger. no eub-eolo. empio. pilotia. 3

próprio. 2 qpt*s por ender. c/Mláo
p/3 qmba. verendáo. 4 qtos. (1
suite). Mis Intime, cot. dep. de
empreg. c/2 qtoe. VendM: Peulo
Mirende. fonee: Metrit: 231-3868
remei 20. Z. Sul: 326-7600 ou Z
Norte 434-1817 e 434-1688
(18) 2.6

BOA VIAOSM - Edf Aline Merle
- Sue grende chence em edqulrir.

fore de eárle. ligue egore fones:
Metrit 231-3S68. 2. Norte: 434
1817 e Z. Sul: 326-7600 ou
mekHM informeçòee. vá eo cm. ne
Av Dom Ferrelre 2200 (16) 2.8

tfOA VIAOSM - Div de Ter-
ceiroe ref. ZS 210 ótimo ept* nee-
cento. 8* ender c/02 qt*e (suite),
verende. geregem no eubeolo.
junto êo mer hotel. Ligue egore
Peulo Mirende fonM tone eu! 328-
7800 metrit 231-388. tone norte
434 1888. (18) 2.S

BOA VIAOSM - Olv. de
ceiros ref ZS 182 eacelente
c/oe seguintee cômodos Mie
emtoa WC soe.. 3 qtoe. c/1 ei
cot. áree de eerv.. dep. de
e elev pilotie. Mstores
çôee. ligue egore p/Peulo
Div. de Terceiroe fonM: 2.
328-7800 metrit 231-3886
norte 434-1817 e 434-1866.
2.6

8ul:
ou t
(16)

BOA VIAOSM - Div lençemen-
toe Edf. Jerdlm Boe Vlegem prádlo
c/eacelente loceliteçáo. perto de
treneportes. fsrméclss,
etc. ept*s c/2 qtoe. sala, var.
eoc. dep. de empreg. compl p
fecilltedo. ligue egore p/Div
Lenç. Peulo Mirende. fonM: m
231-3686 t. eul 328-7600
norte 434-1817 e 434-1
2.6

. WC

I. (18)

BOA VIAOSM - Olv. de Ter-
ceiroe Ref. MA 218 apt* c/sele p/2
emtoa 2 qtoa eoc. (1 suite) WC
eoc.. ooi.. áree de eerv. dep. compl.
de empreg.. ger. no eubeolo. Infor-
meçôes c/Psulo Miranda. fonM:
metrit 231-388 t eul 328-7600
ou t. norte 434-1617 e 434-1666.
(16) 2.6

BOA VIAOSM - Div. de lençe-
mentos Edf. Merle Merler prádlo
c/2 elvs geregem no eubeolo. ept*
c/2 qtM Mie. dep. compl. no core-
cáo de 6 Vlegem perto de tudo.
Ultimes unidade» Ugue egore p/-
Peulo Mirende Div de Lanç. fonM
etrit 231-3666 t eul 328-7600
ou t norte 434-1817 e 434 1888
(18) 2.8

BOA VIAOSM - Div de Ter
ceiroe Ref. ZS 142 ótimo epto c/-
viata panorâmica. Mia p/2 ambe.
c/pieo em cerámice. c/verende. 2
qtoe. neacente. 1 WC eociel. l eac.
cot c/atulejo decoredo etá o teto.
áree de eerv. dep complete
p/empreg. 2 eleve intertone ender
veiedo, geredor próprio e geregem
demercede Ligue egore Peulo
Mirende fones ZS 320 7800 MA
231 3666 ZN 434 1888 (1S) 2 8
BOA VIAOSM - Div. de Lençe-
mentos Edf. Geeteno Senfilippo 1.
eac preço de lençemento. prádio
sob pilotis. eptoe emploe. c/-
verende. Mie boe. 2 qtM. dep
completes Ligue egore Peulo
Mirende Div. de lençemento fonM
Z. Sul 3267800 MeHt 231.3866
Z. Norte 434.1888. (18) 2 8

BOA VIAOSM - Div. de Ter-
ceirM. Ref. MA 180 eac. epto c/2
qtM c/eicetlfe Tebecow. sele elce-
tifede. WC eoc. cot ver e comprer.
Informeçôes e/Peulo Mirende fo-
nM 231 3886 Metrit. 326 7800 Z
Sul e 434.1617 Z. Norte Plentáo
permenente etá 21 OOhe (16) 2.8
BOA VIAOSM - Div de Ter-
ceiros. Ref. MA 184 eac. epto c/3
qtM. (1 eulte). ver. eele. corredor.
WC. dep. de empreg. Infs. c/Paulo
Mirende fones 231.3888. Metrit
328.7600 Z. Sul 434.1617 Z.
Norte. Plentáo permenente etá
21 OOhe (18) 2.8

BOA VIAOSM - Edf Qeránloe.
div. de lençementM 3 qtM (eulte).
eele c/ve> WC aoc cot. área de
eerv dep. de empreg 2 p/ender c/-
metenino e Mláo de feetM. gere-
gem no pilotis. entene FM e TV.
porteiro eletrônico. Peulo Mirende
vende 2. Sul fone 326.7800 ou
fone 231.3688 R. 20 ou fone
434.1888 2. Norte. (18) 2.8

BOA VIAOSM - Idf Kmllie lo-
pee qptos c/emple Mie. c/v$r 4
qtM. (1 suite). WC aoc. cope. cot.
dep compl. de empreg. área de
Mrv geregem no eubeolo e meia-
nino Vendes Peulo Mirende fonM
231 3666 remei 20 2. Sul
328 7600 e Z Norte 434 1888
(18) 2 

¦OA VIAOIM - Div. de Lança-
mentM. Centro de 6. Viagem e/2
qtoa (suite), elev. 76% )á vendldM.
pertinho da Churreecerle 0 Laça-
dor. Vendes Paulo Miranda. Z. fui:
Plentáo etá 21 ha Av. Domingos
Ferrelre. 2200 fa: 326-7600 Z.

Norte. 4J4-iai/ ou ma 231-
3666 remai 20 (16) 2.6

BOA VIAOSM - Olv. de Ter-
ceirM. Ref. ZS 188. Eac. apto. ne
Nevegentes. c/04 qtoa ver. emple
Mie. 02 veges no subsolo, etc em
12 meeM fino. Ugue egore Peulo
Mirende Olv. de TercelrM- fe: Z.
Sul: 328-7800. Metrit 231-3886
Z. Norte: 434-1886 (16) 2.8

BOA VIAOIM - Div de Ter-
cairos Ref. Z8 182. lac. apto. c/04
qtM. sendo 01 eulte) como opçáo.
er cond central. 02 geregene. no
subwlo. todos oe qtM. leMtlfedos.

Div. ds TercelrM de Peulo Mirende
fe: Z. Sul: 326-7600 Metrit: 231-
3666 Z. Norte: 434-1666 (16» 2.6

BOA VIAOIM - Idf. Keley. Div.
de lençamentM em rua dM Nave-
gentee. 161 prádlo c/10 enderM.
viete penorámlee. sptos de 3 e 2
qtM. eceb eacep Pleno direto a/R-
nenc. e comproveçáo de rende
Peulo Mirende Z. 8ul. vende fone:
326-7800. Z Norte: 434-1617 ou
Matrit: 231-3688 (18) 2.1

BOA VIAOIM - Div lançe-
manto 101. Collbrl, Rua Di Joaí
Lopee Junto eo n* 188 s/pllotis. sl
p/2 emb. einteMde 2 qtM. eoc..
cot.. WC eoc. belcáeo Inoa. lav.,
qto e WC de emp. pronto p/morer
Inform. Imoto. Suepe Ltde. FonM:
matrit: 231-6031 Dllal «31-2ÍII
a 431-2091 Plantio «trio atl ia
20 OOhe. (14) 2.6

BOA VIAOIM - Ref. 241. apto
com Mia. 2 qtM com móveie de
concreto, reveetldo de elcetlfe. co-
Unha. WC aoclal. «raa da —n..
gerage. 1 por endar. Inf. Imoto.
Suape Ltde. fonae: Metrit: 231-
>031 Filial 431-2MB a 431-
2691 Plantio dlêrlo até Ia 2000
he (14) 2.6

¦OA VIAOIM - Accioly lmò«ala
vende ótimo epto no Edf El Cerlbe
eele emple. 3 dormltôrioe c/ar-
miftoa WC compl copa coilnha.
terreço de Mrviço dep. compl. pere
empregede geregem. prádio revee-
tido em peetllhee preço fore de
aérla Cr* 3 100. Chaoaa no local
Cona. Aguiar n* 249) apto. 03 1*
ender. Inform. FonM: 227-4461 -

227-1676 (14) 2 

BOA VIAGEM - Con Aguier -
Vendo epto. 3* end c/3 qte e de-
mele dep. Tr. c/prop Fone- 224-
2014-CrMl 166 (6. 10 a 12)2 6

BOA VIAOSM - vendo ept* fino
éMb de 1* c/Mle, verendáo. c/-
viete p/m er. 3 qt*e c'srms. WC
suite, em cotm. cope. cm. dle-

lev. geregem. dep. p/emp. 6.800 8-
nenc Tr 341.3841 / 341.6776 /
341 8740 crMl 826. 2.6

BOA VIAOSM - Joelmer Sl-
quelre - Vende eac. ept* neeMnte
2 eleve., pilotie. Mie p/2 emtote. 2
qtM. som. cot dep. empregede.
grg próa. e colégio, supermercedo
e presteçáo Crf 40.000.00 8-
nenet* gerentido poupençe feclll-
tede fl*e Tr. R. Frei CeneM 66 7*
ender PABX: 224-6611 - 224-
6662 Unldede 183 (12) 2.8

BOA VIAOIM - Sebeetiáo
Oriendo VendemM ep. 2* ender.
neecente. c/elevedor. c/eele 2
embe.. eintekede c/verende. 3 dor-
mltôrioe c/erma embe (1 eulte). 2
WC compla. cotlnhe cvbelcáo inoa
e erma depend empreg compl..
geregem privet no pilotie. Crf
8 800.000.00. Perte repeeee
Apepe Infe. Av. JoSo de SerrM.
834, c/eetec For*e: 222-2822.
CrMl 88 reg. 18/62. (12. 14) 2 8

¦OA VIAOIM - motivo ttranaT
(repeeeo) ept* c/eele. 2 qt*s c/erma
cerejeire. WC em cotm. eetente.
cope-cot dep comp. p/emp.. ele-
vedor. pilotie e geregem. 1.300.

13 000 Tretar
341 3841/341 6776 / 341-6740
CrMl 626. 2.6

BOA VIAOSM - (aposso
contrato de ept* novo c/verende.
eele cerem. 2 qt*s c/locel p/erma
WC em coree. cope-cot. dep.

geregem. intert. port. eletrônico.

terreno, eeeumlr flnenc. Tratar
341.3641 / 341.6776 / 341-6740
Cred 626 2-6

BOA VIAOIM - Neceeeitemoe
de ept* e mmb em I. Vlegem nM
imedieçÔM entre Av. B. Vlegem e
Av. Doma Ferrelre e edjacánclee,
com 1. 2 3,4 e 6 qtM. eoce. pagt*
e viete ou em curto praw. Neg. Ur-
gente. MeiorM infa R. Or. CeriM
Chegee 117 - B. Viete F. 231-
0627 - 231-0468 (14) 2.6

BOA VIAOIM - Eetemoe ven-
dendo ôtimoe Apt*e c/2 qtM eoce
c/verende. Mie emple. WC eoc.
Prádlo em conetruçáo. c/2 eleve,
soes Espeteculer Inveetlmento -
Edf. Sáo Dimes. ôtims loceHteçáo
poupençe flae. tudo fecilltedo II-
gue 231-2006 e peçe infs Ven-
des Antônio Mirende Corret. Ae-
soe Creci 23 - Rue 46. n* 468
Espinhelro (14) - 2 8

BOA VIAOSM - Ref 177 Trens
vsrMl á domingo» Ferrelre. loceil-
teçáo nobre Edf Mertlnhe. d
verende. 03 qte. eoce eendo 01
suite, todoe c/ermárloe embut
Mie. cope cotinhe depend. empre-
gede demele requieitM Acetoemt*
de preço Incrível Crf
7 000000,00 e combiner Ugue
p/231-2006 e fele c/quem mele

Mirende CorretorM Aeeoc Fone:
231-2006. (14) 2 

BOA VIAOIM - Trenef. eacei.

cerámice, 2 qtoe. i
WC eoc. em coree. c
elo Inoa, árM de

Tratar Fona: 141-9941. 341-
1776. 341-6740. Cred 626. 2.1

novo c/verende, eele. 3 qtM. oAo-
Ml p/ermáriM. WC eoc. a eulte em

gem 4.200 total. AmHb cerro, tele-
fone ou terreno, raat. financ. Tr.
Fona: 341-3641. 341-6776. 341-
6*40 CrMl 626. 2-6

BOA VIAOIM - lençemento
«ando apt» c/2 • 3 «IS aala ampla.

teiro eletrônico, einel 180 mü,
maneai 30 mil Tratar 341-3641 /
341-6776 / 341-1740 CrMl 626
2J

BOA VIAOIM - vendo apt*
c/4qt*s eleet, eulte e WC eoc., armo
emto.. 3 Mies levebo. copo-cM,
dap p/amp cantral da da. I gara-
gane outooolo. Mláo ^aatM. 300
mts de mor. 1 p/ondor. praga
10 800. (repaoM p/mím). Tratar
341 -6776 / 341 -3641/341 -6740.
Cred 626 21

¦OA VIAOIM - Vendo apto. c/1
varandaa. ada ampla. 3 qtoa..

Vidro fuml. Praço: 9.940. «Ml
900 mil. «nana. 3400 UPCa. aaalto
Imdval ou carroa. Tr. Fpnaa 341-
3641. 341-6776. 341-6740.
Cred Hf. 2 

¦OA VIAOIM - Vamdo apto.
pronto p/morar, Varanda, aala
•mpla. 2 hgí aoc WC bo« aopa-

cot., dap. p/empregode.

mü. flnenc. 2.160 UPCe (re-
o). Treter Fone: 341-3641.
¦6776. 341-8740. Cred 826

^¦VIAOIM 

- Vendo opto. o/-

^^¦¦mIo. 
querto c/erm. emtoü-

^¦WCoodd, 
devedor. Mtado-

^^^^¦eequedriM de alumínio.
300 mta do mar. Prego 110 mil.
Tr. Fonaa: 341-3641 / 341-6776/
341-6740. Cred 626. 21

¦OA VIAOIM - Vendo apto. na

mtea. c/verendáe, Mis, 3 qtM. o/er-
márioe, elcatlfs, WC e eulte em
OOTM cAwa. cope 0M o/erma. dep.
p/empregede oompleta. 7.100 fa-
olllt.. aceita Imóvd menor valor. Tr.
Fonea: 341-3641. 341-6776.
341-6740. CrMl 626. 2 6

¦OA VIAOIM - Atençáo - 4
quertoe eoc.. 1 apto. por ender. 2
sdee. 2 WC toe., sendo 1 eulte, eo-
tinhe. dep. p/empregede. áree de
Mrviço. geregem no eub-eolo.
pleyground. 1 apto. por ender.
Preço pechinche, com perte já 8-
nenclede. Aproveite 4 quertM soe..
Meioree informeçôes. Rua Dr.
CeriM Chegas, n* 117 Bos Viete
Fone 231-0627 - 231-0466
(14) 21

BOA VIAOIM - Apt* e/3 qtM.
omo.. 1 suite, sdé p/3 emtoa o/-
viete p/o mer. verende. 2 banhe.
som., copa-cot.. árM edep. compl.

c/elMtHe Tebecow. ar oond.. ar-
máriM em cerejeire. Outro em Pie-
dada e/1 Mm1 de áree útH. Rey-
mundo OentM - Fone 221-2427.
CrMl 3434. (14) - 2.1

¦OA VIAOIM - Otlmo apto c/-
Mie p/2 emdentee. verende. 3
_ n i
embutidos, cotlnhe emple c/er-
mirio. dap compl. p/ampugada.
Iree de eerv. Infe. Imob. luepe
ltde Metrit: 231-8031. Filiei
431 2991 a 431-2991 Planllo
diário etá áe 20Q0he. (14) 2.6

¦OA VIAOIM - Comlaaérla
vando. apto com: tali. 2 qtoa. WC
soe . cope. oot: com ume cube de
eço inoa. geregem no pilotie, etc..
Tretar dleriemente ne Comleeárie
Pamambucana da Napôcloa Ltda.
Av. OentM 6erreto. idf. AIP. 1*
andar, a/101. 102. tonaa:
224 2422 a 224.2919. Craci 294.
(14) - 2 

¦OA VIAOIM - Rat 112 Pua
dos NevegentM. epto. c/ver Mie.
p/02 amba. 03 «toa. aoca. aando
01 eulte. oot emple. dep empreg
ôtime loceliteçáo. áree nobre,
preço ocedáo. Crf 6.000.000.00 á
viete Náo peres tempo, ligue hoje
meemo fone: 231-2006 VdM An-
tônio Mirende. Corret. Aeeoc. rue
46. 468 Eepinheiro. Plentáo diário
Crecl 23. (14) 2.6

BOA VIAOSM - Clnd Vende
eac epto novo c/viete p/o mer. c/-
Mie em L p/2 smbs.. 4 qtoa socisis
(1 suite), levebo. cope-cotinhe.
laoladoa. ároa da aar.. 2 «arapana.
pely-ground c/1 SOmte. de árM útM.
Acebemento de luao. AMltemM
cerro. td. e terreno ne treneegáo.
Tr. Rue Joeá de Alencer. 44. 8* an-
dar. conje 61/62. FonM: 221-
1888. 231-1316 (14) 2.6

BOA VIAOSM - ApertementM
ne Av 6 Vlegem R dM Nevegen-
taa a P da Satúbal com 3 a 4 qtoa.
•oca laultal 2 WC aooa ala amplaa.

gede e grga no subsolo. Pçe e par-
tlr de Crf 6 000.000.00 em 20 ou
40 meeM Tenho váriM coberture»
preçoe e pertlr de Crf
11.000.000.00 Infa. a vandaa com
ialalo Mala Fa 221-47M - 222-
6366 - 326 6466 (14) 2 6

¦OA VIAOIM - labaalllo
oralndo vondamoa apt. 3* pov. na
Navoganwa. c/lalarona. prddto 7
pava. c/alavador. 2 oltOoi racuado.

Mie . 3 dormitórios, benhdro com-

emp. áree eerviço ç^evenderie Crf
44.000.00 FadDtadoa. Ina Av. pis
da Barroa. 934 c/aatac lonoa 222-
2910 222-2170 craci N rag
117/91 19. 10. 11. U. 141 2 9

BOA VIAOBM - Arrecifes vende
lindo epto. com 2 qtM. grendM.
eele. cot., dep. completee
p/empregedes Tudo fino bom
goeto, etráe do 6m Vlegem Prde
Clube, pertinho de tudo. Pronto
pere morer. Treter c/ArrecIfee
Fone: PABX 328-1774 ArrodfM á
eepeddliode ne vendj de imóvele
ueedM e terrenos Crecl 3878.
(14) 2 

BOA VIAOSM - Arrecifes vende
epto beiro mer. 2 sultM c/srmáriM
emb . Mie 3 embe c/eetentM.
lembris. cops s cotinhe. WCB m
ciei Tudo finíssimo Mebemento
Preço Crf 3 20000000 Tr. Fone
PBX 325 1774 Proprietário vende
com ou Mm os móveis. Somos ss-
pecielitedos na vende de imóveis
usedoe e terrenos Creci 3678-
(14) 28

BOA VIAOSM - Comleeárie
vende. Edf Equlnôclo. com
verende. 2 Mies. 4 qtM. 2 suites.
WC soe., cops. cot.. 2 geregene.
esquedrie de elum. áree eerv.. etc
Treter dleriemente ne Comleeárie
Pernembueene (Inclusive domln-
gos s feriedM). Edf AIP. 1* ender.
s/101, fonss: 224 2422.
224 2616. CrMl 264 (14) - 2 8

BOA VIAOBM - Alberto Qudrot
Vende ept* Consdhdro Aguier.
Mie p/2 embientM c/pieo em már-
more. verende c/ermártoe. 4 qts
Mndo 1 eulte c/ennárioe embuti-
dM. 2 WC luao. ótima oot c/er-
mário a <

geregem eub-Mlo, Preço: Crf
7.600.000,00 Infa F: 261.4776.
Cred 3o66 (14) 2.6

BOA VIAOBM - Fernendo De-
fonte. Corretor espedsiiiedo em
Boe Viagem. Vendo ótlmM ept*s

verende. 2 qta eoc.. cm., dap.

peetllhM. 300
poupança em 101*
Celas, prest. 26 mM. Inf. R. Neve-
gentee. 2416. F: 326.0617.
326.6120. (12). 2.6

BOA VIAOBM - Fernendo Da-

nerdo de Peule 8. ^verende. aala
p/2 ambiont. 3 qts soe. c/erm. 2
WC eoc. eulte. cope cm. ^erm.
dep. emp. pilotis SfB acdta cerro
ou telefone ne treneeçáo. Crf
• 400.000.00 flnendedM Infa R.
R. NevegentM. 2416 Tda 326-
0617 326-6120. Regldro n* 307
(12) 21
B. VIAOIM - Idf. Iqulnódo Av.

verende 4 quertM, 2 euftea, levebo
granBa, oodnhe, deepenM I gare-

dM pagamento 36
fona 222-Off3. (14) 2 B

BOA VIAOBM - (RepaeM) Ba-
norte, apt* 303. neacente eda, p/3
amto. ver. 3 qts. sufte. WCB. soe.
capa. cm. dM. bdclo. inoa, deep
comp. garagem. pHotie, 2 deve-

notore Total: B.400.000.00, Binei:
300.000,00 Beldo eeeumlr Inf. e
Vendas Imob. NaMlmento 6
Nom. Ltda. R. do Hoep. 164 TI.
222.3647. (14) 2 6

IMÓVEIS

SEBASTIÃO ORLANDO

Av. Joáo de Barroa, 834-Boa Vista 

ANOS COMPRANDO. VENDENDO E ALUGANDO MELHOR.

Fones:

¦ 222.2522

-222.2570

-222.2910

L0JAS

CENTfta
Praca da Indepondtncia n° 12 - Toiofo-
ne (PABX) 231 0129 -Hor*riod«2aa5>

feiradasOB 00 »$ 18 00 Soxla-foira da*
OS 00 ts 21 horas

BOA VIAOEM

Av ConseiheiroAauiarn04880-(Shopping
Center Praia Sul) - Telefooo325 4534
HorSro de 2* a S' fSira daa 08:00 is
11 30adasl3 30*s17 00hora» Sexta-
feira das 08 00 *s 11 30 a das 13:30 »s
21 horas
Rua Padre Carapuceiro (Shopping Center
Recife)- Horinode2'a6*feiradas 10as
22 horas

CASA AMARCLA

Estrada do Arraial n° 3S8S - Telefone
268 6344 • Hordno de 2' a 5* feira das
08 00 is 11 30 e das 13 30 is 17 00
horas Sexla-fetra das 08 00 is 11 30 e
das 13 30 is 21 horas

0UN0A

Av Getulio Vargas n° 290 - loia 5 - Tele¬
fone 429 0406 - Horino de 2* a 5* feira
das 08 00 is 11 30edas 13 30 is 17ho-
ras Seita feira das 08 00 is 11 30 e das
13 30 as 21 rioras

MAPALENA
Homprepi) Madalena — Rua Henfica n«
870 Telefone227 2075 - Horinode2*a
b' feira dis 08 00 is 11 30 e das 13 30
as 17 00 horas Sexta-feira das 08 00 is
11 30 e das 13 30 is 21 horas

AFLfTOa

Bomprego Afiitos - Av Rosa e Silva n°
f 644 Hoririode2*a 5'feira das 08 00
as 11 30 e das 13 30 is 17:00 horas
Sexta-feira das 08 00 is 11:30 e das
13 30 is 21 horas

^^^^

IMOVEIS f Fones: 
]

A SEBASTlAO ORLANDO 

" 

22212570 I

Av. Joio do Barroa, 834-Boa Viate -222.2910

HA30 ANOS COMPRANDO. VENDENDO E ALUQANDO MELHOR.



CLASSIFICADOS Recife, sexta-feira, 12 de março de 1982 DIÁRIO DE PERNAMBUCO

BOA VIAQIM - Accloly Imóvel#
vanda na Nua Cona Aguiar, Idf
•recife, com Mia em taco. varanda
frontal. 2 dormitório# copa cotlnhe
cAwlcéo Inoa. terroço da aarvioo.
dap. oon.pl. p/empregodo. gorogem
pilotie, jarcNna. Preço aam con-
oortanta Cri 3.100 « combinar
Malhoraa Inform. lonaa: 227 «4»1
a 127117», Cracl 1461 |l«| 21

BOA VIAQIM - Arraclfaa vanda
ótimo apto. na Av. Boa Vlagam. d-
aala, 3 qtoa. (oulte). garg. aubaolo.
piac. ampla éraa da latar, Idf. Ana
Nery. Cri 1100 mil a vlata ou Crt
• 200 foco. Nag. urganta. motivo
vlagam do proprlet. Tr. c/Arraclfaa
f/PIX 326-1774. Somoa eepeciell-

a tarranoa Cracl 3171. (141 2.1
B. VIAQIM - Alberto Oudrot
Vanda: Kltlnata aala c/16 matroa.
quarto enorme. WC luao. cot. a
éraa da aarvlço, todo gradaado o
daaocupado Cr* 1.400 000.00 4
«laia Tratar Rua Abano Win-
dortey 44 ou pelo F 2664776
Crad 3366 (14) 2.Q
BOA VIAQIM - Ceoeforte Ref.
100 vanda apto tipo klta am faaa

nda ou outro tipo da comércio, dé-
aa toda aaalaténcla na obra nagó-
cio ótimo. prego nunca vlato Tratar
fonoe 2316014, 222-4746 a 341-
6476, dorlomowto (31) 2.6

•O* VIAQIM - Vando «na rua
••faltada, prédio «obra pllotla. d-
•M, J qu. lauiwl. 2 wca aociala a
ooUnhi c/aiula(o dac. da plntno.

200 mH, laldo financiado. Tr, P:
331-3710. Cml 1«03 1141 l.l

BOA VIAOIM - Ref. 214, apto
(rapaaaa). ótima locdltoçéo, gara-
gam aubaolo, olavador com
varanda, oeio ampla, 2 qtoa aoca,
(1 aulta) cotlnha, éraa da aarvlço,
dap. oompl. da ampragada. Inf.
imob Suapa Ltde Fona: 231-
6031. Plentéo dlérto até éa 2000
ha (14) 2.6

BOA VIAQIM - Imob 8uapa
Ltda Dlv amproand vanda Edf.
Solar da loa Vlagam. pronto p/-
morar, c/var. 3 qtoa. (1 aulta). al.
c/aaaoalho aintacado WC aoc.
garg. no aubaolo, Interf poup flua
inf» fa: matrlt: 231-6031. filial:
431-2666 a 431-2661 Plantéo
dlérto até éa 20 ha. (14)

BOA VIAQIM - Luauooo cober-
tura Rua doa Nevogentee. tudo fl
nlaalmo bom goaw. garg. para 6
corroo Arraclfaa vanda fac até 12
meeoe Apanaa Crt 26 6 mllhôaa.
Acaltam-aa até 3 eptoe manor
valor na tranaaçéo. Tr. F/PIX 326-
1774 Arraclfaa vanda mal hora a
mala réptdo. Cracl 3676 (14) 2.6

novoa com 3 qtoa. roca (aulta) 2
WC aoca. aala ampla, varanda, cot.,
dap ampragada a grg. Prédio com
elevo Rçe a partir da Crt
7 200000 am 20 maaaa flaoa ou
am 40 maaaa am ORTNo. Infa a
vandaa com I atolo Mala. R . 7 de
Setembro 604 Fa. 221 4766 -
222 6366 a 326 >416 (14) 2 6

QOA VIAQIM - Joaimar SI-
queira - Vando excelente Apt*
naacanta. 2 alava.. pllotla. aala p/2
embe, 2 qtoa. aoca.. cotlnha. dap
empr. garagem, próalmo a Colé
gio Supermercado Preataçéo Crt
40 000.00 Rnendomonto geren
tido. poupança facilitada flao Tra-
lar Rua Frei Canoca. 66 7* and.
PAIX. 224-6111. 224 6662 (12)
- 2.6

BOA VIAQIM - Apartamento# -
Vdo prédio novo aobra pllotla. apa-
naa 6 unidadaa 3 qtoa aoca (aulta)
2 WC aoca aala ampla copa cot.
dap ampragada a grg p/2 carroa
't Cri («OOOOO OO «nanei* la-
norte da 3 600 UPCe Acdte-oe
tarranoa no nagôclo. Inf a vandaa
com f ateio Mala. Fa 221-4716 -
222 6366 - 326 6466 (14) 2 6

QOA VIAQIM - Fernando Da-
fonte. Corretor oapaclalltado am

imóvel coneulte o noaao daparta-

•eguranva a no manor aapaço da
tampo. Infa R. Navogantaa. 2416
Tal. 326.0117 Buaca Automática
(12) 2.6

BOA VIAQIM - Idf Paloma.
Lançamento I próalmo ao Roa-
taurante Coata Brava. Vanda-aa
ótimo# aptoa c/2 qtoa. aoca..
varanda, aala ampla, cotlnha a da-
mala dependónclaa. Financiamento
garantido, Eacelenteo preço
Informe-aa p/fona: 231-2006.
Plantéo dlérlo. Vandaa: Antonk)
Miranda Corretora# Aaeocladoa.
Rua 46. n* 461 - Eopinhdro. Crad
23 (14) 2.6

¦OA VIAOIM - Barroa Corrala
lançamento vando edf Rogério Ma-
mMton, #lto na r. Cambolm. prédio
pllotla. #pto c/varanda, «ala. 03
quartoe. aulta. 02 WC eoc . cotl
nha área de eerv.. a dap compl.
p/ompreg entrar na av Boréo de
Souta Laéo. 1421, Binai
200 000.00. Infa c/o corretor de

plantio no local ou fona
231 6041. Cracl 175 1141 2 »

¦OA VIAOIM - Apto com 2
qtoa. aala. cotlnha dap compl
p/empregada ôtlma locallteçéo.
preço pechincha. Inf Imob 6uapa
Ltda. fonaa: Matrlt: 231 6031.
Filial: 431-2BB6 a 431-2661
Plantio dlérlo até éa 20:00 ha (14)
26

BOA VIAQIM - Apartamento -
Vdo. na Av. Cona. Aguiar, naa-
canta. 2 qtoa. aoca banheiro aala.
dap ampragada cot a ootoc no
pllotla Pç Crt 2.600 000.00 Inf. a
vanda com latolo Mala Fa 221-
4716 - 222-6300 326-6466 (14)
2.6

•OA VIAOIM - Aprovalta
Wamrada llndoa apt», prtdlot pilo-
tia ponalro alatrftnlco 2 garagana
ma aaliHada al plao carlmlca 3 qta
aociala alcala. 3 WC aoca. Hnda
aulta oopa cot. o/at. dabim até o
tato éraa aa» dap ampragada.
Preço Crt 3.000000.00 flnan-
ciado Tr. Idf Braallar aala 600
Talatona 234.1333 114) 2.1

BOA VIAQIM - (Rapaaaa). Apt*.
d aala. 3 qt*e d aicatlfa. WC ao-
dal. cot dap p/emp éraa da aar-
viço, gorogem Rua Alm. laldanha
da Oama. Praata. Crt 16 Mil. Infa.:
Geraldo Sacramento Rua Joeé 6o-
nlféclo. 636 - Torre. Fonaa:
227 3364 ou 321.4771. Crad:
661 (14) 2.1

¦OA VIAOIM - Vantura Imó-
vala. Vandamoa ótimo aparta-
manto ¦ llmda praia, prdilmo ao

o«.. 2 quartda. WC aodal. WC da
ampragada. C4 2.100.000.00. Tr.
Av. Gttúllo Va<«aa. 11M N: 431-
0702, 0127. 1021. Cracl 1171.
(14) 2.66 

QOA VIAQIM - O*, lançamento
Imob. tuapó Ltda.. vanda tdf. Fa-
blola. apto. c/varanda na al a aulta,
al trt amb. 3 qtoa. laultal WC aoa.
dap. comp p/emp., oot éraa da
aarv.. garg aubaolo próalmo ao
lançador Inform. Matrlt: 231-
6 031 flHd 321 2066 a 431 -26» t
Plantio dlérlo até éa 2000ha 114)
2 6 

MA VIAOIM - Imobiliária
Suapa Ltda. Ohr. lançamento Idf

c/haii aoa.. 2 alovadoraa apanaa I
aptoa p/andar, varanda, aala vri
amMentaa, 3 qtoa. laultal. WC un..

¦ rav. af* paatl-
ihitTlnf». ImoWHána luapa Lida.
Fonaa: Matrla: 221-1031. mal:
431-2111 a 431-2111 Fiando
dlérlo até éa IOMM. 11411.1

¦OA VIAOIM - lebaatllo

aaq. alumMo. vidro Ium4, prol.

aala aatar a lonlor, 3 dormltórloa
c/guarda roupão omba. II aullal. 2
banhalroa complatoa cotlnha ,
quarto a banholro amprag. Crt
I.K1.000.00 - infa.: Av. Joio do
lama. 134 o/oatac lonaa: 222-
2170 222-3122 cracl N rag
131101 II. 10. 11. 12. Ull

QOA VIAQIM - lebaatllo
Orlando. Vandamoa ap. 2* andar,
naacanta. c/alavador. c/aala 2
amba., elntakada, o/varanda. 3 dor-
mJtórfoa ç/arma amba (1 aulta), 2
WC oomple, cotlnha cAmIcIo Inoa
a arma. dapand. amprag. oompl.
garagam prfvat. no pllotla. Crt
6 600.000.00. Porta rapaaaa

634, c/aatac. Fonaa: 222-2622.
Cracl 61 rag. 11/12. (t. 10,11,12,
14) 2.1

BOA VIAQIM - lebaatllo
Orlando vandamoa ótimo aparta-
mentoe Av. Cona. Aguiar, prédio I

nítida IIlii¦ nlinlla iiMn ¦nvio, piiwi'1. erve #prvn#o#,
contém 1 aala aodal, 1 terraço tipo
varanda. 3 qtuartoa aociala. 1 ba-
nheiro eocla oompl. 1 cotlnha
oompl. dap- ampraag. c/qto WC
éraa aarvlço. lavandarla Crt
3.600.000,00 Infa Av Joéo da
6arroa. 134 o/aatac. fonaa 222-
1610, 22-2622 eraol 61 raf
166/61 (6. 10, 11, 12, 14) 2.6

BOA VIAQIM - Raf. 171, ótimo
ano com 3 qtoa. aolo. varanda. II
aulta). ootlnha. damala dapand. haN

tuapa Ltda. fona: 211-1031 pian-
tfo dlérlo eté éo 10:00 ho: (14)2,1
BOA VIAQIM - Raf. 141 -

aubaolo, varanda, aala ampla, 2
qtoa (1 aulta), ootlnha, éraa da aar-

gade. 2 devodoree. ótimo local. H
formeçóea Imob. tuapa Ltda.
Fona: 231-6031. Plantio dlérlo
•té és 2000 ha (14) 21

QOA VIAQIM - Barroa Corrala -

Prédio pllotla com 06
apto* com varanda, sala ampla, 03
um (MIM) 02 WC eocHHHH

ampragada. tlnal: Crt
200.000,00. Moloree Informaçóoa
com o corretor do plantio no local
ou p/fone: 231-0040. Crad 676
(14) :¦
#UA VIAQIM - Barreto Agta.
Imob. vende, ótimo apto na Do-
mingoe Ferreira, dl qtoa. aala. plao

éraa térraa. Crt 3.200.000,
reoabe-oe carro, terreno, tal. na
treneeçéo. Tr. Av. Proa Konnody.
41, Piedade, fono: 341.3676. Cracl
377. (14) - 2 

BOA VIAQIM - Luauoaa cober
tura Rua doe Navagantaa. Tudo fl-
nlaalmo bom goeto. Qaragam pora
6 carroa. Arraclfaa vanda facilitado
até 12 meeoe. Preço boaa Crt 26.6
mHhóea. Acdtam-ee até 3 aptoa.
menor valor na tranaaçéo. Tr c/Dr.
Mendonça (hor. comerclall fone:
326-1774 a ferladoa Fone: 326-
2673. Arrodfae vanda melhor e
mole répldo. Crod 3676. (14)

QOA VIAQIM - Almeida Prmo-
céo da Vendae Ltda. Lançamento.
Vendemoa excelente apto. a 60
mta. do mor. ótima lòcalltaçéo a
partir de Crt 6 000000.00 frente
para o mar. c/3 a 4 quartoe aoc..
edoo. 2 WC aoc.. aando 1 aulta. co-
tinha. dap. p/ampragada. garagam
no eub-eoio Aproveite preço flao
em 20 meeea Inédito. Informe-
çóea: Rua Dr Cerloe Chogaa. n*
117 Boa Vlata Fono: 231-0627 -
231-0466. (14) 2.0

BOA VIAQ6M - I Xavier Vde
opto c/2 qta. ^1 eufto. eale ampla,
dap. empr compl.. garagem, eob-
püotia Sinal Crt 200 mil a pou-
pança facilitada, Rnanciamento
polo S. F H. com mono Crt
24.000. Tratar Rua Padre Olor-
dano. 260. 6oe Viagem Cracl 667

com eegurança e repidet Fone:
326-2672 (14)

0. VIAQIM - Vandamoa aptoa a
SOm do mor proço 10 maaaa flao
opto. em fooe oonotruçlo c/2 gron-
daa aalaa, 4 quartoe c/aulta,
varanda, oadnha. ealéo faata 3 ala-
vadaraa, 2 garagana privetivea da-
meie acabamento luao treter La-
doraon Brito fono 222-0303. (14)
2J

BOA VIAQIM - Arrodfoe vende
ótimo apto. é ma Frandeoo Cunha,
com aala, 2 dormltórloa grendee,
WCI aocial, oot. c/pi# Inoa. dep

gom, etc. preço Crt 3.600 mN.
ecdte-ee flnondamanto 6FM. tra-
tar c/Arrodfae PBX 326.1774
Arradfaa vanda melhor o mala ré-
pido Crod 367t. (14) 2 6

a. VIAOIM - M. Aruona vanda-
moa um apto novo nunoa habitado

2 quartoe oodoie c/aufta 1 WC ao-
ciai. cotlnha elevador, gorogom
aubaolo pllotla a damola dapondtn-

222-0313 1141 3.1

¦OA VIAOIM - Coaatorto vanda
Ref. 120 linde coberture de frente

p/o mar. oom 4 qtoa. aulta. 2 aalaa

granda éra a damala dapa Tr Ia:
231-6014. 222-4746. 341-6476
Dierlemente. (31) 2 

¦OA VIAOIM - Raf 246 apto
ótlmemente localltedo c/aaie am-
pia. 2 qtoa.. WC aoc . varende. dep
compl empregede. cotlnhe. éree
de aervlço. Crt 2.660 000.00 Inf#
imobillérl# Suape Ltda Fonea:
231 6031 Plantéo dlérlo eté ée
20Q0he. (14) 2.6

¦OA VIAOIM - «al 241 Apto.
c/aala. 2 quartoa. ootlnha. WC aoc..
WC da ampragada. éraa da aarvlço
c/lavandarla. 2 alavadoraa, ótimo
praao. Inla ImobHlérla luapa Lida.
Fonoa: Matrlt: 331-1031. Flantlo
dlérlo até éa 2000 ha. (14) 2.6

¦OA VIAOIM - Com 3 qtoa
mc.. aala p/2 ambo.. varando,
copa-ooalnha. irão do aarv.. pllotla
ale. Tamoa tambdm Apl» tíl qloa a

praataaôaa do Cr» 11 m» c/pou-
pança fl«a tadmada. Tratar a/Hav-
mundo Oamaa - Fono 221-2427
Crod 3434. 1141 - 1.1

¦OA VIAOIM - Caaaforta raf.
061 vende ótimo apto. com
tarraço. aala. 3 quartoa o/armértoa
WC aocid. cotlnha o/orm. dap.

Crt 16 i
231-6014 - 222-4746 - 341
•471 dlariamanta 1311 3.1

BOA VIAQIM - Idf. Canina -
linda arquitetura. Atançéo. tronaRro
contrato da 2 llndoa Apt*a. 1' and.
da frente (outro 12* and., amboa
na Cana Aguiar), naaoanta. ger ,
aubaolo. plav-ground. 2 alava, In-

carlmlca. arma amBta na Nb. 3
qtaa aoc c/arma embts . 2 WC
(aulta) c/dowd, ótima oot. o doe-
p*naa. érea aorv.. dopa oompl.
empr. tlnal Crt 3.400 mil. praat.
maneai: Crt 60 ml. Tratar fonaa:
32M107 a 326-2303. (14) - 21

QOA VIAQIM - Oportunidade:

proço da mareado, por motivo da
vlagam, o mdhpr Apt* do prédio. |é
r>»prmada. 10* and. da frente,

garaja nénli. 1 alava.. aollo da

3 qtaa aac. aando 2^^l
varanda*. 2 WC aoc (auheTtudo
mérmoro. l«v«bo. «os., pl« Inoa 2
cubaa. Ma aan.. dapa aampi.
Fraao Cri II mlIMoa. aondo
7.200 mH a aar «nono. Fraot man-
ad Crt 100 mH. Fonor 320-1107
• 326-2303 (Mdto Imóvd oomo
p<rf do p«g«monto). (14) - 2.1

¦OA VIAOIM - Lançamanto.
Idf. Fanoka lampala última» uni-
dadaa. ApiH Ia 3 o I qtoa. aondo 1
aulta. varanda panartnMeo. aala a/2
amba.. ootlnha. éraa da aarv. a dap.
ampr. Frédlo c/lntarfona, antar.
oolattva do TV. I alava. Acaba-
manta da 1'. Tratar fono 131-
1001. Vandaa: AnMnlo Miranda
Correi Aaooc. • Rua 4t, n* 411 •
laplnhalro Cracl II. Flantéo
dlérlo. (14) - 2.1

o/érae útil de ItOm1. tltuede na
Cona. Aguiar, neeoonte, c/4 qtoa
toei aando 1 auüa. todoa c/arm.
embtit.. Unhe tdof6nloe o demela
depa. Locallteçéo nobre. Inf# p/-
fone 231-2006. Vendee: Antônio
Mlrende Corret. Aeeodc. - Rua 46.
n* 466 • Caplnbdro Plentéo dlérto
eté 16 he. Cred 23. (14) > 2 6

QOA VIAQIM - lerroe Correia
Lanç. vende Idf. tente Fé. prédio
pllotie, e/ade. 3 qtoa (euRe). 2 WC
aoc, oot. éree de eerv. e dep.
oompl. p/omp. eltuedo no R. Cru-
toboe do Forte (entrar ne Av. terlo
do tomo Leio. n» 1341) dnel
110.000,00 moloree Infa c^o corre-
tor do plent6o no locel ou pftone
231.6040 Crod 676 (14) 2.6

QOA VIAQIM - lerroe Correio
Lanç. vende Idf. Rogério Hamilton
prédio plebe, e/l eptoe c/ver aele
amplo. 3 qtoe (euRe). 2 WC eoc,
ooe. éraa da aarv. a dep. oompl.
p/omp. eind 200000.00 meloroe
Infa oom o corretor de plontlo no
loeal ou pflone 231.1041 Crod
671 (14) 2.1

QOA VIAQIM - Atençlo -

epto novo. fronte pare o mor. en-
dar dto (12* ender). c/verende. 2
adee. 4 quertoe ooe., 2 WC eoe..

aolo. Inédito 20 meeoe pore peger.

meçôee. Rue Or. Cerloe Chegoe, n*
117 - 6oe Vlote Fone: 231-0627
- 231-0466 Crod 261 (14) 2.1

BOA VIAQIM - lerroe Correio
|«H|t * — Káêâ A A. A•onç. vonoo aor. mireeoi. preao
pllotie. aptoa o/aele. empie, 3 qtoe
eoe. (euRe). 2 WC eoc. oot. éree de
aorv. e dep. oompl. f^omp. dnel
200.000.00 Inf. pflone 231 6046
Cred 171 (14) 2.1

BOA VIAQIM - lerroe Corrde
(IC:14I) vendo epto 301 do Idf.
Caee Orando. eRuedo ne R. Cônego
lomou do 14 lorroto 171 prédio
pNode. dov. epto c/ade emple p/2
amb. 4 qtoe aoddo (aondo 1 auhe).
WC ooe. ooe. éree de eerv. o dep.
oompl. poro emp. eind 100.000.00
Inf. t/l. 121.1041 Cracl 171 1141
2J

BOA VIAQIM - (Lindo Aperte-
manto). Vendo e/4 qtoa eoe. ne Av.
Cona Aguler, do frente. 1* end., 1

4 qtoa. eoe. c/arma embta. 2 WC
(ouRol, Hnda oot. etule^o eté o teto,
depa oompl. empr., pie Inoa, éree
oorv. Preço Crt I mllhôee é vlote.
(AeoRo flnencdre o Imóvd I. Vle-
gom) oomo porte do pego monto
Trotar fanae: 320-1107 o 321-
2303. (14) - 2.1

OOA VIAOIM - Vando laapata-
culer eponomento o/4 qtoa eoc.).
Atençlo: oontém 2 geregene, oub-
aolo. 2 eleva, pley-ground. Interfo-
nee. eollo de foetee. goredor
próprio, locollteçlo eaeelonte
(entro Cone. Aguler o Domlngoo
Ferreiro, próa. Antônio Fdcéo). pró-

2* ender, 2 edee em
oorlmloo. aondo 1 em "L", 4 qtoa
aoa. c^arma embta o voronde. 2
WC iw (eufto). ótimo oot. o eope-

empr. Fonoe: 32I-I107 o 321-
2303. AooRo Ca» Caconómice ou
Imóvd menor vetor (10 mllhôee)
1141 - 1.1

- Lindo prédio.
Apt* nooconto.

Cona Aguiar. 4*
2 eleva, gorogo^n

eecede. 3 qtoa
embta. 2 WC eoc
u outra ode. oot. c/e-

próa Cd Sf Morte Proço Crt 6.6
mHhôoo é vlote. Troter fonoe: 326-
1107 o 321-2303. (14) - 2.1
BOA VtAQIM - (Locdltocdo ee-
poteouier) Vendo oaoolente Apt*
7* end. do Rente p/Av. Cone.
Aguler, nooconto, ventHedledmo,
#lto no molhor locol do I. Vlogem,
prbdmo Bomprooo. Igreie. Ferm4-
do. Podarlo etc., oontondo dtlme
ode e/vorondo. 3 qtoe. eoe. o/erma
embta. 2 WC (euRe) o ooe. tjdo
c/etul dooorode. Prédio c/pllotle. 2
deva, ger. pHvodve. Preço Crt
7 600 mil é viete Troter fonoe:
320-0107 o 321-2303. (14) - 2.1

BOA VIAQIM - lopetoeutor

tooulor B* end. dblov pllode.^^er
p/2 corroo, edo o c/10 mta de
comprimento, pleo em mérmoro. 3

embta.. 2 WC eoc (eufto). depa

eefoltede. próa. Av. Domlngeo
Ferreiro, tlnd Crt 3.100 mN. ooMo
li Rnana. am ORTN, direto do
proprfotôrlo. em 10 moeo. Fonoe:
32M107 o 321-2303. (14) - 2.1

BOA VIAQIM - Pormuto eton-
çéo: MegnfReo opt* e Av. I. Vle-
gom ^2 ele. 4 qtoa ooce. piocine. 2
WC eoe. eondo 1 eufto, cope cot.. 2

i. 2 grg# no

flnendode. Acolte-ee opt* com 3 o
4 qtoe. ooce no Av. I Vtegem infa
R. Dr. Cerloe Chegoe 117 - I.
Vlote. Fe. 231-0127 - 231-0466
(14) 2.6

BOA VIAOIM - Av I Vtegem -
Lençemento - Almelde vende
megna opt* c/vorende. 3 d#. 4
qtoa #oce. 3 WC eoc. eondo 2 eul-

de eerv. 3 eleva grg no subsolo.
Aproveite preço de lonçomonto s
você tem 36 meeoe pore peger
Infs. R Dr Cerloe Chegoe 117-6
Vido Fe. 231-0627 - 231-0466
114) 2 

BOA VIAQIM - Lençemento -
Inédito 20 meeoe Rio pronto poro
mor, próximo eo colégio lt* Morte
(novo) rue cdçede c/2 de, 3 qtoa
eooo. 2 WC ooee. eondo 1 oulte.
cot. dep. p/ompreg éree de eerv.. 2
eleve, e pertlr de Cr|
7.200.000.00 em 20 meeoe Rio

Infa R Dr. Cerloe Chegoe 117-1.
Vlote. Fa 231-0027 - 231-0411
(14) 2.0

OOA VIMIM - Fachlncha: Crt
100 nM do «mal a 2.100 mu p/C.,
loonômleo. Proet. Crt 30 mH.
Vanda Apt* tdrrao lataral na Av.
Cona. Aguiar, deeocupoda. gre-

prfvot.. eala. ooe. eMop.. 3 qtoa
eoe. e/arma embta. 1 WC eoe..
depa oompl. empr. IRo Imodi-

Cona Aguler. Crt 3 mllhôee é
vtota. Tem quem pegue Crt 30 mH
da alugual. Chovaa p/fonaa; 131-
1107 o 321-2303. (14) - 2.1

QOA VIAQIM - Ropeeee ei-
odento Apt* do Rente, neeoonte, 3*

aupar vantuado. rua aafaltada. loaal
colmo, ônlbue ne porte, ótima edo
c/varanda 3 qloa. aoc. a/arma
amb». I WC aoa. lauiwl. dapa.

lind Crt 2 mllhôee. tddo )é R-
nane. 13 onoe. praat. etuel Crt 31
mil. Tratar fanae: 321-1107 e
331-2101. (1«l - I I 

BOA VIAQIM - Arrodfoe vende
aoa. apto a/4 qtoa. oferm laultal.
var. granda ia*, p/01 carroa, no
lubeeH. bodedmo viete poro o mor.
Crt 14 mHhôoo foc preço Rao. Tr.
a/ArroaHaa FIX 111-1774 Arra-
cifaa vanda malho, a mala répldo,
Cred 3171. (14) 2.1

ótimo epto. do frente ne Av. Cona
Aguiar, ator. do em L. p/02 omba
1 qtoa aulta. c/arma. damala dapa.
boa loeaiiiaçio. tr. e/Arraaifaa
f/FIX 121-1774 lomoa aapaclall-

Cred 3171. (14) 2 t

allantaa paro aamprpr apioa. am I.
Vlagam. aom 1 o 4 donmta. aulta.
damala «apa. prplbilnala Navagan-
taa, Av. I. Vlagam. ou adlaalnalaa.
Ira. proprlota. intaraaaadea.
qudrem por gontllete conteoter
oonoaco FIX 111-17*4. lomoa

«ala uaadoa a tarranoa Craal 1171.
(14) IJ

¦OA VIAOIM - labaatléo
Orlando Vanda «limo apto. Idf. I
pava aoniando: aala aoa. c/I amba.

4 dormHa. aoaa. alaat. 2 banhalroa.
II aultal. da

a/3 auboa Crt 11.000.000.00 fac.
Infa. Av. Joéo do larroa, 134 c/aa-
taa. Ia: 222-2110. 212-2170.
111-2121 Craol II rag. 11M1.
11-10-11-11-1*1 II

QOA VIAQIM - Ref 200 Vde-
ao bem em frente eo Cd Ste
Merie, ótimo epto. c/ocob. de 1* to-
telmonto neec c/ver solo p/02
emtoe 03 qtoe. ooce. aondo 01
eulte. todo# c/erm# embo dep
ompreg. copo-oot ótimo preço
Crt ¦ 000.000.00. tando Crt
2.600.000,00 |é flnanc. Proet Crt
34 000.00 Infa 231-2006 Voea
Antônio Mlrende Corret. Aoeoc
(14) 2.B

BOA VIAQ6M - Idf. Mebel. Un-
çomonto. Pronto p/morer. ôtlmoe
eptoe. o/02 qtoe. aoca. var. oeio em
L todo dntocedo, oot. emple éree
de eerv. dep. ompreg. oompl. ótimo
preço. Binei Crt 66.660.00 Prédio
a/pltotte, próa. eo reet. Coato Breve.
Aproveito rodem p «unldede#l
Colee Iguel nunca #e vlui Infa. 231 -
2000. Antônio Mirando Corret. Ao-
ooe. Croc! 23 (14) 2.1

QOA VIAQIM - Fernendo De-
fonte. Corretor eapeclelltedo em
boa Vtegem Vendo ôtlmoe opt*#
pronto p/morer. defronte, ode.
voronde. 2 qta ooe.. cot . dep.
ompreg., pllotie. fino ocobemento.
eerlmlce. pottllheo. 300 mil de
pouponçe em 10 meeoe. reet pde
Celxe. proet 21 mil. Inf. R. Neve-
•entoe, 2411. F: 3210117.
32B.B120. 112). 2.1

BOA VIAQIM - Femendo De-
fonte. Corretor eopeciolliedo em
Boe Vtegem Vendo ótimo opt*. Av.
Cone. Aguler. de frente, nooconto.
c/ode emple. 3 qta eoc. c/erm.
oot.. dep. emp.. pllotla. é 160m de
prole. Crt 4.600000.00 Inf R.
Nevogentee. 2416. T: 326 0017,
320.B120. Reglatro n* 313 (12).
2.B

BOA VIAQIM - Coeoforte dlv
do omproondlmentoe vende nptoe
edf. Ilho Mejorce, com 3 dorm.
(oulte). oeIo c/eopeçooe voronde.
cope-cotinho. dep. completeo,
pioyground. #eléo do fedoo. 2
geregene, 2 dov . goredor centrei
do gôe. entene coletivo, interfone.
Trator «onoa . 231-101*. dlarla-
monte (metrii) o 341-6476 (dend
ou» (2B) 2.1

BOA VIAQIM - Coeoforte dlv.

edf. Ilho do Theooe com 3 qtoe.
(oulte). banheiro ooclel com er-
mérioe. ooie 2 emb. voronde. cope
o cotlnhe c/ormérloo. éreo de oorv..
dep. p/omp . 3 olov , Interfone, on-
tone coletivo, goredor de onerglo.
pioyground. eeléo do feoteo. 2
geregene no oubodo. Troter fonoe:
231-0014 (motrtt) o 341-1471
(otond eul). (21) 2.1

BOA VIAQIM - Coeoforte dlv
omproondlmentoe vendo opto. Edf
Morte Gullhermlno com 03 qtoe.
(oulte) voronde. oolo em L. cope-
cotlnhe, éreo de oorv. dep. empro-
gedo. gorogom no oub-oolo. Troter
fonoe: 231-1014 (motrtt) o 341-
6470 (otond eul) (26) 2.6

BOA VIAQ6M - Coeoforte Dlv
Empreendimento# vende opto. Cdf.
Ilho do Sen Pletro, com voronde.
oolo 2 emb„ 3 qtoe. (euRe). copo.
codnhe, éreo de aorv. dep. com-
pletoe. Troter fonoe: 231-6014
(motrit) o 341-6476 (otond eul)
(20) 2.6

BOA VIAQIM - Lonçomonto.
Edf Pelomo Reatam poucoo uni-
dodee. prédio próa. eo Reotouronte
Coeto Breve, ôtlmoe eptoe. c/02
qtoe. ooce ver. edo emple. cot WC
o demole depo flnanc. premido
dnd Crt 46 000,00 poup. flxo Tr.
fono: 231-2006 Vdoe Antônio
Mlrende Corret Aoeoc Rue 46.
400 Eopinhdro. Crecl 23 dentéo
dlérlo. (14) 2 

BOA VIAQIM - Accloly Imóvel o
vendo no Id. Almelde Oorrot flnle-
d mo opto. oom ode p/2 omblentee
em mármore, voronde. 4 quertoe
oodoie. oulte. 2 WCo ooclolo. or-
mérioe. ombctldoo copo cotlnhe.
terroço de oorvtço. dep. compl.
p/emprogede. gorogom. oubodo..?
vegee 2 devodoree. entene ede-
tive. nooconto. Rue Iruno Velooo
161 Inform Fonoe: 227 4461 -
227-1670 crod 1466 (14) 2 6
BOA VIAQ6M - Acdolv lmóvo'e

oolo. duplo, voronde, 3 quertoe eo-
dele, oulte. ormérioo embuttdoe.

dor próprio entene colotlve. centrei
do gôe. Jerdlne. neeoonte epto 60 '.

Infor Fonoe: 227-4461 - 227-
1670 Crod 1466 (14) 2 6

OOA VIAOIM - Imob. luapa
Ltda Dlv. omproondlmentoe, vende
Edf Bolor do Boe Vlegom pronto
p/moror c/verende, 3 qtoe. (1
euRe). d. c/ooooolho dntocedo. WC
eoc.. gorg. no ouboolo. Interi poup.
Rxe Inform. Imob, Suope Ltdo. fo-
noa matrlt: 2I1-KI1 hllal 431-
2111 o 431-2111 Flanléo dlérlo
eté éo 20:00he. (14) 2 6 

¦OA VIAOIM - L Xavlar Vda
opto o Beiro Mor o Novegontee.
pronto# o em conetruçéo c/3 o 4
qte, c/1 eulte o geregam poro 2
corroo. Motoro# lnform#çôee pelo
fone 326 2672 Troter Rue Podre
Giordono 260 B Vlegom Crecl
gg7 Vendemo# e elugomoe #eu
imóvel com oeguronço o repidet
Coneultem-no# # teréo euo melhor
opçôo (14) 2.6

BOA VIAQ6M - Aproveite -
Lençemento em fooe de ocobe
monto em dano rue doe Novegon-
toe. c/verend# 3 ooleo 4 quertoe
eoc.. 3 WC eoc.. eondo 2 euiteo.
cope cotlnhe. 2 geregene no oub-
edo, Oportunidede 20 meeoe pore
você peger Morquo ume hor# com
nooeo corretor Informoçôee. Ruo
Dr. Cerloe Chegoe. n* 117 Roo
Vleie Fone 231-0627 - 231-
0460, (14) 2.1

BOA VIAOIM - Ruo doe Novo-
gentee - Almelde vende excelente
epto. ender elto c/vorendo. 2 edoo.
3 quertoe eoc., 2 WC eoc.. eondo 1
oulte. cotlnhe dep. p/ompregodo.
garagem no oub-oolo Pronto poro
morar. Aprovdto preço fecllltodo
em 20 meeoe. Cheveo. Rue Dr.
Cerloe Chegoe. n* 117 - Fono:
231-0027 - 231-0411 (14) 21

I. VISTA
3

¦OA VISTA - Dlvlaio da Tar.
calroa Itaf MA 230 (»c apto d-
oolo poro 02 embo. ver 03 qtoe
(01 oulte). todoo c/ormo cope-cot
dep. compl éreo de oorv Infa d¦
Peulo Mlrende Fe: 231-3666
Motrit: 326-7600 Z. Sul 434-
1117 Z Norta 1111 2.1

BOA VIBTA - Divloéo de Ter-
ceiroe Ref. MA 244 Soo Vido
Exc. opto c/03 qtoe oolo. WC eoc
éree do eerv dep compl. poro
ompreg. prédio com 02 elevo
eondo 02 qtoe. por ender Infa com
Paulo Mlrende fo 231-3666
Motrit: 326-7600 Z Sul e 434-
1117 2. Norte. (16) 2.6

BOA VIBTA - Vende-ee epto.
704. Moco I.. Av. Joio da larroa.
033. Negócio oom tntermedlério.
Fone: 261-2663. Edvoldo. (10.11.
12. 13. 16 e 16) 2.1

QOA VIQTA - Ref 241 - Apt* d•
oolo. 2 qtoe . cot WC eoc.. dep
oompl. p/ompr.. éreo do eerv c/Io-
vendorle. 2 devo . ótimo preço
Infe.. Imob luepo Ltdo. Fone#
Metrlt 231-6031 Plontlo dlérto
eté ée 20 00 ho. (14) - 2 6

¦OA VISTA - Caaaforta vanda
ref. 116 e 117 2 ôtlmoe eptoe
próa. eo centro com: 2 o 3 qtoe
aala WC dap compl éraa da aonr
dov o demeio depo. Tr fo: 231-
0014 222 4741. 341-1471
Diariamente (31) 21

QOA VIQTA - Ref 241. epto d-
aolo. 2 qtoa. oot WC aoc dap.
oomp. p/emp., éree de oorv.. c/le-
vendorle. 2 deve., ótimo preço m-
jrm imob. luepo Ltdo. f**»e:

Metrlt 231.1031.Plentéo «éno
a* Io 1000 ha. 1141 - ' è

BOA VIITA - Ôtlmo apto. e/aala
emple, 2 qtoe.. WC eoc. cot dep.
oompl. p/ompregode. guerde
roupeo embutido#, odento. gre-
deedo. pleo elntocodo. informoçôee
Imobllérlo luepo Ltde. Fonoe
Matrlt: 231-6031. Filial: 431-
2006 a 431-2661 Plentéo dlérlo
eté ôe 2000he (14) 2.6

BOA VIBTA - Vendo oxcdento
oportemento c/oolo pore 2 embien-
toe. 4 qta ooe#.. eondo um «uito.
todoo com ormérioo. benhe.*oe
eooo . cotlnhe. éree do oervlçoo.
qto o benhelro p/omprogede. troter
Ruo Reguelro Coeto n* 102. Fone:
266-2412 Plentéo dlérto c/ld-
veido. Compro, vendo, elugo o per-
muto. (14) 2 6

BOA VIBTA - Ref 161. Vende-
•o ne Vloconde do tueeoune. ôtlmo
Apt* c/llnde vlote penorémlae. 3
qtoe. ooea. ode emple. dap. empr.
Freço eaeelonte Crt
3,700.000.00, Ugue egore néo
perco tempo: fone 231-2006. o
que é bom duro pouco Vendee:
Antônio Mlrende Corret Aoeoc. -
Rue 41. n* 411 - Eopinhdro. Crecl
23 (14) - 2.1

BOA VIBTA - Pechinche - Ven-
demoo ôtlmo pot* prédio novo.
próximo eo centro, c^eele. 3 quer-
toe eoc 2 WC eoc., eondo 1 oulte.
cotlnhe. dep. p/ompregode éree de
oorvtço. ormérioo ombutldoo. Proço
de oportunidede. negócio urgente
Motivo Superior com porte feclll-
todo. Metoreo Informoçôee Ruo Dr.
Cerloe Chegoe. n* 117 Boe Vide.
Fone: 231-0466 - 231-0627.
(14) 2.1

BOA VIBTA - Comtooério vende,
opto com voronde. ode 2 embo 3
qtoe (1 oulte). todoo c/erma amba.
WC eoc.. oopo. cot., dep. emp.,
c/ermértoe, éreo oorv., locel pore
méqulno de lovor. pinturo novo.
ôtlmo locellt Troter dierlemente ne
Av. Dontoo lorroto. 171. fone:
224.2422. Cred 214. (14) - 21
BOA VIQTA - Comlooério vende,
epto com: ooie emple. qto. WC.
cope. pinturo nove. etc Locolito-
çéo provilegiedo. perto do Clnome
Mo Luit. Troter dlertemente ne Co-
mlooérie Pemembucene Nogôcioe.
Av. Dentee loreto. Idf AIP. 1* en-
der. a/101. 102. fonoe: 224.2422.
Crecl 214. (14) - 21

BOA VIBTA - Clnd vendo ótimo
epto ne oontlnueçéo de Cde. de I.
Vlote. próa. eo Derby e/1 ode p/2
omba. ver.. 1 qto. ooclel c/tocd
p/erm. embutido. WC ooclel, éree
de oorv., lov.. aobr# pilotie. ^Interf.
2 eleve. Peno flnenc. p/IFH. Pou-
ponçe: Acoltemoo. cerro. tol.
terreno ne treneeçéo. Tr. R. Joeé de
Alencer, 44. 6* ender, conj. 61/62
Fonoe: 221-1666, 231-1316. (14)
2J

BOA VIBTA - Sobeotlôo Ortendo.
Vondemoo op. 4* pov nooconto.
prédio pilotie. c/olovedor. eeléo 2
embo. 2 dormltórtoe. (1 eulte). 2
WC completoo. eope. cotlnhe.

gedo. gorogom pllotie. Crt
6.000.000,00 podendo oor Rnon-
dedo. CEF. Infe. Av. Joôo do
6orroo. 634. c/edoc. fonoe: 222-
2622 Crecl 66 rog. 16/12 (12.
14) 2.6

BOA VISTA - Sebootllo Ortendo
vendemo# op. 4* pevlmento nee-
conte, prédio dlotlo dov. oolo eeléo
7 ambientei 2 dormltórtoe (1
eu.'ai 2 benhelro# completoo. cope
cotlnhe comd dep empregede.
gorogom dlotlo Crt 6 000.000.00
podendo oer flnonclodo CEF Infa
Av Joôo do 6orroe. 134 c/oetec
fonoe 222-2110 222-2670 222-
2622 Crecl 68 rog. 16/12 (6. 10.
11, 12, 14) 2.6

BOA VIBTA - Sobeotlôo Ortendo
Vondemoo op. 4* pov nooconto.
prédio pilotie c/devedor, eeléo 2
embo. 2 dormltórtoe (1 oulte). 2
WC completoo. oopo codnhe. com-
ploto dopondénclo do emprogodo,
gorogom dlotlo. Crt 6 000.000.00
Podendo oor flnendedo. CEF. Infa
Av. Joôo de 6orroe. 634. c/edoc.
Fonoe: 222-2622 Crod 66 rog.
16/12. (I. 10. 11. 12, 14) 2.1

BOA VIBTA - moro no centro de
cidodo. porto do tudo. Vondemoo
exceientoo eptoe. c/llnde vlote
pnorémtce do Rio Cepibortbe o do
mor. oolo p/02 embta 03 qta ooce.
c/ormér. embut. codnhe emple d-
dooponoo. dep. ompreg. opta c/ou
o/gerogem.. Prédio c/02 dovda
eooo. Vdeo. Antônio Mlrende

Eopinhdro Fone. 231-2006 Plen-
téo dlérlo Crecl 23 (14) 2.6

c J

CAMPO QRANOI - Dlv. de
Lanç. Motrtt: edf. Port Trouvlllo.
prédio oobre pilotie. c/elev. opto.
oolo. c/ver. 2 qtoe. eoc. WC cot. d-
deop éree de oorv. dep. compl. do
ompreg. Vendee: Peulo Mlrende.
fo: Motrit 231-3666 Z Sul: 326
7600 ou Z Norte: 434-1617 o
434-1666 (16) 2.13

CAMPO QRAN06 - Edf loetrit.
AlOm de ume prtvileglodo locolito-
céo. tom opto c/omple ode p/02
embo. c/ploo em cerém. vorendlo
02 qto# alcatifedoo. (1 suite). WC
eoc. cot éreo de eerv. o demole
depo prOdlo aobr# piloti#. 6 on-
doreo o opene# 2 apto# por andor.
prói. de oupermercodoo. fermécio#.
cllnicee. poatoa do geooline álcool
e do centro do cidodo Vondoa
Paulo Mlrende fa: Motrit 231
3655 Z Sul 320 7600 ou Z
Norte 434 1617 o 434 1666
(16) 2 13

C. ORANDE - Vondemoo eptoe
novoe nunca hebltodo pouponçe
300.00 c/60 000 dnel oeldo com-
biner rodento p/flnenodre c/1 oolo.
voronde. 2 quertoe oodoie. WC eo-
ciei. codnhe. dlotlo WC empro-
gedo Rue Almlrente lerroeo Edf
Tullpo plontlo dlérlo fono 222-
0313. (14) 2.30

CAMPO QBANOI - Sebootllo

rue Odorloo Mendoe, pinturo nove.
oolo dntekede. 2 dorme. WC

derle. gorogom no pllotie. prédio 2

letor, Crt 3000000.00 Flnende-
doe ropeeee Apepe Crt

1 700000.00 Infa Av Joôo de
lerroe. 134 c/oetec. F 222-2122
cred II rog. 21/12 (12. 14) 2.13

C. QRANOI
eelente eptoe. Rua Almirante
larroeo Idf. Tullpo nunco hebltodo
c/1 eala. voronde. 2 quertoe WC
empregede, pouponçe Rao Crt 300
dnd 60.000 oeldo 12 meeoe reet

fone 222-0313 dentlo no locel
(14) 2.13

C. QBANOI - letrode de Idém
Rente Clube ôendepo 1016 vendo-
moe aptee. nunco hebltedo
c/grende ode. varando. 2 quertoe
oodoie. oulte. voronde. WC ooclel.

ciee ocobemento d eooo o dnel
220.000 oddo p/Celae loonômleo
troter e/Laderoon fone 222-0313.
(14) 2.13

CAMPO ORADO! - labaatléo
Ortendo. Vende epto. 1* ender. rue
Odorico mendoe. dnture novo. ode
ointokode. 2 dormlte. WC comd
cot. comd dep ompreg. éree de
oorv. e/levend. gorg. no pllotie. pré-
dio 2 oltôee recuodo. ojerdlnodo.
éraa latar. Crt 1.000.000.00 II-
nenc. repeooe Apepe Crt
1 700.000.00. Inla. Av Mo da
lerroe. 134 c/oetec f: 222-2122.
Crecl II rog. 20/62. (6-10-11-12-
14) 2 13

Ç CAMBEIAS )

CANOIIAt - Dlv Z tul Peulo
Mlrende. vendo em feoo de pré-
lençemento prédio do 0 ondereo.
c/elev eptoe emploo de 2 atoe
(oulte). ver oetoe. dep. comd Ugue
egore fo: Metrlt: 231-3000 Z lul:
321-7100 ou Z. Norte: 434-1117
o 434-1111. (II) 2.14

CAMOIIAI - Idl. Anatlldaa. Dlv
de Lonçomonto# A 70m do mor
vlote penorlmice. prédio c/2 elevo.,
•poneo 10 ondereo 02 por onde?
3 qtoe «•••¦to» 02 ooleo vorondéo.
co« «on como p/emprog plen-
*0 no locel Paulo Mlrende vendo

Z Tul 'one 320 7600 Z Norte
434 1117 i»i Matril 231.3111
remei 20. 110) 2 14

CAN06IA6 - Oiv de Torceiroe
Ref ZS 163 6enoecionol opto
pronto p/moror c/men«d de ope-
nee Crt 27 706.00 C. J3 qtoe 1
(eulte). do omdo. ver. WC eoc cot.
o dep comd de ompreg Ugue
egore Peulo Mlrende. Dlv de Ter-
oeiroo. fo: z. Sul 326-7600 Metrlt
231-3666 Z Norte 434-1666
(16) 2 14 

CAND6IA6 - Dlv de Torceiroe
Ref Z6 162 lae opto c/oolo. p/02
embo c/ver 03 qtoe c/erm# em
cerolelre. oulte. c/box. WC ooe.
cope-cot éreo do oorv todo gre-
deedo o demole depo Preço do
ocedéo néo perco Ligue egoro Dlv
do Terodroe. Peulo Mirondo fo Z.
Sul 326-7600 Metrlt: 231-3666
Z. Norte. 434-1666 (16) 2.14

CAN06IAI - Dlv de lençomen-
toe. Edf Ar Bronco prédio r 'gore-
gom no outoolo 2 elevo . é 70 mto.
do mor ep'i c/##i# voronde 3
qtoe (oulte) etc Vendee Peulo
Mlrende forae '*1 ">60' eme.
20. Z. lul 321 7100. ou Z Norte
434.1117 (10) - 2 14

CANOIIAt - Edf Rendr Olv. do
Lançamento# Edf nobre no ocob
o no nome. 01 por ender. vide pe
norémlco do mor ne Av lernerdo
V do Meio. vorondéo. eeléo. copo o
cot 03 qtoe (oulte). dep. compl
proço excepcionei, bom em pré-
lonçomonto Ligue 320 7600.
231.3666 ou 434.1117. (II) -
2 14

CANOIIAt - Edf Oremedo loto
p/2 embe, ver., 3 dorme., dcotlfo-
doe (1 oulte). cot.. cAmIcOo inox.
pioo cerlmlco o etule)o eté o teto.

pilotie. revedldo em peotilhoe. oe-
quedrieo de olum.. o )erdlno Plen-
téo no locel, Vendee Peulo
Mlrende. fonoe: Motrit 231.3111,
Z lul 32I 7IOO ou Z Norte
434.1117 o 434.1111 (11) -
2 14

CANOIIAt - Dlv. de Torceiroe
Ref. Zt 172. Otlmo epto. próximo
eo mor., med 120m* éree útil.
voronde, eeléo 03 dorme. ermo.
em cerejolro. boa. er cond.. vidroe
fumô. 02 vegee no dlotlo o demole
depo. Ugue egore Peulo Mlrende
Dlv. de Terodroe. fonoe Zono Sul
326.7600. Motrit 231 3666. Z.
Norte 434.1666. (16) - 2 14

CAN06IA6 - Edf Portei do Sol
Apto c/oele. p/2 embo.. ver. 3 qtoe
ooce.. (1 oulte). WC eoc.. cot., éree
de oorv.. dep. comd p/ompreg
prédio belro-mer. c/2 elevo , do-
clne. 2 geregene, no oubodo, on-
tono coletivo, goredor próprio Ven-
doe Peulo Mlrende. fonoe: Metrlt
231 3666. remei 20. Z. Sul
326 7600 ou Z Norte 434 1617
(16) - 2 14

CAND6IA6 - Olvtoéo de Lanço-
mentoe Edf Roooovelt. eoneoclo-
nol lonçomonto de eptoe. 02 qtoe.
pronto o/moror mole 1 opcionel.
dep completoo pdo preço do kltl-
noto Ligue egore e foco o melhor
negócio. Peulo Mirondo vendo fo-
nee Zono Sul 326 7600. Motrit
231.366. Zono Norte 434 1666
(16) - 214

CANDEIA! - Dlv de Lqnç Edf
Le Rochedo Prédio c/ger no oub
oolo. 2 eptoe p/onder. 2 eleve,
opto c/ompi# tolo e ver . 3 Qtoe
eoc. (1 oulte) WC eoc.. cot éreo
do oorv o dep comd ?vempreg
Vendee Peulo Mirondo. fonoe
Metrlt 231-3660 Z. Sul 326-
7600 ou Z Norte 434-1617 (16)
2-14

CAND6IA6 - Oiv Z Sul vende
em pré-lonc . próximo i preie, pré-
dio c/elev.. 3 qtoe. (oulte). preço re-
olmente multo bom oprovoite o
ganhe no inicio de vendee Peulo
Mirondo Z. Sul. dentéo eté 21 h.
no Av Dom Ferrdro. 2200 fono:
326-7600 Motrit: 231 3666, re-
mel 20. ou Z Norte: 434-1617.
(16) 2.14

CANOIIAt - Div do Lenç Edf
Cento do Mor. Pllotie. é 100m. do
mor. eptoe emploo de 3 qtoe
(eulte). dep comd Ugue egoro p/-
Peulo Mirondo. fonoe: Z. lul. 326-
7100. Metrlt: 231-3666 ou 2.
Nono: 434-1617 o 434-1606.
(16) 2.14
CANDIIA6 - Edf Tetleno. Amplo
oolo c/vorondo. 3 qtoe. eoc. (1
eufto), WC eoc.. oot.. éree do oorv..
o dep. oomp. p/emprog. Prédio eob
pilotie. c/metenino. pioclno o
oouno. 2 por ondor Vendee: Peulo
Mirondo. fonoe: Motrit: 231-3666.
romol 20. 2. Sul: 326-7600 ou Z.
Norte 434-1617 o 434 1666
116) 2.14

CANOIIAt - Dlv do Lençomen-
toe. Edf. Rouxinol. Prédio eob pilo-
tio. c/elev., 2 por ondor. eacd. lo-
celiteçéo. totolmente nooconto.
opto. c/omdo oolo o voronde. 3
qtoe (oulte). WC eoc . dep comd
do ompreg o éreo de oorv Vendee
Peulo Mirondo. fonoe: 231-3666
romol 20. Z. Sul. 326-7600 ou Z.
Norte 434 1817 (16) 2.14

CANO6IA6 - Dlv de Torceiroe
Ref ZS 212. ôtlmo opto c/vor 02
qtoe. eulte o demole depo ocob de
oito luao. proço ebolxo do roel. li-
gue o comprove Ligue Peulo
Mirondo fa Zona Sul 326 7000
Motrit 2313555 Z Norte 434-
1666. 115) 2 14

CANDEIA» - Div de Lenç
Motrit Edf Metheue Prédio «/pilo
tio. eptoa. c/3 qtoe (1 oulte). oolo
ver. WC eoc. cot. éreo de eerv. dep.
compl. do ompreg Infe. c/Poulo
Mirondo. pelOO fo: Motrit: 231
3666 romol 20 Z Sul: 326 7600
ou Z Norte 434-1617 o 434
1666 (16) 2 14

CANOIIAt - Edf Porto Prfndpe
Dlv. de Lonçomontoe Ugue egore
o oelbe como #o onquedro dentro
do euoo condiçôee eooo epto c/3
qtoe (oulte), dep. comp. de
ompreg.. duoo geregene. dnel Crt
14.000.00 moneol Crt 21.000.00.
fonoe 32I 7IOO. 231 3666. ou
434.1617 o 434.1666. (16) -
2 14

CANOIIAI - Dlvloéo de Lenço-
mentoe. Edf. Cento do Id é 260m
do mer. prédio eob dlotlo. eptoe
emploo de 03 qtoe (oulte). dep.
comple. Ugue egoro Peulo
Mlrende. fonoe: Zono Sul
326.7600. Motrtt 231.3666. Zono
Norte 434.1666. (16) - 2.14

CANOIIAI - Idl ícaro. Aptoa
c/3 qtoe (oulte). ^elev. próalmo é
prole de eoq.. proço Iniciei bom
ebelao do roel. Ligue fone
326.7600. 231 3666 ou
434.1117. (11) - 2 14

CAN06IA6 - Dlv. de Lençomen
toa Edf Morto Crtotlne. Edf pró-
almo eo mor. com eptoe. de ooie.
voronde. 02 qtoe cot., o dep com-
pletoe. pequeno oi nol o moneol LI-
gue egoro Peulo Mlrende. Oiv. de
Lençemento. fonoe: Zono tul
321.7100. Motrtt 231 3111. Zono
Norte 434.1111. dl) - 2.14

CANOIIAt - Olv. de Lençomen-
toe Metrlt. Edf Toecone. Prédio
eob dlotlo c/elev , 1 opto por en-
der. oolo c/omdo ver.. 3 qtoe. (1
eulte). WC ooe, cot., éree de oorv.
o depo. comde p/ompreg é 100m
do mer. Informoçôee c/Peulo
Mlrende. fonoe: Metrlt: 231-3116
Z. tul: 326-7600 ou Z Nono
434-1117 o 434-1111. (11)2.14

CANOIIAI - Dlv de Lençomen-
toe. Metrlt. Edf Jengodinhe O me-
lhor do Condeioe. 2 qtoe, poq dnel
o meneeiidede Iguel o de um elu-
gud. Ugue egoro moomo p/oe fo-
nee: Motrtt: 231-3116. Z tul
321-7100 ou Z Nono: 434-1117
o 434-1111 (11) 2 14

CANOIIAI - Edf Andrée Prédio
c/2 elevo. é I60m do mor ger no
oub edo. moienino. omdo declno.
epto. c/2 ooioe or-He* ver 3 en
pioo qtoe eoc eulte WC eo -oi
boe rtop compl de empr» E«
eelente 'ocoi«toc * < o o 'b Vendee
Jeulo Mirondo 'onoe Motrit 231-

3666 remei 20 Z Sul J26 7600
ou Z. Norte: 434-1617 o 434-
1111. (II) 2.14

CANOIIAI - Olv do Torceiroe
Ref Zt 117 ôtlmo ropeeee epto
n* 301. ne Av Preoidonte Konnody
n* 6364. e/3 qtoe (1 oulte). omdo
oolo c/ver., oot., c/belcéo em eço.
éree de oorv o demeio dep Preço
totel Cr| 2 646 446.66. fecllltodo
pouponçe em 16 meeoe flaoa LI-
gue egoro p/Poulo Mirondo. fonoe
Metrlt 231-3666. Z 6ut: 326-
7600 ou Z Nono 434-1117 o
434-1666 116) 2 14

CANOIIAI - Uai 1SI í
veréo. vemoe. eproveiter o mor o
ooi o o tronquiltdede do Condeioe
Edf Luit Antônil Apto c/03 qto
ooce eondo 01 eulte. WC eoc do-
pond ompreg. cotlnhe empie. oolo
éree oorvtço ótimo locdiieçéo
preço eaeelonte Ligue 231-2006 o
poço inform Vdoe Antônio Mirondo
Corrotoroo Aoeoc Ruo 46 466 Eo-
pinheiro Plentéo dlérto eté I8he
Crecl 23 (14) 2 14

CANOIIAt - idf Criotlono
Moro no tronquilidedo de Cendeioo
próalmo é preie. c/02 o 03 qte c/
voronde. eeto empie 01 eulte de
pond ompreg WC ooclel éreo de
oorv ôtlmoe condiçôee de pego
monto preço excelente inform p/
lona 331 3001 Bu. 41 4111 Ea
pinheiro Plontlo dlérlo eté lôho
Vdoe Antônio Mlrende Corret Ao-
eoc Crecl 23. (14) 2 14

CANOIIAt - Idf Criotlono - Ea-
eelente inveottmento pot o tren-
quilidode elém de conforto ôtlmoe
epto prôaimoo é prole c/02 o 03
qto c/verende. oolo omdo 01 eulte
dep empregede WC eoc éreo oor-
viço Condiçôee do pogemento ea-
eelente Ligue p/231-2006 o feto
c/quem melo entende do imóvoio.
Vdoe Antônio Mirondo Corrotoroo
Aoeoc Rue 41 n* 411 Eopinhdro
Plentéo dlérto Crecl 23 (14) 2 14

CANOIIAt - lerroe Correto -
Lençemento - Vendo Edf Soier de
¦erre, dto ne Av. Proa Konnody.
prédio com 12 ondereo. com
voronde. oele. 02 qtoe ooce.. WC
eoc, cotlnhe. e lovonderie Slnol
Cr| 10000.00 Moloree informe-
çóeo com o corretor do dentéo no
locel ou pdo telefono 231 0040
Crecl 070 (14) : 

CANUkiAe - Suope vendo opto
em Condeioe c/vorondo. oele. oulte
cot., é 400mte do mer. prédio de
fino ocobemento. Rd 243. Infe.
Imob Suope Lido Fonoe Metrlt
231 6031. Filiei 431 2616 o
431-2661. Plentéo diério eté éo
20Q0ho. (14) 2.14

CANOIIAt - lerroe Correio
Lençemento. Vende Edf. Welllrig-
ton Amorlm, dto no Rue Jenge-
doiro. prédio dlotie c/04 eptoe d-
voronde. oele. 03 quertoe WC eo-
ciei. cotlnhe o dep compl
p/omprogede Slnol 60 000.00 ou
inf. c/o corretor de dentéo no locel
ou p/fone 231-6046 Crecl 676
(14) 2.14

CANDEIA! - Jodmer Siqueira -
Vdo opt* fino ocobt* 2 eleve grg
ouboolo. declno quodre do votey
bdl. Interfone voronde. oolo p/2
embto. 3 qtoe. ooce (oulte) cot
dep comd etc moloree dotelhoo
Tr R Frei Conoco 66 7* ondor
PA6X 224-6611 - 224-6062 -
224-6663 Unldodo 177 (12) 2 14

CANOIIAI - Robéio Imóvoio -
Vendo epto. novo c/ver end o. eol
p/2 embienteo. 2 qtoa. WC ooclol
em coroe, copo-cotlnhe. gorogom.
Pço 2 600000.00 flnenclemoe
em 12 meeoe oom juroe o oom
correçéo Anunciomoo oou Imóvel
grétlo p/vender ou olugor por 30
dl oe Fono: 336-1416 Crecl 467
(14) 2.14

CANO!IAS - Clnd Vendo único
chonce opto c/llôm*. oolo p/2
embo.. 3 qtoe ooclolo WC ooclel
loufto). ôtlmo éree de oervlçoo.
Acobomento de 1*. prédio c/epe-
nee 4 eptoe . gorogom prtvetlvo
Preço 3 000000,00 Acdteee
cerro, td ou outro Imóvd Tr. R.
Joeé do Alencer. 44. 6* ondor.
conjo. 61/62 Fonoe 221-1666
231-1316. (141 2.14

CAN06IAB - Imob Suopo Ltdo.
vende Edf. N Se do Cermo. com 3
qtoe (oulte) ode. cotlnha. dep.
complete poro empregede. gore-
gom «'dlotlo. pronto poro moror
Inf. fonoe Metrlt: 231 -6031 Filiei
431-2666. 431-2661 Plontôo
diério eté ée 2000 no 114) 2 14

CANDIIAB - Edf Pinheiro Ap-
toe. c/omdo ode p/02 embo ver. 3
dormlte. dcetModae. (1 ouRol. WC

3 ondereo. lerdlne. gorg. o volort-
todo locdlteçéo Vendee Peulo
Mlrende fo: Motrit. 231-366S Z.
Sul 326-7600 ou Z. Nono 434-
1617 ou 434-1616 114) 2.14

CANDIIAB - Vondemoo opiu
c/3 qto. eufto. ode omdo em L 3
vorondéo. 2 WC eoc. 2 geregene.
•/dlotie. pondro eletrônico, cope.
cot., dep. emp. éreo de oorv lovon-
dorio Proço 6-000.000.00. Troter
c/Cenddoo Eocritórto Imob Av lo-
mordo V. do Melo, 3436. fooe
361.1211. Creci 1614 (14) 2 14

CANDIIAB - Vondemoo opto
c/3 qto. euRe voronde. oele empie.
copo. cot., dep comp. emp.. proço
5 IOO OOO OO Flnonclodo 3 600
UPC Reotonte o comdner Troter
c/Condeioo Eoc. Imob Av. Ser-
nardo V. da Maio. 3431. lona
381 1266 Cracl 1114 1141 2 14

CANDEIAS - Ceoeforte dlv
empreendimento» vende epto#
Edf Ni|in#ky com varando, oele 2
omb gar no «ubado. 2 elevo-
doreo. dep comdote p/emp en-
tone :d., eerv Interfone. ocob de
luxo Trrter fone# 231 6014 dlorlo-
mente (metrlt) o 341 5476 (otond
eul). (26) 2 14

CANDEIAS - Soboottéo Ortendo
vondemoo opto Ste. Lúcio, prédio
peotilhoe. eoq. olum. vidro fumé.
porteiro det gorogom privet. 2
p/ond. c/verondéo, eeléo. 3 dorme.
(1 eulte), 2 WC comd c/tdllet.
cot. compl. centrei géo. dep
ompreg. terr eerv. Inot méq. lovor
Crt 6 637.666.00 focllltodoe Infa.
Av Joéo de lerroe. 134 c/oetec
fonoe 222 2110 - 222 2170 o
222.2622 Crod 66 rog 161/11.
(12. 14) 2.14

CANDIIAB - lerroe Corrde len-
çomonto vendo edf Mlremor. dto
no flnel de ov. lernerdo V de
Melo. prédio pllotie. olovodor c/10
eptoe c/verende. oele. 02 quenoo
eoc.. WC eodd. cotlnhe. éree de
oonrlço o dep comd p/emprogode
Sinol 120 000,00 Informoçôee c/o
corretor do dentéo no locel ou polo
fono 231 6046. Crecl 676 (14)
2.14

• CANDIIAB - lerroe Correio len-
çomonto vende edf Sdor de Berro
oito no ov. Proa Konnody. prédio
com 12 eportomentoe c/vorendo.
oolo. 02 quertoe eoc.. WC eoc . co-
tlnho o lovonderie. elnol
60000.00 Informoçôee com o
corretor de dentéo no locel ou p/-
fone 231 6046 Creci 676 (14)
2 14

CANOIIAt - Caaatona dlv do
omproondlmentoe vende opene-
mentoe Edf Jocorondé com oele.
quorto. voronde. bonhdro ooclel.
cotlnhe. éree de oorviço Troter fo-
na. 331 1014 Imatrlt) 341 M7V
(otond out) dierlemente (21) 2 14

CANOIIAt - Femendo Oofonte
Vendo ôtlmo opt* Av lernerdo
Vteiro de Melo. c/oele poro 2 em-
bientee. voronde. 2 WC eoc.. cope
cot., dep emp.. dlotlo. interfone.
nooconto Crt 4 111.000,00 Rnon-
dedo. Inf. R Nevogentee. 2411
Tolo: 3210117 luoce Autométlce
(12) 2 14

CANOIIAI F#rn#ndo Osfunt#
Corretor sspecloiiiedo em Ooe Vle
som Vendo ôtlmo opt* Boi Joeé
M do Oliveir# novo do fronte 2
vorondéo oolo em l 3 qto eoc
c/erm 2 WC eoc oulte cot
c/erm dep emp pilotie Crt 500
mil do ontrodo o o reotonte 24 mil
por méo Inf R Nevogentee 2416
Tolo 326 0617 326 6120 Re
giotro n* 312 1121 ? té

CANOIIAI - imob Suope Ltdo
vende Edf N S do Cermo c/3
qtoe (oulte) oolo cot dep compl
p/empr gorogom o/pilotlo pronto
p/moror Infe tone# Motrit 231
5031 Filiei 431 2666 o 431
2661 Plentéo diério eté éo 20 00
ho 114) - 2 14

CANOIIAI - Joeimor Siqueira
Vende Apt* fino cobt*. 2 elevo
doreo gorogom oub-ooio pioclno
quodre de voloy boii interfone.
voronde. oolo p 2 amba 3 qtoa
ooce lOultel coi dep compl etc
Moloree dotelhoo troter Ruo Frei
Conoco 56 7* end PAIX 224
6611 224-6662 224 6663 (12)
- 2 14

CANOIIAt - Dlv Lençemento
Imtb Suope Ltdo vende Edf Tri-
ton. Apt* c/verondo oolo p 2
embo pioo oeooolho elntocodo 3
qtoe (oulte) dcotlfo cot c/doe-
poneo éreo de oorv dep compl
p/empr gorogom no ouboolo 2
elevo . 2 opt* p/ondor pronto p/
moror Infe tone» Motrit 231
>031 Filial 431 2016 a 431-
2661 Plentéo diério eté éo 20 00
he (14) - 2 14

CANOIIAt - Ary lorreto Eocri-
tôrio Imodliério vende ótimo opto
nooconto ^oeuno. veotlérlo pioclno
oolo do feeto géo centrei 02 elevo
doreo. 6 end novo vorondéo. 02
ooleo. 03 qtoe oulte. omdo copo
cotlnhe. c/ormérloo. dep poro
empregede WC eoc lovebo etc
*00 mto do mor Crt 6 mllhôee fl-
nenc Crt 2 6 mllhôee eté 30 me-
ooe oceito outomóvol/tdofono ne
treneeçéo Troter Av Bernerdo
Vidro do Melo. 3446 Loje 11 F
361-2626 (14) 2 14

CANOIIAI - Nove Imob . oro
proprtetérioo de imóvoio. Eeto é
ume empro oe o oorviço do oou In-
tereooe Ume novo mentolidede no
mercado de locoçéo de imóveia do
Recife conto com ume equipo <te
profiaeioneia do oito n.vel técnico
em ovolieçéo do vetor de locoçéo
de imóvoia Constato1 Pco "to
Oerhv 109 ou fone#
222 5674/6067 221 0743/6865
Plentéo ooe oébodoo o domingo»
(14) 2 14

CANOIIAI - (Repoeee) Bonorto
opt* 302 eaeelonte ioco*iteçéo to-
telmonto nooconto. revoot/peot
fino ocobemento. 2 p/end oolo.
voronde. 2 qto WCb aoc cooe
cot., doe., éree oorv com., eetecio
nomonto priv . p/morer Slnol
76 000.00 poup flao uoe oou
FGTS Imob Noocimento ê Nooci
monto Ltdo Ruo do Hoedcio 194
Edf Ollmpie ^506 Tol 222 3947
(14) 2 14

CANDIIAB - Vende opto a/pllo-
tio. ger no oubodo hdl eoc pioy
ground. entene colotlve. interf 2
olov d omdo c/vorendo em mér-
more. 3 qtoe.. (1 oulte) WC eoc.
cot., dep emp comp p/emp éreo
de eerv Ref 262 Inform Imob
Suope Ltde fone metrlt 231-
5031 Plentéo diério eté ée 20:ho
114) 2 14

CANDIIAB - Vende epto amplio
tio no aubaolo hell ooe
pioyground. ent colt interf 2 etev
al. omdo. c/vor em mérm 3 qtoe
(1 oulte). WC eoc cot dep comd
p/ompreg éreo de oorv Ref 262
Infa Imob Suape Ltde Metrlt
231 6031 Filiol 431 2665 o
431 2601 Plentéo diério eté éo
20 ho. (14) 2.44 

CANDIIAB - Fernendo Oofonte
Corretor oopeçfolltedo em Boe Vto-
gom. Anteo do vender o oou Imóvd
coneulte o nooeo doponomento
técnico de evoHoçôoe o peoquloee
AveMomoe o onundemoe grétlo to-
doe oe diee. Vondemoo c/oe-
guronço o no menor oopoço do
tempo Infe R. nevogentee. 2416
Tela 326 0117. luoce Altométtco
112) 2.14

CANOIIAB - IRopoooo) Bonorto.
opt* 101 Edf. Ouorufé. oacdente
loceilteçéo. totolmente noecente.
revoot/peetlthoo. fino ocobemento.
2 p/end., oele. voronde. 2 qte WC
eoc . cope. cot doe . éree oorv
comp. oetoe prlvetlvo p/morer SI
nol 76 000.00 poup flao uoe oou
FGTS Imob Noocimento A Neec
Ltdo R do Moep 164 Tol 222
3647 (14) 2 14

CANDIIAB Coee fone dlv
ompreendimentoa vende eptoa Edf
Louvi4re com oolo de )entor/eotor.
voronde. 3 qtoe ooclolo (oulte) cir
culoçéo. bonh aocial cotlnha éreo
aorv dep empregede Troter fonea
231 6014 (motrit) 342 5479
(atand eul) diariomente (26) 2 14

CANDIIAB Imob Suepe Ltdo
Dlv Lonçomonto vende idf
Morode de Preie. a/pllotl#. garg.
d#m#rcade prédio com 6 andoro#
2 elevedore» ent p/FM o TV eoq
de oluminio. vidro fumé. voronde.
viete poro o mor oolo pore 2 em-
bientee. pioo corémice. 3 qtoe d
•ulta) cotlnha com beicéo Inoa.
éreo do oorviço. inot. poro méqulne
do lovor. dep comp poro ompre
gedo Fone 231 5031 431 2686
o 4312681. Plentéo diério eté éo
20 00 ho (14) 2 14

tmo ocobemento Re» 243 Sine>
Cr| 40 000 00 men##i# Cr|
14 000 00 Inf# Imobilléri# Suepe
ltda fone 231 5031 Plentéo
d.érfo até é# 20 OOh» (14) 2 14

CAND6IAB Suape vende opto
em Condeio» C/ VOrende »#l# tult#
con nha 0 400mt# do mar prédio
de fino ocobemento Ref 243 Si
nol CrO 40 000 00 Inf# Imob
Suopo lido Fone 231 6031
Plentéo diéno eté éo 20 OOh# 1141
2 14

( 
C. AMARELA 

)

CAIA AM A Al LA Pr#c.#o
apto c 3 qto# #oc em prédio pe
queno até J 500 mil Dioponho
imóv#i# par# permuttr F 268
3166 (141 2 16

CAIA AM ARI LA Ref 256
ótimo apto & varende •#i##ml 3
qto# 11 aultal WC aoca* cot dep
compl p, empregede Or## de oorv
IrepooMl Inf# Imob Suape Ltda
Fone MóMa 231 5031 (141 2 16

CABA AM AN a LA Vendemoo
oportemento e verendo aolo 02
qto ooclolo depend completo
empregede Preço Cr|
2 600 000 00 Fecilitomoe aceito
imóvel de menor velor com parto
de pogemento Tretor Ruo Re
gueiro Coeto 102 Roaorinho
Fono 268 2412 c idvoldo
compro vendo e elugo pormuto
(141 2 16

CAIA AM ARI LA - CoMtort#
vende ref 007 no melhor prédio do
regiéo linde coberture com 2
oetoe qtoe loulto) orm 6 voron
doe. olov 2 geregene o demoid op#
Tr fon# 2316014 222 474»
341 54 79 Dieriemente (311 2 16

c
C. F6RTE

J

CABA PORTI Div de Terceiroe
Ref ZS 200 luauoeo apt9 no me

lhor locel de Pernemlrim em prédln
de um por ondor c/4 qtoa equipe
doe c/ormo embto 2 vogo» no aub
aolo 2 elevo Ligue egoro Peulo
Mirondo - Oiv do Terceiro» F l
Sul 326 7000 Metrü 2313555 l
Norte 434 1689 1151 2 17

c
CAXANGÁ

CAXANOA Edf Manoel Rodri
gueo Amplo aolo ovor 2 ou 3
qtoa (c/eulto) WC aoc éreo de
oorv o depa compie Prédio aobro
pilotie porteiro eletrônico entene
poro TV FM 2 elevo 0 |0'rtin» P'ô
aimo do Cidede UniveroitOne foireo
llvreo. aupermercedoo. tranaporteo
oocoloa o controe comerciei» Ven
dos Peulo Mlrende Fe Metrlt 231
3555 Z Sul 326 7600 ou Z Norte
434 1817 (15) 2 18

CAXANOA Berroo Correio Len
çemento Vendo Edf Celle Ce
aengé oito ne R Pedro Emoeto
prédio dlotlo c/06 eptoe pendor
c/verondo. oele 02 quertoe eoc .
WC eoc . cotlnhe. éree de oorviço o
dopondénclo compl p/ompregode
Sinal 80 000 00 ou inf c/o corte
tor de dentéo no loco! ou p/fone
231 8046 Crecl 976 114) 2 16

CAXANOA - Sebeotiéo Ortendo
Vendemoa epto prédio 6 povo w
pllotie c/elev Av Caaongé c.eelo
2 embo 2 dormlte WC compl cot
moderno dep ompreg éreo de
oorv c/lovend Cr| 2 500 000 00
repeoe flnenc Cr| 2 000 000 00
Infe Av Joéo de Berroe. 834 c/eo
toe fo 222 2622 222 2670
Crecl 98 rog 1B/B2 (9 10 11 12
14) 2 18

CAXANOA Berroo Corrde (BC
146) vende epto 202 do edf Sen
Remo. ne r Mothutolem Wen
derley, opto c/aala amdo pore 02
embienteo 02 qUortoe eoc elcett
fedoo. WC eoc.. codnhe. éree do
oorvtço o dep. compl p/ompregodo
Sinal 78 600.00 Melhor eo Infor
meçôee p/fono 231 6046 Crecl
976 (141 2 18

CANOIIAI - Sebootllo Ortendo
vondemoo opt Ste Lúcle prédio
pootinhee. eoq. oluminio. vidro
fumé. portdro elet gorg privei 2
p erder c/vorendéo oele. 3 dormi-
tórtoo d oulte) 2 WC comde c/-
tdilet. cotlnhe comd centrei géo
dep empregede. terr oorviço. Inot
méq. lever Cr| 6 637166 00 fo-
cllltedoe Infe. Av. Joôo do Berroo.
834 c/eotc for.ee 222-2810 222
2670 222-2622 crecl 88 rog
166/81 (I. 10. 11, 12. 14) 2 14

CANOIIAt - Robéio Imóvoio
vendo epto novo c/vor oele p/02
embo. 3 qtoe. aondo um eulte. d-
ver. WC eoc. em coroe, éreo do
eerv. dep. do ompreg pço
3 600000.00 flnenc direto em 12
meeoe oom juroe. o oom corrroçéo
Anunciomoo oou imóvel por 30
doe grétlo em quolquer luger Tr
331-1411 Creci 417 (14) 2 14

CANOIIAt - lerroe Correio len-
comento vende eaeelonte eptoa no
edf Miromer. flnel de ev Bernerdo
V de Melo prédio pilotie etevodor
opto c/voronde. oolo. 02 quertoe
eoc . WC ooe cotlnhe. éreo de
oorviço o dep comd p/emprogodo
Slnol 120 000 00 infe c/o corretor
do plentéo no locel ou p/fone
231 6046 Creci 176 (14) 2 14

CANOIIAt - lerroe Correio len-
çomonto vende edf Methilde. oito
ne r Comendedor Sé lorroto. pré-
dio pilotie. epto c/verende. oele. 03
quertoe. oulto. 02 WC ooclolo co
tlnho. éree de oorviço o dep compl
p/ompregodo. elnol 120 000.00
Infe c/o corretor de plentéo no lo-
cel ou p/fone 231 6046 Creci
976 (14) 2 14

CANOIIAI - luepo vende opto
em Cendeioo c/voronde oolo oulto
cot. é 400mto do mor prédio do

CAXANOA - Berroo Correio len-
çomonto vende «acotente eptoe no
edf. Romerco lll. alto ne r Prof
Cheveo Betleto. 262, prédio dlotlo.
epto c/verende. eole. 03 quertoe
eoc. oulte. 02 WC eoc cot éree
de oorviço o dopondénclo complete
p/em prego da Slnol 160000.00
Infe c/o corretor do dentéo no Io
cal ou f 231 6046 Creci 975 (14)
2 18

^ 
fttSITÀW* 

^

UNIVEftBITARIA Imob
'buope 

Ltde fona Edf Pieget, c/3
qtoe (oulto) ol cot dep kpmp
p/emp gorg a<pilotia pronto p.
moror Inform fonea metrl» 31
5031 filial 431 2665 431
2691 Plentéo diério eté 0» 20 00

(141 2 19

CIDADE UNIVERSITÁRIA
Vendo eac opt0 cj ver tolo 2 qt*o
ooclolo WC eociel dep & emp
olovodor interfone gorogem #/
piloti# Inf# Geraldo Secremento
Ruo JooO 8onifécio 639 lorro
Fo™, 237 3354 ou 22B4"6
Crecl 661 114) 2 19

CIOADK UNIVIIIUTAM*
Edf Emllieno Brege Vé conhece
Io o comprovo o euo eac quoildede
oele 03 qtoe. WC ooclel. cotlnhe
dep empregede comoieto boe lo
celiteçéo. bem porto do bomproço
é 100 metroo do Coaongé Ruo
Emllieno Brege 477 você merece
moror nele Vsndeo Emllieno Brege
477 você merece Vendo# Cl#l
Contruçôeo Av Sento» Oumont
87 Aflltoe Fone 221 4661 Crecl
4366 (141 2 18

CIOAOI UNIVI MITAfllA
Ceoeforte div empreendimentoo
vende eptoe Edf Hoguoçu com
voronde oolo em L. 2 qtoe be
nheiro ooclol circuloçéo cotlnhe
éreo de oorviço dep comdateo
IretO' toneo 2316014 Imetrltl
341 5478 lotond eul) diortomente
(26) 2 19

ciDAOi univirsitAhia
Coeoforte div empreendimentoo
vende epto Edf Rio Tietê com 3
dorm loultei emple #ei# com
voronde dep p empregede Trotar
?one o 231 8014 imotrif) e
341 54 7g iotond eul) dierlemente
(281 2 19

CIDAOE UNIVERSITÁRIA
Accioly imóvoio vende n# «uo Mi
guoi Ângelo n* 100 Apto c/3 quer
toe oocieio ooie empie voronde
WC completo terroço do oorvtço
dep p/Ompregode copo cotlnhe
ootoc prlvotivo nooconto EntredO
faeNR6d8 Preotocéo f 18 450 00
intormoçAeo toneo 227 4481
227 1578 Creci 1466 H4) 2 m

CIOADK UNIVmilTAlllA
ótimo opto voronde ooie em L 2
qtoe II euitel counho cboicéo
inoa dep compl p empregede
éreo de oorviço irepeoee^ Ref 236
informoçôee imob Suepe Ltdo
Fone 231 5031 Plentéo dléno
otO éo 20 00 ho (14) 2 19

C UNIVKHSITANIA v.na.
mo» 2 c/2 quertoe oeio coi WC
oulto dep de empregede voronde
eondo que um térreo o o outro no
1* ondor boa locelitoçéo R oofei
todo etc flnonciomoo informe
tóeo e vendo cVoldir ou Volfrtdo
Reimundo pi 227 0449 ou o R
Emllieno Brege n* 15 Iputlnge
Crecl 1769 (141 2 19

CIDADE UNIVERSITÁRIA
Imobiliérlo Suepe ltde Vende Edf
Pieget c. voronde 3 qtoe I loulto)
oo<o cotlnhe dep compl
p. empregede gorogem a pilotie
pronto p morer Infe Foneo Metrlt
231 5031 Filiei 431 2685 o
431 2681 Plentéo diério OtO éo
20 OOhe 114) 2 18

CIDAOE UNIVERSITÁRIA
Vende oe próa o Coaongé ôtlmo
opto novo c, ver oolo p/02 embo
03 qtoe ooe» oendo 01 oulte to
doe cermo em cere|eiro pieooico
tif cot equipado c/erm éree de
eerv dep de ompreg prédio a pilo
HO Infe fone 231 2006 Vdeo An
tômo Mirondo Corret Aoeoc Crecl
23 1141 2 19

CIOAOI universitAuia
Comioeéne vende Edf Torre de
BeiOm com voronde oeio 3 qtoe
oulte coi dep emp Oreo oorv
ootoc ooquodnoo de olum etc Fl
nonciomento gerentido pelo 8o
norte Tr dierlemente domlngoo O
?enodoe no Comiooério tone
224 2422 0 224 2818 Creci 294
(14) - 2 16

CIOAOI UNIVmtlTÃRIA
Edf Centouro II Vé conhecer e
comprove o eac quoildede ultime»
unidodeo é vende com um elnol de
epenoe Cr| 200 000 00 a^dlotlo
a 02 embienteo 03 qtoe oulto dep
de empregede completo «vc ooclol
cotlnhe todo otule)ede beiçéo em
mOrmore Finenclemento SFH po
dendo uoer o FGTS euo loceilteçéo
defronte o Sudene Ruo Inéclo Leo
poldo n8 96 fone 221 4651 Crecl
4365 (14) 2 19

( 
COBBEIBO

CORDEIRO Dlvieéo de Ter
ceiroe Ref 246 Apto com ?
qtoe ooce 1 oele WC eoc dep
poro empregede Infe c/Peulo
Mirondo Foneo 211 3665 Metrti
326 7600 Zono Su 434 1817
Zono Norte Plentéo eté éo 21 ho
(16) 2 21

CORDEIRO Oiv de Lençomen
toe Metrlt Edf Kénio opt* eob
d>otto. 2 etavo. ede c/verende 3
qtoe (1 oulte) cot. éree de eerv .
dap de ompreg Vendee Peulo
Mirondo Fe Motrit 231 3666 Z
Sul 326 7600 Z Norte 434 1617
(16) 221

COBOIIBO -

He. 2 povo. p/end 1* o 2* contém
2 ooleo. ver 3 dorme, dcedfbdoo
c/guerdo roupeo omb. (I eufto) 2

Cr| 600 000 00 dnel o preetoçôoo
menodo de Cr| 20.466.84 Infe
Av Joéo de Berroe. 834 c/eotec
?oneo 2222810 2222670 o
222 2522 crecl 86 reg 137/81
(12 14) 2 21

CORDEIRO Sebeotléo Orlondo
vendemo» op prédio oobre dlotlo.
2 povo p/endO' 1* o 2* contem 2
«alee varonda 3 dormltórloa alce
titodoo c/guoi de roupeo embe d
Oultel 2 benheiroe comple cotlnhe
dep empregede CrS 600 000 00
elnol o preotoçóeo meneolo de Cr|
20 495 84 Infe Av Joéo do
8orroo. 834 c/eotec foneo 222
2910 222 2570 222 2522 crecl
98 reg 137 81 19 10 11 12 14)

CORDEIRO Vendo opto c/vor
oolo em L 2 qtoe eoc WC eoc o
cot c/otul doe ploo/teto éree
oorv qto o WC ompreg fooe de
ocob Slnol 92 mil Pouponçe flao
em 10 meeoe Fln SFH Tr tone
339 3760 Creci 2603 (14)

CORDEIRO Vdo llndoo opt*o
prontoe p/morer proa Av Coaongé
eoq oluminio voronde ol em L"
p/2 embe 2 qto ooce eleete WC'eoc 

c/et doe eté o teto cope cot
c/ot dec eté o teto éree aorv qt o
WC rmpreg gorogem prtvetlvo.
Slnol 46 mil pouponçe em 12 mo-
ooe oeldo flnonclodo U^df Bre
eiler a/806 fone 224 6333 4441
221

ANÚNCIOS

FONADOS

De Segundo a Quinta:

das 7 às 17 horas

Sexta: das 7 às 21 horas

268.6344

Seu anúncio só será

cobrado através da

conta telefônica

IMOVEl. SF. COMPRA

A 
QUEM 

ENTENDE.

IMÓVEIS

SEBASTIÃO ORLANDO

Av. Joéo de Berroe 834 • Boa Viate

HÁ 30 ANOS COMPRANDO, VENDENDO E ALUGANDO MELHOR.

Fones:

222.2522

222.2570

•222.2910

^^

xfev. IMCVEIS ootoV-U 
1

m SEBASTlAO ORLANDO ! 222.2570 I

Av. Joao do Berroe 834- Boo Vista 
[ 

*222.2910

HA 30 ANOS COMPRANDO, VENDENDO E ALUGANDO MELHOR.
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CO*OllltO - Vindo ao». V-
varanda, eeio im i 2 qta eoctie
WC eociei a 601 c/etui dacorado
pias/tato. éree eerviço. quarto a
WC empregede Feee da acaba
manto, tina) 93 mil Pnypençe flua
em 10 mata» Fln SFH Tr fona
J3S-3760 Cracl 2903 1141 •

CONDIIRO - Vendo lindo» opt*o
pròalmoa a Avenido Coaongé eeq
alumínio varanda 3 qta aoclai» al
catlfadoa WC social co0a coiinha
ai até o tato dap compl empreg
garagem privativa Sinal Cr| 48
mil Tr Fona 429 0679 (441 2 21

C0R06IR0 Dlv Lançamento
Imob. Suapa Lida Vda Edf San
Ramo. apt* c/oi 2 qtoa WC »oc
coi dop compl p/empreg Iree ia
•arv Inf Pa. Metrit 231 5031
Filial 431 3666 431 2091
Plent dléno até é» 20 hre. 1141
2 21

CORO! I RO - Apt* am prédio »ob
piiotia na»cante rua odoitodo. c/3
qtoa aoca «ando 1 eulte aaia p/2
amba varanda. 2 benhe »oc»
cope cotinha éraa da aarv a dap
ampr Poupança floa Uaa FQTS
Reymundo Denta» Fona 229
2427 Cracl 3434 (141 2 21

( 
KWH 

)

OIRBV SQ Cracl 2994 Vende
apt* 1 quertoe 1 auita aaia. cotl
nha tato diapanaa. pilotie. ótimo
acabamanto 7 milhóoo a qulnhen
toa. açoita negocieçéo carro, ate
Tratar 9 Faliclano Oomaa. 142
Dorby Fona 231 7844 (121 2 22

ülRBV Ceeefortediv emprean
dtmentoo venda aptoa idt eubrerio
do Oerfov com 3 qtoa. (aultet ba
nhairo aoclai saia 2 amb varanda
éraa da aarv dap emp cotinhe. d
daapanaa 3 elevedoreo gerador
próprio, pieyground intorfone. en
tene coletlve TV/FM Tretar fone»
231 0014 Imetritl a 341 5479
i»tano aull diariamanta (29) 2 22

(íicbuzilham)

ENCRUZILHADA Sebaatilo
Orlando vandamoa ap 1* and da
•ocupado aam condomínio aata
cionamanto frontal frente Av. 9a-
barlbia. contendo aaia. 3 dormi
tórioe. WC completo cotinha eapa
çom área »#rv depend empreg
Cr9 3 000 000 00 facilitado» Infa
Av Joio de 9arroa. 934 c/aatac
fonea 222 2522 crecl 90 reg
29/02 M2 141 2 24

KMCRUZILHAOA Vende ee 1
•pto Rua Ceeré. 322 com 2 qtoe
•icetifado ermério. etc. facilita »e
>rédio com elevador tone 241
112 7 1131 2 24

KMCRUZILHAOA Vendemoe
epanamento com terreço aaia. 02
qta WC eociei. cotinhe etc Preço
Cr9 1 700 000.00 Tratar Rua Re
gueira Coata n* 102. Roaarlnho
Fona 209 2412 Plantio dléno
c/Edveldo Compro vend<^ per
muto e alugo (141 2 24

KMCRUZILHAOA Rue Ceatro
Alvea vendamo» aptoa com
verende aaia com eatante tele
fone 3 qta aoca com ermérioa
•endo um eulte banheiro corinho
depend empregede garagem etc
Preto Cri 4 000 000 00 Tratar
Rua Reguei'» Coata 102 Roeeri
uno fone 260 2412 dea 7 é» 19
h» com Erlvaldo '14) 2 24

KMCRUZILHAOA Sebeetiio
Orlando Vendemo» epto 1 • andar
deeocupedo aem condomínio, ee-
tacionemento frontal frente Av Oe
beribe contendo aaia. 3 dormi
tórioe WC completo cotinhe eape
i ou érea »erv depend empreg
Cr| 3 000 000 00 fecilitedo» mf»
Av Joio de 9enoe. 934 c/ootoc f
222 2622 Cracl 90 reg 29/92
(9-10-11 12 14> 2 24

KMCRUZILHAOA - Oarroa
Correia - lançamento - Vende e»
eatante Apt*» no Edf Otavieno RI
beiro aito na R Gereon de Oarroa
Pirerrç 4 101 Prédio pilotla c/00
Apt*a c/varanda, aaia ampla 03
quartoa eoc elcetlfedoe. WC eoc
cofinha. éraa da aarviço e dep
compl p/empregede Sinal
160 000.00 inf com o corretor de
plantio no local ou p/fone 231
6040 Cracl 976 (14) 2 24

( 
ESFIMHEIRO 

)

I6PINHEIRO - Oiv de Terceiroa
Ref MA 191 Apt" c/3 qtoe. 11

suite) saie em L jseoelhedo alce
tifa noa qtoa arma embts WC
aoc cot éraa de wv dep rompi
de empregada Inf» c/Pauiu
Mirante fi 231 3555 Metri*
326 7600 2 Sul 434 1017 Z
Norte Plant permenente até 21
hre (16) 2 26

IBPINMIIRO Dlv de Lança
mentoa Edf Daniele eac apt* c/2
qtoa aoes ampla aaia cot dep
compl p/empreg Vendes Paulo
Miranda Fs Matrti 231 3555 2
Sul 326 7600 ou Z Norte 434
1917 e 434 1609 (16) 2 20

IBPINHIIRO Caaaforte dlv
empreendimentos vende eptos Edf
Mer Vermelho com varanda, sala 2
amb 3 qtoa (aulta). cotinhe érea
aarv Interfone Tratar fonea
2310014 Imetrl») e 3415479
(etand aull dieriemente (20) 2 20

IBPINMIIRO - Caaaforte ref
109 *nde linda cobortura com 2
pav. 3 terraço», 2 amplas aalaa
quartoa lauda) armirioa. WC to-
ciai. copa cotinha daap dep
comp 2 gare gana 2 alav inter-
fone linda viata. ótima loceliteçin
ótimo aatado da conaarvaçio Tre-
tar fone» 231 9014 341 6479
diariamente (31) 2 29

IBPINMIIRO Raf 207 - tdf
Rio XII - (acalente cobertura c/02
vrandaa. 06 qta aoca Sendo WC
aoca c/etuiaioe do pião ao tato ar
mino embut Pi ao cerimica copa
cotinha c/deapenaa. armar embut
baleio c/02 piaa inoa 02 vogee p/
carroa port eletrônica eacelente
preço Infor Fona 231-2009 An-
tOnio Miranda Corr.. Aeaoc cracl
23 (141 2 20 

KOPINHKIRO Sebaatlio
Orlando vendemoa apartamento na
Rua da Hora c/varanda, aaia 2 am
biantea alcatifadoa banheiro
compi coraa até o teto cotinha am
coree até o teto dap empregada
garagem pilotla Cr| 0 500 000 00
feciiitedoe infa Av Joio da
Bcroe 034 c/aatac fonea 222
2910 222 2670 222 2822 crecl
99 reg 17/92 (9 10 11, 12 14)
2 29

IBPINMIIRO Vdo urgt apto
edf 2 p/and l/eact 4 qt aoa auite.
verm »l 2 amb 2 vard» c/cot
qt amp » »erv 3 geregen» %/
faata g/prop a aoio preço
12 000 000 r finenc Tratar Oa
veldo fone 261 3097 Creci 794
(14) 2 20

IBPINMIIRO - Sebaatlio
Orlando Vendemoa aptoa na Rua
da Hora c/var aaia 2 amba. aicatl-
fadoa. banheiro compl coraa até o
tato cot am coraa até o tato. dap
empreg garagem pilotla Cri
1.900 000.00 fedlltadoe Infa Av.
Joio da larroa. 134 c/aatac. fonea
222 2110 - 222 2670 a
222 2622 Crecl II reg 17/12
112. 14) 2.21 

KOPINHKIRO Caaaforte dlv
empreendlmentoe vende aptoa
£df Sutana é Rua do Eapinheiro.
•46. com aaia varanda 2 quartoa
(1 aulta). eievador garagem meta-
nini. dap compietea a condiçóee
facilitadas Tratar fonea 231 6014

222 4740 (metritl 341 6479
(etand oul* diariamente (29) 2 29

IOPINMIIRO - Caaaforte dlv
empreendimentos venda aptoa
Edf Ilha da Malta com 1 dorm
(aulta). banh. aoclai aaia 3 amb c/
pião car Ito Antonlo copa/coti
nha éraa aar dap p/ empregadaa
2 gar aubeolo antana coletiva
TV/PM, interfone Tratar fona»
231 1014 Imalrlil a 341 1471
lotem aul) diariamanta (211 2 29

KOPINHKIRO - Arrecifea tem
clinataa prop. apto na rua doa Na-
vagantaa Edf Ferraira da Coata a
daeeia trocar por confortéve* caaa
que tenha 4 ou 6 quartoa. da pre-
feréncie em 9oa Viagem Capi-
nhairo. Gracaa ou Caaa Forte Na-
gôcio multo bom Tr c/ArracIfaa -
fona P9X 326 1774 ArrecWte
vende melhor e mala ripido Cracl
3979 414»

KOPINHKIRO L Xavier Vde
epto com 3 qta AC Social cot ala
dap ampr garagem ooh pilotla na
Av Roaa a Silva Cr| 3 000 000
outro com 3 qta c/2 aultea nee
canta, geregem eob pilotie Cri
6 000 000 Tratar Rua Padre
Qiordeno 200 Ooa Viagem
Fona 326 2672 Craci SS7 Olmo
oportunidade Coneultem noa (14)
2 20

KOPINHKIRO L Xavier Vda
apto com 3 qta c/2 aultea aaia
ampla, cotinha. dap empr compl
garagem aob pilotie. na Av Roaa a
Silva em local privilegiado Cr|
6 000 000 00 Outro com 3 qta
garagem aob pilotla Cr| 3 600.00
Tratar Rua Padre Giordeno. 200
9 Viagem Fone 320 2072 creci
997 11412 20

KOPINHKIRO L Xavier Vde
apto com 3 qta c/2 aultea. aaia
ampla, cotinhe dap empr compl
garagem eob pilotie ne Av Roaa a
Silve em local privilegiedo Cr|
5 000 000 00 Outro com 3 qta
garagem eob pilotie Cr| 3 600 00
Treter Rua Padre Giordeno 200 0
Vlegem Fone 320 2072 Crecl
997 (14) 2 20

(" 
GRiÇiS

O RAÇAS Div de Terceiroa Te-
mo» oacolentee opçôea de compre
nea Greçe». pronto p/morar Ven
dea Paulo Mirende Fonea Matrlt
231 3655 remei 19 Z Sul 320
7000 ou Z Norte 434 1017 (16)
2 29 

ORAÇAO Edf Prlcipe d» Alcin
tara. 3 qtoa d eultel 2 aalea
verenda na aele e em todoa oa
qtoa copa, cot . c/deepenee dep
compl p/ampregede. prédio c/2
ept*» por ander aelio de feataa 2
vage» na geregem no Sdb-fcolo
Loc Rua Jacobine (1* paralela de
Rue da» Graçee) Venda» Paulo
Mirende Z Sul plentio até 21 h
Av Domingoa Ferrelre 2200 Fone
326 7600 Matnt 231 3556 ou Z
Norte 434 1017 (16) 2 29

O RAÇAS Div de Lençementoa
Matrit Edf Morede doa Men

guinhoa Prédioa c/2 elevs aele
c/ver 3 qtoa (1 aulta) WC aoc
éraa de aerv dep compl de
empreg infa c/Peulo Mirende Fe
Metnt 231 3555 remei 20 Z Sul
326 7000 ou Z Norte 434 101 7 e
434 1609 (15) 3J!9

O RAÇAS Div de Lonçomentoe
Edf Marambaia Prédio aob pilotla
c/metaníno 3 eleva 4 aptoa por
ander ampla aaia c/varanda. 3
qtoa aoc» 11 suite) WC soe cot
éree de serv . dep compl p/empre
gede Vendes Peulo Miranda Fe
Matnt 231 3566 ramal 20 Z Sul
320 7600 ou Z Norte 434 1917
(16) 2 29

ORAÇA9 - Oiv da Lançamentoa
Edf Flrvede pronto p/morer na

rua das Greçes c/plantio diério no
local, fino acebt* ept* c/3 qtoa (I
aulte) amplos e bem divididos pré-
dio lindo, um doe melhores do Re-
cife. Vendas Paulo Mirende filia' Z.
Sul plantio eté 21 hra Av Doma
Ferreira 2200 F 320 7600 Matrlt
231 3555 ou l Norte 434 1017
(16) 2 29 

GRACA9 Edf Poloneiae Pré-
dio aob pilotia c/meta nino 2 eleva
apt* c/ampia aaia ver 3 qtoa (1
suitel WC »oc cot e dep compl
empreg érea de »erv inf» c/Paulo
Miranda F» Matrit 231 3555 ra
mal 20 Z Sul 326 7600 ou Z
Norte 434 101 7 Plent no tocel eté
21 hr» (15) 2 29

QRACAO Alberto Queirot
Vende apt* c/»ala p/2 ambientea
c/piao em mérmore ótima varanda
c/ermério 3 qta sendo 1 suite to
do» com guarde roupa embutidoa
2 WC luio cot c/armério érea de
serviço dep compi emp garagens
a/piloti» Cr| 5 500 000 00 é vi»t»
Inf» Alberto Wenderley 44 ou p/f
268 4776 Creci 3350 <141 2 29

QRACAO Alberto Que>rot
Vende Apt» rue de Amuade 3* en
der ample «ele 2 qt» WC sociel
cot dep compl emp varanda,
aalio de feataa playground gare
gam eievador central de gés inter
fone sinal Cr| 70 000 00 raatante
todo financiado, incluaive abertura
de crédito Infa Alberto Wenderley
44 ou p/F 200 4 7 76 Creci 3350
(14) 2 29

ORAÇAO - Sebaatlio Orlando
Venda novlaaimo apto. rua da Aml-
tada. 2 eleva, cont var ampla, aaia
2 dormlta wc compl cot moder-
na a rja da aarv c/lavand dap
ampreg garg privai Cr|
9 900 000.00 pana fac e pana 6
nane rapaaa CEF Infa Av Joio da
Sarroa 034 c/eatac f 222 2522
Cracl 99 reg 156/91 (910-11
12 14) 229

ORAÇA9 - Sebaatlio Orlando
Vandamoa novlaaimo apto rua da
Amitade. 2 eleve cont a ampla
aaia. 2 dormita. WC compl co»
moderna éraa da aarv c/lavand
dap empreg garg privat Cr|
6 991 100.00 parta flnanc ra-
paaae CEF Infa. Av Joio da
larroa 034 c/eatac fa 222 2522
222 2570 Creci 90 reg 30/02
(9-10-11-12 14) 2 29

QRAÇA9 - Vendam oa ótimoa
aptoa nunca habitado preço flio
24 meaaa c/2 aalaa 4 quanoa d-
aulta varanda WC aoclai copa co-
linha dapandinciaa completaa
ps empregada 2 aiavadorea pilotla
2 garagens privativa» acabamanto
1' tratar Ladaraon 9rito fone 222-
0393. (14) 2 29

ORAÇA9 - Carlos Afonso aati
vendendo no edf Eddy Ferraira.
aptoa c/2 qtoa 1 aulte piloila.
grg no aubaolo. 2 eleva toca ai-
nal 150 000 00 poupança a com
binar a também aa 2 últimaa uni-
dadaa do edf Phnaton am 9oa
Viagem Tratar pelo» fonea
299 2307 299 2327 (14) 2 29

ORAÇA9 Caaaforte vende ref
029 apto. em Rua Caaaforte venda
raf 029 apto am rua aafaltada
com tala 3 quartoa Wca copa
cotinha dep completa ira» da aar-
viço melhor local do bairro, ótimo
preço Tratar fonea 231-0014 -
222-4740 - 341 1471 dlarta-
manta. (31) 2 29

CONSELHO REGIONAL DE

CORRETORES DE IMÓVEIS

SfrriMA REGI Ao

AVISO

Aviumna Empreian qu* operam rm Cnrrrta

gem do Imóveis, bom como. aon Sm. Corretores de
Imóvei» |P*mou FUiranl que o pagamento SEM
ACRÉSCIMO das Anuidadea do Exercido de 1982.
junto ao Conatlho Regional de Corretores de Imovein
- CRECI V Região, aerá alé o final do corrente mê».

A partir da 01 de abril, a* referidas Anuidade*
«ofrerào oa Acréacimoii de acordo com a ORTN do mép
em que for efetuado o pagamento.

Recife. 08 de março de 1982

A DIRETORIA

Ç 
HIP0DR0M0 

)

— ou Campo
Grande Precleo epto c/2 ou 3 qta
em prédio pequeno Oiaponho imó
vaia p/parmutar c/prop F 299-
3196 (14) 2 30

HIRÔOROMO imob Suape
Ltda Oiv Lançamarto Edf Uira
puru aaia p/2 amba 2 qtoa aoc
WC aoc iraa da aarv dap compl
p/empr prédio a/plloba. pronto p/
morar Inft fonea Matrlt 231
6031 Filial 431 2996 a 431
2091 Plantio diirio até éa 20 00
ha 1141 2 30

( 
1M9IRI0EIWA 

)

IMBIRIBIIRA - Jotlmar Si
queira - Venda eacelente Apt* fino
locel saia am cerimica. 3 qtoa
aoca (aulte). alcatifadoa cotinha.
éree de aerv dep compl Pou
pença flia infa Rua Frai Caneca
69 7* and PA9X 224 0611
224 0062 224 0963 (12) 2 32

IMBIRIBIIRA - Joelmar II
queira - Vda aac apt* fino local
aaia am cerimica 3 qtoa aoca
(auite) alcatifadoa. cot iraa de
aerv dap compl poupança flaa
inf Tr R Frei Caneca 61 7* andar
e*ax 224 6511 - 224-0182
224 6963 - Unidade 179 (12)
2 32

IMBIRIBIIRA - Vendo aptoa c/
var aaia 2 amba 3 qtoa aoc
(aulta). 2 WC aoc aiulejo dac pi
ao/teto copa cot etuie|o dac pi-
ao/teto dep emp compl aaq alu-
mlnio Garagem no pilotla. 2* par
Maec Moraee. 3' and naac ainai
200 mil Tr fone 339 3760 Crecl
2603 (141 '

IMBIRIBIIRA - lebaatlio
Orlando Vandamoa apto na Rua
Leonor Santoa Peaaoa toda grad
naac. var aaia 2 amba 3 dorm»
(aulte). 2 banheiro» ampioe. ampla
cot dep empreg garagem Cr|
3 000 000 00 facilitadoa Infa. Av
Joio da larroa. 134 c/aatac fonae
222 2910 - 222 2670 e
222 2622 Creci 99 reg 169/91
(12. 14) 2 32

IMIlRIBilRA S.bi.tilo
Orlando vendemoa apartamento na
Rua Leonor Santoa Peeeoa. toda
gradeeda. naecente varanda, sala
2 ambientea 3 dormitórioe (aulta).

banheiro» empioa. ample coti-
nhe. dep empregada garagem Cr|

000 000 00 Fecilltedoa Infa Av
Joio de Sarroa. 934 c/aatac fonea
222 2910 222 2570 222 2522
creci 98 reg 159/91 (9 10. 11.
12 14) 2 32

IMBIRIBIIRA L Xavier vde
epto c/3 qta ala banheiro aocial.
cotinha dep empr compl gere
gem aob-pilotia. na Rua Arquiteto
Luit Nunea Cr| 2 500 000. c/fl-
nenciemento pelo S F H ótima
oportunidade Tratar na Rua Padre
Giordeno 260 Ooe Vlegem Fone
320 2072 Creci 997 (14) 2 32

IMBIRIBIIRA - Rebilo Imóvel a
vende epto terraço gradeado 3
qtoe sendo 1 aulte WC aoc copa
cot. iraa de aarv eatac copa cot
irea da aarv eatac privei preço
3 000 000 00 flnanc ou direto.
Anunciamoe aau imóvel rural ou na
cidade durante 30 dlaa. gratia
Talef pera 339 1419 Creci 497
(14) 2 32

IMBIRIBIIRA - Vendo apta
prontoe para morar c/var. aaia 2
amb. pião cerimica dac.. 3 qta
(eultel. 2 WCa eoclaie e cot c/a-
tulelo dec pião tato. dap empre-
gade eaq aium alto Rua Or Joaé
Alberto Mala 210 2' paralela Av
Plnheiroa. lado aaq. Sinal 19 mil.
Fin SFH.Plantio aoa domingoa ou
fone 339 3760 Creci 2603 (141
2 32

IMlIMtlllUk E<H Mont l>«
nato pilotla. 3 qtoa.. aulta.
verenda fino acab. rua aefalte
de Preço de lençamento ainai
107 212 60 Tretar Paulo
Mirende Fonee 326 7600/ 320-
7144/ 231 3668 Flnanc Oenco
Econômico (9. 10 11 12.13. 14)
232

IMBIRIBIIRA -Vendo .^pta c/-
varanda, aaia 2 amb. 3 qta. aoclala
(aulte). 2 WCa aociaie etula|o dec .
pieo/teto copa cot atulajo dac
piao/teto. dep empregada compl
Eaq. alumínio, garagem no pilotla.
2' par Mat Moraee. 3* andar.
Naec Sinei 200 mil Tr fone 339
3750 Crecl 2603 (14)

C )

IF9EF - Inocoop - Pechinche
Cr| 1 400 mil p/chave. Saldo Cr|
000 mil e aaaumlr ne Apepe
Preet Cr| 2 900.00 traneflro
contrato de ótimo Apt* térreo prói
e Hrb todo reformedo c/3 qtos
c/erms embts WC aoc , WC
empr cotinha. Trater p/fonea
326 8107 e 326 2303 (14)
2 33

( 
IPUTIRGA 

)

IPUTINOA - Oerroa Correia Lan-
çamento Vende Edf Celle Ca-
¦angi. alto na R Pedro Erneato.
prédio pilotla c/09 aptot. p/andar
c/verande. aele, 02 quanoa aoclala.
WC aocial. cotinha. éraa da eervlço
e dep compl. p/empragada. Sinal
90 000.00 melhoree inf. c/o cone-
tor de plantio no local ou p/fona:
231 0040 Crecl 976. (14) 2 34

Ç 
nMMMCá 

J

ITAMARACA Div M T.rc.lto.
Ref MA '97 apartamento c/ampla
aaia. pião em cerimica WC aocial
cotinha. garagem am frente eo
prédio InformaçAaa c/Paulo
Miranda Fonea 231-3666 Matrit
320 7000 t/Sul a 434-1917. Zona
Nona Plantio permanente eté
21 00 hra. (16) 2 36

ITAMARACA Edf Morada da
Itemereci 02 qtoa tale c/
varanda cot. WC. próaimo ao 9ar
Lagoetlnho no Pilar 0 aau vario
eetá garantido Ligue para Paulo
Mirande Z. Norte 434-1917 ou
434 1609 Matrit 231-3666 ou
Z Sul 320-7000 (16) 2 36

ITAMAKACA - Aprovtlla o
vario no Pilar a beire-mar num
apartamento da 02 quartoa. aaia
ampla am cerimica. varanda a co-
tinha Sinal Cr$ 92 922.60 Maneai
Cri 17 343.00 Próaimo ao lar
Lagoatinho Maioree informaçôee
ligue para Filial Zona Norte Paulo
Miranda Fonae' 434-1117. 434-
1999 Centro 231-3166 a Zona
Sul 326 7600 (16) 2 31

( 
*** 

)

JANOA Oiv da Terceiroa Raf
ZN 089 Edf Porto Navaa 01 tala
p/2 amb. 01 aaia p/2 amb. c/var
02 quartoa aoclala. 01 WC aocial.
cot . 01 quarto ravoralvet WC
empregada, iraa da aarviço Ven

dea c/Filial Zona Norte Paulo I
Mirande Fonea: 434-111 7.
Matrlt 231 3111 Z Sul 321-
7100 (II) 2 37

JANOA - Edf Vila Raal ept* d-
aaia. var am cerimica. 1 qt* aicatl-
fado WC a cot. a 160 m da piata
Vendaa Paulo Miranda Filial Zona
Norte Fonee 434 1917 434
1999 Matrit 231 3666 Zona 9ut
329 7900 (16) 2 37

JANOA - Kdf lugenvllla. apt*
c/2 qtoa (1 aulta). c/aiav fino
acab i 60 m do mar aaia ampla,
copa. cot dap p/empregada Ven
dea Paulo Miranda Fonoa Matrlt:
231 3666 Z Sui 326-7900 ou Z
Norte 434-1917 e 434 1999
(16) 2 37

JANOA - Oiv da Terceiroa Raf
Zl 114 Eacelente apt* na praia do
Janga c/aaia am V varanda. 3
qtoa aicetifedoa. aendo 1 tulte d-
cioeed copa cot etulei|o eti o
teto WC aoc dac. irea de aerv
compl c/dep p/empregada Nio
perca eata eacelente oportunidade,
ligue egore p/Paulo Mirande Z Sul
329 7900 Metrlt 231 3911 ou Z
Norte 434 11917 M8 l 37

JANOA Edf Realce ept* por
tria de *«ipe a 100 i do mar aaia
c/varende 3 qtoa cot jep de
empreqr % pronto p/morer Va"-
dea Paulo Miranda fonae Matrit:
231 3666 Z Sul 326 7900 ou Z
Norte 434 1917 (16) 2 37

JANOA - Edf Vlle Geórgia
Apt* c/3 a 2 qtoa c/aulte aaia em
cerimice. var cot. iree de aerv
dep compl p/empr Locaiitado a
60m da piata |unto a Talpe
Meiorea infa c/Paulo Miranda
peloa fonea Z.Norte 434-1917 a
434 1699 Matrit 231 3666 ou
Z Sul: 326 7900 (16) 2 37

JANOA - Edf Legemer - Dlv de
Lanç - 0 melhor Apt* c/3 qtoa
e»rr'rite ic »' ê*:** * «.apaia do
Janga aele am cerimice cot
érea dep da ampr Vendea Paulo
Miranda p/fone» Z Norte 434
101 7 g 434 1609 n« Av JCléudio
Gue»ua Leite. II0. Metrit: 231
3686 ou Z Sul 326-7900 (16) -
2 37

JANOA - Oiv Terceiro» Ref ZN
043 - Apt* ledo do mer. prédio t/-
pilotla. ample aele c/varende. Ia
vabo cotinhe c/ermérioe. 3 qtoe
II aulte c/cloee) éree. dep. compl
p/empr Vendea c/Peulo Miranda
Z< na Norte 434 1917. 434 1999.
Zone Sul 329-7600 ou Centro
231 3866 (16) 2 37

JANOA - Edf. Antonino -- Dlv de
Lanç Zone Norte - Eacelente Apt*
c/3 qtoa.. aulte. aele em cerimice.
verende. cot . dep de empr
Meiorea infa. c/Paulo Mirande. fo-
nea Z Norte 434-1917 e 434
1609 Metrit 231 3565 ou Z Sul
326 7000 (16) - 2 37

JANOA - Caaaforte - ref 104
vende ótimo epto proa e praia
com: eale. quarto WC cotinha.
prest meneal Cr| 2 760.00 re-
paaae Tratar fonea 231 6014
341 5479 diariamente (31) 2 37

JANGA - Peuliata Imob Suape
Ltde. vende epto c/3 qtoa 11 aulte)
dep comp p/emp gerg s/pilotis
p/2 carro». |erdim. preçe. inform
fonea matrit 231 5031 Filial
431 2695 a 431 2091 Plantio
diirio até éa 20 00 hoa '14)

JANOA - Vendo apt" e 100
metroe de prela c/3 varandee el em
cerimica 3 qta aociala 2 WC ao
ciaia aendo 1 aulte emple cope e
cot éree de aervico qt e WC
empreg locel p/euto Preço Cri 3
milhôee ainel Cri 200 mil Mldo fl
nenciedo Tretar Fone 429 0676
(14) 2 3'/

JANOA - Sob pilotla c/3 qtoa
aulte. aaia p/2 amba . terreço. 2
banha aoca.. copa-cot. éree de
aerv e dep compl empr Todo em
cerimice e erm emb em cere|eire
noa quartoa a aaia Preço de oce-
alio Também Apt* em Olinde d
poup fiae Reymundo Dantea
Fone 229 2427 Creci 3434 (14)
- 2 37

JANOA - Ref 209 ótimo apto
a/pllotia. com verende. aaia ample,
3 qtoa (1 aulte) elcetlfedoe. com er-
mério embutido, cope. cotinha.
iree de aarv dep compl pere
empregede. Informeçóea Imob
Suape Ltde Fone 231 6031
plantio diirio ati ia 20 00 ha. 114)
2 37

JANOA - Vendo na Av Principal
naecente ótimo epto aaia. pleo
cerimico varanda. 3 qtoa. eoclaia
elcetlfedoe 2 WC aocleia. linda
aulta. copa a cotinhe. iree da aer-
viço. dap. compl. empregada, gara-
gem pilotie. Preço Cr| 4 milhôee fl-
nenciedo p/Ca Econômlce Tr
224 6333 (14) 2 37

JANOA Oarroa Correie (Re-
paaae BC 112) Vende ept* 102 do
Ea* Merie Ciar» (Junto ao auper
moicado Jóie) Apt* c/aale ampla
02 quartoa aoc WC aoc cotinha
iraa de aerviço a dep compl
p/empragaria Sinal 00 000.00 inf
na R Miguel Couto 53 ou p/fone
231 6046 Creci 970 114) 2 37

JANOA Apertemento Inocoopt
Jurecy Machedo Corret Aeeocle
doa Repeaae epto. no Con| Ino-
coopa Verende aele emple. 3 qta
aociaie. WC eociei. cotinhe dep
c/empregede. Sinel pelo repeeae
500 mil. Meneala 31 mil Inf fone
434-1201 ou no Stand da Vendea
do Janga 114) 2 37

JANOA Lindo ept* ledo do mer.
integrente do Edf Alfe 1* an lar c/2
varendaa. aaia am L eepeçoea 3
qtoa (1 aulte) outro WC eor- cot.
dep empreg compl ecabt* de pri
meira cerimica a meaaa fina etc.
troco por ceno caaa. telefone etc
Tr Imobiliirie Gomea Av Cliudlo
Gueiroe 711 - Jenga F 434-
1140 (14) 2 37

JANOA - Lençamento Juracy
Machedo Corret Aeeocledoa Inicia
aa vendee do Edf Adrieno Mea-
quite Dietendo do mer epenee
I60mte Verende. tala ampla. 2
qta aociaia. WC tocial. cotinha.
dap c/empregede. Entrega 30-04-
62 Sinal 160 mil meneait em
conttruçio 20 mil. Inf fone: 434-
1201 ou no Stend de Vendee do
Jenge (14) 2 37

JANOA - Lançamento Juracy
Machado Corret. Aaeociedoe inicia
aa vendea do Edf Coreirlo. pridlo
Oeire Mer Verenda eale 2 embien-
te». 3 qta eocieia. aulte. WC eociai.
cope cotinhe dep c/empregede
Entrege 30 12 12 Inf fone 434
1201 ou no Stend de Vendaa do
Janga (14) 2 37

JANOA - lerrroa Correie (IC
139) Venda ept* 101 do Edf Joio
Moreira aito na R Severino Mon-
teiro de Jaaut apt* c/varada, tala
de aatar a jenter 02 quertot toe
eicatlfadot (tendo 01 eulte) WC
»oc cotinha da aarviço a dap
compi p/ampragada Sinal
200 000 00 informaçôae na Rua
Miguel Couto. 63 ou p/fona: 231 -
6049 Creci 979 (14) 2 37

JANOA - Barroe Correie - Venda
Edf Piedade a 160 Mta do mar
(atrit db tupermercado Joia) Pri-
dio pilotie apt* c/aaia ampla,
verenda. 03 quartoe toe cotinha
iraa da terviço e dep compl
p/empregada linai 14 000.00 inf
com o corretor da Plantio no locel
ou p/fone 231-1049 Crecl 976
114) 2 37

CASA NO IBURA

Vendemoa eacelente caaa no Ibura (baixo)
nunca habitada, c/terraco, aaia, 2 quartoa
¦oe. WC aoc. cosinha, lavanderia, oitâee

livres, lageada.

Sinal Cr« 50.000,00

Preitaçáo Crf 13.999,00 menaaia

Inforaiacõea • Vendas:

ALMEIDA PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA

RUA DR. CARLOS CHAGAS, N' 117-Bo»
Vlita
Fones: 231.0927 — 231.0459

JANOA - Lançamento Juracy
Mechado Corret Attociadoe Inicia
ee vendaa da Pridlo eobre pilotla
elevador varanda, tala ampla. 1
quarto c/locai para guarda roupa
embutido cotinhe WC eociai.
entrega 30 dlaa 9tnal 193 mil.
Meneeie 10 mil Inf fona 434-
1291 ou no Itand da Vandaa do
Jinga- (14) 2 37

JANOA - Repaeee Juracy Ma-
chado Corret Aeeocledoe repeeee
viriot apertemento» no Itff Ch»
teau da Lyon Varanda, aaia ampla.
1 quarto, cotinha. WC aoclai Binai
paio repaeee Cr| 100 mil Meneala
16 mil Sem intercaiadae inf fona
434-1211 ou no Itand da Vandaa
do Jange (14) 2 37

( 
MADALENA 

)

M AO A LI NA - Div da Tarcalroa
- Raf ZI-214 - Eacelente oportu-
nidada. Apt* rapataa c/2 qtoa.. d-
eala p/2 amba.. copa-cotlnha da-
corede. irea de eerv c/dep com-
platat. piiotit. alavador Ligue
agora Paulo Miranda - Fonae Zona
Sul 329 7900 Matrit 231-3911.
Zona Norta 434-1111 (11) -
2.14

MAOALINA - Dlv da Lança-
mentoe Matrit - Idf Cltrua. aob
pilotie. ept* c/tala p/2 amba. var.
3 qtot. c/tulte. copa. cot, aa-
ceiente iree de eerv . c/1 alav Van-
dae Paulo Mirende. fonoa: Matrit:
231 3666. Z. lul 321-7900 ou Z
Norte 434 1917 a 434-1999.
116) - 2 41

MAOALINA - Div da Lança
mentoe - Kdf Pollane Prédio c/3
anderee e elev últlmee unldedee
Ligue egore fonee' Matrit 231-
3666 Z lul 329-7900 ou Z.
Norte 434-1917 a 434-1999.
(101 - 2.41

MAOALINA - Dlv da Lança-
mentoe - Edf Vllle Meragogi Pré-
dio c/eub-eoio. 3 eleva., eacaiante
loceiiteçio ept*e c/empie aaia a
varanda 2 qtoa. (1 eulte). WC aoc..
cot. iraa de eerv e dap compl. da
ampr Infe a Vandaa: Paulo
Miranda, fonae: Matrit: 231-3!!!
ramel 20. Z. Norte: 434-1117 ou
Z Sul 329 7600 (161- 2.41

MADAUNA Accloly Imôval.
vende ne Rue Eecrltor Alvero Llna
n* 79 apto c/eala am cerimica
verende. 3 dormitórioe eulta. copa
cotinha. terreço de eervlço dep
p/empregede e»tc privativo novo
neecente. Preço 3 360 Entrara Cr|
160 Preeteçio Cri 33 40000
Entrede eo ledo de Rotambllt a ea-
guir ati Conj. Joinville dobrar i
direita Inform 227 4491 - 227-
1679 (14) 2.41

MAOALINA - Accioty Imòvai.
vende apto na 9eire Rio c/eala em-
pie em eeeoelho 3 dormitórioe el-
cetifedoe c/ermirloe eulte. cope
cotinhe. grende c/deepenee
terreço de «ervlço. dap. compl
p/empregade geregem. gerador
próprio, entene coletiva. 2 elave-
dora» neecente Preço Cr| 7 600
entrede fecllitada PreetacOoe Cr|
46 mil Inform. a chavee Fonae:
227 4411 - 227 1679 Crecl
1466 (14) 2.41 

MAOALINA - lerroe Correie
(9C 140) Vende ept* 207 B do
Edf Sente Rita eito ne R Vleconde
de Albuquerque 239 (iequina c/i
R Armando 9a»to) Prédio pilotie
Apt* c/eela emple. 01 quarto eoc.
WC »oe cotinhe Sinel 800 000 00
inf ne Rue Miguel Couto. 63 ou p/-
fote 231 6046 Crecl 976 (14)
241

MAOALINA - larroa Conaie
BC 140 Vende apt* 207 B do Edf.
Sente Rita, alto na R Vlec Albu-
querque (Eaquine c/Rua Armando
Beato) Apt* eacelente prédio pilotie
aaia ample p/2 embientee. quarto
aocial. WC aocial. cotinha a gara-
gem no pilotie Preço

1 500 000.00 Meloree informe-
cóea p/fone: 231-0040 Cracl 976
(14) 2.41

MAOALINA Vendo epto con|
reeidéneiel lenfice todo equipado
A»»umir Cri 1 300 mil Chave Cr|
1 milhio facilitado F. 391 2299
(12) 2 41 AF

MAOALINA - (Repaaaa) Raf.
217 Div Terceiro, venda ótimo
apto c/el emple. 2 qtoa aoc WC
eoc cot iree de eerv dap. amp.
p/amp garag quintal Inform.
Imob Suepe Ltde. fone 231-1031
Plentio diirio eté ie 20 OOba (14)
241

MAOALINA - Arreclfee venda
ótimo apto com 2 qtoe. c/arme.
emb» bem dec na r. Comendador
Sento Aguier. Edf Alfa. Acaltam-ae
finenc. SFH Tr c/Arrocifaa PIX
321 1774 Somoe eepeclelltedoe
n» vende de Imóveie ueadoe a
terrenoe Crecl 3671. (14) 2.41

MAOALINA - (Repaaaa) Ref
217 Div tercelroe. vende ótimo
epto com eala ample. 2 qtoe eo-
cieie. cotinhe. iree de eervlço, dap.
compl pere empregede. garagem
quintel Inf. Imob. Suepa Ltda. fo-
nea Matrit: 231 6031. Filial: 431 -
2606 a 431 2091 Plantio diirio
eti ie 20 00 he (14) 2.41

MAOALINA - Vendo epto
pronto p/morer ótimo locel c/el am-
pia 3 qtoa aocleia 2 WC eoclela
cope cotinhe iree de aarviço dap.
empregede e geregem. Preço Cr|
8 200 000.00 ant Crf
200 000.00. Tratar tal. 42I-OI7I
(14) 2.41

c
OLINDA

J

OLINDA - Jerdim Atlintico -
Edf Conde de Aeeumar. Pri-
lençemento. aproveita faaa da
conetruçio. pridlo eob pilotie c/l
enderee. eala ample em cerimica.
varande. 3 bone qtoe . aando 1
eulte. cope-cotinhe. Iraa da aarv
dap de empr 0 prédio fica loceli-
tedo ne Jomeliate Edeon Régla. 3*
treneverael da Av Fagundaa
Varela, vitinho a Padaria Pan|i
Vendee: Peulo Miranda, fonea:
231-3111. 434-1111 ou 321-
7000 (II) - 2.44

OLINOA - Dlv da Tarcalroa -
Raf ZS-220 - ótimo apt* repaaaa
(nunca habitedo) c/2 qtoe ravaral-
vei para 3. tale em cerimica. la-
vabo. cotinha decorada até o tato.
éree de eerv e dep compl Ligue |é
Peulo Mirende - Fonee Zona Sul

. -0 7000 Matrit: 231-3111.
Zona Norte 434-1111 (1!) -
2 44

OLINOA - Dlv da Tarcalroa Raf
ZS 199 - Eacaiante Apt* c/gara-
gam 2 qtoe tala. varanda, coti-
nha. éraa da eerv. WC aocial cA>oa.
dep compl. p/empr. totalmanta
naecente. armirioa amba. na cotl-
nha. oa qtot alcatifadoa. Locallia-
cio eacaiante Zona Sul 329-
7900. Matrit 231 3111. Zona
Norta 434-1111 (II) - 2 44

OLINDA - Jardim Atlintico *
Edf lampra Viva. Prédio aob pilo-
tia. ampla tala am carlmlca. var.,
copa. cot. 2 qtoa. tando 1 aulta c/-
varanda, iraa da aarv.. dap. da
»mpr Locaüiado na Rua Catulo da
Paiaio Ceerenee, 2' tranevereel da
Fagundea Varala. Maioroa infa.. II-
gue para Ptulo Miranda, fonea:
231 3III.Z Norte 434-1B17 ou
Z. lul: 321-7100. (III - 2 44

OLINDA - Edf Marambó - Apt*
c/3 qtoa. (tulta). tala am L". var..
copa-cotlnha. iraa da aarv. dap
da ampr pilotla. tallo da fattaa
porteiro eiatrlnico Vandaa: Paulo
Miranda fonet Matrlt 231-3111.
Z. Sul 32S-7IOO ou Z. Norta
434-1117 a 434-1III (11) -
244

OLINOA - leirro Novo - Edf
luitrint - Apt* c/ampla aaia am
"l . c/varanda. 3 qtoa. (1 aulta).
WC toe., cot. dap compl. p/ampr
a iraa da aarv Vandaa: Paulo
Miranda. Z Norta: 434-1III.
Matrit 231-311! ou Z lul 321-
7100 (II) - 2 44

OLINOA JARDIM ATLÂNTICO
tdf sempre '"ve Prédio aob

p 'otn ampla aaia em cerimice
var copa it i qto» aando 1 tuite
o arenda ir>a de »rv dep de
emo". r Lnr^li»»rta R Cetu''- 1a
Peiaio Ceeranee 2* trenavaraai da

Fagundaa Varela Maioree infa. li-
gue para Paulo Miranda Pa. 231-
311! Z Norta 434-1117 434-
1117 - ou Z lul 321-7100 (II)
2 44

OLINOA - Ceaaforte - Raf 110
vende ótimo apto no Jardim Rio
Doca com ampla aaia. 3 quartoa
(aulte) WC eociai. copa cotinha
comp dap ampregada Iraa da
aerv pilotie naecente a 200mte do
mar. com armirioa de todae y da-
pandincioa Tratar fonae 231*
0014 - 231-M7I diariamanta
(31) 2.44

OLINDA - Rio Doca Ventura

te*raco em i, copa cot 1 quartoa.
•erdo 1 auite. WC aoclai. iraa da

rv dap de empregada todogro-
daado CrS J iUUulXi UO Ti Av
Gatúlio Vargat 1110 Olinde Fe
421-0702. 421 lOJb. 429 J937
Crecl 1979 114) 

OLINDA - Repeaae Idf. Illane •
Apt* 201 (nunce habitado), c/3
qtoa.. verende. eequedrtee aiumi-
nio. vidro fumi, aele p/2 embe.

Também Apt* em J Atlintico é
9urint fl nenciedo Reymundo Den-
tee. Fone: 229-2427 Creci 3494.
(14) - 2.44

OLINOA - Jerdim Atlintico.
Imob. Suepe Ltda. Div. Empreendi-
mento. Edf Igeraeeu. epto com
verende, eele em cerimice. 3 qtoe
eoce . (1 eulte) e domei» dep. Inf.
fonee Metrit: 231-1031. Plllei:
431-2191 e 431-2991 Plentio
diirio eti ie 3000 he (14) 2 44

OLINDA - I Novo. Caaaforte
vende ref 001 eac epto. com 2
qtoe eele. WC cope-cot dep.
compl e demole depe Tr. fe: 231-
1014. 222 4741 341-1479.
Dleriemente. (31) 2 44

OLINDA - Jerdim Atlintico. Edf
Hlldo. epto com verende. eele pere
2 embkntee. 2 qtoe (1 eulte) WC
eociei o demole dep. Informeqòee
Imob. Suepe ltde Fonee: Metrit:
231-9031 Filiei: 431-2999 e
431-2991 Plentio diirio eti ie
2000 he (14) 2 44

OLINOA - Vanda auto C/I20m'
a/pilotie. gerg. privetlvo. holl eoc el.
emple. 3 qtoe. (1 eulte) cope-cot..
WC eoc iree de eerv. dep. comp
p/emp preeteçio meneel de Crf
1100000 Ref. 211 Inform. Imob.
Suepe Ltde fone 231-1031 plen-
tio diirio eté ée 20*0 (14) 2.44

OLINDA - ótimo opto. c/2 qtoe..
oole amplo. WC eoc.. WC de
empregede. geregem. ótimo loceli-
toçio. Ref 237. Infe. Imob. Suepe
Ltde Fonee: Metrit: 231-1031.
Filiei 431-2191 o 431-2991.
Plentio diirio eté ée 2000he (14)
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OLINOA - Jerdim Frogooo. Imob.
Sueprt Ltde Dlv Empreendlmen-
toe Edf Timoge. c/ver oi p/02
embe 2 o 3 qtoe. (eulte). cot. e de-
meie depe. Infe. fo; Metrit: 231-
8031. filiei 431-2996. 431-2991
Plentio diirio eti ie 20 he. (14)
2 44

OLINDA JARDIM ATLÂNTICO
- Jurecy Mechedo Corret Aeeo-
ciodoo. repeoee epto no Edf Aline,
prédio | para morar, verende.
eele emple. 3 qtoe eoce. eulte. WC
eoc.. cope. cot., dep. c/emp oinel
160 mil. meneeie 31 mM. infe fona:
434 1291 ou no Stend o vendee J.
Atlintico. (14) - 244

OLINDA
Imob Suepe Ltde. Dlv. Empreendi-
mento - Edf. Timoge. c/verende.
eele p/2 embe.. 2 e 3 qtoe. (eulte).
cot e demole depe. Infe. fonee:
Metrit 231 -1031. Filiei. 431 -2999
o 431-2991 Plentio diirio eti ie
20:00 ho. (14) - 2.44

OLINDA - Repeaae Div Torceiroe
- Ref 207 - Vde ept* o II mte
do mor. elo emple 2 qtoe. iree de
•erv . dep. compl p/empreg grg no
•ubooio Inft. Imob. Suepe Ltde -
Metrit 2311031 - Filiei 431-
2991 - 431-2991 Plent diirio
eté ée 20 hra. (14) 2 44

OLINDA BAIRRO NOVO - Ven-
ture Imóveie vendemoo ótimo opto
no Edf Bultrine. ver. eele. cot. 2
qtoe WC eoc. éree de eerv. o dep.
de emp preço Crf 2 200000 00
Tr Av Getúlio Vergo», 1190 Olinde
ft 429 0702 429 1039. 429.0937
Creci 1979 (14) 2.44

OUNDA CABA CAIADA - Ven-
ture Imóveie vendemoo ótimo opto
eobre pilotie. o lOOm de prelo, com
terreço eele. pere 2 emb. cot. 2
qtoe toe. éree de eerv. dep. de
emp preço Crt 2.900000.00. Tr
Av. Getúlio Vorgoe. 1190 fo
4290702 429.0937 429 1031
Creci 1171 (14)

OLINOA - Rio Doce - Dlv
Empreendimento. Edf. Tlbérto. Apt*
c/vorenrie. eele c/pleo em toco. 2
qtoe aoc.. c/pleo em toco. WC eoc.
e demole depe Infe. Imob Suepe
Ltde. Fonee Metrit 231 -1031.
Filiei 431-2686 o 431-2611 Plen-
tio diirio eti ie 20 00 he (14) -
2 14

JARDIM ATLÂNTICO - «a».
114. opto com verende. oole em
cerimice. 2 qtoe (1 eulte) locel
poro armirio, wc completo, boa

de eervlço. geregem. Informeçóea
Imob. Suepe Ltde. fone: 231-
1031 Plentio diirio eti ie 2000
ho (14) 2 44

OLINDA - Jerdim Atlintico.
Imob. luepe Ltde. Dlv. Empreendi-
mentoe. Edf. Mtcheiine, epto a/pilo-
tio. eele, 3 qtoe. e/éufto. cot.. WC
eoc.. o demole depend. Inform. fo-
noo: Metrit 231.1031. filiei
431.211! e 431.2111. Plentio
diirio eté ie 20.00 he. (14) - 2 44

OLINDA - Ca
luepe Ltde, Dlv. Empreendlmen-
toe. Edf Cermem, único c/elov..
verende. WC eoc.. 3 qtoe c/eulte.
eele p/2 embe.. e demole depend.
Inform fonee: Metrlt: 231.1031
Filiei 431.2MI e 431.2991. Plen-
tio diirio eté ie 2000 he. (14) -
2 44

OLINOA - leirro Novo. (Re-
peeee) 9onorto. ept* 102. Idf. lie-
nlee. verende. eele.omp . 2 qto., 1
WCb aoc cope-cot.. deop . boi-
cio ino». iree eerv.. comp.. ge^e-
gem 9inei 70.000.00. oeido fl-
nonc inf. o vendea Imob. Neecl-
monto ft Neec Ltde. Rue do Hoe-
picio. 194 Edf Olímpio e/909. 9*
and Tol: 222-3947. (14) 2 44

OLINOA - JARDIM ATLAN-
TICO - imobiliária Suapa Ltda
Dlv. empreendimento. Edf. Abllo
Volençe. epto. c/verende. eele. p/3
embientee. 3 qtoe. eoee.. cot. e de-
mole depend9nclee. Informeçôee
Fonee: Metrir. 231-9031, Filiei:
431-2999 e 431-2991 Plentio
dltrlo alé Ia 1000 ha. 1141 1.44

OLINOA - Jerdim Atlintico (Re-
peeee) lenorte. ept* térreo, nee-
cento, verende. eele. 2 qto. eulte.
WCb. eoc.. cope-cot. dec.. deop .
irei eerv.. geregem 9lnol
19000000 eeeumir eoido inf e
vendee Imob Nooclmento ft Neec.
Ltde. Rue do Hoepicio. 194 Idf.
Olímpio e/101 I* end. Tei: 222-
3147 (14) 2.44

OLINOA C. CAIADA - Idf N J
de Oiórie 1* endar vendo epto. de-
oocupodo eele, 4. guertoe oondo 1,
eulte. 2 WC aoeleie cotinhe locel R.
Monuel Cervelho n* 994 Crf
2 900 000,00 ilnil Cri
900000.00 reetente eceite-ee 9-
nenciemento chevee Valdir Corre-
togom creci 944, fonee. 2994999
- 299.9233 dieriemente (14) 1.44

OLINOA - lebaatlio Oriondo
Vandamoa a*. 1* pav A«. Cario,
de Lima Ceveleenti prédio afollo*ie
2 prendar c/eoiio 2 embe
verende. 3 dorme. (1 eultel 2 WC
complo c/toillet o boa eocinhe
ompete depend empreg . gere-

gam C'S I 120 000 00 cfllnancla

*14, c/aalK f: 111-1111 Cracl
*• raf- 11/tl. I*. 10. II. II. <41
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OLINDA - Jardim Atlântico lan-
comento pridlo em conetruçio. fl-
nonc gerentido lenorte ept*e c/02
quonoe e demole dependinclee. e
100 mte de Av Fegundee Verele.

acabamento 1* pridlo neec.. linei
89 600 00 Finenc 1110 UPC I.
Vendee imob Nooclmento ft Nee-
cimento Ltde Rua do Hoepicio
114 a/60! Tel: 222-3147 (141
2.44

OLINDA - Apto. i beira mer oom
2 quertoe (1 revereivei) prédio oom
elevador pilotla. eub-eoio. todo am
paetilhee Preotecóee meneeie Crf
21000.00. flnenciedo pelo Ben-
depe e o reetente e combine» pelo
tele: 431-0397 (14) 2 44

P*. 3
c/er-

OLINDA - Linde coberturo du-
plea. com 4 quertoe (2 outoe) 2
WC eocieie. 2 eeiee 1 verendlo pI
mer. dep. complete» geregem no
eub-eoio. prédio em pettilhee pie-
dne c/pieyground. ber e aelio de
foetae. tudo loto por epenee ume
vtotto no locel. Av Oovemedor
Cario» de Limo Ceveleenti em
frente eo n* 3410, detalhe» pelo
tel: 227-1194/ 229-1904/ 431-
0397 (14) 2.44

OLINDA - Alberto Quelroí
Vende: Apt* 2* ander eele c/Ceri-
mico 2 quertoe elcetlfedoe. átimo
WC eociei com otuiejo eti o teto,
cotinhe otulo)ede eti o teto. dep
compl emp. iree de eerviqo Cr|
2.000 000.00 i vioto Treter R. Al-
borto Wenderley n* 44 Ou pelo F:
211.4771 Crecl 3311. (14) 2 44

OLINOA - Alberto Queiroe
Apt* tirreo c/ter roço. eele. c
quertoe aendo 1 eulte todo
mirioo o como fluo WC eociei.
c/beicio. deepenee. dep. cc
emp. 3 er cond. locel pere 2
playground, etc. Preço: Crf
1000.000.00 Focilitedoe. Infe. R.
Alberto Wonderiey 44 ou p/F:
2614776 Cr. 3311 (14) 2.44

OLINDA - Alberto Queirot Vende
ept* belro-mor 1* andar c/oelo.
verende 3 qto cope-cot c/er-
mirioo o otuiefo eti o teto. 2 WC
otuielododop compi emp iree de
eerviço. pequeno |ordim interno de
verio Preço Cri 3 200000.00 i
VIate Infe R Alberto Wondorlev
44 ou pelo F: 261477! Creci
3311 (14) 2 44

OLINDA - Alberto Queirot
Vende: Ceee Cotedo qultlnete oom
eele. eulte. de luao 2 WC. cot.
otulefede eté o teto. betdo de
mirmore. pie Ino» iree de eervlço

locel pere cerro. Preço Crt
400.000.00 é vioto Infe R Al-

borto Wenderley 44 ou p/F:
2114779 Crecl 3311 (14) 2.44

OLINDA OAIRRO NOVO - (Re-
peeee) 9enorte. ept* 102 verende,
eele. emp. 2 qto. eulte. 1 WCB. eoc.
cope. cot deop. belcio Ino» iree
eerv comp. geregem Binei
70.000.00 eeldo finenc. Inf. e
VQENDAS: Imob. Nooclmento ft
Neec Ltde. Rue do Hoepicio. 194
Ed Olímpio, a/909 I* end. Tol:
222.3147 (14) 2.44

OLINOA CABA CAIADA - Lan-
çamento. prédioa eob pilotie. neec.
aele. emple. verende. 3 qto eoc.
eulte. WCb. eoc. coóe. cot. dec.
belcio inoa. iree eerv. c/dep. eatac.
priv linai 112.000.00. flnanc.
CEF. Inf a Vendee. Imob. Need-
mento ft Neec Ltde. Rue do Hoe-
picio. 114 Ed Olímpio. rt09. 9*
end Tol 222.3947 (14) 2.44

OLINDA RIO DOC!
Quatro. Vanda. apt* é 100 ma da
Av Canoa da Uma. ap<* térrao aaia
p/2 embientee. pleo cerimice. 2

compl emp 2 WC iree de eerv I90.
locel p/cerro, deeocupedo. Crf
2.120 000.00 repeoee Cr|
1920.000.00 e reetente em 1 eno
¦Duna Infa F: 1SS4T7* Crt
33M (14) 2.44

OLINOA - Alberto Queirot
Vanda: C<a Calada apt* 1* and.
neecente. eele.. 3 qto elcetlfedoe e
ermirioo embutldoe, 1 eulte. 2 WC
cot. dep. compi. emp. iree de eor-
viço. eeq. de olumlnio 2 geregene,
pilotla. daaocupado. Praço Cr»
4000000.00 I «lata. Infa. R. Al-
berto Wenderley 44 ou p/F:
1M 477S Cracl 336». 1141 1.44

OLINDA - S Novo I# Santa

L 4 ooartoa c/guarda roupa, «ndo
1 eulte. 3 WC copo corinhe gore-
gam pilotla portam alatrMao toda
ocobomonto de primelre entrede
CrS 1SOO OOO.OO raatanta 14 S-
nandado am nCrS 27 000.00 Vai-
dlr Corretegem crecl B44 Fe.
1SS.4SSS - 1SS.S1M dlarta-
mente (14) 2.44 

OLINOA - Vende opto. c/120m*.
e/pilotie. gerg. privot. holl eoc. el.
emple. 3 qtoe. (1 eulte). cope-coi.
WC eoc. iree de eerv. dep. compl.
p/empreg preeteçio meneel de
Cr! 11.000.00 Ref. 211. Inf.
imob. luepe Ltde- Motrti: 231-
1031. filiei: 431-211! o 431-
2111 Plentio diirio eti ie 20 he
(14) 2 44

OLINDA - Vioto pere o mer. 3
quertoe c/eulte. eeio p/2 embien-
toe. WC eociei. dep. complete de
empregede. prédio eobre pMotio
c/sub solo 1 elevodor eociei. pie-
clne c/ployground. aelio de foeteo
Ve|a eete morovilhoee oetruturo no
Av Governedor Carlos de Limo Ce
volcenti. em frente eo n* 3410.
Edf. Clemont Ferrond ou Informe-
çóea peloe tolo: 227 1814/ 221-
1104. 431-0317 (14) 2.44

OLINDA Ceee Calada imoo
Petrónio Mirende. Lenço oe vendee
o Edf Turiubo. 3 qtoe Pelo preço
de 2. eele p/2 embientee. cope,
cot. oopoçooo. dep complete de
eerviço Pridlo neecente. ótimo k>-
cailiaçio Fino ocobomonto c/pe-
queno Sinel Pouponçe flao. c/fl-
nenciemento grontido Negócio
direto c/0 conetrutor. Inform. fo-
nee 222-S72I. 231-1742 (14)
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OLINDA - Berroe Correie (Re-
pana SC-I17I. Vanda apto. 101
do idf. Edlth Forralra, «to na Roa
Santana n» 144. apto oom aaia
pere 02 embientee. 02 quertoe
eoc.. WC eoc.. cope/coelnhe.

derle e demole dep. Sinel:
210.000.00 e combiner ou me-
lhoreo Informeçóee pelo telefone.
231-1049 Crecl 971. (14) 2.44

OLINDA - Berroe Correie - Lan-
çamento Vende Edf Meronteo. oito
ne R. Alvero de Boe Vioto Meie -
Prédio c/19 eptoo. c/verende. eele
emple, 2 e 3 quertoe eoc. (eulte) el-
cetifedoe. WC eoc etuiejo até o
tato. cotinha. éree do eerv. e dep.
complete p/empregede Sinel
90000.00 inf c/o corretor de
plentio no locel ou F. 231-9049
Creci 979 (14) 1.44

OLINDA - Berroe Correie - Len-
çomonto Vende Edf. Embeú. oito
ne R. Córdobo. 32 opto. c/verende.
eele emple pere 02 embientee. 02
quertoe eocieie (eulte) 02 WC eo-
cieie cotinhe. iree do eerviço a de-
pend. complete p/empreg. Sinel
140.000.00 Informeçóee ne R. Ml-
guol Couto. 93 ou pelo telefone.
231-9049 Creei 979 (14) 1.44

OLINDA - Berroe Correie. Unge-

102.
pie, 02 quertoe eocieie (c/opçlc
p/o 3* queno). WC eociei. coelnbe.

Cri 119.000.00 lnformeg9oe ne
Rue Miguel Couto. 13 ou polo tele-
«ene: 231-9041 Creci 979. (14)
2.44

OLINDA
Vendemoo ep 2* pev. Av. Cerloe
da Uma Cavalcanti, prMa «frllain.
2 p/ender. c/eello 2 embe..
verende. 3 dorme. (1 eulte). 1 WC

e boa coeNtRé

gem CrS S. 120.000.00 49noneio-
mento. infe. Av. Joio de Berroe.
934. c/eetoc. ?: 222-2912. Crecl
99 reg 11/92. (12. 14) 2.44 ,

OUNDA JAROIM ATLÂNTICO -
Venturo Imóveie vendemoe eac.
epto no Idf Mer dee Antilhee.
térreo com ver, eele pere 2 emb.
oopo oo«. 2 qtoe WC eoc, iree de
eerv. dep. de emp. e 300m de
prelo. Tr Av. Oetúlio Vargaa. 1190
fe 429 0702/1031/0137 Crecl
1171 (14) 2.44

OLINOA CASA CAIADA - Ven-
ture Imóveie últimoo unldedee do
Edf. Mer Adriétlco. Na rue Meriy
Figueredo. prédio eobre pilotie. re-
voetido de «.oetilhoe o 300m do

n ver. eele. cot. éree

de aerv. 2 qtoe de#, do emp. prego
CrS 3 ISS.000.00 tr Av. Oetúlio
Vergea. 11S0 fe
42l.070a/0s37/103l Creci 1171
(14) 2 44

OLINDA OAIRRO NOVO - Ven-
ture Imóveie vendemoe eac. apto
neeoonte. ne Av. loiro Mer. 1111
apto 1 oom eele. 3 qtoe eoc. cope
ooe WC ooe. todo eeulojodo WC

igp CrS
2.200.000.00 tretar Av. Oetúlio
Vorgoe. fe 42S0702 4311031
Creel 1S7S (14) 2.44

OLINOA - Jerdim Atlintico -
Lençemento - Jurecy Mechedo
Corret. Aeooc vende último uni-
dedo do Idf. Sente lutie. prédio
com epenee 4 unldedee. verende.
eele 2 embientee. 3 qtoe eodeie.
eulte. WC eociei. oopo. cotinhe.
dep. c/empregede. Binei: CrS 110
mil - Meneel CrS 31 mN. Inf. fone:
434-12S1 ou Stend de Vendee
Jardim Atllnuoo 1141 1.44

OUNDA - Jerdim Atlintico -

Corret. Aeooc Inicie
anh.a «JlAaU % «|bI|1m.preoto sopre pnoue, ame * snwsn-

tee. 2 qtoe. eocieie, eendo um re-
verei vai. eulte. WC eoeiel. oopo. co-
•Infle, dep. c/empregede. Introge
30 diee. Sinel CrS 110 mN. Men-
eeio CrS 31 mN. mf. fone: 434-
1211 ou Stend de Vendee J Atlln-
tico (14) 2 44

OLINOA - Apertemento por tele-
fone - 431 ou 434 - Repeoee fl-
nenciemento Bonorto meneeie Cri
21 mil - Apto 203 do Idf Hilde.
verende. eele emple. em cerimice.
2 qtoe eocieie. WC eociei. ootinhe.
iree de oorvieo com WC eociei de
empregede. Rue Artur Serpe.
Olinde Boirro novo. Inf. fone: 434-
1211 Ir. Mechedo (14) 2 44

OLINOA - Jerdim Atlintico -
Jurecy Mechedo Corret. Aeooc. re-
peeee epto no Idf. Quereropoa,
verende. eele emple. 3 qtoe eodeie.

imedleto. Preço CrS 3-S00.00Ò.
Inf. fone: 434-12B1 ou no Stend
de vendee do J. Atlintico (1412 44

OUNDA - Jurecy Mechedo Com.
Aeooc. repeeee epto 102 do Edf.
verde Mer. verende, eele 2 embien-
tee. 3 qtoe eodeie. eulte. WC eo-
dd. cope. cotinhe, dep. complete

oind CrS 1 300.000 - Plnenclo-
mento 1.772 - Meneeie CrS 2!
mU. Inf. fone: 434-1261 ou no
Itond de vendee Jerdim Atlintico
(14) 2.44

OLINDA - Jerdim Atlintico -
Lençemento ne Plente. Jurecy Mo-

oe vendee do Edf. Rondonto. prédio

vorondo. oole 2 embientee. 3 qtoe
oodde. euite WC oodd. cope. co-

30-07-12 Slnd CrS 213 mil
Meneeie CrS 30 mN. Inf. fone: 434-
1211 ou Stend vendee Jerdim
Atlintico (14) 2.44

Repeoee - Jurecy Mocflodo Corret.
Aeooc. repeoee epto 301 do Edf.
Dom Ricordo. prédio eobre püoHo.
verende, eele 3 embientee, 3 qtoe
eodeie. eulte. WC oodd. oopo, co-

CrS 2.000.000 o eetuder Meneeie
CrS 34 mil. Infa. fone: 434-1211
ou Itond de vendee J.
(14) 2.44

eele. 2 dormitórioe elcetlfedoe (1
eulte) 2 WC oomplo. eodnhe. dep.
empregede, ooobomonto de Ie.
quoMdodo. CrS 2.100.000.00 Bom
fédüto. Irfe. Av Joio do Berroe.
S34 c/aetec. Fonee: 232-2122
crecl BB reg. 112/B1 (S. 10. 11.
12. 14) 3.44

OUNDA
Vendemoe Ap. Av. Beiro Mar. Ceee

mer. c/2 elovedoree. ent oot. TV.

lubeolo. Brando oole. 3 dormK. (1
eulte) 2 WC oomplo eodnhe mo-

cAevonderte. CrS S.724.000.00 PI-
nendedoe. Infe. Av. Joio de
lerroe. 134 c/eetec. tone. 333-
3110 - 323-3170 - 333-3133
cred BB reB- 01/S2 (S. 10.11.13.
14) 3.44

OLINDA
Vende, fino epertemento c/-
verende. eele. 3 embe. 3 quertoe
eodeie (1 ouftel. 3 WC (oondo 1

gereg. pilotie. 3 corroo. CrS
3.300.000.00 FedHtedoe. Infe. Av.

222-2S10 - 222-2870 - 222-
2122. cred SI og 119/91 (9.10.
11. 11. 141144

OLINDA - Jerdim Atlintico -
Lençemento ne Plente Jurecy Mo-
chedo Corret Aoeodedoe Inicio oe
vendee de prédio eobre pMotio. em
pleno Av. Fegundee Verele. prédio
com epenee I unldedee de oe-
quino, neocénte. verende. ode 2
embientee. 3 qtoa. aoclala. eulte.
Wc eociei. cope. cotinhe, dep. com
empregede. entrege 30-07-12.
Fone: 434-1311 (14) 3.44

OLINDA - leirro Novo - Jurecy
Mocflodo Corret. Aoeodedoe, re-
peeee opto 203, edf. Hilde, por
telefono 431. verende, eele omplo.
2 qtoe oodde, WC oodd, ootinhe
éree de oorvieo oom WC de empre-

telefone flnenciemento 1.777
UPC o - Menedo CrS 2S mil oom
Intercoledee. Inf. fone: 434-1291
(14) 2.44

OLINDA - Jerdim Atldntlco -
Jurecy Mocflodo Corv«t. Aeeocle-
doe repaooo epto 101 do Idf.
Amepi. pilotie. vioto pere o mer,
ede 2 embientee. 3 qtoe eodeie,
eulte. Wc oodd. oopo. codnfle,
dep. c/emprogede. Preço CrS
4 300.000. Repeeee CrS 3.000.
reetente e combtnor. Inf. fone:
434-13S1 ou no Stend de Vendee
Jerdim AttBntloo (14) 2 44

OUNDA CABA CAIADA - Len-
çomonto eele. "I" 

p/2 emb.
verende. ee^oluminio 03 qto eulte
01 WCB eoc. tocd, p/ermério em-
butidoe, copo, cot. doe. belcio
Inoa. iree eerv. eetoc priv Slnd:
CrS 99.90000 finenc. Sonorte.
Ingf. o Vendee, Imob. Need mento
ft Neec. Ltde. Reu do Hoepicio.
194 Ed. Olímpio o/909 Tol:
222 3947 (14) 2 44

OUNDA CASA CAIADA - (Re-
peeee ) Apopo oole entp. verende,
03 qto eoc. (eultel 01 Web eoc,
cope, oot. doe. iree eerv, dee. iree
eerv. deep comp. emp. eetoc. priv.
Slnd: 93.000.00. Inf. o. Vendee.
Imob. Neecimento ft Neec. Ltde.
Rue do Hoepicio. 194 M. ONmple
a/609 9* end. Td: 323.3947 (14)
1.44 •

OUNDA OAIRRO NOVO - (Re-
peeee) Bonorto» Id. Honioo eele.
ver, 2 qto eulte. WCB eoc. cope.

eetoc. (pleo cerimice) Sinel:
90.000.00 eeldo Inerte., uoo oou
FOTS, Imob. Noodmonto ft Neec.
Ltde. Rue do Hoopioio. 194 ld.
Olímpio e/S09 9* end. Tel.
222 3947 (14) 3.44

OUNDA CASA CAIADA - (Re-
peeee) ARIFI; Ed. ept* eele emple
c/ver 3 qto eendo 1 eulte. WCI
eoc. iree eorv. de emp. emp. Slnd:
70000.00 Inf. o Vendee Imob.
Noodmonto ft Neeeintomo, Lide.
Rue do Hoepicio 1S4 ld. Olímpio
a/IOS I* end. Td 221.3S47 (14)
2.44

OUNDA JARDIM ATLÂNTICO
. 1* endor
i 02 qta.

eulte. WCB eoc. cope. cot. dec.
deop. iree eerv. gereBem Slnd:
10000,00 eeeumir. eeldo. Inf. e
Vendee imob. Noodmonto ft Neec
Ltde Rue do Hoopioio 114 Ed.
Olímpio o/!0! I* end Tel
222 3147 (14) 2 44

OUNDA - Rio Ooee Idf Xlquo-
Xlque. epto. c/d., 2 qtoe.. WC eoc..
oot . */j»Notie. erm. emb. o demole
depend. Inform. imob Suepe Ltde
flnoe metrit 231 -!031. PlNd 431 -
2ISI o 431-2661. Plentio dlirto
eti ie 2000he. (14) 3.44

OUNDA
peaee SC-137) Vende Apt* 102 do
Idf. Vltrúvio Apt* tipo coberturo
oom 03 verendee. 02 edoe. 04
quertoe eoc (2 oufleel 02 WC eo-
cieie. oopo-codnRo. iree de eerviço
dovenderie o dep. eompi. p/ompre-
gede. Ilnd 300.000.00 preet
Apopo de CrSH 140.00 Inf p/ide-
fone: 331-1041 Cred 17! (14)
2.44

OLINOA - lerroe Correio -
Vanda Idf. Ana Cl«udla dio na R.
Otogério Merteno Prédio com OS

01 «oartoaaooalaWC aoc oortnha,
éree do eerviço o dep. complete
p/ompregede Sinel: S0.000.00 in-
formeçóee no R. Miguel Couto. 13
ou polo fone: 331-S04S Cred 171
(14) 2 44

OLINDA - lerroe Correie Len«e-
mento Vendo Edf. Meronteo dto
no Rue Alvero de loo Vioto Mdo
Pradio e/M apfa. c/varanda. «Ia
emple. 2 o 3 quertoe eoc. (eulte) el-
catlfadoa. WC aocial, coiinha <raa
de eervlgo o dependinclo complete
pere empregede. Slnd B0.000.00
informeçóee com o corretor de

331-S04S Cred S7I (14) 2.44

OLINDA - lerroe Correie lon«T-
mento vende edlfldo Embeú el-
tuedo ne Rue Cordobe. 33 opto d-
verende ede emple p/3 embientee
03 qurtoe ooceio. (eulte) 02 WC eo-
clelo. cotinhe éree de eerviço o de-

ünel: 140.000.00 Informo-
çóoe oom o corretor de pientio no
locel pu p/F: 231-B04I Crecl 17!
(14) 3.44

OLINDA - Ref. 230 Dlv. Terceiro,
vende ótimo epto. c/d. p/2 emb..
verende. 3 qtoe ooe. (1 eulte), WC
aoc.. oopa-co. Iraa da aarv . dap.
com», p/amp poup «»a Mldo II-
nenciedo, Inform Imob luepe
ltda. fonoa 131-1031 plantio
dlirto até Ia 10«0ha. 114) 1.44

OLINDA - Rof. 110. Dtv. Tar-
cairo, «anda Hino apto. d*, p/2
amb. varanda. 3 «toa. aac. (1
aulta) WC aoc. Iraa da
aarv dap. comp, pfemp. poup lha.
eeldo flnendodo. Inform. Imob.
Suepe Lide. fone: 331-1031 Plen-
tio dUrlo atl Io JOOOha 1141
3.44

OUNDA - Apto. c/aala. 1 qtoa..
WC aoc.. cot., dap. comp p/amp.
ótimo loceiiioçio. Ref. 231. In-
form. Imob. Suapa Ltda. fonoa:
matrti: 131-S011. Plantio dl.rlo
eti ie 2000fle. (14) 2.44

( 
FimUMIlIM 

)

FARNAMIRIM - latrada da
Entroncomonto vendemoo oacdon-

c/aala c/varanda, pA ambl«i1aa, 3

cozinha. 1 WC aoolal, aallo faata 1
2

fona 111-03S3.. 1141 1.41

PARNAMIRIM - Caaaforta 0S4.
Vanda apto. com: varanda, aaia p/1
emb , 4 quertoe (outte). WC oopo/-

ground, ermirioo em todoo oe de-

Tratar tono 111-474S. 131-1014
a 341-S47S. diariamanta Av. A«a-
monon Magalltlaa. 1600 1311
2.41

PARNAMIRIM - Idf Itoooo
vando fino apto aonda. 1. por andar
varanda, aaia am 1. planoa I. ww-

1. eulte c/verende. 3 WC
p/3, corroo,

aktal CrS 1000.000.00 acalta-aa
caaa atl CrS 10.000000,00 rao-
lama H financiado am ./CrS
13.00000 VaMr Corratagam crad
S44. fonoa 1SS.4MS - 1SS.S1I*

(14» 2.41 

PARNAMIRIM - Ary lorroto

apt* 304 Idf. Soagua Oampatao
eo lodo do Tomec c/dev pilotie.
varanda. WC aac. o/lavabo 3 «to»
eulte omplo cot dep. cgmpl.
p/empregodo em fooe finei de
ecobt* entrege em out. nov 13
pouponçe flao eti entrego do CrS
1.100 Ivod fet o pleno) o 3.100
UPCo finenc. Aceito um bom eu to-
móvel ne treneoçlo Tr. Av. S.
Vidro Melo 3448 L 11 F. 32!-
363! (14) 2.41

( 
mmum 1

PAU AMARILO - Idf. Condedo
do Afer - Apt* c/emple ode em
cerimice, verende. 2 qtoe.. vioto
poro o mor. Lobo opóo o Idf Bolo
Horitonte, ume rue opóo o Poderio
Kerte. Meloree Infe. Ngue p/Peuk»
Mirende. fonee: 434-1ll9 ou
434-1917, Metrlt: 331-3999 ou
Z. Sul: 339-7900. (19) - 2.49

PAU AMAR9LO - Div. de Ter-
ceiroo Ref. ZS-197 - Excelente
Apt* c/2 qtoe.. verende e dep
compl - prootoçlo de Cr|
9 912.09 Meloree infa. c/Peulo
Mirende. Fonee Zone Sul 329-
7900. Metrit 231-391!. Zone
Norte 434-1111. (II) - 2.41

PAU AMARILO - Edf Janga-
detro. Apt* c/1 qto (oulto). eele.
verende. dep. compl. p/empr Infe.:
Imob. luepe Ltde. Fonee: Metrit
231-1031 Filiei: 431-211! o
431-3111 Plentio diirio eti ie
3000 he. (14) - 3.41

PAU AMARILO - Imobiliirie
Suepe Ltde. Divido empreendi-
mentoe. Edf. Georgle opto. c/-
verende, 3 qtoe eoc. o demole de-

331-1031, Filiei: 431-2111 e
431-3111. Plentio dlirto eti ie
SOOOfle. (14) 2.49

PAU AMAR9LO - Repeooo opto.
2' end. Viole permenente p/mor.
c/2 qto. eoc. emploe dep. comp.
emp. oole L, prédio 9 eptoo. dooo-
cupedo c^uminirio etc. Aponoo
1.900 mil Aceito cerro, terreno ou
Imóvel em Recife. Soldo 1.300 mil
me Apopo oom menedo 14 mN
eferoprietirio F. 266 3186 (14)
3 46

PAU AMARILO - Venturo Imó-
vdo vendemoo eaoelente kltlnete
oom ver eele, ooe. qto eoc, WC
eoc, preço CrS 1.S00.000.00
oondo CrS 600.000.00 do pou
ponçe o CrS 1 300.000.00 repeoee
de flnendomonto |unto o Colio
Econômico Federd Tr fe 431.0703
4310137 4311031 Av. Oetúlio
Vorgoe. 1110 Cred 1171 (14)
3 46

PAU AMARSLO - Idf. Rubi
vendo ótimo epto.. 1* ender
verende, ede. 3 quertoe. 3 WC

CrS 3.100.000.00 e vioto. Voldlr
Corretegem. Cred S44. Fe: 3IS-
4661 - 366 6333 dieriemente.
(14) 3.4S

PAU AMARSLO - Repeooo apto.
luNuoeo 1* ender. Pridlo S optoe I
100mto. de prde o Porte. 3 qto.
ifulte) 3 verendee. lodo em ee
m-edrlee duminlo o vidme R«y
Ben eocederie o Holl em mirmore
flnledmo ocobomonto. PHotlo d-
vogo p/3 corroo, dep. comp. emp.

epto. terreno etc. 3 mHhôee ooldo
Sonorte. 3.1 BB mil c/meneeie 17
mil c/proprietirio P. 366-3161
(14) '. ^ •

PAU AMARILO - (Repeoee) lo-
norte, ept* 3*. end. neec. c/viete
p/o mer, ode "L' 3 qta WCI. eoc,

110.000.00 aalda «nane. inf. a
Vendee. Imob Neecimento ft
Neec. Ltde. Rue do Hoepicio IM
ld. Olímpio, i/IOS. end. Tel.
222.3647. (14) 3 41

PAU AMARILO - ImodNirie
Suepe Ltde. Oiv. Impreendimen-
toe. Idf. Oeorgie, epto. c/vorondo.
3 qtoe. eoc., ooa., o demole dopen-
dindee. Informeçóee Metrlt 331*
9031. PNid: 431-3999 e 431-
3991 Plentio diirio eti ie 3000
ho. (14) 2 49

PIEDAK
J

PISDADK - Dlv da Tarcalroa.
Raf ZS 101 Ôtlmo c/03 ut"a II
eulte). eele c/vorondo. ermirioo
embutldoe. dep de empregede
completo, pilotie. porteiro oletró-
nioo piey ground preeteçio menor
que oiuguei Ligue Peulo Mirende.
Fonee Zone Sul 339-7900. Metrit
331-3E66. Zone Norte: 434-
1699. 116» - 3.47

PI9DA09 - Idf logónlo Amplo
eele c/ver. 3 qtoe. (eulte). Wc. eoc.
cot., iree de eerv. o dep. compl.
p/empreg Pridlo eob pNotlo, c/2
deve., ontone coletlve Vendee:
Peulo Mirende fonee: Metrit: 331-
311! remei 30. Z lul: 331-7100.
Z. Norte: 434-1117 o 434-1999
(19) - 3 47

PI90A09 - Dlv. de Lançamento
Zone Norte Peulo Mirende -
Vende Edf Lio Oeldno. ept* d-
oole em cerimico. ver.. 3 qtoe..
cope-cot.. Iree. dep. compl.
p/empr. Mdoree Infe. ligue egore
p/fonee: Metrit 331-3999. Z. Sul
31S-7SOO ou I Nono: 434-1117
o 434-1999 (19) - 2 47

PIIOAD9 - Lençemento do Idf.
Rio O Ouro - Apt*e c/vor.. ode, 3
qtoe (eoc.) mdo 1 opcional, cot. e
dep. compl Aproveite o prego ee-
cepcionel do vendee, pequeno pou-
ponçe, menor preeteçio. Aindo
podo uoor o FOTS ligue egore
locrt. Peulo Mirende - Zone lul
«one 331-7600. 331-3611. 434-
1119 III) - 3.47

PIIOAOI - Idf. Antgue. Aptoe
c/adio, ampla ver.. 3 qtoe (1
eulte). dcotlfedoo. Wc. eoc. em
pioo cerimice. cot. e depe. com pie
gor no eubodo, deve., lordlne o
omplo iree de loter. Aponoo o 10
m do mer. ne Av. Preddente Ken-
nedy. eeq. c/Ruo Aniceto Verejio
Informeçóee o Vendee: Poulo
Mirende. fonee: Metrit: 331-3666.
Z. lul: 331-7100 ou Z Norte:
434-1117. (1!) - 3 47

PIIDADI - Dlv. do Tercelroe Rd.
MA-III - Apt* c/edo do Jenter e
eetor. 3 qtoe (1 eulte). WC eoc..
Iree de eerv.. dep. do empr.. cot.,
compl. er cond., gio centrei. Inter-
fone, geredor próprio. Infe c/Peulo
Mirende, fonee: Metrlt 231-3111,
Z. Sul: 32S-7600 ou Z Norte:
434-1117 o 434-1111. (1!) -
3.47

PIIOAOI - Dlv Zone Sul -
Lenço oe vendee do Edf Cooto
Atui. ept*o c/ode. 3 qtoe.. WC eoc..
cot., dop. compl. Com oacdente
preço do pré-lonçomento. ligue
egore p/Peuio Mirende. fonee: Z.
Sul 331-7100. Metrit: 331-3IIB
ou Z. Nono: 434-1117 o 434
1BBI. (II) - 3.47

PIIOAOI - Dlv. do Torceiroe Rd
MA 311 - Apt* fino ocob. c/3 qtoe
(1 eulte), tolio. verendlo, ormirioe
em todoo oe qtoe. pridlo c/eolio
do feeteo. 3 geregene no oub-odo
Infe. c/Poulo Mirende. fonee:
Metrit 331-311! Z. Sul 33!
7600 ou Z. Norte: 434-1817 o
434-1681. (16) - 3.47

PIBDADB - Div. do Lançamentoe
Matrit.. Edf. Antonino Prédio eobre
pilotie. eeio omplo. 3 qtoe. (1 oulto).
Wc. eoc., cot., éree do eerv o dep
compl de empreg. Mdoree infor-
moçóee c/Peulo Mirende. fonee:
Metrit: 331-3666. Z Sul 336
7600 ou Z. Norte: 434-1617 (16)
- 3.47

PIIOAOI - Lençemento do Edf
Spértocuo. O melhor ept* c/3 qtoe
(oulto). ver., dep compl, eobre
pilotie. Poulo Mirende vende
c/proço eacel epenee Crf
2 660 00.00. Ligue egore p/Motrit
231-3666. Z Sul: 326-7600 ou Z.
Norte: 434-1617 o 434-1666
MS) - 3.47

PIIOAOI - Dlv. do Lonçomentoe
Edf. Vivendo do Plododo. Seneecio-
nd lençemento do Edf. Vivendo do

o indo ho|o. gor. no oubeoio. é
lOOm do mor c/ept*o do 3 qtoe
(eulte). ver, depe. complo. Ligue
egore p/Poulo Mirende. fonee:
Metrit: 331-3111. Z. Norte 434-
1117 o 434-161! ou Z Sul: 326-
7600 (16) - 2 47

PIIOAOI - Div do Lonçomentoe
Prédio próaimo eo mer. c/vioto pe
norlmico. geregem no oubeoio. 2
por ender. 10 enderee, pri-'
lençemento . Vendee: Peulo'
Mirende Fonee: Metrit: 231 3111
remei 30, Z. Sul: 331-7100 ou Z.
Norte: 434-1117 o 434-1666.
(16) - 3.47

PIIOAOI - Idf. Emlliono Lucene
- Dlv de Lençemento ept* eobre
pilotie. 2 qtoe. (oulto), dop. complo..
preço bem obeiao do reel. pou-
ponçe tfntercdedoo. preeteçio
oquiv. o olugud. Vendee: Poulo
Mirende Z. Sul Plentio eti 21 h.
no Av. Dom. Ferreiro. 2200 Fone:
331 7100. Z. Norte: 434-1117 ou
Metrit: 331-3818. (II) - 3 47

PIIOAOI - Edf Meronguope -
Div. Zone Sul Eepetoculor lenço
monto no Av Bernordo Vlero de
Melo. 4700. prédio Imponente de
16 enderee. dondo p/3 ruoo c/ro
cuo de 26m. 3 eleve., oouno. è
60m do mer.. o melhor. 3 qtoe.
(oulto). preço eicopclonel. Vendee
Polo Mirende. fonee: Metrit: 331
3666 remei 30. Z. Sul 336 7600
ou Z Norte: 434.1817 (16) -
3 47

PIIOAOI - Dlv. do Lonçomentoe
Edf Flor de Ue eacelente prédio
c/elev., eobre pilotie. locolliodo em
rue celçede. ept* c/emple eele o
ver 3 qtoe. eoc. (1 eulte), WC.
eoc., cot., cot., éree do eerv. o dep
compl. p/empreg Vendee: Poulo
Mirende, Fonee: Metrit: 331-3666
remei 30, Z. lul: 331-7100 ou Z
Norte: 434-1917 V 434-1689
(16) - 3.47

PIIDAD9 - Aproveito lenço men
toe doe Edf*e Vonoto. Romo o

emple. 3 qtoe., dep. compi.. preoto-
gio oquiv. o oluguel. Peulo
Mirende vende Z. ld Plentio eti
31h. ne Av. Oom. Perrdre. 3300
fone: 331-7900, Metrit: 331-
3999 remei 30 ou Z. Norte: 434-
1 SI 7 o 434-19S9. (16) -3 47

PIIOAOI - Vende eac. cobortura

de feataa. centrd de gio, porteiro
detr. 3 dtv. verende. terreço, 3
ele.. 4 qtoe. (1 oulto), oopo-cot
dep. comp p/emp preço de ocedlo
Crt 11.000.00 Raf ISO Inform.
Imob. luepe Ltde fone 331-1031.
Plantio dllrla atl Ia lOOOta. (141
347

PIIOAOI - Um por ender c/3
qtoe. eoc. c/vorondo cm todoo oe
qtoe.. 1 eulte, eele p/4 embe.. cope-

útil 1IOm*. i lOOm do mer. Preço
ocedlo. Infe. 331-3437 c/Rey-
mundo Dentee. Cred 3434. (14) -
3.47

PIIOAOI - Almddo Promoçlo
168-
I. 1

qto. ooe.. WC eoc o oot. oom etui*
deoorodo eté o teto. iree do eerv.
Úitimee Unldedee Sinel CrS
SS.000.00 pra.t.ç&a. do Cri
1S.4I9.00 meneeie. Pouponçe fe-
cllltede em 30 meeoe. Uoo oou
PUT9 Mdoree Infa. R. Or. Cerloe
Cflegeo 117-9. Vide Pe. 331
0837 - 331-0499(14) 3.47

PIIOAOI - Mra mar. Mma um-

ampla. 1 qt*. aulta. WC MO. aoa.

prego 9.390 dnol 900 mil. preet.
SS mil. Tratar 341-M41 / 341-
S77I / 341-3740 Cracl SIS 147

PI90ADB - Berroe Correie. Len-

Amorim, oito ne Rua Jengeddro.
Prédio pilotie c/04 optoe. c/-
verende, eele, 03 quertoe WC eoc.,
cotinhe e dep. compl. p/ompre-
gede. Slnd: 80.000.00 ou Inf. do
corretor do plentio no loed ou ç/-
•ene: 331-8048. Creci 678. (14)
1.47

PIIOADB - Rebilo Imóveie

ede p/03 embe. 3 qtoe. eendo um
oulto. WC eoc. em ooroe. cope-cot.

éree de eerv. port. eletr. oello do
feeteo. 3 ploc. 3 deve oouno, gerg.
privei pço 1100000.00 dnol 3
mNflóoo. fone: 331-1418. Cred
467 (14) 3.47
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PIIDAOl - lenoe Conele Leu-

çemento Vende Idl. Pene», du
ne Av. Comercial (_nt.e. no tee-

touronto O Plllo I. Prtdio pilotla.
sptos. oom vsrsnds, ssls, 03 quar-
toe eociele auile. 0] WC aociala,

ooilnha. érss da aerviço. dsp. com-

plete iVempreg llnel: 17000,00
Infomieooee oom o correlor de

plenllo no locel ou p/l 231-1046

Cnci 878. 1141 2.47

PIIOADI - lenoe Correia lan-

çemento Vende lol Amuleto, elto

É Rus Or. Joaé Artur Lalta. Prédio

püotle. epto. -Verende, eele emple.

lil quenoe eoc. leultel. coilnhe.

«ree de eervico e dep. compl.

p/empregede llnel 110.000,00

Inh. com o correto, de plentlo no

locel ou p/lone: 231-8048 Creci

871. 1141 247

PIIDADI - lenoe Correia Un-

comento Vende Idl. Vlnlclua de

Moreee. eln ne R. Nedlr Medelroa.

epto c/verende eele. 02 ouertoe
aoc. WC eoc.. coilnhe. Iree de eer-
viço e dep compl p/empregeda
llnel: 123 600.00 Informoçftco

com o corrstor da plantio no locsl

ou p/lone: 231 6046 Creci 171

1141 2 47

Idl. Amuleto, elto ne s Or Joeé
Artur Iene. prtdio pilotle. epto c/-
verende. eele emple. 02 ouertoe
leultel i-iilnhe, Iree de eervico e

dap. compl. p/empregede llnel:
130000 00 InlormocSeo com o

corretor ds plantio no locai ou p/
lona: 231 6046 Creci 176. 1141

147

PIIDAOl - Conhece e netureic

do beirro de Piedede merendo no

Idl 0 Alice, òtlmoe Aol"e. boe lo-

cemeceo Apt*a c/2 moa eoce.

e/guarde-roupat amb.. piso am ai-
ceille. eele emple. plao em cerl-

mica. varanda, coilnha. WC aoc.

c/atulejoe dscoradoa EmcIubIvo p/

quem iam bom goito Slnel de Crl

•0 000.00 Vendee: Anlonlo

Mirende Corretoree Aeeocledoe

PIIDADI MASSAN.ANA .
Aplique o eeu FOTS como pou-

penca na compra de lindo ept" Ed
Hortas Moraire naacente aobra

pilotle novo el p/2 embe 2 qla coca
lindo WC eoclel ea Cleblm ett o
te» cope coilnhe moderne plee
Inoaa tree de aerv dep empreg
Preet Cr$ 30 mil financiamanto

Benorte Tr Tel 224 5333 114)

2.47

PIIJADI - lenoe Conele Lan

çamonto. Vanda Conjunto Paquete.

alto na R Slo Sebeetlio apto c/

varanda, aala ampla p/02 am-

blen.e, 02 quenoe eoc. WC eoc.

coilnha, ér«a da aarviço a dap.

compl p/ampragada Slnsl:

76 000,00 InformsoOoa c/o corra-

io. da plentêo no locel ou p/lone

231-8046 Ceei I7S 114) 247

PIIOADI - larroa Conele. Lon-

cemenio Vende (dl. Vlnlclua de

Moreee alio na R Nedlr Medel.o,

M* ontrsds apóe o Bompraço da

I. llnel: 123 600.00 com

. pou. i de i

81B.000.00 Inl c/o __»pto. de

plenllo no locel ou p/lone 231

1046 Ctacl 178 1141 2 47

PIIDADI lenoe Conele Lan

çemento Vanda excelentes aptos,

no (dl MotMIdo Silo ne R Co

mandado. St Berreto Prédio pilo
tia. apto c/varanda asla 03 qusr-
toe leultel 02 WC eociele. codnhe.

Iras do sarviço a dop compl.

p/empregede Slnel 120 000.00

in"ormec«ee ne S. Miguel Couto.

II ou p/telefone 211-8048 Creci

171 114) 247

PIIOADI - lerroe Correie Len-

cemenlo Vende (dl Vl_g.nl. elto

ne R. Pree. Kennady. prtdio pilotla

c/Ot eploe c/verende. eele emple.

02 quenoe WC eoc.. coilnhe. tree

do aarviço a dop. complata

tUmmmm Slnel 11000000
Kntrer no reeteurente 

"O 
Plllo I

lio no local ou lona: 231 6046

Craci 871. 1141 247

PIIOADI MAttANOAMA

Vando amplo ep. c/200m' de tree

2 ela eaeoelho verende vlelo p/o

qu eoce. 2 WC eoce ande aulta

ampls copa coilnha armérioa éraa

do aarv dap. compl. amprag Praço

Crt 4 BOO 000.00 pena «.nencled,

p/Ce>le Econômico Tr. Telelone

224 6333 1141 2 47

PIIDADI - Vende-ee eegete-

cuisr spsrtsmsnto (RopssssJ é

trlnte mattoe de Bemerdo Vidra de

Melo - Prtdio de eele endaret ei-

pilotla porteiro eleltonlco - proeto

Cio meneel de Crt 11 000.00 -

negocio urganta aam Intarma-

dUrto. Trater ne Av. Bemerdo

Vieire de Melo 3448 - Fone

361 2106 1141 2 47 

PIBDAOI - Accioly Imóvele

vando por tréa do Hoap da Aero

néutlca na Rua Silva Ferrelran*

160 apio 301 Sele emple em aa-

coelho varanda frontal c/vlata p/

mar. 3 qla. aociala alcat. c/ar

mtrloe. auile. 2 WCa eoclala. copa

dap compl p/ampragada. talão

pere leata, lamine, geregem pilo

tia. hall dacorado Praço 4 100.

Poup. fixa praat 32 400 Inform.

227 4481 a 227 1S7B. 11412.47

PIIDADI - Sal 202 lindo Apf

c/emple verende. eele p/2 embe. 3

qtoa (1 aultal. copa coi dap.

compl. p/empr.. garagam no pilotit.
300 mia do mar. Infa.: lmob

Suepe Lide Fone 231 6031
Plenllo dllrlo att te 20:00 he. 1141
- 2.47

PIIDADI - Imob. Suepe Lide

DIv. Lsnçsmsnto, vanda Edf.

Chempe Elyeete. 2 qtoe liultel

vsrsnds, sl. am L 2 alav., garag.

eubeolo. Irae de earv dap comp

p/smp rav. am paatllhaa Inform.

lonee: metrli 231 6031 Aliei 431

2S11 e 411-2111 dltrlo ett le

20O0_e (141 1*1

PRADO - Suepe venda aplo en.

Novo Prado com aala. 1 qloa 11

sults) ooilnha. 3 psv. com alava-

do., eee. condlc-ee WC eoclel.

dsp. oomp p/ampragada, Iraa ds

ssrv.. garagam, hsll soc. Inf. Imob.

tuapa Late. Fone: 231 6031 Sei

231. Piemlo dllrlo elt le 2000 he

1141 211

PIIOADI - Últlmoe unidedee.

Idl. D Alice òtlmoe opta c/02 qle.

soes. c/guarda-roupa a ambut. plao

em celt eele emple. pieo em cerl-

mica vsrsnds. coilnha, WC aoca.

c/eiule dec. ett o teto Próprio ai-

quem Mm bom goeto llnel Crt

BO 000,00 Vdee. Anlínlo Mirende

Correlore. Aeeoc. Sue 41 n< 411

lepmhelro Fone: 231 2006 Plen-

tio dllrlo lll II he Creci 33 (141

1.47

PIIDAOl - Ceeelone Bel. 113

vende otlmo epto com verende.

eele p/2 emb. 3 quenoe leultel WC

eoclel. dep. complete, ene de

eem Interfone pilotle, heli. nee-

oama eceite Imóvel de meno.

valor, csrro. stc. trstsr fonss: 231-

•014 - 141-1471 dlerlemente

llll 1.47 ___

PIIDADI - lenoe Conele lan-

temento Vende Idl Perneeo

lontra, ne Av lemerdo V de Melol

1410. prtdio pilotle, c/01 eploe.

p/endar. eele emple. 01 qtoe eoc

leultel. WC eoc. coi araa de eerv. e

dap. compl. p/amp.eg. tlnel

110.000.00 Inl o/o oorrelor de

plentlo no local ou p/lone: 211-

1041. Craci 171. 1141 1.47

PIIDADI - lanoa Conele Len-

cemenlo Venda Idl. leme Helene.

alto ne R lane Telhede. prtdio

pilotla. c/elev. epto o/ve. eele em-

pie. 01 qloe eoc WC eoc coi. Irai

de eorv o dep oompl. pera empreg.

einel 80.000.00. Inle. oom o cone-

to. de lenllo no locel ou p/lone:

211-8041 Cteci 171 1141147

PIIDAOl - lenoe Conele Len-

cemenlo Vende eac. eploe no (df

Me.lilldo, elto ne S. Comendedor

ti leneto, prtdio pllolla apto d

ver eala. 01 qtoa leullel. 02 WC

eoc. cn. Irae da eerv e dep.

compl. pars smprsg. Slnsl

120 000,00 Inle. ne t, Miguel

Couto. 11 ou p/t 2118041 Creci

•71 1141 2.47

PIIDADI - telre Met. Ollmo na

Bodo Vendo por Crt S 600 mil I
vlete ou p/Ca. Icontmlce. c/2.1 ml-
Ihtee de emel. e pran. de Crl 10
mil monaala, otlmo Apt* no S* and.,
deeocupedo, contando garaga,
.ubeolo prive... verende. eele. eoil-
nhe enorme, 1 qtoa eoc.. 2 WC

eoc. depe compl. emp... elto Imad

do Bompreço Tratar fonaa: 320-
1107 e 121-2303 1141 - 2 47

PIIOADI - Vendo ept" peno do

Colégio Coraçlo da Maria c/-

verende. eele 2 embte 1 qie eoc
c/ermo. eulte WC eoc. cope coi

pilotle p/2 cerroe Crl 4 BOO eendo
Crt 700 I vlate Crt MO em 10
meeae. Sao, Crl 3 mllhtee Ceiae
1B enoe el 12 mil Treler (ecrltorlo
Imobiliérlo J Bandeira Rua Nave

Ben.ee 401/1/7 Fone 3213206
Creci 4 1141 2 47

PIIDADI - Sei 246 Apto el-

eele p/2 emblenlea. 2 qtoe eoc..
WC eoc . coilnhe e demele depen-

-Inele.. preateclo Crl 1 7 600 00
Inle Fone, 211-6031 Plentlo

dllrlo etl Ia 20:00he. 1141 2.47

PIIDADI - Aplo cobertura

c/2 70m' da Irae utll. Ary Berreto

nlossmanta distribuída sm um aó

plsno c/s maior vsrsnds ds Pia

dada. 01 eele, 04 qte.. eulte. cio

eat WC aoc levebo. todoe qta

c/ormlrloo. boa. nee WC.egue

quanta todoa dap CrS total 16 ml-

IhSae c/Crt 4 mllhSea flnenciedo.

Treier Av. I. V Melo. 1441 L 11 F

Itl -2126 11412 47

PIIDADI - Fernendo Oe.o.i.0

Correlor eepeclelliedo em toe Vie

gsm. Antaa da vendar o aau Imóvel

conaulte o noaao departamento

técnico da avallaçdsa o pssqulaaa
Avsllsmoa a anunciamoa grétia to-

doa oa diaa. Vandomos c/aa-

gursnça a no manor aapaço da

tampo. Inf. R Navagantaa. 2416

Tele: 326 0617 Buoco Automl

tica 1121. 247

PIIDADI _ Berroe Correie -

Lançamento Vanda Conjunto Pa

quetl. elto ne fl. Slo Sebeetlio -

apto. c/varanda, aala ampla p/02
ambientei. 02 quartoa aoc WC

aoc. coilnha éraa da eervlço a dap

p/ampragads Sinal
76000.00 Inl c/o

plentlo no locel ou p/lone: 23

6048 Creci 976 1141 1 47

PIBDAOI - Berroe Correie -

Lançamento Vanda Edf Santa

Helena alto na R Serra Tafhade

Prtdio pllotl, c/elevedor Aplo at
varanda, tala ampla 02 quartoa
aoc. WC aoc. coilnha. Iree de eer-

viço o dap compl p/empragada SI

nel 80 000,00 ml com o correlor

da plantio no local ou p/fona 231-

S04B Creci S76 1141 1 47

PIIDAOl Berroe Correie

Lançamento Venda Edf Ferrari,

tilo na Av Comercial (Entrar no ra

stsursnts 0 Pilão) Prédio pilotia
Aptoa. c/varanda, tala 03 quanoa
eociele laultal 02 WC aocial, coi.

éraa da aarv dap compl p/ampra-

gede Slnel 67 OOOOO In. c/o

corretor da plantio no local ou p/
lone 231 6046 creci 976 1141

1 47

PIBDAOI - Ary Berreto (ecrllòrlo

imobiliérlo. Vande eacelente apto

(df Juliana uma pechincho apto

402 aob pilotia elevador, varanda

asls p/02 amb hall. lavabo. WC

eoclel 03 qla eoc c/ermlrloe em

bu-ktoa. coi, érea da aarviço da

pend empregada nascente a 200

mta aaatoa do mar Praço total

1 SOO mil c/l 300 finenc Seldo

om 12 maaaa i/ORTNe Recebo

csrro na traanteçle. Tratar Av B

V.Melo 3441 Lo|a 11 F 381

2825 (141 247

PIIDADI Barroe Correie

Lançamsmo Vanda Edf Vlngenie.

alto ns R. Praa Kennady - Prédio

pilotia c/06 apto. c/varanda, aala.

ampls. 02 quartoa, WC aoc cotl-

nhs. éree de aerviço e dep. com-

pleta p/empregede Slnel

1 10 000,00 Kntrer no Raa

teurente 0 Plltol lnformac-ae

com o corrator da plantéo no locsl

ou p/lone 231 6046 Creci 976

1141 1 47

PIBDAOI Berroe Conele -

Lenvememo Vende Edl Vimclue de

Moreee. el.0 ne R Nedlr Medelro,

(1* entrada epóe o Bomprsço ds

Pledadel Slnel: 123 800.00 com

ume poupence de epenee

B18000.00 InformecSoe com o

correlor de plantio no local ou p/

fona 231 6046 Craci S76 1141

1 47

PIIDADI - Barroe Correie

Lancamanto - Vande Edf Perneta

(Entrar na Av Barnardo V da Melo.

3480) Prédio, pilotia c/03 quertoa

eoc laultel WC aoc coilnha. Irae

de aarviço a dap compl. p/empre

gada Sinal: 110.000.00 Inf. c/o

corretor de plantio no local ou p/-

lone 231 8046 Creci 976 1141

1 47

PIIDADI Ary Berreto (ecrllórlo

imobiliérlo vanda excelante epto

Edf Savene. 02 Ql. 01 aulte dep

pera empregada, aob pilotla financ

2 UPCa rettante a combinar ver a

tratar Av Barnardo Vieire da Maio

3448 Lo|a 11 Pladada Fone JO*

2626 Creci 1744 Piedede Fone

361 2626 Creci 1774 1141 2 47

PIEDADI - Accioly Imôveia

vendo no Ed lacuna apto com

aala em aaaoalho elntecedo 2 dor-

mltòrloe alcellfedoa WC aocial

completo cope coilnhe c/belclo

Ino», terraço de eervlço. dsp. com-

plete p/empregede geregem aub-

aoio. Jardim 2 alavadoraa, Intar

fone Preco 3 500 Informeçóee fo

nee: '27-4481 e 227 1671 Creci

1418 1141 2.47 

PIIDADI - Intdlto Apt" novo,

pague a entrada qua puder fin

eeldo e/l nterc. Sele. ver - 3 qtoe

(df. Lilien Crietlne Jerdim Cope-

cabsns 122 (ant Barnardo Vlaira.

2248 dobra. 3" eeq, alga aeteal

Fonee 321-5403 e 341 2117

c/Roeineldo 1121 - 2.47

PIIDADI - Vende eac cobertura

beire mar. grg. no aubaolo. aallo da

feetas. central da géa. pon. aiet 2

eleva, var terreç. 2 ala 4 qtoa. (1

aulta). copa-coi dep compl.

p/empreg. preço de ocaallo CrS

12 000 00 Ref 250 Infe lmob

Suepe Ltd| I 2316031 431

2616, 431-2691 Plenllo dllrlo

etl le 20 ha 1141 2 47

PIBDAOI - Vende eac cobertura

beira mar garg no aubaolo. aaléo

de leete,. centrei de gia port

•«•llr 2 elevi var terraço. 2 tia 4

qtoe 11 aullal cooe-coi dep

compl p/empreg praço da oca-

..Io Crt 12 00000 Pef 260 Inl

Imob. Suepe Ltde. F 231-5031

Plentlo dltrlo etl ll 20 he. 1141

2.47

tUAPI - Vende epto em Pie-

deda. c/.l 3 qloe. II euilel. coi.

WC aoc. dap compl p/amprag.

Iree de eerv gerg Interf heli eoc. 1

peve. c/elev port eleir eac condi

c«ae de graco Sei. 211 Inlorm

lmob luepe Lide fe: 211-6031

Planllo dii.io atl le 20 he 1141

2.47

PIIDADI - lmob Sulpe Lide.

Div Lancamanto, vsnds Edf

Chempe Eiyeeee 2 qloe leullel.

verende. eele em L. 2 eleve. gerg.

aubaolo Itea de aerv.. dep compl

•mpr., rav am paatllhaa Infa fo-

nee: Metrl. 211-6011 Filiei 431

2IIB e 431 2691 Piemlo dllrlo

elt le 20 he, 1141 - 247

PIIDADI - Ceeelone - "ef Ott

017 - 095 - 011 vende apto e

cssss pslo manor preço abai» do

msrcsdo com emplaa dependln-

clee em prldlo, de òtlmoe ecebe-

mentoe. feiendo-eo qualquer tipo

de negócio tratar fonee: 231 -BOI4

222 4746 - 3415479 dierie

monte 1311 2 47

( FIM* )

PINA - Jeidlm Beire Blo vendo 2

eptoe. quedta 21, n"lBTr.n,ev

Cone Aguler. 600. I 326 7329

(141 2 41 AF

PRADO

NOVO PBAOO - Nel 238 epto

com 3 qtot, esls ampla, ooilnha.

dep. comp p/empregsda. é'ea de

eerv. Preco de ocaallo Inl Imob.

Suipe Lide Fonae: 231-5031.

Piemlo dllrlo et! il 2000 he 1141

261

PM A DO ¦¦ Accioiy Imóveit vanda

pechincha Apto com aala am L.
terraço frontal gradeado, 3 dormi-

t-rloe WC eoclel compl copa co-
linha c/deipenit terraço de aar-
viço, dep. p/empregede. setsc pri-
vstlvo. rua calçada a saneada nas-
cante, lardint.entrega Imediata.

Preco tlao I .i.i. Crt 2 600 Infor-

mecóea Ionei 2274411 e 227
1571. Creci 1468 1141

NOVO PRADO - lmob luepe

Ltda. Olv Lsnçsmsnto. Idf Novo

Predo. tala para 2 ambientea 2

qloe. WC eoclel, belcto Inoa. dep

compl para empregads. aaq ds

alumínio pronto para morar Inf.

fonee: murli 211-6011 Filiei:

4312111 e 4112111 plentlo

dllrlo lll fe 20:00 he 1141 211

(_ ROSAFilIlHO 
)

ROIARINHO More no Roaerl

nho am apt*t. c/2 eleve . praço da

pré-lançamento 3 qtot laultal.

amplçe ula, c/var, Vendei Paulo

Mirende. Fonee: Metrli: 211-

3665. remei 20 Z Sul 326 7600

ou 2 Norte 434 1617 e 434

1619 1151 - 2.54

ROIARINHO - Comleelrll

vende, apto com: vsrsnds, ssls 2

smbs., 3 qtoa. 1 aulte. WC aoc,

cot. dap. amp. deapenaa, aa-

quadris da elum. gsrsgsm, sesb.

primeira, ate. Tr diariamente Co-

miaeéria Pemambucsns. Edf Ali*,

1" ender. e/101 e 102 fonee

224 2422 c 224 2111 Creci 214

(141 - 2 64

ROIARINHO - lerroe Correie -

Vende aptoe. no Edf Otevlano RI-

beiro - Prédio pilotle eeq elumlnlo

com 06 aptot c/varands. sala am-

pia p/02 ambientea. 02 quanoa
aoc elcetlfedoe WC aoc. coilnha.

érea da eervlço a dap compl.

p/empregede Slnel 150 000.00

inf c/o corretor da plantéo no local

ou p/fono 231 6046 Craci 975

114) 1 54

ROIARINHO - lerroe Conele

vende aptot no Edf Otevlano RI-

beiro, prtdio pilotle. eeq de elun,

com 06 aptoa c/var aala ampla.

p/02 amba. 02 qtoa aoc alcatifa-

doe. WC aoc coi Iree de eerv e

dep compl p/empreg Sinal

50 000.00 Infe c/o

plenllo no locel ou p/fone: 231-

6Q48 Creci 976 1141 2 54 

ROSARINHO - lenoe Correie -

Vende apto no Edf. Luli da Faria,

prédio pilotla. eeq de alum aptoe

com var tele ampla. 3 qtoa aoc.

leultel. elcetlfedoe. 02 WC eoc.

coi érea da aarviço a dep compl

p/emp einel 150 000.00 Inl com

o corretor de plantio no local ou

p/fone 231 6046 Creci 975 1141

2 64

ROBARINHO Berroe Correie

Irepeeee BC IISI vende no (df

Ana Malta pradlo pilotia, alav in

terf «ito na R Salvedor de Sl. 502

apto c/iala teeoelhade ampla

p/02 amba var 03 qtoa (aultel cj

ver copa cot érea de aerv. a dep

(tamarineira")
01. . TarTAMARINEIRA

cairoa. Ref ZS 201 ôtlmo apt*

Av Norta naacenie. c/03 al"a II

aultal, varende a dap completai

praataçlo manor que aluguel, a

poupança facilitada Ugua Pauto

Mirande Fonaa Zona Sul 326

7600 Mairli 231 3665. Zone

Norte 434 1889 IISI 2 59

TAMARINIIRA - Div da Ter

ceiroe Sei ZS 20B E.c.lania

epl" c/03 Qt", II eultel eele cl-

varadan a dep completae Pradlo

de pilotle em rue aafaltada. Preeta-

Cio de Crt 24 803 00 Meioree In

formecíee com Peulo Mirende Fo

nee Zne Sul 326 7600 Metrlt:

231 3556. Zone Norle 434

1689 1161 - 2 69

TAMARINIIRA DIv de lance

manto, EoT Amaro de Cervelho

Prldlo c/2 alava epf c/vei eele

em L, 3 qtot (aulta). dep. compl

Plentlo dllrlo no locel. algo

Eatrada do Arraial, apóe o Hoap

Agemenon Megelhlee. entrer e 1"

rue I direito Vendee Peulo

Miranda, fonae Metrit _*3* 3556

remei 20. Z Sul 326 7600 ou Z

Norte 434 1817 I 434 16B9

(161 - 2 69

TAMARINIIRA Edl Jepe.en

clube Apr c/ample aala p/dola

amba em cerlmica Meeeangana

var 3 dormitórlot alcetifadoe (1

Irea de aa.v e dep compl 2 co

berturat, _/4 dormítóroa (2 lultet)

O prédio

eleva . ¦ p/TVe

Ierdlm área de laiar andar vetado,

i. sallo da faataa a finíssimo

ecabn, prón ¦ Bupermercedoa

colégloi. feirai llvrea. traneportet.

clinicai, hoapitala a do centro da

cidade Vendee: Peulo Mirende lo

nee. Melri.: 231-2565. Z Sul

326 7600 ouZ Norle 434 1817

115) 2.69

TAMARINIIRA - Apt" c/aele

p/2 amba., varanda. 3 qtoa aoca.

todo eimecedo copa-cot., Iraa da

eorv, dep. empr. Poupança fedll-

tada prett 24 mil. Outro no

Arruda c/2 qtoe. aoca.. dep compl.

etc. Mensal CrS Ifl mil. Rsymundo

Dan.ee Fone: 228 2427 Creci

1414 1141 - 2 59

TAMARINIIRA - Edf Seme

Anllle vendo ótimo epto 2" ender

eala. 4 quertoe. 2 WC copa coilnhe

Ires c/lavenderla garsgem pilotia

Edf. c/apenat B sptos. locsl Rus

Merio lhering Crt S OOOOOn.oOe

viata chaves c/Veldlr Corretagem

creci 144 Fe 258 4685 -

288 8233 dleriemente 1141 l.ll

TAMARINIIRA - lerroe Correie

IBC-1421 Vende epf 102 do (df

Du.., alio na R Hlrlcllto Cível-

conti 373 Prldlo pilotle eele p/02

embientee c/varanda. 03 quartoe

eoc WC eoc coilnhe Iree de eer

vico e dep compl p/empregede

Preco 3 779 4IIOO ou Informe

cóea p/lone 231 S04B Creci 175

1141 259

( 
TORRE J

TORRI Edf Oom Pedrllo Am-

pie sala p/2 amba.. c/var„ 2 qloa

alcatifadot, M eulte) Wc soc Irss

da terv e demale dep Prédio aobra

pilotia. c/ipenet. 2 qt»t por sndsr,

vaga c/cerro. acab. de muita bos

qualidade e eveelente localiiaçlo

Plantio no locel Vendee Peulo

Mirende Fonee 231-3556 Meirli

Z Sul 326 7600 ou Z Norte 434-

1117 a 434 1819 1161 - 261

TORRI - DIv do Terceiroe Bel

28 163 Eacelente epf c/2 qtoe

eele. Wc ioc coi dep de

empreg. a áraa da aarv Prédio bam

loc. apt* eob pilotle. c/bom acab

Maiorei informaçoai c/Paulo

Mirende. lonea Mairli 231-3665

_ Sul 328/600 ou Z Norte

414 1617 e 434 1689 1151 -

1.81 

TORRI - Alberto Quelroí Vende:

epf llrreo I Rui Conde de lre|l

com eale. 2 qusrtos. cops coilnhs.

2 WC áree da aerviço. 2 érea de

ventilação. lodo grsdssdo a multo

ereledo Preco Crl 1 700000.00

facilitadoa Infe. R. Alberto Wen-

derley 44 ou p/F 268 4776 Creci

1361 11412 61

TORRI - Idl Ouro Prelo vendo

ótimo epn, 2" ender deeocupedo

veranda aalee fl, quertoa 2 WC

copa cotinha granda área p/eeta-

Crl 2 000000 00 a ..ala Veldlr

Corretegem creci 144 Fa 2SB-

4BBS - 266 6233 diarlemente

1141 261

TORRI - Últlmoe Unidedee - Cl-

eptoe ne Sue Reel de Tone pró. a
nova pertmetrel c/sala, var 3 qtoa.
aoc. II eultel WC aocial coilnhs.

dap p/ampregeda. Ires de eerv ,

sobre pilotla c/2 eleva, finsnc. c/In-

enrporador ou SFH Poupsnçs

Ceno, lei. Imóval Tr Rue Joat da

Alencar 44, 6* sndsr, conjs.

61/12 lonee 221 «966 211-
1111 1141 2.S1

TORRI - DIv lençemento Imo-

bllllrie tuepe Ltde. Vende eplo. cl-

verende. eele. 2 e 1 qloe c/eulle.

pieo em teco elntoco. dep compl

p/empregede, geregem e/pllotle.

coilnhe com baldo Inoa. (dl. Ti-

nhorlo Informações Fones

Mairli 211-6011. Filiei 411-

2665 e 431 26S1 Plenllo dltrlo

lll ll 20 OOhe 1141 211

TORRI - Olllmee unidadeo Clnel

está vendendo aproveite1 eie ep-

toe na R Real da Torra, proa a

nova perimotrel c/iall var 3 qtos
aoc. aoclale 11 aulta). WC eoe coi

dap p/amp área da aarv sobrs

pilotla. c/2 alava financ c/lncor-

por ador ou SFH poupança csrro

tal imóval tr R Joaé da Alencar 44

5* endar Conje 61/62 fonas

221 1985 231 1316 110 11 141

211

TORRI - Accioly imôveia vende

no ld Adolpho ne rue Pedro An

chlats ssquins c/belrs rio apto d

eele emple em eeeoelho alntecedo

3 dormitôrloe alcatlf c/ermério.

eulte, copa coilnha granda c/dee-

pensa tsrr ds ssrviço. dep compl

p/empregede geregem gerador.
antena coletiva pon eletrônico

novo nunca hebitado Preco Crt

7 600 (nirede facilitada Crt 46

mil Inform. 227-4411 _ 227-

1676 1141 2 61

( 
TORREÃO 

J

TORRlAO - Olv de lançaman

toa Edf Rio Volga. Prédio aob pilo
tle c/elev. em bairro nobre, ept*

c/ampla aala. ver. 3 qtot (1 aultel.

cot érea de aarv. dep compl

Vendee Paulo Mirende Fonea:

Meirli 231 3555 2 Sul 326
.600 ouZ Norte: 414 1B17 1161
- 2 62

TORRlAO - Comiaelrle vende

apto com varanda, aala. 3 qtoa. 1

tulta. coi dsp amp. éres aarv

ooguod de elum eelee ele Tr

dleriemente ne Comleelrll Per

nambucana. Av Dantaa Barreto
Edf AIP 1'andar, a/101. 102 fo-

ne, 224 2422 e 2242111 Creci

2M. 1141 - 212

TORRlAO - Vende-ee no Idf

Miguel Nunee Rue Oton pereleo.

apto oom smpla asls 3 qtoa ao-

clala. WC eoclel e counha dec. etl

o tato dep. comp emp éree da

earviço. eatsclonamanto privativo.

Intarfona. plantio no local dlarle-

manta. Nordeete Empreendi man

100 Imobllllrloe Creci 210 Fonea

221 2013 221 2I6S 2 62

TORRlAO - Clnel Vende eac

eplo c/eele 1 qtoe WC eoclel co

cie de empregede. eobre pilotla
Aceite-ee CsIrs Econômica Tretar

I Rua Joel de Alencer. 44 I" en

der. con|e 61/62 Fonee: 221-
1985 211-1311 1141 212

•IVfRSIS LOCAIS

IMPORTANTI - 0 EecrlIOr.o

imobllllrlo Paulo Miranda eaté da

plantio permanente durante todot

oe diaa inciualve aibadoa. domin

goa a farladoa, até 21 h Anota o en
dereço Rua Carloa Porto Carreiro

190 Oerby fone 231-3666 remei

20 IBuace automática) Z Sul

326 7600 ou Z Norte 414 1819

a 434 1117 1151 - 267

PORTO OI OALINHA - DIv de
lançamento lmob Suepe Ltde.

venda pronto para morar. Edf

Dourado, spto com aala. varanda

2 qloa. WC eoclel e demele dep

Inl Fonee Meirli 231-5011

Flllll 411-2116 e 411-2111

Plentlo dllrio Itl ll 20 00 he 1141

217

VARZIA - Oiv de Lenç Edt

Parque Ceplberlbe Apfa ceia

ver. 2 qtoa. dape compie elnal

nlo tam parcela naa chavet nem

intercaledea. raatantea financia-

manto c/peq prestaçio Ligue

¦gora p/Paulo Mirande fonee: l

Sul 328 7600 Meirli 231 3566

ou | Noote 434 1617 e 434

1661 1161 - 2S4

____.
CASAS
PARA ALUGAR

( 
AFLITOS j

AFLITOS - Nove Imobllllrie. Sre

proprlat da imóvele eata ê uma

empreee e earviço da aau interesse.

Uma nova mentalidade no mer-

cado da locaçlo do Recife, conte

c/uma equipa da ptofleeionale de

nível técnicos em svtllaçlo do

valor da locaçlo da Imôveia.

Comprovei Pça- do Darby, 109 ou

fonea 222 S097. 221 0743 221

6666 222 6674 Plentlo eoa el

badoa a domlngoa ('41 3.1

( 
AFOGADOS 

)
AFOOADOB Nova lmob Sra

proprlat!rioi de Imóveit Eata é

uma ampreaa a aarvlco da eou In-

tareaaa. Uma nova mentalidade no

mercedo de loceçlo de imóvele do

Recife, conte com uma equipe de

proflaaionala de elto nível técnicos

em svslieçéo do valor da loceçlo

de Imóvele Conetete' Pça do

Derbv 10B ou lonea 222 5874.

222 6097 221 0743 e 221 6886

Plentlo eoe aébsdoa a domlngoa.

(141 3.2

AFOOAOOS - Nova Imob im

portante Sra proprletériot de Imó

vela Eala e ume empreee eemevre e

mentalidade no mercado de loca

çlo de Imóvele do Recife conte

da alto nlvei. técnlcut am avsllte-

cio de Imóvele Pce do Derbv 10t

ou fe: 222 6874. 222 60» 7. 221-

0743. 221 6SB5 Plentlo eoe

elbe a doma 1141 3.2

C AREIAS 
J

AREIAS - Nova Imobililrle elugo

ceee com telef eele. 4 qtoe. eoc

tendo 1 eulte. WC aoc. cops cot.

terraço dep. empreg. grg jerdim

cerémlce. luatree, cortlnae. érea de

eerv. RO. B69 Aluguel Crt

40 000,00 Treier Prece do Oerby

109 ou tonaa: 222 6674 - 222

6097 221 0743 221 6885

Plantio aoa eébedot • domlngoa.

1141 34

AREIAS - Nova Imobllllrie eluge

caea c/aala. 4 qtoe aoc tendo 1

euite. WC toc 2 guarda roupaa

ambt copa coi 2 terreçoe. 2 dep

amprag grg gradeada jardim,

carlmlca. iuetre., conlnat érea de

¦ er. RG SS9 Aluguel Crl

36 000.00 Tratar Praçe do Derby

109 ou lonee 222 6674 -

222 6097 - 221 0743 221 -885

Plentêo aoa Sébadoa a Domin

goe. 1141 3.4

c ARRUDA

¦^

.J
ARRUDA - Aluga caaa 368 R 7

Pocedoe Ti F: 222-0178 CrS 12

mil. 3.5

( I. VI ASEM )
BOA VIAOIM - r.rbUo eluge

ceee 2 pave traneverael Anf Fei-

cio com 3 qtoe eele. WC eoc 2

terreçoe. gerg p/4 coroe. Ierdlm.

dep de empreg. compl e. oond.

telef eom oortlnee. e luetree Preco

¦40 mil anunciamos ssu Imôvsl

p/alugar ou vender 10 dlee grltle

Telef pere 331 1411 Creci 417

(141 l.l

IOA VIAOIM - Fernendo De

fonte Alugo ótima caaa, Av Beira

Mar, moblllede c/2 terraços. 2

ealea. 3 qte eoc. c/erm . 3 WC eoc

aulta lavabo cot c/srm, dsp

emp telefone Crt 60 mil Inf R

Nevegentee. 2416 Tal 326 0817

Bueca automática Ragiatro n*

201. 1121 3 14

tOA VIAOIM - CaeeFone

aluga raf 101 , linda caas serv.

pare clinica eecrit. ou raa. com sm-

pio tsrrsço 2 talei grandes S

qtoa 2 WCe copa cot desp garg

quintal, telef neec e um ótimo Ic-

cel Tr le 231 6014 222 4746 e

341-6471 dleriemenle. 111) 11

IOA VIAOIM - Fernendo Oe-

lome Corretor eepeclelliedo em

¦oe Vlegem Amei do eluger o eeu

Imóvel, coneulle o oanetor que

mele lem eaperienclq em locado

urbena Neo»eçe evenluroo Dlepo

moe de ume veete cllenlele |l ce-

deetrade p/eluger de imediato

Amincloe grltle dlirlimente. Inf. R

Nevegentee 2411 Tele

IOA VIAOIM - Fernendo Oe-

fonta Corrator tepeclainedo em

¦oe Vlegem Alugo ótlme ceee.

Rue Tom! dlbeon. c/l Min. 2 WC

toc terraço grg cot telefone.

eatac p/6 cenoe, «e.vindo p/co-

mircio Cl 10 mil Inl R Neve-

gemei. .'2416 Tela 3260817

1261120 Regietron" 204 1121

38

IOA VIAOIM - Aluga-ee ea

celanta caea, no malhor local da

Av Cone. Aguler. aervlndo p/cllnl

caa. boutique ou firmei am geral.

Caee c/02 pevimanloe. 04 aalaa.

04 qla 02 WC eoc e demele de-

pend Terreno medindo ' T«2B

Aluguel Crl 120 00000 Tr fone

231-2006 Amtnlo Mirende

Corretoree Ataocladot Creci Ref

212 1141 38

¦OA VIAOIM - Felclo eluge .

nleelmo reeldincle Pio rue Coper,

bena c/2 pavimantoa. 3 quertm _!

tuitai carpetee. armárloa, 2 ee'e»

empiae luetret. diepents. cotir'i

c/erméríoe, dependência ampt i

gede complele. geregem 2 cerro.

jardim, terreçoe. naacente MN

lone Crl 90 000 00 Treler a.

Domlngoa Ferreira. 4267 fonas

326 1413 326 1364 325 096a

Plamoee dllrloa. coneulle noe e.

moa eue opçlo Reg 993 1141 3 il

•OA VIAOIM Noa Imubililr.a

lluga caea com telef 7 iU 3 utna

•oc aando 1 auita WC eoc 3

guarda roupea embt cope coi

dep emprag grg. cerlmica em

leko mlrmore 3 ar condi ér ej de

a... RG 643 Aluguel Crt

50000.00 T.eler Pce do Derby

109 ou lonee 222 5814

2226097 2210743 22 1

5B8& Plantio ioi tébedoa e .lo

mlngoe 1141 3 0

SUA VIAOBM Fernendo De
lonte Corretor eepedolllldo em
Boa Viagem Alugo c/2 pavlman-
toe. aarvindo p/eecritórto, realdln-

cia. etc. c/B aalaa. 6 qta., c/erm 2
WC aoc 2 coi 2 dep emp eete
cionamento p/12 carroa. c/600 m1

Iraa conetrulda. CrS 160 mil

_1 R Nevegentee. 2415 Tele
326 OSI7 e 126 9120 Regietron"

202 1121 38

( I. VISTA 
J

BOA VISTA - Nove Imoblllirle

aluga cass com 2 sslss. 4 qtoa

eoce-, 2 Wc aociala. copo, coilnhe.

terraço, dep. empregede geregem

Ierdlm. luetree Iree de eervlço. RG

• 73 - Aluguel Crt 35 OOOOO Tr

Prece do Derby. 10S ou fonee

222-6874. 222-SOB7. 221-0741

221-688B - Plantão aoe elbedoe

e domingoe 1141 3t

BOA VIBTA - Nove Imobllilril

aluga caee com 4 eelee, 3 qloe. WC

aoc.. cops. cotinhs, tsrrsço. dep

empregede geregem gredeede

lardim. érea de aerviço. oitôes

llvrea. linha telefônica, eatsclona-

menlo. RO BOB - Aluguel Crl

5000000 Tr Prece do Oerby

109 ou lonee 222 5674 222

6097 2210743 221 5885 -

Plentlo eoa aébadoe a domlngoa.

1141 3 9

BOA VISTA - Alugo caaa p/fina

comerciaia tela 3 qtoe CrS 18

mil Fone 326 7581 Crec. 1285

1121 - 3B

BOA VIBTA Alugo ee ceee Via

conde de Suaeaunt 966 eaquina

c/Av Joéo de Barroa Tr fone

429 1045 1141 3 9-AF

BOA VIBTA Tenho pere eluger

ume excelente caee earvindo para
comércio na Av Manoel Borba

com 300m' da Iraa conetrulda

BOA VISTA - Nove Imobllllrie

jluge caaa para comércio com 3

talei 4 qtoa. toc , WC aoc copa

coi 2 terraçot. Jardim luatree,

Iree de eerv. RG 139 Aluguel Crt

56 000,00 Treter Prece do Derby

109 ou lonee 222 5674 222

6097 221-0743 221 5885

Pltntlo aoa aébsdoa a domingoe

1141 3.9

BOA VIBTA - Ref 208 - Ôtime

caea c/2 pevlmentoe. 3 qtot aoca ,

eele. coi.. WC eoclel quintel Ei

celente p/reaidéncia ou comércio

Aluguel Crt 7000000 Treter

fone 231 2006 Vendee Antônio

Mirende Correi Aaaoc Plantio

dltrlo Rui 48. n" 4SS [apl

nheiro. Craci 23 1141 - 3 9

BOA VIBTA - Felclo iluge íllme

reaidlncia elto I ev Vlaconde de

Sueeeune. eacelente p/comercio.

clinica, bencoa. c/4 quertoa. 2

aalaa. terraços, cope. coilnha, 2

WC eociele, dleper.ee dep empre-

gede. complete, geregem. emplo

titecionamanto doie pevlmentoe.

lerdlne Crl 10 000 00. Treter ev

Domingoe Ferrelre. 42B7, lonea

126.1413 326 1384 32SOIBS

plentôea diérloe conaulta-noa ao-

moa aue opçlo Reg 994 11413 9

BOA VI8TA - Nove lmob eluga

ceaa para comerc com 3 ealae 4

qloa eoc WC aoc cope coi 2

terraços. Jardim, luatree. éres de

¦iry RO 838 Aluguel Crl

55 000 00 Tr Pçe do Derby .01

oufe 222 6674 222 B0S7 221-

0741 221 6116 Piemlo eoe et

bedoe e dome 1141 11

•OA VltTA VCeeelone - Ref

0B6 eruga ótima caas com 2 terre-

to, 2 ealee. 4 quenoe WC eoclel
cope coilnhe deepenee. dap com-

plete lavabo. Jardim quintal
murado aluguel Crt 60 mil Treier
fonee 211-6014 - 211-6479
dlerlemente (301 3 9

( IQWBI 
*)

¦ONOI - Nova ira.ob eluge ceee

dupia» c. «aia 3 BM eue WC eoc

oouoc.i lei, e...|....j RQ 7B4

Alugu, I 18.1.0 01 Tr pcl do

Dei«v il oui. III Soli 222

•091 7. i (i < ' III 5116

Planl*., ace iloi a doma l'4i

3 10

CANOEIAS

CANDilAt - Ary lirrelo lecrl

I6.ro Imobllllrlo eluge «time ceee

c/02 talai gab ettudoa. 03 qta

(tulte). ssm ermlrloe ambutldoa

co. WC eoclel. dec empregede

completa, naacente terreno de

460m> na B* paralela ds B Vlaira

de Melo 1700 mia do mer Treler

Av Bemerdo Vieira da Maio Lola

11 Fone 3B1 2626 1141 3 14

m Loceçlo Urbena Nlo

g«r da Imediato Anuncloe -j-étn

dlanemante Inf R Navagantet

2416 Tele 32SOS17e326S120

H2I 3 14

CANOIIAB - Fernando Dlfonte

Alugo ótima cate Av Beira Mt>

moblllade com telefone ) qte

kc 2 WC aoc co. ampie MB
dep emp grg CrS 64 mil Inf R

Nevegentee 2416 T.i,

3260817,326 9120 Rag.at.o n"

208 1121 3 14

CANOIIAS - Aluga ao

ceee e beire me.

c'3 qtoe. ampla asla p/2 embt

ent WC toc garagem, terraço ne
frente, dep e toda mobiiieda tncii,

eive c/fogéo e retrlgeredor Treter

lonea 224 82 32 a 328 6163

1141 - 3 14

CANOIIAI Aluge ee ceaa .

telefone 2 qla. eele 2 ler.ecoa

banheiro completo, lavanderia Tra

lar fone 222 4351 e 3612766

1141 3 14

f C0R0EIR0 

")

CORDIIRO Alugo ae Otlma
ceea na Rua Zenoblo Line n* ioo

com 3 quanoa, tala. c/coiinha
tarraco am L gredeede meit depen
dlnca am rua calçada a 60 metrot

da piete Tratar pelo fone 222
1784 1121 321

¦BaH da locado de imóveie dn Re

iiontie da alto nlvei técnico am

i.eliBvén do valor da locacéo da

imóveit (improva' Pçe do 0er' ,

109 ou fonae 222 5674

222 6097 2210743 2216686

Plentlo aot tlbedoe e domingoe

1141 321

( 
DERBY 

J

DIRBY - Fernando Dafonte An-
le, de eluge. o ,eu .móvel con
eulte n corrator que mtla lem ei
perilncle em Loceçlo Urbena Nlo
faça eventuree Dltpomot da uma
.«ala cllenlele ll cedeelrede p/elu
gar da Imadieto Anúncios grétia
diarlemente inl R Novegonte,
2416 Tal, 32S 081 1 e 326 9120
112! 322

DIRBY - Nova Imob Sra

proprlete de Imóvele, ea o pro-

biama, é locaçéo eata é a aoluçlo

Nove Imob um eiainea. aapeclall

tada am locaçlo de imóveit dlapôe

de um grende número de clientet,

cadaairadoa cendidetoe a loceçlo

da imóvele Comprovei Pça do

Dertay 109 ou Ia 222 5674 222

6087. 221 0743 221 6686

Plantão aoa tába a domt 114)

3 22

( 
ESPINHEIRO 

J

• IPINHIIRO R 48 Cl 40

F 221 3124 326

tam eaperllncia am Locaçlo Ur

bane Nlo faça eventuree Díepo-

mo, da ume ...ia cllenlele |l ce

deatiede p/alugar de Imediato

Anúncioa grltlt diariamente Inf R

Na.egentea. 2415 Tela:

3280117 a 3288120 112) 3 28

IBPINHIIRO - Nova Imobiliária

aluge ceee c/2 ala. 3 qtoa aoc.

WC eoc.. copa coi terreço dep

•mpreg grg eetaclonamento gra
deada jardim cerlmice aaaoalho

luat.ee. Iree de eerv RG 390 Alu

gual Crl 70 000.00 Treler Praca

do Derby IOS ou fonea 222

9674 222 6087 221 0743 221

6865 Plantio aoa elbedoe e do

mlnooa (14) 3 28

( 
BRAÇAS 

^
ORAÇAS - Nova Imoblllirla

aluga caee c/2 ala. 3 qtoe toc

eendo 1 eulle. 2 WC eoc. 3

guarde-roupea embt. varande.

copa loi 2 dap. empreg . grg gra
'leeiV jardim, cerlmlce, elnteko

luetree. Iree de terv RG 788 Alu

guel Crl 95 000.00 Tretar Prece

do Derby. 109 ou lonee 222

5674 222 6097 221 0743 221

5885 Plentlo aoe Ubedoe • do

mingoa 1141 1/9

ORAÇAS Nova imobiliária

aluga ceea rom 2 telat 6 qtoe ene

sendo 1 eulte WC BBBM copa co

tlnhe terraço varende 2 dep

empregada uai-agem gredeada

jardim cerlmlca tinteko levebo

luitrea. ant colet áree da eervlço

RC, 803 Aluguel Cl 70 000 00
- Tf Preça do Darbv 109 ou fonae

222 6974 222 6097 222 0743

221 5B85 Plenllo eoa aibado, a

domlngot (14) 3 29

ORAÇAI Nove Imobllllrie

aluga caaa c/2 ala. 3 qtoe aoc

aando 1 tulte. 2 WC aoc 3 guarda

varanda. 2 dep amprag grg tub-

tolo gradeada lardim, carámice

elnteko luetret Irea da terv Rg

766 Aluguel Ct 96 OOOOO Treler

Praça do Darby. 109 ou fonet

222 6674 - 222-6087 - 221

0743 - 2.1 5886 Plenllo eoa el-

bedoa a domlnqoe (141 3.29

( 
IMBIRIIEIRA 

)
IMIIRIIIIRA - Nove Imo

bililria aluga caaa com 1 aele, 3

qto, .oc 2 WC eoc levebo 2

guarde roupee ambta. copa cotl

nha. terreço 2 varandas dap

empregada, grg, gradaada Jardim,

cerlmlci. elnteao mlrmore.

tuitrea ant colet área da aavlço

RG 903 - Aluguel Crl 29 000.00

- Tf Preça do Derby 109 ou fo

nea 222 6874 222 6097 221

0743 221 5886 - Plantio aoa

tábadoa a domlngot 114» 3 3?

Ç~ IPSEP 
J

IPSEP Ferrelre eluge Eepele

culer ceee com 03 qll lulle aela

dependincie de empregede

lerreco ierd.m WC 36 000 00

manaait Tralar Rua Dilrio da Rar-

nambuco 21 aale 77 Fone 224

2612 creci 610 111. 121 3 33

IPMP - Nove Imoblllirle eluge

ceee com eele. 3 qtoe eoc WC eo-

ciai guarda-roupsa ambt, copa, co-

tinha lerreco dep emp. geregem

pere 2 cerroe gredeede. Ierdlm.

lueiree RG tOO - Aluguel Crl

30 000,00 - Tr Praça do Darby

109 ou fonee 222 6674 222

6097 221 0743 221 5885 -

Plantio aoa elbadoe a domlngoa

1141 311

( J. SÃO PAULOJ

JAROIM t. PAUIO - Nove Imo

bil.lrie eluge ceee com 2 ala 3

qtoa aoc aando I aulta WC toc

copa cot. terraço, dep empreg

grg gradeada jardim cerlmica

Iraa da aerviço RO 8S4 alugual

C| 30 000 00 Traler prece do

Oerby. 109 ou lonea 222 5674

222 6097 221 0743 221 5995

plantio eoa aébadot e domlngot

1141 311

( JA*A 
J

JANOA Aluga ee e beire me.

cata mobiliária c/ialefone Tr 222

4011 3 31

JANQA Nova imobiliária aluga

ceee com ,,., 3 qloe eoc «endo

I eulte WC eoc cope co.

terraço dap e-ipreg grg cera

m.ce aicet l.ea 81 eerv RQ 716

Aluguei Cl 25 000.00 Tralar

Prsça do Derby 109 ou fonee

222 6614 222 8067 221 0743

221 6686 Piemlo aoe albadoi a

m.ngoi il 3 37

JANOA Nova imobiliéria

aluga cisa aj\ aala 3 qtoe toc

aendo 1 lulte. WC eoc cope co.

dep emprag grg q/2
m cerlm ai Lee

do eerv Rg 7gfl Aluguel Crl

26 000 00 Tratar Pça do Oerby

109 ou Ionei 222 6774 222

B0B7 221 0743 221 MII
Plantio aoe lábedot a domingoe

1141 337

Ç 
MAOALENA 

J

MADALINA Aln.e.de Iram»

çéo de Vendei Ltda Aiuga ótima
-ata 

tarv para comircio ou reel

dlnc.e ceie 3 qtoe eoc, WC

aoc terraço cot dep p/empre

gada área de eerv grg. ótlmt lo

celiteçéo Meioree infa R Dr

Canoa Chtgee 11 7 B Vliti - Fa

231 0927 J3l 0469 1141 341

.lee.i.

ib Aluge

i g.a

.aada ee.v R_ 56? Alu

gual C.l bOUOOUO T, Pçe do

Derbv .(is.... Ia lll 6674.222

• Ot/ 221 0741 221 6886

plantéo toi láns e domi 1141

141

MAOALINA Nova Imobllllrie

aluga caee c.2 ele 3 qtoe eoc WC

aoc guerde roupee embl cope co.

2 terraço dap empreg grg gra
deeda. jardim alcat. luitrei ar

cond Rg 562 Aluguei 60 OOO 00

Tratar Praça do Derby 109 ou fo

ne. 222 5674 - 222 60097

221 0743 - 221 5885 Plenllo

eoe aébadoe e domlngoa (141341

MADAKNA Nove Imoblllirla

aluga cata c/te! 3 ealae S qtoe

coi 2 dep ampreg WC toc

garagem gradeede ainleco. alcei

Irae da aerviço RG 766 Aluguel

C.l 100 000 00 Treier Prece do

Derbv 109 ou lonee 222 6874

222 609' 221 0743 221 5886

Plantéo ioi tábadoa a domlngot

( 
PARNAMIRIM j

PARNAMIRIM Nova Imob

aluge caia .mm' 2 ale 3 qtoa

aoc WC ioc 2 guerde ruupei

¦preu grg j-m

uWC ealemo Rü 738 Aluguel

Crl 60 000 00 T. Pce do Da.ti,

109 ou I, 222 58 74 222 9097

221 0743 221 5885 Planllo ao,

,lb. . dom, 1141 3 46

( OUNOA )

OUNOA B Novo alugo caae 3

qloe 30 mil T, 431 1351 1131

144

dep empreg grg Ui (ideada, éraa

da terv RG 59Ô Aluguel CrS

15 000 00. t. Pçe do Derbv. 109

oul. 222 5674 222 8097 221

0743 221 68B5 Planllo loe

OUNDA

aluga c.

2 WC eoc guerde

mice. eleei Iree Oa aerv RG. 761

Aluguel CrS 2 5OOO.00 Tratar

Preça do Darby 109 ou fonea

222 6674 222 8087 - 221

0743 221 5S86 Plenllo aoa el

bados e domingoe. (14) 3 44

OLINDA Vlle Popular Nove

imobiliérís aluga caee c/telef 2 ele

3 qla eoc 2 WC eoc guarda
roupee embt cope cot terraço

varanda, grg cerlmlca, alcat

luatree. área da aerv Rg 781 Alu

gual Crl 26 000 00 Tratei Prece

do Darby 
*0!_ 

ou fonae 222

6774 222 6097 2210743

221 6885 Plenllo eoa .Iludo, ,

domingoe 1141 3 44

OUNDA Rio Uoce Brilham,

imobllllri, aluga ceee ledo do mer

.-J quano, WC aocial aala cotl

deada etc eluguel C.l 20 00000

Tratai Av Cláudio Guelroe 151

Jengi mtamm »" SupermeH.edc

JOie fone 434 I SSU 3 44 

OLINOA Jerdim Alllmlro Sn

Ihente Imobiliário aluge eiceiente

caaa c/teiefona ar condicionado 3

cotinha. dap emp áree de earviço

terraço toda gradeada jardim etc

aluguel Crl 35 OOO 00 Ôtlmo Io

ce< Trater ev Cláudio Guelroe

151 Jenge defronte ao Suparmar

cedo Jóia lone 434 IS60 3 44

f PAU AMARELO^)

WC eoc .

smpreg- Jardim, elnteao. luetree

tree de nrv RG 7S8 Aluguel Crt

14.000.00 Tr Pçe do Oerby. 101

ou le: 222 6174. 222 6017.

2210741. 221 5116 Plenllo eoe

cabe o dome 1141 141

dep empregede geregem gra

viço moblllade RG 826 Aluguei

Cl 20 000 00 Tr Prece do Oerbv

109 ou lonee 222 5674 222

6097 221 0743 22126686

Piemlo ao, «ebedoe e domingoe

1141 346

PAU AMARELO Nova Imo

biliária alugi caaa com tili 3 qtot

aoc WC aoc copa coi dap

amprag área de aerv totelmente

moblllade RG «26 Aluguel Crl

20 00000 Tratar Praça do Darby

109 ou lon. 222 6674

222 6097 221 0743

221 5686 Plenilo eo, Sibedoe

Domingot 1141 3 46

PAU AMARILO - Nov, Imob

WC , 3 dec

empreg jerdl

l.ee de ,..v RG 79S Aluguei Cl

24 00000 1. Pce rio Oerby 109

ou I, 222 58 74 222 6097

2210743 221 5BB6 Pl.nllo eo,

eib, a doma 14 3 46

WC ¦ oiinhe

dep empregede jardir

alntako lultrei éraa da tarviço Rg

7BS - «luguel CrS 24 000 00 -

Tr Prata do Derby 109 ou fonei

222 6674 222 6097 221 0743

221 6886 P.amlo eo, albedoe

e dommgot |lél 3 46

C PIEDADE 

"")

PIIOADI Nova Imobll.l.ia

aluga ciaa c/piacina 4 ata 3 qioe

eoc . 3 ...it.. 2 WC aoc 3 guarde
roupat tmbt Terreço copa-cot

dep impr grg ierdlm rirlmlca

SlCSt máimure i-.i.u ir cond

Irae da ee.v Reg '17 Aluguel

Crl 200 000 00 Trala. P.ece do

Deiby 10g ou lonea 222 6674

222 8097 221 OMS 221 5666

Plantio ioi iSLadot • domingoe

1141 - 347

PIIOADI *e»e.fi Hugi Ei

petecuie* caaa com 03 qta 02 eut

tae 02 ealea dependéncat de

empregada cotinhe WC eoclal

36 000 00 
-mu.) va. .I.e-.

meme á Rue Nedir Merteiroe 236

A ou nele. I Rui 0.1.10 de Per

nimbuco 21 Sele " Fone

224 2682 Cec, 810111 121347

PIIOADI Ber.elo Agle Imob

eluge ceee Av Ar.....,,.,. Moure

403 am frente ao Multiboa aer

vmdo p.-ciinn.e coneultórto eecrl

eatac aala 2 qtoe coi dep de

amprag Crl 30 000 00 „ A.

Preeidente Kannady 48 Piedede

lona 341 3t76 Crec. 377 1141

PIIDADI

Antee da alugai

¦uli. 0 Cl

periència

| ,eu imóvel i

Locaçéo Urb«ne Nlo

i Diepomoe de uma

já cedeelrede p/elu

gar da imadieto Anunaoa grltle

dleriemente mf R Navegentea

2411 Tele 326 0|l 7 e

3288120 1121 147

PIIDADI felclo eluge ótime

Barroí a Silva prôslmo ao S«ec

márioa duaa aelat luitrea er SM

dep emprageda completi tara

cot pomar amplo quintal mfàa

¦ttl C8 50 000 00 T.eia, a.

Domingot Ferreira 4267 f<_nea

128 1413 328 1384 3250983

Plamoee dilrioe coneulle noe eo

mo, aue opçlo Reg '006 1141

3 4'

C PRADO 

")

PRADO Nove imobiliária eluge

ceee c/2 peve 6 ela 4 qloa eoc 2

WC eoc cope co. lerreco 3

verendet dep empreg grg. gra
deede )erdlm cerâmica mlrmore

área de eervlço RG 631 Aluguel

Cl 45 000 00 Traler Prece do

Derby 10B ou lonea 222 5674

222 8097 221 0743 221-SBSS

Plantio aoa eSbedoe e domingoe

.1141 3 51

( 
ROSARINHO 

J

ROSARINHO Alugamoa ólima

ceaa é rua Fleguelre CoalB 81

Com terreço 04 quertot eoct be

"beiro dependéncü empregada

garagem etc eervmdo pare eacrl

ou parta Trater é Rui Reguetra

Coita 102. Roeerinho Fone 288

2412 C/E.

ROSARINHO

orlando ai..y*r-n>_ ó'

leiei 2 oeve 001.10 c o Térreo

ciei tfmple 1 gatunei* etl 2 dormi

tôrioe c armes #mbti | cope tí

deepenae ' .ounha compi dep

emprag BBRejl I gtregam 3

1 cverar.de I WC eociai compl

Ireoclrc Cr» 100 000 00 mil A,

Joio dl Berru, 634 .... lonea

222 2810 222 2570 222 2622

cer. ga.eg 44 81 D 10 11 12

141 3 64

ROSARINHO - Aluge ee Ini nl

eidlncie R Salvador de Sé em 3

planoa terreno 24a35 geragen

p/4 cerroe 6 aendo l eulte 4 WC

tanono erborl.edo a alerdlnedo Ct

BOOOO.OO Veldlr Corretagem creci

144 Fe 26S4SS5 28S6233

3 64

dOOOOOO inlormeclo I

guaíra Coete <02 Rotarmi

268 2412 Planta tuna

f SANTO AMARO)

SANTO AMARO Aiuga ee *¦

celanta caaa R 0 vital 60 Joio

•mi 2 terreçoe cope co. benh

2 qte aaternoa garagem no 1*

4290670 1141 3 6' ..

f SÃO JOSÉ 

*)

lAO JOSÍ Fernando Delonle

Corretor eepe ci ali. edu em Bo* Va

gam Alugo ótima .ata R do Jar

dim c/doit pavimantoa | eeHt I
lerreco cope uo. 2 WC oor T.l

36 mil Inl H Navegentea 2415
tall 376 08 li a 326 91/0 R.

giatro n* 205 [Ifl 3 56

TORRÍ

Aluguei Cl 20 000 00 1.

D D.rbv 109 ou ta 222

222 6097 11, 0741 27156 '4

.1vel,1i> compro vendo I í,hh«, Plenllo aot llbt • domi

oermulo o eluqo 1141 3 54 I 1141361

/fo4. ____Í__H1 AFASTAMENTOS^
V_^l-__IÍg|j PARA ALUGAR J

(^ BOA 

VIAOIM Fernando Oa

sre ivaa ,ont* Antaa de alugar % »*u >n>úv*l

AFLITOS lonaull. o cor.eio. Qu. mal. i.m

tW •ipanlncia em Loceçlo Urbena

?rátla diariamente Inf R Nav»

Nove I

APLITOt Nove

eluge apan* c 'telef 2 ale. 6 qtoe

_.( eendo 2 eullea 2 WC aoc 6

verendee cioeed dep empreg

grg o_ cerroe pllolla aub aoio ler

dim interf cerlmical alcat mér

more em colei 2 eleve Iree de

eerv eeune Rg 871 Aluguel Cl

8500000 T.ala. Praca do Derby

109 ou lonee 222 5S74 222

6017 221 0743 221 5116

Piemlo eoe elbedoe e domingoe

1141 4 ,

AFLITOt Nove Imob Sre

proprlete de imôveia Se o pro

mame I loceçlo eetl I e aoluçlo

delindo am locaçlo da imOvole

dlepbe de um grende numero do

ciientee cedeatradoa. cendidetoe e

loceçlo de imóveit. Comprove

prece do Oerby 10» ou le 122

( ARRUOA )

A PM UDA - Nove Imob Sre

prooriete de imóvele ea o pro-

blema é locaçlo aeta é a aoluçlo

Nova Imob uma empreee eepe

uUnida em loceçéo de imóvele

diepoe de um grende número de

clientet cedeetredot. cendidetoe a

locaçéo da imóvele Comprove Pçe

do Dorby 109 ou Ia 222 6674

222 6097 221 0743 221 6686

Planllo ooo elbe e dome 1141 4 6

I. VIAGEM

BOA VIAOIM

elug, eplo . aale 3 Qto, eoc WC

SBI dap emprag grg pilotla. iub

eom eaeoelho 2 eleva RG 7B5

aluguel Crt 35 OOOOO Treler Pce

do Derby 109 ou lonee 222 6674

222 6097 221 0743 221 6115

Planllo aoe eébadna • domlngot

BOA VIAOIM L Xevier vde e

Hugi imóveit Se você l*m urgén

cn am aluger eeu imóval. aetamoa

éa ordena Sagurança a rapidei é

com agent* Inf Rue Padre Olor

dano 280 Boa Viagem Fone

326 2672 Creci 99' Oterecem-e

um perfeito eervlço aapeclalliado

oe.e elugutle em lodo, oa belnoe

ConiuHem-noe (141 4 8

BOA VIAOIM Nove Imoblllirle

eluga apart* na bane mar c/teiet 4

qloa aoc aendo 1 tuite 4 guerde
roupee embl 2 WC aoc levebo

cioeed veranda copa coi dep

amprag. grg tubaolo. Interf *ín

teko elcet mérmora 2 eleva

centrei de gia ant colei RG 773

Aluguel Crl 90 000 00 Treter

Praça do Derby. 109 ou fonea

222 5674 222 6097 221 0743

2215116 Plenllo loe elbedoe e

domingoe (141 48

IOA VIAOIM Felclo eluge

epenemenio elto M Emeeto Peula

Santoe edf Pegenln. 1" ender r_ 3

quartoe carpete* aufte erménot

eele 2 embientee emple verende

cotinhe, WCB aocial éraa de ter

viço complete rua asfaltada in-er

lona. Crt 40 00000 Treler ev

Domlngoa Ferreira. 4267 fonat

326 1413 126 1364 325 0988

Plenloee dilrloa lhe elbadoe e .1o

mlngoe coneulte-nol aomoe «ue

opçlo Reg 1001 1141 4 8

verende dep «mpreg grg pilotia

Rg 877 elugual Crl 36 00000

tratar Praçe do Derby 109 ou fo

nee 222 ttl* lll 6097 221

0743 .21 5685 Plenllo eoe ai

bedot e domlngoa (14)48

BOA VIAOIM Felclo eluge

ótimo epenemenio Rue Barlo de

Souie Leéo, Edf Ane Crietlne, c/2

quertoa. armérioa eala ampla, cotl
nha. wc aocial, coilnha c/v er
má.loa éree aerviço completa, tale-

tone garagem pilotla. ótima* locell

¦açio Crt 30 000 00 Treter Av

Domlngoa Ferreira 4267 fonet

328 1413 326 1384

326 0B1I Plemóea dllrloa inc ee

badoa. conaulte-noe eomoe aue op

Çlo - RIO ttl 1141 4S

•OA VIAOBM - Nove Imo

Eala ê ume empreee a Mrviço de

dede no mercedo da locaçéo do

Recife, conte c/uma equipe de pro
flaakmaie de elto nível técnico em

•velleçlo do velor de locaçlo da

imôveia Conetete I Pça do Darby
¦09 ou fonee 222 6674

2226097 221 0743 .216886

Plantão eoe aébadot • domlngoa

1141 4 

BOA VIAOIM Alugo MBBB

BOA VIAOEM

cenle lelelon. ge.egem .ubeolo

Cl 50 000 00 T.m, e. Domin

goa Fer.elre 4267 Ionei

326 1413 328 1384 3250998

piantõea diárioa conaulte noi eo

moaeue opçlo Reg 912 1141 4 I

IOA VIAOEM Alugam ie .,

toe R Sl a Sou.a Jul 3 qle H

Joai Pereleo 182 Cl 30 M 2

qloe H Ant-n.o Peeeoe 62 Crl 25

mil 3 qtot Tudo incluído P 27*

9S41 341 5399 Bruno H2.48

aiperllncia *m Loceçéo Urbana

Nlo 'eçe eventuree Dlapomoa de

ume vaata clientela |á cadettrtde

p/ alugar de imediato Anúncioa

grltle dlerlemente Int R Neve

gemee. 2416 Tele 128 9120 e

3280817 1121 48

anda 3 <|ia a

.1 dap a

.. D.

erm 7

B6A VIAOSM • Fernendo De

fonte Corrstor etpecialltedo em

Boa Viagem Alugo ótimo ept*

Rua Padre Cerepucalro, mobllisdo.

c/varanda, asls smpla 3 qta aoc .

2 WC aoc aulta. coi. dep emp

pl.olla grg Crl 70 mil Inl R Ne-

vegeniee. 2416 Tel, 326 0617 e

326 9120 Reg.eiro n" 123 1121

49

P S.lvl o «noa.

bemenio ve.ende tala ampie 3

qlo, eoc c/2 emtj 2 WC eoc

aulta. coi. dep emp pnotie eleve

dor Interfone Cri) 38 mil ludo mf

r Nevegentee 2416 Tele 326

061' e 326 9120 Reglelro r>"

Hl llll 48

BOA VIAOBM Arreclfee eluge

ól.mo eplo no EdlllCiO llllll I rue

Barlo de Soure Leán iala 2 ambt

3 qtot tulte terraço counha da

mau dependénciae Aluguei CrS

30 mil cruieiroa mali condomínio

T.,l„ Fone PABX 325 1774

A.retifes vende melhor a mai* rá

pido Crec. 1671 1141 41

BOA VIABIM • Fernendo De
fonte Alugo ótimo ept*, Rua Beréo

da Souta Leio _/ ta<a qto cui

WC eoclel levenderie ealec Cl
19 186 00 tudo Inf R Nevagen

lee 2416 Tele 3260117 e 326

8120 Reg.eiro n" 114 Inf P Ne

vegeniee. 2416 Tel, 326 OSI 7 a

326 8120 1121 '8

0' 2

playground p/ cnençet Cr| 65 mn

tudo Inf R Navegante! 2415

Tala 326.0817 a 376 9120 Ra

qlairon" 116 llll 48

BOA VIAOE M - fernendo 07

fonte Alugo ótimo ept* Av Boe

Viegam aemi mobiliedo da frente

qta eoc V erm 6 WC eoc 2 ,ul

taa copa cot grg tubaolo por.eirn

eiei.6n.co etc Cl 211 mil ludo

inf R Nevegentee 2416 Teie

126 0117 e 326 1120 Regiel.o

n" 109 IIJl 4 1

IOA VIAOIM Alugo prldlo *

pilotle a rua Antônio Falclo 815

fonee 222 1588 a 231 1266

1141 41

IOA VIAOIM Fernendo Oe

fonta Corretor ¦*p*cialllldo em

Boi Viagem Alugo ótimo eot* Av

Domingoe Ferreira cj %»» 3 ,,_»-

lo, WC eociel dep emp cru pilo

i.i elevedor Crl 28 500 00 ludo

Inl R Navegentea 2415 Teu

328 0817 e 326 9120 Regiel.o

BOA VIAOIM Alugemol Apt"i

c/tala 3 atoe ton c/guerde

.oupee embe coi.nhi ¦ WC MM

pi'Otil porteiro eietrflmen Preço

ci 25 ooo oo meie mm* Ml 0<
lone. 22! 464_e2Ji ttlt II4_

IOA VIAOIM Farnando Da

fonte Corretor etpei iBiiiadO *m

Boa Viagem Alugo ótimo ept* Av

Boa Viagem tf eal* ampla 3 qte

aoc cl erm 2 WC eor eulle coi cl

arm dep emp grg viinino pilotit

71 '50 00 ,,-r. Inl R Nivegen

lei 2416 tela 326 OSI' e 326

9120 Reg,et.o .." 103 1121 46

BOA VIAOIM

4'8 mmt* '¦'* '5 000 00 r.l

ia. [..ace dn Oe.i.v '09 ou ' "..

222 5674 2/2 609' 2/1 0'43

7/1 • :•!,' P.n.lo loa unido, •

BOA VIAOEM

BOAV.AOIM Nova lmob,!,,

a ..ga mf .,» <a'a J uto! a

eendo 1 .ute 1 WC aoc c.

ee.v RG 64'

BOAVIAGEM

• OA VIAGEM

BOA VIAOIM

• OA VlAli.M

; soo Huaual cl .'üooooo

.1 22/ S6'4 111 609'
I 0'4.l 11, SB8>. Planllo .o.

BOA VIAUIM

•OAVIAGEM

3 wo. 0*4 Wi

Nova imobiliária

v RG

lOt c

644 Aluguel Cl _"S _XM) 00 Ti»

tar Pr.i * Bi Derbv I 09 ou »on*i

222 6014 211 609' 221 0'43

221 MM Pamêm am bI_hBm i

BOA VIAGIM

• 77 Ai.,gua. Cl IS 110000

ie. P.ece do Derby ' 09 oi, lo

i 111 66'4 112 009' 2/1

41 Ml _8_5 Planllo au. ,1

BOA VIAO.M

P.aca .10 Oe.hv 109 ou lon,.

22/ 5614 lll 609' 11, 0/43

22 1 SUB-, Plenllo aoe albedoe .

0124 Zld 11,6 .12 a 1

BOAVIAOEM Alug...

RG '66 Aluguel

C.l 35 000 00 T.ele. Pce do

De.bv 109 ou lone. 222 5814

222 009' 2/1 0743 221 5886

Plentlo aoa ilbedoa * domingot

c I. VISTA

• OA VIBTA Nova Imobllilril

cario de Inculo do Recile -on.i

c/um* ao. ipu i* p'oflaelon*ii da

tatei Pri to -)erby '09 ou fonei

222 6614 222 609' 221 0743

22 1 5665 cnnllo aoi Unido, a

• OA VISTA Bar.c

da Palm, 29S 3" ande. *3!6 ll

224 26" Z24/9BO Crec 64'

III '41 41

BOB VISTA Nove Imob Iluge

eplo c i llll 2 dio: aoc. 2 WC

eoce rooe -o. e.ea.it... Rg

ase aiugu.. i;.| I0.00OK ti

Pnçe .10 Dert., 109 ou lona,

222 _6'4 609' 221 0743 5685

P'*' 1*11 881 B-MSBS a dommgot

¦ OA VUTA Alugo aplo Uri-

neto R Mooplr.o 133 Tr 221

1674 49

¦OA VIITA Alugo eplo (dt

Módulo cuia qt WC coi., tr

22< 26'4 49

a wr a

de.. I ft I I ierdlm

2 eievt l'*a de

ee.v RG '03 Alug Cl

30 OOO 00 T, Pce ,1o Oerbv

109 nu f, 222 5674 222

809' Hl ü'41 221 5886
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•OA VIITA Alugo aplo elt

qioa mio. coi dop emp goro
gem Tt Fona 224 4414 fl de
Aurora 1018. apto 2101 Edf le
men|l 112, 181 48

BOA VISTA Alugo ee oplo Cri

23 mil. 3 qtoa. t-emels dependén

ciai. próslmo aeaembiéie doe Oe

puledoe T, Fone 326 6082 1141

•OA VIBTA Alugo opto Idt S

Cnatbvlo c/ol ql WC CM Tt

221 2674 46

BOA VIBTA Alugo «pio c/3

qtt Fono 421 2683 Crecr 1168
MO, '3 16, 171 4 6

BOA VIBTA Alugo opto 1 o 2
qlOS mob tomo F 222 1 170
Crecr 3613 4 6

BOA VIBTA Alugo oplo mob

p/tamp I qto * 221 0124 Creci
1323 112 141 41

C. GRANDE

S laj|> compiets I

( CANDEIAS 
J

da aerv AG 720 Aluguel

2 3 600 00 Trotor Prece do

De.br I0B ou lones 222 6674

222 6087 22 I 0743

221 6886 Plentio loe Slbldos s

Domingos 114) 4 14

485 Aluguei 0$ 22 000 00 Tra

ts' Prai,a do Derbv 109 ou fones

222 5674 222 «087 221 0743

U1 
*>8B5 Plantio aos abados •

erlmlcl

II Ires na serv R(j 619 Alu

04 30 000 00 Tretet Prece

..ti» 108 ou lones 222 6674

22 6097 221 0743

,685 Plsntlo sos Slbsdos e

i amprag grg

it Iree dt

Novs Imobiliária

, R.g

saber*1'

CAI, • IAS

v RG 806 alugual

Cri 26 000 00 trator_P.oço do
Derby 109 ou fones 222 5674
222 6097 221 0743 221 5886
Plsntéo sos Sábados • domingos
'141 4 14

880 Aluguel Ct 46 000 00
T.stsr Praca do Derby 109 ou to

nes 222 5614 222 6097 221

0143 221 5886 Plantio aos U

bados a domingas 1141 - 4 14

CANOBIAB - Nove Imoblllltle I
aluge epto c/eele 3 qtoe aoc,
sendo 1 suite VVC eoc 3 guerde

Mmmm dep empreg grg pilotia
•¦sr)io mterf cerêmlce elcet

'tl 2 oievde Iree de serv I

Itt eluguel Cri 30 000.00
rrstar Praça do Oerby 109 ou fo-

nei 222 5674 222 6087
1 221 6886 Plemlo et

¦ .himingoa H4I 4 14

serviço AG 759 aluguel Cri

109 ou lonas 222 5674

//2 6097 22t 0743 221 5685

Pisntáo SOS sábados s domingos

StíBS Pisntáo s

CANDIIAS Nova imolam

siuga apart'* com sele 2 qtos t<

I suite WC soc 2 guarda rouc

smprag grg pilotls cerâmica i

r at Iree de Mrv HC 812 Aluguel

i -l/o ooo 00 r.oiot Prece di
Dem. 109 ou lonee 222 6674

222 6091 22 I 0743

221 5865 Plentio loa Slbedoe

a Domingoa 1141 4 14

varanda (tep amprag grg pilotit

,ardim .nterl vi..,, alcei 2 o

Iree de serv AG '47 Aluguel Cr|

30 OOO 00 trstsr Prece do Derb,

109 ou lonas 222 S674 222

6097 221 0473 22< 5885

Pisntáo aos sábados « domingos

soc 1 WC soc cope coi ven

dep amprag grg piiods ctrêmict.
luatras l.sa de ssrv.co BO 879
Sluguei Crf 20 000 00 tratar f

do Datbv 109 ou lonea 222 5674

222 6097 221 0743 221 5865
Pis' Tíiti aos sábados a domingos

1141 4 14

CANOBIAB - Nova Imoblllltle

siuga apto com sala 2 qtot a

WC toe itvtbo varende cope

cot dep empreg. geregem I

terf cerêmlce eeeoelho 2 eleva.

área de ttrvlco RO 720 Alugutl

Cri 23 000 00 Trator pTOCI

Oerbv 108 ou lonoe 222 8674

222 6087 2210743 22' SSB6

Plsntéo aot sábados a domlngoa

1141 4 14

CANDIIAI Novi Imobllllrlo

aluga apart" c/1 aala 3 qtoa toe

sendo 1 aufta 3 guarda roupas

embt WC eoc cope coi varanda

dep empreg. grg pllotie alcat

mármore eeeoelho er cond i

colt 6 elev Iroo de Mrv 80 122

Aluguel Cr| 46 000 00 Treler

Prece do Sorbv. 108 ou lonM

222 5674 222 6067 221-0/43

221 6886 Plenllo ooo Mboc

domingoe 1141 4 14

CANDIIAI Novo Imob oluge

aplo c/tela 3 qloa aoes sendo 1

suite WC aoc 2 guerde roupaa

amb copa. -..o; dep empreg . grg

piiotla. ainteso aicat lavabo

luatraa. área de ttrv flg 488 e-u-

guel Ctt 22 00000 Trator Prece

do Derby 108 ou fones

222 1674 222 6087 2210743 o

221 6816 Plenllo ooo olbodoo o

domlngoe 1141 - 4 14

CANDIIAI - Nove imobillirli

tluga fptrt* com ttlt 3 qtot toe

Mndo I aulte. WC ooc cope coi

verende. dep emprag. grg pllotie.

elcet «rae de Mtvico «0 721

Aluguel Crt 26000,00 Tratlr

Pnol do Derb», 101 ou lonoo

222 6674 222-1017 221-0741.

121 Mil Plentio eoe Mbodoe e

domlnoot M4I 4.14

CANDIIAI Novt Imoblllltle

tiugt sptn* c/1 ttu 3 qtoa toe

sendo 1 suite. WC eoc copa coa

varanda dep empreg grg pilotlt

gredeede ierdim. cerêmlce, alcet

ercond Iroo de Mrv RG II8 Alu

guel Cri 30 000.00 Ttolot Preçe

do Derbv 108 ou fonoe 222

6087 222 0743 721 5866

Plenteo aos eébedos e domingos

11414 14

CANDIIAI Nova Imobillirli

aluga apart» com 1 aala. 3 qtoe

eoce Mndo < eulte WC soc copo

coi varanda dep empreg grg

pilotis gradeede. jtrdim ctrémlct.

alcei oi cond ItO H8 Aluguel

Cri 30 000 00 TtOtOf Prsco OO

Derbv 109 ou lonoo 222 6674 -

222 6097 221 0743 221

6888 Plentáo aoe sábados e do

CANDIIAI Ar, «0..0I0 ISC"

tono imobiliário eiuge escelente

spto Edf Cem au ri um prédio aob-

pilotis vegoa para 02 carros seis

am 02 embiontM. verende 03 mo
sondo Oi suite WC eociel coilnno

ampla dep complete pe<a empre

gede freta' Av lernerdo Vinre de

Melo 3448 loia 11 Piedode Fono

361 2626 Crec, 1774 1141 4 14

CANDIIA» Fernendo Defonte

Alugo ótimo epto Av Pree Castelo

Brenco sais 2 qta soes c/arm

WC aoc dop emp coi u vogo pl

cerros Ctl 1B mrl ludo Inl fl No

.ogentes 2416 Tels 326 0617.

326 9120 Registra n» 112 1121

a Nlo

Dispomos da uma

voais cllsníoie |« cidoottede p/olu

gar da imadleto Anúncloe grétia

«iorro.nenle Inl fl Ntvogonloe

2415 Tola 3280817 a 328

9120 1121 4 14

CANDIIAB Fernando Dafonte

Filho Admmietrecêo da Bane

Alugo ótimo epto R Nunes da Cu

nha novo da frente com piecine

sau na a saiéo de festas c/ber viate

p/o mar varende. aala ampla 3

dios soes -cm 2 WC so. suite

coiinha dep emp pilotis Crt 47

mü tudo inl A Nevegentes 2416

Tsls 326 0817 e 328 9120 De-

gistro nB 100 (12)4 14

CANDIIAB temendo Dslonts

Corretor ospeciolltoOo sm Bos Vis

gam Alugo ótimo apto Av Ber

ns.do Visirs do Melo novo c/sole

emoie 2 atoe eoc c/erm 2 WC

emp 2 sievs grg pilotis ds frente

p/n mar c/luatrea Crt 34 mil tudo

Ints h nevegentes 2415 Tais

326 0817 a 328 8120 flegletro

m Loceçéo Urbana Néo

:1a pi alu

> Anúncios grétia

16 0817 . 326

CANOEIAS Fernendo Dafonte

Alugo ótimo ept" Av Beire Mar c/
vsrsnds sie 3 qta aoc c/ arm WC

soc coi-nhe dep amp pilotls

«regentes 2415 Tels 328 08t7e

326 9120 Regieiro n» 108 1121

WC 6 . deo

emprag grg ierdim cerâmica al

eat áraa de aerv RG 8'0A!uguel

Crt 20 000 00 Tretet Prece do

Derbv 109 ou lonee 222 5674

222 609 7 221 0743 221

5885 Plenllo eoo slbsdos s do

1141 4 14

CAIA «MANILA Alugo aplo

prédio s/pllotis t '¦•¦ S*.n.-.dor

Soares Usr.eles 14/ lonas 231

1266 s 221 16BB 1141 4 16

C_______Z)
CAXANOA Alugo R Alc.des

Codeirs 231 apto com 3 qtos
isultal sala ampla am _ WC aoc
••ar uor iiula-ada att o teto dep
compl Ctt 26 000 00 Mm conti
Tr pelos tones 224 2688 224
32 70 1301 4 16

GUNIVERSITÁRIA

CIDADI UNIVERSITÁRIA

Novs Imobiliária Srs própria
tános da imôveie ee o problema á
locscáo ests 4 e soiuçéo Nova
imob uma empreee eapeclalliade

am locsçéo de imóveis dispóe de

dsstrsdos candidatos s locação de

ivels Comprovei Pçe do Oerbv

.6 ou lonee 222 6674

222 6087 221 0743 221 6686
Plentáo eos tébtdos e domlngoe

1141 418

CIDADI UNIVIRIITARIA -

Novs imobillérle eluge tpto. c/aelo.
2 qtos soc 1 WC ooc 2 guerde-
roupes ambt copa coi varende.

dep empr grg piiotla. cerlmlce,

sicatifa elev porteiro eletrônico,

érea da aerv Reg 808 Aluguel

Cl 30 000 00 Ttotet Prece do
Derb, 101 ou lonoo 222 6674

222 6087 221 0743 221 5885
Plemlo eoo elbedoe o domlngoo

iiii 4ig

C UNIVIRIITARIA - 4>ugo

moa apf*a e ceeee na C Universi

tl.ro Iputlnge vires ele opl»t c/3

qts aala co» vorendt. tultt ttc
Preco Ctt 20 o 26 mil cosss c/3

qts Mis coi WC dep do empre

gtdt ate Praco Crt 28 mil Infor-

mecoes c/Veldlr ou VolWdo flol-

mundo p/l 227 0448 ou s fl

Emiliano Braga n* 15 Iputinga

Ctscr 1758 1141 4 18

f CORDEIRO 

"*)

dap empreg grg ierdim cerêmice

caldf mármore éree de serv RG

853 Aluguel Ctt 26 00000 T.olor

Prata do Derbv 108 ou fonea

222 6674 - 222-8087 - 221

0743 - 221 8811 Planllo aoa M-

badoa a domingoa (141 4 21

( umi )
DIRIV Alugo sa aplo 404

Joaourm Nabuco 463 3 glos
deps chavea portara aluguei Crt

36 OOOOO f 221 5317 Orsco
H4I 422

ESPINHEIRO

IIPINHIIRO - Nove Imobllllrlo

elugo epert» c/Mle 2 «IM toe WC

aoc copa coi. terraço, dep

emprag gndttdt. corlmlci tin-

ttko luttrtt értt dt ttrv estado-

nemonto Ag Kl Aluguel Crt

27 00000 Treter Pee do Derby

101 ou fonM 122-1174 222-

•017 - 221-0743 - 221 llll

Pltntlo toa aébadoa a domingoa.

11414.21

BBPINHIIIRO - fernendo Do-

fontt Corretor ttptdiiiitdo tm

¦ot Viagam Alugo ótimo tpto

Rut dt Hori, c/eeie 3 qtoa. toca

WC ooc coi dep. emp ostoc pl-

cerre Cri 14 mil ludo Inl R No-

vogamos 2411 Tele: 126-0817 o

126-6120 Regletro n» 111 1121

428

¦ 8PINM8IRO Alugo M sesrts

momo fluo Metquls do Pofonl.

136 ept» 106 Fono 221 4626

112 o 131 4 28

IIPINHIIRO Novi Imoblllltle

aluge epert* c/1 saia 3 qtoa aoc

sendo i auite WC aoc . 4 guerde

dep empreg grg pilotia gra-
deede ierdim interf ainteko, ea

auelho lustres ent colet 2 eleva.

IriO do Mrv «0 821 Aluguel Cri

46 000 00 Trotor Prece do Oerbv
iog ou lonoo 222 6674 222-

6087 221 0741 221 6685

Plentio eoe elbedoe o domrngoe

IUI 4 28

( 
BRAÇAS 

)
ORAÇAB Nove imobiulne

aluga apen* c/teitf 2 ela 3 qtoa

aoc Mndo 1 aulia WC mc 3

guarda roupaa ambt copa coi. cio

sad varende dep empreg grg

prlone interf emteso conttol do

gle enl colei 2 elevo Itoo de

aerv Ag 804 Aluguel Crt

35 OOOOO Tratar Praçe do Oerby

109 ou lonoo 222 8674 - 222

6087 221 0743 - 221 6685

Plentio eoe sábados a domingoa

1141 428

0RACA8 flepaoM - Almeida

vende eacelente epto pronto pera
mo.or c/ssls p/2 emblentee 4

qusrtos soc 2 WC soc, Mndo 1

suite counhe dep p/empregede

trss de serviço 2 garagens no aub-

solo ermáriOB embutidos Preço

cihtada em 12 meaes com perte fi

rançado UM FOTS Moioros infor

meçôes Rua Or Carloa Chegaa. N*

117 Boe Viote Fono 231 0827

231 0468 1141 428

C ipstp )
tP*€P - Arrecifes aluga ótimo

apto á rua Beterre de Cervelho,

com mio, 2 quenoe eocloio, WCB,

dependência empregede área ser

viço epto com telefone, aluguei

Ct 23 000 00 mil menMie Ttotet

c/Attocllee f/PIX 326 1774 So
mos espeoe i nados na vanda da

rmOvois uMdos s tstronoo Crsci

3579 U4I 4 33

( 
IPUTINGA 

)

3 qtoa i

ssndo 1 suite WC st

varanda dep empreg grg pilotia,

ierdim interf cerêmice elcet ant

coiet 2 eleva érea de serv RG

902 sluguei Ctt 36 000 00 Treler

Praça do Derby 108 ou fonet

222 6674 222 6087 221 0743

plentáo aos sábados a domlngoa

1141 4 34

c
dep empreg grg p/2 corroa pilo
tis gredeede cerêmice asaoeiho

lustres, ant colei éree de serv Rg

566 Aluguel Cri 16 OOO 00 Treter
"roce do Derb» 109 Ou fones

222 5674 - 222 8087 221

0743 221 5886 Plenllo eoe U

bedoe e domlngoe 1141 4 37

JANOA - Novo Imobllllrlo slugs

epert» com 2 ele. 2 qtos soc

verende, dep empreg grg pilotia.
interfone. cerlmice. alcet elev,

Ires de Mrv RG 766 Aluguel Cri

22 000 00 Treter Praça do Derby.

109 ou lonoo 222 5674 221

0743 221 5886 222 6097

Plantêo sos sábados a domingos

1141 437

JANOA - Novo Imobllllrlo oluge

apart* c/eale. 2 qtos soc 2 WC

soc cope coi terreço verende.

dep empreg grg pilotis gredeede.
ierdim cerêmlce elcet mármore

lusl.es Iroo do Mrv AG 901 Alu

guel Crt 20 OOO 00 Treter Pçs do

Oerbv 109 ou lones 222 6874

222 6097 221 0743 221

6666 Plenteo eoe Slbedoe s Oo

mingos 114) 4 37

JANOA Nove Imobrlllrre eluge
apart* c/aaia 2 qtoa soc WC soc
copa coi dep empreg grg p/2

lustres. Iree de aerv AG 658 Alu

guel Ctt 20 000.00 Treler Prece

do Oerby 109 ou fones 222
8674 - 222 6097 - 221 0743

221 5685 Plentio eoe Mbodoe a
domingoa (141 4 37

JANOA Nova lmob>li|tle oluge

ept* c/sele 3 qtos so» 2 WC soc
cops coi vsrsnda dep empreg

grg jerdim cerâmica alcet área da

serv HG 636 eluguel Ct
18 000 00 trater Prece do Darby
109 ou fones 222 5674 222

6097 221 0743 221 5665 Plen

tio sos sábedos e domingos (14|

JANOA Viate peto o mer

Jurecy Machado Corrst Associs

dos aluge epto Edf Chstesu di

ciei Entrege imediata Aluguel m

cluso condomínio Cr$ 1 7 mil Ini

lone 434 1261 ou no Stend dr

Vendes do Jenge 1141 4 37

JANOA - Berros Correle alugs

apto 101 no Edf Geny sito ne R

Luit Inácio de Andrada Lima. 105

apto c/var sala p/02 ambs 03

qtoe ooc leultel 02 WC ooc coi

área de aerv e dep compi

p/ampreg tpde gradaada arm a

mobiliodo Preco 25 000.00 Inle.

pelo lone 231 6046 Creci 876

1141 437

JANOA - Nove Imobillirli oluge

epert» cssls 2 ql qloe ooc WC

boc copa coi dep empreg grg

p/2 carroa pllotie. cerêmlce ticit

mármore luetrea éree de eerv RG

560 Aluguel Crt 20 000.00 - Tto

tar Pça do Oerby 108 ou fonea:

222 6874 - 222 8087 -

221 0143 - 221 5BB6 -¦ Plentio

eos Sibodoe o Domlngoe H4I

4 37

JANOA - Novl imob lllrll Hugo

apto c/aaia 2 qtoa aoc , WC- aoc

cope coi verende. dep empreg

grg p/2 carroa. pilotia Ierdim carl

mico elcel Iroo do Mrv AG 667

aluguel Crf 20 000 00 Tratar Pça

do Oerbv 108 ou lonee 222 5674

222 6087 2210743 221 5686

Plantêo aoa aébadoa a domlngoa

IUI 4 37

JANOA - Nova Imobiliária aluga

apen* c/2 ala 2 qtoa toe 1 auite.

WC Mc cope coi verende dep

emp grg pilotlt. jardim interf

cerêmlce, alcat lustres elev port

eletrônico RG 788 eluguel Crt

22 000 00 tretet Ptoco do Derbv

106 ou fonM 222 8874 222

8087 221 0743 221 6686 Plen-

tio aoa albadoa a domlngot 1141

437 ___

MADALENA

MADALINA - Novt Imobiliária

aluga apart* c/2 ais 3 qtot soc

aendo I euile 2 WC Mc cope cot

terraço 2 varandas dap. tmprtg

grg piiotla jtrd mterf cerlmica

sin* alcat mármore itvtbo assoe

lho ent colei elev Iroo do Mrv
AG 168 eluguel Crt 36 000 00
'rolar Prece do Oerby. 108 ou Io

nos 222 8874 - 222-6087 -

221-0743 - 221-6886-Plemlo

•01 Slbedoe o Domlngoo 1141

4.41

MADALINA - Alugo oplo pri
dlo sobre pilotis .uo flleerdo Seio-
Ht 46 - Fonoo 222 1668 0 231

( MIMA )

OLINOA Janga Valdemar de

Oliveire aluga eepatacuier apto nt

Av Cléudio Gueiroa. Edf Marceüna

totelmente mobiiledo c/varande.

aale 2 amb 3 qtoa a demais dap

Preço 40 mil p/aobre ptiotie. tratar

rua Jor nai ma Edaon Regia 2 72

opto 02 lone «31 1471 111 141

OLINOA Je.dlm Alllntico

Jurecy Mechedo Corret Aasocia

doa. aluga apto no Edf Amapá

prédio sobrs pilotls mio 2 emblon

tea 3 qta aociala. todoa c/gutrdt

roupaa embutldoe. suite WC to

ciei copt counhe dep c/empre-

gtdt Entrege imedlete Aluguel

Crt 30 mu Fora condomínio Inl

fone 434 1261 Ou Slond do

Vendee J Atlântico 114) 4 44

OLINOA - Jtrdim Atllntico

Juricy Machado Corret A-.woa

doa eiuge epto aobre pilotia mAv

Fag-ndas Vsreia verends ssla

ampla 3 qta sociais aulte, WC ao

cul cope coiinha. dep c/empre

Crt 30m,l inl fone 434 1261 ou

'io r-te-id de Vendaa do J Atlln

freo 1141 4 44

OLINDA lardlm Atlêntico Ven

i 2- ando.

m varanda sele para 2

2 quartos WC social

gede Tt A. GolUlioVotget nio

Olinds Fs 428 0702 0637

1036 Creci 1878 1141 4 44 

OLINOA Jenge emhente Imo

biliéria aluga ótimo apto lado do

mar c/telefone. 3 quanoa. aufta

WC socisl solo verende coilnhe

dep emp área de eervico todo

mobilrodo eluguel Ctl 30 000 00

meneel Ttotet Av Clludlo

Gueiroa 151 Janga Defronte ao

OLINDA J ATLÂNTICO - Novl
imobiliária aluga apart* com aala. 3

qtos soc Mndo I eulte WC
M copl coi verends dsp

emprog. grg pllotie. lerdlm. cerl-

mlca. alcet ant. colet área te aerv
«0 782 Aluguel Ctl 27,X)0.0O
Tratar Preçe do Derby 109 ou fo-

nee 222 6674 222 6097

221 0743 - 221 6865 Plentio

aos Sábados a Domlngoa 1141

4 44

OLINDA Jerdim Atllntico

Alugo eo Edl Cotmem sele

varende 3 quanoa Isulte) dep

compi p/empregede garagam a,

pilotia. elevedor. interfone Infor

meçôes Imobillérle Suepe Ltda

Mettit 231 5031 Filiei 431

2865 o 431 2681 Plentio dlltio

ell le 20 OOhs 1141 4 44

OLINOA ¦ Bolrro Novo Novo

imobiliária aluge na beire mer co

berture duplas c/2 sis 4 qtoa aoc

sendo 2 aultea. 2 WC aoc telef

empreg deepenea gr subsolo In-

terl Iroo do eerv AG 252 Aluguel

Crt 75 0IOOO Tretet Pee do

Derbv '09 ou lonea 222 5674 -

222 6087 221 0743 -

221 5886 Planllo eoe Slbsdos o

Domlngoo. 1141 4.44

OLINOA Bairro Novo Nova

imoboliárie aluga apart0 c/sala

ampla 3 qtos soc sendo I sulta

dep empreg

grg , 0 de .... na

ei Ctt 30 000 00 Tr,

Prece do Derby 109 ou fones

222 5674 222 6097 221

0743 221 5685 Plenteo ms sl

beaos e domingos 114) 4 44

OLINDA Rio Doce Vontute
Imóveis Alugamos eac epto pré-
dio sobre pilotis. com vsrsnds

sale em L, cope coiinha 3 quartos,
ssndo t sulls. WC socisl Irea de

serv dep de empregada com

pleto Tt Av Goiúllo Vergeo. 1180

fone 429 0702 0637 1035

Crecr 1979 1141 4 44

OLINDA Ral C

OLINDA Alugo eplo mo» o/
temo 2 ata F 221 0124 Crec.
1323 112 e 1414 14

OLINDA - J Alllntico elugo
aptu 3 qtoa. 20 mil F 431-1351
4 44

f MU AMARELO*)

cops noi dep empreg gsrsgem

pilotis subeolo interf assoalho

luatraa. olcot AG 591 Aluguel Crt

."> OOOOO Tratar Praça do Derby

108 ou lonae 222 5674

222 6097 221 0743 221 5685

1141 440

PAU AMARILO - Barroa Co.raie

IBC 2051 Aluga apto 402 no Edl

P-casso sito na R Almira C de

Andrade Almeida. 275 prédio pilo

tis aptoa c/aaia de |antar a estar,

02 qtos aoc alcatifadoa. WC aoc

cot área de aerv. e dep compi

p/empreg Preço 18 000 00 Infs

na rua Miguel Couto. 53 ou p/fone:

231 6046 Cteci 875. 1141 4 46

PAU AMARILO - Nova Imo-
billlrlo oluge Apl» cssls 2 gtoo
eoc verende. cope cot do empr

grg . cerâmica, alcat. érea da ttrv
«eg 623 Aluguel Cr| 16 OOOOO
- Treter Praç do Derbv 109 ou fo-
»«: 222 5674 222 6087 221
0743 221-5885 Plentio ooo sl
bedoe o domlngoe 1141 - 4 46

PAU AMARBLO Jurecv Mo
chado Corret Aaeocledoe aluge
opto 301 do Edt Merle do Glírla

prédio aobre piiotla distando do
mot openoo 200mts solo 2 om-
bientes em cerêmlce 2 qta sociaia
WC social coiinha dep c/empre-

gede Aluguel incluso condomínio

Crt 20 mil Inf lone 434 1281 ou

Stand de Vendaa do Janga M4l

4 46

PAU AMARILO - 8orros Corrs.o
¦BC. 2051 Aluge epto 402 fu Edl
Piceteo aito ns R Almira C da
Andrade Almeida 275 prédio pilo-
tis sptos c/sela de jantar a estar
02 qtos soc alcatifados WC soc
coi área da aerv e dep compi

p/empreg preço 18 000 00 Me-
lhoree inls no fl Miguel Coulo 63
ou p/lone 231-6046 Crecr 875
IUI 4.48

(_ PIEDADE 
*)

periência em loceçéo urbana Nêo
faça aventurea Diapomoa da uma
vaate clientela té cadaatieda p/aiu-

gar da imadleto Anúncioa grátis
diariamente. Inf R Nevegentee

2416 Tolo 3260817 o 326
6120 1121 447

PIIDAOI - Fernando Dlfontt

Alugo ótimo tpto mobilitdo btirt-
mor cssls 3 glos. soes c/erm, 2
WC toca Buftt. COt LV'irm dtp

smp piiotla gtg. aubaolo c/tale
fona Crt 60 mil ludo Inl fl Novo-

gamas 2416 Tolo 328-0617

buaca automática 1121 4 47

PliDAOB - Fetnindo Delonte

Corrotot empedernido em «oo Vio

gem Alugo ótimo apto R Dr
Anhur leite, c/toie 3 mos soes

c/erm. 2 WC soes eulte coi deo

emp telefone, ar condicionado

Cr| 28 mil tudo. Inf R Nrvagsn

ias 2415 Tolo 326-061 7 o 326-

«120 flogiolro 104 1121 447

PIBDADB - Fernendo Delonte

Antn dt alugar o aeu Imóvel con-

pertencia em lociçéo urbana Nêo
faça tvtnturn Ditpomot dt uma

vasta clientela lá cadastrei p/alu-

l Navegantaa

PIBDADB Felclo eluge aparto

mento flno alio ev lernerdo Viera

do Mello edl llho Bole 2» er-Ce,

c/3 quartos carpetes, sulta ar

méru-a, tela 2 ambientei, vara-ia

coiinha c/trmárloi. dtptndénciaa

serviço completo WCB soos1 e'e

vador garagem no piiotla. 80 mta

p.olo Crt 40 000 00 Trata, av

Domingoa Ferrelre 4287 fonea

326 1413 326 1364 32608BB

pitntóta diánoi Inc aébadoa

consulta noa aomoa aua opcêo

Rag 1008 1141 447

PIIDADI - Novo Imobillirli

tluga aprt» com tal ttlt 3 qtot
toe tendo 1 suite WC aoc lavabo

4 guarda roupas embut copt-

co» tarraço dtp tmprtg grg
subsolo sinteco mlrrnors 2 elevo

Iree do Mrvlço «G 876 eluguel

Crt 75 000 00 Ttotet Ptoco do
Derb» 108 ou lones 222-B67*

222 6087 221-0743 221-8888

pltntêo toa aábdoa a domingos

1141 441

PttOADI Nova imobiliária

aluga apart* c/sala 3 qtoa. toe

eendo I suns 2 WC MC copl-

coi vltondo dep emptog gtg

p/2 carros pilotia cerêmice. elcet.

Itoo do ssr, RG BS7 - Aluguel

Crt 21 000 00 Treler Ptoco do

Dotbv 109 ou fones 222 5674 -

222 6097 - 221 0743 221

5185 Plentáo aos sébsdos a do

mrngoo 1141

PIBOAOi - Apto c/sl 3 ms de-

mala dapa R larêo de Ameragi

876 apto 202 c/tolol Tr c/VHme F

221 2242 Mot comi (141 4.47

PIIDADI Fslcêo aluga aperte

monto novo nunce hobltedo c/3

quartos sulta carpetes, armérios.

tale ampla varanda, coilnhe em-

pia WCB social, érea ttrvlco. com

piata 2* tndtr garagem pilotia.
nascsnts Ctl 28 000.00 Tralar

av Domingoa Ferreira 4287 fonea

326 1413 326 1384 3260988

Plentoea dilno. incl aoa slbados

Ftsg 869 1141 4 47

PIIOADI Nova imobiliária

aluge epeno com sala, 2 qtoa

aoc WC mc I aulte. copa-coi

varanda dap empreg grg pilotia
elcet om colet elev Ires ds ssrv

RG 757 Aluguel Crt 25 000 00

Treter Pça do Derby, 109 ou fo

nee 222 5674 222 6087 221

0743 221-5686 Plentio eoe sl

bedoa a domingos (141 447

PIBOAOI - Alugo eplo 601 o

802. Bolto Mot 1870. Edt Amores

novoe. 4 qtos c/guarde-roupaa. co-

linha c/armános terreço dep 2

geragene 1 c/telefone Cr| 70 mil,

chavea no local c/Joêo Fonee

221 1278 2244146 112. 11.

141 4 47

PIEDADI - Nova Imobllllrle elu-

gel epert* com ampla aala, 03 qtoa

eoc Mndo I aulte WC MC 3

guarde roupas ambt terrsço. cope

coi. dep empreg grg pilotis jer

eeeoelho lustres, ares de serv Rg

907 Alugual Ctl 30 000 00 Ttatet

Prece da Oerby 109 ou fonee

222 6674 - 221 0743 221

5686 Plentio eos Mb o dom

1141 447

PIEDADE Novo I

opto elu». 3 otoe soc

o WCec

dep -mpreg grg pilotls. ceré-

mica ainteko assoalho luatraa,

ant colat 2 elevs área de aerv

Rg 823. alugual Cri 25 000 00

Tratar Praca do Darby 109 ou fo-

nao 222 5674 222 6087

221 0743 o 221 5866 Plenllo

aos albados s domingos 1141 -

4 47

PIEDADE - Ary Barreto Escritório
imobiliário eluge sicelente apto
Edf Santa Taretinha 22 mil com o
condomínio, aale em l c/voronde
02 ate WC MC cotinh. com Itoo
de eervlço. dop complete pere
emotegede Vet o tteiot «« Ber
nerdo Vielre de Melo 3446 Loje
1 1 Piedode Fone 361 2625
Creci 1774 1141 447

PIEDADI - Nove Imobllllrle

aluge apart* c/aala 2 qtos soc WC
aoc varanda copa coi grg cará
mica alcat ant colet área de aerv
RG B52 Aluguel Cr| 20 000 00
I reter Praça do Oerby 109 ou fo
nea 122 56774 222 6097
221 0743 221 5685 Planllo

aos sábados a domingos (141447

PIEDADE Nova Imobllilria

aluga apart* c/sala 3 qtos tj c

aendo 1 suile WC soc copo cot

varenda. dep empreg grg pilotis.
, -Imrco Iroo do serv HG 598

Aluguel Ctl 19 000.00 Ttotet Pce

do Derbv 109 ou lones 222

5674 227 6097 221 0743

221 5686 Plsntlo sos Mbsdos s

domingos 114) 447

ia alugaPIEDADE Bstr

epf 301 do Edl

Rue Antônio Joaá Ferreira 326

prtdio pilotia apt'ü, saia ampls 02

quartos sicstifados (Suits) coiinha

WC s l Itoo d

pendência completa pera empre-

gede Preço 20 000 00 mala o

condomínio Informaçóea na Rua

Miguel Couto, 53 Ou p/tone
231 6046 Crecr 875 IUI 4 47

PIEOADE St ptopnetlt.o c

PIIOADI - Novi Imob eluge

opto com MIO 3 glos soes Mndo

1 aulte, WC aoc cope-coi varende

dop empreg grg piiotla. corem

a< nteco alcat elev éree de aerv

ent. colt. AG 882 Aluguel Ctt

36 000 00 Tr Pca do Derbv. 101

ou te 222 5674 222 6087 221

0743. 221-8886 Plentio ooo

Mbo. o domo. IUI 4.47

PIIDADI - Nove Imobillirli

eluga apart* com aala. 3 qtoa aoc

eendo 1 aulte 1 WC soc. 2

guerde roupas embt varanda,

copa coi dep empreg grg jerdim
cerêmice elnteco alcat mérmore

elev Iroo do Mrvlço AG 688 elu

guel Crt 2 7 000 00 trolot Prece do

Oerbv 108 ou lonoe 222 6674

221 0743 221 5685 Plentio loo
•tébedoe e domingos 1141 I 47

WC t I gtg
cerêmice alcet ant colat éree

aerv RG 662 Aluguel 2000000

Treter Prece do Derbv 108 ou Io.

nee 222 5674 - 222 6087 -

221 0743 221 6886 Plentio

ooo Mbodot s domingos 1141447

326 1010/1765.1733

( ROSARINHO 
)

ROBARINHO - Novo Imoblllltii

eluga epert* c/tait 3 qtoa aoc
aando 1 aulte WC toe copt coi 2
vorendos. dop emptog grg pllotie
Interf aintako ant coltt tltvtdor.

értt dt ttrv Rg 170 - Alugutl

Cri 3000.00 Tratar Prece do

Derbv 106 ou fones 2226674-

222-6067 - 221 0743 - 221-

6116 Plenllo eoa Mbados s do
mlngoe 1141 4 64

AOIARINHO - Novt Imobiliária

alugo epon» Comple ssls 3 glos
aoca aando 1 aulte cope coi
virondo. dep emptog gtg elnloao
enl colei 2 elevo Itoo de serv
"0 870 Aluguel Cr| 30 000 00
Treler Prece do Oerbv 108 ou fo-
nee 222 5674 - 222 6087 -

2210743 - 221-6686 Plentio

eoo slbsdos s domlnoos 1141464

(tamabineiba")

TAMARINIIRA Sulps sluga

ótimo tpto com terraço ssis 3

qtot wc sociti coiinha arei de

etrv dtp compi p/empregedt.

garegem privetive Ref 072 Inf

Imob Suepe Ltde Fone 231-

6031 Plemlo dlirlo lil Is 2000

hs IUI 4 68

TAMARINIIRA - Alugo oplo

c/3 qtos mio WC. coi Fl Cínego

Barata 13 apto 21 ata c/Estr do

Atrelei Tr Fone 224 4414 112.

181 Cteci 1168 4 66

TAMARINIIRA - Alugo eplo 3

qtoa aoca a demela dapa 22 mil.

F 224 6862 1141 468

( TORREÃO 

"")

TORRBAO Sebeenlo Orlendo

Alugamos Sp ç/3 terreçoe 2 dor

mitórlot. Wf completo coilnhe

completa dependlncle de empre-

gada compl éree tstac ctrrot

Crt 21 974 00 Incluindo condo-

mlnlo a teias Inft Av Joêo dt

Battoo 834 c eetec FonM 222-

2622 222 2670 Creci 66 reg

02/82 112. 141 4 82

TORRlAO - Sebeenlo Orlendo

Alugamos ip c/3 terreçoe 2 dor

mitónos WC completo coilnhe

completa dependência de empre-

geda compl értt eatac carroa.

Crt 21874 00 Incluindo condo-

mimo a taxas Infa Av. Joêo de

Berroe 634 c/eetec Fonoo 222

2622 222 2670 Croel 88 reg

02/82 16. IC il 12, 141 4 82

TORRlAO - Alugo Apl» !• andar

c/3 qta socisis terraço varende.

cope e coi. dep emp comp 2 WC

aocioia Iroo de Mrv Ruo Condido

locordo 111 Apl» 11 Choves no

tltteo - Mel Inl c/MorcM Bobeio

Fonoo 227-4848/4211 Cteci

1074 1141

/£-. QUARTOS EV»GAS\
[<&>. .jRARA ALUGARJ

BOA VIAOIM Vogo o qtoa

326 3936 1141 06 AF

¦OA VIAOIM Dlopomoa de 1

vogo em epto bolre-mer tvspsiss
universitários, flno trato Tr F

341 2016 6 AF

¦OA VIBTA Quo.it. 10 000 oto

16 000 Nsison Berlo S Borlo

163 1141 6

¦OA VIBTA - Tenho vogo c ratei

cêo p/moçaa de boe família, na R.

Joaá de Alencar Sirvo também al-
moçoe o mocoe ou eenhores Tr F

222 5241 Crsci 2471 IUI 6

¦OA VIBTA - Alugo ss vogeo

p/ombos os oesoo. Tt p/l
211 7663 1131 5 AF

¦OA VIITA - Procuro M mocoe

ou Mnhoroo p/dlvIdlr doopeMO de
oplo Tt 1231 0043 114) 6-AF

PRADO - Aluge-ee vagaa p/mo-
çea Tr r Osvaldo Bernardo IO
Prado 1226 1280 IUI 6 AF

BB ri SAIAS

\~l 
COMERCIAIS

BOA VISTA Aluga M 9 solei

aicatitadaa. d at condicionado a>

celente para grandes «mpreeei

aede provisória de Bancos aacr

tórioa. localiiaçêo centrei de Ai

Guararapes Infa. Gereldo Sacn

mento Rua Joaé Bonifácio 839

Torre Fones 227 3354 o

228.4776 Creci S61 1141 6

D

¦OA VISTA - Sebeetilo Orlendo

Alugamoa con,unto comercial Edf

Tabira c/sala eepere sala escri

tório WC completo ar condido
nodo e móveis Cri 2600000loro

Joáo da Barros

634 222

¦OA VltTA - Sebootllo Orlendo

Alugamos con|unto comerciei Idt

Tabira csala eepere. aela eecrl-

tório. WC completo, ar condi e

móveis Crt 25 000.00 foro losoo

infa Av Joêo de Berroa. 134 c/e-

eele FonM 222 2622 creci 88

teg. 06/62 112. 141 

CINTRO - Berroe Correio IBC
1431 vende ne Rue de Concofdie

533 salêo próslmo ao Poato Sal

c/capecidade pare conatruçêo até
06 andeies Preço 12 000.000 00
Aceita-se propoate Informações na

Rue Miguel Couto. 63 ou p/lone
231 6046 Crsci 976 1141 06

OLINOA - Csm Coiede Conjunto

comercial Ruelle Center Av Joaé
Augusto Moreira 1598 aluga lin-

das salas comercieis, um sicelente

ponto psrs você genhar muito in

vestindo pouco Praço Crt 15 mil

Gueiros 781 .

434 1640 1141 6

PIIDADI Divislo de Lenço

mantos Excelentes salas comer

aluguel plano direto totalmente

fiio Será vendido rápido Apanaa

Piedade Ligue agora Paulo

Mirende Vende Fonea Zona Sul

326 7600 Moltii 231-3555

*___ Nons 434 1668 1151 - 6

Rf CIFI - Alugo-oe Beirro do Ao

i- ta lAv Rio Brenco) sallo comtr-

ciei c/440m'2» ond, c/elovodot dl-

vieótlos olumlnlo potto com

vidro/_rindts. escelente loctlllt-

çêo. próslmo ao Bandepe Centro

Treter Imob Netcimento A Neec

Ltde fluo do Hoeplclo 194 Ed

Olímpio. 0/608 6» ond Tel

222 3847 IUI I

RIO BRANCO - Alugemoo no Cl-
dedo. «tes escelente p/eocrltório do

grande ampraaa ou outro tipo de
negócio Aluguel oceello: Cri
130000.00 condimlnio Ctl

20 000,00 Chevee no local c/por-

teiro Trotor Fone 231-2006 An-

tonlo Miranda Corretorea Aaeocla-

doe fluo 46. n» 481 - Clplnhei.o

Creci 23 114) 8

IALA - Com er condiclonedo.

b-rou a cedeiraa Aluga sa treter

ne Rue do Qlrlqultl, 174 Tone

231-1324, 221 4846 1141 - 08

¦ALA COMIRCIAl - N» 501 ni

Rio Branco com 160m> aluguel do

Crt 3600000 o condomínio de

Cri 7 600.00 Aa chevee no locel

c/o porteiro, podendo eer vltltedo e

«uolquor hore Ligue: 231-2008 o

peçt informiçõtl Antônio

Mirtndt Corrttort! Atiocltdli.

flue 46. n< 468 - Eoplnholto Creci

23 IUI 8

IANTO ANTÔNIO - Sebootllo

Orlendo liugtmot Conj Comei

12* ind Idf Continental con-

tendo ttlt aapera c/bancoa forre-

doa olcolll 2 Mlee olcotllodeo oieo

t peredea até teto luminária floree-

centea. cortinai. WC compl. Ap. ar
condicionei» 01 Cri 12 000 00
fort condomínio t Imp. pord Inft.

Av Joio do lerroe 134 F 111-

2622 creci II reg 04/12 112. 141

IANTO ANTÔNIO - Soblltilo

Orlando Alugamoa Con| comi 12*

and Edf Continente! contendo:

uli ttptri. c/btncot forrsdoi tl-

cttift 2 saias ticttiftdia plao e

paredes ité ttto lumlnérlti florea-

centea cortlnta. WC compl apto.

or cnd GE Ctl 12 000 000 00
Fora cond a Imp perd. Infa Av.

Joio da Bsrros 814 1/222 2622.

Ctscr 86 reg 04/82 19 10 II 12

APARTAMINTO» - om Pou

Amarelo próalmo ao Forte á

lOOmta da praia Repeteo Troco

vela em Recife tpto tm lot Vlt-

gem Casa Amarela Encruillbade

etc c,'proprletério Fone 211-

3166 1141 7

APAATAMINTOB - Preciso

apto c/3 qtl sociaia nos seguintes

bairros Caaa Amarela Encrutl-
ihada C Grande ou imediecóea

am pridio pequeno Beoo 2 o

J 600 mil Oisponho de imóveis

para parmutar c/propnstério Fone

268 3166 1141 7

PAU AMARILO Apittomonloe

- Em Pau Amarelo á lOOmtt

praia a Fone o Loles om Aldeio

KM 12 Troco p/ttrrtno ou Imóvel

em fleúlo Cptoo F 266 J166

1141 7

PAULO MIRANDA - Noceeeite

de éreea p/lncorporaçêo em Zont

Urbana c/urgência oa inttrttttdot

compsreçem munidoa de docu-

mentaçêo p>avaliaçèo Rua Carloa

Porto Caneiro IM I* tndtr Trt-

ta. com o St Megelhlee lone

231 0101 1161 - 7

PBRMUTO Por COM ou operto-

mento umt grinjt pronte ptrt criar

porco com vlrios pocllgee meier-

nldode lodo conetrulde de eive-

naria, com caaa tode. dutt mort-

dor todt murtdt. bttttntt égut t

capim bliqulin e eltftntt. 2 dt-

pótltot um armaiém meq forre-

gelra tam rio e riecho perene
Pteço 500000000 3181112

EdMn Oomee. IUI 7

PROPRIITARIO Dl IMÔVIIB
- Cinel tem a melhor toluçêo ptrt

t vtndt do seu Imóvel, caaa apto.

ou ttrrtno. ptrt troei dt értt ou

vtndl Ttmot ditnttl ctdlltri-

doa Ptçi informaçêo e dtrtmot t

toluçêo Trttir Rut Joté dt Altn-

cor 44 5» ender. con|e 51/62 lo-

nee 221 1886 211 1118 IUI 7

FtCCtFE - (Informaçêo luCfltlve

p/qutm tem terrenoln) Conetrutort

tólidt. crltenoea e tredicionel eatá

propondo reallier construções em

terrenos situados no perímetro ur-
bano dando em troco oo proprll-
toitio do meemo, ume ou melo uni-

dede construído ne referido área

Negócio tildo, oeguto o velloM

Melhoras informaçóea ligar p/326-
7000 Tratar c/Antenor Lino 1161 -

AFLITOB Tottono lol Quendo

mob Suape Ltde. que

atas^lê M MB Mtor de etendlmento

aos incorporadoraa negócio répido

e aeguro contecte c/SylvIo pelo

fone 23 5031 IUI 8

AFOGADO! - Accioly Imôveia

vende grande área tode murada

com 8 000 mta o 2 400 mto do

usipSss com poço enssieno lul o

força na porta a IflO mta da av

principol Inlorm lonoo 227 4461

o 227 1578 1141 

AFOOADOB Dlv do Loteo

monto «oi 148 Tetreno c/lui o

água medindo 21 5 ¦ 30 ótima

localiiaçêo Paulo Mirende vende

Z Sul Plantão atá 21 h. na Av

Don Farrerto 2200 lone 326-

7600 Matm 231 3556 ou 2

Noite 434 1617 1161 - 8

ALDEIA Di,

159 Atoe de 5 OOOm no Km 14

perto do Clube 7 Ceauerlnaa Canto

plano todo cer

doe Peulo Miiendo 2 Sul Plentio

até 21 00 h na Av Dom Ferreire

2200 lone 326 7600 Matnr

231 3555 ou 2 Noite 434 1BI7

a 434 1689 1161 - 8

ALDEIA

H 20 rn

lundoo B 200

matros ds piata no Km 17 tot.

Água Finaa com ótlmaa conatru-

çóea no local (ceaaal preço 500 mli

a viata Tr fl Diário de Pernambuco

28 conj 21 Is 224 6386 ou a noite

326 3717 1141 8

ALDIIA Div do Tetceltoe Poi

ZS 147 |M áraa para granja com

16 635 m' no km 7 5 Iode cot

mil.do etc Pteço Ct8
1 200000 00 I vieto Meloree in-

formacoea Tr direto com Peulo

Miranda lonss 231 3666. tone

Sul 326 7600 ou 2one None

434 1688 1151 8

ALDEIA Vendemoa terrano de
1 OOOm' I 150 mis de PE 8 - cot
espaço 21 Pç Cri 600 000 00

parte facilitada em 40 meeee. Infe.
Imob Suapa Ltda Fa Matrit

231 5031 Filial 431 2681
Plant diáno até ás 20 ha (14) |

ALDEIA Div dt Loteamantoa

Ref ZS 126 Lote 1 Quedre AG,

terreno t'1 050m' na plata r>o Km

09 pronto p/construir Maiores in

formações c/Psulo Mlrende. Fonea

Manu 231 3555. 2 Sul 326
7600 ou 7 Nono 434 1669 1151

ALOEIA Vendo Urgente - i io

tes mim cnácara Esquina plenoa
c. lul mad os dois «6 40s40 00 Io

tainsndo \ 8_f3m* prô* Sete Ca

susnnss KM 12 Locsl c/lguO ml

nsral Acsito carro terrano ou imó

vel em Recite c/ptoo F 298 3165

ALDEIA l Xovrer Vde I heclero

ns pists a outras árees e lotet me-
noras s vota a facilitados Lotea no

Pnvá Vermont já erboriiedoa com

estamento águe e lui. ideei pere
construir sus residêncie livre de

poiuiçáo Tratar Rua Pedre Gior

dano. n» 260 Boe Vlegem Fono

326 2672 Cteci 677 IUI B

ALDIIA • Berreto Agto Imob

vende pequeno chlcoro kl 12 no

plata c/água, lut. tel. público,
1 650mJ, c/manguelrea. jaqueires.
ceiueiroo, cocoo anlo gollbalro
tudo ssfrejando. ótimo p/laier Cr|

1 300 000 00 acelte-ee, automó-
vel tel terreno ne tranaaçéo Tr

Av Prea Kennedy. 48. Piedede.

lone 341 3975 Creci 377 1141-

ALOEIA - Vendo m eepetoculer

Lote de terreno - a 150 metroe da

plete no Sim. 12 - medindo 20 s
40 Totalmente plano negócio ur-

gomo e/lntetmedlltio Treler ne Av,

lernerdo Vleire de Melo - 1441 -

Loje 14 Fone 381.2106 IUI 8

ALDIIA - Vendemoa tetreno de
1 OOOm' I ISOmlo do Pl-B. Lot
Eopoco 21 pteço Ctl 500 000.00

pene facilitada am 40 meaet Infa.
Imobllllril Suope Lido Fonee:

, Mslr.i 231 6031 Frllsl 431-
2665 s 431 2681 Plsntlo uiltlo
otl Is 20 OOhs Rsl 016 1141 6

ARIAI HABITACIONAIS -

icllss I 1 Client

comprar áreas grandea destinadaa

a Conjuntoa Hebiieclontlt. tm

qutlquer bairro do grtndt Recife

Preferência por Piedede. Cendelei.

Ceaengá. Sen Martin Arruda ou
djsclnciss Tr l/PBX 126-1774
Arreclfea vende melhor o meu ré-

pido Crsci 3678 IUI 8

AV MABCARINHAS Dl
MOR AH - Arrecifes vende esc
Iree eom 3 OOO m' com 3 trentee

Modo 112 r, de puto no Av Moo-
cerenhas de Murais inf a vendea

com Attocis l/PABX 32: 1774

Somos sspcLiaiitadoa na venda de
imóveis usados a terrenos Creci
3678 6 1141

¦ OA VISTA - Tetronoo -
Vendem oo Av Mlrlo Mello
13 OOOm' Av Cosongl
II 700m' Alonoo Ollndonoe
60 OOOm' |« 101 47 OOOm» Tell-
p(« 60000m" Tenho diverso, le
los do lenenos om loo Vlegem.
Eapinheiro o Plodede Inle o von-
dos eom Eotolo Mole. R 7 de le-
lembro 42 mio 604 Fa 221.4786

222 6366 - 328 6468 1141 I

¦OM CONIILMO - Tenho pere
vondo 100 hecteree ne melhor ro-

gilo poro crioclo beetente Igue
Fone 311-1112 Edeon Oomee
IUI I

¦R 101 NORTI -Vondomooos-

celente «roo no BR 101 Norte Mu-
nrclplo do Aeclfe. lunto a Nllroiln
Irente eo contorno medindo 16
hectoroí eom lOOm de pleto o
600m de fundoe Vendemoe todo
ou panas Tratar Rue Regueire

Coata 102 Rosarinho Font 261-
2412 Compro vendo elugo t ptr-
muto Com o ar Edvaldo M4l I

IR IUI - Vtndtmus

área ne IR-101 (contorno) aras

de 12S3m> tendo BOmts ds BA

dOi.umenttçeo. todt tm ordem

servindo ptn motel. Indúetrle.

ptulo de gasolina Negócio Ur-

gente Preço de oportunidtdt

Actllt-tt imóvel de

,hlo

Müorei Informtçótt Rui Dr

Ctrlot Chegai, n» 117 - loe Vittt

Fone 231-0827-231 M6B IUI

150 B
O Itomanta d

imedieçóei da lgrt|t locai habi

tado água a lut na porta proprie-
táno vende ou troca por carro tale

lon. ou l.ftono no Jenge ou em

Pau Amarelo preço beae 630 mil

Tr c propriatáno Av Cláudio

Guoltoa 761 Jsnge F 434 1640

III 1218

CAJUEIRO - Vondo Otlmo
terreno Isll fica junto a caaa n*

132 da ruo ludeele preco motivo

vlegem Crt 70000000 o violo

Voldlr Cortotogom CrMl 144 Fo.

266 4665 - 261-1211 dlorlo-

mente IMI 01

'Att .RAOIBI Pnvl Vetmnn.

Bel '34 D.v da Loloemonlo

¦H <eite esta uponunidede 2 >o

.«minei hv meiiH-r cume do grende
Recite. I um privl meemo Apro-

veite Paulo Mirtndt vtndt Zont

Sul pltntêo tté 21 ha Av Domln-

guti Ferrelre 2200 tone 328-

7600 Moltli 211 1868 remei 18

ou Zono Norte 434 1817 1181 8

terreno no Lotetmento Ctmpo

Alegro dlolendo de Enredo de Bo-

lém apenaa 2 OOmta Ttrrtno mt-

dindo 12.30 nOMOnto. de med-

nht. precleendo de tttrro Servindo

como ótimo inveatimento Preco é

vieto Ctt 100 mil Inl tone «3«

1211 IUI I

CAMPO ORANOI - Terrenolol

Quando ptnttr tm vender ou per-

mutir procure é Imob. Sutpt Ltde

que dispóa dt um s tendi men to tos

incorporadorea neg rápido e ae-

guro contecta com Svlvlo pelo

lona 231 5031 IUI ¦

CAMPO ORANOI - Vd terreno

H2.35I no pene oito de R lio

Caetano próslmo á Eatrtdt de le-

Um prOp nosesnto Tr ne R.

Odorlco Mendes, «10 opf 301 F

222-3668 Cteci 2471 IUI 8

CARPINA - Vondo 2 loteo o

CAIA AMARILA - Terreno lol

Quendo penaar em vender ou

parmutar procure á Imob Suepe

lida duo dlopoe de um setoi do

atendimento aoa incorporadorea.

negócio répido a aaguro, contecta

com Sylvio pelo fone 231 R031

IUI - 8

CABA FORTB - Terreno Isl

mutar procure á imob Suepe Ltda

gua dispo» de um Mtor de etendl

pido a eeguro contecta com Sylvio

pelo F 231 5031 IUI 8

C. UNIVERSITÁRIA - Vondo

.Ino. lotas 15.2 7 13.30.24.30

112s35 1 7*40 etc todoa prontoa

p construir c/água lui. etc Infor-

maçôea e venda c/VeUrtdo Rei-

mundo p/l 227 0448 ou a fl

Emiliano Braga n* 16 Iputlnge

Craci 1768 IUI 8

CIDADE UNIVERSITÁRIA -

Terreno (tl - Qutndo ptnttr em

vender ou permuter procure á
Imob Suape ltde. que dlopSe do

um aator de atendimento eoe In

corporedoret negócio répldo e ae

guru Contecta com Sylvio pelo
lone 231 6031 1141 - B

CIDAOB UNIVERSITÁRIA L

Xevler Vde Itee 30.46 próprio s
400m de Av Cesengé próilmo do
ônibus ótima localiiaçêo para
conatruçêo de prédios Possib.li

dade de trocar em áree conetrulde
Trater Rue Pedre Glordeno. 280.
6oa Vlegem Fone 328 2672
Creci 9S7 Alugemoe e vendemoa

aeu imóvel com aegurence e rapl-

dai IUI 6

C. UNIVIRIITARIA - Vondo 3
Ireee ume c/3 B20m>, oulro
c/l.4SOm> o oulro c/1 183m> to-

daa prontaa p/conatruir Informa

côea e vende c/Velfrldo Reimundo

p/l 227 0448 ou a A Emllleno

Brege n» 15 Iputinga Craci 1 758

1141 

CORDEIRO - Terrenolal Quando

pôe de um setor de etendlm*nto
aos incorporadoraa nag rápido a
ssguro contecte com Svlvlo pelo
fone 231 5031 IUI fl

COROEI RO Vendemoa vários
lotes 12.30. 14.30. 15.30

16.26 20.27.60 Preço epenli do

Ctl 1 200 o 2 500 iodos prontos

p/construir Informações e venda

c/Teólllo ou Veldit p/l 227 0449

ou a R Emiliano Brage 0 15 Ipu-

tinge Creci 1759 1141 8

COROIIRO - Cldede Universi

tária a Iputlnge - Compra terreno

12.30 o 16.30 noe bolttos eemo

citado, pagt' a vlata. que tenha

com er. Pedro Henrique é R. Or

Cotios Chsgss 117 - B Viole - Fo

231 0827 - 231-0468 114) 6

DIV. D6 LOTEAMENTOB - Rol

MA 213 Escelente terreno locell-

ledo em Pitimbu. Loteemento

Borro do Eotorll Qd 67 Lote 07
com «tlmee condlçoee de pego-
mento Infoimaçflea c/Ptulo
Mlrende, tonee 231-3666 Metrn

326 7600 Z/Sul o 434-1817 V-
norte 1151 8

DOIB IRMAOB - Prllinçi-

mtnto Lotttmtnto tm 2 Irmêoa

ao ledo da Unlv Rural, com ruaa

calcadas galerias pluviais eletrlfi

cido. égut encenada a 200 mta

do Av Volta ao Mundo Inl Ceee

forte Av Agemenon Megelhlee n*

1600 F 231 6014 o 222 4746

Av Bernerdo V Melo 1202 F

341 5479 (Piedede) 311 09

0018 UNIDOS - LotM 8. 7 o 8
do sino lento Heleno 2.111 m' -

Dole Unldoo preço Cri
I 200 000.00 o comblner Trotor

10 Negocloo Imobllllrloe. Cteci

2114 A Felicleno Oomee 142

Fone PAIX 131 7144 1121 01

DOIB UNIDO! - Vondomoo esc

terreno a 300%mttrot dt terminei

do ónibue com 11.000 moltoo

quadradoa pronto ptrt conttr. ct-

ttt popultrtt ou flitr uma boi

gronlo. preço 6 mllhoee Tr R. Dlirlo

dt Ptrntmbuco. 21 conj. 21 ft

2246186 ou • noite 1261717

mu ttr, procurt t Imob Sutpt Ltdt

qut dispôs dt um inttdlmtnto eoa
incorporadorea. neg répido e ss

guro. contactt com lyivlo pelo
lona 231 6031 1141 I

IIPINHIIRO -Terrenoeouendo

cura ¦ Imob Suepe Ltda que dis

pio de um Mlor do atendimento

Ml Incorporodoreo, neg rlpido •
eeguro, eontecie eom Svlvlo pelo
fone 231-8031 IUI I

IIPINHIIRO - Vondomoo

terreno no ruo do More, do
56600-t.1 Inform. Imob Sutpt
Ltda á Rua daa Ptmimbucenai,

338 lonea Matrli 231 5031 tlllel

4312886 o 4312881 Plenllo
dlirlo III lo 10 00 ho. IUI - |

IIPINHIIRO - Vendo «limo
letreno eom Iroo do 1 255m' no
Av. Mério Mtlo toltlmtntt murado

pronto poro conottult de frente p/A-
venlde Preço Crt 10 mllhoee. Tr
4210678 IUI I

• ITANCIA - Ceeetorte vendo
rol I dole ót.moo loteo. eervlnor

ptrt incorporecêo ou conet tm ge-
rol no melhor locel do regllo preço

sus.»" do reel negóc'0 urgente (o

noe 231 «014 - 222-4746 -

341 6478 dlerlemente llll I

OARANHUN8 - t lombror

fériet fins dt semana cllme dt

monttnha. % você poda ter tudo

lato o ano Inteiro adq aeu terreno
no Lot lente Cecília Trtttr S Q

Negôcioa Imobililrioa Fone:

231 7544 Croel 2884 1121 06

ORAÇAS - Terrenolol Quendo

penaar em vender ou permuter

procuro I Imob Suepe ltde. que

dispôs de um atendimento tot In-

corportdortt. neg répldo e seguro

Conttctt com Sylvio polo font

231 6031 IUI «

ORAVATA - Vendo m ótimos lo-

toe o chicotes om Orevell. I pertlr

de Crt l OOOm' c/60 moMO pl-

voei pego, I preço fl«o Aproveite

oue o meti ooil pri poiso Deofrulo

do tsctltntt cllmt dl monttnhs

Inte Fone 231-2001. peço Intl

Nomo corretores elo eopeclelloteo

Vendee Antônio Mlrende Corre-

toreo Aeeoclodoe Plenllo dilno

Coei 21. IUI I

ORAVATA - Olho só > loco um

bom Invtttlminto. tpllqut ttu dl-

nheiro tm imôvtis Ttmot lotas

pera todos oo ptecos o Iodos gos

toa Conheça também o clima dt

monttnha de Orivité, informa sa

p/fone 211 2006 fleoetvo logo o

seu o que á bom dura pouco

Voei Antônio Mirtndt Corret Al-

Mc fluo 41. 488 Espmhslro Creci

21. IUI 

ORAVATA - Velem só' Imóvel

lindt é o mtlhor investimento e

por conte disso ttmot ótimot lo-

ttt ptrt todot ot prtcot t todot

gottot. Conheça também o cllmt

dt montenhe de Gravata Infa p/-

fone 231-2008 e reeerve egore o

MU Vdeo Antônio Mltlnde Cottet

Aeeoc Ruo 41. 486 Eepinhelto

Croel 23 IUI 

ORAVATA - Terreno no cenlro

de locel oito c/lgue lul. Lot. N. S

dl Concelçlo lotes 12.30 om «0

moMO • preet do OI 2 400.00

meneelo Troior I 0 Negocloo

Imoblllérloe. Fone 231 7644

C.acl 2884 1121 06

ORAVATA - Lolee no centro do

cldede 12.30m, c/lgul. lur oope-

tacular vlata panorêmlce demarca-

dae Lot N S do Concelçlo, mon-

Ml Cri 2 400.00 Trotor S Q No

gócloo Imobllllrloe, Fono 231

7644. Croel 2884 1121 08

ORAVATA - Vendo e.celenle

lote localuado no Loteemento San-

tane o melhor cllme de regiêo pelo

escelente pteço de Cl

260 000 00 Ttolor I Av Bernerdo

Vleire do Melo 344B loje 14 Fone

361 2106 Horlrio Comerciei 1141

ORAVATA Atençlo Chicote

Alpina com 2 piaclnea. quedre de

vôlei e basquete cempo de futebol.

infantil, pevllhêo de faataa a jogoa

ótima ceea na plata com telefone.

2 terreçoe 2 Mlee 3 quertos soc

auite 2 WC aoc. dep compl

empregede. churreequelre. etc Inf

lonoo 224 8743 224 6666 224

3113e241 0736 C.OCI368 108

11141 8

ORAVATA Terreno dentto do

cldedo. c/lgul. lul. lole 12.30 ei-

nel Crt 12 000 00 o preet Ctt

2 400 00 om 40 moMO Trotor S

G Negocloo Imobllllrloe Fone

231 7644 Creci 2884 1121 08

ORAVATA - Vende M terreno no

Loteemento Feiende Gremado -

medindo 22 s 46: Locel ogredo

billssimo - com todl Infra

estruturo com bolso toeldencloo -

condomínio fechado negócio ur-

gente e^ntermedlérlo Tretar na Av

Botnetdo Vlolto do Melo - 3448

Lo|o 14 Fone: 381.2106 1141 6

OUABIRABA Div de Lolee

mentoe Rol 25 123 esc lerreno

na piata ótima localiiaçêo com

áraa total da 600 m' ótimo para
'it-yôcid Maiores informeçóes li

I de lone. 2/Sul 32«
l«l M.tr.r 23! 3555 ou 2on.
Nt.rt» 434 161 1.434 1668 II51

OUABIRAIA Vendemoe o.
celente Irei ne «II 101 Norte,

iunto a Nltroiin. medindo 18 hec
tatoe pteço Ctt 30 000 000 00
facilito aceito imóveis de menor
velor como parte de pegemento
Tretet Ruo Regueire Coou, 102,
flooerlnho, lone 268 2412 Plen-
têo dieriemente com Edveldo (141

HIPODROMO - Vendo tettont

11s22 Peulo Arrude Fone 222

3010 1121 08

IOARASSU Dlv de Loleemen

tos Rol ZS 107 E.c Itoo locell

rada a margem da BR 101 ma

dindo um total de 3 hecteree total

manta plans Ligue agora Paulo

Miranda vende i/sul plantêo atá

21 hs Av Dom Ferreira 2200 fo

nes 326 7600 Matm 231 3555

Z'Nt,.,e «34 161/ 1151 6

IOARASSU Vendemos 25 lotss

á 200m da 8R 101 norte Lotea
manto Séo Vicente eatreda de
Monjope Infs Fone 231 2006
Plenteo dlerlemente eté 19 ha in

dusive sébedoa e domlngoa Ven-
daa Antônio Miranda Corretorea
AsMclodoe Ruo 46 n» 468 Eo

pinheiro Creci 23 (141 I

IOARASSU 0 molho, loteo

mento de Igarassu Loteemento

Nosst Srt dl Conceiçêo Jé qutse
tottimente habitado, .. localiiaçêo

I ótima. Ilcli icmsu. Voei pego
Crt 2 000,00 meneelo o proço liso

em 40 mettl Invtttlr é um tto In-

tetlgento. Imóvel é o melhor Invee-

cimento Fone 231 2001 Vendee

Antônio Mirtndt Corrttort Aito

clodo Ruo 41 n» 4BS - Eepl

nheiro Creo 23 IUI 8

IOARAIIU - 0 melhor lolee-
momo de Igarassu Loloemonlo N.
Sto de Concelçlo |l quOM lodo
hobltedo. preço P.M, Cri 2 000.00
meneelo om ell 40 meMe. Ótimo
locolltoclo flell oessso lur ele.
Imôvtl tlndt é o mtlhor Investi-

monto Ugue 231 2006 o lole c/

quem entende- Reatam poucos lo-
ttt Vsndas Antônio Mirtndt
Corretorea Aaaociadoa Rua 48.
«66 - Eoplnholto IUI 8

IMIIRIMIRA - Vondo lsrr.no.

no Lotttmtnto Nossa Sanhort do

Pilar, com Igua a lut. Iree Iroo ro-

lidenclel rue tronos. I Av. PI-

nholroo. 14.50.26.00 o ltlo |,..ttoe

de 12i30 netetnte.próslmo to tt-

falto. Rua Trenev é Av. Eng. Alvts

dt Sousa Ligue egore Tr fone:

338 1760 Creci 3801 IUI 01

IMBIRIBIIRA - Dlv de Lolee
mentot - Rtf 119 Ttrreno comer-

ciei 10.00 pot 21.00 m com 2 ee-

sebret tdiflctdot. pertinho do

Mtoporto. lecllltedo aceite ss pro-

pottt Peulo Mlrende vtndt paloa
fonee Muni 231-3666 remei II.
filiei 2 Sul 326 7600 ou tlllel V-
Norto 434 18170434 16891151

IMBIRIBIIRA - Dlv do Loteo-

Rol Ôllm

m32Sm

15s38 I 200 m do Av Imbirlbeire

por openoo Cri 600 000 00 Facili-

tados Maioraa informaçóea ligue

agora Peulo Mirenda - Fonea

2ons Sul 326-7600 Mllrli 231-

3186 2one Norte 434 1688 1181

IMIIRIMIRA - Terreno lol -

Ouendo pensar sm vender ou per-
muter procuro I Imob Suepe Ltde.

gue dlopoe de um Mlor de etendl-

monto eoo Incotporodoreo, negócio

répido t eeguro Contecta com Syl

slo polo lone: 231.6031 IUI - 8

IMBIRIBIIRA - Artocllos vende

aa melhorea éreea Induétritit do
Recife e 160 mttroa dt Av Mta-

co.enhee do Motolo. Temoo

10000 36 000 32000, 10 000.

60 000 o 86 000 m' Tt com Arro

cltoo PABX 326-1774 Somos oo-

pocitllltdoa nt vendt dt imóvtlt

uMdoi o terrenos Croel 3876 6
IUI

IMIIRIMIRA - Vendo terreno
16.30 Rue celçede F 324-0727
c/AIblno IUI 01

lunto habitacional Tr com Arrecl-

loe PABX 328 1774 - Arreclloe

venda melhor e mela ráldo lomoa

eapeclaliiadoe ne vende de Imóveit

ueedoe e terrenoe Creci 3878 8

JARDIM «AO PAULO - Lotee

I 240 o 1 241 - LotMmento Jer-

dlm lio Plulo. atual flue Fernendo

Mechedo Cri 760000,00 cedo

lott t combinar. Trtttr 10 Ntgó-

cIM Imobllllrloe Ltde. CrMl 2884

fl. Felicleno Oomee, 142, Detby

Fono PAIX 211 7644 1121 01

LOTtAMtNTO CAMPO

VIROI - No melo volorltodo Iroo

dt S Lourtnco ótlmoa lottt é ptr-

nr do Ctt 1 100.00 menMie. colll

Iguol nunce M vlul Voei lem 40

meeee pera pagar a preco flao c/-

peq entrede Attegure o ttu. Ilgut

231 2008 t ftlt c/qutm entende

Vdoe Antônio Mltende. Conet Ao-

MC fluo «6 411 Eapinheiro CrMl

23 IUI 

MAOALINA - Terrenolol

Qutndo ptnttr tm vtndtr ou per-
muter I Imob Suope Lido «uo dlo-

neg rápido e eeguro contecte com

Sylvio pelo lone 231 -6011 11411

PARNAMIRIM - Terrenolol

Qutndo peneer em vender, ou per-
mutot. procure I Imob Suope Ltde.

que dispóa de um atendimento eoe

incorp ntg répido t aeguro con-

tacta com Sylvio pelo fone 231-

6011 1141 I

PRA26RII Olv. de Loleemen

los flol 28 OI I Esc lerreno me-

dindo 15i60 m de esquina ótimo

p/lnduttrli. gtlpio ttc. na alturt

do Charme Motel Ugue agore pere

Poulo Mlrende. 2 Sul Plenllo ell

21 h no Av Dom Forrelto. 2200.

tono 328 7800 Mstrll 231

3656 remei 18 ou 2one Norte

434 1661 1181 

PRAZBRBI - L Xavier Vde

áreat Induetrlele cMOOOrn1 nró-

simo da IR Temoe outrte éreat

mtnorii em bot localiiaçêo

Grande értt é mergem dt IR 101

tm Ponte doe Cervelhoe Trtttr

flua Pedro Olordeno. 280 Boe Vlo-

gem Fono 328 2872 Cteci 887

Vendemoe e alugamoa aeu Imó-

vel com eegurençe t rapldti (141

08

QUINTA* OI PAUDALHO -

Lott 20 nt qutdrt D do Lottt

monto Quinttt dt Pludllho értt

de I 360 m' Pteço I 000 000 00

mm 26 preetaçAei de Crt

2 000 00 Troior SO Negocloo

Imoblllltioo L'de CrMl 286«. Fone

PABX 231 7644 fluo Felicleno Go

moo 142 Derby 1121 06

RECIFE - Loteo no gtonde Recito

Na tradicional cidade de Igereeeu

ótimos lottt. c/água t lut. t trtnt

portas na poaa. Loteemento Stoe

Coema a Dem<êo s pertlr de Cr|

2 000.00 mensais o melhor que
-¦liste' Selbe como epllcer o aeu

dirrheito Ligue 231 2008 o re

aa-ve o seu Vdea Antônio Miranda

Cortai. Aeeoc Creci 23 IUI 8

SANTO AMARO Sebealilo

Orlando Vendemoa eapeteculer

trss toda plana pertinho centro cl

dada 2 trentee Av Ctui Cobugl o

Coelho Leite, pronte qualquer

conatruçêo medindo 7 280 90m'

Crt 10 000 000 00 facilita Inta

Av Joio de Berroe 834 c/ootoc

Fonoo 222 2522 222 2570

Creci 88 reg 14/62 19 10, II 12

SANTO AMARO Sebootllo

Orlando Vendemoe eapeteculer

áraa toda plane pertinho centro d

dede, 2 frentee Av Crui Cabugé t

Coelho Leite, prontt qutlqutr
conatruçêo medindo 7 280.90 m*

Ctt 80 000 000,00 facilite Infe

Av Joio de Berroe. 834, c/eetec

Fonoo 222 2622 222 2670

Croel 86 reg. 14/82 112. 141 8

TERRENO* - Temoe clientes ci-

daetredot pare terrenos locelliedoe

nt Torre. Medelene Eapinheiro.

Roeerlnho. Cate Forte. Piedede.

Csndelee o dlverees oulroe locell

teçóet Trater á Av Bernardo

Vleire de Melo. 3441 Lo|s 14 Fono

3612108 Horlrio comerciei IUI

TBRRBNOS - Feiomoe edml-

nietrtçéo de conatruçêo Inclualve o

projeto pronto e aprovado, preete
moe e m«ie complete assessoria

deede e compre do terreno eté o

término de obre Coneulte noe pelo
Fone 381 2 105 ou I Av Bernerdo

vlelto.de Melo 3448 lo|e 14

hotlrto Comerciei. 1141 I

TERRENOS Ferreiro vende

Vlrloo terrenoe DIverMO locsls

Pisreroe 06 lotee medindo 12.30

ceda c/01 ceee conatrulda habita

vel 1 400 OOO 00 Medelene 04

lotes medindo 12.45 cedo po

dando ser vendidos seperada

mente I 800 OOO 00 cede Vlt
¦nu tarreno medindo 26x200 ser

3 500 OOO OO Troior II Dlltio de

Pernambuco 28 s/77 f 224 2582

Crsci 610 111 121 

I Fotterro vende

i loceis

15.40

Sts Msris

ata Imbirlbeire

01 msdindo 15.35 próprio
1800 000 00 outro medindo

12.32 murodo 2 00000000 Pou

Forro, medrndo 20.60 c/lgue. lul.

lolelmente pleno. 400 000 00 4

viata Trater Rua Diário de Pernem-

buco 26 eolo 77 Fone 224 2562

cteci 610 111. 1216

TORRI - Vendo oipotoculot

18.30 pteço do oceello Crt

000 000,00 o vlsls Infofmicooe

peloe lonee 224 6868 224 8743
- 224 3113 241 0736 Cteci

368 110. 11 121 8

TERRENOS Ferreiro

Vltros lerrenoe Diverso

Bos Vrsgem 01 medindo

pio.
6 600000 01

TORRI - Terrenolal. Quendo

peneer em vender ou permuter.

procure e Imob Suepe Ltde que
d.spôe dr. um etendlmento eoe In

corp neg répido e seguro. Con-
tacta com Sylvio pelo fone 231
6031 IUI I

TORRlAO Vendemoa es-

celente terreno medindo 39s31.
naacente pronto de conatrulr
Pteço de Cl 7 600 000 00 Treter

Rua Regueire Cotta 102 Fone

268 2412 Plenllo dlirio c/Ed

valdo vendo, compro, alugo e per-
muto 1141 

VARIIA - Uiv de loloomenloo

Rol 2S 012 lac tottono no Lol

Novo Caxangá. medindo 20i20 to

tal 400m' oot preço IbOlao do 10

bela. Ligue tgort ptn Ptulo

Mltende. Zone Sul plenllo ell 21 h

ni Av Oom Ferreiro. 2200, lone

328 7800 Metrli 231 3666 ou

Zono Norte 434 1666 1161 6

(Z TERRENOS^VJ*ft 'rJlS/
ARBA OI TERRENO Vindo

értt de 10 000 m» lotetmento

tprovedn melhor viate de Olinda

com energia elétrica a égut ôtlmo

ptn condomínio fichado talar

Fones- 261 0611 261 0166 ¦

.61-3411 Mot, comerciei n 31 08

ATAPUZ - Lole 12 guodro I 11
15.30 prele de Alopui proço Crt
200000 JO I vlat., .„!,. „,„
poete T.eier SO Negocloo imo-
bllllfloo R. Feliciano oom„ UJ
CrMl 2884 lon» PIX 231-7844
112108

•ARRA OI IBRINHAlM -

Vondo dou loteo Mndo um i beire

mtr t outro t 10 mttrot dt prtlt
no mtlhor Lntttm.tnto dt regllo.

Trator I Av. Bernerdo Vielre de

Mele 34«l Lote 14 Fone 111-

2101 horlrio comerdel IUI I

¦OA VIAOIM - lorreto Agto
Imob vende eacel. tarreno 18.28
no Po* 41. Lot. Privl e/openoo 18

proprlollrloe. rueo colçodes. srborl
iidii. értt do laitr Infantil cu» p/
bercoo, |« tem llndoo polocoloe
conet no locel Crt 2 000 mllhoee

Tr Av Pree. Kennedy. 41. Plodede.
fono:l«l 1171 CrMl 377 IUI-



CLASSIFICADOS Recife, sexta-feira, 12 de março de 1982 DIÁRIO ÜE PERNAMBUCO C-7

SOA VIAOB M - AiracItM vindo
tenono. próprio, nee neecento.
16.30. ne tue Franciaco do Morda,

ouaaa eequlne com Emealo de
Paule Samoa Ti com Arrecilea
lone PABX 326-1774 Arracll..

vonoe melhor o mira .lp.dc Cncl
3678. 8 1141

BOA VIAOIM - Arrecilea vende

eac Irae com 2 000 m' ne Av
ConMlholto Aguler Apene. Cit 28
mil cruiolro. poi mt Melhorea In-
fotmiçoee com Dt Mendonça lon.
PA6X 326-1774 IHor com.tcl.ll
Arreclfet vende melhor a mtlt ré-

pldo. Crael 3676 I 1141

SOA VIAOIM - Arrecilea vend.

20a48 1880 m'l locd pilvllegíooi
rm citada pronto pote conatruir
FroprretlllO OOCUtO ptOpooiO p||t|
em érao conatiulde Ti. com Arrecl
feef/PAIX 231-1774 -Somo.

•opocldliidoa ne vendi de móvel.
ueeooe . torronoa Craci 3676 I
II4/1

SOA VIAOIM - Arrecilea vende

tic. Irat pronta para conatruir, na
tu. Doe Joéo Peoe. modlndo

11.40 IMO m'l Vindo do Recite

Mie Av Domlngoe Ferrelre dobrar

I dlralta no n» 4.300 Otlme locell-

teclo Tr l/PAIX 321-1771. -

Somot ttpecltllttdot nt vendt dt

imOvtit utedoe e terrenoe. Crael

3171 I 1141

BOA VIAOIM - ArtectfOB vende

Irei com I 800 m> e outra com
3 000 m» lac. pote colégio, eupot-
metM.lo hotel ou Incorporecéo Tr

com dt. Mendonça fono: PABX

325 17 74 (hor. comarclal) Arrecl
fea vende melhor e mala rápido -

Crocl 3678 8 1141

BOA VIAOIM - Dlv. do LotM

mentoe Pof: ZS 100 [icctanta

Mirai», próprio 12.00 a 32.00

32.60 pronto p/conttrulr. projeto

.rgultolónlco aprovado p/IdPdo

do apt* contando unldede do 03

qtM. o 02 unldodee duplo, eobre

plloti. Ugue p/Peulo Mirende fo-

noe: MetfU: 231-3111. Z. tul:

321-7100 Z. Nono 434-1688 ou

vá ptttotlmtntt to Eacrltòrlo

Imob. P Miranda no Av. Dom.

Farraira, 2200 dentéo eté 21 h

llll I

BOA VIAOBM - Dlv de Lotee
menio. R.l ZS 062. lon. com

¦ac locdlucio na ru. Sé . Soul.

com Pu. Cônego Romeu. 04 tene.
not |untot, com umt Irei tottl dt

tproKlmtdimtnit 1 843. OOm»
Mnorei informaçoea ligue pare
Paulo Mlrande lonea Matriit 231
3556 Z/Sul 326 7600 ou tl
Nort. 434 1668 IISI 6

BOA VIAOBM - Vandemo. a.

celente teneno ne Av Bdra Cenel

•m cim. do Shopping Cntei me-

dindo 16 a 26 Praco de Crl

6 000 000.00 Fedlllo Kdto Imó-

veii de menor valor, como parte de

pegemento Tretar Rua Regueira

Cottt n« 102. RoMrinho Font:

2682412 Planllo dlailemonte.

c/Edveldo Compro vtndo. per

mulo o elugo 1141 

BOA VIAOBM - Tettonolal

Quando penatr em vender ou per-

muter. procura a Imob Suapa Ltda

Incorporadoret. ntg répido t tt-

guro, contacta com Sylvio pelo

lon. 231 6031 11-1 6

SOA VIAOBM - Alberto Qudroí

vende ou troca am áree conatrulda

terreno com 4 200m' I 30 metro.

da Btrlo de Sou» Loto tnttt da

Unha férrea pronto para conatruir.

Infa R Albeno Wendertev 44 nu

P/F 266 4776 Crocl 3368 1141 8

SOA VIAOBM - Vondo urgente

ótimo torrono ne Rue Hello Folcéo

med 13 nutro. d. fronte pot 46

mttrot da fundoe. pron. ao Chop-

per Center pronto pere edificação

de prédio ou caea. preço

2 600000.00 ¦ vlltl Tt R Dlerto

de Pemembuco. 28 conj 21 fonM

fa 224.8386 ou o ndte 3263717

eproveltem nao taltti terreno com

oapaco em Boe Vlegom 1141 8

BOA VIAOBM - Dhr doLotM-

monto Ref: 164 Lote do 13 a 46

pronto p/conetrulr nt Rua Falia de

Brito. Maloree InformoçAee c/Piulo

Mlrande fonoa Z Sul: 328 7800

Av Dom Ferroire. 2200 planllo
.té 21 h.. Metrlt 2313666 ou Z.

Nono 434-1668 1161 8

BOA VIAOBM - L Xevtet Vdo
lote 12.36. 30 a 46. 47 a 30. 12
a 30. 40. 30 em ótimo, locdln-

çôei pare conatruçlo imediete

Tratei Rue Pedra Qlord.no 260 8

Vlegem - Fone 328-2672 - Cted

887 Vendemo. • aiugamoa mu
Imóvel com eegurança e repldei.

Comulttm-not a terão tut melhor

opçlo 1141 08

BOA VIAOBM - Vondo 2 tetra

not trtntv Domlngot Firreiri Tr.

c/Prop F 224-2014 creci 188 (8.
10. 121 08

SOA VIAOBM - Vendo 2 iene

not trtntv. Domlngot Ferrelrt- Tr.

c/Prop F 224-2014 - Crocl 188

18. 10. e 121 8

CANDIIAB Terrenoa p/vendei

•m Candoloe Nou. Imobllilrll

vtndt no Lotaa menio Quinta» do

Mtr tm Cindem», c/águt lut t

meio fio paninho da Avenldl Co

marcial vário» lott» prontot ptrt

conttruir t ptrtir dt 600 mil, á

vlttt ou l prtio tm tté 60 mtttt

V.nda. NUSSA IMOBILIÁRIA R.

Guilherme Pinto, 340 Dei_v Fo-

nu 231 -0343 o 221 21 72 Craci

576 121) 8

CANDIIAB - Dlv d. loteamen-

tn - Ral: Ma 176 LotM N» 14.

16. 18. 20 o 22 - Od 17 A loi.

Jtrdlm Boa Eaperença, com áraa

tolel do 1000m'. ótimo p/lncor-

portdor. Informiçott c/Paulo

Mirende. fonM: Metrli: 231-3666

Z Sd. 328-7800 ou Z None:

434 1817 o 434 1688 11616

CANDBIAS - Ary Benelo tecrl-

tório Imoblllério vende eacdenle

lote érao c/l SOO-1 tendo 60.30

nttctntt.loctl privilegiado Total-

mante conetruldo na vlilnhançt,

excelente p/manaêo ou incorpora-

cio 4 800 mil Tratei Av. Bernerdo

Vldn d. Mdo. 3446. lo|. 11 Pio-

dado Fone 361 2626 Creci

1774 1141 

CANOIIAS - Dhr do

loa Rol: ZS 073 Eacelente lote e

1 BOm do ma. no Mtl Jaidlm Mei-

guee de Jeeue - Berre do Jangada,

facilitado c/éret tottl de 380m*

oprovelto eete oponunldodo ligue

ei Peukr Mlrande Z. lul: Av Dom.

Ferreira, 2200 lone: 328.7600

Mitrli 231-3666 ou Z Norte 434-

1616 llll 

CANOIIAS - Oponunldodo Ary

Soneto troca p/Irai coneltulde no

IomI eac lota 38.30 totelmente

naacente na Av. Rrea. Kennedy Tr.

Av. Bemerdo V. do Melo 3448 Lo|a

11 - Plodede F 361 -2626- Crad

1774 S14I 6

CANOIIAS - Ary Serroto vdo

e preço a ttgulr 1SO0 eaqulna

c/30 mta p/neeeento 1.200 mil

outro moomo poelcéo Crt 1 600

mil - 11.30 Crt 800 mil 16.28

Crt 160 mil 12a30 Crt 700 mil.

Oulto 11.27 de mdo vor o tr. Av

lemerdo V da Mdo 3441 Lo|e 11

- Plododo F. 311-2121 - Crocl

1774. 1141 I

CANOIIAS - VewndamM lote.

med. 13 o II metro, por 30 e

IMO meiioo de praia no Lot.

Nova Cidede Jerdim Plododo eo

prooo de 160 000.00 fac. oom ce-

guone onttada tonam poucoe lo-

im, aatlo vendendo pot ot notto»

lotti multo mala ceroa. Tr R. Diário

Pemembuco. 21 con|. 21 fonu

224.1311 ou 321.3717 1141 I

CANOIIAS

mod. por 30 a IMO motraa de

prole no Lot. Nove Cidade Jardim

Plededo ao praco de 160 00000

fac com pequena antreda rMtam

poucot lotii, mão vendendo apde

M noeeoe lotei multo mole curei.

Ti R. Dllrio Pemembuco. 26 con|

21 I 224 6366 ou 326 3717 1141

CANOIIAI - VendemM nu loi.

Nove Cidede Jardim Piedede

vliloi lotM ni Quadra 171 ramo.

poueot lotea, ao proço da

160 000.00 foc. um |uro. . 1 600

poucoa lolea do 13 e 16 pot 30 do

comprimento, eproveltem o preço
160 000.00 Ti R Diério d. tm
nambuco. 26 con| 21 fe 224 6366

ou 3263717 a ndte 1141 3

CANOIIAI - VendemM no lot.

Nova Cidede Jeidim Piedede,

quadra 171 eo pteço de
160 000 00 em 4 parcela, um

luroa. nmoa poucoe lotM. eprovd-

tem eiteo vtndendo multi mtlt

ctrot no maamo Loteamento Tr R

Diério do Pemembuco. 21 conj 21
ht 224 6366 ou • noite 326 3717

1141 8

CANOBIAB - Olv do Loteemen-
to. Rd: 147 Paulo Mlrande vende
eacelenu lornno é berra mar

próprio . c/aacelente locolltaclo
Inlotmacóei peloe fone. Metrli

231-3666 ramal 18.1. Norte 434-
I666ouZ Sul 328 7800 plantio
ité 21 h na Av. Dom. Fartalra

2200 11616

CANDIlAt Tertonolal quando

penatr tm vtndtr ou permuiir pro-
curo t Imob Suepe Ltdl - Qut
dlopte d. um uro. do etendlmonlo

toe incorportdortt neg rápido a

aeguro comute com Sylvio F

231 6031 11411

CANOIIAI - Dlv do lot.rn.nlo.
Rol 174 Peulo Miranda vende ea-
celente lole medindo 13 a 22m' no

lot Jerdim lr> Eulélia I MOm do
mei. totelmente naecente Malon.
Intotmeçoe. peloe fone. Malrli
231 3661 Z lul 328-7600 ou Z
Norle 434 16661151 6

CANOIIAS - Dlv do Tarcairoa -

Raf Z1173 eacelente terreno, mo-

dindo 27 i 30 no loteamento Can-
dolorie lotee 10e 11 d. Quadril

C Pol.lro 1 • eogulne é dlralta anlu

do terminei de ónlbue do Cenddee

ligue Paulo Mirando - Olv. de Tar-

colme fonu Zon. Sul 326 7600

Metm 2313166 Zone Norte 434

18BB 1161 6

Iim 24.30 neecento c/batraco

pera conttrulr poete e lut no local a

100 ml. do .afoito Crt 1 BOO mil

ou troco p/01 apto. no local. Tratar

Av lemerdo Vlolra do Melo. 3441.

Lo|e II Piedede Fono; 311 2121

Crocl 1774 1141 8

CANOIIAI - Vondomoa e.c

terreno de 30x30, no loteamanto

Prelo do od. com égue o lul. allr o

plano Inf Imob. Suape ltda Fo-

noa. Metrli: 231-8031. Fllld: 431-

2686 • 431-2681 Plemlo dllrio

elé ll 20O0 hi 1141 

DIVISÃO Dl LOTEAMINTOI

Rd MA 204 Prde do Alepui -

Lote 16- Od A 17, localitado na

Praie de Arapui. modlndo 16.25 M

a 36.26. çom Irae do 60800m>

com ótima» condlçôei dt ptgt-
mentot. Intormiçotl c/Ptulo

Mirende. lonea 231 -3666 Malrli.

326 7600 Zom Sul e 434 1617

Z/Nono 1361 8

DIVISÃO Dl LOTBAMINTOS
- Sof. Ma 241 Itaanarocé - I.-
cdonte torrono eaoaaaode bom

pre tima ee mor medindo 18,00
. 2S.00. oom ottnaa co~oç6eo

do pagemonto Infotmoeóee

oom Poulo Mkanda. fonu 211-

1888 Menti. 328-7800 Vem o
434-1817 Z/Norto Ploméo Mé
21,00 Im. 1181 S

CADEIRAS-
FUTURAVIS

ITAMARACA - Vendou. Fomo

de '.tl. mtlhor locel ptn teu be-

nho de mtr. ótimo terreno medindo

12«_7 com projeto tprovtdo.

I40m' d. Irai conetrukle! Preco

Cr| 1200OOOOO Traler tone

231 2006 Antônio Mirende

Corretorae Aaaociedoe - Rue 46. ir»

466 Eeplnhelro Aceitou .uio-

móvel como perto do pagamento

1141 -8

ITAMASACA - Olv do Lotee

mantoa Ref 163 Oa lotai |untot.
muradoi. BOOm1. ôtlmo ptrt
conttrulr. Mtlortt informtçõti. fo-

ne. 231 3686 tomol-18, Z Sul:

326 7800 ou Z Nono: 434-1668

1161 8

ITAMARACA Dlv da lota.

manto. R.l 2N 003 03 lerr.no. I

200m do mar Preço da ocaailo

Llgut jgor» p/Ptulo Mlrtndt fo-

nu Malrli 231 3565 Z Sul 326

7600 ou 2 Norte 434 168911519

ITAMARACA Temoa Irae pare
eaaoclaçóu R.llglou. ou cau de

campo tm lugar tottogtdo pranto

ptrt aut conttruçêo prtco flso tm

46 meu. procura-noe pelo lone;

226-4417 Ultima oportunidade

ICiocl 34721 1141 08

ITAMARACA - Lotttmtnto

Verde Me. lotM é penlr de Ctt

3 312.00 meneele últlmaa unlde-

doe preço. flao. lotoo com I60m'

todot plinot nttcenttt. Informa-

çóo. . vanda Imobiliéria Paulo Oel-

vlo Ltde Fone: 22S-4417 Av. Ce-

aengé. 6626. ICrocl 34721.114108

ITAMASACA - Sua última opor-

tunldtdt. lottt planoa pronto Mr*
conatruir vod encontra na Imo-

billirl. Paulo Oelvéo Ltde. I preço
flao em 41 meaM Mm rulueti e

tem Intercalada. Av. Ctiang4.

6626 ou drene: 228-4417 ICrecI

34721. 1141 08

ITAMASACA - Atoa de 626m>

você encontra no Imob. Peulo Oel-

vlo Ltde, em 46 mooM Mm cerra-

çao no mtlhor local de tttmtricé

lotoe c/duei frantoo promo pon

conttrulr milhoree Intormiçotl

pou fone: 228-4417 ne Av Cl-

unge. 6628 (Crocl 34721114108

ITAMASACA - .Tenho pere

vtndt um excelente terreno nt Av.

Rlot próiimo ao terminal de Ja-

guerlpe. medindo 14.30 om locel

privilegiado, próiimo a variai

conitrucôt» t tirmlnal de MM

Fona: 338-3132 Edaon Gomea

1141 8

ITAMARACA - Loteemento

Verde Mar lotM planoa a arborlia-

doe ne bde prole • aua melhor op-

céo 62 5m' do éraa plana bailinli

éraa voido todoe naacentu preço

flao om 41 meeee ttetet Imob

Paulo Oelvéo Lida. Av Caungl

6621 p/tone: 221-4417. ICrocl

34721 1141 08

ITAMASACA - Vendomu mag-

nlfloot lotM pronto pera conttrulr

todoe otboriiedoe com ruu ibii-

tu 2 bonn: preço flao tudo Mo

voei encontte no loteemento

Verde M.r Tratai Imob. Paulo Od-

vlo Ltdl. Av Ceaengé 1626 ou

p/fono: 226-4417 ICrocl 34721.

1141 01

ITAMARACA - Vendomu ea-

celente. lom praço do Inverno aua

mentor opçlo érao c/626m' todoe

planoa pronto pera conatruir com

prtçot flao tem ree|u*te prttttçlo

de Cit 3312.00 em 46 meul

um Inletcolode Tratar Imobllilrll

Plulo Ollvéo ltda . Av. Ceaengl

6621 p/lone: 22S-44I7. ICrocl

34721 1141 01

ITAMASACA - VendemM meg-

nlflcoa lotu todoe plinoa com 2

tnntu irborliedoe ne dlallncli

que lhe convlot do Crt 320 000.00

em 41 mem tudo Ino você en-

contra no loteamanto Verde Mei.

Tratai Imob. Paulo Oelvéo ltde.

1121 Av Ceaengé ou p/tone:

221-4417. ICrocl 34721. 114108

ITAMASACA - Eac lote med

23«30m. I bdra mei. no melhor

local da ittmtrtcé. ártt nobrt,

Iunto to Lot. Forno da Cal. c/águt t

lut. valot ê vlltl. Cil

4 000 000.00 Ti lona 231-

2001 Vdaa Antônio Miranda

Corrat. Aaaoc Plentao dllrio Rua

41. 411 Eeplnhelro. Crocl 23. 1141

ITAMASACA - lelre-Mei

Juricy Mtchedo Corret Attoclt

doa. vendo terreno mod 12.30

Lote 14 Quadra P Preco I vim

Crl 1 300.000 Int fono:

434 1261 ou no Stend de vendee

do Jenge 1141 - 

ITAMASACA - Dlv de lotM-

menioa Rol: 188 doia lotu locdl-

ladoa i bdra mei do Itemeteeé. ne

ma'r.oi uc. do benho de pele
Piuio Miranda vende, mim fonM:

Matrií 231-3666 ramel-18. Z

Sul 326-7800 ou Z None 434-

1686 1161 6

ITAMASACA - Vandamoa ..

celenle larrano no Pilei e Mm de

piatt ntteente medindo 24a30

Praco Cr| 1 600 00000 Aceito

ctrro como ptrtt dt ptgtmtnto

Tratar Rua Regueira Com n» 102

Roeotlnho Fono. 211-2412 Plen-

lio dia.lamenta c/ldvoldo

Compro, vtndo, ptrmuto t tlugo

1141 I

ITAMASACA Forno do Cal

Vendomu teneno e 100 mta de

praia, c/área BBOm'. Ideal pt-

conatruçlo Totd 65000000

naecente ledo de praia frente c/20

mt. ledo eeq 34 mte dli 40 mte.

FundM 10 mtt Inf t vtndtt Imob.

Nttclmtnto W Naac Ltda Rua do

Hoaplclo 114 Edf. Oilmp.e a/506

6' end Tel 2223846. 1141 6

ITAMARCA - Dhr do Loteemen-

im - Pd Me-168 Tenono locell

tado a 3 km do Pilei medi ido

8 a_0m' Mrvlndo para mina-

grania ou área comercial Informa-

çóaa c/Paulo Mlrtndt, fonta:

Matrli 331-3666. Z. Sul 328.

7800 ou Z Nono: 434 1817 .

434-1666 1161 8

ITAMASACA - Drv de Lotee-

monto Rei ZS 136 02 lotu no lo-

taamanto Príncipe D orange c/érea

lotai de I10m' Ligue egore p/dtv
da Lotaamento de 'aulo Miranda.

tonei ZS 328-7800 MA 231

3656 ZN 434 1669 1151 9

ITAPUAMA - I verlo. opreveito

o ed. o mot. m bde. praia, per-
nembucenee Bem pertinho, no

Cabo ótimo lote bom locelliedo

c/lrea de 600m'. eacelente praço é
vlete Cil 450 000,00 elevarão é

uu néo perca tampo. Ugue ho|o.

231 2001 Vdee Antônio Mlrande

Corratora. Aaaoc Rue 41 n» 488

Etplnhtlro Pltntlo diário. Creci 23.

1141 I

IPOJUCA - Dlv do Loteementoe
- Ref Ma 220 lote com eacdente
locelliecéo I 100 mta. do Mir no
lotttmtnto »ontt dt Strrtmb.,

com ótima» condlçótt dt pego-
mento Informiçflt» t/Plulo

Miranda, lonee: 231-3656 Metrli

326 7600 Z/Sul • 434-1617 ZI

Norta 1161 8

JANOA Vendemoe tenono

19«30 de taqumt, do Lot Quedre

il I 550mia de Av Clludlo

Calroe Preço Crl 60000000

Inft Imob Suapa Ltda. FonM:

Matrlt 231 6031, Fllld 431

2685 e 431 2891 Plemlo diério

ell Ia 20r00he Rei 020 1141 I

JANOA - Vondomoa terreno

19a30 de eequlna do Lot quadra
ll. I 660 mte de Av Cléudio

Guelroe pteço 500000.00 In

form imob Suape Ltda Fonet:

Matrli 231 6031 Fllld 431-2685
- 431 2891 Pltnt diério tté ét

20 hr. 1141 8

JANOA - Loteemento No So-
nhon Apetecido A Imobllilrll Oo
mta vtndt lindo lott nttctntt

mod 12.30 Junto de llndoe nd-
déndea. pot crt 4M mH ni moomo

ouodn mod 20.22 por 486 mil. do
mdo e 400mn d. plata Tratei ov
Clludlo Gutirot. 781 Jtngi fone
434 1840 du 8 1. 18 horu 1141

JANOA - Drv. do loteementoe

Rol ZS 143 Otlmo lote ne pleta.

lodo eo mei. modlndo 16 a 24 ne

prtlt do Janga. urvlndo p/lncor

poração- Maiorea Informeçoti Div

de Loteementoa da Paulo Miranda,

tonu Milrli: 231-3666 Z Sul:

326-7800 ou Z Norte 434-1688

11618

JANOA Dlv d. loteementoe

Raf 092 - Otlmo ttrrtno no

Jenge. lot Coete AiuI. Od. AC"

c/450m> Mtloret Informaçoaa c/-

Paulo Miranda. Z Sul: 326-7800.

Z Nono 434 1689 Meirll 231-

3555 ou vé peaaoelmente to Etcri-

tório nt Av. Domlngot Ferreira.

7200 planllo «té 21 h 1161 8

JANOA - Lora.m.nto Na. Sra

Apereclde Dde lindo, lotoe ne

quadra 0 elngelo. por trát do Jóia

Supermercedo Preço CrS 1.600

mil E dnde med 12 «30 na moomo

Imedleçéo por Ctt 115 mil. noe-

cente. perto de lindei reeldenclu

Tratar na imobtliárli Gomai av

Clludlo Guarroa. 781 Jenge. fono

434.1940 du 6 ll 18 hn II41 8

JANOA - lora.rn.nto Slo Plulo

A Imobiliária Gomai vtndt o lott

n» 11 d. Quadra I med. 12a30 e

500 i.lt de plata nor Cil

390 (XX ,00 no Loteom.nlo Ro-

ullna n.d 12.30 por crl 340

mil a Urda 16.25 por CrO 360 mil

Cltudio Gutirot, 781 Jenge font

434 1640.

horaa 1141 9

JANOA I PAU AMASILO -

Qutr vtndtr ou comprtr ttu lott

dt ttrrtno, Cttt ou epertimento7

em 30 dlee reaolva Nlo viclle. II-

gut ditrltmtntt dtt 8 át 18 hortt

pere 434 1140 que oa corretorae

dt ImoblHárli Gomai rttofveroo

mu problomt. Tamot ft tnot de

eaporilnclo no locd. Av. Cleudlo

Guelrae. 711. Jenge. 1141 I

JANOA - 2' perelde. Jurecv Me-

chado Corrat. Aeeoclaooe. vendo

teneno med. 12.30. Lole I

Quedra E Praço e vlete Ctt 700

mil Infa. fone: 434 1261 ou no

c-.end de vendu do Jenge. 114) -

JANOA - Dole llndoe loue luntoe

medindo 24*30 todo muredo (to-

mtntt dt muro ttm 150 mil) LotM

n* 7 t 6 dt Qutdrt f inttgrtnte do

Lotttmtnto Jtrdlm Cublçtdo t

SOOmtt dt pittt PrtÇO Cr|

I 100 000 00 Tr Av Cléudio

Guairoa 761 Jenge F 434 1840

dea 8 li 16 horu 111 121 8

..OTIAMINTO PRAIAO.LLA

- Vendemoe eacelentu lotu. é

penlr de Crt 1.000.00 menule.

multo bem locelliedor lacll eceeoo

Condlçóee do pegemento ea-

celente você dei pequena entrede

o 40 meu. e pteço flao p/pegor

Intotme-ee p/Fone: 231-2008.

Nooon corretorae do eepoclelle-

tee. Vendee: Antonio Miranda

Corretorae Aa.ocl.doe Rua 46. n»

486 - Eaplnndro Craci 23 1141 6

LOTBAMINTO PRAIABBLLA
- lot.. o penlr do Crt I 000.00

menealt Vtndtmot excelentee lo-

lu. mul.o bom locallildoa d» técll

acaatu. ótlmea condlçótt de pege-
mento. Com uma pequena antreda,

a preco flao e 40 moeu p/pagar
Int. Fono: 231-2001 - Antonio

Mlrande Corratoraa Aaeocladoa.

Rue 41. n» 488 - Eeplnhelro Plan-

tio dllrio ité 11 ha Nlo peica

tempo, ligue hoje meemo. Creci

23 11418

MALAOUIAS - Praia do Ô lotM

17 a 12 quadra X totelminto Cl-

dedo Miiequlee. entrai em franta

eo bar Codome 42. frente 44 fun-

doa 23 lado eequerde 24 lado

direito, prooo CrS 2 000000,00 a

combinai. Tratai na 8 0 Negócio.

Imobililrio! Crocl 2114. fona

PAIX 231 7144. 1121.01

MARAOOOI - Vendomu ea-

calentt lott de 14i30. no Lot. Pon-

Id do loouelilo I 70mta dl beire

mer preço Crl 300 000.00 om

eté 20 meue Intl. Imobiliéril

Suaoa ltde Fonee Mettli: 231-

M31. Fllld 431-2861 a 431-

2681 Planllo dllrio Ité él

2000hl 1141 I

MARAOOlti - Vandamoa eac

lota da I4a30 no Loi Pontal do

loquolrlo 4 70 mn de beire mei

Pc Cil 30000000 om ité 20

meu. Inle Imob Suepe ltde. -

Metrli 231-6031 - Fllld 431-

2666 - 431 2681 Plent. diério

•Ula 20 hn 1141 6

cultr ártt nt 1* ptrtltlt dt piiti
mtd 25«50 no Lotttmtnto

Ctlerena netctntt dt ttqulnt.

BS8 de n». I 2 . 3 de quedra I

Praço Cit 2 200 000.00 em M

dlei • Undo o lon 4 dl ouodn I

Av Cláudio Oudrae. 711. Jange

Fono 434 1140 1141 I

MARIA PASINNA - A Imo

bllilria Gomee vondo na data mad

13a36 por Crt MO mil 13.60 por

Crt 1 MO mil 21.31 poi Crl

2 000 000.00 a ainda ne 1»

paraiala por Crl MO mil lole de

I3a2l eceltemoe irece poi ceu de

mi>or velor qua nlo m|i flntn-

citdt iamoi voltiv Tr ev Cleudlo

gudrni. 711 Jenge 1434 1140

llllt
M. PIA FASINNA - Dlv de Lo

teemento Ref. 141 03 t.celenlei

lotM no pontal de M* Fannha. lo-

laemento Aiecé Od 6 lotu 7 8 e

8 ártt toda murada, pronto p/-
romtrucao VamlM Paulo Miranda.
'one, Mettll 231-3666. Z Sul

326 7600 ou Z Norte 434 1817

11516

OLINOA - Tetrendll Quando

ptnttr tm vender ou permuter

pr«uie é Imob Suipe lide que
dltpót dt um atendimento tot In-

corporadora.. neg répido e eeguro.

comuto com Sylvio pelo lone

231 6031 H4I 6

OlINDA - Arrecllu vend. ót.me.

áratt tm Santa Tereia. lumt com

25 000 • outra com 31000m'l

Praço p/m'Cil ! 600 mil F.e pa

gato Aceite tt Imóvel de menor

valo- na ironuçlo Tr l/PIX 326-

1774 Somot ttptcttlittdot nt

vtndi dt imóvtit uMdot t tem-

noa Craci 3678 1141 8

OLINDA JARDIM AITÀNTICO

16 mttrot de frente, por 30 mttrot

de fundoe ne R Blióo de Meue

com R. Alulllo Aievedo. pronto

ptn conttrulr lott 14 Qutdrt 13

preço 800 idl e vide Tt R Dllrio

dt Pernambuco. 2B con) 21 ft

2248366 ou o ndle.3263717

1141 6

OLINDA JARDIM ATLÂNTICO
- Juracy Machado Conet Aeeo
citdot, vende terreno med. 12a33
no LotMmento Jerdim Alllntico

Loto 10 Ouodn 41 proço I vlete.
Crl 1 100000 Infe lone
434 1311 ou no Stend de vendu
do J Alllntico. 1141 - I

OLINDA - D.v de loteementoe

Aproveitem ótime oportunidede dt

tdquirlr lotei nt Araa m|li vtlorl-

ltdt de Olind- próiimo to

Comprtbtm Pr».., (no tm 12 mt-

mi Ptulo MireiHji vtndt. _ Sul
Plnnllo ell 21 h na Av Dom
Feiralie, 2200 fone 326 7800

Metm 231 3555 ou Z Nort.

434 1669 1151 

OLINDA - Jerdim Fregoao
Vtndem-ee terreno med 10x28

próprio, eacelente locilliiçlo.

320 000,00 Inl . ,.„da, imob
Neeclmento 8 Neec ltda Rua do
Hoaeloo 194 Edt Ollmple a/506
6» end Tel 223 3647 1141 8

OLINDA Olv Loteamanto -

Rtf MA 218 Lotttmtnto Jtrdlm

Cliculw - Atoe com 371.OOm'

com vnti pen o mtr Informiçoet

c/Ptufo Mlrtndt. fonet 231-3556

Metm. 326 7600 Zone Sul e

4341617 Z/Nono Plemlo perma
nont. atl 21.00 horu 1151 9

OLINDA JARDIM ATLÂNTICO
- Juracy Machado Corrat Aeu-
cleobo. vondo teneno no Rue Od-
miro Monteiro do Purtflceçéo, mod
10.JI mte. Terreno próprio, proço
• vide. Crt 700 mil. Inf. fono:
434 1211 ou no Stend de Vendea
do Joidlm Alllnlico 1141 - I

OUNDA - Av Bdra Mar Vendo
ótimo tenono c/2 trontoe.

2 600m' o 200mta do H 4 Ro-
Ju FonM 221-0732 222-6378.

OUNDA - Vendo ótimo terreno
eequlne. neecente. 1 200m" e
MOm». do H 4 Rodoa Fonee
221-0732. 222-8378 6

«IItLAn!
riIrlciilesleMI
uli Iliba F»naici

PREÇOS FSPf CIAIS

PAU AMARILO

tarrtno dt 15»3C no .ot Cottl

Aul. pròaimo t puta preço Cr|

750 000.00 Infa Imobiliéril

Suapa Lida Fonea: Malrn 231

5031 Filial 431 2965 a 431

2691 Planllo dllrio lll Ia

20 OOha Ral 021 1141 9

PAU AMARELO - lot* Coala

A/ul Vtndtmot lott mtd 15«30

dt ttqulnt por • panas Cr| 370 mil

a 600 mn di plata No lot. Selo

Horlionte ne quedre J por Crl 310

mil. No lot. St» Angela med

12.M por Crt 1.600 mil. Tr Av

Clludlo Guairoa 711 Jenge F

434 IMO 1141 I

PAU AMARILO - Drv de Lotee-

mtntot. Adqulrt ttu ttrrtno na pri-
vlleglade prole do Paul. Amirdo

c/grande facilidade M pagamento,
Aproveite eata pré-ltnçtmtnto
Vindll. P.ulo Mlrande. to-ve:

Matrli 231-3166 ramd 16 Z :>ul

328-7800 ou Z Nono 434-1617
- 434-1688 1161 8

PAU AMARBLO - Loteemento
Belo Horlionte A Imoblliirll Go-

mu vande lotea med. 12i80 nM-

cente e 200 mte do mei por ope-

nu Crt I 200 mil em M dloa

Ainda no meemo lot. lote I de

quedra I pot Ctt 4M mil. e o loto

10 da quadra J por Crl 380 mH.

Temot linde dlvtrtot lottt. Av,

Cléudio Guelroe 711 Jenge F

434-1140 114) I

PAU AMARILO - A malot pe-

chlnche do ano A Imobllllila Go-

mtt vtndo por epenM CrS 136 mil

o lott n* 8 di qutdrt F 18 do lot

NI do Conulçlo - E dnde oe lo-

luna 8 9 10o 11 do meemo lot

quedre F-22 pot Cil 130 mil Co-

noeeo néo lom pllô Wcho Av.

Clludlo Guelroe 711 Jenge F.

4341140 1141 I

PAU AMARILO - Vendo lole de

ttrreno c/SSOm1 no LotMmento

Cottl Rlce lote n* 08 dt Quadra

Preço Crt 350 000,00 ou oermulo

am automóvel pego a diferenço.

Treier Fono 224 6333 1141 6

PAU AMARILO - Loleimento

•Io Joio A Imobllilrll Gome.

vand. lole mod 16.30 de melo

poi opinei Ctt 700 mil. icelnmM

earro dt manor valor nt tranttçlo

Ne 3» pa.a.ala 12.30 por Crl IM

mH no meemo loteamento. local

com infra-eatrutun a UO mtt de

plttt. Tnter iv Cltudio Quelroí.

711. Janga F 434 1140 1141 I

PAU AMARILO - Vendo e.c

lole 1la30 defronte eo fone. ei-

quine 1-16 do QF IT» 81o Joio.

c/profeto p/1 aptot Preço Crl

1600 mil. Vendo ou Iroco p/ipt» na

imbiribeira Tratai p/lonu 227-

4646/4213 - Craci 3074 1141 6

PAU AMARILO - Olv do lotee

menio Ref 111 04 lotu luntoe 1

360m do mir c/lru dl l.770m',

por pnço do ocullo bom locallia

dM pot Ctt 1 400 000.00 Peulo

Mlrande vondo ne Z. tul dentlo

¦tl 21h na Av. Dom Ferrelre

22M lone 328-7800 Metrli 231

3666 ou 2 None 434-166611616

PIIDADI - l. Xevier vdo loto

12.32 c/projelo aprovado de 4

eptM do 2 qta 12.40 J Atlln-

tico. 77.30. 12.30. 26.30 Cinco

Irmloa Aree com 4 200m' em

Piedede . Cendelee Quadrai com-

piaiat no Cenoellrli II. iraa. In.

duitrltll em Prtitrtt Trittr Rue

Pedra Olordeno. 260 Boa Vllgom.

Fone: 326-2672. Creci 867 11416

PIIDAOI Vendemot tsc

ttrrtno no Lot Mtttingtni dt

24.30 por iria do Hoep.lel da

Attonéutlct. na 1* pirtleli dl Av

Pari. Intorm Imob luape ltde lo-

nei Mur.i 231 1031 Mlal

431 2885 • 431 2681 Pl.ntlo

d.lrio eté Ia 20 00 ha 1141 - 9

PIIOADI - Olv de I

Rei ZS 112 Eacelente lote no lot

dtnommtdo Cinco Irmlot todo

piano medindo 1 7 50 de frente e

lundo . 26m de amou oe ledo.

c/éree tottl dt 490m> Aprovntt

•ai. i.u ugu. agor. p/P.ulo

Miranda, tonu Z Sui 326-7600

2 None 434 1669 ou Melrlt 231

3666 1181 

PIIOADI - Ia... Mai vendo

grtndt ttrrtno 23 i 46 ttqulnt

indo inundo o terreno flce I M

m*t deooii dt curvt ttm pitet no

locd Crt 22 000 000 00 ev.ata

VHdlr Corratigim

PIBDAOI - Dlv do Loteemen

IM Re' ZI 011 MM lotea

no Lot Jtrdim Atllntico c/12 »

30m ctdt. jumot 6 timo» p/f tti

déncn ou Ediflciot Nlo pern ttlt

oportunidtdt ligut tgort p/Pluin

Mirando Z lul 326 7600 Metrli

231 3666 ouZ Norte 434 J617

1161 I 

PIBDAOB - Drv de lotoememo

Rei 143 Vendemot I rua Domin

goa Slvlo Iree de 2 7.30 a.

Ctltnte p/tncorporiçlo Informi-

çótt c/Ptulo Mirindi pllntlo ttá

21 h nt Av Domlngot Ftrrtlrt

2200 lone 326 7600 Metrli 231

3656 ou l Norte 434 1686 1161

PIIDADI 0<v de loleemenloa

Pel ZS IOI Ótimo loio no lot Jet

dim Copecabana n' 722 c/360m'

á 3S0m dl Av Pretidente Ken

ntdv Mtlortl intormiçotl c/Ptulo

Mlr.nd. Z Sul 326-7600 Malrli

231 3656 ou Z Nort. 434 1868

1161 

PIIDAOI - ó.rr.to Agt. Imoo

V.ndo Sitio 6 Irmlo. 27.30.

26a36 5 lotea luntoe. Jardim

Alllntico U.36 Cendelee 15.30

16.30 12.30 Bo. Vregem.

18x28 ttnho outra» opcóti

coneulte mt Ttmbém compro o

ttu terreno ptgo á vlttt Trtttr Av

Kennedv 48. Piedldt font

341 3876 Cncl 377 1141 - 9

PIIDADI Dlv de Loleemenloa

Rtf 143 Terreno marfindo 2 7.30

tm Zont tloriitdt próprlt p/In-
corportclo Vtndtt Ptulo Mirtndt

lonee Metrli 231 3566 ralem 16

Z Sul 326 7600 ou l Norte 434

1668. 1181 8

PIIDADI - Vendemoe teneno de

12 i 30 no Lotttmtnto Jtrdlm Co-

ptt-bini Intormiçotl Imobiliéril

Sutpe Ltdt Fontt Mttrli 231

6031. FUI.' 431-2686 e 431

2681 Pltntlo diério tté é»

20 OOha Rei 022 1141 9

PIIOADI - Tirrenol») Quindo

proeurt t Imob Sutpt ltdt qut
mipót dt um ittndimtnto toi Irv
corportdon» neg rápido t ttguro.

231 5031 1131 S

Sylvio ptlo font

PIIDADI Vendo lote 19 de

qutdrt Y do Lotttmtnto Jtrdim
Atllntico medindo 12s30m Pró
¦imo t Rui Armindo Mourt pato
do Mtr Inft Ganido Sacramento

Rut JoM Bonifácio 819 Torra Fo
nu 227 3354 ou 2264776 Crocl

881 1141 9

PIIDAOI Tarrano da 12.30

ótimo é rua Slo Stbtttilo pró
limo a delegacia Inft Imobiliária

Suape Ltda é rui dai Ptrntmbu-

canoa 339 Fon.. 231 5031

Flll.l: 431 2686 e 431 2611

Plentlo diério etl Ia 20 OOha 1141

PIIDAOI - Olv da Lotaomontu
Rtf ZS 0B9 EictTtnti lott tottl-
mente murado dt atquint m
trtntvtrttl da Rua Anictto Vara-

Ho, ótimo p/iurdénce o Edifício
ligue egora p/Paulo Mirando Z
Sul 328 7600 Meirll 231 3656
ou Z None 434 1669 1161 I

PIIDAOI - Dlv de Loteomenln
tel MA 240. Eac loto locelltedo

pródmo oo Ido Mor. medindo
12 00*1800 Informtçóot com
Peulo Mirenda, lonea 231 3666
Matrli. 326 7600 TVSul e 434
1817 Zont Nortt Pltntén tté
3100 hre 1151 6

PIIOADI - Vandamoa teneno de

12a30 no Loi Jardim Cop. raoe-a

Inf Imob Suipt Ltdt. - Ft. Mttni

231 5031 - Filiei 431 2685 -

431 2681 Piam diério elé éa 20

hn. 1141 9

PINA - Arrecilea vondo óllmo

ttrrtno nt tv Domlngot Ftrrtlrt

medindo 13.20. 260m> noeconlo

e«calentt ponto comerciei, Crf

IMO mil Tratei com Arrecilea

pelo f/PBX 325 1774 Somoa a.

pt-itliitdo» na vtndt dt imóvtll

uaodoo e larr.nna Crocl 3679

1141 09

rado e bonito da prtia de Pitimbu

Paçn furmiçoti do Lot Btrrt do

Citorü c/Plulo Mirtndt 7 Sul

Pltntlo tté 21 h nt Av Uom

Forrdre. 2200. lon. Hi 7600

M.trli: 231 3656 ou Z Norte

434.1888. 1151 I

PITIMBU - Dlv dt Lotttmtntot

0 lot Birra do letoril Jl utl

c/rutt abonai, lotet dtmtrctdot.

pronto p/vocl dttfrutir tt co-ttt

bott dtttt bonltt prtlt. tudo Imo

ficlllttdo tm 80 metei c/pequeno

dnel. Vendei: Plulo Minndl Z Sul

plentlo tté 21 h. Av. Oom.

Ferreiro. 2200 tone: 326-7600.

Matrli: 231-3556. remai 16 ou Z

Nono: 434-1617. 1161 8

POMTAB OI PIORA Deulada

btlt, vtioriitdi ntlt ttté o Lottt-
monto Oulendlm . eacelentu lo-

lee p/vocé pagar em 40 meou e

prtço fluo c/ptqutnt tntrtdt- Trt-

ter fone 231-2001 ( verlo Kl

prde eéo ea melhone pedldea
Vendee Antonio Mirende Com-
tortt Attodtdot Ltda Rua 48. n*
466 - Eeplnhelio Creci 23 1141 8

PONTAS 01 PIORA - Ne mele

dtteledt a mtlt bela praie perntm-

bucene. ettá o Lotttmtnto

Gultndim nlbt ftttr bont invtt-

timtntot com ttu dinheiro. Ei-

celentet lotM p/vocl peger tm 40

mtttt. uom ptqutnt tntrtdi. o

preço 4 flio Vtndtt; Antonio

Miranda Corretorei Aaaocladot

Fone 231-2006. Rue 48 n» 468
- leplnhdio Ctul 23. 1141 I

PONTAS 01 PIORA - A Imo

blllltii Gomt» vtndt ou troei por

cerre ou llnhe Iddonlce o lote 21

da quedra 02 Lotttmtnto Pontt»

de Pedra, peno de llndoe rulden-

cn. Praço Crl 276 mil E dnde u

loi j II o 18 de quedra D 4 do

mtimr Lotttmtnto. Por Crl 670

mil. Tr ev Clludlo Guelrae. 761.

Janga. tono 434 1140. 1141 I

PORTO OI OALINHAS - Dlv

do Loteementoa Ref 141 la-

ctltntt lote no Lot Btnli dt Mi

ralo. I 60m dl pnll c/377m

Vinoei Plulo Mlrtndt fonM:

Meirli 231-3666 ramal 16 Z lul

326-7800 ou Z Norte: 4341617

0 434-1686. llll 8

PORTO Dl OALINHAS - Olv

dt Lotttmtntot. Rtf 131 A

lOOm do mer. lote c/1Sa20m no

loi Bahia de Macalpe Vendei:

Peulo Miranda tonei 231-3666

temei 16 Z Sul 326 7600 ou Z

None: 434-1666 1161 8

PORTO 06 OALINHAS - lo-

teementoa Rei Z Sul 016 Apro-

vti*tm. lott P dt prtçt 6 do Lot

Port- dt Gtlmhtt btm próiimo á

boca mar Mtlortl Informaçôei d-
Plulo Miranda Z tul pllntlo itl

21 h Av Oom Ferreira, 2200 fo-

nee 326-7600 Z None 134-

1617 e Matrlt: 231-3566 1161 6

PORTO 08 OALINHAS - Dlv

de Loteementoa 2 lotea de 1200

a 30 00 ctdt, totallitndo

7?000m' c/litf ¦ toda ttcrliurt

neceaaérie Eictitntt p/um bom lt-

nr. ótimo prtço- Mtlortl informi-

çótt c/Ptulo Mlrtndt. fontt:

Metrli 231-3665 Z Sul 326-

7600 ou Z Norte: 434-1817 1161

PORTO 06 OALINHA6 D.v

dt Lotttmtntot Raf 126 Ea

ctltntt lott á lOOm dt prtla me

dindo 30*30 por prtco de loto co

mum Pronto p/vocl conttrulr tut

CIM dt vtrtntio Vtndtt Ptulo

Mi. •¦•Ce* lul pltntlo até 21 h na

Av Dom Ferrelrt 2200 font

326 7600 Malrit 231 3666 ou

Z Non. 434 1668 1151 9

PORTO Dl OALINHAI

Mtihoret opcóti a tondiçôtl do

iot Recinto Pono dt Giiinfit i n

lll vOcl lirull p/obi»' tdquirindo

Mt de Z Sul ao caco de M
110 000 00 ou em ai. 66 meue

tprOVtitt tl 38 unididtl Inf

im.», Suepe Lida 'a Matm 231

6031 f.l.al 431 7615 431

2691 Plenlln d.lno ala Ia 20 ha

PORTO Dl OALINHAI

Pel

celer.le madndo 16. 30mi no loi

Rionto Podo de Gtlinht» nt mt

Ih" Irtt dt notto litoral pernem
b cer. I 300m do mir Ma.oraa

informec'- c/Ptulo Mlrinf- ,0-

noe Meu.1 231 3665 Z Sul

326 7600 uuZ Norta 434 1668

1161 6

PRAIA OI TAMANDARl

CASA PORTI Vende lotee

o tv égul iComptit) iur

¦l lott» dtmtrctdot c vém»

dimentóei prtÇO fixo tm 40 MB

ti ttmot filmt dttlirttdo do h

tl Pllntlo no loctl toi dommgot

nt Av Agtmtnon Migilhlei

600 F 231 8014 • 222 4746

Av B.rn.rdo V Maln 1202 IPI.

F 341 6476 1311 09

RIO DOCI - Barra Mar Eaoala

cultr lott beire mtr junto dt ilndt

ceee mod 14 5.26 Iree apro. de

3B4m' con« ponto dt rtftrlnclt

indo pela Ctrlo» dt Umt Cavai

ctnti tntrt nt r Nunti Qutiroí

chtgtndo i beire mtr junto dt

ceu n» 5477 Pç Crl 3 100 mil

Tr Imoblllério Gomea - Av Cléu-

d.o Gutirot 781 -Jtngi F 434

1140 doa I ée II hn 1141 9

RIO DOCI - Div Terceiroa Rol

ZN 041 Teneno no loteemento

Jerdln. Rro Doce medindo 12.30

cine lotei de 360m' Pnco I
...II Crt 1000OOOOO Informa

¦tM c/FIlitl 7oni Nortt dt Plulo

W moa Fonee 434 1117 434

I 'H9 /om Sul 328 7600 e Centro

111 3566 1161 I

•AO JOSl DA COROA

ORANDE - Div da Loteementoe

Ref 114 ótimo» lote» em plene
mar medindo 1 440 40m>

Venda» Paulo Mirende fona»

Metrli. ..li 3665 remei 16 Z

Sul 326 7800 ou 2 Nona 414

1617 1161  

SAO JOSl DA COROA

ORANDI - Vdo com urgência o

i* 1 da Ouadra C do Lot Ké

eira-mar no milho» loctl dt

prtlt junto t bott conttruçóee Cr|

Ml F 222 3666 Cncl 2471

1141 6

SERINHAlM - «abalo Imóvel.

Vdo l.rr.no bdr. m.r com 2

frente» 14i36 todt trboriiede

tctlto lutomóvel na trintlbéo Tr

Av Meu de Mor.,. 7314 imo,,,

berre Creci 467 f 338 1418 1141

SIRINHAlM - Rabelo Imóveie

vtndt terreno beira mtr com 2
fromet, 14»36 todo trborindo.

vandei 30 dlee. grltl. tdd agora

mumo por. 336-1416 Av Md

Meec Mo.ee. 2314 Imbiribeira

Craci 467 1141 8

TAMANDARl - E.c.l.ntu lotea

nt mau linda praia dt Ptrntm-

buco Loteementoe Anil abala Lui

liana, Ana Kétia N S de Fátima a

Brigite Preço fiio em 40 meaea

lençemento L G M Empreendimen

toa Imob S A Vendei ConH fonee

328 5844 325-6376 Cr.cl

3688 114)8

TAMANDARl - lolumento.

Rol Z Sul 013 oepouculor loto pot

eponee Crt 480.000.00 4 I50m

do mor melorae Informeçóoe cl-

Peulo Mirende i .ul plentéo eté 21

ht. Av. Oom Ftrrtlrt 2200 fone

326.7600 Meirll 231 3566 romd

16 ou I Nono 434 1617 1161 8

TAMANDARl - Lolumento Al

vortdt t Sol Nttctntt. topogrtfit

pitna. lotet dt váritt dlmtntóet,

eletrificedo égue de Competi, lin

dl» ctttt jé conalrukJi» <>rali de

égua» tftntptrtnte» l_OOm»i do

de Ttmtndtrt Int LaM

m>éno

Magalhlu 1501 • 231 BO 4 a

222 4 746 Av B.rr.arrlu V I..IO

1202 F 341-6479 tPltdidilOII

09

TAMANDARl Olv de Lotee

mentoe Rei 1 76 v.nd.mo. ótimo

lot. m.d 12.40 I 50m do mir

baia maiorei informiçôei c/Ptulo

Mlrand. I. 231 3555 r.m.l 19

M.trll Z Sul 329 7600 ou 2 Nort.

434 1817 1161 9

AOUAS COMPRIDAS - Gr.n).

2 ht.. Igui tnctntdt, lut, tale-

fona. 2 galpõet, truttlrt, rltcho

perene crioclo de abelha, mace-

¦cira cepim, Irrigaçio SR 101,

entrai ne boi» cebeclo (Ica 2 000

mte de plete pteeo Cit

4000000.00 tctltl propoiti

troco Tratei S G Negocloa Imo-

bllllrioe PAIX 231.7144. R Fdl-

dono Gomei 142, Derby. 1121 10

ALDIIA - Nove Imob eluge

grania moHIlooo. com ule. 3 qtoe

eoc undo 1 aulte. I WC aoc 3

guarda-roupee imb». copt-coí

dep empreg Jardim, eerlm. eicetif

érao do aarv RO 716 Alugud Crt

40 00000 Tr. Pçe do Derby 108

ou fe: 222-1874. 222-6067 221 -

0743. 221-6888 Plmtlo loa oé-

bodoe o dome. 1141 10

ALDIIA - Chécen no km 12.

Logo epót o Sete Citutrlnit, Ttm

76 mttrot nt pittt água lut. fru-

lelrea Aree totel 1 650m' Crt

1 300 mil t combintr ictlto ctrro

ou ttltfont como ptr.t ptgtmtnto

Tratar Parlo de louie 1.1o 243

a/105 F 341451916 10 11. 141

ALDIIA - Vandamoa ótrmee

Or.n|e. Chacina a dtloa noe

Kma 1.1. 7 e 12 com ou um ceu
l ptrtir dt 2 hct„ ttrrtno com cttt

p/mondll definitivo c/telefone er.
borltede. Igui • lui Corntoru e
dlepoilcéo pen comi e ouelquer
hore um compromluo Inle p/fo
nee 221-4816 0 221-4646 1141-
10

ALDIIA - Mercol .abalo Vendo

Linda granja, paninho da pittt

ótime cau eedo. égua ene e lui.

cm da morador, linda trborliaçlo.

cerceda ótima vitlnhtnçi quadre

de eaportet. tota» de comprer ou

vender Imóvelt rurait, coneulte

Marcoe Rebolo Fonu 227-4141

227-4213 - Cncl 3074 1141 10

AMARAOI - Rebelo Imóveie -

Vendo ume grania com 21 hec.

com tttri ptn 1 200 toneiedii de

cint bintntirti com colheül

ip'o«imtdimtntt com 18 t 20

miihtirot menMl, rio ptnnt olho

d égut pottvai 3 cm» ptn mon-

dor Tr Av Miictrtnhtt dt

Mo't<t. 2314 Crtci 417 Imbirl-

be.re lone 331 1411 1141 10

SR. 101 - Rabllo Imóveia -

Vende gren|e e 16 mlnutoe do

centro com II hec. I mil fiulelrei

dlvtrtot, com cttt ctrcidl. égut.

lui. IIC pç Cil 20 mllhoea Outra

chécen ne IR e II mlnutoe do

centre. II hec Crl 1 600 000 00

Tr Av Miicirtnhit dt Morou

2314 Imb.r.belre Creci 467 Fone

331-1411 1141 10

CAIO - Vendemot megnlflci

gren.e de 2.6hec, ne piaia a e mer-

gem de Brio. e 30 Xm do Recite,

dotrlflcode. ótime ceu aede 2 ce-

ttt dt alvenaria p/mondont 4

blitt. 178 pé» dl coqutlrot rn_.\-

\*'t imobii-ém Sutpa Ltda Fone»

231 5031 NM 431 2665 e

«31 2681 il«l 10

CABO Vdo E.c gran|B Med 12

hi todt ctrctdt a ntutdt ntt mtr

gtni di puta u 40% dt tirni plt

qtot ttc ttnttdt tittnflcidt mui

ttt tlttnflctdi muitll truttlrt»

tic tervindo ptrt cntlório I egrl

cuilu.» mer etc P.eco C.t

7 500 000 00 t 50» I „.la aaldo

10 moua SMS) pene em .móvel

Tr p/tone 326 7411 1141 10

«ta com eaiica» dt |BRM

ne Inl. ImoO Suao. I

Malrn 231 5031 tM 4

2585 a 431 2691 1141 10

* runciomm com biogái. mUi
Iruttirtt frutificando acuda

< 1 riaclo dt tilépit topografia

Bhec Tr Av Maac de Morara
2314 Creu 467 Imbiribeira tona
139 1119 1141 10

CABO vendo grenja c/07 hec

tirai c/ctie «tdt c/4 qt*» toe

•ujtt tmplt terraço cocheira

C/fruie.r|| IfrutrflCtndel á 1 km dl

cata peno de cidede do Cebo
P.eco 6 000 Traur 341

3841341 9779 i 341 9740 Craci

926 10

c/2 063 OOm' Mnortt inform»-

com Paulo Miranda peloe lo

Metrli 231 3555 l Sul

326 7600 ou Z None 434 161 7 e

134 1668 1151 10

CARPINA - Rabllo imóveie

indt grani* nt pittt fina neidén

. ume ceee de hóepedn 2 88888
moredor toda pltnt, tottlmtntt

btm dt fruttlrtt todt aietnfi

ria e irrlgede pocilga 2 gell
...o. pa.e mil .... pc Crl 6
irvAe» Tf Av Manchai Mttctn*

ai da Morna 2314 Imbiribeira

an 457 Fone 339 1418 1141

CARPINA - Vdo E.c granje C24

ha nt» mirgent dt piitt (700 mt

dt beira de piitil toda plant e cer

cida c/ttltfone poço erit cttt bot

C/Hli 4 qtoa ttc atnetdt t t-ttrlfi

ctdt cttt dt morador multai fru

temi muito cepim ettébulo p/30
mai eie Preço 12 mllhôee c/pe-

quene facilidade Tr Pelo Fone

326 7411 diarlemente 1141 10

CURAOO Vandamoa granle de

7 hec . morgem de BR 232. pró

umo eo quartel da Policia Militar

iletnficede c/águt cttt grtndt.

cau da mondo' fruteirei a com

belo viiuel mform Imob Suepe

lida lonaa matm 231 5031 filial

431 2686 a 431 2591 Plentlo

diáno tté áa 2000hi 1141 10

ilftitndt

de

FAZENDA tenno

em imóvel em Recife

em Bom Conaelho ap
cidade com eade beilente éguL

Preco 70 OOO por hecl Fon. 339
3132 Edaon Gomei (14) 10

OLORIA Dl OOITA - S G Crocl

2994 V.nd. 40 h. regletrado

antigo Engenho Glorie de Goitá

cau udo c/tiptndn, 6 ititt 6

qutrtot. coilnht águt tnctntdt,

eialr.licada preço Crl 800000 00

aceite propoete é comblner, troce

imoveil em Recife Treter S G Ne

gòcioi imobiliário» Creci 2BB4

Fona PABX 231 7641 1121 10

OOIANA - Olv de Terceiroe Rei

ZS 166 eac gren|ec/6hec c/3 cl

todt frutlUcidl tlttriflctdt. t c/é-

gue encenede quedre de eport, ho

informecóe» ligue p/Peulo Mirtndt

Div de Terceiroa fe Z Sul

326 7600 M.trll 231 3555 ou Z

Non. 434 1817 IISI 10

OOIANA - Gr.npj c/3 hec rio

perene énu.. incinerie lt tr.f

•dum rllv oo. ..o. .'r.l CIU IM

morada e more.».. lorreg.ir. gado

leite etc Cr| x .ihóna outra» c '

att 40 hec velo riu 700 mil eté

40000011 Ir luna 431 2751

1131 10

UHAPJJA - Vendo ou troco já

prontt ptrt critr tulnoi com variai

pociigai 30 mtternldedet todt

conttruçêo de elventrit, bttttntt

grtdttdt duta morador Toda

iflcede Pnço 5 000 000 00
Fone 339 3132 (141 10

1131 10

GRAVATA Vandamoa e.c

granje com 1 3 hec e margem de

rodovie eletrificede. ceu grtndt. 5

ctu» de moredores, esiábulo. ceee

de gelinhe tode cercada lann|tl a

fruttirtt divertia, topognfli todt

mtctnitávtl. pnco Cr| 6 milhôe»

Inform Imob Sutpt Ltdt, fontt:

231 5031. f.l.al 431 2665 o

431 2661 Plentlo dllrio lll Ia

20 00 ha 1141 - 10

ORAVATA - Grania de Alio Nível

- Mtrcot Rebelo vende linda

gnnji nt mtrgtm de BR, ctu rt-

cutdi c/ant eefiltidi. arboiede

600 m' do Ini. 4 lullu. elerdl

nada. quadra da ttponta tçudt

ttc mtl inft p/Fona» 227-

4949/4213 creci 3074 1141 10

IIIMIRIM Vando 4B0 na.

tm» ne mergem dl rodtgtm tolo

profundo lolllmentt pltnt co

otrta dt vegetac Io águt tbun
¦ lente lut I 1 OOm Irai « U.OI0I1.
•arttntfo Vtndo Ou troco por imó

vtn no Rtc<ft <Nlo pnent da di
nhe -OI Preto Crl 3 mil Inla p/Fo
naa 22 7 4949.4213 a 325 4992

Cracr 3074 1141 10

ihertai já iittndcada» pneu '<

..cimatli om 48 n.aua t,,i„ (
tltortl lmob<lf|nt Av Agamfln.

Magalhlaa 1500 I 231 6014

222 4 746 Av Bernardo MMN
M.io IJ02 Fon. 341 Sltg |.

te» t t telefona _

ctdt txioigt Ci 0 égut 2 dtpón

toa Ht. d. ..cio iMitlu.Mo. a tr.

luradO.I .IC Pr.tO Cr| |

int c Merco» Pebaio

227 4849 . 227 421]

3074 114. 10

Ua'

ITAMARACA Mercoa Rebelo

9E;RA-Mer eipendnde 3 qtt t*c

loca: de piore Preco Crl 5 mil

outn timbern B Btirt Mtr c 2 it»

2 WC uii cot tipt»dn ttc

Praco Cr| 2 600 mil M.l Infa p
Fonn 227 4949 a 221 4213

Crec. 3074 1141 10

¦atra 1 tçudt com butinte águt

5 htc dt mata grout 5 hec de ct

pim pangola 10 hec cercada, ume

caaa Pnco Cr| 5 000 000 00

tueita imóvel e fecilite Tr Av

Waicerfinhai de Monii 2314

Cnci 407 imbiribtirt fone .139

LAGOA DOI OATOI Pabélo

imnvan vende feiende cJK hec

2B hec beneneim açude 5 hec

meta groeee 5 hec cepim pen

ótime o/crieclo plenttcáo Pco 5

mllhôtt Anuncltmoi uu tmôvtl

por 30 dlee em quelquer lugir tem

ciiliudt em fejenda ou grm|t
lona 338-1418 Craci 467 1141

MORINO Div da loteemenloa

vendemo» chécen» c/e té 300mJ

c/lui fmenciedee em 40 mau» a

M.ranoe Ia Malrn 231 3655 ra

mal 18 Z Sul 326 7600 ou Z

Norta 434 1917 a 434 15S9 1151

NOVA CRUZ Vandamoa a.c

chteana dt 5 OOOm' | 27km do

Recite no Lot Recento dei Aguli

Vivai com todt Infra tttrutun In

tipo de emberceclo iltuede na

mau bela ngiáo do litoral Pernem

buceno entre o Pontel de Mene

Farinha a o Forte Orange intorm

in.nl. Sueca lida lone 231

5031 F.l.al 431 2966 e 431

2691 1141

NOVA CRUZ Vandamoa ....

chicana 5 OOOm'I 27 km do Re

cife no Lot Recento dei Aguei Vi

tipo de emberceclo iltuede n»

meu twia regilo do litoral pernem
buceno entre o Pontel de Merie

Ferinhe e o Fone Orenge, intorm

Imob Suape Ltde lone 231 5031

filiei 431 2665 a 431 2691 1141

PAUDALHO Belleeimae aaaa»
nhe» arboriiede» dotada» de ria
chos perenee fr ufanai de vérie» a»
péciea eletrificede» epenee 23
hrrl do Recife énei demercede»
rua» aberta» Regilo mei» frutlfere

local Plentlo no loctl toa domin

go» Inf Ciutorti F 231 8014
'Matm F 341 5478 ntan'1 Pie

PAUDALHO Mercoa Rebelo

Etpedlliiedo tm vtndtt dt Qrtn

jai. Fttendet a Engenhot. vtndt

•ac pro c/B4h.c e 5 am da plata

cAmm tceaao cau pocilga, ria

cho. arborlieda. naecente multa

cana preco Crl 2.500 mil Mel

ml p/Fonea 227 4849 a 227

4213 Creci 3074 1141 10

PICA-PAU AMARILO Mer
cob Rebelo Vende ilndt gnnji e 20
¦m do Recife c/3 5 hec linde tf
borijiçlo pi tema natural eletrlfl
cede cett udt tlpendndt água
tnctnede ceaa de mondor rlecho

crietelino penne enelliedo Pnço

Cl 4 500 mil Coneulte Ma.coe
Rebelo p/Fonea 227 4949 a 4213

C.ac. 3074 1141 10

QUIPAPA Rabllo Imô.eie

tt de cepim pangola

tiei 2 ctvtloi tetitt

ed«Mo.e.e2314 :m

•ci 467 Fon. 339

QUIPAPA Rebelo Imbvo.e

Vtndt propriedtdt com I 50 hec

nt pittt Rio ptrtnt a variai nai

¦Ba» mullo capim Óllmo i.a.a .

criecto do gado cavalo a qualquer

agricultura topografia bot 80%

micmlitdo com rodt d águt Pç

Cr| 12 milhou. Tr Av Meacere

nhta dt Mortit 2314 Imbirlbolre

Cracr 467 fone 339 1416 1141

1& Veículos Ltda
Compra e Venda de Carros

Novos e Usados
Av Eng0 Abdias de Carvalho (ao lado do

Posto Retiro)
FONES 228 4095/2280130- Madalena

OPALA OK

VOYAOEOK

PASSAT OK

LMWllllORtt

tNBvirnoKtL

Mt aura otim

LM.VBIII

( HKVKTrESI,

CHEVKITK

CAPAVAM

OPALA

OPAI.A

HHASlI.IA

HKASll.lA

DOtXHtRT

rvtcA

FIAT

BRASÍLIA

MOI

PRATA

MM

BRANCO

AZIT.

PRATA

BRANCO

MARROM

AZIT.

AZIL

MAHRON

BRANCO

IBM

MAHHOM

VINHO

LARANJA

MM

BRANCA

i ttbriceçáo de água

™»pr'iai;lo_tgidoc»

30 hr

¦eaajae*

o.o. mu. tmttt * ttM I
ttr SG Striadade a BMBM
Feliciano Gomti 142 Otn
Fone 231 1544 1121 10

TAOUARITINOA Be..e.u

Agia Imob vencia latanda c 126

htc cfetitinii benfeitoria! tj|
mtrgem dt BR tentido rt» Sla
Crut oo Cap.benbe l.nho oul.a a
Sertlma c'250 nee e MM c. 54
hec tode» cbenteitorle» dl»p ila
cliente p comprar lua ftítndt mf»
Av Pn» Kennedv 48 Piedade V*
341 3176 Crac. 377 1141 10

TIJUCUPAPO

VITÓRIA Ot 11 ¦ ANTAO

faltada) com toda _*MBMM

tçudt e»tábulo ceaa gnndi

cobtrtt dt Ctpim ptngola

tio urgente «em intermediário

lar nau. Fona 361 2105 114

Ç^^o*à\iiK\

t 1876 Tl co.ALFA ROMIU 1878

T.atei F 268 0786 1141 1!~

BELINA II 78 Unlco dono .<

celente coneerveçáo com opcio

nau de luio placa 7 pintura per
feita Otlmo preco motivo viegem

Treter Rua Btráo de Sou» Luto

lona 341 2167 1141 II

6IANC0 60 A. Ca.angl 1 1 19

Cordeiro Fone 227 2936
Vende ee troca 1141 1 1

BRA8ILIA/7S linda vdo

lon. 341 3936 11

¦ RASlLIA 77 Cl 190 ¦

341 0110 1141 II AF

IRAIlLIASI Álcool cor b.anca

piatt 5. novltti-na trat- Horário

comtrcul Rua . ..iquin Nabuco

576 ou Ho«mio dt almoço a a

noite tone 222 2648 1141 11

6RA5ILIA Brance 19 ro

gem nove lente» megnéeio [

feita meclnict e leterie Preço ¦

l»rio I ;S6 bJ46 1121 11 AF

8RA8IIIA77 .Mod 161 15
:.»ncoa'lo o.ig.nei 336 1662 II

6UORI MM Modelo 

^11

l.l. 1«.." ..... -... .. novo Tr I

J«i 2941 231 1478 ll« II AF

166. tn. ¦meda i

CARAVAN 16 Jn e Cena

tm/m 4241 eclu 202 II AF

CHAOiR RT Crt 180 mil Av

Ca.engl 3412 PTeaeco II

CHEVITTI 6L 78 Mo.iaa.mo

4. üim.i Ba...i.. 1264 r.,..|nn

IHIV111I ll 76

CHIVfTTC 60 u nm. .....Io

riim iun Hiaalaaaaa a» OeMi
412 F 429 2263 429 3845

Cfl II 100 80 v.im.
12 OOOkm -.u1-.lt». b inar

1 I CS 760 mil I u.

CORCEl IDO 80 Vando B>

Jfli H li 
¦¦ 

;HH 4643 |1| | ||]

CORCEl 1 6'

i.UHiJll II LOO 80

FIAT.79 01 726 5455 I

¦ o Vei-u.»» 493 Oim

.a Oo

12 13

FIAT 77, 76. 78 A. Ca.angl

3472 Ple.eco 11

FUSCA 72

FUSCA 1300176 A. C
347? P1e.ec, II

FUSCA L 78 U.lginal

FUSCA 10 V.ndo

326 1712 ^^

FUSCAO 72 V.nd.

FUSOUINHA 78 F 32*9100

FUSQUINHA 1/78 Egu.pada

8.881118 IS'79 Vendo Ti

222 4466 n arrio I 1

OPALA CUPÊ 72 Cl 12

PASSAI BO Álcool ..n.

361 0830 266 4643 'IOI

GLÓRIA
AUTOMÓVEIS

l Im plano inteligente

para cada cliente

30^ ENTRADA SEM AVAL ATE 24
MESES.

FUSQUiNHAS - 71-72-73-74-75-76-
77-78-79-80
FUSCA — 68-69-70
FUSCOES - 71-72-73-74-75
BRASlLIAS - 74-75-76-77-78-79-80
VARIANT - 70-73-74-75-76
VOLKS-TL - 72
KARMANGHIA - 68
PASSAT-LS, TS, SURF - 75-76-
77-78-79
KOMBI - 77
OPALA LUXO 04 P - 74-77-78-79
CHEVETTE SL. L - 76-77-78-79-80
CARAVAN LUXO - 77-78-79
CORCEL II LUXO, S. - 76-77-78-
79-80
BELINA LUXO - 77-78-79-80
FIAT 147 L, GL - 77-78-79-80

MATRIZ - AV. JOSE GONÇAL-
VES DE MEDEIROS, 102 - MA-
DALENA. Fones: 228-4329 — 228-
5396.

FILIAL - AV. CONDE BOA
VISTA, 1583 - FONES: 222.00.45 -

221.3444 - 222.5522 - 221.5159.

FINANCIA PELA LOJA ATÊ 15
MESES.



C-8 DIÁRIO DE PERNAMBUCO Recife, sexta-feira, 12 de março de 1982 CLASSIFICADOS

TAXI Pere servi. >s particulares
de diversos tipos Ligue Vo fona

261 5173 o leio tio Si Milton

TENHA 0 MELHOR EM

E PEÇAS ORIGINAIS
PARAOSEU

rearei
/2RufôiAimcA
kl>.boSuU

VOLK8 11001/81 V.ndo mo
fvo viagem R Amalite 25 Meca
selro 111.141 11

VOLK t/10 Fott 221 5465 I 1

VOLKS Joio do orero ou de eo
fera da vidro é com ¦ Poliroda co

a também oferece eol

fflrmj (iiimu durrj [. len

rodes de megnéeio Av Cons

Aguiar 91 Pina lone 326 76 72

llll 20

V_ AUTOMÓVEIS.
^^JKJfNÔAS^

AOtNCIA IAMARA

VIlCULOS A. ts.ongl 2624
lono 2212107 Compro ..ndo

Maa MN IO« sem ovolioio do

Chevette 90 79 79 / / Peoeot IS
'9 78 Peeeet TS 79 Beilne LDO
>H Breslhes '9 78 77 Volks
130O L 79 /5 AOerlu oo. olbo
.Io. att |. 14 hor.. 1141 12

AOtNCIA IITO AUTOMÓVEIS

Av Conde Boe Viste 1449 fo

USS 222 4425 221 0934 vendo

tioce facilita carroe ueedoe flnenc

40% a/evel Chevrolet Opala 80 4

¦UM l 90 Braell.e 90 78 76

yaeolme e 80 Ücooi Peeeet LSE

79 equipedo e TS s Lb 78 H

(.hsvetre 78 Dodge Oert 79

'.oupé eutumSli.o eo.uipedn Corcel

76coup4 A 1081 .CIO /6 Hll

12

ALMEIDA SANTOS AUTOtaÓ

VEIS A. Cs.sngl 945 Fs

227 3372 . 221 2367 U.rrerl.s

72 Pum. GTB 90 M..ced.e 73 I

Pnm, 011 91 Mr.lr, 125 n Op.l.

BI Alie Romeo 79 ¦ Bl Ti Pume

(,1b 80 P....I 80 Cravar, 92

01 l.nilau 78 79 . 91 Honda

125 Ml 90 V.r..,..., 79 lovot.

M13 MMM OK Opsla 2 50 S 80

r.omp.eto Durtge Polere 80 114)

ALVIS Di LIMA, FILHOS

Revendedor Ford Honda em

Garenhuns i Barlo do Rio Brenco

123 tor... 791 0962. 791 0593

Pegamento no Stll rt. Compr.

nhuns S Cidade do Oime Merev>

ihoeo 1141 12

AUTOS A, Cliangl 22 71

Corde.ro fones 227 2099 e 227

4469 Bruma 80 M.r. ano. 71

Cemsro 74 Opais 79 Plcfc up Flet

81 Corcel Conversível 80 8elino

60 Cnevette 78 80 o 81 Dlpio

meiolonrteoBI lltl 77 Alio Ho

Fiel 79 e 81 Cereven 81 Carevan

CORDEIRO AUTOMOVIII

LTOA A. Cesengl 2523 Tei
22 7 4391 22 7 4126 Compte

..serli.s F.n.nci.m.nto. d. 6 ¦ 21
meses Aprovado imediete Dispo

V» >vs_- 82 Puma ÜTl 81 Mlure 80
Corcei 79/80/81 Uoi 81 Chevaite
II Possot TS 79 fueq 80/79
Opale 4 portos 79/90 2 portos Co
modoro 79 Brasllis 78/79/80 F
100 Supor Slrlo 79 Kombi 80
CIO 7 7 Mareja 8t Carav. n 80
fim 78 Aberto diensmanie dee 8
tt. 1 9 hri Aos sébedus rtes 8 és 1 6
hs Nlo lochomos poro elmoco
1141 12

COROA VEÍCULOS Av Ce

.ongl I 179 Fono 22 7 2936

Sslislevéo gaisntide flnencie

DAFONTE VEÍCULOS LTDA

4 799 Compre *

•ta 40% a, 8>M
BO Paaset LS 81 Cinvin Como

duro B1 c/som e sr Chevette 81

Chevette Metch 80 Passat TS c/er

80 PASSAT LS 77 o 76 Corcel II

60 o 79 Vor.onl 11 90 Btoollio LS

60 79 o /9 Chevette SL 78 7 7

Volke 79 L e 71 Lincho D 430'

Diamar Moto Honda CB 400 81

. 3 800 km Veículos .o.isedos BB

perfeito eotodo

1141 12

D LIMA VIlCULOS LTDA Av

Cesengé 4335 Cordeiro Fone

228 5233 Sroelllo 79 81 Cho

vette 77 79 80 81 e Oh Caravan

78 79 80 o Ok Corcel 80 o Ok

tlodge Polere 80 Del Rev 82 o Ot

Dodge Dert 75 Fuecs L 81 Flel

79 a Ok Fuequinha BO Gol BI

Landlu 78 BI Ok Moverli.k 78

Mer.iôSI eOkOpoio 7/ 79 BO o

81 o OK PoeMI 80 81 Votonolo

78 81 F 100 80 o OK Compte

moa aeu cerro ou moto quelquer

que eele e marca pagamento no

eto de compra financiamos carros

OLOBO VlICULOI A. Co

aengé 3143 Lojas 4 5 a 8 fones

22 7 2640 o 271 1727 Conven

80 etul Fueouinho 19 bege F.„

qurnhe 78 bronco Fuequ.nhe 75

bege Beime 78 bege Braallla 78

verdi BrllHIl 79 marron Braollio

77 brenco Brasília 77 bege Bre

allle 78 brance Chevette 78 bege

Chevette 77 eiui Chevette 78

bege f.et 79 bronco Flel 77 „¦

nho Peeeet 77 branco Peeeet 77

aiul Peeoei 78 verde Peeoei 76

amereio Passei 75 brenco Opele

77 eir.1 1141 12

IPANEMA VEÍCULOS Rue

Joeé Oaóno Bi 7 Medeiene Re

He lone 227 2143 Iroco oe o

¦clllle M oll 11 met». com 40»

sem avellata. Comodoro/BO 4 por

ia. emel Ctl 290 000 Opele II

s/l.rl 150 OOO Bra.llia 71 s/Crl

100 000 7 7 kCrl 10 000 Che

vetio 7 7 s/Crt 116 000 71 ti'...

130 000 75 1/80 000 74

1/80000 P.MOI 76 a/120000

77 s/100000 Corcel 75 l/Crl

88 000 POSMI 16 s/Cl 90 000

76 S/Crl 70000 Volkswegem

79 S/Crl 130000 77 s/Cr|

88 000 74 s/Ctl 80 000 73

..C.l 66 000 Volkt 71 Cr|

100 000 s xstl Vin.nt 71 Cri

100 000 e vists Abertos eos eébe

dos nl 12 OOhs 1141 12

LUCIANO VIlCULOS LTDA

a. Carnal mt i .¦••.
' 

PU 221 Vil» Krrlo, ,„ ,.,..„

Hssur IS 71 u.rdro r„ „.„

set IS 19 PosssUS 79 I geoc
Bresllie /7 Kombi Standerd

Bioe.l.o /9 M.v.n.k 76 ..,

I '8 I

IOOU 1

k HO

R V VIlCULOB A, Cangl

2319 ton. 2211103 Compri

vende m troi.a 'sulitsndo Dlepo

mos dos seuii.i.tes .elcoloo Volke

II 18 79 80 91 Possot IS 7 7
•I 79 80 81 Possel LS 75 76

// 78 79 80 91 9iosll.o 76 77

79 79 80 81 Bslmo 79 90 61

9 Bl) ll 79 79

80 Bl Cotcal 7 7 79 79 80 91

Üoi 80 81 Opeie 78 77 78 79

90 91 Chvetlto 17 78 79 80

Alio Rnmeri 7b Bugg, 82 M.

..rii.fc Super íun.oedo '141 12

clu So vod possui um cio d.

fone 231 0280 c/Jorge 1141 13

PASTOR ALEMÃO A S P C

.is sous socos polo oscelenle pot

haasRaa «ii.»s...n.i«... x i .nus.

lio ****** reoliiodo om

f. . . ASSISTÊNCIA^

\Z l\' TÉCNICA J
IOHIN/HTI CONSERTOS

IM SUA CASA Poeto oulorr

rorlr, im Re, .1. A.ii.tlnr.e o <to

f K „ BEIEZÁN

i-.gl 3516 F 227 2665 1211

»_ CAMIONETES.

^5 ô" J
C 10 73 Vando troco Av de
Bot.lhe 202 Pr...... Aolo E.
coll Slo Jorge 1131 1 7

fei^pvCINf FOTOj

IICROSCÓPIO INGlfS

)
fafyg"* OS

AKIO IMÓVEIS Oferece alto

tetoromenlo diluo Mot.l (11... lo

tei aprôa 3000m» éree conat

lUOOm" c/r.c.oclo ..erll 3 lul

tes montagem completa ou ee|e

TV refrigerador er cond limpadas

cerlm cot gar equlpementoe de

funcionemento comp preco Cri

15 OOO OOO 00 lc.il. porto d/1m6

veis Ir Fs 241 0192 211 0518

Creci 2650 plenllo dloi eecrlt 111

13 14125.

APLICAÇÓEI DE IUPER BIN

TEKO Com mlqu.noo oopecioli

redes pessoa' dipiomedo raspa

19 ir

1141 20

Bo.

APLICAÇÃO 0. .up.. ivnleko

Eaecutemos serviços de aynteko

e pmtura sd 'acabemos epóe e

concluelo. damoa informaçóea

grltia até 22 hs Amorim mele de

lOenoodoosp F 221 2163 1141

20

AUTO ESCOLA VINIZA - Cir

to.ro da Hehinioclo em 10 diaa st)

amador Av None 33BB Roeerinho

1141 20

BALANÇAS USADAS Vendo

2 cep 150 Kg 2 cop 600 Kg 1

cop 1000 kg 1 cop 2600 kg 1

cop 500 kg F 224 0782 lolet

_ A loneo ti 41 20

BALANÇO I EtCORRIOO _

Vende oe Mmi novol 241 2288

1141 20-AF

ANÚNCIOS
FONADOS

De Segunda a Quinta:
das 7 às 17 horas

Sexta: das 7 às 21 horas

268.6344
Seu anúncio só será
cobrado através da

conta telefônica

do Colégio Santa Mana am Boa

regem Cri 2 600 000.00 Tr d

Psuio Mirande filie' 2 Norte

817 o 434 1688 Menu

21t 3665 ou l Sul 326 7600

1161 20

BOA VIAOBM Novo lmob'1'ltlo

aluga terreno murado medindo

32,32 lervrndo poro dapOoilo ds

meter.el da construclo RG 448

siuyusl Cri 20 000 00 rrolor

praça do Derbv 109 ou fones

222 6674 222 6087 221 0741

22 I 5885 Plantio loe elbedos s

domingos H4| 20

i grsnías faiendaa

CHORARIA EM BOA VIAOEM

vende s. ou iroco so eetocinno

mento próprio coberto treter fone

288 078J 
|14l_20

CÚPULAS ASAJOUR Coprl

moi iodo o Av 8 Blogem

560 I 328 6706 1121 20

OIVIRCOB Aplicam». Cs
colec Svni.ko molho, serviço m
nor preco F 228 3301 18 10 1
12 131 20

I'__ 2(

DOCUMENTAÇÃO Cuidemos

de tode documenteçlu engula

pelo SFH Certidlo negetivs re

gistros sverbecóee regulerlisclo

Inl. G.t. i S.cr.

lt Bon.llcro 639

i Foní. 227 3364 oc

1776 (.i.i.. 881 1141 20

nlrmoro 02-WC so

rmbt piso csrlmica

embut baiclo c/pla moi dep

empreg érea serviço 02 vgs ds

gsragem lavabo jerdina preço C'l

10 000 00 é combinar Vdas Antft

mo Mnondo Fono 231 2006 llll

20

IMBIRIBEIRA Robllo Ir

,0 I. polo lono 339 1418

Mascarennes de Morsia

Imbinbeire Creci 467 1141

JATO OI AREIA Ou loto do

esfere de vidro é com a Poliroda

cromegem solde em argônlo p/

gem de pet.es em geral pollmanto,

coneerto, elergamanto de rodes de

megnlelo Av Cona Aguiai 07

Pino Fono 326 7572 1141 20

MADALENA Nove

luga galplo na Rua Benfica com

OOm' de Itee oecrHomi RG 701

HoBial Cr| 120 000 00 Tratar

Preça do Derby 109 ou fones

2 5674 222 6087

0743 221 6885 Plantio

i Sébedoe e Dom.ngos 1141 20

MASMITAS Comida caoeiio de

qualidade Fornecemos a domi

ii ri V.ogem Imbitibeiie Pro

ito Condeio. F 3S1 1333

lll 20 AF

A miynon Kris

ll-S propor c ions rio um delicioso

Ralei afestendo qualquer Stres

Edl Novo Recife sele 1007 tsiris

do Cineme Slo Lunl nlo feche p/o

•Imoco 111 12 14 16 18 19 211

20

MASSAGEM Am.gnon Kri. Ih.

proporcioneré um perfeito Reiei

Evite o stress Edf Novo Recife

MASSAGEM RELAX R Sr

i Campos 279 Edf Breaiiia

d »/505 112) 20

MAS8AOEM P/e.ecullvo com

:o smor R do Hospício n" 202

906 112 14 171 20

.almo sossegado, isoledo e limpo

Treter Rue Néutico Ceplberlbe 2 7

Edf Luiiedee Conj 1207 1121

MASSAGISTAS Dio n

limpo eoeeegedo

Hospício 197 Edf Ollmpie Ml

lilo (le .ilgodào
FABRICA

R das Calçadas 2»
Fone 22.006A

MASSOTBRAPIA Voeis qut
sofrem da colune de pepegelo
deovio hom,. de diero peron.»
torções stress defeitos físicos

perslieia fadai temoe tratamento

adequado para eade ceeo Allm de
massagem reiaaente em emboi os

seios Tr Rua Fral Cenece 59

conj 308 lAtandemoa a d_,mldliol

2244319 110. II. 12 141 20

MASSOT8RAPIA - Voclt qui

sofram da colune bico de pepe-

ga>o desvio, hérnia de dleco

pereiieie. torções, stress defeitos

lliicoi pirolleie teclei temos trata-

mento edequédo por cede ceeo

Além de meeeegem reieaame em

ambos oa seios Tret Rue Fral Ca-

nace 59 con) 308 (Atendemoe a

domiclliol 224 4319 112. 141 20

PSAZ8RIS Nova Imobiliiria

aluga lerreno c/800 m' do Iroo

prestando <se pare depóeito de ma-

tene( de construclo RG 892 alu

guel Cri 76 000 00 Trator Pc. do

Detbv 109 ou tonee 222 9671

222 8087 2210743 221 5666

Plantio aos sébados a domingos

1141 20

BANTO AMARO i Nove Imp

biliéria aluge galplo no Av Crul

Cebu.il com 1 600m' de Itel

oocriiorio WC MC RO 330 Alu

gu.i Cl 250 000 00 Treter Proce

do Derbv 108 ou loneo 222

5674 222 8097 221 5885 221

6087 Plenllo eoe Mbadoo o do

mlngoa (141 20

IANTO AMARO Nove lmob

aluge gelplo na Av Crut Cabugá

com 1 SOOm1 da Iree oecrltórlo

WC ooc Rg 330 ***** M

260 000 00 Treiar Prad do

Dirby. IOI ou lona.

c/6 5 pt

BANTO AAMARO

biliéria aluga galplo

celente locellteclo RG Htv

Alug Cri 100 000 00 Tr Pel

do Dirby IOI ou F. 222 6871

222 6087 2210713 221

5866 Pl.m .os slbl 1 doms

1141 20

IANTO ANTÔNIO Novs

lmob eluge gelplo e/fécil eecoa

mento de Hlnsito 2 frentee eacrit

WC soc Iraa coberta de 200m'

Rg 328 llugull Cri 200 OOO 00

Tratar Praçe do Derby 109 Ou fo-

Ml: 222 5671 222 6097

221 0743 1 221 58S5 Pllnllo

aoa albadoa a dom.ngoa l'4l -

20

IANTO ANTÔNIO rsovl

lmob aluga galplo c/2 frentes

sscr.tOt.os 4 200m' d. !-•¦ Rg

329 llugull Ctl 360 000 00 Ir

Praca do Oerbv 109 ou fones

222 5014 222 6097 221 0743.

271 5BB5 Pl.nllo .o. slbedoe o

dorn.ngos |M| 20

SINTBKO Consulte Oomuo. on

tee de feié-io serviços gerentldoe 8

anoa Oa melhores dos melhoree

A, R Viagem 580 I 328 8706

1121 20

SVNTIKO RASPAOIM - de

taco. assoalho a paguei p/cere a

super aynteko orçamento ti-

compromiaao atendemoe dierm

eté 22 bra Amorim meie de 10

snosde esp F 228 2183 1141 20

MoSVNTEKO CACSOLAC

lhor eerviço. menor preço pedi

F 228 3301 1151 20

SUPER SINTEKO Brllhonte o
foeco em 12hs sem cheiro fonn

221 1380 lll 12 131 20

VESTIDO OI NOIVA Vende

se maneq 42, orgen.e brenco tr
lavanderia Preferida Av Ceaengé

3646 I 22 7 2S66 1141 20

(k>'Tí EDUCAÇÃO^

ATENÇÃO CANDIDATOS AO

CONCURSO PÚBLICO DI

AGENTE DE CONTROLE

INTERNO O Cutso BM mi

nistreré eulas psrs os bacberéla em

contébeis c/ums equipe de profes

segurendo elevado índice de epro

• cm. d. C-l 300 000 001

Ma.or.i ml. co Curso BM R

Bispo Cardoao Ayree 472 B

Vista lesq c/Susssunel Fe 222

1389 222 6420 1141 21

AULAS OI ESPANHOL PARA

QUEM VAI A COPA Proleoeor

Espanhol mimstrsré sulaa -ntensi

ves (onverseçlo especielmente

pere os que vio torcer pelo Bresil
na Eeponho Nlo poteerr, e.t.

Grupo Educocionol 6M R Bispo
Cerdoeo Ayres4 72 8 Vis*e (esq
c/Suessune Fe 222 4389 e 222
6420 1141 21

CURSO OI MABSAOIM

gem Duraçlo do curao é de um
doía ou três maaea Atenoemoe

outroa eatedos por correepondln

cie Trat Rua Frei Cenece 69. conj

(@ p^ABCAtfto)

LANCHA Jato de oto.e ou |0to

cromoeolde em ergflmo p/cerceça
de motor, cromagem de peçee em

gerei pollmento, coneerto elerga
mento de todoe de megnlelo Av

Cone Aguiar 67 Pina Fone

326 7572 1141 21 A

í ESTACIONAMENTOS.

ESTACIONAMENTO Petquo

Cil 4 000 meneele o ligue c/eou
carro projetado na garagem San
Rafael Fone 224 1700 1141 22

409 Tr Fone 224 4414

(4 

Hl EMPREGOS^
' COMERCIAIS^

106 Boe Viegem lao lado do La
¦..non Fon. 326 4414 1141 -

24 AF

AUXILIAR Dl ToNTASILI-

DADB - Moça c/eiperléncle em
Eecritureçlo Contlbll o Tributos ne

Fonte Tt R do Fornece '«7. Mi-

detone, oitlo do Sport 14» 4-AF

SIOMlDICA OU TiCNICO

LAS. Pire plentlo Fone 222

2442 24

CORRETORES

lençamentos treter com Sylvio
Rua das Pernambucanaa 339 tone

231 5031 114) 24

DATILÓORAFA Precloe-M

moça c/eaperllnçia em Mlqulne

ellttlci Tr R doFoMCl 157 Ml

dilme oitlo do Spon 1141 24-AF

DENTISTA - PreclM M de um

pere Seivedor Tratar fone 281

0162 iniciei 70000 mil 24

FONOAUDIOLOOA ¦ Proese-SO

cirobeihor om Mec.iO Fom 221-
4113 112. 131 24

MOÇA - Datilografada - C/es-

perllncle em mlqulnei illtticli
IBM e Olivetti conhacimentoe ge-
role contabilidade. ***** m

p/edmieolo imediete Av Dentei
Serroto 1188 20» indir Edd Sin
Rafael horlrio comercial (14) 24

fra t> EMPREGOS
l__fi_ DOMÉSTICOSD
COZINHEIRA |

ARRUMADIIRA - PncIM-M

que eeibe lar e durma no trabalho

Tr F 328 7088 1131 26 AF

EMPREGADA - PreciMmoe CO-

unhe e errumeçlo a uma bebi p/2
ctlencla Av B V.lgim 914 801

Bloco B Tratar referlnclas 1121

25-AF

IMPREOAOA - Fimllll piqumt

preciee 1 p/coainhe e arrumação,

c/documenioe pege bem c/INPS

Fonee 221-0732 / 231-4841 /

222-8378 26

(® r_7T;^u,MAc,A0

X)IAS E"\
Im. antigüidades)

A BALANÇA OI OURO

Compre M ou-0 111 Cri I 500 00

s grama novo velho ou quebrado

Compremos a domicilio Tr R do

Hospício 2B4 Edl Capitólio 7»

andar aale 713 ao lado daa Loje<

Americenee 11 5| 31

JÓIAS • Relógio pulso pote ee

Pleget ouro. com .ertlticedo

tnn Pnço 42000000 pot

Ctl 260 OOO 00 • vlltl 224 8033

Mello 1141 31

MOEDAS Anllgot compro,

vendo troco moedesseloa. cédulas

nscionaia e internacionais, compro

e vendo objetoa antigos Pago

bam Trater ev 60 2* andar, aele

219 ou pilo lonl 2210772 1141

MOEOAS ANIIOAS Compls

onde oe moodos clduias .

madeiras antiges bandejas pai.

imagens e outres peçea en

tigst Cesa de Cultura Raio Sul sela

105/106. lon. 2217137 '301

PISO DI OURO Pego 011
600 g de ouro novo velho

quebrado compra cautelas de C E
F o.ol.oiôeo gretle F 221 3603
A. Conde de Boi Vlltl n- 50 Edl
Passos do Melo 1» andar, aele
127 1141 31

DURD
I CAITElAf

ce_tm
Todos os tipos.

PagoatfCriLSOO,
a grama.

Cautelas da CLF.

pflfo o melhor
da cidade.'=||i|||||P

COMPRAMOS A VISTA
OURO, JÓIAS E
CAUTELAS DA

CAIXA ECONÔMICA
Pça do Carmo, 40

Edl Leila s 106 1 andar

CAUTELAS

fr») , LAVANDARIASj

LAVAGEM DI ALCATIFA! I
TAPETES - No Locel. Mlq o pto
dutoa importados Sistema vepor
Secagem .rnediata Unlca em He
cil. Montreal lone 228-2311

li 32

LAVADflRA NAPOLITANA

domicilio aem remuçlo conmas

des e escadarias alcalitades Ru.

Baréo de Souie Leio 965 Fonei

311 4129 e 341 4335 llll 32

328 7347 ao ledo de ptlmoveto 8
Vlegam o menoi pteco do cldede.
lovagam por quilo Inlorm. OJJ p.|0
lon. 326 7572 1141 32

AFLITOS Al.rg. M 1 Pul Joll

Merie. 804 da Eaqulna. ótima Io

ias. salae eervindo p/qualquer tipo

de negócio reataurante. boutique.

lanchonete ate Tratar Rua Re-

gueire Coata 102 Rossrinho ou

olon. 266 7460 1141 33

15 OOOOO Tratar Prscs do Darby
109 ou lones 222 5671 222

6097 221 0713 221 5985

Plantão soa sébados a domi-,gos

1141 33 

SOA VIAOEM Comleelrle

t-nvidreçede locel para ar cond

Pagamento fecilitado em 36 meaes
fino Treter dienemente ne Comia

sina Pernambucana Av Dantas

Barreto Edf AIP 1' andar fonea

224 2422 0 224 2818 Creci 294
lll. 33

BOA VIAOIM Novo Imobiliirie

aluga loja RG 849 Aluguel CrS

16 OOO 00 Treter Prece do Detby

109 ou loneo 222 5674 - 222

6097 221 0743 - 221 6885

Plantio aos sébados e domingos

1141 33

BOA VIAOIM Novo

sluga loja na Cons Aguiar com

66 75m' RG 881 Alug Ctl

30 000 00 tr Pco do Detby

109 oo Fo 222 5874 222-

6097 221 0713 221 5886

Plant aoe aébs a doma 1141 33

urv pare comercio vlriol RO

819 Alug Cri 80 000.00 - Tt

Pes do Detb, 109 ou Fs 222

5674 222 6097 221 0743

221 5885 Plenl eos sllrs •

doms 1141 33

SOA VIAOBM - Novi Imob lugi

'nu RG 819 Alugull CrS

19 000 00 Tr Pel do Dirby 108

ouls 222 5674 222-6097.221-

0743 221 5885 Pllnllo eoe ll-

bodot o dome 1141 33

SOA VIAOBM - Novo Imob

sluga loja eie localiiaçlo RG 860
Alugull CrS 15 OOOOO Tr Pel do

Dirby 108 ou ll 222 6874 222
8087 221 0743 221 6686
Pllnllo ioi Mb.. • domi 1141 33

SOA VIAOSM * Novi Imob

Alugi ,-3,a RG S91 Aluguel Cri
18 000 00 Tr Pço do Oerby 108

ou l. 222 6674 222 6087 221

0743 221 6886 Pllnllo ioi Mbl
a doma 114) 33

SOA VIAOBM - Novi Imob.

•lugi oj. com 42m' dl (tei Rg

883 eluguel Cri 25 000 00 Tt
Proce do Detby. 101 ou lonee

222 6874/8087 221 0713/5SS5
Plantio eoe slbedoe s domingoa.
1141 - 33

BOA VIAOSM - Novi Imobillirie

aluge emple loje servindo pere co»

mareio vlrloa RG B48 aluguel CrS

10 000 00 Tnur Pci do Dirby

IOS ou lonet 222 6874

222 8007 221 0743 221 5885

Plantio eoe aibedoe a domingoa

1141 33

SOA VIAOBM - Novt Imobililril

llugi iscelento lo|l np noiel viie

Rica com WC aoc.preatendo-ee

pote gelerle de ene RO 148 Alu-

guel Cri 42 OOOOO Tralar Prece

do Oerby 108 ou tonei 222 8874

222 6087 - 221 0743 221 6868
- Plentlo eoa Slbadoa a Domin-

gol 1141 33

SOA VIAOIM - Novi Imobililril

Huge escelente loja na Cone

Agullt com 16 7tm' dl Iru Rg

161 Alugull Cri 30 000.00 -

Tr.l.r Prece do Detby. IOS ou lo-

nM 222 8674 222 8087 221-

0743 221-8886 Pllnllo lol M-

lildol 1 domingo. 1141-33

SOA VIAOBM

ampla loja nova r

negócio c/2 10 me

Falclo aluga

•aa intmidi

m.nto Ctl

126 000 00 ¦

c/120 mettot quldrtdos novn

nunca inataledea c/amplo estecio

niminto Ctl 10000,00 Trlllt

ev Domingoa Ferrelre, 4287, fonee

326 1413 326 1384 325 0966

consulte noa somoa sua opçlo

Rig 876 1141 33

BOA VIAOIM Inibi Ollmo In-

vestlmento Aa melhorei atmeiores

lo|aa de tone sul. em pleno centro

comerciei de >one eul Av Conee-

ihairo Aguiar. 4 776 prós eo termi-

ml c/ltoo de 4778m2. flmncll-

mento de proprie construtora e o

preço fio s/resiustamento

Entrege imediete Treter Inebl -

Av Agemenon Migllhlll. 111-

PAIX 231 1184 107.08. 12. 131

BOA VISTA - Novi Imob tl.ige

lon com 25 m' de Itee RO 154

Aluguel Ct| 30OOOOO Tr Pco do

Detby lOSoule 222 5674 222

6097 221 0743 221 6986

Plentlo ooo oibi o domo 11II 33

BOA VISTA Novi Imobrlllril

aluga loja com 40m' | sobreloja

mu elétrica prateieitea limpadas

porto do oco Rg 886 Alug CtS

20 000 00 Tr Pçs do Darhy

109 ou Fs 222 5674 222

6097 2210743 221 6119

Plent bos sibs e doms M4I 33

BOA VISTA - Novo Imob Alugo

2 lolee meio 4 sis na tuo de Unilo,

com o R di Siudidi. ase locallio-

cio RG 642 Aluguel Cri

320 000 00 Tr Pco do Detby IOI

oulo 222 5674 222 6087 221

0743 221 5886 Plenllo ooo

olbs • doms 1141 33

SOA VISTA Novi Imobililril

aluga conjunto de 4 lojas RG B67

Aluguel Crt 60 000 00 Tutor

Praça do Oerby. 109 ou fonea.

222 6874- 222 6087 221 0743

221 6866 - Plenllo eoe Slbidoi

e Domingos 1141 33 

CASA AMARILA - Novo Imo

biliéria eluge loja com SBm1 de

érea prestendo-ee pere ceee lo

térice ees.sllncie técnica, eecri

tórioa em gerei RG 811 Aluguel

Cri 20 000 00 Ttetet pteco do

Dotby 109 ou loneo 222 6674

722 6097 221 0743 221 6686

Plentlo ooo olbidoe o domlngoe

1141 33

LOJAI PARA ALUOAR NO

ROSARINHO Alugimoi lolll I

Rui Dr 
'JoM 

M.n. B04 c/l Rui

Regueire Coete servindo pere eor

portiva consultório médico a den

tiata etc Preco e pertlr de CrS

15 000 00 Trit.. no locll ou Rui

Regueire 102 Roeerinho Fone

288 2412 t/Edvlldo 1141 33

LOJA - Alugo ne Av Beberibe.

servindo pere quelquer atividades

comitclll Fone 338 3132

70000.00 eluguel 1141 33

OLINDA _ J Alllntlco Nove

imobiliérie jluga loja preatando-ee

para mstaieçlo de fermecie etc

Reg 334 Aluguel Cri 13 000.00
- Treter Praça do Darby 109 ou

lonM 222 6674 222 8067 221

8743. 221 5685 Plenllo ooo U

bedoe l domlngoe 1141 - 33

PIIDAOI - Nove Imobililril

•lugi lo|l na iv Bernerdo Vleire de

Melo oom I6m' de Ine RG 721

eluguel Ctl 15 000 00 Ttetet

praça do Derby. 109 ou fonae

222 6674 222 8087 2210743

221 5665 Plenllo ooo Mbedoo e

domlngoe II4! 33

ROSARINHO - Novo imobiliirie

eluge loje RG 890 Aluguel CrS

Ifl 8 000 00 Tratar Praçe do

Oerby 109oulonM 222 5874 .

222 6087 221 0743 - 221-

5886 Plentlo lol slbedoe o do
mmgos 114) 33

ROSARINHO - Novo Imobiliirie

elugo lo|o RG 989 Aluguel Ctl
18 000.00 Tratar Praçe do Derby.
109 ou loneo 222 5674 - 222

6097 221 0743 221 5865 -

Piantéo aoa Sébadoa a Domingoa

1141 33

ROSARINHO - Lojas pere eluger

Rua Dr Joaé Marle. 804. com Re-

gueire Coeta eervlndo p/qualquer

ramo de comércio aluguel e pertlr

do Cri 16 00000 Plenllo dler o

i 'Edvaldo Rue Reguelre Coete.

102 Hooor.nho 1141 33

ROSARINHO Nove Imobililril

• luge roie RG 888 Alug Ctt

22 000 00 Tr Pçe do Derby

109 ou Fe 222 6671 _ 222-

9097 221 0743 - 221 5886

Plant aos sébs a doms (14) 33

ROSARINHO Alugemoe loiee

no ruo Dr JoM Morro n» 804 com

Rua Regueire Costa servindo pere
Isnchonete sorveterie boutique e

etc Aluguei s partir de CrS

15 000 00 Trolor no locel doe 7 lo
19Its ou é Rua Psgueirs Coste ns

102 Hosor.nho Fono 2682112

com o sr Edvsldo compro vendo

permuto e alugo (14) 33

ROSARINHO Nove In dbilllrlo

aluga loia mod 26 8lm' dl lin

HG B99 Alug Cr» 22 000 00 -

Tr Pç. do D.rby 109 ou F. 222

5671 222 6097 221 0743

221 5995 Plinl sos slbl 1

domsj 14IJI3

ROSARINHO - Novs Imobililril

• luge lo|l RG 893 Alugull Crt

20000.00 Trater Prece do Derby,
109 ou lones 222 5974- 222-

6087 _ 2210743 - 221 5886 -

Plentlo eoa sébedos e domlngoe

1141 33

ROSARINHO Nove Imoblllirla

eluge lo|e RG 884 Aluguel Cri

20 000.00 Trater Prece do Derby,
101 ou loneo 222 6874 - 222-

8087 - 221 0743 -221-6885-

Plentlo 100 Slbldoi 1 DomL.gol

1141 33

ROSADINHO - Novi Imobililril

•luge lo|e RG B82 Aluguel Crt

18.000 00 Treter Prece do Derby.

108 ou lones 222 6674 - 222-

6087 _ 221 0743 221 6885 -

Plentlo eoe Slbedoe e Domlngoe

.141 33

ROSARINHO - Novo Imobillirie

Huge lo|e RG 181 Aluguel Cri'

20 000,00 Tretir Pnci do Dltby.

108 ou lonn 222 6674 - 222

8087 - 221-0743 - 221-6111

Plentlo eoe Slbedoe e Domlngoe

1141 33

''IVDIMOI ISPIT 
-

CUlARES LOJAS P'»PRIAB

P BANCOS E OSANOIS

EMPRESAS Otlme locellteclo,

Av Merq.to de Olinda Prtdlo

novo. Eepateculer inveetl-

monta. Tratar fone 211-2001.

Vendae Anttnlo Mirende

Corret. Aoeoc - Rua 41, n» 411

cluelvo eébodoe a domlngoe.

Craol II. 1141 - 11

fS r*, ^óveis^n
V_V *>novosJ

MÓVIIS ARTIIANAII - Fibrl

cemoe com muito certnho eeue

móveia em madeira neturei en-

cerede eob medidee e eoe cuidados

de ume arquiteta venha vlelter-noa
faciiitamoa pegt*. R dé Cor.ceiçlo
100 I vim 1141 31

Moveis de aço para
escritório em geral

vtnòomos
diretamente da

fcbrlca
sua oa coNCiiçao. 9 ii

CAMAS Dl

CAMPANHA
AYIZl.l.X

PREÇOS
ESPECIAIS

CrSI«MM°/O.Bt
!¦ CS—SMUS «8 CHfl

imHG>l¥MnORAi

_S*i»eisln_.«C.__.__la.
AV IOA VIAGIM-lll

rtMt lt_.l>.7lt-._H7

tr__
OUARDA ROUPA - Vondo um

guerde roupa da solteiro em ótimo
estado i_ pon se madeira imbuía

Inlo p/lone 328-7381 c/VIn.e

1141 - 37

MÓVIIS USADOS - Atmelo V

I. iam probleme o/teue mlvele

a. 1311 ;

MOVI II USADOS - Vendemoa

compramos seus Imóvela uaedoa

Também recebemos pere e*poel-

çio I rue de Conceição n* 147

Soa Vim Tt lembtrr. pelo lone

221 3188 1141 37

MÓV8IS USADOS - Alenclo

egore vod tem ne Rue de Concei-

çio, ume loje que vende e compre

eeus móveis usados E também

entre em Concorrlncie Tratar I

Rua de Co icelçlo n* 96 Boe Viete

ou pelo lone 221 4881 1141 37

moveis uiadoi Beata tale

lon.r osr. 221 4874 qu. m.n

méatico etc nlo cobramos avalia

cio 1141 37

(S\ -._. MÁOUINAr\

V3g_l 
MOTORES^

BETONEISA A Oloo dreoel 1

ture 1 guincho foguete Tudo em

ótimo estado de conservado Tr

Is 231 1288 231 1474 o 731
'858 1121 38

OUINCHO HASTIB - m gts 2

preneee esdntricee e 1 torno re-

vtlvet Tr lon. 224 8828 38 AF

IBM Novos uoedoe Loceclo e

vendei F 222 0581 • 231 0828

38 AF

MAQUINA IBM PARA VENDER

Vende-se uma mlquina de

tttRMt elétrico IBM de eolero em

escelente estado, toda perfelte.
com geronlio de 46 dlee ENTEC

Ruo Botlo de Souu Leio 1388

Fone 341 0201 Feiemos conaer

toa e contreto e manutençio em

IBM Ei técnico do febricente

gerente os serviços. Atendemoe

também para Recife oe chuvelroe

Loreniettl Entoe - Rua Barlo de

Souio Leio 1886 F 341 0201

1141 38

I Moquinos Usadas

Motor's Moquinas

MIMIÔORAFO - Kerde, eecre

ver e outru Fi: 2220881 -

231 0828 38 AF

MOTOR JONHSON - Cim-
dense de 6 MP perfeito funcione
momo Preco Cr| 50 mil Troter
lone 227-4481 1141 38

RETRO ESCAVADEIRA Com
560 h Alugo.. Tr F 221 0278
1131 38 AF

TRATOR CARREOADEIRA DE

ESTCIRA FIAT um gerador de

100 hve 2 moinhos de Merteio -

Ir F 341 3103 c/0|llt 1141 36 Al

rg- MOTOCÇLETAS^

CB -400 - c/BOOhm rodedoo ono

81 cor prata ótimo eatado Tr c/-

Neildo F 227 1748 (121 I -Al.

HONDA CB-400/B1 - Preta,

vendo BBO000.O0 R dt» Neve-

gentee. 681 lo|i 5 F: 325-0830

38

MOTO - Compro e vendo quei-

quer clllndrede, pelo melhor prego
de cldede. Imt com JoMmlt ou

Edl.ildo lone 226 6233 «NIO-

moe p/pronta entrega dee eeguin-

lio motoo CG 126 80 81 o OK.

ML 126 81 o OK romeno 128 SX

80. vemeho 126 CC 81 vlolti-noe

em noeeo estabeleci manto comer-

ciei Av Cossngl. 4336 Cordeiro.

Recite PE 1141 36

POLIRODA - Cromegem moto.

blcldo», codeln, pt de ismi.

perechoque peco. de Mime enti-

goe e linchii Coneerto em Mlllc»

de barco a rodei de megntUo com

equele pollmento que eó a Pollrode

Mbe lltet Agore com aoldii eapa-

clale em ergônlo e jeto de areia Av.

Cone. Aguiar, B7 Pina. Fone

326 7572 1141 38

/^NEGÓCIOS PARA"\
VT <BÕ VENDES)

AFOOAOOI - Vindo n. A. Slo
Miguel prtilmo e Souta Crul.
ttlmo gaiato coberto Incluilvi S
Mlae p/odminlelriclo Mtvlndo pl-
•Ibrlci ou dep6ilto icneo p/ciml-
nhlo Pneo ba Crt I mlIMM lt-
cilllidoi Tr Fom 224-1333 1141
40

AOUA FRIA Birroí Correio"

IBC-126I vende Ponlo Comerciei

do Ser (.entorne Vermelhe elto

ne Av Beberibe. 20S3 c/6tlmo mo-

vimento diltlo c/mtvle utimlllol

em perfeito Mttdo t luncloni-

menlo Preco 800000.00 Sinol

30000000 toitin» • combinlr

ou troei II por quilquir ob|elo de
lldl vinde Inl p/lone: 231.8041

Creci 876 1141 40

APARELHO OB AB

CONDICIONADO - V.nd. M

prOp.ll 1 Cil Tr 227 4682 112!

40 AF

ARMAZlM Bl CONSTRUÇÃO
- Vdo. p/motlvo doença, bam lo-

ceiiiedo. ótlme cllentele. F

266 5784 40

mV: CAXANOA - Albino

Quliroí Vind. Prldlo c/600m' dl
Iree. ótimo ecebemento, com girei,
12 WC complito. Irei p/emclo-
nimmto 20 csrroí dlmcupido.

•irvlndo pin Blncoi cim co-
mircllil. dlpdillo llcrlt.VIoi Crt
22 0O0O0O.00 Fin.ncdo. Inl.
R Albano Windirliy 44 ou pelo
Fone 2664778 Cred 3316 1141

BAR CHOPASIA Ar livre Pi

tana Boita c/cepecidede p/360

peaaoai tudo novo Aeroclube de

Pernambuco R Tome Glbaon t/r,

F 326 5661 1141 40 AF

BOA VIAOBM - Vdo M Viegem

neio Linchonin R Birlo di S

Lllo 1000 L 14 1111 40

BOA VISTA - Vendemoe Cm

com ponto comerciei ne Rue Velhe

n» IB im Innte • Clipe, com MlM

colinh! WC loclll. priinndo-M

pare ber, grlflca. ermeiém de de-

póeito. preço para vender urgente

Crt 1 600 000.00 1 vllll Ti Rui

Dilrio de Pernembuco. 21 con| 21

lonei 224-8388 ou 1 noill 326-

3717(141

BOA VISTA - S.o.ltilo odindo

Vendemoa prédio comeclei. Av

Minool lorbl. c/7B0slB 10.

grende Milo com oom mutilei,

eetelra. WC preetendo-ee pere lota

ou tMpeUlo. mercadorlii. tllmi

vilotilnclo Crt 12 000 000.00

ints Av. Joio de lime. 134 c/ee-

iec hl 222-2122 CrKl II ng.

111/11. 11-10-11 12-141

CHORARIA IM BOA VIAOIM
- Vlndl-M ou troei Sl Mtldoni-

manto próprio coberto treter fone

266 0799 1141 40

CHURRASCARIA I Bll*

TAURANTI - Vende-M por mo-

tivo de doençe grevee ee inetele-

coei monndii bim iqulpid»

com II ctmodoi. teUdoncle em-

c.onamento emplo. ne prele de

Atalaia em Atocalu 0 imoval I alu-

gedo poom 00 conttlto Tt Foni

071-221 llll Wagnet 1171 40

OIPÓIITO - Tenho pera vendi

um eacelente depóeito com 7 BOm'

de Iree conetrulde bem local liedo

pano de Cesengl no Cliudio lno

dirrod iscilinu prlco

• 000000,00 llullminti locado

com 160 00 menul, Fone 331

3132 114140

DOU UNIDOS - Sebeetllo

Orlando - Vendemoe fltio

c/37aSS mtre todo murado, Igue

poço potlvel, raeervetórlo c/bomba

elltrlci W IruleltM dlvorMO. Irul!

c/terrico. em L. 2 lllli 4 dormltl.

2 WC compla coilnhi, deepenM.

Ilvlderle. garg toda eletrWlcede o

gradeedo. Cri 3 500 000 00 Fa-

cilliodoe Inla Av. Joio de lerroe.

¦34 c/oolec tonee 222-2110 -

222-2122 - 222-2170 Cncl SS

reg. 18/181 18. 10. 11, 12, 14140

BBTRADA 008 RIMlOIOB -

Vendo gelplo c/ncdtòrio terreno

com BOOm* eendo tfl metroe de
Innte eom eceeeo pll Ruoo Preco

de oportunidede Cri 6 tnllhtee la-

clllledoo Tr Edifício Brlllllr Mla
60B lolotone 224-8333 1141 40

PONTEZINHA _ Sebeetllo

Orlendo Vendemoe na.rua Irnee-

fine Batista gelplo c/terreno
42.30. oetruture metlllce 22.11,

elturo 8.80 pieo concreto peno
CompeM Ctt 6 000000.00 Facili-
todo. Inlt Av Joio do leiloa.
834 c/eslec FonM 222 2622
Ctec. 99 ng. 08/82 112. 141 40

SANTO ANTÔNIO - Sebeetllo

Oriendo vendemoe 33 conjuntos

comarclala, de eale, benhelro com-

pieto conjuntoa sanitários c/dlvl*

ooeo lm tom 1 530mtro Cr|

30 807 00000 Inla Av Joto de

Bitroí S34 c/eetec loneo 222
2810 222 2670 222 2622 ctecl

SBteg 145/81 19 10. 11 12. 141

SANTO ANTÔNIO - Sebeetllo

Oriendo Vendemoe 33 con|unloe

comercieis, do eele, benhelro com-

pieto, prédio c/eleva, ocupando 1'

and. sinde contando: conjuntoa ee-
nltlrloe c/4 dlvleboe IrM lotll
1130 mto Crt 30 607 000,00
inlo Av Joio de Betroe. 834 c/et-
tic loneo 222 2810 - 222 2870
e 222 2522 Creci BB reg 145/81

(12. 14140

SAO JOSI - Sebeetieo Oriendo

vendemoe emplo ermetlm c/2

Inntii. 2 OOOm' eecrliórlo c/be!

elo Inos 8 benholtoe Ctl

3000000000 Inle Av Joio da

Betroe S34 c/eetec lonee 222-

2S10 222 2870 222-2822 cncl

BB res 144/81 18. 10. 11. 12. 141

SAO JOSI - Sebeetieo Otlendo

Vende, grende ermeiém de de-

pòUto mercedotlee, 6000 mte

quedredo. c/2 frentee, elev ce rg

ponte volente. 3 peve. 12 be*

nhelrot Crt 76 000 000.00 Inti

Av Joio de Barroe. 634 c/eetec

ti: 2222622. 222-2670 Cncl 88

ng. 143/81 19-10-11 12 141

SAO JOBl - seooetilo urlondo

vendemoe grende ermeiém de de-

poelto morcodorlo. 6 000 mtre '.

c/2 frentee. elevedor, carga ponte
volente 3 pevlmentoe. 12 be-

nhelrot. Cri 76 OOOOOOOO Inlt

Av Joio do Berroe. 834/81 18. 10.

11. 12. 14

SAO JOSl - Soboslllo Orlendo

Vendemos emplo ermeiém c/2

frentes. 2 OOOm' eacrit. c/belclo

Inos. 8 banhe Crt 30 000 000 00
Into Av Joio de Borroe 834 c/eo

iec lonos 222 2810 - 222 2570

o 222 2622 Creci 88 rog 144/81

112. 141 40

SAO JOSt - Sebeetllo Oriendo
vendemoa grande ermetlm de de-

póeito mercadorias, 6 000 mts

quedredo, c/2 c/2 frentee. elevedor,
cergi ponte volente, 3 pevlmentoo,
12 bonbolroo Crt 75 000.000,00
Inh Av. Joio de lerroe. 134 c/ei-
iec Fonn 222-2622. 222-2870
ctecl 86 ree. 143/81 112. 141 40

SAO JOBl - P.M0-m ponto
térreo e t» end. dtmt Tr Av Den-
tee lirrotoe ou F 224 6743 40

SIRRARIA - Eitocodo 250 • 50
menMl troco Av de Betelhe. 202
Preterea. Auto iecole 8 Jorge 40

TOSSBAo - Arrecllei vende
6llme um com 7 qtol. iMndo 2
eultee). 2 pevlmentoe. demaia dep.
I Rue prof Othon Paraíso perto de
Agiminon Migilhlei. Ideei paro
eecritórlo comercie! cllnlceo, ele.
Tt com Atiocileo PASX 326-1774
Somos .sp.clolii.do. no vende de
imóveie uoedoe o terrenoe Crocl
3678 1141

/____ PONTOS\

\£m\M COMERCIAISJ

BOA VIBTA - DIv da tercel.-o.

Rll MA 223 isc. prtdlo comerciei

c/2 gerpoei lllrulun de concreto

ermedo e tl|olo operento pev. tu-

perior com sobreloja coberta de ce-
iheiôee de cimento amianto, e

oetruture metlllce, 3 benhelroe. 8

WC e 1 veotllrlo Terreno 21,18 ¦

32.20. Iree conetrulde 634,m'

Un. e/Paulo Miranda, fonee

231 3666 Metrli 328 7600 2 Sul

• 434 1817 
| 

None llll 41

CANDIIAS - Novi Imobililril

aluge ponto comercial nt balra mar

e/pliclni, terreno 18.26. Ini co-

berte preetendo-ee pare eftoparia.

RO 474 Aluguel Crt 30000.00

Trilir Pnci do Deiby. 108 ou lo-

nn 222-1174. 222-8087 221-

0743 221 5686 Plmtlo loi U

badoi 1 domlngot 114141

CARPINA - Olv de Tercelrai

Ref. ZS 130 ótlme Churraecarie

(Vinho Verde! c/4B7 de pine
conittuldl, todl im tijolo tpironlo

eetllo colonli! mili cim c/4 qtol.
Irae tode arboritade, murada c/boe
rentibllldidi Ote. etll lunclo-

mndo. Ligue egore p/Dlv dt Ter-

ciiroí dl Piulo Mirende lonei

Muni 231 3686 l Sul 326.7600
ou 2 Nom 434 1117 1161 41

OALPAO - Av None. 400m'
oom ipto • elcrlirjrio Fonn 331-
1217/131-0111 112. 14, tu 41

PONTOI COMIRCIAIS - Ro»

sitlnho Alugimoi I Rui Dt Joil

Mene. B04, c/Roguelre Coete, lojes

eervlndo pere eovenerte. caea de

lenshe, loteria eeportlve, coneul-

lOrlo mldlco • dintliiis nc Preco

e pertlr do Cr| 18 000,00 Tritet

no local ou 4 rua Reguelre Coete.

102. Pontinho, toni: 288-2412.

c/Edveldo Compro, elugo 114) 41

mergem ds inste Servindo pere

coisullôrlo ou butique Tt fs 231

1288 231 1474 231 1656 1121

SANTO ANTÔNIO Sibntllo

Orlendo Alugamos todo 3* pevl

mento paninho Grande Hotel pré-

dio 2 elevadores mels movimen-

ledo cbntro comerciei, contendo; 3

•mplo. MI6M 3 gibin.l.. 3 WC

Ini dl 3t0m> Ctl 8000000

fora isnss inclusive condomínio

infa. Av Joéo de Berroe 834. c/ee-

uc limei 222 2622 222 2670

Cncl 86 reg. 01/82 112. 141 41

SANTO ANTÔNIO Sibntllo

Orlendo Alugamos todo 3' pevl-

mento pertinho Qrende Hotel, pré-

dio 2 elevedoree. mela movimen-

tedo centro comerciei Contendo 3

•mploi Mun. 3 giblnllll, 3 WC

lm de 3SOm' Crt 60 000 00

lon UMI Incluilvi condomínio

Infs Av Joéo de Berroe. 834. c/ee-

tic lonn 222-2622 222 2570

Creci 88 reg 01/82 II 10. 11. 12.

141 41

/_" reugiâoeN

^OR^QIÇlMENTOy

AO DIVINO ItPlRITO IANTO

** Por ume graça alcençede J.AL

44-AF

fllltFONÍ 
IOOOSIINHBJ,

ICOML «BtilO MT-M.
(MiaSKSft J

ll M IIINAMHINIOB I
}M 7140 ? II 7 143 B

auaist I
lk. DO sosseco. Ji

AO DIVINO ISPlRITO BANTO
- Agradeço por multes graças et-

cincidll M S S 44

INFORMATIVO

•VANBlLieO PenMmenlo do

DU A IgriH I um edlüclo o OOM-

cieçlo flnencelre que ajuda o ho

mem e conetruir e -ue menelo noe

clui Riunllo do tlonulho - Hole

e noite heverl reunléo do Coneelho

Admlniatrativo da CBMN. Reunléo

doe Peetores - Amanhl heverl re-

unilo da Ordem doe Pntotn dl

CINM ni c.dode de lio Lourenço

Ecllilo em Slo Irai - 0 Pa

EclMIo MonoMO Mterl ptegertdo

domingo p/menhé ne Ig. Bet em

Slo Itu Roglrlo em Tebellnge -

0 Sem Rogério Juellno. oelerl pn-

gando ne Ig Bet em Tebetlnge é

noite Genltore Hoepllelltede

Encontra-se hoapiteiiieda a genl

tore do Sem Rogério Juatino,

pede ee oreçóoe. LP Embeliedores

- Encerre se hoje ee Conferénclee

de Lencemento do 2* Lp do Conj

Emb de Sléo e emenhl I noite

serl no Colégio Amerlceno Batista

Concurso Bíblia Com quantos

anoe Jeaue morreu' responde e

gonhe ume Bíblia de lusp. sorteio

de 31 lll Conlubomne Sotl de 7

e 10 de Abril, ne Ig Bet em Nove

Ipirenge O 3' Congresso de Ju-

ventude Betiata Mlaeloriérle do

Nordeete Centoree. Conjuntos e

Caravanas de todo o Eatado Notl

oe pere i

Hoglno Junino Celso Poolol 1460

- Recife Leio Seu Jornel Tomando

Colt CATIVA 44 

SAO FRANCISCO DB ASSIS

Por uma grace elcençeda J A i

44 AF

^?,'ÀHOtTV)
AOB POSSUIDORES OI VI-

DIO CASSITI Tronolotmo

moe a/video p/aiatema Palm ou tf-

talevleor p/olotemo NTSC Oonoo

completa eeeieténcla técnlce Te

moe Rldiot Comerciei! em VHF o

SSB Meiores mfs Nordeste Equip

Eletrônicos Ltde Av Beberibe.

1183 lone 288 2337 Ao vleite-

Meneue - conhaçe nordeste lm

portedore e E«portedore Ltde Rue

Henrique Martins. 267 1** Fone

232 8887 114148

AOB PROPRIETÁRIO! Dl TV

USADOS 8 NOVOS Compr.

moe a vlate eeu televteor, compra

apenea 1/2 hora. video cessem

Mudança e duplo pedreo pare aeu

TV e vídeo Servlcoo Inmliclo d.

antenea esternee pere eeu prédio

ou ceee TV Rldio Cerevelly tele

222 1847 221 2438 7 do Se

lembro 117 Ed Outo tetteo I

Pino 267 8 Violo 1141 48

AOB PROPRIITARIOS DI TV
I SOM - Compro vendo Iroco
coneerto equlpemonto de eom.
coneerto TV colorido Sharp. Natio
nal Telefunken e Philco facilitamos

etl 30 din pagt» F 231 73S9

1141 46

AOS RADIOMADORES IPX I
PVI _ Kenwood TS 130 o ecoe
etírloo TR 7860 Vooou FT 208R
roeou 720 RVH 25 watts p/2 m.
Amenos fiss a móvel p/2 m e 11 m
Multlbande direcional Rédio cobra
148 GTL Lineot p/iodes lol.ee

Compramos e vendemos s, equip
Nordeste Equip Eletrônicos Ltde
Av Beberibe 1883 F 268 2337

Ao visiter Meneus conhece Nor
deste Importadora e Eiporiadore
R Henrique Mertint 287 1» F

232 9997 1141 46

dis. o

RECEIVER SANSUI 7 9001

deck oulo leversoASei 7 32 .Io.

Okor rolo 1 000 DB IOCI

d.roc dtervo techlnlco SL D 202

F 222 6400 1121 46 Al

(Y¦""""' 
"""•'A

ATiHÇÂO)

SEU SOMO
ENGUIÇOU •
IMPOU 1100 Oll NAClONAl

esa discar
224.6364

VIDEOCASSETE
CONVERSÃO ( MANUTINCAO

ES0 DISCAR 2.. 83S.I

TAPECARIASA

K_____W
ADORNI DECORAÇÕES - Po-

pai de Parada bedie conluie- -a.

murCa todo tipo da eveatlmanto

Samt Honoré. eepelho envelhecido,
vlcrate* ceremblent preço 80%
reetente fecilitado. orçamento aem
comptomlsso Fone 298 3042
1141 47

PINHIIRO DICORAÇÓII -

Pepei de perede bobinoi. epllceçlo

tlnliko. bos p-binhiiro cortlci.
camurça, painéis fotogréflcoa, re-
veetlmentoa Sent Honoré. alcatlfa.
cirpetol. piiorio. lodo tipo de pe-
pel eepelho enodliedo. ermérlo
embutido/ reforma, rapagem teco
eatufamenio. preco 60% Reetente
lecilitedo Orçamento eam compro-
mino Fone 228 9250 1141 47

fa^TELEFONK
)

..EGEffi

TILIPONI - Apcninoe l.lolcnl

coi OTI o bloguoedoroe DDO

Entrega e IneteléQÕae Imodlates

Fone 224 6366 128/41 48

TILIPONI - Vendo compto

troco todes es centrele, pege-
mento I viste e/lntermedllrtaa.

Vendo 341 261. 224. 331. 24!

311. 271 227 221 231 421

643. teo. com Inlotm Pc. Ml

chidotH Assis 66 Min 1013 1

1016 ou pilo lono 231 8000 ti

Dltlo 1141 48

TILIPONI Vindo, compto

iroco todee ee centrele Pegamento

I viete a/1ntermedllrlo. compro ei-

pensões quitadas ou a quitar ligada

ou a ligar de quelquer central Pego

I vim pticlto 238. 238. 27!

381 631 428 Inlormecoee Pre»

Mechedo de Aul. 88 Mil 1013 •

1015 du polo lono 2228222.

com Mondei 1141 - 4B

TELEFONE A E l et rom on tagem

vende compras sluga permuta
iodos contreio. lemos 221 231

241 251 288 271 228 227

326 341 361 428 431 431

631 543 a aos Srs proprietérios
feiemos cedestros 100% hones

tos dsmos emda manutençio em

GTE eiém de instalar oa GTE
PABX redes telefônicas elebore

mos projetos técnicos nlo nos

informados em outroe serviços sm

llllloni. Fone 221 5626 ou

Praca Machado de Aaala 86 sala
1034 Ed Novo Recife (9 a
1103 921 49

TELEFONES Pote comptot

Vender trocar alugar aeu telefone

ligue 231 6699 resolvemos uu

probleme com rapldai eogurençee

pontualidade temos sempre e Unhe

que voei deseja conaulte nos

mesmo domingo inf c/Edna Cavei

conti 1141 49

TELEFONES Menoei Gonco!

,es vende 221 224 226 339

361 429 compra 241.261 268

271 341 431 434. elugo 341

429 preoaa p/eluger 221 224.

229 241 251 286 271 329

339 361 431 434 Inl Edl Novo

Rocile 0,1062 sult do S Luil Fo

„. 231 7659 231 7614 111)

48

TELEFONE Comp vendo lioco

t/cemioio tenho 221 222 241

231 268 251 341 326 391

431 434 loneo 221 4229 o

222 6750 N.ldo 1121 46

TELEFONE Olinde Soi.o,

131 1135 IComorciell Preco Cri

350 000.00 Inlormecoee ne flue

Miguel Coulo 53 ou p/fone

231 6046 Cteci 975 114) 49

t 326 c

l 266 re,

224 c . 431
Compro 326 ou 326

res ou comi sapsnaóea qu.tedas
ou a quita* de quelquer centr,*-', pa

gamento é vists s/lntormedlério

Treler peloe tonee 224-8282 ou

224 8670 horério comerciei

dierlemente c/Pedro Freltee 114)

48

TILIPONI - Compro, vindo

permuto. todss es llnhee, 222

231 221 434 228. 261 266

227 228 339 271 241. rolou

comi compto 341. 429. 328.241

Vendo 361 228 231 338. tn

224 221 com! petmuto 231 s

341 ne 224 , 326 com! 224,

271 no vendo 361 linenc leio

elueteo Mmeeitele Precieo eluget
do outtoe 361 241. 341 roo

Coneulte .toe le 341 -OSOS o 34
6952 Inl c/ote Telma dn S lt 22
hl. Ind Mbl • domi 1141 41

TELEFONES Nlo patca tempo

nem dinheiro nlo delae eeu fone

desativado nós o alugemoe, ven

demoe oo trocomoe 221. 222

231 241 261 227 228 271

268 326 326 339 341 341

429 431 434 531 541 545

Cedestro 100% honeeto ree|usts

semestrsis Casamar (Cyro Alberto!

Fs 231 6696 231 3840 1121

4B

TELEFONE Sol.ngo Bosson.

Compra Venda Permuta qualquer

Conirel 231 ' 224 1 381 ' 341 /

129 339 131 -211 /261 '266

_?8 326 Rttudenciaa & Comei

is dos sr .
.i> 251 341 788 Pai

228 Cml Nee

rle .rnodiolo 311 268 Re. 726

326 434228271241 podendo

ser reiidio-icia! ou Comerciei Ven

demot imod.elo 268 231 Ini

lllldu no Eip.nr,e.ro 431 231

Cml ligedn a financiado 224 Cml

Tratar no Mor Comercial c/Solenge

Boisone Fono 231 1508 1141

SJ

lltl 48 AF

TELEFONE Vdo~221 «1.

227 roo 429 326 comi Compro

224 268 326 339 341 361

251 271 429 Fone 224 1341

Múcio 111 12148

TELEFONE Vondo 241 228

361 224 231 ou troco, compro

325 341 271 261 431 434

231 4818 C 121 48

TILIPONI Eopilo Eletrônico

Com eate aparelho você vai saber

em quem deve confiar Meemo na

sua aueénoa quando alguém re

tirer o fona do gencho p/discar ou

atender Hgaç6es. n aparelho entre

gistrando toda convereeçlo

durante es 24 horae Tele 222-

1847/2212438 IV Rldio Csrs

volly 1141 48

TELEFONE Compro, vendo,

iroco 221 231. 224 261. 325.

328 341. 338. 361 261. 241.

228 227 421 431 434 dlaponho

da 341 338 o outtoe compro 224.

Edl Continente! e/1003 lo

224 8031 224 8824 288 3084

111 12 14148

TBLSFONS - Alugo 338 - lm-

bitlbeite comi Tt F 224 0163112

o 131 46

T8L8PONI Vendo, compto,
Hugo VcenireleF 221-2281 112.
141 Crocl 1323 4 8 Crocl 1388

TILIPONI - Vendo cometclel

•oe viegem p/Cr| 280 OOOOO Tr

Fone: 338-3740 CO 48 112)

TILIPONI - Vendo 311 Crt

310 ml! 1. 211.1718 direto (141

46 AF

T8L8PONS - Permute-M 288

p/326 328 mediania volte Cri

100 ml! Tt.l 288 7604 4S-AF

TILIPONI - Vendo llnhee 231

Crt 210 mil llquldedo 231 7828.

1131 48-AF

TILIPONI - Comp vdo. Hugo

todu llnhM F 224-7741. 224

6886 MolMs 112. 141 48


