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Lafayette será

sepultado às 9h

em Santo Amaro

0 reitor da Universidade Federal de Pemam-

buco, professor Geraldo Lafayette, faleceu, ontem

pela manhã, no Hospital Santa Joana, em conse-
oüência de embolia pulmonar, que sucedeu a um
derrame cerebral somdo no dia 21 de março. Seu

corpo está sendo velado no salão nobre da FacuL

daae de Direito e o enterro será ás 9h de hoje, no

Cemitério de Santo Amaro.

Diversas personalidades, entre elas secretários
de Estado e pró-reitores, além de praticamente to-
dos os professores da Universidade, pessoal admi-
nistrativo e inúmeros estudantes, compareceram á
Faculdade de Direito, durante a tarde e a noite,

para apresentar pêsames á familia enlutada. 0 go-
vemaaor Roberto Magalhães enviou mensagens de

condolências á familia e á Universidade.
O professor Geraldo Lafayette deixa viúva a

sra. Amy Lafayette e dois filhos. Ele faleceu ás
llh45m, quatro horas depois que os médicos comu-
nicaram á familia que não havia mais possibilida-
des de melhorar seu quadro clinico, pois tudo que
estava ao alcance tinha sido providenciado. 0 rei-
tor, que contava 51 anos de idade, sofreu um der-
rame cerebral no dia 21 de março. Posteriormente,
seu estado de saúde agravou-se por conta do mau
funcionamento do único rim que possuía e dos pul-
môes.

0 reitor-em-exercicio, professor Geraldo La-

penda, decretou luto oficial de três dias na Univer-
sidade Federal de Pernambuco, como também a
suspensão das atividades acadêmicas e adminis-
trativas no dia de hoje, voltando ao normal ama-
nhã. Na Assembléia, o deputado Joel de Holanda

solicitou um voto de profundo pesar pelo faleci •

mento do reitor. Mais notícias na página A-5

Juiz afasta-se

dos autos sobre

Governo 

promete 

amenizar

prestação 

da casa 

própria

Figueiredo reage

alto

luiz Genival Matias de Oliveira, da 1» Vara'
Federal, aceitou o impedimento levantado pelo
Ministério Público, determinando que o processo

3«ie 

apura o assassinato do procurador Pedro Jorge
¦e Melo e Silva tenha seu andamento sustado, e

ontem mesmo pediu a designação de um juiz para
substituí-lo. Lembrou, no entanto,que ele próprio
argüiu o seu impedimento na ação movida contra o
major Ferreira e mais quatro oficiais da Policia Mi-
litar de Pernambuco. 

"Ocorre 
que o advogado dos

acusados - disse o magistrado - levantou a tese de
que tal processo, por conexão, deveria ser presidido
pelo mesmo juix que preside a ação do assassinato
do procurador e da tentativa de homicídio na pes-
soa do estudante João Batista Viana Pereira, tese
essa também aceita pelo Ministério Público". 

"As-

*im -, arrematou - Genival Matias o impedi-
mento deste juízo tornou-se manifesto, desde que
não mais se torna possivel a permanência á frente
de tau 

processos, inclusive na Presidência do Tri-
bunaí de Júri".

BRASÍLIA - O 
presidente 

Fi-

gueiredo ficou assustado, ontem, com
uma tabela das taxas de juros cobra-
das pelos bancos ao comércio, mos-
trada pelo presidente da Associação
Comercial de São Paulo, Guilherme
Afif Domingos, e, em despacho ime-
diato ao ministro Delfim Neto, do
Planejamento, perguntou até quando"é 

possivel suportar isso".

O representante classista mos-
trou ao presidente da República que,
de acordo com a tabela publicada
pelos bancos, cumprindo determina-

çâo do Banco Central, as empresas

estão pagando juro* anuais de
496,05%, em decorrência do excesso
de 

"reciprocidade" 
exigida pelo sis-

tema financeiro. Sem esse meca-

nismo, as taxas de juros ficam em

219% ao ano. Guilherme Afif entende

que a solução para baixar as taxas de

juros não é o tabelamento, como pro-
põem muitos empresários, mas o me-
lhór controle dos gastos públicos, es-

pecialmente das estatais, e aumentar

o limite de expansão dos bancos.

Em documento entregue a Fi-

gueiredo, Guilherme Afif Domingos

afirma que o alto custo do dinheiro

inviabiliza, de plano, qualquer pro-

jeto de investimento ou reinvesti-
mento econômico e, mesmo, a manu-

tenção das atividades empresariais.
"Em 

contrapartida, os ganhos das

aplicações financeiras, sem trabalho
ou riscos, superam qualquer perspec-
tiva de rentabilidade das atividades
empresariais, o que esteriliza as ini-
ciativas e não responde às necessida-
des fundamentais da Nação".

Continuam Reajuste

de mestreas 

"curas**

BRASÍLIA - O BNH vai lançar no-

vás medidas para amenizar o impacto

do reajuste das prestações da casa 
pró-

pria, segundo informou, ontem, o chefe

de Gabinete do Ministério do Interior,

Luís Carlos de Urquiza Nóbrega. Ele

disse que o aumento de julho, previsto
em mais de 100 por cento, está preocu-

pando o Governo, que não pode 
"estran-

guiar" a renda familiar do mutuário e,

ao mesmo tempo, precisa manter o nível

de captação de recursos do sistema, por-

que há milhares de pretendentes espe-
rando oportunidade para adquirir casa

própria.
As novas medidas estão sendo estu-

dadas pelo BNH, por orientação do mi-

nistro Mário Andreazza, e deverão ser

concluídas até o final deste mês. Em

maio, após a viagem do ministro do Pia-

nejamento, Delfim Neto, ao Exterior, se-

rão debatidas na área econômica do Go-

verno. O 
"pacote" 

será anunciado, en-

tão, á Imprensa. Em junho será reali-

zada uma ampla campanha de esclareci-

mento dos mutuários.

Em Porto Alegre, onde assinou di-

versos contratos para obras, o ministro

do Interior, respondendo a indagações a

respeito do aumento das prestações da

casa própria, disse que 
"não 

exiBte nada

de concreto. Existem estudos, e até o fi-

nal do mês teremos os dados certos. O

que é certo, porém, é que o dinheiro que

gera a construção e financiamento de ca-

nas pelo sistema do BNH é do trabalha-

dor, através do depósito do FGTS. E o

trabalhador precisa receber os juros de

seu' dinheiro'.

Andreazza garantiu a criação de um

milhão de novos empregos no setor da

construção civil, até o final do ano,

sendo que 200 mil em caráter de emer-

Sência. 

Para ele, o Brasil não terá pro-
lemas de desemprego, pois o Governo

está atento e saberá incentivar os setores

mais atingidos pela crise.

A provável duplicação do valor das

prestações dos devedores do Sistema Fi-

nanceiro da Habitação vem causando

preocupações em todos os setores. O 
pre-

sidente da Caixa Econômica, Gil Ma-
cieira, prevê, inclusive, um grande au
mento das inadimplências, caso não se-

jam adotadas novas medidas para redu-
zir o percentual de reajuste. Mais no-
tícias nas páginas A-7 e A-12 .

AL autoriza o

Estado a obter

milagrosas sai logo empréstimo

os acusa-

Pedro Jorge

lO médico e médium Edson Quei-I
roz promoveu, ontem, no Grupo da

Fraternidade Guillon-Domenico, em

Olinda, através do espirito do médico

alemão Adolph Fritz, mais uma ses-

são de cirurgias sem os minimoa cui-

dados requeridos 
pela 

Medicina em

termos de assepsia, material apro-

priado e sem anestesia e, por isso

mesmo, muitas pessoas consideram
"curas 

milagrosas". Entre as pessoas

|ue 
se submeteram ao tratamemto

Io médium Edson Queiroz constam o

repórter-fotográfico do DIÁRIO, Dió-

genes Montenegro, a jornalista Lúcia

Alves de Souza e Maria de Fátima R.
L. Maia. Maia notícias na pág. A-6

s:

O secretário da Fazenda, Luia
Otávio Cavalcanti, afirmou, ontem,

que apesar da estimativa de um défi-
cit no orçamento do Estado, este ano,
ser da oraem da Cri 15 bilhões, o Go-
verno dará um aumento de salários
dos servidores, este mês para o pro-
feasorado e pessoal administrativo a
em maio para o restante, como tam-
bém garantiu a concessão do 13< sa-
lário que, segundo ele, 

"constitui

compromisso qe honra do governador
Roberto Magalhães". Os percentuais
do reajuste e a concessão do 13' mês
serão anunciados pelo Executivo

quando do envio de mensagens, den-
tro em breve, à Assembléia
Legislativa. Mais notícias na pá-
Sina A-ll

A Assembléia Legislativa de Pernam-
buco pós em discussão e aprovou, ontem, o

projeto oriundo do Poder Executivo autori-
zando o Estado de Pernambuco a contrair
empréstimo externo de 55 milhões de dóla-
res, destinado a obras do Projeto Suape e ou-
tras relacionadas com a infra-estrutura do
Estado. A bancada do PMDB votou pela
aprovação do projeto, destacando-se o voto
do deputado Sérgio Longman com reatrições,

que justificou a sua posição da tribuna, argu-
mentando não concordar com vários aapectos
da aplicação do dinheiro, principalmente a

parte destinada ás obras do Complexo Indus-
trial Portuário de Suape, projeto que ele con-
sidera 

"faraônico 
e fadado a se constituir

num futuro 
"elefante 

branco".

Base de honorário
O governador Koberto Magalhães homo

togou resolução da Comissão de Controle das
Knt idades Estatais (Cest) que veda a fixação
de honorários de dirigentes dessas empresas
com base em ORTNs, ou quaisquer outros va-
lores que não o cruzeiro, e determina que os reo
justes devem obedecer periodicidade nunca
inferior à do aumento dos empregados e nem
superior ao do INPC.

Loteria
São os seguintes os resultados da

extração de oritem da l<oteria Federal:
I") :17.227, 2") 62.073, 3») «1.929. 4")
54.681, 5") .16.947, 6") 42.669, 7") 61.212,
8") 37.415, 9") 29.874 e Kl") 16.653.

Eleição na CNBB
A tendência mais progressista do Episco-

pado brasileiro continuou, ontem, a vencer as
eleições para (_* principais cargos da CNBB.
com a indicação de oito bispos que apoiam a
atual linha pastoral seguida pela entidade
para a Comissão Episcopal de Pastoral (CBP),
órgão encarregado da execuçào das decisões
das assembléias dos bispos e de orientar a pas-
toral da Igreja, principalmente nos problemas
mais urgente* Página A-12

Bacia leiteira

A bacia leiteira de Pernambuco tem ca-
pacidade para produzir mais de 500 mil litros
de leite por dia, volume que deixaria a Cilpe
em boa situação operacional e normalizaria o
mercado consumidor de leite pasteurizado,
manteiga, queijos e leite em pó. O fator preço,
porém, tem impedido que a bacia leiteira che
Kue a tal desempenho. Página A-17

Astronauta chega

O astronauta norte-americano Vance
Brand. que se encontra no Brasil promovendo
várias conferências, estara de passagem, ama-
nhã, pelo Recife, com destino à cidade de Na-
tal, onde encerrará sua visita, que tem como
objetivo incrementar o intercâmbio cientifico
bilateral. No Rio (Jrande do Norte fara uma
palestra no Centro de Lançamento da Bar-
reira do Inferno.

Opinião

Editoriais: "Debate constitucio-
nal" e "Critério de distribuição";
Sueltos: "Reitor" e "Iluminação".

Há um século: Pintor brasileiro, a
caminho da Itália, propunha a executar
grande tela sobre a Revolução de 1848,
eiu Ptriuutbuto. * * O pioviiHÍdl do
Convento do Carmo criava aulas de Ia
tim. francês e português, uue poderiam
ser freqüentadas pelo 

"publico estudioso
e indigente, sem nenhum estipéndio". *
* Chegavam noticias da emancipação de
escravos na então vila de Salgueiro ser
tão de Pernambuco.

Artigos: 
"Noel Nutels uma voca-

cão para a amizade", de Fernando de
Mello Freyre; "Quem 

paga a conta''", de
flilvandro Coelho; 

"Atos insólitos", de
Marcilio Reinaux; 

"Ser ou não ser", de
Waldimir Maia I^eite; e "Despesa e lim
peza". de Paulo do Couto Malta Páfli-
nas A-H e A-9

EDIÇÃO DE HOJE

Caderno 24 páfi.
Viver 8 páfi.
Claaaiflcadoa 12 pá(>.

PREÇOS

PERNAMBUCO
Dias úteia Cr» 100.00
Dominei» Crf 150,00

NORDESTE
Dias úteis Crf 110,00
Domingos Crf 160,00

OUTROS ESTADOS
Diai uteia Cri 1.10.00
Domingos Crf 190,00
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Maciel resolve

intensificar a

sua campanha

BRASÍLIA - O senador pernambucano Marco
Maciel decidiu, esta semana, intensificar sua cam-

panha como candidato A Presidência da República,
e para isso já dispõe da relação nominal de todos os
convencionais do PDS - 914 ao todo - 

que esco-
lherão o sucessor de Figueiredo. Na Câmara, o
coordenador de sua campanha é o deputado Ino-
cêncio Oliveira.

Indagado sobre o assunto, Marco Maciel nega

que esteja em campanha, posição que deverá man-
ter até o momento em que o presidente da Repú-
blica deflagrar processo sucessório, mas continui
trabalhando o colégio eleitoral,

O ex-governador de Pernambuco planeja obter

a simpatia do colégio eleitoral com uma boa 
plata-

forma e, neste sentido, aguarda o sinal verde ao Pa-

lácio do Planalto para uma reformp constitucional

ampla que atenda aos anseios nâo só da classepolí-
tica mas de todos os segmentos da sociedade. Desta

forma, haveria o coroamento da abertura política e
o PDS tomaria a principal bandeira das oposições,

que é uma Assembléia Constituinte.

No Recife, o deputado federal José Camargo

(PDS-SP) fez questão de registrar 
"com 

satisfação,

o aparecimento de uma outra candidatura â Presi-

dência da República, a do nosso querido amigo

Marco Maciel, que foi, sem dúvida, um grande go-
vernador que Pernambuco já teve".

Contudo, ressaltou oue, 
"nesse 

instante, para
nós, membros da Executiva Nacional, é difícil tra-
tar do assunto o« mostrar simpatia por qualquer
candidato, já que delegamos ao presidente da Re-

pública ficar focalizando formalmente este as-
sunto. De 

qualquer maneira, registro o nome ae
Marco Maciel porque, no momento oportuno, te-
nho certeza, será um nome de grande relevância

para nós discutirmos a nível dos presidenciáveis.
Mais noticiai nas páginas A-3 e A-4

MARIO DE PERNAMBUCO

Jornal maia antigo em circulação na América Latina Fundador doa Diários Associados: Assis Chateaubriand

ANUAoto

Figueiredo ouviu Montoro com muito interesse. Houve discordância» e concordâncias durante o curso da conversa

Democracia é

incompatível

com desordem

BRASÍLIA - O governador de São

Paulo, Franco Montoro, disse, ontem, ter

ouvido do presidente Figueiredo que 
"a

democracia é incompatível com a desor-

dem". Durante 50 minutos de audiência
em que trocaram opiniões sobre as causas

dos recentes distúrbios na Capital pau-
lista, discordaram sobre eleições diretas e
se entenderam sobre nomeações dos pre-
feitos de municípios considerados áreas de

segurança nacional.
- Foi um encontro sério - assegurou

Montoro - no qual, como governador de
São Paulo, apresentei ao presidente da

República não só meu ponto de vista pes-
soai, mas também o pensamento da socie-

dade civil e de todas as lideranças do P^s-

tado, sobre vários problemas que interes-

sam ao povo paulista e de todo o Brasil.

Cercado por grande grupo de jornalis-
tas e sob as luzes de câmeras de televisão
e fotografias, o governador paulista che-

gou ao Palácio do Planalto ás 16h35m,
indo, primeiramente, ao gabinete do mi-
nistro Leitão de Abreu. Depois, dirigiu-se
ao gabinete presidencial.

Na volta, ele enumerou o problema
dos tumultos de ruas em São Paulo como
o tema que deu início a sua conversa com
o chefe do Governo. 

"Os 
acontecimentos

de São Paulo - eu disse a ele - tiveram
três significações: foram uma explosão,

uma exploração e um aviso". Figueiredo,

segundo Montoro, concordou com o diag-

nóstico, de que o problema do desemprego

é a causa principal dos acontecimentos.

Mais notícias na página A-21
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José ADALBERTO RIBEIRO

Rebelde
Com a palavra o

deputado Newton Car-

neiro:
A situação está

preta, há muita fome,

desemprego, ocorrem

muitos assaltos, não há

policiamento, o povo

quer emprego, blá blá

blá, blá blá blá, concedo
um aparte ao rebelde de-

putado Drayton Nejaim.
Deputado Drayton

Nejaim: Não aceito que
V. Exa. me chame de re-
belde, não sou rebelde,
não sou do PDS nem da
antiga Arena, sou da Re-

voluçáo, sou um demo-
crata.

Deputado Newton

Carneiro: Infelizmente
não posso chamar V.

Exa. de deputado da Re-
volução, pois a Revolução

não é um partido, partido
é o PDS.

A cena ocorreu na
sessão de ontem à tarde
da Assembléia Legisla-

tiva. Os dois fazem a ale-

gria da Casa.

Audiências

U governador Roberto

Magalhães recebeu duas soli-

citações de prefeitos do

PMDB para marcar audiên-

cias. Ao prefeito de Palmares,

Luiz Portela de Carvalho, res-

pondeu afirmativamente e

mandou marcar data na

agenda oficial. Ao segundo,

mandou um lembrete curto e

seco: 
"Diga-lhe 

que readmita

os funcionários demitidos

porque votaram no PDS, e eu

terei a maior satisfação em

recebê-lo o mais breve possí-
vel". Pelo visto, o aviso tam-

bém é válido para todos que

promovem demissões movi-

dos por perseguições políticas.
A questão do desemprego é

uma preocupação constante

do governador Roberto Maga-

Ihães. De sua parte, informa o

prefeito José Artur, do PMDB

de Limoeiro, que tem audiên-

cia marcada com o governa-
dor no dia 26. Por conta da

audiência solicitada, ele diz

estar sendo vítima de patru-
lhas ideológicas.

Cochilo?

Um passarinho havia me

contado que houve quem con-

siderasse, nos meios governis-
tas, como um cochilo da lide-

rança do FDS a aprovação au-

tomática da CPI das estatais,

proposta pelo PMDB. O líder
José Tinoco diz que não. Exi-

bindo o regimento interno da

Assembléia, o líder mostra ao

repórter o art. 39, parágrafo
4", alínea 2-a, sobre a aprova-

ção de CPI: 
"0 

requerimento

será automaticamente defe-

rido pelo presidente quando
subscrito por um terço dos

membros da Assembléia". No

entendimento das raposas,

caberia ao presidente, tam-

bém do PDS, encaminhar o

requerimento á Comissão de

Justiça para ser derrotado no

mérito.

Vai a João

Na agenda do presi-
dente João Figueiredo

está marcada, para
segunda-feira, uma au-

diéncia com o governador
de Pernambuco, Roberto

Magalhães. Assunto irre-

cusável, o desemprego es-

tará na pauta das convei1-

sações. Ontem pela ma-

nhã, em encontro com

oficiais da Polícia Mili-

tar, o governador reve-

lava preocupação com o

alarmante índice de de-
semprego na Zona da

Mata, que se estima em

cerca de 30 por cento.

Diálogo

V.

O diretor-geral da Fiam,

Gilberto Marques Paulo, está

intensificando os contatos

com os prefeitos interioranos,

civnnHn um mninr interrâm-

bio entre aquela fundação e os

municípios. O objetivo é me-

lhorar ainda mais a assistên-

cia técnica prestada pelo ór-

gão às prefeituras. Ontem, ele

recebeu em seu gabinete mais

de uma dezena de prefeitos,
com os quais analisou as

ações a serem desenvolvidas

pela Fiam em benefício de

cada comunidade.

Imprensa

U secretário de Cultura

do MEC, escritor Marcos

Vinícius Vilaça, comunicando

ao senador Aderbal Jurema e

aos companheiros Joezil Bar-

ro» e Lúcio Costa, respectiva-

mente presidente de honra,

presidente e secretário da AIP

- Associação da Imprensa de

Pernambuco, a aprovação de

expressiva soma para a insta-

lação do Centro de Cultura da

entidade, uma das metas que

a atual diretoria pretende

cumprir. A primeira foi a

construção do anexo.

Obrigado 
pelo 

milagre,

agora 
quero 

um emprego

Sacudido pela recessão, o País

desperta para o principal problema

da atualidade: desemprego em pri-

meiro lugar, em segundo e terceiro,

para variar. Entre outros fatores, a

surpreendente conscientização de-

corre de recentes convulsões sociais

em cidades do Sul do Pais, em sintonia

com a índole pacífica e ordeira do

povo brasileiro, somente porque o

cinto apertou além da conta.

OoO

De despertar em despertar, a Na-

ção avança. E quando avança desço-

bre singelamente que tudo é feito de

improviso, exceto, naturalmente, os

campeonatos de futebol e promoções
hípicas. Depois de milagres, farturas,

de adicionar fermento ao bolo e adiar

a hora da partilha, agora vem a reces-

são, não sem aviso prévio, e ainda

surpreende. Nem mesmo os lumina-

res da econoipia, que sempre traziam

no bolso do colete os mistérios do céu

a da terra, sabem como sair do sufoco

(ou serão envolvidos numa malha de

interesses subalternos que os impe-

dem de agir em prol da Nação?).

OoO

Mas, isto não chega a ser pro-

blema maior. A Nação - cobaia, or-

deira e pacífica, aceita submeter-se às

experimentações ditadas por seus tu-

tores, até que a longo prazo sobreve-

nha a melhora e já disse o profeta que

a longo prazo estaremos todos mortos.

Hoje ajustam a ORTN assim, ama-

nhã assado, liberam os subsídios, cor-

tam os subsídios, aumentam o índice

tal, reduzem o índice não sei das

quantas, o controle dos preços cai,

não cai, os juros para a agricultura

encolhem, estiram, e ninguém segura

a inflação.

OoO

Os observadores internacionais

se espantam com a criatividade brasi-

leira. Em matéria de erudição e dialé-

tica, nossos doutorandos e mestran-

dos, sem esquecer os iniciados, curió-

sos e diletantes, dão banho de saberes

nas cabeças mais brilhantes de quan-

tas gravitam em torno das ciências.

Isto é válido para as equações econô-

micas de amplitude universal,

quando nada hemisférica, a chamada

macro-economia, menos para as

questões simplórias do dia a dia, que

isso é coisa de simplórios pragmáticos

(os chamam até de racionalistas, em

tom pejorativo).

Quem duvida de que esse go-

verno atrabiliário, elitista, repressivo,

antitrabalhador, inconseqüente, de-

predador e todo-poderoso está empe-

nhado em sanear a economia e reto-

mar ao ritmo de crescimento? Nin-

guém duvida. Mas, como fazer? Eles

estão tentando, de cirurgia em cirur-

gia no corpo cobaia. E onde anda a in-

teligência nacional, esses cérebros

que penetram nos mistérios da econó-

mia, da filosofia e da plutocracia,

com licença da mordomia? Para

quem faz milagres, deveria ser fácil

servir um prato de feijão com arroz.

Por essas horas as Oposições (o plural

é fundamental) andam tecendo suas

fórmulas, agora que virou moda apre-

sentar alternativas. Assim acontece

desde que o ouro do Brasil começou a

ser pilhado pelos portugueses, conti-

nou com os gringos de todas as latitu-

des e permanece no emaranhado das

multinacionais. 
"Progredir, 

progredi-

mos um tiquinho", avisou Mário de

Andrade, no início do século, 
"que 

o

progresso também é uma fatalidade".

Estatal

Saibam quantos possam fazer
restrições á criação da Comissão de

Controle das Entidades Estatais

(Cest) que a folha de pagamento de

uma única empresa da administração

indireta eqüivale a 20 por cento (mais

de 1 bilhão de cruzeiros) da folha de

pagamento do Estado. Em apenas

um mès o pagamento de horas extrai

na citada empresa ficou em torno de

200 milhões de cruzeiros. Recente-

mente, o governador Roberto Maga-

lhães determinou um corte drástico

nas horas extras.

Bagatela

A bagatela de 22 milhões de dólares

(cerca de 11 bilhões de cruzeiros ao c&m-

bio oficial) é quanto o Estado de Pernam-

buco pagará em juros este ano, por em-l

préstimos contraídos ao Exterior. 0 gol
vernador Roberto Magslhi<» tem m ma-1

nifestado contrário á busca de recursos ex-

ternos. O recente empréstimo de 50 mi-

lhões de dólares, aprovado ontem pela As-

sembléia Legislativa, justifica-se como

única alternativa para tocar importantes

projetos em andamento até chegaram ao

ponto de oferecer retomo; se paralisados,
haveria um duplo prajufso, na falta de re-

torno e com os recursos já investidos. A|

partir de agora, o Governo do Estado nâo

pretende depender de dólares para novos

empreendimentos. ¦

Figueiredo não

gargalha, 

mas

ri com diretas

BRASÍLIA - "O 
que

o Congresso Nacional ae-
cidir eu concordo. Posso
nfto gargalhar, mas rio" -

esta foi a definição do

Sresidente 

da República,
oáo Figueiredo, ontem,

sobre a eleição direta

para prefeito das capi-

tais. Ele é contra, con-

tudo,' garantiu que se o

Poder Legislativo decidir

elo pleito direto, nada

t

redo", Brasil Vita disse

que compreende a preo-
cupação do presidente
com a possibilidade de
um prefeito de capital ser
de um Partido diferente
da agremiação partidária
do governador estadual -
"provocaria 

aiscrçpán-
cias e possíveis proble-
mas entre os dois , teria
observado Figueiredo -

mas defende a necessi-
dade do restabelecimento
desse tipo de eleição di-
reta.

Brasil Vita assegu-
rou que, no seu entender,
o presidente da Repú-
blicá delegou o poder de
decisão aos partidos poli-
ticos representados no
Congresso, dai porque 

"a

responsabilidade da
aprovação, ou nio da
Emenda Mauro Benevi-
des caberá, exclusiva-
mente, aos líderes de par-
tidos". Assim, explicou,
"todos 

temos que formar
um esquemd para pres-
sionar políticos e parti-
dos, a fim de vermos
aprovada a emenda cons-
titucional".

tará para impedir.
A declaração de Fi-

Sueiredo 

foi feita em au-

iência a uma comissão

de representantes da CA-

mara de Vereadores de

São Paulo, presidida pelo
vereador João Brasil Vita

(PTB), que compa-

receu ao Palácio do Pia-

nalto para tentar uma
"agilização 

da emen-

da constitucional

do ex-senador Mauro Be-
nevides (PMDB-CE),

que restabelece as elei-

jões diretas para os pre-
ei tos das capitais".

Mesmo dizendo-se
satisfeito com a 

"pro-

funda honestidade de

propósitos de Figuei-

Montoro indica 
prefeito

sem esperar 
por 

emenda

SÃO PAULO - O go- na desincom

vernador Franco Mon- do prefeito
toro decidiu não aguar-

dar mais a solução da

Emenda Benevides e
fará a indicação, à As-

sembléia Legislativa, do

novo prefeito da capital

paulista, nos próximos
dias. A informação foi
dada ontem 

pelo 
secre-

tário político do Governo,

deputado Marco Antônio
Castelo Branco, adian-
tando que até o final do
mês o assunto estará re-
solvido.

Há quase um ano, a

Prefeitura da capital está

em mãos de prefeitos in-

terinos: o deputado Antô-

nio Salim Curiati assumiu

;ao
inaldo de

Barros (que concorreu

ao Governo do Estado);
desde 15 de março, está
no posto o substituto
constitucional do titular,
vereador Altino Lima,

8residente 
da Câmara

lunicipal. Para cumprir

promessa feita na cam-

panha eleitoral o gover-
nador estava esperando a
tramitação da Emenda
Benevides, que restitui as
eleições diretas nas capi-
tais dos Estados. O adia-
mento do parecer do de-

putado Aderbal Jurema,

contudo, o fez mudar de
idéia e determinar a indi-
cação do prefeito.

Senador adverte 
que

Brasil caminha 
para

recorrer à moratória

BRASÍLIA - Ao

constatar que o Brasil

está na dependência total

dos banqueiros interna-

cionais, o senador Itamar

Franco (PMDB-MG) ad-

vertiu, da tribuna, que
mais cedo do que se

pensa o País terá de

recorrer novamente

ao Federal Reserve,

encamlnhando-se para
uma moratória inevitá-

vel, a não ser que o Go-

verno mude a atual poli-
tica econômico-finan-

ceira.

Mostrando o agrava-

mento da situação Drasi-

leira em virtude do endi-

vidamento externo e das

obrigações dele decorren-

tes, Itamar Franco estra-

nhou a indignação de au-

toridades do Governo e

do PDS, quando as oposi-

ções falam em moratória.

IMPREVISAO

Itamar Franco criti-

cou a 
"imprevisão" 

do

Governo, observando

que, apesar das advertén-

cias e do agravamento da

crise, a administração do

País 
"continuou 

aumen-

tando a dívida", 
para 

a

realização de prioridades
a seu ver discutíveis,

como o Programa Nu-

clear e a Ferrovia do Aço.

- O Brasil teima em

não admitir os erros que
cometeu e só culpa a con-

juntura internacional

pelo agravamento dos

nossos problemas econó-

micos - salientou o repre-

sentante mineiro, para
lembrar que o Govemo

foi advertido sobre as di-

ficuldades que atingi-

riam os países em desen-

volvimento não só pelas
oposições brasileiras,

mas pelo cx- presidente
Carter e pelo comitê de

pafses industrializados.

AUTORIZAÇÕES

Citando dados do

Instituto da Alemanha,

Itamar Franco mostrou-

se estarrecido com a in-

formação de que, só em

1981 os países mais em-

pobrecidos pagaram 115

bilhões de dólares a titulo

de juros e amortizações

de suas dívidas, e que a

própria Alemanha havia-

se beneficiado com a ge-
ração de 100 mil empre-

gos, em decorrência dos

empréstimos feitos a es-

tas nações.

Em defesa da poli-
tica governamental,
observou, o vice-líder

do PDS, José Lins (CE),

que Itamar Franco ha-

veria de também levar

em conta os benefícios

obtidos pelos países to-

madores de empréstimo,

em seus respectivos pro-
cessos de desenvolvi-

mento.

EVITADA

Já o senador Virgílio

Távora (CE), também

vice-líder do PDS, mais

uma vez repeliu a idéia

da moratória, por ele

classificada como me-

dida extrema que, a seu

ver, pode ser evitada.

Virgilio Távora estra-

nhou, na oportunidade,

que as lideranças oposi-

cionistas não se tennam

manifestado sobre pro-
nunciamento por ele

feito, no dia 9 de março,

quando expôs as razões

governamentais para não

adotar a moratória.

Prometendo voltar à

tribuna nos próximos
dias, para em nome pró-

prio 
- como integrante da

bancada do PMDB - dar

a resposta cobrada pelo
vice-líder do PDS, Ita-

mar Franco encerrou o

seu pronunciamento co-

locando o caminho poli-
tico como solução para os

problemas econômicos,

quando preconizou a elei-

ção direta para a Presi-

dência da República já
em 1985.

Dinarte

adia Pab

renovado

BRASÍLIA - O se-

nador Dinarte Mariz

(PDS-RN) disse ontem,

da tribuna, que o am-

biente político brasi-

leiro atual é diferente e

que os últimos inciden-

tes ocorridos em São

Paulo, 
"a 

primeira
ameaça, a repetição do

passado", foram absor-

vidos naturalmente por
uma classe politica re-

novada, madura e res-

ponsável.

Para Dinarte Ma-

riz, que retorna aos tra-

balhos do Senado após

oito meses, devido a

tratamento de saúde, o

Congresso Nacional,

hoje quase que total-

mente renovado,
"pensa 

e debate, sem

quaisquer injúrias, os

grandes problemas na-

cionais, onde os parti-
dos politicos defendem

os seus ideais com pa-

triotismo e lealdade".

OPORTUNIDADE

Na mesma oportu-

nidade, Dinarte Mariz

exaltou a figura do go-
vernador José Agripino

Maia, do Rio Grande do

Norte, frisando ser ele

uma das expressões

mais capazes, dentro do

atual quadro político.

Depois de

congratular-se com os

novos governadores, Di-

narte Mariz enalteceu a

participação decisiva

do presidente João Fi-

gueiredo no processo de

redemocratização do

Pais, deixando claro

que, atualmente,'os no-

vos dirigentes podem
entender mais concre-

tamente o gesto da mão

estendida de João Fi-

gueiredo.

LIDERANÇAS

- E com alegria que
vejo o Rio Grande do

Norte dar uma verda-

deira lição de civismo

ao Brasil inteiro, esco-

lhendo uma liderança

política nova, como o go-
vernador José Agripino

Maia - salientou Di-

narte Mariz, aue rece-

beu apartes ae apoio

dos senadores José Lins

e Virgílio Távora, am-

bos do PDS cearense.

Já o senador Carlos

Alberto (PDS-RN),
apesar de solidarizar-se

com Dinarte Mariz", as-

sinalou que a politica
do Estado deve ser uni-

ficada, a fim de

novo governador
ter um consenso i

do próprio PDS, apon-

tando Mariz como a fi-

gura mais capaz de pro-
mover a estabilidade

politica.

EDUCAÇÃO

SEXUAL

Curso por correspon-

dência para pais, filhos

educadores e noivo*.

Solicite informações

Caixa Postal 461

Recife - CEP. 60.000

INDÚSTRIA

DE JÓIAS
Onde você pode fazer

a sua jóia sob encomenda

no modelo adequado a seu

bom gosto. Fazemos brin-

cos. anéis, pulseiras, cor-

rentes, alianças, anéis for-

matura etc. em ouro ama-

relo ou branco 18 K, ou nas

linhas de menor valor. Pre-

Viu, para revede

dores. Stilus Jóias. Rua

Nova. 225, s/414, Edf.Soli-

mões. Fone 224.5717.

Traga o desenho e faremos

sua jóia personalizada.

Parente defende José

Undoso de criticas

dos oposicionistas

BACHERT PARA QUEM NAO

ABRE MAO DE QUALIDADE

BRASÍLIA - 0 sena-

dor Raimundo Parente

(PDS-AM) defendeu on-

tem, da tribuna, o ex-

governador do Amazonas,

José Lindoso, de 
"acusa-

ções inconsistentes de gru-

pos interessados em dene-

grir" a sua administração

a frente do Executivo ama-

zonense, onde, segundo

disse, 
"desenvolveu 

um

Srande 
programa em favor

o Estado e de sua popula-

ção".
Raimundo Parente

garantiu que todos os com-

promissos assumidos pela
administração José Lin-

doso observaram a capaci-

dade de endividamento es-

tadual, sendo que os recur-

sos foram aplicados em

projetos básicos, como ser-

viço de água, melhoria de

estradas, construção de es-

colas e infra-estrutura fun-

diária.

DESLEALDADE
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histórico da vida pública
de José Lindoso, o repre-

sentante amazonense sa-

lientou que a sua adminis-

tração foi 
"séria 

e fe-

cunda", com plenas garan-
tias 

políticas para todos".

Informou que José

Lindoso deu prioridade,
entre tantas proposições ao

projeto de desenvolvi-

mento rural integrado,

com destaque para o apro-

veitamento racional das

várzeas.

Na oportunidade,

Raimundo Parente disse

que o PDS, apesar de ter

sofrido revezes no Amazo-

nas, 
"conseguiu 

fazer 4,

entre 8 deputados federais,

11 entre 24 deputados esta-

duais, e ganhar 59 dos 60

municípios existentes".
- Em toda luta parti-

dária há acusações, male-

dicências e interpretações

equivocadas. No Amazo-

nas não poderia ser (Jifer-

nete - finalizou Raimundo

Parente.

M G FRAGOSO COM Rt P

REP KENDALL do BRASIL

Meios Elásticos-'Medidas e compressão correta.'

Produtos Infantis. Esportivos e Hospitalares-

Rua Oervasio Pires,79- FONE: 221. 6022 —

Com Estacionamento Pro'prio-

DISTÚRBIOS DA

ESCOLARIDADE

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU

PROFISSIONALIZANTE

SEM LIMITE DE IDADE

INFORMAÇÕES DAS 8: AS 12 HORAS

AV. ROSA E SILVA 204 F: 231-2126

SUPRIMENTOS PARA MAQUINAS IBM

CORRETIVAS (MODELOS 82 C e 196 C)

FITA: Falwtiteno Corriglwt és Alta FITA: Corretiva (Sistema és
Capacidade para IBM 12 C/1M-C Remo**»)
ESTILO 1 299 096 ESTILO 1 136 433

FITAS ORIGINAIS IBM • FITAS IMPORTADAS
HIGH YELD •ENTREGA IMEDIATA EA DOMICIÍIO

VALIDADE DO PRODUTO ATÉ 11/15* GARANTIA
DE UM ANO • VENDAS A VISTA E FATURAMENTO.

|^| 

miHRDS Tetefona: 224-3216
Rua Ma tia» d* Albuquerque, 223 - Safa 605

^dT^jncofl^rçl^^m^ntòniç^Recif^l^

Clinica de Revisão Médica

Dr. Trindade

ESTÔMAGO • INTESTINOS • FfGADO

DIABETES-OBESIDADE

Diagnóstico precoce do clnoer s do diabetes

DOENÇAS BIO-PSICO-SÔCIO-CULTURAIS

MEDICINA PSICOSSOMATICA

SOCIOTERAPIA

Av. Visconde da Suassuna, 661 • Boa Vitta

Fruta- 991JWWU . Rarifa . PF

«FERNANDO

de 
CNORQN0A

A ILHA DA KANTASI \
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Afora «atamos eom 1 rim Char-
ter Toulemonde por somaaa em
Jato* 737 Vaap, Hoapadagaai aa
Pousada Esmeralda com eaft. ai-
moço o iantar.
Suas opções RETORMU|
SAtDAS

Quinta
Quinta

Qulata D~,ln«#
Faça lofo ma raaarva ao Ml vasa*
Informações • Vindaimim

' 
agente la vlafeaa eu Tamm (Ml)
222-1139 e 222-53U.

FAÇA ÜDOO SUA

RESERVA

Informações e Vendas com a

VFalcontur

falcAo VIAOENS turismo LTDA.
A*- FafTtlro.4267. a. Viegm.RMlfa.PC.
TH». 328 1413- 3261384- 32SS4S9
•*•». Embratur OO 46600 41*

CODEVASF

MINISTÉRIO DO INTERIOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

DO VALE DO SA0 FRANCISCO

AVISO

EDITAL NR 11/81

A Companhia de Desenvolvimento do Vale do Bio
. Franciaco - Codevasf - torna público que receberá no dia
28 de abril de 1983, às 16.00 (quinta horas), ao eeu audi-
tório localizado 8BN-DF 2 Bloco - F - Edifício Central
Brasília - No 14 andar Braeilia - DF, propoetas para ese-
cuçáo de 180 Km de carga* d* arame farpado no projeto
Maiaangano, localizado noa munidpioa de Caea Nova e
Petrolina - Nos Eetadoe da Bahia e Pernambuco.

Edital, eepecificaçòea técnicaa e anexoa, estarfto a
diipoeiçfe doe intereceadoe, na aala 06. térreo no endereço
•cima.

Braeilia. 12 de abril de 1983.

GERENCIA DO DFTO DE ADMINISTRAÇÃO

GERAL.

Vai a Jodo

Na agenda do presi-
dente Joao Figueiredo

esta marcada, para
segunda-feira, uma au-

diencia com o govemador
de Pernambuco, Roberto

Magalhaes. Assunto irre-

cusAvel, o desemprego es¬

ta ra na pauta das convei1-

safoes. Ontem pela ma-

nha, em encontro com

oficiais da Policia Mili-

tar, o governador reve-

lava preocupafao com o

alarmante indice de de¬
semprego na Zona da

Mata, que se estima em

cerca de 30 por cento.

INDtSTRIA

DE JOIAS
Onde voce pode fazer

A sua joia nob encomenda

no modeln adequado a seu

bom prat". Fazemo* brin-

cos. aniis, pulseiras, cor-

rentes, alianpas, aniis for-

matura etc. em ouro ama-

relo ou branco 18 K, ou nas

linhan de menor valor. Pre-

Vim t»>petiaU para revede

dores. Stilus J6ias. Rua

Nova, 225, s/414, Edf. Soli-

moes. Fone 224.5717.

Trago o deaenho e faremos

sua joia personalizada.

REP KENDALL do BRASIL

Meios Elasticas-'Medidas e comprass8o correta.'

Produtos Infairtis. Esportivos e Hospitolares-

Rua Oervasio Pir«,79- FONE: 221. 6022 
'

Com 
Estocionowanto Pro'prio-
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Petebista apela por
regulamentação de

profissões técnicas
BRASÍLIA - O vice-

presidente do PTB,
Cslso Peçanha (RJ), ao
acentuar que milhares de
processos, solicitando re-
fulamentação de profis-
soes, dormem nas gavetas
do ministro do Trabalho,
alertou para a situação dos
técnicos de 1' e 2? graus da
indústria, há anos aguar-
dando aquele ordena-
mento.

Na oportunidade, re-
gistrando as reivindicações
dae associações de São
Paulo (SP) e Volta Re-
doada (RJ), o parlamentar
oposicionista, em nome do
PTB, dirigiu um apelo ás
autoridades competentes,
no sentido de ser, o quanto
antes, regulamentada
aquela profissão.

O deputado Irajá Ro-
drigues (PMDB-RS) anun-
ciou que está apresentando
projeto, visando à revoga-
ção da Lei de Usura, insti-
tuida por Getúlio Vargas
e em vigor até hoje,
modemizando-a pela ex-

clusão da hipótese crimi-
nal das taxas que vão além
de 12 por cento ao ano -

taxa remuneratória do ca-

pitai 
- incluindo em seu

bojo o percentual médio da
inflação dos últimos 12
meses. Segundo ele, 

"tere-

mos então os juros reais de
12 por cento ao ano e não
mais os 200 ou 300 por
cento que chegam a ser co-
brados neste Pais, num
verdadeiro deboche à mi-
séria que ronda os lugares
da imensa maioria do povo
brasileiro".

LEGENDA

Votação apenas na le-
genda partidária, e não
mais nos nomes dos candi-
datos, é o que objetiva o
deputado Tuben Figueira
(PMDB-MS), através de
proposta de emenda ao
projeto-de-lei que institui
o sistema distrital misto,
majoritário e proporcional,
para eleição doe deputados
federais e estaduais.

Marco Maciel

faz campanha

BANHO TERMOESTABILIZADO
REFRATOMETRQ VISCOSIMETRO

A DELTAAPARELHOS CIENTÍFICOS LTDA
Sa. eW.taaaalaiaal,tre-a>jaa>t«a»->a»iaa.MI,»e7a/Mt 2ST1-Sectn

EXCURSÃO

FERIADO DE TIRADENTES

GARANHUNS E PAULO AFONSO

Saída: 21.04 - Regresso: 24.04

Ônibus com ar condicionado, incluindo

todas as refeições, serviço de bordo e guia

acompanhante.

Garanhuns - Hotel Sanatório Tavares Correia

Paulo Afonso - Hotel Belvedere

Preço: Cr$ 55.000,00

Vários planos de financiamento

TRANSCONTINENTAL TUR

Av. Conselheiro Aguiar, 1555 - Loja 01 - Boa

Viagem

Fones: 325-2280 - 325-2274

Embratur: 00991-00-41-8

BRASlUA - O sena-
dor Marco Maciel se en-
contra em plena campa-
nha para conquistar a
maioria do colégio eleito-
ral e, em conseqüência,
sair candidato do PDS á
Presidência da Repú-
blica. O ex-governador de
Pernambuco atua de ma-
neira aberta, inclusive
adotando providências
de um candidato, como,
por exemplo, intensifi-
car sua campanha na

próxima semana junto
aos 914 convencionais.

Ainda ontem, no
"Jornal 

do Brasil", a jor-
nalista Dilze Teixeira,
que acompanha a movi-
mentação politica do sr.
Marco Maciel, comentou
a trajetória do ex-
governador na sucessão
presidencial.

De posse da relação
nominal doe 914 conven-
cionais do PDS que esco-
lherão, no próximo ano, o
candidato do Partido a
sucessão de Figueiredo, o
senador Marco Antônio
Maciel decidiu intensifi-
car esta semana sua cam-

panha à Presidência da
República.

A decisão do senador
- segundo um dirigente
do PDS e o deputado Ino-
cêncio de Oliveira, que se
apresenta como coorde-
nador de sua campanha
na Câmara - foi tomada
logo após longa conversa
com o ex-presidente Gei-
sei, há 15 dias, no Rio, e
um almoço com o secre-
tário particular do Presi-
dente Figueiredo, Heitor
Ferreira, sábado passado.

EXPLICAÇÃO
Embora negue que

esteja em campanha -
"somente 

falarei sobre
este assunto quando o

presidente Figueiredo de-
flagrar o processo suces-
sório" - Marco Maciel
náo desmente sua condi-
ção de candidato. A ami-
eos, ele explica o traba-
lho que vem fazendo no
Congresso - e fora dele -

da seguinte forma, se-
gundo revelou um dos de-
putados, seu eleitor: É
preciso ir trabalhando
com cuidado porque o
candidato do Palácio do
Planalto será aquele que
representar o somatório
das forças do Colégio E-
leitoral.

"Meu 
amigo, você

simpatiza com o senador
Marco Maciel? Já está
comprometido com al-
gum candidato?" Desta
forma, o deputado Ino-
cêncio de Oliveira tem
abordado deputados e se-
nadores no Congresso
Nacional. Ele disse
que, 

"quando 
a resposta

é satisfatória levo os com-

panheiros para conversar
com Marco Maciel".
Nesses encontros, se-

gundo informou, o candi-
dato quase sempre ganha
um voto. E garantiu: 

"Já

temos quase 60 deputa-
dos que apoiam esponta-
neamente a candidatura
Marco Maciel".

PLATAFORMA

Uma das frentes da
batalha do ex-governador
de Pernambuco é a busca
de uma plataforma capaz
de sensibilizar os 914
convencionais. Para isso,
vem tentando obter o
sinal verde do Planalto

para uma reforma consti-
tucional ampla, que sa-
tisfaça não apenas a
classe politica mas, tam-
bém, a todos os segmentos
da sociedade. Com isso
segundo ele confessou a
um auxiliar, haveria o co-
roamento da abertura
politica que se processa e
o PDS tomaria a princi-
pai bandeira das o posi-
ções: a Assembléia Na-
cional Constituinte.

Apesar do excesso de
discrição com a qual tem
cercado sua campanha,
Marco Maciel não conse-

guiu manter em sigilo
seus últimos encontros

políticos, nos quais, se-

gundo o Deputado Ino-
cêncio Oliveira, a pauta
tem sido, invariavelmente
a sucessão presidencial.
Nos últimos dois meses,
ele esteve, pelo menos,
uma vez, com o ex-
ministro Golbery do
Couto e Silva, na agência
do Banco Cidade de São
Paulo, no Setor Comer-
ciai de Brasília. Sobre su-
cessão presidencial, ele
conversou com Tancredo
Neves, no dia 13 de
março passado, quando o

governador de Minas se
despediu do Senado, e no
dia 25 passado, em Re-
cife, durante a reunião da
Sudene, segundo um as-
sessor do governador mi-

Esta notícia você não vai esquecer.

A Soletur chegou ao Recife.
A Soletur existe há vinte anos.
Sáo vinte anos levando turistas por
vários países da América do Sul.
Levando brasileiros de um canto a
outro do pais. fortalecendo os laços
de amizade e a troca de informações
culturais.
Nos confortáveis ônibus SplflaK.
exclusivos da Soletur, muitos
estrangeiros ficaram
conhecendo melhor este
imenso Brasil.
Com sede no Rio. lojas

em 8áo Paulo, Belo Horizonte. Salvador
e agora no Recife, a Soletur confirma
sua liderança no mercado de turismo
brasileiro.
A Soletur agora está mais perto de você.
Náo esqueça disto. B náo esqueça
também que seu agente de viagens tem
todas as excursões Soletur. pelo mesmo

preço que a própria Soletur.
Uma viagem pela Soletur é Inesquecível,

mesmo que você náo
tenha memória

de elefante.*ifiüifes-
Rio de Janeiro • Sáo Paulo • Belo Horizonte • Salvador

Recife: Av. Conde da Boa Vlata. «82 Fone: 231-0711 - Teles (Ml) 1481
Registro Embratur: MM2-03-4M

neiro, voltou a conversar
com Tancredo.

Foi nesta reunião

que Maciel aproveitou

para conversar indivi-
dualmente com todos os

governadores do Nor-
deste e a pauta, segundo
um representante da
bancada pernambucana
que assistiu á maioria das
entrevistas, foi uma só:
sucessão presidencial e o
Nordeste. Há 15 dias,
Maciel foi recebido pelo
Ministro-Chefe do
EMFA, Waldir Vascon-
celos. 

"Uma conversa
muito boa e franca onde

conversamos sobre tudo,
inclusive sobre política",
como revelou o Senador.

Na semana passada
3'-feira, dia 5 - por soli-

citação do governador de
Pernambuco, Roberto
Magalhães, que segundo
uma fonte do PDS queria
demonstrar publica-
mente que estava 

"fe-

chado com Maciel", o se-
nador ofereceu um al-
moço em seu aparta-
mento, ao qual compare-
ceu toda a bancada per-
nambucana no Congresso

14 deputados - e os se-
nadores Aderbal Jurema
e Nilo Coelho.

Desta vez, segundo o
deputado Nilson Gibson
(PDS-PE), Maciel não
falou sobre sucessão, mas
Magalhães - um dos
maiores defensores da
candidatura do seu ante-
cessor - defendeu a ne-
cessidade de a banca-
da manter-se unida na
questão sucessória
e trabalhar um nome
de interesse do Nor-
deste. Na noite desse
mesmo dia, o senador
Nilo Coelho retribuiu o
convite de almoço com
um jantar em sua resi-
dência na Península dos
Ministros, com a pre-
sença dos senadores
Marco Maciel e Virgílio
Távora, do deputado
Nelson Marchezan e do
governador Roberto Ma-

galhães. O cardápio: su-
cessão presidencial, de
acordo como um dos par-
ticipantes.

Na quinta-feira pas-
sada, dia 7, as pessoas
que queriam falar com o
senador Marco Maciel
em seu gabinete no Se-
nado tiveram que esperar
até as 16 horas.

Teixeira
ameaça
repórteres

PORTO VELHO -

O jornal 
"O Estado de

Rondônia", um dos

quatro diários desta Ca-

pitai, publicou ontem

que o governador Jorge
Teixeira de Oliveira
ameaçou os seus profis-
sionais, chamando-os
de moleques e aeu-
sando-os de confun-
direm liberdade de im-

prensa com licenciosi-
dade. Antes de viajar

para São Paulo e
Brasília, Jorge Teixeira
discursou no auditório
do Palácio Presidente
Vargas, criando o Con-
selho Estadual de Ciên-
cia e Tecnologia, subs-
tituiu três secretários
(Planejamento, Fa-
zenda e Casa Civil),
criou a Companhia de
Habitação do Estado e
nomeou os conselheiros
do Tribunal de Contas
do Estado, órgão criado

por decreto-lei.
Boa parte do dis-

curso governamental foi

para comentar o com-

portamento de 
"O 

Es-
tado de Rondônia", um

jornal, segundo ele,
"que está passando dos
limites", salientando

que 
"de forma debo-

chada, vem procurando
denegrir a imagem do

governador. Não sei se
terei força, se terei
equilíbrio para me sus-
tentar, me agüentar,
diante de tanta velei-
dade, de tanta imorali-
dade que vem sendo pu-
blicada em termos de
imprensa livre" - fri-
sou.

O jornal publicou,
no dia da chegada do

presidente João Figuei-
redo, os escândalos de
Rondônia, segundo
apurou sua reportagem,
e deu espaço a parlamen-
tares oposicionistas que
pediam a substituição
do coronel. Paralela-
mente, eclodia uma
crise no PDS local, com
ásperas trocas de notas

pela imprensa, entre o
deputado federal Ra-
chid Jaudy (PDS-RO) e
o senador Claudionor
Roriz, também do PDS,

presidente regional do

partido.
Irritado, antes de

viajar, o coronel lamen-
tou que se confunda li-
berdade de imprensa
com canalhice 

"e 
a

gente tenha que aturar
isso.

Senadores aprovam,
sem emenda*! projeto
sobre prorrogação

SINDICATO DA INDUSTRIA
DO AÇÚCAR,

NO ESTADO DE PERNAMBUCO
CGC. 11.012.986/0001-36

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI-

NARIA

1» e 2* Convocações

O PRESIDENTE DO SINDICATO DA

INDÚSTRIA DO AÇÜCAR, NO ESTADO

DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições

que lhe confere a alínea 
"a" 

do artigo 14, dos

Estatutos Sociais, e atendendo a decisão unâ-

nime tomada pela Diretoria deste Órgão e As-

sociados presentes à reunião em 11.04.83, con-

voca todos os Associados para participarem
de Assembléia Geral Extraordinária, a ser re-

alizada no dia 18 de abril de 1983, às 17:00 ho-

ras, em sua sede social localizada no Cais da

Alfândega n? 130, nesta cidade, a fim de deli-

berarem sobre os seguintes assuntos:

a) Análise de proposta a ser formulada

aos sindicatos de trabalhadores da cana e do

açúcar e álcool, para, consoante autoriza a Lei

n' 4.923, de 28.12.65, ficar reduzida, têmpora-

riamente, a jornada normal ou do número de

dias de trabalho, com a conseqüente alteração

temporária da remuneração;

b) Autorização á Diretoria para conduzir

os entendimentos necessários para firmar

convenção ou acordo coletivo de trabalho

nesse sentido;

c) Outros assuntos correlates ou de inte-

resse da Classe.

A Assembléia Geral poderá, se for o caso, ou-

torgar poderes à Diretoria do Órgão para sub-

meter o assunto à Justiça do Trabalho, bem

como para firmar acordos judiciais.

Não se verificando o comparecimento

previsto no artigo 13 dos Estatutos Sociais

para a Assembléia se instalar em 1» Convoca-

ção, fica a classe convocada para se reunir em

2* Convocação, ás 18:00 horas, do mesmo dia,

quando as decisões serão tomadas pela maio-

ria dos votos dos associados presentes, nos ter-

mos do dispositivo estatutário invocado.

Recife, 12 de abril de 1983

a) GILSON MACHADO GUIMARÃES

FILHO Presidente

BRASÍLIA - O Se-
nado aprovou ontem,
sem emendas, o projeto
Nilson Gibson, que pror-
rogou por 2 anos o man-
dato dos atuais diretórios
municipais dos partidos
políticos, matéria que vi-
nha sendo discutida em
regime de urgência.

O PMDB, através do
líder Humberto Lucena
(PB) e dos senadores Ita-
mar Franco (MG), Af-
fonso Camargo (PR) e
Pedro Simon (RS),
manifestou-se contra a
proposição, por entender

que ela atenta contra o
esforço no sentido da
abertura democrática.
Em favor do projeto,
levantou-se o líder do
PDS, Aloysio Chaves
(PA).
EMPRÉSTIMOS

Na mesma ordem-
do-dia, o Senado aprovou
autorização de tomada
de empréstimo pela Pre-
feitura Municipal de Ca-
xambu, Minas Gerais,
no montante de Crf
123.939.000,00. \ Prefei-
tura Municipal do Rio
Claro, em São Paulo, foi,

por sua vez, beneficiada
com a aprovação de em-

préstimo externo da or-
dem de 10 milhões de
dólares. Já o Município
de Ilhéus, na Bahia, teve
autorizado empréstimo
de Crl 218.094.000,00.

Foram da mesma
forma aprovados 2 pedi-
dos de empréstimos soli-
citados pela Prefeitura
Municipal de São Paulo,
sendo um no valor de
Crf 615.170.500,00 e ou-
tro da ordem de Crf
493.771.000,00.

SANTILLO

A reuuerimento do
senador Henrique San-
tillo (PMDB-GO), o Se-
nado também aprovou o
desarquivamento de 12

projetos de autoria do re-

presentante goiano, a
maioria dos quais volta-
dos para o interesse so-
ciai.

Ao final da ordem-
do-dia, o Senado aprovou

pedido de autorização

para oue o senador Ju-
tahy Magalhães (PDS-
BA) se ausente do País,
acompanhando o presi-
dente da República em
sua visita ao México, pre-
vista para a segunda

quinzena deste mês.

Comissão de Justiça acata
o substitutivo de Badaró

BRASÍLIA - Contra
os votos dos representan-
tes do PMDB, a Comis-
são de Constituição e
Justiça do Senado apro-
vou substitutivo do sena-
dor Murilo Badaró (PDS-
MG) aos projetos dos se-
nadores Tarso Dutra
(PDS-RS) e José Sarnev

(PDS-MA) regulamentan-
do as eleições pelo sistema

do voto distrital, majori-
tário e proporcional, no
País.

Dispõe o substitu-
tivo que a eleição para a
Câmara dos Deputados e
Assembléias Legislativas
obedecerá ao sistema dis-
trital, majoritário e pro-
porcional, observando o
disposto no Código Elei-
toral e na Lei Orgânica
dos Partidos Políticos.

DIVISÃO

Cada Estado será di-
vidido em distritos para
efeito de aplicação da
eleição majoritária distri-
tal, observando as se-

guintes normas: 1) para a
Câmara dos Deputados,
o número de distritos
será igual a dois terços
dos lugares a preencher,
elevando-se a unidade
superior quando o nú-
mero for ímpar; 2) para a
Assembléia Legislativa,
cada distrito terá dois lu-

gares a preencher.
Os Territórios cons-

tituirão distrito único,
com número de cândida-
tos estabelecido nos ter-
mos do parágrafo 3 do ar-
tigo 39 da Constituição,
processando-se a escolha
dos eleitos e suplentes res-

pectivos pela totalidade
dos sufrágios apurados
em toda a área.

Estabelecida a re-

presentação majoritária
distrital para a Câmara
dos Deputados e Assem-
bléias Legislativas, os lu-

gares a serem preenchi-
dos pelo sistema propor-
cional, de acordo com o
substitutivo, serão equi-

valente ao excedente que
couber a cada Estado.

COMPETÊNCIA

A divisão de Estados
em Distrito, de acordo
com o substitutivo de
Murilo Badaró, será feita
pelos respectivos Tribu-
nais Regionais Eleitorais,
até dois meses após a fi-
xação do número de de-

putados pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Essa
divisão de cada Estado
somente poderá ser alte-
rada após o resultado de
cada censo decenal.

Prevê a matéria que
o Tribunal Regional Elei-
toral notificará os parti-
dos políticos para que
apresentem, no prazo im-

prorrogável de 30 dias,
suas propostas para a di-
visão distrital. Estabele-
cida esta, poderá ela ser
impugnada, fundamen-
talmente pelos partidos
políticos, no prazo de 20
dias perante o TRE, com
recurso ao TSE no caso
da recusada a impugna-
ção.

DISTRITOS
Os Distritos serão

formados levando-se em
conta os seguintes cri-
térios: contigüidade da
área geográfica, equiva-
lência do número de
eleitores; homogénei-
dade sócio-económico-
cultural. Equivalência do
número de eleitores;
homogeneidade sócio-
econômico-cultural. E-

quivalência do nume-
ro de habitantes; uni-
dade das zonas eleito-
rais. Será vedada a divi-
são territorial do munici-

pio para integrar distritos
diferentes. A sede do dis-
trito eleitoral será o mu-
nicipio de maior popula-
ção e as regiões metropo-
litanas definidas em Lei
constituirão distritos úni-
cos, representados ideal-
mente por tantas unida-
des distritais quantas
lhes sejam cabíveis.

Amin marca audiência
com Figueiredo após

falar com ministros
FLORIANÓPOLIS

O governador de Santa
Catarina, Esperidião
Amin, será recebido em
audiência pelo presidente
João Figueiredo, hoje,
âs 16h30m, após man-
ter contatos com o
secretário-geral do Mi-
nistério do Planeja-
mento, FIávio Pécora. e
com os ministros Leitão
de Abreu, da Casa Civil,
e Waldir Arcoverde, da
Saúde. Esperidião Amin

pretende, no encontro,

expor ao chefe da Nação
o quadro econômico-
financeiro do Estado. Ao
mesmo tempo em que
apresentará sugestões
para resolver os princi-
pais problemas que os ca-
tarinenses enfrentam no
campo político, o gover-
nador levará a posição da

bancada do PDS quanto
á questão sucessória.

Esperidião Amin
frisa que neste aspecto o
PDS está coeso e unifi-
cado e que a atitude de
levar o fato ao conheci-
mento do presidente,
deve-se ao papel prepon-
derante de Figueiredo na
abertura política do País,
"o 

que lhe confere cré-
dito', destaca o governa-
dor.

Esperidião Amin já
se encontra em Brasília,
acompanhado de assesso-
res e parlamentares do
PDS, e ontem mesmo
teve audiência com os
ministros Hélio Beltrão,
dc Previdência .Social, e:
(JfiTaldino Severo, do»
transportes, além de al-
moçar com o ministro
Delfim Netto, do Plane-
jamento.
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Criação de CPI
ativa debates

A criação de Comis-
soes Parlamentares de
Inquérito é tema que
mais vem movimentando
o plenário da Assembléia
Legislativa no momento,
provocando inclusive
desentendimentos entre
componentes das banca-
das governista e da Opo-
sição. Os integrantes da
bancada do PMDB a
todo o momento exter-
nam a sua revolta com o
fato de o PDS ter patroci-
nado a constituição de
quatro CPIs de uma vez,
as quais, juntamente
com a das Estatais, de
iniciativa do PMDB,

preenchem o número re-

f.imental 
para a presente

egislatura, impossibili-
tando a criação, neste
ano, de outras mais.

Além da CPI das Es-
tatais, de iniciativa do
PMDB, foram criadas as
que vão estudar a crise da
indústria têxtil, constru-
ção civil, do desemprego
e da indústria açucareira.

De todas as CPIs
criadas, a que está fa-
dada a produzir maior

polêmica 
entre as duas

bancadas é justamente a

que vai abordar o desem-

prego no Estado de Per-
nambuco e mais particu-
larmente na Região Me-
tropolitana do Recife. Ê
que o tema desemprego
na Assembléia Legisla-
tiva vem sendo explorado
mais pelos governistas do

que pelos integrantes do
PMDB, estes permanen-
temente sob "fogo 

cer-
rado" dos deputados do
PDS, que exploram exa-
tamente as demissões fei-

tas por prefeitos do
PMDB nos municípios
da érea metropolitana.

DEMISSÕES

A propósito das de-
missões nos municípios
da área metropolitana, o
deputado José Luís
Melo, autor do reaueri
mento que criou a CPI do
desemprego, diz que as
denúncias são feitas em
função das portarias nos

quadros de aviso das res-

pectivas prefeituras, e do
conhecimento que se
apurou da vida dos demi-
tidos, 

"muitos deles com
vários anos de serviço pú-
blico municipal".

"No 
caso específico

de Jaboatão" - diz o de-

putado José Luís Melo -,
"muitos dos demitidos
estavam de férias ou li-
cenciados por questão de
saúde, e até gestantes,
fato que ocorre à revelia
de toda a legislação tra-
balhista, sem que se lhes
desse nenhuma oportuni-
dade de defesa".

Segundo o parla-
mentar pedessista jaboa-
tonense, a CPI tem o ob-

jetivo de atuar, usando
dos meios de que a As-
sembléia Legislativa dis-

põe, da verificação, no lo-
cal dos fatos, com to-
mada de depoimentos
dos prejudicados."O 

que se precisa in-
vestigar, ainda - e a CPI
vai ter condição de fazê-
lo -, é se o objetivo destas
demissões foi como ale-

gam os prefeitos peeme-
debistas, para equilibrar
as finanças de seus mu-
nicípios ou se, como os

fatos indicam, para subs-
tituir os funcionários de-
mitidos, por outros com-

panheiros apadrinhados
e apaniguados da nova
administração. Digo isso

porque tenho noticia de

que em Jaboatão, por
exemplo, uma Secretaria
(Viação e Obras) teve
três de seus funcionários
demitidos, contratando-
se, em contrapartida, 13
novos funcionários, fi-
cando bem claro que o
empreguismo, de que
tanto falam, está sendo
realizado agora", diz José
Luís Melo.

LONGMAN
PROTESTA

O deputado Sérgio
Longman, ao manter o
seu posicionamento cri-
tico á criação das CPIs
propostas pelo PDS, en-
fatizou oue compete
ao Legislativo fisca-
lizar os atos dos ór-

gãos do Poder Execu-
tivo estadual, argumen-
tando que as quatro CPIs

propostas pelo PDS "náo

visam fiscalizar ou invés-
tigar, mas estudar pro-
blemas de ordem econô-
mica e social".

"O 
instrumento par-

lamentar (CPI) não pode
ser utilizado indiscrimi-
nadamente, sob pena de
esvaziar-se o Legislativo

pelo .seu uso indevido.
Neste caso, a ação dos

parlamentares do PDS
não se coaduna com o es-
forço que estamos fa-
zendo de lutar pelo forta-
lecimento e valorização
do Legislativo".

Presidente justifica iniciativa
O presidente da As-

sembléia Leçislativa, de-
putado Felipe Coelho,
disse, ontem, estranhar
as críticas de deputados
do PMDB à iniciativa da
bancada do PDS de insti-
tuir quatro Comissões
Parlamentares de In-
quérito, para uma avalia-
ção aprofundada da crise
das indústrias têxtil, da
construção civil e açuca-
reira e do desemprego.

Lembrou o deputado
Felipe Coelho que todas
elas dizem respeito a pro-
blemas que no momento
são os mais agudos com

que se depara não só Es-
lados de Pernambuco,
mas toda I região nordes-
tina. "e assim, não se jus-
ti ficam as críticas dos
ilustres deputados do
PMDB. sob a improce-

dente acusação de que se
tenta esvaziar a iniciativa
de sua bancada, que
criou a CPI das
estatais".

Observando que os
temas propostos para as
quatro comissões se in-
tercomplementam, so-
bretudo o desemprego,
conseqüência justamente
da crise que se abate so-
bre o setor industrial do
Estado, o deputado Fe-
lipe Coelho refutou o ar-
eumento de que a Assem-
bléia Legislativa não tem
condições de agilizar
cinco CPIs ao mesmo
tempo, enfatizando não
duvidar da competência
dos parlamentares dos
dois partidos que as cons-
tituirão.

"Todos 
aqui", disse

o deputado Felipe Coe-

lho, 
"já 

deram prova de
que estão plenamente
conscientizados do grave
momento que o País atra-
vessa, e para se verificar
essa conscientização cí-
viça é só atentar para o
teor dos pronunciamen-
tos que se têm sucedido
na tribuna do nosso Le-
eislativo, de parte de par-
lamentares do Governo e
da Oposição. Assim, se
há essa preocupação de
todos quanto ao mo-
mento crucial que atra-
vessamos. por que então
duvidar da capacidade de
nossos parlamentares

quanto ao desempenho
dessas CPIs, que outra
intenção não têm senão a
de adquirir melhor co-
nhecimento ainda a res-
peito dos nossos proble-
mas?".

Joaquim Francisco reúne-se
com vereadores governistas

O prefeito Joaquim
Francisco reúne-se hoje,
a partir das 11 horas, no
seu gabinete, no Palácio
Rio Capibaribe, com a
bancada do PDS na Câ-
mara Municipal. Ele fa-
lará das prioridades de
sua administração, esta-
belecidas na semana pas-
sada, quando se reuniu,
pela pnmeira vez, com o
seu Secretariado.

O chefe do Execu

tivo municipal, que re-
tornou ontem à noite de
Brasília, onde se encon-
trava desde a última
segunda-feira, vai expor
também aos vereadores
os resultados de sua pri-
meira visita à Capital Fe-
deral onde acompanhou,

junto aos Ministérios, o
andamento de projetos
de interesse do Munici-
pio do Recife.

O prefeito Joaquim

Francisco visitou, du-
rante três dias, os minis-
térios do Interior, Fa-
zenda, Planejamento,
Transportes e Trabalho,
não somente para saber
do andamento de proje-
tos, mas também para
expor a situação do Mu-
nicípio que governa, ne-
cessitado de recursos que
possam assegurar a con-
clusão das obras inicia-
das.

Líder acha prefeito descortês
O líder da bancada

do PMDB na Câmara,
vereador Edson Miranda,

protestou ontem contra a
atitude que considerou
descortês, do prefeito
Joaquim Francisco, que,
ausentando-se do Recife,
não comunicou o seu
afastamento do cargo ao
Poder Deliberativo. Ele
lembrou que, ao visitar
aquela Casa, o prefeito
havia manifestado a in-
tenção de manter boas
relações com os vereado-
res, comprovando no en-

tanto, agora, que não ha-
via sinceridade em tal a-
firmativa.

Reconhecendo que
existe uma determinação
legal que permite ao pre-
feito ausentar-se da ci-
dade até o prazo máximo
de 15 dias, sem que seja
obrigado a informar á
Câmara, Edson Mi-
randa, entretanto, lem-
brou que existem algu-
mas regras de cordiali-
dade que deveriam ser

preservadas. Em sua opi-
nião, trata-se de uma

questão de ordem ética.
O líder do PMDB

disse não saber a quem
atribuir tamanha falta de
urbanismo, se á inexpe-
riência e incompetência
dos assessores munici-

pais, se ao próprio pre-
feito, que decidiu seguir
os caminhos traçados por
aquele que o nomeou,
isto é, pelo governador
Roberto Magalhães, qua-
lificado ontem por Edson
Miranda como 

"preten-

sioso, arrogante, vaidoso
e incompetente".

Presidente do PTB acusa
Wilson Campos de suspeito

O presidente regio-
nal do Partido Traba-
lhista Brasileiro, Ricardo
Vieira Santos, lamen-

tou as preocupações do
deputado Wilson Cam-

pos em relação aos desti-
nos do PTB, mas ressal-
tou que 

"o sr. Wilson
Campos, dos parlamen-
tares, é o único que náo
tem credencial para sus-

peitar ou tachar de "trai-

ção" qualquer atitude

que venha a ser tomada

pela presidenta Ivete
Vargas, em relação ao
PTB".

Ricardo Vieira San-
tos disse que é estranha-
vel que o ex-senador Wil-
son Campos venha co-
brar identidade do PTB,

quando ele já foi da
UDN, da Arena, do PP, e
agora está 

"dando uma
de peemedebista", sem-

pre aproveitando as opor-

tunidades políticas do

momento para suas filia-

ções. O dirigente regional

petebista rebateu qual-
quer tentativa ou insi-
nuação de que as coliga-

ções partidárias que es-
tão em discussão entre o
PTB, PDS e os demais
Partidos sejam fruto de

Qualquer 
traição de parte

a agremiação fundada

por Getúlio Vargas.
-O que a deputada

Ivete Vargas está fazendo
e justamente apontar
condições ao Governo,
como a retirada do de-
creto salarial, que vem

prejudicar os trabalhado-
res; pedir a regularização
da lei de greve e a liber-
dade para os sindicatos

que hoje são atrelados ao
Governo através dos ins-
trumentos do Ministério
do Trabalho. E pergun-
tou: 

"Como exigências
dessa natureza podem ser
entendidas, ou pelo me-
nos objeto de suspeita da

parte de qualquer parla-
mentar? Ainda mais in-

justo - completou - é
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José Camargo defende a reeleição do presidente

Camargo afirma que o

general Figueiredo
não quer ser reeleito

"Não sou candidato
à reeleição. Minha inten-

ção é sair daqui para No-
gueira". Este foi o desa-
bafo que o presidente
João Figueiredo fez, na
semana passada em
Brasília, segundo infor-
mou ontem o deputado
José Camargo (PDS-SP),

que almoçou com o chefe
da Nação, há alguns dias,
na Granja do Torto.

O encontro ocorreu
antes de Camargo viajar ao
Nordeste ondé~tenta, no
momento, apoio para a
sua emenda constitucio-
nal, que propõe que o

presidente, governadores
e prefeitos possam ser re-
eleitos. Mesmo assegu-
rando que não pretende
continuar na Presiden-
cia, Figueiredo, segundo
o parlamentar, deu sinal
verde para que Camargo
trabalhe a apresentação
da emenda. E que o pre-
sidente acha a iniciativa
de Camargo democrá-
tica, ética e oportuna.

Camargo relatou es-
sas informações, ontem,
em entrevista no Palácio
das Princesas, após ai-
moçar com o governador
Roberto Magalhães, que
pessoalmente é contra a
medida por achar que ai-
gumas autoridades pos-
sam agir mais como can-
didatos do que como ad-
ministradores, caindo no
risco de realizar obras e-
leitoreiras.

APOIO

"Então - ressaltou o

parlamentar paulista -,

nós precisamos de apoio
das oposições. E para sa-
tisfaçao nossa, lemos inú-
meras entrevistas nos jor-
nais, de lideranças oposi-
cionistas mostrando-se
favoráveis. Hoje mesmo
(ontem) nos jornais de
Pernambuco, eu registro
com satisfação a posição
do deputado Sérgio Mu-
rilo e de vários outros li-
deres, como o deputado
paranaense Sebastião
Rodrigues e até do pró-
prio Lula, do PT,
apoiando a reeleição dos
executivos".

O deputado admitiu

que os oposicionistas fa-
zem restrições, 

"uns 
de-

sejando a reeleição com a
eleição direta para presi-
dente da Republica, ou-
tros no sentido de que ela
passe, mas que volte o
Parlamentarismo no Bra-
sil. Enfim, uma série de
coisas que poderemos ne-

gociar a nível de comis-
são mista, porque
quando a Emenda estiver
tramitando, nós nomea-
remos a comissão de se-
nadores e deputados que
irá apreciar a proposição
e as subemendas apre-
sentadas pelos oposicio-
nistas".

José Camargo visi-
tara todo Nordeste para
manter contatos com os

governadores e lideran-
ças políticas, com res-

peito à Emenda de sua
autoria. Encerrará suas
visitas no final da pró-
xima semana, indo aos
Estados de Mato Grosso

quando o assunto vem de

parte de quem, por suces-
sivas vezes, utilizou da

prática de 
"mudanças",

e ninguém nunca suspei-
tou de seu comporta-
mento político", acen-
tuou.

Para o sr. Ricardo
Vieira Santos, o compor-
tamento de fiel de ba-
lança que se está atri-
buindo ao Partido Tra-
balhista Brasileiro, mais
cedo ou mais tarde, pode-
ria provocar maiores in-
teresses de parte do
PMDB. O certo é que as
colocações da deputada
Ivete Vargas são positi-
vas para os trabalhadores
e ninguém virá a perder
entre as conquistas para
a democracia se 

"o Go-
verno retirar do Con-
gresso as alterações da
Lei Salarial, permitir a

greve e dar liberdade aoe
sindicatos para organiza-
rem sua comunidade de
classe".

e Santa Catarina. Numa
segunda etapa de conta-
tos, estará com os gover-
nadores da Oposicio,
como Franco Montoro,
José Richa e Leonel Bri-
zola.

O parlamentar ex-

Ítlicou 
que a tese da ree-

eição implica, necessa-
riamente, em dar uma
nova opção ao eleitor no
sentido de prestigiar os
bons administradores.
"E o caso do governador
Roberto Magalhães, que,
num período de quatro
anos, acreditamos, fará
uma boa administração,
porque nós já o conhece-
mos pessoalmente".

Ressaltou ainda que,
em última análise, 

"o

que nós queremos fazer é
aperfeiçoar a democra-
cia, já que estamos rede-
mocratizando o País, e
oferecer mais uma opção
ao eleitor para que ele

possa prestigiar os com-

petentes administrado-
res".

Abordado quanto às
negociações que vêm
sendo mantidas a nivel
de Senado, nesse sentido.
Camargo disse que so
conversou com alguns se-
nadores, ocasionalmente,
como o caso de Odacir
Soares e José Lins, que,
segundo afirmou, se pro-

puseram a assinar. 
"Pre-

tendo iniciar oe contatos
com os senadores logo

que acabar de completar
as 160 assinaturas dos de-

putados federais", expli-
cou.

Apesar de pertencer
à comissão executiva do
PDS, que delegou poder
ao presidente Figueiredo

para deflagrar o processo
sucessório, no melhor
momento, José Camargo
fez questão de registrar,
"com satisfação, o apare-
cimento de uma outra
candidatura á Presiden-
cia da República, a do
nosso querido amigo
Marco Maciel, que foi,
sem dúvida, um grande
governador que Pernam-
buco teve".

"Mas, 
nesse ins-

tante, para nós, membros
da Executiva Nacional, é
difícil tratar do assunto
ou mostrar simpatia por
qualquer candidato, já
que delegamos ao presi-
dente da República ficar
focalizando formalmente
este problema", desta-
cou. E acrescentou:

"Porém, 
de qualquer

maneira, registro o nome
de Marco Maciel porque,
no momento oportuno,
tenho certeza, será um
nome de grande relevân-
cia para nós discutirmos
a nível de presidência-
veis". O deputado pau-
lista disse, em seguida,
referindo-se à sua
Emenda, estar otimista

quanto a sua aprovação.
Acho que chegou a hora

de sentarmos à mesa com
as oposições para estu-
darmos não so a minha
proposição, mas qualquer
emenda à Constituição

que concorra para o aper-
feiçoamento da democra-
cia .

Vereador propõe que
Lei de Segurança
seja reformulada

Gomes de
Sá morre
no Recife

¦Aos 82 anos, fale-
ceu, ontem às 18 horas,
em sua residência de
Campo Grande, o ex-
deputado José Gomes
de Sá, que exerceu o
mandato por quatro le-

gislaturas, a partir de
1946, e foi fundador do
PTB em Pernambuco.
Coletor estadual apo-
sentado, o ex-deputado
foi vitimado por com-

plicações de um der-
rame cerebral que o
acometera há seis me-
ses. Seu corpo será ve-
lado até hoje pela ma-
nhã em sua residência e
depois transportado

para a Assembléia Le-
gislativa, de onde par-
tira o enterro, às 10 ho-
ras, para o Cemitério de
Santo Amaro.

O POLÍTICO

José Gomes de Sá
foi deputado numa
época em que o parla-
mentar náo desfrutava
das mordomias que tor-
nam mais fácil a repre-
sentaçáo popular.
Constituinte em 47,
àquela época o Palácio
Joaquim Nabuco não
contava nem com ar-
condicionado. Muito
menos com chapa-
branca. E poucos eram
os parlamentares que

ruíam 
carro particu-

O Pais sairá da di-
tadura de Vargas e os
constituintes de Per-
nambuco se nivelavam
no desconforto de um
velho casarão. Mas abs-
traiam essa condição e
se igualavam na defesa
de seus pontos de vista,
de suas reivindicações.

Gomes de Sá - este
seu nome parlamentar -

se considerava um 
"de-

putado sertanejo". Não
só porque nascera em

pleno Sertão, na cidade
de Custódia, mas tam-
bém porque, como cole-
tor, percorreu a região e
às suas dificuldades in-
corporou as dos seus ir-
mãos de chão crestado,
e desassistido pelo Go-
verno.

Elegeu-se pela pri-
meira vez em 47 e por
mais três mandatos -

50,54 e 58-voltou à As-
sembléia Legislativa.
Com os votos dos serta-
nejos, dos seus irmãos,
dos seus 

"compadres" e
"afilhados".

Com persistência
defendia seus rincões.
Não só na tribuna da
Assembléia, como em
suas peregrinações,
diárias quase, pelas Se-
cretarias de Estado,

principalmente a de
Agricultura. Sem título
universitário, era um
autodidata que 

se for-
mou na escola da vida.
No contato perma-
nente.

E deputado ele foi
até quando o tempo

permitiu. Não própria-
mente o tempo, mas as
condições, que muda-
ram. O jipe foi substi-
tuido pelo avião. O tra-
balho, pelo dinheiro,

pela compra de votos.
José Gomes de Sá

deixou os filhos Gari-
baldi (jornalista), José
Péricles (médico) e
Wellington (funcionário
público), o quarto, Luís
Rildo, faleceu há pou-
cos anos. De sua autoria
foi o livro 

"Manual do
Fiscal de Rendas". Nos

próximos dias, será
inaugurado, com o seu
nome, um açude pú-
blico em Sertánia, que
foi, aliás, uma perma-
nente preocupação sua
como deputado.

O único tema de ca-
ráter institucional deba-
tido na sessão de ontem
na Câmara Municipal do
Recife foi relativo á Lei
de Segurança Nacional,

quando o vereador Pedro
Laurentino (PMDB),
com o apoio da vereadora
Edna Costa (PMDB), de-
fendeu a revisão da atual
Lei. Fez inicialmente,
uma digressão histórica
dos fatos ocorridos desde
a eclosão do movimento
de 1964, culminando com
a denúncia de persegui-
ções políticas atuais.
Para Laurentino, assim
deve ser entendida o que
considera como ameaça
de enquadramento na
LSN de jornalistas doe
semanários nacionais
"Voz 

da Unidade", 
"Tri-

buna da Luta Operária"
e 

"Hora 
do Povo ,

Em aparte, o verea-
dor Pedro Eurico de Bar-
ros (PMDB) discordou do

posicionamento de Pedro
Laurentino, afirmando
que a atual LSN deve ser
simplesmente abolida e
náo apenas revisada, pois
entende que se trata de
um instrumento de inter-
venção direta do imperia-
lismo internacional nos
assuntos internos do

País, inspirado nas aca-
demias militares norte-
americanas.

Todavia, o vereador
Pedro Laurentino insis-
tiu na sua posição e
acrescentou que um pais
nio pode deixar de ter
sua Lei de Segurança in-
tema, mas que esta deve
ser, no caso brasileiro,
voltada para a segurança
do Pais em vista de
ameaças externas e para
evitar que 

"continuemos

sendo o quintal dos ban-

queiros internacionais".
Entende que nio é neces-
sário abolir a atual LSN.
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Drayton protesta
contra prisão do

polonês Lech Walesa
O deputado Dray-

ton Nejaím, do PDS,
ocupou ontem a tribuna
do Legislativo para pro-
testar contra a prisão
arbitrária do líder tra-
balhista polonês Lech
Walesa, determinada

pela ditadura existente
na Polônia. Durante o
seu pronunciamento, o

parlamentar estranhou
o silêncio daqueles que
habitualmente são os

primeiros a invectar

contra eventuais direi-

tos humanos feridos e

contra outras formas de

opressão policial ou

política.

O episódio interna-
cional serviu para o de-

putado Drayton Nejaim

traçar um paralelo 
-

vantajoso para o Brasil -

referente às ditaduras
socialistas e o regime de

liberdades democráti-
cas existente em nosso

país.
Aqui, cada um diz

o que quer, tanto faz do
ministro, do presidente
ou do governador; e
tudo fica por isto
mesmo. Lá, um cérebro

doentio no Poder, deter-

mina a prisão sumária -

e até as morte - de

quem o contraria" - fri-

sou o parlamentar, fa-

zendo questão de que
conste nos Anais da

Casa o repúdio ao di-
reito de opção, ferido na

pessoa do líder polonês.

GOVERNO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

SECRETARIA DE AGRICULTORA

COMPANHIA DE SEMENTES E MUDAS DE PER-
NAMBUCO - SEMEMPE

CGC.: 11.628.429/0001-72

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AVISO AOS ACIONISTAS

Ficam convidados os senhores acionistas da Compa-
nhia de Sementes e Mudas de Pernambuco - SE-
MEMPE, para se reunirem em Assembléia Geral Ex-
traordinária, em primeira convocação, a realizar-se no
dia 26 do corrente més, is 15:00 horas, em sus sede so-

ciai, i Av. Caxangá, 3388, Cordeiro, nesta cidade, a fim

de deliberar sobre:
a. Reforma do Estatuto Social) modificação dos artigos 17

(dezessete), 18 (dezoito) e 20 (vinte);
b. Eleição dot membros dos Conselhos de Administração

e Fiscal, com a fixação das respectivas remunerações,
inclusive dos membros da Diretoria;

c. Outros assuntos correlatas • do interesse social.

Recife, 12 de abril de 1983

MÜCIO DE BARROS WANDERLEY

Diretor Presidente

MINISTÉRIO DO INTERIOR

hf COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
___= DO VALE DO SAO FRANCISCO

I W I PROCEDIMENTO DE COMPRAS
'codevasf E 

CONTRATAÇÕES---_— AVISO

TRANSFERENCIA/ADIAMENTO
EDITAIS NRS 05 E 06/83

A Codevasf, por sua divisão de licitações,
comunica aos interessados que o procedi-
mento de compras e contratações objeto dos
editais Nrs 05 e 06/83, para cessão de áreas ir-
rigadas com vistas à implantação de em-

preendimentos agroindustriais e agrícolas, res-

pectivamente, no projeto Massangano locali-

zado nos municípios de Petrolina s Casa
Nova, nos Estados de Pernambuco e Bahia,

anteriormente marcada para 25 corrente, foi

transferida, por motivo de ordem administra-
tiva, para o dia 17 de maio próximo, no
mesmo horário e local mencionados no edital
convocatório.

Brasília, 13 de abril de 1983.
GERÊNCIA DO DEPTO DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL

MALHARIA INDUSTRIAL
DO NORDESTE S.A.

C.G.C. N» 10.950.137/0001-60

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas a se reunirem
em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de
sbrü de 1983, *. 10:00 hora., em sua tede social, à Rodovia
PE-18. km 2, Paulista, PE, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia:

a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Dt-
monst rações Financeiras, referentes ao Exercício
Social encerrado em 31-12-82;

b) Destinação do resultado do exercício;
c) Aprovação do aumento do Capital Social para Crf

2.039.582.876,00, através a incorporação de Cri
1.008.277.663,70, correspondente à parte do saldo
da conta "Reserva de Capital - Correção Mone-
tária do Capital Realizado", e conseqüente eleva-
ção do valor nominal da ação de Crt 6,27 para Cr$
12.40 e alteração do Art. 5" dos Estatutos Sociais;

d) Eleição dos membros da Diretoria para o triénio
1983/1984/1985 e fixação dos seus horários para o

¦ exercício de 1983;
e) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Paulista. PE. 05 de abril de 1983

ERMANNO STELZHAMER
Diretor Presidente

Gomes de Sá: foto de 64
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Export 5 estrelas
Comprou, tomou, gostou

Distribuidor exclusivo em Ptrnambuco, Alagoas,

Paraíba a Rio Grande do Norte

\ Albuquerque

FALTOU. TELEFONOU. CHEGOU ; 339-2333

I
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MEDICINA NUCLEAR

Estudos estáticos e dinâmicos através de GAMA Câ-
mara Computadorizada.

RADIOIMUNOENSAIO

Todas as dogagens hormonais automatizadas por
computador.

IMLNOLOGIA COM IMUNOFLUORE8CÊNCIA

BIOQUÍMICA HEMATOLOGIA -BACTERIO-

LOGIA

CONVÊNIOS: ASU.BANDEPREV, BANCO DO

BRASIL, CAMED.CHESF.CELPE.FASSINCRA

FUNCEF,QOLDEN CROSS, INAMPS,IPSEP

ITACLINICA,PATRONAL ,SAME,SAMEPE

SUDENE,TELPE.UNIMED

R. Viscondessa do Livramento,210- DERBY
Fonaa: 222.4103-231.1201

Rua Amazonaa 187 - Boa Viagam - Fonas:

320.0872 -3204173
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PROMOÇÃO TIRADENTE8

^^^URSÂO: 
Maceió/Paulo Afonso/Garanhuns I

^flsaída 21.04.83 - chegada 24.04.83 H
HOTEL LUXOR - Beira mar c/piacina - City-tour -1

Almoço incluído. GRANDE HOTEL PAULO I
AFONSO c/piscina vista 

p/as 
cachoeiras - visita a hi-l

droelétricas c/almoço incluído. Garanhuna - almoço^
de confraternização no Hotel Ttvare* Correia. ¦
Preço: Cr) 48.600,00 ¦

EXCURSÃO F0RTALEZA/M0B80RÒ/NATAL I
Salda em 20.04.83 - chegada 24.04.83 \

HOTEL BEIRA MAR e/piscina City-tour pela ei-

dade, compras vieita a Prainha. Almoço em Moeeort,

c/banho de piscina Térmicu. NATAL - Hotel RE18

MAGOS, com as 3 refeiçdee incluídas.

Preço por peesoa: Cri 48.600,00 - Ônibus Gr! Turismo |

[c/serviço 
de bordo apto. duplo e triplo.

Financiamos em 03/paftt i/juros ou outro financia-,

mento.

EVA TURISMO LTDA. - R Manoel dos Santo* Mo-
rcira, 133 - Loja 07 - Casa Calada-Ollnda.PE. Fone:

431.1226
Embrat. 0284600421

FERIADO

TIRADENTES

Opcoos de num ler i.is

^BSafdT20/04 
- Rag. 24/Õ4^^H

SALVADOR, ILHA Dt I TAPA RICA,

MACEIÓ, MARECHAL DCODORO,

HOTÉIS MERIDIEN E LUXOR
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦bbbbbbbbbmbbbbbbbbbbbbbbbbsmbbbbbbp

Msii uma oportunidade para você detcon-

trair, fazendo TURISMO, num ônibus da tu*

ritmo, com ar, tom, toilata, serviço de bordo,

guia acompanhante a gula local.
Passaio de ESCUNA ATÉ ITAPARICA,

JANTAR com mCiiica ao vivo, visita a Mal.

DEODORO, antiga capital com lindo caiárlo

colonial, ótimo artesanato, passeio pelai lin-

dai praiai alagoanai...
Almoço de confraternlzaçXo - Preço por

pewoa: CrS 68.000,00.

FORTALEZA-GRUTA DE UBAJARA/

MOSSORÔ/NATAL

Salda: 20/04 - Reg. 24/04

Outra taniacional opçlo, onda você terá

ótimai comprai, vará a maravilhosa GRUTA

DE UBAJARA, conhecerá ai TERMAS MOS-

SORÔ, ótlmoi hotáii a ainda 
"deioobrirá"

NATAL, com lindai pralai, bom artesanato,

a a famosa carne da tol... Preço por pema:
CrS 68.000,00.

PAULO AFONSO - QARANHUNS

SaCda: 20/04-Rag.24/04

Venha conosco conhecer a HIDROELÊ-

TRICA DE SÂO FEANCISCO, tendo oportu-

nidade de passar pelas 3 zonas da MATA, A-

GRESTE E SERTÃO.

Bom hotel, ônibus grf-turismo com som,

toilete, guia acompanhante, guia locil, ALMO-

ÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO no TAVA-

RES CORREIA, passeio pela cidade, possibi-

lidada de compra de licores, plantas a malhas

caseiras. Preço por paiioa: Cr» 4R000,00i

Todas «tal exouraBes poderio ser financie-

das em 3 PAGAMENTOS SEM JUROS para

os inscritos atá 11/04.

Ptanetur -e AGÊNCIA que há

10 ANOS vem mostrando o NORDESTE, seu

potencial turístico, sua beleza geográfica, sua

arte, sue cultura, e o seu artesanato em ôtimes

e bem eleboredas programações.

Rua do Hospício, 823 - Sala 1 • Boa Vista

Fone: 222-0401 • 222-0560 - Recife • PE

EMBRATUR 006620042-6

Crises encurtaram vida do reitor

A família e oe amigos

do profeasor Geraldo La-

fayette Bezerra são unà-

nimes em afirmar que fo-

ram os problemas e as

pressões decorrentes de

administrar uma univer-

sidade do porte da Uni-

veraidade Federal de Per-

nambuco, que minaram

sua saúde. Quem o co-

nheceu na época da posse
como reitor, há quatro
anos, e o via recente-

mente, antes do derrame

cerebral que o acometeu

em março, podia teste-

munhar o quanto havia

envelhecido.

No seu Reitorado,

Geraldo Lafayette en-

frentou algumas das

maiores crises da UFPE.

Seus assessores, que o

acompanharam no dia-a-

dia da Univeraidade,

preocupavam-se com sua

saúde, pois sendo um ho-

mem sensivel e voltado

para os problemas da

UFPE, onde desempe-

nhou vários cargos, o

prof. Lafayette mostrava-

se muito preocupado e

sofria por nio poder re-

solver os problemas que
afligiam alunoe, prbfesso-
res e funcionários.

A abertura política
teve como um dos refle-

xos, dentro da Universi-

dade, o afrouxamento

das pressões sobre profes-
sores e estudantes, que

puderam reivindicar

mais livremente. ^ maior

crise de todas, ainda não

totalmente resolvida, foi

a do curso médico, que
implicou numa paralisa-

ção das atividades acadê-

micas durante alguns

meses, com a adesão in-

clusive de quase todos os

professores. A grande
meta do reitorado de Ge-

raldo Lafayette, que ele

teve a satisfação de ver

realizada, foi a transfe-

rência do Hospital das

Clinicas da UFPE do

Dom Pedro II para o

campus universitário. O

HC foi concluído e come-

çou a funcionar durante

sua gestão à frente da

UFPE.

Arquivo DP

Corpo é velado no salão

da Faculdade de Direito

O corpo do professor após sofrer derrame cere-
Geraldo Lafayette Be-

zerra, reitor da Universi-

dade Federal de Pernam-

buco, falecido ontem em

conseqüência de embolia

pulmonar que sucedeu

um derrame cerebral so-

frido no dia 21 de março,

está sendo velado no Sa-

lâo Nobre da Faculdade

de Direito, na praça
Adolfo Cime. O enterro

será ás 9 horas de hoje, no

Cemitério de Santo A-

mato.

Os padres e professo-
res da UFPE, Monsenhor

Isnaldo Fonseca e Costa

Pinto, celebrarlo missa

de corpo presente, no Sa-

lio Nobre da Faculdade

de Direito, após a qual
sairá o féretro em direçio

a Santo Amáro. O reitor

Geraldo Lafayette fale-

ceu ontem pela manhi,

vitimado por embolia

pulmonar. Desde o dia 21

de março estava na UTI

do hospital Santa Joana,

bral. Seu quadro clínico

vinha se agravando ulti-

mamente, complicado

pelo mau funcionamento

do rim (tinha apenas um)

e do pulmão.
O corpo está sendo

velado desde ontem á

tarde. Diversas persona-
lidades compareceram á

Faculdade de Direito do

Recife, durante toda a

noite de ontem, para
apresentar pésames~á
família enlutada. Além

de praticamente todos os

profsssores da UFPE,

compareceram os pró-
reitores, pessoal adminis-

trativo e muitos estudan-

tes. O governador Ro-

berto Magalhães enviou

mensagem de pêsames á

família e á Universidade,

muitos secretários de Es-

tado foram ao velório on-

tem e a Assembléia Le-

gislativa e a Câmara de

Vereadores concederam

votos de pesar.

Três dias de luto na UFPE

pela 
morte de Lafayette

A Universidade Fe- dezembro, quando se

concluiria o Reitorado do

professor Gsraldo La-

fayette Beserra.

O professor Geraldo

Lafayette, casado com

Amy Lafayette e que ti-

nha dois filhos, faleceu ás

llh46m, quatro horas

depois que os médicos

avisaram á família que
tudo que podia ser feito

pelo reitor havia sido pro-
videnciado, não havendo

mais possibilidade de

melhorar o seu quadro
clinico. O reitor tinha 51

anos e estava doente

desde o dia 21 de março,

quando foi vitima de um

derrame cerebral. Poste-

riormente, seu estado se

agravou diversas vezes,

por conta do mau funcio-

namento do rim (ele só ti-

nha um) e do pulmão.
Ele foi vitimado por em-

bolia pulmonar.

deral de Pernambuco

está ds luto oficial por
três dias, segundo dscre-

tou ontem o reitor em

exercício, professor Ge-

raldo Lapenda, em fün-

ção do falecimento do rei-

tor Geraldo Lafayette

Bezerra, vitima de um

derrame cerebral acom-

panhado de várias com-

plicações no funciona-

mento de outros órgãos,

como rim e pulmão. Na

portaria assinada pelo rei-

tor em exercício, é decre-

tada também a suspen-

são das atividades acadê-

micas e administrativas

no dia de hoje. Haverá

aulas amanhã, sexta-

feira.

Com a vacância da

Reitoria, assume o vice-

reitor, Geraldo Lapenda,

que ficará como reitor em

exercício até o dia 7 de

Joel Holanda, solidário com

famttia, pede 
voto de 

pesar

O deputado Joel de

Holanda, ex-secretário

de Educação de Pernam-

buco, solicitou ontem um

voto de profundo pesar

pelo falecimento do

magnífico reitor da Uni-

versidade Federal de Per-

nambuco, professor Ge-

raldo Lafayette Bezerra.

Falando em nome da As-

sembléia Legislativa,

Joel de Holanda lamen-

tou a morte do reitor com

estas palavras: 
"Aos 

60

anos, morre este jovem

paraibano, da cidade de

Monteiro e que muito

ainda haveria de contri-

buir para o engrandeci-

mento do ensino univer-

sitério no Estado". O de-

putado relacionou, resu-

midamente, todos oe car-

gos ocupados pelo reitor

Lafayette ao longo de sua

carreira dedicada ao ma-

gistério.

A Câmara Munici-

pai observou um minuto

de silêncio pela morte do

prof. Geraldo Lafayette,

atendendo solicitação do

vereador Eduardo Silvio,

do PDS. O representante

pedessista propôs, ao

mesmo tempo, um voto

de condolências á família

enlutada, extensivo á

Universidade Federal de

Pernambuco. A proposta

foi aprovada em regime

de urgência e preferência.

Uma comissão de

vereadores vai estar pre-
sente, hoje, aos funerais

do reitor, no Cemitério de

Santo Amaro. Geraldo

Lafayette era paraibano,

radicado no Recife há

mais de 30 anos, ao lohgo

dos quais fez muitos ami-

gos.

Deixa 14 irmãos, es-

posa e doia filhos.
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Lafayette era um homem alegre, descontraído, humano. Ao lado da etpota, formava um catai feliz

Intensas atividades desde o secundário

Professor titular do

Departamento de Di-

reito Público Geral e

Processual da Facul-

dade de Direito do Re-

cife e do Departamento

de Filosofia do Centro

de Filosofia e Ciências

Humanas da Universi-

dade Federal de Per-

nambuco, Geraldo La-

fayette Bezerra nasceu

a 17 de março de 1932

na cidade de Monteiro,

Paraíba. Fez curso pri-
mário no Grupo Escolar

Dr. Miguel Santa Cruz,

em sua cidade natal, e o

secundário no Semi-

nário Arquidiocesano

de João Pessoa e no Se-

minário Provincial ds

Belo Horizonte. No Re-

cife, fez cursos superio-

res, sendo bacharel e

doutor em Direito pela
Faculdade de Direito do

Recife e bacharel e li-

cenciado em Filosofia

pela Faculdade de Filo-

sofia da UFPE.

Durante o período
estudantil participou
da vida politica de sua

Faculdade, chegando,

inclusive, a exercer car-

gos no Diretório Acadê-

mico: foi tesoureiro e

presidente do DA da

Faculdade de Filosofia

de Pernambuco;

primeiro-secretário, e-

xercendo, provisória-
mente, a presidência do

Diretório Central dos

Estudantes da sntão

Universidade do Recife

e vice-presidente (de-

pois presidente) da

União dos Estudantes

de Pernambuco.

Lafayette foi presi-
dente da Comissão de

Pessoal Docente, e da

Subcomissão de Acu-

mulação de Cargos e

Empregos da UFPE,

subchefe do Departa-

mento de Filosofia do

Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas

(eleito e reeleito), vice-

presidente da Câmara

de Assuntos Financsi-

ros e dos Conselhos ds

Administração s coor-

denador de Ensino,

Pesquisa e Extensão,

vice-presidente do Con-

selho Universitário,

vice-diretor e diretor do

Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas e di-

retor do Centro de Filo-

sofia e Ciências Huma-

nas da mesma univsrsi-

dade.

Na Univsrsidads

Federal, o ex-reitor

exerceu, ainda, os car-

gos de participante da

Câmara de Ensino ds

Graduação do CCEPE s

vice-presidente da Cá-

mara de Legislação 
'e

Normas da UFPE, re-

presentante da Congre-

gação do Instituto de

Filosofia e Ciências Hu-

manas da UFPE no

Conselho Coordenador

de Ensino, Pesquisa e

Extensão e membro da

Comissão de Ciências

Humanas da Pró-

Reitoria de Pesquisa e

Pós-Graduação. Na

qualidade de membro,

integrou o Conselho De-

partamental de Filoeo-

fia e Ciências Humanas

das Universidades Fe-

derais de Pernambuco e

da Paraíba, do Conse-

lho Universitário e de

Curadores da Univeni-

dade Federal da Pa-

raíba(eleito e reeleito),

discussão e aprovação,

na qualidade de inte-

grante dos Colsgiados

Superiores, dos Estatu-

tos e Regimentos Gsrais

da UFPE e igual função

na Paraíba.

MAGISTÉRIO

Geraldo Lafaystts

foi professor catedrático

efetivo ds História da

Filosofia da Faculdade

de Filosofia, Ciências s

Letras da Universidads

Federal da Paraíba, pro-

fessor de Lógica s ds

História da Filosofia do

Csntro de Filosofia s

Ciências Humanas da

UFPE, professor ds Ló-

gica do Curso de Socio-

logia e professor titulsr

do Dspartamento ds

Fundamentos Sócio-

Filosóficos da Educa-

ção do Centro de Edu-

cação.

Atuou como mem-

bro de várias bancas

examinadoras de con-

cursos para professor,
nas Universidades Fe-

derais de Pernambuco,

Paraiba e Alagoas. Par-

ticipou de diversos con-

gressos e simpósios,

destacando-se o Con-

gresso Nacional de Filo-

sofia, o Encontro Na-

cional de Presidentes de

Coperts e de Reuniões

Plenárias do Conselho

de Reitores das univer-

sidades brasileiras, rea-

lizadas em Natal, Nite-

rói, Campo Grande,

Guarapari, Belo Hori-

zonte e João Pessoa,

tendo participado em

seguida, como reitor, do

Conselho de Reitores.

Participou de várias

confsréncias nacionais

promovidas pela Ordem

dos Advogados do Bra-

sil.

Escolhido como

sexto reitor da Universi-

dade Federal de Per-

nambuco, a partir de

dezembro de 1979, o

professor Geraldo La-

fayette Bezerra enfren-

tou uma das piores cri-

sss da Universidade

, pernambucana, nota-

damente os movimsn-

tos grsvistas de estu-

dantes e professores e

de reivindicação dos re-

ajustes salariais ds fün-

cionários, além da para-
lisação do Curso ds Me-

dicina.

Vice-reitor acumulará as duas funções

O pr
Lapenda

O 
professor 

Calábria

Lapenda, vice-diretor da

Universidade Federal de

Pernambuco, será reitor

em exercício, acumu-

lando o cargo até o dia 7

de dezembro, quando
se concluiria o Reitorado

do professor Geraldo La-

fayete Bezerra, falecido

ontem.

Os mandatos de rei-

tor e vice-reitor não são
coincidentes. Enquanto o

Reitorado de Geraldo La-

fayete terminaria em 7 de

dezembro, o vice-

reitorado de Geraldo La-

penda prossegue até 7 de

abril de 1984, tendo ele

sido nomeado pelo presi-
dente da República,

como é praxe.

O professor Geraldo

Ja já vem exer-

cendo o Reitorado desde

21 de março, quando o rei-

tor Lafayete foi acome-

tido de derrame cerebral,

e teve que ficar hospitali-

zado. Em diversas oca-

siões, por motivos de via-

gem principalmente,

quando o reitor Geraldo

Lafayete se ausentava da

Reitoria, ele esteve á

frente da administração

central da UFPE.

Geraldo Lapenda

tem 56 anos, doutor em

Letras, docente livre em

Lingüística, bacharel e li-

cenciado em Letras, ba-

charel em Direito e profes-
sor Titular de Lingua e Lite-

ratura Grega da UFPE,

além de professor de Fo-

nética Geral e Análise

Fonológica no Curso de

Mestrado em Letras e

Lingüística da UFPE. Ê
também professor cate-

Arqulv» DP
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drático de Latim cio Gi-

násio Pernambucano.

Fez cursos em Roma e

Montevidéu e já foi apro-

vado em dois concursos

para catedrático e em um

para docente-livre.

Depois de exercer,

por duas vezes seguidas,

a chefia do Departa-

mento de Letras da

UFPE, foi escolhido, em

lista séxtupla, para o

cargo de vice-reitor. Do-

minando vários idiomas,

Geraldo Lapenda é um

especialista no terreno da

lingüística. Como pesqui-
sador, adquiriu renome

internacional ao efetuar,

na década de 50, em pes-

quisa de campo, durante

10 anos, com ajuda doe

sofisticados instrumentos

de hoje, o levantamento

do patrimônio lingüístico

yaté (língua dos índios

fulniós, remanescentes

indígenas do interior de
Pernambuco), estabe-
lecendo-lhe o vocabu-

lário, a fonologia, a mor-
fologia e a sintaxe.

Publicou, entre ou-

tros, os seguintes traba-
lhos: 

"Nomes 
Compostos

da Língua Grega , 
"O

Condicional no Siatema
Verbal Latino", 

"Ten-

dências do Latim ao Ana-

litismo", 
"O 

Dialeto Xu-
curu", 

"Perfil 
de Língua

Yaté, 
"Vocabulário 

da

Língua Yaté", 
"Estru-

tura da Língua Yaté",
"Processos 

Morfonológi-

cos", 
"Meios 

de Proau-

ção e Transmissão dos

Sons da Fala na Lingua-

sem Humana", 
"O 

Suba-

tantivo Italiano" e 
"As-

:tos Fonéticos do Falarpectos ronéti
Lapenda já exerce o Reitorado detde 21 dt março Nordestino".
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Irreversível. A TV

A
tropical vai ao ar

De um

em um

J 

Da um sm wm, os governa-
dores do PMDB aatáo Ma-
togando com o preaidanta

João Figueiredo. Ontem foto dia
da Froneo Montoro.

Cm A convivência civilizada
A dos contrárioa 4 a granda

mW Ução da abertura damoeré-
tica.

5 

0 medo é o principio da qua
aa constitui o dsapotiamo,
enainovo Montaaquiau.

Ebbb tampo jd panou no Brasil.

Desabafo
no teatro

Foi 

um sonoro desabafo. Du-
rante a apresentação de For
AU - Para Todot, no Teatro

do Parque, o cantor e compositor
Geraldo Azevedo fez um protesto
contra o Imposto Sobre Serviços

(ISS) aplicado pela Prefeitura do
Recife ao show.

Além de considerar que o tri-
buto não devia atingir promoções
culturais, disse que a Municipali-
dade age discrimiratariamente, ta-
xando apenas alguns espetáculos.

E o mais grave, frisou, é que ás
vezes onera realizações de artistas
locais e privilegia produções do
Centro-Sul.

CAUSA DA PRAGA

Um técnico da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Ru-
ral de Pernambuco, Joftfj Tenório,
observou que uma praga de lagar-
tas, ocorrida no Alto Pajeú, foi pro-
vocada pelo desmatamento de uma
área próxima.

Os insetos, atingidos em seu
habitat, emigraram e se multipli-
caram.

BOA COMPANHIA

Editado na Suíça pela Ri-
meco, catálogo internacional de
arte, com texto em cinco idiomas,
registra fohjpriJias do escultor par-
nambucano Abelardo da Hora e da-
dos sobre sua arte.

Ele está em boa companhia:
Henry Moore e Marc Chagall, por
exemplo.

Sem jeito
Segundo a Fundação Joa-

quim Nnbuco, a inflação da
março chegou a 9,5% am março
no Recife. Sem o dr. Adolph Fritz
é capaz, do Além, da extirpar
esse tumor.

Abaixo

do mínimo
Brasil está exportando 9.800
toneladas de pimenta-do-
reino para a Europa por

preço abaixo do minimo.

Pela primeira vez, pimenta no

país dos outros não é refresco.

MAIS 12

Além dos 58 projetos já apre-
sentados na Câmara, o deputado
Inocéncio Oliveira (PDS) encami-
nhará mais 12 até amanhã.

Um deles proíbe a exclusivi-
dade das transmissões esportivas

pela TV e pelo rádio.

PERPLEXIDADE

Hóspede brasileiro de um
grande hotel do Recife, situado em
Boa Viagem, está simplesmente
desconcertado com a péssima pree-
tação de serviços que o constrange.

rtRMNDO

Advento
Fez ontem 37 anos que

Hermilo Borba Filho fazia uma

conferência histórica na Biblio-

teca da Faculdade de Direito

do Recife: Teatro, Arte do

Povo. Com ela, nascia o Teatro

do Estudante de Pernambuco.
DEGRADAÇÃO

O deputado José Moura

(PDS) chamou atenção em

Brasília para o que chamou de
"chocante e visível degradação

ecológica que vem sendo obser-

vada no Nordeste, sobretudo

na região do médio São Fran-

cisco".
VARGAS

* No dia 27 de abril, Celina

Moreira, do Arquivo Nacional

do Rio, fará no Recife conferên-

cia intitulada Getúlio Vargas,

Um Estadista.

O

Baixa

a taxa

De 

11 para 10%, o
Banco Nacional da
Bélgica decidiu bai-

xar a sua taxa de desconto.

AMBROSIANO (D
O Banco de Ia Na-

ción, do Peru, perdeu U8|
240 milhões em operações
com o Banco Ambrosiano
Andino.

AMBROSIANO (II)
Oitenta e oito ban-

cos de 26 países iniciaram
ação legal para iantar rt-

cuperar US$ 400 milhões
devido* pelo falido Banoo
Ambrosiano.

Fila de
madrugada
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A 

implantação da TV Tropi-
cal, que funcionará sob o

controle do Governo do Es-

tado para transmissões específicas

para o Interior, é irreversível.
Em cima de sua mesa de tra-

balho, o governador Roberto Maga-
lhães dispõe de uma documentação
- para decidir o assunto - que su-

gere o redimensionamento do sis-
tema de televisão de Pernambuco.

"TOUR DE FORCE"

Ao 

receber, num só dia, mais
de 20 prefeitos, o governador
Roberto Magalhães terá sen-

tido, por experiência própria, que
governar é um toar de force.

QUESTÃO ÉTICA

Evolui 

no pais a meditação so-
bre o problema (ético, com
certeza) do privilégio dos

funcionários do Serviço Nacional
de Informações estarem acima do
bem e do mal, ou seja, o de ficar
eternamente imunes ás exigências
da Justiça.

Novos deuses da comunidade
de informações, poderão fazer o que
bem entendam livres do constran-

gimento da Lei aplicável apenas
aos cidadãos mortais comuns.

Desde Platão e Aristóteles
vem-se afirmando que a substância
da lei está na sua forma genérica.

Quando ela não consegue atin-

gir os funcionários do SNI é sinal de

que alguma coisa está desentoada.

NOVOS JOGOS

Cansado 

de outros jogos, in-
clusive os econômico-fl-
nanceiros, o Brasil entra ne

era do video-game.

Diversão por diversão, prefere
se a última.

Sinfonia, da sucessão

Meamo 

que o presidente
João Figueiredo tenha

pedido prazo para Ube-
rar aa articulações políticas
em torno doa nomes entra oa

quais sairá aeu sucessor, há
muitas candidaturas na rua.

Os últimos dias Um sido
absorvidos pela escalada do
estimulo do nome do senador
Marco Maciel

¦mrm Ie sobe na bolsa de valo-
fe/ raa, enquanto o do da-

M-J putado Magalháei
Pinto aurge com a filosofia
chacrintana de chegar muito
mais para confundir do que
para explicar.

A espreita, pronto para
dar qualquer aalto mortal na

jungle dos bastidores, está o
deputado Paulo Maluf, en-
volto no maquiavelismo a na

peraeverança que desafiou e

já venceu uma vez o aiatama.

O

marginalizando o candidato
preferencial ao Governo de
São Paulo, qus teria aldo o ex-

governador Laudo Natal.

favorito á poatulação,
cercado com aa arma-
duras do barroco mi-

neiro e de influentes persona-
gene do Poder da República,
continua aando o vice-

preaidente Aureliano Chavaa,

Já endocrinologicamente apto

para os desafios, seguido ds

perto pelo ministro Mário An-
dreazza, cujas sangüíneas
maçãs do rosto contrastam
com os olhos verdes da espe-

A sorte -adoBrasiledoa

candidatos - pareça lançada,
apesar do andamento sinfõ-
nico lento que o preaidente Fi-

gueiredo pretende dor como
regente a maia um opua da au-
ceaaão.
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Ópera dos

mendigos

O 

mundo está comemorando o

nascimento de George Fie-

derick Handel, ocorrida há

298 anos na Alemanha.
Esae mestre da múiica bar-

roca, que escreveu oratórios e linfo-
nias, é autor dá Opera dos Mondi-

Invocando essa peça em que ri-
dicularizou a ópera italiana, os

países que recorrem ao FMI tém
duplos motivos para homenagear
Handel.

Ê UM ERRO
A msloria_ dos norte-

auiericaituti se opõe au envolvi-
mento dos Estados Unidos em El
Salvador, dizendo que isso é um
erro. informa pesquisa divulgada

pelo jornal Los Angeles Times.

SAÚDE ANIMAL
OBi^eaCWômrjiafarfcem

Bogotá revisto da* atividades con-

juntas realixadaa durante o periodo
de 1982/W, B»dtae2íe»d. abril,

pelo coirvénte bilateral de esAde a-
nimal.

VENCE A COR
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a eer Himlmma gwhsndo pars a

piutoeracia.

Homenagem
do consenso

O 

empresário João Carlos Paes
Mendonça foi reconduzido
por aclamação, pelo período

de dois anos, á presidência da Asso-
ciaçáo Brasileira de Supermerca-
dos.

Ele estava em São Paulo, pie-
sidindo o IX Encontro Nacional de
Operadores e Fornecedores de Su-

permercados, quando recebeu a ho-
menagem do consenso.

SEM QUALIDADE

O 
governador Roberto Maga-

lhães náo esconde seu desagrado a
respeito da qualidade da constru-

ção das casas das vilas populares de
Pernambuco.

CERCADA

Fernando de Noronha é hoje,
em meio á sua beleza paradisíaca,
uma ilha cercada de dejetos por to-
dos lados.

Companheiros dos dejetos hu-
manos são os resíduos de toda or-
dem que infelicitam aquilo que po-
deria ser, com a implantação de
cassinos e infra-estrutura hoteleira,
um dos pólos brasileiros de tu-
rismo.

Coreografia

política

2 

atá confirmada a tampo-
rodadoboU soviético Ka-
bardinha no Nordeete. Ne

Recife, oe meses dançarão noa

eVos li, 14 s 15 és mala.
«t-a Terá eom certeza mais
V sortsdoqmBoBmUéaMoi.

miâ éàvw, emjm tamparmda, pá-
Mmmm psM FundBçia Cmum-

rol és BrasOfa. foi .
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Os 

Ml familia-
res dos 2S6 sol-
dados ingleses

que morreram na

guerra das Malvinas

partiram do arqui-
pélago depois de uma
visita de três dias em
memória das vitimas.

O 

Vietnã fará
uma retirada
parcial de suas

forças armadas esta-
cionadas no Camboja
em maio próximo,
anunciaram chance-
leres dos países da In-
dochina, reunidos ém
Phnom Penh.

Fotógrafo do DP é operado

o espírito do Dr. Fritz
e»»» níferriarirnapel

Não há mais dúvida

quanto ao caso Edson Quei-
roz/Dr. Fritz. Ontem, pela
manhã, no Grupo da Fratemi-
dade "Guillon-Domêníco",

em Olinda, o mais antigo foto-

grafo do DIÁRIO DE
PERNAMBUCO, ex-chefe
do Departamento Fotográfico
do Serviço de Imprensa do Go-
verno, nosso companheiro
Diógenes Montenegro, foi ope-
rado de "piterigio" no olho di-
rei to.

O espírito do médico ale-
mão, Adolph Fritz, ante cerca
de 50 pessoas, cortou, com
uma tesourinha de unhas, a
carnosidade do olho de Dióge-
nes e, em seguida, a colocou
na mão do repórter Jones
Melo. Para comprovar, solici-
tou ao sr. Deusdedith Catão

que realizasse um exame his-
topatológico, porque o caso
deverá ser divulgado no
mundo inteiro, através de um
livro sobre Medicina Esniri-
tual. Diógenes disse que náo
sente nada. "Esta anestesia
espiritual é realmente muito
boa. Eu já havia visto cerca de
oito cirurgias, mas não espe-
rava que eu fosse o próximo.
Agora, o que é que vou dizer á
mulher quando chegar em
casa?"

Nosso repórter anotou as
medicações prescritas pelo
espirito do médico alemão

para o pós-operatório: 
"Gara-

micina colírio", 
"Garosene

Ungüento Oftalmológico",
"Organoneuro ótico", "Infla-

neme" e "Acrosin". Também
foram prescritas diversas reco-
mendações como: 

"Repouso

absoluto nas próximas 24 ho-

ras. Apenas alimentação li-

quida, não devendo assistir te-
levisão durante 60 dias, não
ler, nem exercer qualquer ati-
vidade que force o olho ope-
rado e consultar um médico
da Terra, após 60 dias, para
verificar se é necessário nova
lente.

Ao todo, foram 11 reco-
mendações. E Diógenes, que
nasceu em familia católica,
começou a descobrir um novo
universo. O universo espiri-
tual que permite a comunica-
bilidade entre os dois mun-

dos. 0 Grupo da Fraternidade
"Guillon-Domênico", onde foi
realizada a operação, fica si-
tuado na Rua João Mangui-
nho, 140, Bairro Novo,
Olinda, e foi fundado em 1958.

Parapsicólogo

avalia casos
O economista e parapsi-

cólogo Geraldo Cordeiro, for-
mado pelo Instituto de Parap-
sicologia Mens Sana de Sáo
Paulo, analisou o fenômeno
Edson Queiroz/Dr. Fritz, on-
tem, derxiis de assistir a diver-
sas operações, inclusive a do
nosso companheiro Diógenes
Montenegro.

Eis o seu relato:
"Inicialmente 

gostaria de
declinar alguns conceitos tais
como Parapsicologia, funções

psi. Função Psi é igual a "Y".

Psigama é igual a ação da
mente sobre a mente da pes-
soa aqui da terra. Psigama é
igual a ação da mente de pes-
soas terrenas sobre a matéria.
Psiteta ,é igual a ação da
mente de entidades espíritas
sobre a mente dos terrenos ou
sobre a matéria.

Psigama- exemplo: suges-
tão, telepatia, transmissão de

pensamentos éte, Psicapa-
exemplo: Uri Gueller quando
sua mente atuando forte-
mente sobre objetos fazia que
um garfo se quebrasse á vista
de todos. Psiteta, todas as
ações espirituais: incorpora-

ções de espíritos, psicofonia,
telepatia, materiaíização de
espíritos, etc.

Nos fenômenos verifica-
, dos através dó médium dr.

Edson Queiroz os espíritos
atuando pelas faculdades pa-
ranormais do mesmo execu-
tam trabalhoa de cura junto
aos pacientes não só pela ação
terapêutica mas muitas vezes
realizando cirurgias á vista de
todos, mostrando assim o
espirito do dr. Fritz que a vida
é eterna, e, os que se voltam

para Deus, estejam onde esti-
verem, sáo capazes de realizar
trabalhos maravilhosos em
nome de Jesus.

Em Ciência a pesquisa, o
estudo, serão necessários para
que alguém possa consciente-
mente afirmar algo com base e
segurança. Os palpites ou in-
formações sem nexo náo con-
seguirão afetar os rumo» tra-

çados por Deus objetivando o

progresso humano.
Há necessidade de edu-

carmos os sectários que exis-
tem em todos os grupos huma-
nos, para assim sermos cola-
boradores do Senhor dos
Mundos que determinou um

programa relacionado com o
Planeta Terra.

E como testemunha oeu-
lar dM curas realizadas pelo
espírito do dr. Fritz, por intar-
médio da parsnoimaítdsae do
Dr. Edson Queiras, que dou e

presente testemunho. Recife,
13.04.S3. Geraldo Cordeiro.

poeta e compo-
sitor musical

Juan
morreu

V^ peruano
Gonzalo Rose t
de uma parada
cardíaca, aos 56 anos
de idade. Ele foi autor
de canções populares
e poemas.
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A operação de Diógenes foi vista por 50 pessoas

Declaração de Rosa Borges

é contestada por Federação

O sr. Holmes Vicenzi,

presidente da Federação
Espírita Pernambucana,
não concorda com as decla-
rações do sr. Valter da Rosa
Borges, presidente do Insti-
tuto Pernambucano de Pes-

quisas Psicobiofísicas, pu-
blicadas ontem no Diário de
Pernambuco.

Eis a sua opinião, na ín-
tegra:

"Como diretor da Fede-
ração Espirita Pemambu-
cana e tendo tomado conhe-
cimento de certos pronun-
ciamentos partidos do IPPP
com referência a um impedi-
mento de verificações sobre
o fenômeno espirita que vem
ocorrendo em nossa ent!-
dade, desejamos esclarecer

que:
1») As portas da Federa-

ção Espírita Pernambucana
estão e estarão sempre aber-
tas para verificações, foto-

grafias, filmagens e outros
meios de comprovação e pes-
quisa.

2') Todavia, os fenôme-
nos espiritas de cirurgias não

podem ficar á mercê do mo-
delo cientifico convencional
no que diz respeito a pes-

quisa paranormal dos efeitos
fluídicos espirituais oriun-
dos e manipulados pelos
espíritos pois a ciência cé-
tica e materialista náo dis-

põe de recursos para atestar
os processos usados pelos
desencarnados, por en-

quanto.
3») A apresentação de

enfermos portadores de ma-
les incuráveis e em avançado
estado de enfermidade não

podem servir de teste de eu-
ras por parte doe espíritos.
Exemplo: 20 casos de câncer
escolhidos a dedo em grau

elevado como propôs o
IPPP, somente um número
bem reduzido poderia apre-
sentar resultados positivos o

que não serviria de base em
face da grande disparidade
de índice de cura.

4°) A pesquisa que o
IPPP iniciou não foi con-
cluída porque os pesquisado-
res náo se submeteram ás
normas recomendadas pelo
trabalho religioso, científico-
espírita. Mesmo entendendo
as naturais dúvidas cartesia-
nas de algumas pessoas..A
luz das pessoas leigas as m-
formações auferidas confun-
diriam a opinião pública,
sem nenhum resultado para
o esclarecimento concreto.

5») Há bem poucos dias
o dr. Hernani Guimarães
Andrade (presidente do Ins-
tituto de Pesquisas Psico-
biofísicas de São Paulo) res-
peitado em todo o mundo,
na sede da Federação
Espirita de Sio Paulo, parti-
cipou, pesquisou e testificou
confirmando as atividades
extra-psíquicas desenvolvi-
das pela Federação Espírita
Pernambucana e foi de tal
forma a repercussão desse
trabalho que ele, com todo
respeito que desfruta inter-
nacionalmente, se propôs a
fazer o prefácio de um livro
cientifico que dentro de ai-

gumas semanas será distri-
buido aos quatro cantos
deste País.

Há inclusive solicitação
de equipe de cientistas
norte-americanos para con-
verter o livro á língua in-

glesa. (Documentação que
irá reforçar o trabalho cine-
matográfico que esta equipe
fez em dezembro último com
a equipe do Dr. Fritz em
Pernambuco).
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Holmes: Fenâmenoi escapam ao modelo cientifico

Vários pacientei atestam

veracidade de cirurgias
As 7 da manhã o Grupo

da Fraternidade 
"Guillon-

Domênico" já estava repleto
de pacientes. A Rua João
Manguinho estava tomada
de automóveis. Dentre as

pessoas operadas, estava, a
sra. Cyrfaca Caminha Vieira
de Melo, conhecida como
Cecy, residente da Rua dos
Navegantes, 237, aparta-
mento 307, fone 326-3723,
Boa Viagem, professora de
artes, na vista de todos se
submeteu sem dor a uma ci-
rurgia de coluna.

A jornalista Lúcia Alves
Souza Neto, 29 anos, tam-
bém da Rua doe Navegan-
tes, do mssmo enolsreço, far-
mada pela Universidade Ca-
tólica -de Pernambuco, foi
operada de "tipoma nas cos-

DRA. CLEIDE PONTES

Cosmética Dermatologia

CremapeMW

Eletrolise (eliminação completa de pelos sem

dor, marcas ou cicatrises), limpexa de pele,
manchas, acne, peeling, imolifting e rejuve-

nescimento facial.

Rua Coelho Leite. 43 - B. Vista - Fones

(081) 222-1139 e 222-5366
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Horirio dee M às 19 Horas

Av. Mario Melo.242

l«and.-For>»221.5827

tM". A sra. Maria de Fátima
R. L. Maia, de 29 anos, da
Rua Ernesto Paula Santos,
55, Boa Viagem, submeteu-
se a uma operação delicada
de cabeça. Segundo seu mé-
dico, dr. Manoel Coimbra,
ela era portadora de um foco
irritativo no cérebro e não foi
atendida pelo médico mato-
rial porque estava grávida
na ocasião do exsme.

Ontem, em poucos se-

gundos, sua doença tomou

novo rumo. Dr. Frita, em
espirito, repetiu trabalhos

que aprendeu numa clinica
ds Áustria, numa Faculdade
em Munique, e na pos-
graduação da espiritual!-
dade onde tudo é diferente e
riamonioso.

Diferenças

mediúnicas
A sra. Zuila Pereira de

Lucena, 66 anos, residente
na Rua do Sol, 196,
Carmo, Olinda, tem um
interessante depoimento.
Ela conheceu o médium Zé
Arigó, em Congonhas do
Campo, e viu o trabalho
dele em Minas Gerais no
ano de 1960.

Na condição de
espirita kardecista mili-
tante no Grupo da Frater-
nidade 

"Guillon Dome-
nico", acompanhou oi pri-
meiros passos do jovem
Edson Queiroz no exercicio
da mediunidade. Ontem,
ela estava lá e comentou:
"Aconteceu em 1960, em
Congonhas do Campo,
numa cais edificada antes
da entrada da cidade, si-
tuada numa colina.

"Fomos uma comissão
de 140 pessoas que vinha-
mos da 3» Semana da Fra-
ternidade, promovida pela
Associação Crista André
Luis, em Belo Horizonte.
Assistimos à operação de
um lumbi no rosto de
uma pessoa e também ou-
tra de catarata.

"As mediunidades de
Zé Arigó e de Edson Quei-
roz, são distintas. Arigó ti-
nha grande potencialidade
e suas atitudes eram brus-
cas, naturais de uma pes-
soa rude. Edson nasceu em
berço espirita, e desde o
começo leu, estudou e se
familiarizou com a técnica
espiritista.

"Zé Arigó, por exem-

pio, veio para a Doutrina
Espirita, forçado pelo tra-
balho mediúnico e Edson
buscou a Doutrina
Espirita, como religião,
como filosofia de vida e
como ciência voltada para
o bem.

"Os dois sáo filhos de
Deus, compromissados
com a caridade, e com o
bem-estar das pessoas.
Têm estilos diferentes,
mas o trabalho operatório
do dr. Fritz, seja em Arigó,
seja em Edson, é de uma
semelhança extraordi-
nária. >

Meditação

no Cecosne
O Curso de Meditação

Transcendental, promo-
vido pela Sociedade Inter-
nacionai de Meditação,
será ministrado, nesta ca-

pitai, nos dias 15 e 17 deste
mês, no Cecosne, na
José Osório, 124, Mada
lena, pela professora Ch-
ristina Dora.

''A técnica da Medita-
ção Transcendental, de-
senvolvida por Maharishi
Yogi em todo o mundo, é
uma técnica simples que
melhora a mente e enri-

quece todos os aspectos da
vida", segundo a profes-
sora. "Ê 

praticada 15 mi-
nutos duas vezes por dia.
Durante esse tempo, a pes-
soa tem a experiência da
forma, mais simples da
consciência - um estado de
ordem perfeita da mente, a
consciência pura, que é a
fonte de toda a inteligência
e criatividade, o campo
unificado de todu as leis
da natureza".

Segundo a prof*. Chris-
tina Dora, a "Ciência da
Inteligência Criativa (CIC)
é o conhecimento do campo
unificado de todas as leis
da natureza, descoberto
pela ciência moderna e
aberto á experiência pes-
soai pela Tecnologia de
Maharishi do Campo Uni-
ficado, a técnica da Medi-
tação Transcendental.

Essas técnicas tém o
seguinte embasamento
cientifico: a fonte de todas
as leis da natureza foi des-
coberta pela Física Mo-
dema no campo unificado;
é descrita pelo conjunto
vazio na Matemática; pelo
ADN na FUiologia; e pelo
estado de transição na

Química Quántica. Du-
rante a Meditação Trans-
cendental, no estado de
consciência transcenden-
tal, a mente consciente
identifica-se com este nivel
da realidade, descoberto
com segurança pela abor-
dagem da ciência mo-
dema, como sendo "a mo
rada viva de todu as leis
da natureza - o campo de
todas as possibilidades". O
conhecimento do pleno po-
tencial da Lei Natural pe-
las teorias da ciência mo-
dema e sua experiência
pela Meditação Transcen-
dental, avivam o poder or-

ganizador total da natu-
reza na mente consciente,
elevando a vida para que
«ja vivida em perfeita
aliança com a Lei Natural,
para todo o sucesso, pro-
grasso, prosperidade e feli-
cidade.
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CIDADE/HABITAÇÃO
Recife, quinta-feira, 14 de abril de 1983 DIÁRIO DE PERNAMBUCO A-7

Elogiada

atuação de

Admaldo

A liderança do PDS

na Câmara Municipal te-
ceu, na sessão de ontem,

elogios e aplausos à inicia-

8va 
do novo secretário da

abitação, Admaldo Ma-

tos, em formular uma es-
tragégia sobre a questão
habitacional no Recife. Sa-\
tisfeito com a proposta de

trabalho do novo secre-
tôrio, o vereador Rivaldo

AUain ocupou a tribuna da
C&mara para enaltecer o

que entende como o desen-

volvimento de um grande*
trabalho, cujo teor, ima-

ginou ele, era 'ambém 
do

conhecimento doe peeme-
debistas.

Mas este* reclama-
ram, em aparte, que nio

receberam até hoje formu-

lário algum apresentando

as estratégias do novo se-

cretério da Habitação. O

lfder do PDS ee 
propôs,

imediatamente, a levar a
matéria ao conhecimento
dos oposicionistas. Em se-

guida, destacou o ponto do

programa em que o secre-

tário aponta a necessidade

de que se absorva o má-

zimo de mão-de-obra e o
mínimo de maquinaria, a

fim de favorecer a oferta de

empregos na Capital.

O pedessista Augusto

Costa, em aparte, disse

que não surpreende a quali-
dade do trabalho apresen-

tando por Admaldo Matos,

assim como 
"não 

surpreen-

derá que a equipe formada

pela novo secretário atinja
os objetivos a que se pro-

põe". Mas, o peemedebista
Carlos Eduardo Pereira

disse estranhar a iniciativa

da bancada do PDS.
"O 

secretário ainda

nem iniciou seus trabalhos

e já está recebendo pai-

mas. Em uma denúncia

minha sobre a Ilha de Joa-

neiro, analiso o problema

da urbanização, onde se

conBtroem aterros acima

do nfvel das casas e que foi

publicado na Imprensa. O

sr. Romero Jucá agiu irres-

ponsavelmente", comen-

tou Carlos Eduardo.

Para Augusto Costa

(PDS), o vereador Carlos

Eduardo foi deselegante e

não percebeu que o lider

pedessista fazia tão-

somente uma reflexão em

cima do trabalho do secre-

tário - e informou que os

habitantes do alto do Vo-

vozinha estão pedindo ao

novo secretário para que
melhore, com aterros, seu

local de habitação. O pre-
sidente da Casa, vereador

Liberato Costa Júnior

(PMDB), fez questão de

esclarecer que nem a presi-
dência tinha recebido o

trabalho do secretário da

Habitação.

Mutuários alarmados com 
Pohdçao

<v ' 
• 

invade

prestaçao 

da casa 

própria bairro

Os primeiros rumo-

res a respeito do aumen-

to das prestações dos

imóveis adquiridos me-

diante financiamento

do BNH, dando conta

de que a majoração

seria por volta de 100%,

podendo, no entanto,

chegar ao elevado indice

de 120%, vem sendo con-

siderada pela população'
como absolutamente im-

possível de ser cumprida,

tendo em vista que o au;

mento dos salários não

correspondeu a estes per-
certtuais. Assim, a ten-

dincia geral, ao que tudo

indica, é o crescimento

do número de inadim-

plentes e conseqüente-

mente o agravamento das

condições de vida da po-

pulação e especialmente

da classe média, onde um

reajuste dessa ordem se

faz sentir de maneira

mais drástica.

Ontem, a reporta-

gem do DIÁRIO DE

PERNAMBUCO procu-
mu ouvir os vereadores do

Recife, uma vez que'são
eles os porta-vozes da co-

munidade que habita

nesta capital. Edson Mi-

randa, Roberto Arraes e

Pedro Eurico, do PMDB,

e Augusto Costa e Ri-

valdo AUain, do PDS, es-

clarecem seus posicio-
namentos:

MIRANDA

"O 
reajuste preten-

dido pelo BNH, referente

aos adquirentes de imó-

veis financiados por
aquele sistema, em ver-

dade, vai desabar com o

orçamento, não somente

dos trabalhadores, mas

. também de amplos seto-

res da classe média. Tal-

vez entre 80 e 90% dos

adquirentes não recebe-

rão reajustes salariais no

patamar da inflação. A

cada dia aumenta o

índice de inadimplência

que, atingindo certo per-
centual de iliquidez,

ameaça a mecânica do

sistema.

Para diminuir o

indice de reajustamento,

em razão da inflação, ha-

verá de sacrificar-se o

FGTS. Isto, em conse-

qüência, atingirá ainda

mais o patrimônio li-

quido dos trabalhadores,

na ausência do instituto

da estabilidade. Ade-

mais, é sabido que o sa-

que do FGTS, nas hipó-

teses legais, representa

menos do que o empre-

gado teria que receber, se

houvesse o instituto da

estabilidade.

Vé-se, portanto, que

a malha do modelo eco-

nômico é de tal forma

densa que, sem uma re-

formulação estrutural,

desabaria todo o edifi-

cio das construções eco-

pômico-financeiras. Aí

está o impasse: o assa-

lariado não poderá supor-

tar o indice de atualiza-

ção pretendido, no pata-
mar desse semestre, en-

tre 100 e 120%, não sendo

surpresa, se antes do fim

do ano houver um reajus-

tamento para completar

os 160%. Se não houver o

reajustamento, em indi-

ces realistas, qual a si-

tuação do sacador por
ocasião da demissão ou

outras situações permiti-
das pela lei? Não há al-

temativa para o assala-

. riado: se correr o bicho

engole, se ficar o bicho

pega". (Edson Miranda,

líder da bancada do

PMDB).

ARRAES

"Este 
ano, para a

nossa surpresa, o BNH já
está ameaçando com um

grande aumento nas suas

prestações. Não podemos
admitir que essas amea-

ças do estapafúrdio au-

mento de mais de 100%

se tornem realidade. Ê

bom que os governantes
deste pais tenham res-

ponsabilidade diante do

quadro que se configura

no Brasil, onde o desem-

prego, a fome e a cares-

tia, crescem a cada dia. E

hoje, o problema da habi-

tação é um dos que mais

angustiam a tão sofrida

população brasileira.

/ Não se entende como

um banco que movi-

menta com o FGTS doe

trabálhadores e que vem

desenvolvendo uma poli-
tica habitacional muito

pouco satisfatória aos in-

teresses e necessidades

dos mesmos, dê um au-

mento nas proporções em

que está pensando. Ê ne-

cessário que os mutuários

e todos os trabalhadores

discutam esse problema e

juntem-se à nossa voz, na

Câmara Municipal, As-

sembléia Legislativa,

Congresso Nacional, para
encaminharmos o nosso

protesto e desenvolver-

mos uma luta nacional

no sentido de ser estabe-

lecido um aumento que

satisfaça ás necessidades

daqueles que com tanto

sacrifício conseguiram

chegar a realizar 
"o 

so-

nho da casa própria".
Mas, diante do aumento

que se está pensando,
será que esse jonho não

se tornará pesadelo?

Além disso, acho

fundamental que os tra-

balhadores possam fisca-

lizar, discutir e decidir os

rumos dos investimentos

realizados com o seu di-

nheiro, através da parti-
cipação direta nos desti-

nos do BNH. Esse pater-
nalismo de fazer e de

pensar pelos trabalhado-

res é a arma que os pode-
rosos e prepotentes em

nosso pais vêm utili-

zando há séculos. E para
respondermos a essa in-

justiça, devemos unir a

nossa voz, a de todos os

mutuários e trabalhado-

res, para poder impedir

absurdos que estão sendo

cometidos a cada dia".

(Roberto Arraes-PMDB).

EURICO

"A 
divida atual dos

inadimplentes com a Co-

hab é superior a Cri 700

milhões, valendo salien-

tar que somente podem
ser mutuárioe da Cohab

aqueles que possuem ren-

da familiar superior a

três salários minimos.

Ora, no Recife mais de

75% da população ganha
menos de três salários

minimos, estando todo

esse contingente de baixa

renda proibido de adqui-

rir a casa própria pelo
BNH. A população de

baixa renda é contem-

piada apenas com o pro-

grama Promorar (recupe-

ração de favelas), que

possui pouquíssimos re-

cursos.

Na verdade, os pro-

Samas 

de moradia do

NH são insuficientes e

voltados para quem pode

pagar. Agora, com a crise

econômica, os que po-
diam pagar passarão a

inadimplentes em vir-

tude dos elevados reajus-

tes das prestações com

base no INPC. Este ano,

as prestações sofrerão re-

ajuste superior a 100%,

indice insuportável para
os assalariados que têm

seus salários comprimi-

doí pela politica salarial,

bem como a renda fami-

liar diminuída com a

crescente onda de desem-

prego.

Evidencia-se uma

quebra do sistema finan-

ceiro de habitação, a

curto prazo, pelos seguin-

tes motivos: aumento da

inadimplência, cresci-

mento dos saques doe de-

positantes em cadernetas

de poupança, quer por
necessidade, quer por
descrédito no próprio sis-

tema, redução na comer-

ciaiização de noesas uni-

dades habitacionais. En-

fim, o BNH poderá ee

transformar em curto

prazo na ponta do iceberg

da falência econômica da

classe média". (Pedro
Eurico-PMDB).

RIVALDO

"Como 
vereador da

bancada do PDS, la-

mento profundamente a

versão corrente segundo a

qual o BNH iria elevar

em mais de 100% a pres-
tação dos adquirentes

pelo sistema vigente. Já é

tempo de se pensar seria-

mente no poder aquisl-

tivo do povo que baixa a

cada dia.

Ê preciso que se re-

conheça a necessidade de

se baixar o índice de cor-

reção das prestações doe

mutuários. Todos esses

fatos vêm concorrendo

sensivelmente para a sa-

turação e retração doe in-

teressados em aquisição

de imóveis. Vamos ter

mais sensibilidade. Va-

mos ajudar aqueles que
desejam adquirir uma

casa própria, mas que
não suportam a elevação

brutal das prestações".

(Rivaldo Allain-líder do

PDS).

AUGUSTO

Apesar de entender o

posicionamento da dire-

ção do BNH nos seus rea-

justes anuais, procu-
rando acompanhar o

indice de inflação em

igual período, confesso

que aprovaria essa majo-

ração, desde que os au-

mentos salariais dos tra-

balhadores, os vencimen-

tos do funcionalismo pú-

blico federal, estadual e

municipal, também

acompanhassem esse

mesmo indice, pois assim

sendo, esse salário ou

vencimento, não seria

cada vez mais compro-

metido com a prestação
da casa própria.

Aproveito a oportu-

nidade para mais uma

vez concitar a inteligên-

cia de mutuários, diri-

gentes e do povo em ge-

ral, para, num grande fó-

rum de debates, estudar

e, principalmente, apon-

tar soluções, as saídas

para o grave problema

econômico nacional, com

reflexos inclusive na poli-

tica habitacional do Go-

vemo". (Augusto Costa-

PDS)

índice de aumento

depende de variação

da OKtN em 3 peses

- Caso não haja

providência 
urgente,

breve o Jardim São

Paulo estará parcial-
mente impróprio á vida

humana, devido à cres-

cente poluição provo-
cada pelo Café Royal,

afirmou, ontem, da tri-

buna da Câmara, o ve-

reador peemedebista
Luiz Nery. Ele se mos-
tra preocupado com o

surgimento, noa últimoe

dias, de doenças do

aparelho respiratório

em centenas de fami-

lias residentes no bairro.

O vereador disse

que o momento não

comporta medidas ex-
. tremas, como o fecha-

mento da fábrica Royal
- assunto que descarta

de imediato, pois agra-

varia ainda mais a crise
de desemprego. O que

pede ás autoridades é

providência de caráter

técnico, ou seja, exigir

da torrefação a introau-

.ção de equipamentos

antipoluentee, capazes

de, pelo menos, reduzir

a níveis aceitáveis as

descargas do alto forno,

nas horas de maior be-

neficiamento de café.

Segundo Luiz

Nery, em determinadas

horas do dia, uma fbrmi-

dável nuvem cinza cai so-

bre a população, provo-
cando asfixia, sintomas

de asma brônquica e

outros males do apare-

lho respiratório. Em

face da contaminação,

diariamente, famílias

inteiras mudam-se de

Jardim São Paulo para
outros bairroe e, breve,

toda a área, num raio

de milhares de metros

em torno da fábrica

Royal,, não poderá
mais ser habitada.

O vereador afir-

mou, também, que os

proprietários da fábrica

já foram multados

várias vezes pela polui-

ção, mas a medida que
se torna imperiosa é a

exigência doa mecanis-

mos que impeçam a ex-

pansão dos gases vene-

nosos decorrentes da

torrefação do café, na

atmosfera do bairro.

Em outro requeri-

mento, ele pediu ao De-

tran a instalação de um

semáforo na Avenida

Recife, no acesso ao

Jardim São Paulo, um

pleito antigo da comu-

nidade e que visa evitar

a incidência de aciden-

tes automobilísticos,

comumente resultando

em vítimas fatais, entre

pedestres e motoristas.

O Shopping

O que era bom ficou melhor ainda. O Shopping Center Recife

agora está muito maior: são 170 lojas, 2.500 vagas no estacionamento,

um mall espaçoso e bonito com praças 
e fontes espalhadas pelos

47 mil metros quadrados 
de área.

Para você escolher entre um número muito maior de lojas 
que

oferecem uma incrível variedade de 
produtos, 

serviços e atrações

pelos 
melhores preços 

da cidade.

Tudo isso com a tranqüilidade e a segurança que 
voce sempre

encontrou no Shopping Center Recife; o maior centro de compras

e lazer de Pernambuco.
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CENTER

RECIFE

Ab«rto das 10 às 22 horas • aos sábados das 9 às 20 horas.
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O BNH nada infor-

mou, ontem, sobre o

possível aumento de 100

a 120%, sobre as presta-

ções da casa própria,
adiantando, apenas, ser

necessário esperar a va-

riação da ORTN do tri-

mestre. Por sua vez, em

contato exclusivo com

este jornal, diretamente

do Rio de Janeiro, o pre-
sidente da Abecip, Nel-

son da Matta, disse con-

fiar nos mecanismos já
existentes no sistema de

financiamento habitado-

nal.

Da Matta disse que
não são necessárias novas

medidas, mesmo 
porque

já existem as possibilida-
des de saque do FGTS

para pagámento de até

80% dos valores das pres-
taçôes e/ou a dilatação do

oraso financiado, além

das composições que po-
dem ser efetuadas caso a

caso junto aos agentes

financeiros. 
"E 

mesmo

nos casos de desemprego
- complementou o presi-
dente da Abecip - 

pode o

mutuário recorrer ao

Fiel, que é um sistema

que permite postergar até

seis prestações para o fí-

nal da dívida".

Ele comparou a evo-

lução das prestações do

BNH aos reajustes sal*

riais, afirmando que en-

tre 1980 e 1982. os sa-

lários tiveram aumentos

que, acumulados, atin-

gem 400%, enquanto que
as prestações subiram

327r;, o que 
"representa

uma certa folga em be-

nefício dos mutuários".

Nelson da Matta

disse que 
"o 

BNH não

pode ser o carro-chefe

para resolver o problema
de desestruturação da ren-

da dos brasileiros, na

medida que não são os fí-

nanciamer.tos habitacio-

nais responsáveis pelo
desmantelamento dessa

estrutura de renda". Ele

considera que o que está

efetivamente comprome-

tendo a capacidade de

pagamento da população
são os aumentos dos bens

de primeira necessidade

e mais tarifas como a de

energia, telefone, gaso-
lina etc.

Analisando um

período de 12 meses, de

julho de 1982 a junho de

1983, ele apresentou o se-

guinte quadro de reajus-

tes salariais, já dentro da

nova lei:

Salário Reajuste

até 3 saiários-minimos 115,3%

até 5 saiários-minimos 113,9%

até 7 saiários-minimos 111,6%

até 10 saiários-minimos 109,9%
até 15 saiários-minimos 104,7%

até 20 salános-mínimos  99,5%

acima de 20salários-mínimosnegociação direta

V—

Ele afirma não ver

razões para que a ina-

dimplência suba e reve-

lou que os números vêm

indicando exatamente o

contrário, ou seja, está

melhorando a liquidez do

SFH. Em dezembro de

1974, o sistema tinha 1

milhão 200 mil mu-

tuáríos e apresentou uma

taxa de inadimplência

(ou seja, mutuárioe com

mais de três meses de

atraso em suas presta-

ções) de 15,6%. Ém de-

zembro de 1979, quando

o sistema tinha 2 milhões

440 mil mutuários, a taxa

de inadimplência caiu

para 5,96% para, em de-

zembro de 1982, com 4

milhões 71 mil mu-

tuários, reduzir-se para

4,83%.

Admite, entretanto,

uma ampliação do Be-

nefício Fiscal (parte das

prestações devolvidas no

ano seguinte ao seu efe-

tivo pagamento) pois
diagnostica nesse meca-

nismo 
"não 

um fator de

melhoria da liquidez do

sistema, mas um instru-

mento de redistribuição

de renda, na medida que
aumenta em razão in-

versa do valor da presta-

ção".

Sugerida liberação

do PIS 
para 

abater

débitos com o BNH

A liberação do PIS,

de parte do Governo,

para aqueles trabalhado-

res que desejem usá-lo na

amortização da compra

da caaa própria, foi suge-

rida ontem pelo 
depu-

tado estadual Asais Pe-

drosa, do PMDB. Ele de-

nominou o novo percen-
tual de 100% de aumento

em cima das prestações
do BNH como 

"um 
pre-

sente de grego" e adiantoi

que a notícia divulgada

ontem difere da que foi

publicada no sábado,

quando os srs. Gil Ma-

cieira e José Lopes admi-

tiam que o índice ultra-

passaria a casa dos 120%.

- Lamentamos que,

numa situação de crise,

como essa que toda a so-

ciedade brasileira está vi-

vendo hoje, o Governo

seja ura daqueles a cola-

borar para que esse de-

sèspero aumente mais

kinda. Vejamos, por

exemplo, o caso do fun-

cionário público federal,

que recebeu um aumento

de 82% contra uma infla-

ção real de 120% e, agora,

recebe de surpresa uma

notícia desse tipo, que é a

majoração da situação da

sua caaa, superior a

100%, comentou.

INADIMPLÊNCIA

O parlamentar disse

que 
"não 

Bei se esse

índice de inadimplência

em torno de 2%, como

afirmam, procede, é real,

porque, a verdade é que

todas as noticias que par-
tem dos órgãos governa-
mentais são normal-

mente adaptadas a uma

realidade que o Governo

gostaria que existisse.

Ainda admitindo que

seja verdadeira, temos

certeza que esse índice,

agora, será bastante as-

sustador".

Segundo fez ver o de-

putado, 
"poucos são

aqueles que vão ter con-

dição de arcar com um

aumento de 100 ou 120%

em cima de uma presta-

ção que é paga hoje. O

outro aspecto que temos

a lamentar é d sugestão

de o Governo desdobrar o

prazo de pagamento des-

sas pessoas, porque, se a

moda pega, todo ano nóe

vamos acrescentar mais

quatro a cinco anos ao

prazo inicialmente con-

tratado. O que significa

dizer que os mutuárioe do

Sistema da Habitação es-

tão se tornando, aos pou-

cos, simples inquilinos

desse mesmo sistema.

Hoje, dono, nenhum de-

les será, a não ser a sua

família, amanhã, com a

morte".

ESPECTROFOTOMETRO

.UV-VIS/ABSORÇAQ ATÔMICA.

A DELTA

A VARIG ESTABELECE

NOVO RECORDE DE VÔO

nsaliianrto o percurso «atra Nova York • Rio

de Janeiro em 7 horas s 44 minutos, o Boeing 747 da

VARIG, prefixo PP-VNB, sstebsleceu um novo »

cotde. Na ocasitoi o avião fatia o «Ao 861, tando 4

fttnte de sua tripulação o cinte. Joife OUbéo

Araújo. O tempo normal de vôo entre Nova York a

Rio de Janeiro é de 08:» horas.
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Debate constitucional
Depois do senador Marco Maciel,

que após constatar o pensamento de
diferentes segmentos da sociedade,
referiu-se ao debate constitucional
aludindo ao 

"excesso 
de jurisdi-

cismo" que assinala as possas Consti-
tuições republicanas e propondo um
novo texto sucinto, 

"a 
partir do en-

tendimento de que só é constitucional
a organização do Estado, a tripartição

dos poderes e os direitos e garantias
individuais", quem discorre sobre tal

assunto é outro senador, o ex-

governador Virgílio Távora, do Ceará.

Como julga uma grande porcen-
tagem da classe política brasileira,

aos olhos do senador cearense o de-

bate constitucional há de ser inaugu-

rado, sem nenhuma dúvida, sobre-
tudo se levando em conta a maturi-

dade do projeto de abertura política
liderado e avalizado pelo presidente
João Batista Figueiredo.

Vice-líder do Governo, ele consi-
dera indispensável o expurgo de

princípios autoritários prevalecentes
no texto atualmente em vigência e es-

clarece: 
"Náo 

podemos manter uma
Constituição que incorporou idéias e

princípios autoritários e que, por-
tanto, náo se alinham com os funda-

mentos liberais do modelo social,

político e econômico que a Nação co-

locou nos horizontes de sua emprei-

tada redemocratizadora".

Da forma como depõe á im-

prensa, o senador inadmite qualquer
colocação que não possa muito de

perto contribuir para os fins efetivos

da retomada da plenitude institucio-

nal do País, dando ênfase principal-
mente à situação dos Estados.

Lembra que a atual Carta contri-

buiu em muito para o empobreci-

mento dos Estados, o mesmo aconte-

cendo com os municípios. Explicita:
"Não 

nos referimos aqui, particular-
mente, a alguns Estados. Entende-

mos que todos os Estados declinaram

financeiramente em razão do excesso

de centralização do nosso sistema fis- 
'

cal, concentrador por excelência. Isto,

no entanto, não elide a caracterização

do empobrecimento inquietante do

Norte e do Nordeste brasileiros, so-

bretudo este último, constituindo um

dos maiores bolsões de pobreza do

mundo, onde convivem num con-

domínio de desespero, nove Estados

da Federação".

No debate em prol de dispositi-
vos constitucionais que se impõem

para o quadro de reformas fundamen-

tais no texto da legislação maior do

Brasil, há de se tornar inevitável o

confronto de argumentações tão posi-
tivas como a do ex-governador e agora

senador. A vinculação de recursos es-

peciais para as regiões Norte e Nor-

deste hão de se tornar postulados ina-

diáveis da parte dos que vão decidir

acerca da futura Lei Maior do País.

Ê evidente que são da maior am-

plitude as reivindicações regionais a

serem insertas no texto constitucional

futuro, destacando-se como impor-

tantes e significativos aqueles artigos

que vão tratar da reforma tributária,

que é imperativa à luz de todos os ho-

mens públicos do Nordeste. Como

tema de debate da futura Carta

Magna certamente que essa reforma

urge intransferível. Como insinua o

senador Virgílio Távora, os Estados
não podem continuar alimentando os

cofres do Tesouro Nacional sem um

retorno justo e compensador.

Critério de distribuição
O superintendente da Sudene,

Valfrido Salmito, falou, sexta-feira

última, no seminário que ora se rea-

liza, em nossa cidade, a respeito de

uma renovação política para o pro-
blema do desenvolvimento regional,

um Projeto Nordeste, enfim, mais re-

alístico, atuante, dinâmico.

Há um trecho do seu pronuncia-
mento, destacado por toda nossa Im-

prensa, que está a exigir uma medita-

ção cuidadosa por parte 
de todos

aqueles com responsabilidades na so-

brevivência do Nordeste e, ainda,

crentes de que é possível se superar a

negra fase atual e atingir, sem como-

ções violentas, um estágio de maior

justiça.

Ê, exatamente, quando ele re-

vela: 
"Quase 

todos os Ministérios es-

táo aplicando no Nordeste apenas

10rr, ou menos, de seus recursos. Os

grandes agentes financeiros federais

praticam idêntica e ineqüitativa poli-
tica, não sendo diferente o procedi-
mento das empresas estatais".

Já que está na moda se falar em
tratamento de choque em relação á

economia nacional, a impressão que
se tem é de que o superintendente da

Sudene resolveu adotar a estranha
metodologia na sua abordagem con-

cernente a determinados deslumbra-
mentos oratórios ou gráficos no que
diz respeito a propaladas ajudas con
cedidas á Região.

Vale repisar certos temas, opor-

tuna e inoportunamente'. O Nordeste

exige de todos nós, que o fazemos com

sacrifícios e angústias, a fidelidade

Iluminação
Estio te multiplicando as queixas re-

[acionadas com a iluminação pública do

Recife. Algo de incomum deve estar acon-

tecendo, pois é até intrigante o número de

postes de iluminação apagados em zonai

muitas vezes absolutamente injustificé-

veis. Numa reportagem de TV divulgada

ontem, soube-se que os universitários -

aqueles que freqüentam as aulas noturnas

da Universidade Federal no Curado - es-

táo vivendo um clima de pavor á noite,

por medo de atravessarem áreas duprovi-

das de iluminação. Isso porque os assaltos

estão se tornando normais e é raro o dia

em que não se registram casos lamenta-

veii de investida, por dinheiro, como até

por tentativa de víolentaçio de eetudan-

tes. Náo há nem lut nem policiamento

para evitar as açôu continuadas dos mar-

Ènais, 
que já elegeram a área comoprM-

riada para uma atuação sem medo de

qualquer natureza. A queixa nosee sentido

é velha, já, e nio se compreende a raiio

porque nio agem as áreas competentes.

diária na luta pelo reconhecimento

dos seus direitos. Uma espécie de in-

versão da fórmula de Cícero, ao pedir
a destruição de Cartago: o Nordeste

tem de viver.

Poucas dúvidas restam na esco-

lha das opções que libertariam a Re-

gião da triste situação de indigência

permanente, a mão estirada ao que a

Federação pode julgar se tratar, ape-

nas, de sua magnanimidade. Como

entender que lideranças políticas re-

gionais, ano após ano, não despertem

para a verdadeira natureza da quês-
tão e resolvam transferir as decisões

para este terreno, este sim, o político,
onde sem dúvida nenhuma se encon- 

"

tram as respostas?

Agora mesmo, se começa a falar,

em nosso Estado, em redução de ho-

ras de trabalho. Ao mesmo tempo, en-

tretanto, se identificam recursos gi-

gantescos para atender ao desem-

prego em outras regiões, potencial-
mente mais ricas do que a nossa.

Tudo bem, o País é um só e seria pro-
fundamente desumano alguém com-

bater uma política de empregos para
necessitados, encontrem-se eles onde

se encontrarem.
O que é anormal, entretanto,

será essa quase passividade com que
as nossas lideranças comunitárias

olham a expulsão do Estado da distri-

buiçáo eqüitativa de recursos pela Fe-

deraçãu, ou, escutam muçulmanica-

mente o anúncio de possíveis redu-

ções de trabalho, com todas as conse-

qüências sociais que isso indica. Não

podemos nos conformar com política
de 10rr. Isso é política de gorjetas.

Reitor
A morte prematura do reitor Geraldo

Lafayete Bezerra, da Universidade Fede-
ral de Pernambuco, ecoou, com muito pe-
tar, em toda a nossa comunidade educa-
cional, onde o morto gozava da mais alta-
consideração. Era um paraibano de Mon-
teiro "recifensizado" 

e que fez de nossa ci-
dade uma espécie de segundo lar, aqui
trabalhando, criando a família, fazendo
amigos, sendo útil e eficiente. Assumindo
s Reitoria da nossa maior Universidade,
numa época de restrições econômicsi,
transformações políticas, emergência

quase violento de velhos problemas que
entravam e dificultam a evoluçio do en-
sino superior, nio se atemorizou com os
desafios e trouxe para eles sua contribui-

çio ds homem preparado para o diálogo e
as decisões. Este jornal, que tinha nele um
amigo, associa-se so imenso 

pesar 
dos

seus e nio pode deixar de lastimar uma

perda que vem empobrecer, ainda maii,
noaao universo educacional, de si já tio
carente.
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Reviita Diária - Pintor
braiileiro - Chegou do sul e pn-
tende demorar-se aqui algum
tempo, seguindo depoi» para a
Itália, o Sr. Leopoldino Joaquim de
Faria, autor de um quadro «obre a
revolução mineira, o qual mereceu
ser comprado pela sua província. O
Sr. Leopoldino Faria tenciona, te-
gundo nos informam, estudar o at-
sunto da Revolução de 1848 nesta
província, para executá-lo numa
grande tela.

Bazar de prendai - A comissão
agenciadora de donativo» entre as
Exmas. famílias desta cidade para
o bazar de prendas que a Sociedade
Emancipadora Pernambucana rea-
lizará no dia 6 de maio, tem cum-

. prido a sua missão em algumas
ruas dos bairros de S. José e Santo
Antônio, e hoje percorrerá o da Boa
Vista. A Emancipadora Pemambu-
cana merece o acolhimento de que
é digna a causa que advoga.
Convento do Carmo - O atual pro-
vincial deste convento, frei Alberto
de Santa Augusta Cabral, resolveu
criar num dos salões do mesmo
convento três aulas, sendo uma de
latim, outra de francês e a terceira
de lingua nacional, as quais serão
franquiadas ao público estudioso e
indigente, sem nenhum estipêndio.
Brevemente começarão a funcionar
ditas aulas, segundo nos informam,

sob a regência do Revd. frei Pedro
da Purificação Paes e Paiva.
Salgueiro - Uma carta particular
desta vila, em data de 28 de marco
findo, noticia que ali fora instalada
no dia 25 desse mês, uma tociedade
Emancipadora, cuja incorporação
foi promovida pelo Sr. Manoel An-
tônio Leite, de acordo com outrai
pessoas. Por ocasião do ato da inau-
guração foram concedidas 3 cartai
de liberdade. A sociedade Emanei-
padora Salgueirense tem por in-
tuito auxiliar a libertação do res-

pectivo município.
Publicação! a Pedido - "Alertai

proprietário! de carroil! - Exitte
na rua Imperial n' ..., certo bicho
traficante, caloteiro e nojento, cujo
nome é já conhecido, que te diz -

doutor - o qual tem ot sinais carac-
teristicos seguintes: é posso, de

pouca estatura, uia de suissai
brancas, e é bastante calvo de tra»

para a frente. Este bruto anda de
dois pés, procura enganar a toda

gente! - Oi muitoi iludidos".
"Convite - Club da Escada - A di-
retoria provisória do Club da La-
voura da Escada convida todo» o»

que compareceram á sessão de ins-
talação do mesmo Club, a te reuni-
rem de novo no lugar do costume,
no dia 23 do corrente mêt, pelai 10
h„ para tratar-se da aprovação dos
respectivos estatutos .apresentados
pela comissão d*le» encarregada.
Escada, 11 de abril de 1883.

. Marcionilo da Silveira Lim.
Franclaco Diai de Arruda Fal-
cio. Aqullino Gomei Porto".

Falta
água

Ouro Preto continua sem
água, os moradores estão apa-
vorados com a situação, e há
mais de seis meses que as qua-
dras: A-l, A-2, A-3, A-4, A-5,
A-6, A-7, A-8, A-9, A-10 e B-20
e 21, vêm sofrendo o mesmo

problema. Em nome dos mora-
dores desta localidade venho
fazer um apelo ao Presidente
do Saneamento e Obras, José
Fernando, a fim que seja nor-
malizado o abastecimento d'á-

gua desta localidade.

E lamentável que tal si-
tuação esteja acontecendo em

plena cidade. Os moradores es-
tão prestes a deixar suas mora-
dias devido a este problema.
Todos estio formando um mu-
tirão para sustar o pagamento
das taxas d'água, se o problema
náo for normalizado o mais
breve possivel.

Ê triste chegarmos a tal

ponto mas do jeito que vai, nio

podemos pagar uma coisa que
nio usufruímos. Várias recla-
mações foram feitas na admi-
nistraçfio do sr. Arthur Lopes
sem que nenhuma providência
fosse tomada. Mais de uma de-
zena de quadras está sofrendo
sem as autoridades tomarem
uma providência e a Compesa
tem obrigações com esta gente,
pois pagamos as tarifas em dia

por que não somos correspondi-
dos? Miguel Antônio da Silva
- Olinda

O cantor
deputado

SR.jmz.p0ROJÊ
PEDIRAM O SEU
AFASTAMENTO DO
PROCESSO DO £SCÂW-
DALO DA MAMMOCA?

DESCULPE, MAS
PREFIRO M20 ME •

PRONUNCIAR &OBR£

O ASSUNTO
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Os gastos do Nordeste
"Está nos jornais a noticia

de que o incuto ministro Delfim
Netto acaba de descobrir as ra-

zões da crise brasileira: os gas-
tos supérfluos do Nordeste.
Ora, nio apenas o ministro tem

toda a razio como, de fato,
salta aos olhos o abuso que os

nordestinos cometem no dia-a-
dia, em detrimento dos já saci-
ficados empresários paulistas".
Assim escreveu o jornalista
Tarso de Castro, na 

"Folha 
de

S. Paulo" (24/03/83), proses-
guindo num tom ds gozação
enumerando 

"produtos dos

quais aquela região privile-

giada vem lançando mão de
forma ostensiva"... Esse sen-

tido gozativo do sulista com re-

laçio ao Norte/Nordeste é an-
tigo, aliada á ignorância pueril
das diversas camadas daquela
sociedade, incluindo infeliz-
mente nesse rol certos comuni-
cadores. No caso em tela, o ci-

tado jornalista quis apenas fa-
zer gozação, embora aprovei-
tando a deixa para 

"desabafar

as suas mágoas", ao mesmo
tempo que demonstra desço-
nhecer certos aspectos do nosso
Nordeste sofrido e querido.
Acusa-nos humorístico, de que
usamos e abusamos do sol
"como 

se só slss tivsssem di-
reito a ficar se bronzeando"...
Tem razio o paulistano, que no
seu convívio com a gélida garoa
e do seu frio de necrotério, te-
nha inveja desse nosso Sol tro-

picai qus pods gerar duas ou
mais safras ds uvas ou de ou-
tros produtos agrícolas e tornar
tépidas as águas marinhas,
deliciando-nos com banhos no-
turnos sem necessidade de ca-
lefaçáo artificial. Pretende go-
zar a nossa preferência pela fa-
rinha de mandioca, acusando-
nos ds comer muita 

"farinha

com água", por isso 
"nio 

sobra

Recentemente um senhor
meu conhecido declarou que es-
tava com vontade de engrossar
a fileira dos que escrevem para
esta secção, pixando o cantor
Agnaldo Timóteo que ingressou
no mundo da política, eleito,

por invejável número de votos.
Falou ainda que sentia-se re-
voltado com a falta de decoro
da figura em tela provada am-

piamente pela televisão.

Tenho á impressão que os

que votaram no cantor, ainda
não estão decepcionados com a
escolha. Agnaldo que começou .
como motorista da cantora An-

gela Maria, nuncas escondeu
sua maneira de ser. Pessoal-
mente confesso que não votaria
nele, fosse qual fosse o seu par-
tido porque considero-o mais

pra placo que pro Assembléia
Legislativa. Agora, quanto á
falta de decoro parlamentar,
até que o cantor está bem
acompanhado. Vez por outra
sou sabedora de lamentáveis
episódios envolvendo conheci-
das figuras aue deviam ter o tal
decoro e findam atracadas após
áspera truta de palavras, em-
bora observem o protocolo. Ex-

plicando melhor, se um deles

, diz: 
"Vossa 

Excelência é uma

pessoa reconhecidamente deso-
nesta", pode escutar em res-

posta: 
"Desonesta, é a mãe de

Vossa Excelência". Caso Agui-
naldo Timóteo perca a espor-
tiva num desses debates, feio
náo fará, pelo menos na hora do

pugilato, pois é reconhecida-

mente bom de briga e não cos-

tuma levar desaforo pra casa.

As entrevistas que concede ás
revistas masculinas são muito
cruas. Na última que li ele de-
clara que quem pensa ser ele
adepto da delicada ala gay está
muito enganado. Diz que tem
uma filha e que acerca de sexo

gosta de ser o elemento ativo,
agora, quanto á preferir homem
ou mulher, ninguém tem nada

a ver, a escolha é sua, além de
dispor do seu corpo da maneira

que acha mais agradável.
Afirma também que há muito

tempo é boicotado no meio mu-
sicaí e que a critica especiali-
zada vive acusando-o de ser um

cantor cafona sem repertório.
Irene Gomes de Mattos - Re-

cife.

Jardins

" 
SíÊSÊÉm __________._________¦

O Jardim 13 de Maio, outrora um dos parques mais

belos da Capital pernambucana, encontra-se em ruínas.

Ê uma vergonha o que vem acontecendo com aqusla

praça, tida na década de 40, como a sala ds visita do Rs-

cife. O povo, que em grande parte nio zela pela 
coisa 

pú-
blica, já abriu uma picada pelos canteiros da praça, des-

traindo parcialmente a, grama e arruinando os seus rosei-

rais. Por outro lado, a formiguinha saúba, que nlo brinca

em serviço, por ser inimiga dos pomares e outras planta-

ções, também entrou na jogada e comeu a outra metade

da grama, acabando o tapete verde que embelezava

aquele logradouro público do Recife. Até o capim, que
nessa época do ano cresce fácil, por causa das chuva, in-

vadiu os seus canteiros, chegando em alguns lugares a

um metro de altura. Quando se aproxima a safra de man-

gas, os maloqueiros e desocupados, invadem aquela área

e fazem a sua guerra contra at mangueiras, arremeçando

pedras que muitas vezes atingem os transeuntes. Ne-

nhum policial para admoestar a garotada faminta que
come os frutos verdes e destroem os galhos das árvores.

Os viciados, por sua vez, também se reúnem naquele

local e atacam as mocinhas que passam para o colégio.

De noite, a coisa ainda mais se complica, porque a ilumi-

nação é deficiente e o policiamento deixa muito a dese-

jar. Para quem apelar, quando sabemos que a Prefeitura

Municipal do Recife, recolhe de seus contribuintes, as ta-

xas de limpeza, iluminação e conservação ds nossas vias

públicas? E o 13 de Maio, pobre jardim onde se realizou o

Congresso Eucaristico Nacional, há mais ds trinta anos,

está em situação calamitosa, com a sua paisagem modifi-

cada pela ação dos depredadores e a omissão dos poderes
competente». Ber tino Silva - Recife

ônibus de Arcoverde
E inconcebível e uma

grande falta de respeito aos 
'

passageiros o mau tratamento
oferecido pela Empresa Auto
Viaçio Progresso. A citada em-

presa atuando praticamente
sozinha, na linha Arcoverde/
Recife e vice-versa, depois que
comprou a extinta Realeza.
Para os passageiros mais desa-
visados, superficialmente, a
Progresso demonstra atuar
bem, principalmente agora
com a compra de ônibus novos.
No entendo, em ocasiões de
maior necessidade, notada-
mente, quando há um fluxo
maior de viajantes, a Progresso

preocupou-se apenas e tio eo-
mente com o lucro.

No período da Semana
Santa, tudo levr, a ciar que a
empresa nio aumentou o nú-
mero de ônibus, nu linhu de

acesso a Pesqueira, e o resul-
tsdo, como nio podaria deixar
de ser, foi o acúmulo exorbi-
tante de passageiros em um

ônibus. Um verdadeiro ab-
surdo! No domingo último, 3 de
abril passado, viajamos no
Semi-Exprssso Arcoverde/Re-
cife, com entrada em Pu-

queira. O ônibus estava tio
cheio, que os passageiros, que
eram muitos e que viajavam
em pé, nio tinham espaço para
mudar de posiçio, sequer de
mudar o pé do lugar. Para u
tor uma idéia malhar de como
foi a viagem, o número, de pu-
sageiroe em pé daria para
preencher um outro veiculo,
tanto nas poltronss, como,
também, no corredor. Isso é um
abuso e um dnrupeito aos pu-
ligeiros. A empresa assume o
compromisso de efetuar um
serviço público, com fins lucra-
tivos, é claro, mu que o faça de
maneira nio abusiva, aaaim oe

passageiros ficam satisfeitos e a
empresa tom seu lucro. Aaaria
Marta Ahw tia Sousa • Jm-
nina da Almeida Sodré da
Mota-Redfr

para ser exportada"... Ignora ]
que desde o tempo colonial até

hoje, o Nordeste não é auto- !
suficiente na produção da

farinha-de-pau, como era cha- •

mada naquela época; importa- ,
a parte dai do Sul. ,

Acha-nos viciados e su- •

gere, para variar, frutas cruas, .

salmão com alcaparras, maçãs ,
da Califórnia... Para que trocar
nossas frutas deliciosas, peixes
e crustáceos suculentos e inve-
iados por produtos alienígenas?
Refere-se ás Arvores sacas, ig-

norando qus slo xsrófi-
tas, próprias do clima,
havendo o convívio agrí-
cola denominado agricul-
tura do sequeiro. Quan-
to ao jegue, acha que
ele ainda continua a servir •

de 
"transporte de tudo", suge- ¦

rindo trocá-lo pelo Jara... Nio ;
tomou conhecimento de que o •

grande rebanho de jumentos já 
',

foi disimado pelos frigoríficos ;
exportadores, transformando-o -

em divisas... Também acha

que abusamos em andar du-
calços, 

"de 
pé-no-chlo", acon-

selhando a obrigatoriedade
"por todo e qualquer nordes-

tino a comprar dois pares desa-

patos por mês"... No final con-

fessa que se sente 
"bem mais

patriótico" ao fornecer 
"algu-

mu pequenu contribuições ao

plano do ministro Delfim

Netto"... Entendemos velada-

mente que por trás da gozação
do sr. Tarso de Castro há tam-

bém uma severa critica ao irô-

nico, maquiavélico e rechon-

chudo ministro. Napoleio

Barroso Braga - Recife.

Apelo
àEMTU

Em nome dos moradores
do bairro de Campina do Bar-
reto quero solicitar da EMTU a

gentileza de fazer com que a
Empresa Sáo Paulo, que,
atualmente, mantém o mono-

pólio dos serviços de transpor-
tu coletivos naquele bairro, ve-
nha a oferecer melhores servi-

ços àquela população.
O problema maior consiste

nos poucos ônibus que aquela
Empresa coloca em circulação,
fazendo com que nós, usuários,
tenhamos que ficar nu paradu
por mais de 20 ou 30 minutos. A
noite, o problema torna-se
maior, pois a Empresa Sio
Paulo resolve diminuir o nú-
nero de ônibus, causando
ranstornos maiores para os es-
udantes principalmente.

Sérgio Vieira - Recife

Uma grande
exploração

A exploração em Fazenda
Nova foi muito grande, o que
levou muita gente a ir ao fa-
moso upetáculo de Nova Jeru-
salém prevenida de alimentos
ligeiros.

A maior exploração agora é
também em Gravata, onde em
um restaurante/lanchonete que
fica na BR 232 e fácil de identi-
ficar porque o mau cheiro du
suaa instalações sanitárias
atinge duzentos metroe em re-
dor do utabelecimento, onde
uma lata ds refrigerante custa
nada menu de Crf 900.00 (o
pnço comum no Recife é Crf
106,00 a 110,00). B aó vende re-
frigerantee e cerveju em latu

pan podar melhor uplorar o
turismo desarmado. Joaé Vai-
drrtoo das Chagas - Recife

As eartee a eeta susfcs

mmmmm aMu de autoa
tu*. Teéu u eutoe sete*

sMtertal uvtaée.
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Ser ou não ser

Waldimir Maia Leite

A 

partir de um certo instante, nada se

apreende: o ser é, ou, simplesmente,

não está. Um glóbulo sobre a mesa,

como fruto maduro á espera do ato de deglu-

tiç&o.

(Vagos passos de quem chega, fora de

hora, e Date à porta: C'est moi 
"! 

Mas,

quem chega?).

Na imensa distância, que separa vonta-

des e sonhos, o suor sobre a face do caminho.

E os pés, que tanto caminharam, cansados,

agora, de percorrer. De, sobretudo, (per)cor-
rer ínvios caminhos.

Nada pede: nem que o orvalho lhe baste

a incontida e eterna sede. Quer sorver o que
sobra do ato de ser amanhã, vencido o itine-

rério da madrugada.

G vai assim, sem rumo certo, pedaços
distribuídos e soltos sobre a mesa com toalha

de desenhos azuis e brancos.

Dentro de um certo instante, a bóia

onde, como um náufrago, procura vencer a

morte quase inaugurada. E os sons, partidos
como um copo de cristal, sem - entretanto -

transparências. (Nem a imagem da fece iria

sobreviver, se uma análise fosse feita, corri-

Rindo distorções ambientais).

(A partir 
desta noite não será surpresa se

o amanhã surgir como um novo dia).

Onde está esse corpo que já teve, em ho-

ras cálidas, o dominio de outros (e envolven-

tes!) braços? Por onde anda, agora, esse

corpo de adolescidos seios? Lá, em distante

galáxia, ou sobre a superfície das ruas, per-
correndo o ir-e-vir do dia-a-dia?

Quem sabe?

E bom que todos andem sobre a vida.

Como em uma alameda. Nada é tão desespe-

rador (e belo!) quanto sentir (angustiada-

mente ou não) a vida. Não ser apenas sobre-

vivente dos acontecimentos. Assumir, não

estar parado diante da circunstância. Ferir

até, pois o ato de ferir não seria, paradoxal-
mente, um ato de amar?

Ê, sempre, a partir de um certo instante

que se é, ou está. (O importante sempre é

ser, não estar?) Nessa divergência verbal

está interpretada a sensação de auern, ás ve-

zes, não tem pés e anda sobre brancas nu-

vens, e um dia será chuva: caindo, em con-

vite à gestação, sobre os montes, vales e árvo-

res.

Não há urgente necessidade de acomo-

dação. As palavras, bem mais que os atos,

exprimem os sentimentos. Os atos são brus-

cos e brutais; as palavras, quase sempre,

umedecem e antecipam a realidade,

tornando-as tênues, ternas e aproximativas.

Sempre, a partir de um certo instante (o

mais importante é ser, não estar?) urge lem-

brar que a vida é tão rápida e morredoura

quanto um vagalume que, com assumida

presunção, alumia o vago e remoto minuto da

noite aue faz a gestação 
- no ventre da ma-

dragada - de outro dia.

(wmij

Atos insólitos

Marcilio Reinaux

Noel Nutels: uma

vocação 
para 

a amizade

Fernando de Mello Freyre

A 

Fundação Joaquim Nabuco teve o seu acervo
recentemente enriquecido com a aquisição de
cento e oitenta peças que formam a notável Cole-

ção etnográfica Noel Nutels. Uma coleção ambicionada

por diversas instituições estrangeiras, inclusive pelo reno-
mado Museu do Homem de Paris. A sensibilidade de
Elisa Trachtenberg Nutels e de Bertha Nutels, a viúva e a
filha do grande indigenista, preferindo, num gesto louvá-
vel, que a coleção ficaaee no Brasil e a ação, o decisivo e

decidido apoio do grande e, apesar de jovem, velho amigo

desta Casa de Pesquisa, seu Conselheiro, um dos seus in-
centivadores e incentivador do que seja expressão de Cul-

tura no Brasil, Marcos Vinícius Vilaça, atualmente Se-

cretário da Cultura do Ministério da Educação e Cultura,

tornaram possivel a aquisição desse valioso acervo que
tanto representa para todos nós. A coleção é admirável.

Admirável pelo quanto representa do poder criador do
indígena, da fonte imaginária do Índio brasileiro, em pe-

ças de extraordinária e, por vezes, rústica e inocente be-

leza. Ela foi possivel graças a uma vida toda voltada para
o Índio, para as boas causas, para os amigos, para um es-
tranho amor ao Brasil, que foi a vida do grande e saudoso
Noel Nutels. De um Noel Nutels que não nascendo no
Brasil - 

judeu ucraniano - tornou-se por força da natura-

lização legal, e de uma opção profunda e bela, um brasi-

leiro tão brasileiro quanto quem mais o seja ou tenha
sido.

Sabe-se que a formação cultural de Noel ocorreu no

Recife, num Recife que tem exercido sobre nacionais e es-

trangeiros o seu imenso poder aliciador de cidade um

tanto representativa de uma possivel sintese não apenas

de uma região - a nordestina - mas dó próprio Brasil. De

uma cidade onde tantas vezes madrugou as melhores se-

mentes do que seja brasileiridade.

Ficou na história desta cidade aquela modesta pen-

s*o da rua Gervásio Pires - rua dos Pina, 234 - de seu

Salomão e dona Bertha Nutels, onde os estudante» Noel

Nutels, Lourenço da Fonseca Barbosa - Capiba Saulo,

João e Lucas Suassuna, Fernando Lobo, Rubem Braga, e

alguns outros jovens, através de suas juventudes criado-

raá, do humor, das suas alegrias de viver, marcaram uma

época e construíram amizades recíprocas a exemplares.

Todos quantos conheceram Noel Nutels são unáni-

mes na admiração que dedicaram ao grande indigenista,

ao médico que foi notável aanitarista, á figura humana

que vivia com intensidade todos os momentos, tendo a

extraordinária capacidade de querer bem e se fazer que-

rido. Um solidário com todas aa boas causas, que sabia

ter alegria e compartilhar alegria.

Por tudo isso, a Fundação Joaquim Nabuco sente-se

honrada em ser guardiã de uma coleção como essa que

atualmente expõe ao público do Recife, na sua Galeria

Massangana. Noel Nutels está presente, também, nela.

Presente nos seus amigos, e nas sementes de amor que

plantou e que frutiflcaram no seu trabalho sempre idôneo

e tantas vezes pioneiro.
Essa coleção será o início de um grande acervo que

reuniremos na Amazônia. Na cidade de Manaus, con-

tando com o apoio da órgãos culturais da região e do Go-

vemo do Estado do Amazonaa, estamos implantando o

Museu do Homem do Norte. A coleção que os recifenses

estão tendo o privilégio de ver na Exposição 
"Noel 

Nu-

tela: um índio cor de roaa", irá para lá, para uma parte do

Brasil onde é maia forte a presença indígena, onde mais

do que em qualquer outro lugar, necessário se faz preeer-

var os valores culturais ameaçados pela cobiça estran-

geira, para uma região que Noel Nutels também ajudou a

ter mais valorizada e amada por todoe nós.

Sei o quanto easa coleção é importante e que, simbo-

licamente, através de sua aquisição, catamos reiterando

nosso compromisso com a preservação e proteção doa va-

lores indígenas que Noel Nutels, ao lado doe admiráveis

irmãos Vilas Boas a outros brasileiros notáveis deede o

grande Rondon, têm tentado preservar num gesto não

apenas de humanidade, mas de profunda e digna brasilei-

ridade.

Gomo 

se não baatasse

a onda de violência,

depravação moral e

decadência avassaladora da

humanidade nestes dias que
estamos vivendo, dois fatos

insólitos vém de acontecer, os

quais nos estarrecem e nos

põem a pensar, já estamos no

fim do mundo?

Vamos a eles. No dia 14

de março passado o jomal
Diário da Noite circula com

notícia inconcebível, dando

conta de que duas mulheres se

casam, em ato religioeo e so-

Iene, celebrado pelo sacerdote

Antonius Heymann, padre da

Igreja Católica Apoatólica

Romana, na Cidade de Gro-

ningen, na Holanda. Com

efeito, pelos 
"laços 

do matri-

mônio", uma das instituições

mais sagTadas da Igreja e da

Lei de Deus, na qual está pre-
vista única e exclusivamente a

união de duas pessoas de sexos

diferentes, com o fim princi-

pai da procriação, uniram-se

as mulheres Ria Bultena de 25

anos e Hermanna Kalsbeck de

19 anos.

A notícia diz que a ceri-

mônia transcorreu sem inci-

dentes ou inconvenientes na

Igreja Católica de São Joeé, na

Cidade de Croningen, sob as

vistas de curiosos que para lá

acorreram para verem o inusi-

tado acontecimento. Melhor

entendessem ser vergonhoso e

degradante o evento, o qual
enodoa a sociedade por mais

primária que ela seja.

Com o maior cinismo do

mundo, como se tivesse prati-
:ando o mais honroso e honesto
ato, o sacerdote Heymann

disse: 
"se 

o amor entre as mu-

lheres era real, nada havia por
objetar", expressando-se

diante da imprensa estupefata

do mundo. A contemplar do

alto de sua soberania e poder,
a Igreja Católica faz-se indife-

rente diante do rumoroso fato

pelo menos está quieta até

agora. Pode ser que se mani-

teste contrária ao assunto, ou

estará apoiando o acontecido

com o fato de ficar calada?

Quem cala consente.

O segundo ato insólito

que estamos vendo transcorrer

refere-se á produção de um

filme sobre a vida sexual de

Jeaua, em plena produção

pela empresa cinematográfica

People News Company Limi-

ted, da Cidade de Springfield

do Estado de Illinois, nos Es-

tados Unidos. A notícia está

no DIÁRIO DE PERNAM-

BUCO do dia 1S de março e

faz uma referência ao protesto

(felizmente!) que está sendo

feito pelos Bispos de todas as

Dioceses e Igrejas da América

Latina, com uma das provi-
dências e recomendações da

CELAN. Da forma que la-

mentamos a imissão da Igreja

Católica na informação ante-

rior, aqui parabenizamos a

iniciativa de se protestar por
mais esta insidioea campanha

desmoralizante que promo-
vem contra a pessoa do Se-

nhor Jesus Cristo.

Não é de agora que, des-

cabidamente, se usa o nome

de Cristo em vão, seja nas

músicas profanas, seja no lin-

guajar casange na boca do

povo, ou até mesmo por des-

caso da própria Igreja que per-
mite uma grande e confusa

mistura dos símbolos sagrados

com os profanos, os quais pro-
liferam no sincretismo reli-

gioso da nossa gente. Fica difi-

cil estabelecer até onde vai re-

ligião (Católica) e onde co-

meça o misticismo, a exemplo

do espiritismo que por sua vez

se mescla com umbandismo,

magia e coisas que tais.

Bom seria que organiza-

ções religiosas e nitidamente

Cristãs, tanto católicas como

protestantes, enviassem a

quem de direito, como ao Pre-

sidente dos Estados Unidos,

protestos veementes para que
se interdite o quanto antes a

produção desse desgraçado

filme. Quem quiser protestar
individualmente pode telegra-

far tanto para a Casa Branca,

como para a Empresa produ-
tora ou ainda para o Procura-

dor Geral do Estado de IUi-

nois. Ê provável que os vários

protestos possam sustar, no

nescedouro, a hedionda inten-

ção doa sacrilégios e profanos
homens de hoje.

Despesa e limpeza

Paulo do Couto Malta

T Tisando a encurta-

\/ mento de cami-
* nho, após cruzar

a Adolfo Cirne, contor-

nando o pardieiro da Cá-

mara Municipal, na» altu-

ras do monumento d Bi-

blia, quebrei i esquerda

pelas lajes e, sem topar

nas arestas que as sepa-

ram, cheguei ao ponto de

parada dos ônibus (in-

cluindo os elétricos) no tre-

c ho mais largo da Rua do

Hospício. Nenhum emba-

raço da andadura ao obje-

tivo predeterminado de en-

curtamento. Apenas, de

ambos os lados do pétreo

passeio a grama se alterna

ao chão batido. De tão pi-

sada, morreu na raiz. Nas

lajes, entre as arestas, em

cima delas e a elas parale-
Ias, folhas acumuladas das

árvores se amontoam a rã-

mos caídos, entressacha-

dos.

Pelo visto, não há se-

Iodar no parque; tampou-

co varrtaoret. As

margarida» não adicio-

nam d tarefa de limpar as

ruas a dos parque» 
e jar-

dins. 013 de Maio, entre;

gue ao Deus-dará, recém-

taido de uma precária re»-

tauração, apenas recebeu

com esse nome um simula-

cro de muro de tré» palmo»

de altura - e onde tentam,

na falta de bancos, os fadi-

gosos e os afeiçoados ao

derriço a céu aberto. Estes

arrulham abertamente,

alheios ás chacotas do» que
traneitam, também encur-

tando caminho, à sombra

das árvores, onde não mais

canta o sabiá do confrade

Bocácio Lima.

A fim de bem integrar

o logradouro ao espaço

ocupado pelos sobrados da

Princesa Isabel, o então

prefeito Farias pô-los
abaixo. O espaço, depois

de aberto, acabou urbani-

tado, com árvores anãs e

grama intercalando-te da

passagens em lajes, á ma-

neira das outras. Pelo sim-

pies fato de não haver som-

bra, ninguém o toma para
encurtar caminho.

A água dos tanques,

pouso de alegres marrecos,

parece a mesma da inau-

guraçáo. Dali saíram para
o forno dos famintos, caça-

dos a deshoras. Em tanque

menor, um filhote de ja-
caré morreu o pedrada,
impelida com potente

furta ás fuça» do cortaceo

réptil. Ót que aparecem

nos alagados amazônicos

são abatidos a tiro de fiuil.
Depois de curtidos, aca-

bam melancolicamente vi-

rondo bolsa.

Nesta fase de pou-

pança a todo custo, di-

nheiro não te aplica a vi-

suai dispensável Limpeza

faz bem aos olhos, mas

desfalca o Erário de priori-
dades permanentes. Salvo

engano.

Quem paga 
a conta?

Gilvandro Coelho

As 

lamentáveis manifestações de vio-

lência, recentemente ocorridas em S.

Paulo, mostraram, mais uma vez,

que, também no Brasil, as massas humanas,

por sua elevadíssima capacidade de pressão,

escapam com facilidade do controle das pes-

soas que, direta ou indiretamente, as incita-

ram ou insuflaram.

A ação explosiva dessas massas se desen-

volveu no Pais, como em toda parte, ao sabor

das emoções desencadeadas na operação. Já

no fim do século passado, o psicólogo francês

Gustavo le Bon, em sua conhecida 
"Psicologia

das Multidões", analisou o tema com muita

sensibilidade. Não deve, portanto, constituir

novidade para ninguém e, muito menos, para

modernos aprendizes de feiticeiro. Estes têm

a obrigação de saber serem diabólicas as leis

que presidem a construção do caos, segundo

as quais é fácil passar de uma passeata rsivin-

dicatória para o quebra-quebra e dai para o

saque. Exatamente como aconteceu na capi-

tal paulistana.

Esses acontecimentos demonstraram,

também, ao vivo, que os problemas gerados

pela violência são mais danosos para a po-

pulação do que os males que procuraram com-

bater. Amedrontam e trazem insegurança

pessoal e coletiva. Comprovaram, ainda, que

a proclamada cordialidade do brasileiro tem

limites frágeis, facilmente ultrapassáveis pela

manipulação do desemprego, pelo agrava-

mento de injustiças sociais, pela fome, por pro-

fÍ8sionaÍ8 da agitação e malfeitores oportunis-

tas.

Os mesmos fatos ensinaram, igualmente,

que os angustiantes problemas econômicos e

sociais que afligem a Nação precisam ser ur-

gentemente equacionados com vistas a uma

solução justa, sem endereços aprioristica-

mente certos. A análise de suas verdadeiras

causas e a aplicação correta da lei são dados

essenciais ao seu deslinde, sem violência e

sem perturbação da ordem, com as correções e

ajustamentos necessários, conforme reafir-

mou o presidente Joôo Figueiredo em recente

pronunciamento público.

A Nação não deseja ser colhida de sur-

presa, com manifestações de vandalismo, de

baderna, que põem em grave risco a ordem

pública, atemorizam a população, desgastam

a autoridade, causam prejuízos materiais de

vulto e, muitas vezes, danos pessoais irrepará-

veis. Acresce ainda, que, por diversas vezes, o

Estado foi condenado pelo Poder Judiciário a

indenizar vítimas de movimentos de massa,

inclusive em nosso País, por falhar no cumpri-

mento da obrigação constitucional de garantir

a incolumidade das pessoas e o patrimônio

dos cidadãos.

Cumpre, por todas essas razões, corrigir

urgentemente distorções e injustiças eviden-

tes, a fim de desarmar os espíritos, atual-

mente em guarda, antes que o ódio penetre

nos ânimos, se estenda às famílias e demais

grupos sociais, e deite raízes poderosas, difí-

ceis de arrancar. É necessário que ele não,

comprometa definitivamente o diálogo ge-

nuíno, não retire dos interlocutores a impres-

cindível credibilidade, nem alimente senti-

mentos mesquinhos de vingança pessoal ou

coletiva, disfarçados em lutas de classes. Cul-

tivando o ódio, certamente agravaremos os

problemas sócio-econômicos, especialmente

os das pessoas que têm poucos bens e, por

isso, terão maiores dificuldades para reerguer

o patrimônio saqueado.

Volvamos os olhos para os benefícios da

fraternidade, para o valor indiscutível do tra-

balho e para os resultados positivos de uma

educação integral, fundada em valores éticos

e religiosos. Ademais, é mister não esquecer,

nesta hora difícil que o mundo atravessa, o

compromisso solene que assumimos, como ge-

ração, com a Nação brasileira. Perante os nos-

sos antepassados, prometemos perseguir o

progresso dentro da ordem, conforme a divisa

contida no pavilhão nacional: 
"Ordem 

e Pro-

gresso". Esse compromisso deve ser viven-

ciado no presente para ser transmitido, in-

cólume e engrandecido por ações positivas, às

gerações futuras. Somente assim, os nossos fi-

lhos terão orgulho dos seus pais e os apontarão

aos nossos netos como dignos continuadores

de uma obra que pertence a todos os brasilei-

ros.

Miremos, também, o exemplo da

América Central dividida e conturbada. Ele é

ilustrativo desse quadro melancólico que tem

a luta fratricida, pseudo-libertãria, como

triste pano de fundo. Cada vez mais irmãos

centro-americanos se adentram no abismo.

Cristãos aderem a sandinistas e adotam o

marxismo como solução, como forma de vida.

O Papa é perturbado em sua jornada de paz,

no momento em que celebrava o sacrifício da

cruz. Ao Mensageiro da Paz acena-se com a

revolta, com os gritos de vingança.

Destarte, a oportunidade dessa reflexão é

bem maior em nossos dias. Estamos no Ano

Jubilar da Redenção, principiado em 25 de

março pretérito, quando João Paulo II abriu

solenemente a Porta Santa da Basílica de S.

Pedro, no Vaticano, como 
"sinal 

e símbolo de

um novo acesso ao Cristo, redentor dos ho-

mens". Sua Santidade convocou a todos, sem

exceção, para abrirem as portas do coração ao

Deus que se fez homem e por amor aos ho-

mens redimiu a humanidade pecadora, há

1950 anos. A aceitação do convite, da convo-

cação, é, portanto, imperativo da nossa cons-

ciência. Acreditamos na lei do amor e repeli-

mos o ódio com as suas implicações destruti-

vas. Não desejamos, por isso, pagar a conta

dos baderneiros, nem dos falsos cordeiros, in-

filtrados no rebanho para destruí-lo de dentro

para fora.

NOVE ENTRE DEZ

ESTRELAS

DA PROPAGANDA

PERNAMBUCANA

ANUNCIAM

NO DIÁRIO DE

PERNAMBUCO

MANO DE PERNAMBUCO

Um banho de circulação.
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na

política 

de saúde

Terminal Cidade às escuras:

moderno omissão revezada

em Olinda entre Celpe e PMR
nitn/la +nv>Á n mata ™

Uma esquizofrenia

na política de saúde que
resulta em distorcidos

quadros de desperdício

de recursos humanos em

mau atendimento da po-

pulação e na dissociação

da universidade dos ser-

viços médicos, entre ou-

tros males, é o diagnós-

tico dos participantes do

seminário 
"0 

Município

e as Ações de Saúde",

que reuniu, esta semana,

na Sociedade Pernambu-

cana de Medicina, secre-

tários municipais de

saúde da RMR, professo-
res universitários e técni-

cos de órgãos públicos.
Promovido pelo Nú-

cleo de Estudos de Saúde

Comunitária (Nesc) do

Departamento de Medi-

cina Social da UFPe, e

pelo Centro de Estudos

Josué de Castro e pela
Associação Brasileira de

Pos-Graduação em

Saúde Coletiva

(Abrasco), o Seminário

reuniu secretários muni-

ripais de saúde do Cabo,

Olinda, Jaboatão, Pau-

lista, Igarassu, Caruaru e

Itambé, além de trazer

como conferencistas os

professores Francisco

Eduardo Campos, do De-

partamem de Medicina

Preventiva da UFMG, e

Antônio Sérgio Arouca

da Escola Nacional de

Saúde Pública, do Rio de

Janeiro.

DIAGNÓSTICOS

No debate entre os

secretários municipais de

saúde, os males comuns

apontados que deformam

o serviço médico-

sanitário de seus municí-

pios foram os seguintes:
Uma política de

saúde centralizadora que
tem marginalizado as de-

cisões municipais e di-

vorciada das necessida-

des reais de saúde da po-

pulação;
IJma completa de-

sintegração entre os ór-

gãos que prestam servi-

ços de saúde à população,
ou seja a atuação de

vários serviços de saúde

(Inamps, Posto de Saúde

estadual e municipal, en-

tre outras entidades)

numa mesma área que,
em ações superpostas,

significam um desperdí-

cio de recursos humanos

e materiais, quando não

acontecem ainda de cada

uma destas unidades se-

guirem orientações dife-

rentes e até competirem

entre si mesmas;
Organização de

serviços de saúde que pri-
vilegia as ações terapêu-

ticas mais sofisticadas e

que visa principalmente
o lucro (isto através de

convênios com clínicas

particulares ao invés de

fazê-los com os serviços

municipais de saúde) em

detrimento dos cuidados

básicos à saúde quais
sejam; cuidado com o

meio-ambiente, a aten-

ção materno-infantil, a

saúde du trabalhador,

etc.
A marginalização

das comunidades nas de-

cisões que dizem respeito

ao cuidado à saúde, como

por exemplo, no caso de

vacinação, que por ser

uma medida tomada sem

o devido preparo e cons-

cientização do povo, en-

contra dificuldades e bar-

reiras por parte da popu-
lação;

Um sistema muni-

cipal de serviços públicos
de saúde praticamente
inexistente na quase to-

talidade dos municípios.

E mesmo naqueles onde

a Secretaria existe, en-

quanto entidade admi-

nistrativa, encontra-se

desestruturado.

OUTROS

PROBLEMAS

Foi consenso entre os

participantes do Semi-

nário a colocação de que
é dos mais precários o es-

tado de saúde da popula-

ção da Região Metropoli-

tana do Recife, tal como

ocorre com a maioria da

população do Estado, e

essas condições de saúde

da RMR são determina-

das pelo baixo nível

socio-econômico em que

vive a população, limi-

tando muito a eficácia do

setor saúde.

Os seminaristas cha-

maram a atenção para a

grande incongruência em

que vem se constituindo

o afastamento existente

entre a Universidade e

serviços públicos de

saúde.
"Por 

exemplo, en-

quanto falta campo de

estágio para alunos nas

escolas da área de saúde

(Enfermagem, Nutrição,

Odontologia, Medicina,

etc.), as Prefeituras mu-

nicipais, às voltas com

dificuldades financeiras,

não conseguem operar

seus poucos serviços de

saúde por falta de recur-

sos humanos, o que bem

demonstra a esquizofre-

nia da política de saúde e

educacional do país", sa-

lienta.

SOLUÇÕES

Como conclusão

deste seminário

constatou-se a necessi-

dade de: uma urgente re-

forma tributária que per-
mita a autonomia das de-

cisões municipais; os mu-

nicipios assumirem a

coordenação das ações de

saúde em suas áreas de

jurisdição; os municípios

estruturarem suas secre-

tarias de saúde priori-
zando atividades que res-

pondam ás reais necessi-

dades da população; ha-

ver uma verdadeira inte-

gração entre as Secreta-

rias municipais da Re-

gião Metropolitana, no

sentido de possibilitar
um maior poder frente

aos demais órgãos que
atuam no setor; universi-

dades e serviços munici-

pais desenvolverem pro-

gramas integrados de

atuação na formação e

reciclagem de pessoal e

no planejamento das

ações de saúde; as Secre-

tarias municipais de

Saúde favorecerem a or-

ganização popular para

garantir uma verdadeira

democratização das

ações de saúde.

Edson Miranda 
pede 

comissão

especial vara devassa na CTU

A criação de uma co- vereador Edson Miranda 1,08 9ue 8e pretenda en-

ainda afirma que 
"a 

em-missão especial para efe-

tuar uma devassa na

CTU foi solicitada, on-

tem, pelo vereador Edson

Miranda, líder da maio-

ria na Câmara Munici-

pai. Na justificativa do

requerimento, ele propõe
as seguintes providén-
cias:

1 - Deve a Comissão

Especial, formada por
vereadores e especialistas

no assunto, efetuar le-

vantamento contábil e

físico na Companhia de

Transportes Urbanos, in-

clusive com relação ao

seu quadro de pessoal,
em face de recente ba-

lanço da empresa, apon-

tando um déficit de Cr$

1.674.156.401,37.
- Enquanto o ba-

lanço registra tão fabu-

loso déficit, nos exerci-

cios fiscais de 81/82 era a

empresa heneficiada com

subsídios de vários órgãos

governamentais, no

montante de Cri

649.627.934,49, impor-

táncia assinalada na ata

da Assembléia Geral Or-

dinária da CTU, reali-

zada a 16-6-82. Além dos

dados extraídos de docu-

mentos oficiais, vale

acrescentar os apresenta-

dos em reportagem do

DIÁRIO DE PERNAM-

BUCO, edição do dia li

deste mês, sob o título
"Dívida 

da CTU é de Cri

1,5 bilhão".

Nesse primeiro tó-

pico de sua proposição, o

presa, faz alguns anos,

especialmente nas épocas

pré-eleitorais, vem acu-

mulando prejuízos impu-

nemente, passando a vi-

ver em crônico déficit or-

çamentário. Não fossem

os subsídios recebidos de

setores governamentais,

que não investigara a

aplicação de tais recur-

sos, a CTU teria fechado

por insolvência de fato.

Trata-se de uma situação

extremamente vexatória,

sobretudo porque a em-

presa desfruta de largos

privilégios em relação ás

suas concorrentes per-
missionárias na jurisdi-

ção do Recife.
"E 

necessário, por-
tanto - continua - 

que
este Poder Legislativo

proceda uma devassa em

profundidade, de modo a

ser possível identificar as

causas e os responsáveis

pela má gerência dos in-

vestimentos efetuados na

CTU^qui, nesta Casa, se

não mais existem - 
pelo

menos até antes da invés-

tidura da atual Comissão

Executiva - existiam em-

pregados públicos con-

tratados pela CTU, toda-

via, com ônus, postos à

disposição dessa compa-

nhia de transportes.

Não se admite - es-

clarece no requerimento
- a admissão de emprega-

dos públicos para colocá-

los á disposição de outro

Poder Municipal, a me-

grossar o caldo da corru-

ção administrativa. Tais

fatos devem ser apura-

dos, sem mais tardança,

pela Câmara Municipal.
Infelizmente dor-

mita na Comissão Execu-

tiva projeto de lei de mi-

nha autoria, autorizando

a denúncia parcial do

convênio celebrado entre

os Governos do Estado e

da Prefeitura - interve-

nientes a Emtu e CTU,

na parte que subtraiu da

empresa municipal a sua

condição de concessio-

nária exclusiva dos servi-

ços de transporte cole-

tivo, no âmbito do Re-

cife. Ao mesmo tempo,

entendo que deve ser reti-

rada da CTU a compe-

tência e elaborar cálculos

tarifários, para a homolo-

gação pelo prefeito da Ci-

dade.
O 

projeto também

introduz a co-gestão e a

participação doe empre-

gados nos lucros da em-

presa, preservando ainda

a hipótese de exercicios

deficitários.

2 - Cinco vereadores

deverão compor a Comia-

são Especial, em obser-

vância ao disposto no ar-

tigo 219, parágrafo 2', em

consonância com o artigo

221, das normas regimen-

tais.

3-0 vulto das in-

vestigações recomenda,

sem exagero, um prazo

de 90 dias para a conclu-

são dos trabalhos.

Táxi: CEF libera só 30 
pedidos

A Caixa Econô-

mica liberou apenas 30

cartas de crédito para

os motoristas de táxis,

lumentando a preocupa-

çâo dos 1.500 inscritos

no programa de finan-

ciamento para compra

do carro a ácool que ex-

pira no mês de junho.

Mais de 300 moto-

ristas já eetio com seus

cadastros aprovados

pela própria Caixa Eco-

nômica. Entretanto não

receberam a carta de

crédito, sem a qual nâo

terão acesso ás conces-

sionárias para compra

de veículos. O presi-

«¦ente 

do Sindicato doa

Hondutores Autôno-

mos. Inaldo Trindade,

disse ontem que a situa-

ção é efetiva, pois a ge-
rência local da Caixa

Econômica não pôde
aumentar o número de

financiamentos no mês

de abril e somente 30 fo-

ram atendidos.

Os taxistas estão im-

pacientes e revoltados

com a burocracia do ee-

tabelecimento oficial de

crédito, responsável

pelo programa de cano

a álcool. O ex-

presidente da entidade,

vereador Gilberto

Luna, solicitou ao presi-

dente Figueiredo a pror-
rogação do praxo de

isenção do Imposto so-

bre Produtos Induetriah-

zados (IPI) que incide

na compra do veiculo,

como também do ICM

ao governador do Es-

tado no sentido de aten-

der ao grande número

de profissionais que

desejam participar da

renovação da frota de

táxis da cidade e deixar

de usar gasolina como

combustível.

Para o presidente

do Sindicato, Inaldo

Trindade, o grande nú-

mero de taxistaa que

acorrem todos oa dias à

sede da entidade em

busca da solução do fi-

nanciamento tem moti-

so- vado alguns protestos

contra o programa.

jJ

Olinda terá o mais
moderno terminal de
ônibus do Estado, a ser
construído em Rio
Doce. Obra com amplas
salas de espera, lancho-
nete, banca de jornais,
sala de televisão, dentre
outros melhoramentos,

contará com cabine te-
lefônica para atender

aos passageiros 
- se-

Íundo 

revelou ontem na
-ámara Municipal de

Olinda, o diretor-

Rresidente 

da Empresa

letropolitana de
Transportes Urbanos -

Romero Alencar.

O presidente da

Emtu achou justas as

reclamações da popula-

ção que protesta contra

os constantes aumentos

de tarifas de ônibus.

Mas considera razoá-

veis levando em conta a

majoração dos salários

de motoristas e cobra-

dores, custo de pneus,
óleo diesel e gasolina,
chassis e outros mate-

riais, cada vez mais ca-

ros.

Maurício Pina, di-

retor-adjunto da Emtu,

disse das facilidades

oferecidas ao usuário,

que trabalha ou estuda

em bairros diferentes,

os quais eram obrigados

a utilizar dois transpor-

tes, com maiores despe-

sas. Hoje, com as linnas

transversais, Olinda-

Casa Amarela, Cidade

Universitária, Piedade-

Olinda, Paulista, Abreu

e Lima, foram encurta-

das as distâncias e di-

minuídos os gastos, em

menor tempo.

Ao analisar as rea-

lizações da empresa,

Maurício Pina disse o

que foi feito e o que está

sendo realizado em fa-
vor do usuário, dando-

lhe mais conforto e

maior segurança nas

viagens. Não haverá

terminais no centro da

cidade. Todos eles serão

nos subúrbios. Os pas-
sageiros saberão todos

os horários de partida e

chegada dos veículos

tue 

transportam mais

e um milhão e duzen-

tas mil pessoas-dia.
Falou dos passes

estudantis que hoje não

são limitados apenas a

uma linha, mas entre

todas elas. E em

Olinda, cidade tradicio-

nal e histórica, há uma

grande quantidade de

estudantes que cursam

as escolas superiores no

Recife.

No momento, há

maior respeito à integri-

dade física do usuário,

como também uma

equidade de trata-

mento, mantendo-se

privilégio para o defi-

ciente fÍBico, que tem

uma cadeira reservada

na primeira fila de cada

carro, para que ele possa
viajar sentado. Muitos

passageiros desconhe-

cem esse detalhe. O

prefeito José Arnaldo

Amaral fez referências à

atuação da Emtu.

Urinar é

pago 
no

Deterpe

Para urinar, é pre-
ciso pagar uma taxa.

Na Estação Rodoviária,

é assim: se o 
"necessi-

tado" não tiver di-

nheiro, vai para a ca-

deia, 
"por 

deixar de

cumprir instruções su-

periores". Isso foi o que
aconteceu com José

Francisco da Silva, ca-

sado, residente na Rua

Tijuca, 262, em Águas

Compridas.
"Precisava 

satisfa-

zer minhas necessida-

des fisiológicas. Entrei

pela 
"borboleta" 

e fui

ao sanitário. De volta,

encontrei o guarda que
me cobrou a importan-

cia de 10 cruzeiros.

Como eu lhe dissesse

que só dispunha do di-

nheiro da passagsm,
respondeu-me que
nesse caso eu estava

preso. Relutei, inclusive

dizendo-lhe que desço-

nhecia a. lei que obri-

gava o cidadão a pagar
uma taxa para 

"verter

água".

O guarda resolvsu

chamar o policial e

contar-lhe o fato. Ele

deu-me razão, sobre-

tudo, porque não dispu-

nha do dinheiro. Mas,

sabendo que aquela au-

toridade cumpria uma

determinação da em-

presa, decidiu pagar a

taxa e mandar-me em-

bora. Se ele náo pa-

gasse, seria descontado

no seu salário.

José Francisco

disse que tem andado

por muitas cidades. Fax
"xixi" 

em toda parte e

nunca lhe cobraram

taxa.

"Quando 
se reclama

da Celpe, a direção da em-

Eresa 

afirma que o pro-
lema é com a Prefeitura.

Quando a reclamação é di-

ngida à PCR, o Departa-

mento de Eletricidade diz

2ue 

o assunto é com a

elpe. Assim, ninguém

consegue saber ao certo

qual o órgão de fato res-

ponsável pela iluminarão

pública. Enquanto isso, o

Recife permanece ás escu-

ras, facilitando o 
"traba-

lho" dos marginais que
agem à noite enquanto oa

homens de bem procuram ,
dormir".

Com essas palavras, o

vereador Rubem Gamboa,-

do PMDB, encaminhou re-

querimento ao prefeito,

através da Mesa Diretora

da Câmara, para que seja de-

finida a responsabilidade

pelo serviço de iluminação

de ruas e praças da cidade,
"evitando, 

assim, esse des-

lavado jogo de empurra".

Gamboa lembrou que
o descaso pela iluminação

pública vem desde a época

em que a Pernambuco

Tramways foi desativada,
"paaaanao 

o encargo à res-

ponsabiiidade do Governo

do Eatado, através do setor

que boje atende pela sigla

Celpe. De lá para cá a

coisa degringolou.

ISONOR INDÚSTRIA DE

PLÁSTICOS S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AS8EMBLE1A8 OBRAIS ORDINÁRIA E EXTRAOR-
DtNARIA

C.O.C. n' 10.7t»3.o4d/0001-99

Pelo presente Edital ds Convocação, ficam convida-
dos os Senhores Acionistas desta Socisdade, a se reuni-
rem em Assembléiss Gerais Ordináris s Extraordinária, a
se realizarem no dia 26 ds sbril de 1968, ás 14:00 (qus-
torce) horas, em sua ssde social, na Avenida Marechal
Mascarenhas de Moraes n' 1881, Imbiribeirs - Recife, Es-
tado de Pernambuco, a fim de deliberarem sobre s se-
guinte Ordem do Dis:

I - EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: s)
Aprovação das Demonstrações Financeiras da Compa-
nhia, referentes ao exercido encerrado em 31 de dssem-
bro de 1982, acompanhadas do Relatório da Diretoria; b)
Aproveção da Correção Monetária do Capital Social e de-
liberação sobre sua correspondente capitalização; c)Dsü-
beraçio sobre o deetino do lucro liquido do exsrcicio; d)
Eleição dos membros da Diretoria para o biênio 1983/84;
e) Outras assuntos de interesse da Sociedade. ? - EM
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Au-
mento do Capital Social ds Cri 328.220.000,00 (Tressntos
e Vinte e Cinco MilhSes s Duzentos s Vinte Mil Crussi-
ros), para Crf 706.868.049,77 (Setecentos s Cinco Mi-
lhões, Oitocentoe e Sessenta e Seis Mil, Quarenta e Nove
Cruzeiros e Setenta e Sete Centavoe); b) Reforma Eetatu-
tária; c) Outros assuntoe de interesse ds socisdads

Recife, 06 de Abril de 1983

ISONOR INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS S.A.
A DIRETORIA

Eggert Voecherau
Kurt Heinrich Paul Zelk

(Firmas reconhecidas)

COMPANHIA NORDESTINA

DE SERVIÇOS GERAIS

CONESG

(ViCMF - 1-0.856.086/0001 -02

Anúncio

I
Comunicamos que. em cumprimento ao disposto no

artigo UCt da l<ei B404 de 15.12.76, encontram-se á dispo-
sicão rios senhores acionistas desta Companhia, na sede
social, à Praça Ministro João Gonçalves de Souza, sem
número. Rdiíicio serie da SUDENE, Ala Norte. .1" andar.
Engenho rio Meio. Recife. Pernambuco, os documentos
referidos no citado artigo 1 e pertinentes ao exercício
social lindo em Ml de dezembro de 1982

No mesmo local, poderão ser obtidas cópias dos cita-
rios documentos.

u
Convidamos os senhores acionistas da Companhia

Nordestina de Serviços Gerais - CONESG. para se reuni-

rem em Assembléia Geral Ordinária, na sede social, no

endereço acima indicado, às 10:00 horas do dia 17 de

maio de 198:1. em primeira convocação, a fim de delibera-

rem sobre os seguintes assuntos:

a) Apreciar, discutir e votar as demonstrações finan-

ceiras e o Relatório da Administração, pertinentes
aos negócios sociais e aos principais fatos adminis-

trativos rio exercício findo em 31.12.82.

bl Kleger o Conselho Fiscal e fixar a remuneração dos

seus membros.

c) Homologar honorários da Diretoria.

d) Aumento do capital social de Cri 16.529.819.00

para Crf :12.689.:170.00, com aproveitamento de

Crí 16.159.551.00 correspondentes á correção mo-

netária rio capital realizado.
e) Alteração do artigo 6" doa estatutos sociais.

II Outros assuntos correlato» e conexos.
III

Tendo em vista que náo se havia atendido a exigén-

cia legal prevista no artigo 133 da Lei 6404 de 15.12.76.

não se realizará a assembléia designada para 29.04.83. fi-

canrio. |x>rtanto. sem efeito os anúncio» de convocação

anteriormente publicados com esse fim.

Recife. 06 de abril de 1983.

Tácito Mala Foneéca

Presidente do Conselho de Administração

ALBA NORDESTE S.A -

INDÚSTRIAS QUÍMICAS

CGC i* tO.836.87S/DOOI-TI

Capital Autorisado Crf IOO.OOO.OW,00
Capital Subscrit a e
fntvgralieado  Crf 194.016.913,00

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA I
EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇAO

Ficam convidado» os ssnhotss-ackmistas dssta soeis
dads a se reunirem em Asssmbléia Oeral Ordinária e Es-
traordínáris a reslisar-ss no pstaiao dia 18 ds abril de
1963, ás 9:00 hora», sm sua mm sosial, A Rodovia BR 101,
Km 19,6 - Município de Abreu e Uma, Estado ds Per-
nambuco, a fim da dslibsraiem sobes a ssguinte

ORDEM DO DIA

a) Tomar as cantas dos administredoree, examinar, dia-
cutir e votar as demonetraç6es financsirss;

b) Aprovar a correção da saprssste monetária do Capital

Social;

c) incorporar ao capital o valor referente ao incentivo lis-

cal do ICM;

d) elsfer os msmbros de Coooelho de Administração e fi-

xsr s sua remuneração;

e) eleger, ss sssiss e deeeistsm, os msmbros sCstivos e su-

plentes do Conselho Fiscal, para o exercido de 1883 0

fixar seu» honorários;

f) Outros sssuntos ds interesse social, psrtinsntes á ma-

tária.

Abreu s Uma, 11 de abril da 1003.

ALBA NORDESTE S.A. INDOSTRIAfl QUÍMICAS

Caries Alberte Ribas

Diretor Superintendente

SECRETARIA DA

SEGURANÇA PÜBLICA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE

PERNAMBUCO

DIRETORIA GERAL - CONSULTORIA JURÍDICA

EDITAL DE CONVOCAÇAO DE PROPRIETÁRIOS

DE VEÍCULOS APREENDIDOS

O Departamento Estadual de Trânsito ds Psrnam-

buco - Detran/PE com sede administrativa na Estrada do

Barbalho, n» 889 - Iputinga, cumprindo determinaçio

contida na lei n' 6.675i de 30 de setembro de 1978, con-

voes oe proprietários dos veiculo» apreendidoe, removidos

e retidos por infrações á legislação de trânsito, constantes

da relação anexa, oe quai» náo atenderam á legislação de

trânsito, constantes da relação anexa, oe quai» não aten-

deram á intimação postal já feita em março último, para

que compareçam à Consultoria Jurídica do Orgao, a fim

de proceder ao pagamento do débito existente contra os

mesmos, conforme o estabelecido no art. 2? da lei supra

citada, no intuito de formalizar a liberação doe ssus vsí-

culos. Os veiculos não liberados no prazo de 30 (trinta)

hí««, a contar a dats da primsira publicação d as te Edital,

serio vendidos em leilão público no» termos do art. 5» e ||

da lei citada. O presente Edital se encontra afixado na

Seção de Protocolo da Sede Admlni»trstivs do Ds-

trsn/PE, » ns Divisão de Coordenaçio Policiamento e

Fiscalização de Trânsito do Detran/PE, situsdo na Es-

trsda do Barbalho n' 889, - Iputinga.

Recife, 08 de abril de 1983

Marcos Luix da Costa Cabral

Consultor Jurídico

ANEXO

EL - 380l/PE - EDVALDO LIMA MENEZES

Volks 1.300 - Rua Arsénio Calaça, 2096 - San Msrtin

Ano 1967 Chssíi B7. 360.305 - Sem reserva

DA - 8377/PE - COBRASIL CONSTRUÇÕES BRASI-

LEIRAS LTDA

Chev. Pick Up - Av. Herculano Bandeira, 53 - Pina

Ano 1974 Chassi C144DBR25555B - Sem reserva

KL - 3466/PE - JOÃO BATISTA DA COSTA

Volks 1.200 - Rua Itambé, 107 - Ipeep

Ano 1965 Chasii B5207221 - Sem reserva

AL - 2584/PE - SEVERINO ALVES DE SOUZA

Chev. Opaia - Rua Dr* Nina Rodrigues, 322 - Iputinga

Ano 1973 Chassi 5N89CCB114109 - Ssm reserve

AT - 6674/CE - JOSÉ RINAURO JUCA

Dodge 1.800 - Rua Cons. Vieira da Silva, 600 - São Ge-

raldo

Ano 1974 Chassi B014594

JP - 4510/PB - VAMBERTO TEIXEIRA BATISTA

Chevette - Rua Santo Estanislau, 607 - Centro

Ano 1974 Chassi 5D11ADC183429

DA - 7725/PE - CARLOS SIMÕES GUERRA

Variant Rua - Jacauna, 390 - Iputinga

Ano 1972 Chassi BV075976

IG - 4711/PE - JOSÉ ROSENDO DA COSTA PRIMO

Variant - Rua 21, n' 06 - Vila Cohab/PE

Ano 1972 Chassi BV157878

YS - 7054/PE - LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA

Volk» - Rua Guarani, 35 - Caruaru/PE

Ano 1973 Chaa»i BF067.929 - Sem reserva

KA - 2420/PE - MANRIQUE LANCHER CASTRO

Maverick - Rua Silveira Lobo, 215 - Apt' 2 - C. Forte

Ano 1973 Chassi LB5BNC08072 - Sem reeerve

QM 
- 2665/PE - EDINALDO GOMES DA SILVA

Ford Willys Jeep - Rua Eng» Canavisirs, 241 - Iburs

Ano 1968 Chassi B8.320633 - Sem reeerve

YU - 7547/PE - FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA

Volks 1.300 - Rua Alcidss Teixeire, 126 - C. Moreno/PE

Ano 1967 Chassi B7.354981 - Sem reeerva

ID - 8036/PE - JOSÉ SÉRGIO DA SILVA

Volks Kombi Camioneta Lot. - Penedo Q.C. Lote D C.

Centro-- São Lourenço da Mata

Ano 1976 Chaseí BH452309 - Sem reserva

VB - 1721/PE - JOÃO BATISTA DE PAULA

Caminhão - Rua Nazarsno, 31 - Caaa - Socorro - Ja-

boa tão

Ano 1960 Chassi G6B4811M - Sem reeerva

GG - 0486/PE - JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA

Volk» 1.300 Rua - Barão de Souza Leão, 1446 - Boa

Viagem

Ano 1967 Chagai B7363139 Sem reeerva

CE - 7208/PE - JOSÉ ARTHUR DE UMA FILHO

Dodge - Rua Tet. Felipe B. Melo, 306 - Estância

Ano 1974 Chassi C076230

AX - 0669/PE - JOSÉ FERREIRA DA SILVA

Plymouth - Rua Dom Joaquim, 75 - Macaxeira

Ano 1968 Chassi VL41B8.B162566

DR - 7173/SP - JOSÉ ADERALDO PINHEIRO

Brasília Rua - Dr. Aristides Ricardo, 304 - Casa P.S. Ra-

fael/SP

Ano 1974 Chassi BA067892 - Sem reeerva

IE - 8744/PE - PAULO MORAES DE OLIVEIRA

Variant - Rua Fortaleza, 101 - Jardim Braeil - Olinda

Ano 1974 Chassi BV.1788964 - Sem reeerva

LK-1229/PE - FRANCISCO MARQUES DA SILVA M.

FILHO

Chev. Opala - Rua Henrique Dias, 118, Vsrsdouro - O-

linds

Ano 1976 Chassi 5N87EFB174088 - Ssm reeervs

DG-4330/PE - SEVERINO LOPES DA SILVA

Volks Kombi Camioneta Rua - São Joèá, 532 - Cass -

Macaxeira

Ano 1976 Chassi BH466721 - Sem reeerva

CS - 3596/PE - ADERALDO JOSÉ CARPINTEIRO

PERES

Volks - Rus Domingos TeotAnio, 196 - Barro

Ano 1974 Chassi BJ. 036.757 - Sem reeerva

CY-2020/PE - ALDEMARO COSTA LOPES

Volks -1300 Rus Dr. Trindade Henrique, 110 - Beberibe

Ano 1970 Chassi B716146 - Sem i

MF - 1746/BA - JOÃO JOSÉ DA CRUZ

Ford Corcel Luxo - Av. Adolfo Moitinho - Caea S/N

Centro

Ano 1976 Chassi LB4DSC16991 - Ssm rsservs

NZ - 4499/PE - MARIA CÂNDIDA DE PEREIRA

Volk» Kombi Camioneta - Rua Nobre de Lacerda, 331 -

Caea, Centro-Jaboatáo

Ano 1976 Cheeei BH377388 - Sem reeerve

JP ->318f/PB - MANUEL ANTÔNIO DE BARROS

Dodge Dart Coupé de Luxo - Av. Epitádo Pseaoa, 3007 -

Neota r

Ano 1974 Chassi C067446 - Um i

AR - 8087/AL - JOSÉ ROQUE DA SILVA

Volks Ssdan 1.200 - Rua do Sol, 30 - Caea, Centro

Ano 1964 Chassi B3138613 - Ssm i

KJ - 2166/PE - JOSÉ FRANCISCO BEZERRA

Kombi - Av. Sul S/A - Boa Viagem

Ano 1972 Chaesi BH 270029 - Ssm reeervs

AR - 8080/PE - ÁUREA MARIA MEDEIROS SPACCA

Brasilis - Rua Men. de Sá, 114 - Arruda

Ano 1973 Chassi BA 016.013 - Ssm reeerve

BJ - 2272/PE - FRANCISCO ARAÚJO DA COSTA

Opala - Rua C. da Concórdia, 176 - Apt* 64 - Sio José

Ano 1973 Chsssi 5P87CCB142598 - Sem reeerva

PQ - 484l/RJ - ORLANDO SOARES DOS SANTOS

Volks Ssdan 1.200 - Rua Gsn. Oswaldo Cordeiro ds Fa-

ria», 143 M. Hermee

Ano 1966 Cheeei 396766360 - Sem i

<
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Oiae econômica tira caráter 

Déficit de 15 bilhões 0 

Fundação

festivo 
do Dia do Trabalhador

A Secretaria do Tra-
balho e Ação Social, ini-
ciou contatos com o dele-

Sado 

do Trabalho, Alexan-
re Kruse, e com as lide-

ranças de 40 sindicatos da
Região Metropolitana do
Recife para definir a estra-
tégia das comemorações do
1? de maio.

O titular do Trabalho
Sávio Vieira, anunciou o

propósito de sua Secreta-
ria, de acordo com a orien-
tação do governador Ro-
berto Magalhães, de dar às
comemorações do 1' de
Maio um caráter menos
festivo e mais cívico, de-
vido 

_ 
à 

_ 
situação de crise

econômica do Pais, cujos
resultados são negativos

para os trabalhadores.

Outro aspecto das co-
memorações do 1? de
Maio. neste ano, será se-

gundo afirmou Sávio
Vieira, a descentralização,
de modo a 

permitir que os

trabalhadores e suas
famílias tenham participa-
ção mais ampla, evitando-
se também despesas com
transportes para desloca-

mentos até o centro da ci-

dade.

O secretário salientou

fue 

"promover 
o Dia do

'rabalhador 
com pompa 

-

ou incentivar grandes ma-

nifestações - é um ato de

desrespeito ao trabalha-

dor, devido ao desemprego

e dificuldades outras que
estão importando em sa-

crifício para o assala-

riado".

Destacou Sávio Vieira

que, nesse momento, há

uma grande sensibilidade

tanto do Governo quanto
do trabalhador para os

problemas que se apresen-

tam, e muito importante é

a colaboração que os assa-

lariados vém prestando,

principalmente aos setores

governamentais, na busca

de uma saída para a crise.

DATAS CÍVICAS

As datas comemorati-

vas com transcurso no cor-

rente mês serão vivência-

das 
pedagogicamente pe-

los alunos da rede mumci-

pai, conforme revelou a

presidentt da Fundação

Guararapes, professora
Ruth Franco. Essa orienta-

ção normativa foi transmi-

tida a todo o professorado

das escolas municipais.

No dia 19 próximo, os

colegiais comemorarão o

Dia do índio; no dia 21 se-

rão prestadas homenagens

a Tiradentes e. na mesma

ocasião, será lembrada a

inauguração de Brasília;

no dia 22 a data será dedi-

cada á rememoraçio do

Descobrimento do Brasil.

Essas comemorações não

significam uma unidade

escolar, mas se incluem no

âmbito das atividades pe-
daçógicas relativas à pri-
meira unidade do ano le-

tivo.

A participação do

Centro Cívico nesses even-

tos está sendo considerada

de grande importância e os

professores orientarão os

estudantes na realização

de trabalhos de 
pesquisas,

leituras informativas, 
pre-

paraçio de murais alusivos

as datas e hasteamento do

Pavilhão Nacional.

Através de tais traba-
lhos os professores farão

com que os alunos descu-

bram a importância his-

tórica e humanística de
cada um desses aconteci-

mentos e datas decisivos.

INSTITUTO BRASILEIRO

DE DESENVOLVIMENTO

FLORESTAL 
- 

IBDF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Retirada de Madeira da Área a Ser Inundada pela Hi

droelétrica de Tucuruí - Estado do Pará.

A Comissão designada pela Portaria n' 114, de 12 de abril de 1983,

torna público aos interessados que receberá, até o dia 09 de maio de 1983,

na sede do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF., lo-

calizado no Sain-Av.L/4 - lote 4, em Brasília Distrito Federal, na sala n»

19, da procuradoria geral do Instituto, propostas para explotação da ma-

deira a ser retirada da área a ser inundada pelas águas da Hidroelétrica

de Tucurui, no Estado do Pará, mediante as condições que abaixo se se-

guem:

I - Poderão apresentar propostas para explotação da madeira da

área a ser inundada, toda e qualquer empresa comercial, legalmente

constituída, comprovada a constituição através de contrato social ou es-

tatuto, devidamente registrado perante a junta comercial.

II- Juntamente com o pedido para explotação, deverá a empresa in-

teressada apresentar relação circunstanciada de máquinas e equipamen-

tos disponíveis, comprovado a propriedade dos mesmos pelos certificados

de propriedade e faturas de aquisição. Será permitida a comprovação da

existência de tais equipamentos e máquinas, através de contratos de ar-

rendamento e 
"leasing".

III - Apresentação de certidões passadas nos últimos 30 dias anterio-

res a apresentação das propostas, de que a empresa interessada não tem

débitos para com as fazendas municipais, estaduais ou federal, em rela-

ção aos tributos devidos.

IV - Apresentação de declaração, por parte da empresa interessada,

de sua capacidade de extração anual de madeira.

- Comprovação de idoneidade financeira, por parte da empresa in-

teressada atestada por 2 (dois) estabelecimentos bancários, datados de

até 30 (trinta) dias anteriores a proposta de habilitação.

VI - Apresentação de certificado de regularidade de situação expe-

dido pelo lapas, bem como para com o FGTS e o PIS, com data de até 30

dias anteriores a habilitação.

VII - Será permitido participação de consórcio de empresas, devida-

mente documentado, através de instrumento de títulos e documentos e

junta comercial.

VIII - Em caso de consórcio, deverá ser indicada a firma 
"líder", 

que

representará legalmente o consórcio, deverá a mesma comprovar que está

autorizada a funcionar ou operar no Brasil. A firma 
"líder", 

neste caso

deverá obrigatoriamente ser firma nacional.

IX - Empresas que integrem consórcio não poderão participar isola-

damente da habilitação, ou integrar mais de um consórcio.

- Não será cobrada qualquer taxa ás empresas interessadas e ha-

bilitadas, por parte do IBDF, para os efeitos da explotação, correndo o

risco comercial do empreendimento a conta das empresas habilitadas',

bem como todos os encargos fiscais e trabalhistas.

XI - As empresas habilitadas firmarão contrato de explotação da

madeira, em Tucuruí, Estado dio Pará, com o IBDF, compreendendo to-

das as fases de operação, tais como extração, transporte, poemento e co-

mercialização.

XII - Ficarão as empresas contratadas isentas da reposição florestal

de que trata o Código Florestal Brasileiro, em relação a madeira retirada

da área a ser inundada em Tucuruí -NEstado do Pará.

Xffl - A indicação das áreas a serem exploradas pelas empresas ha-

bilitadas, quer quanto a sua dimensão e localização, ficará sob o único e

exclusivo arbítrio do IBDF, que estudará a melhor forma de atender ás

necessidades de retirada da madeira, levando em consideração a capaci-

dade de extração de cada empresa, sem que caiba ás firmas interessadas

qualquer reclamação, impugnaçío ou recurso.

XIV - A comissão, após análise circunstanciada da documentação

apresentada pelas empresas interessadas e levando em conta a capaci-

dade de cada um, indicará, a aprovação do presidente do IBDF, relação

das empresas julgadas habilitadas para consecução do empreendimento,

inrijf nHn também a área a ser explorada, compreendendo tamanho e lo-

calização.

XV - As empresas interessadas poderão obter maiores detalhes e es-

clarecimentos junto ao Departamento de Comercialização do IBDF, loca-

liTf^n no Edifício Palácio do Desenvolvimento 13' andar - setor bancário

norte, em Brasília Distrito Federal - telefones n*s. 224.6147 e 223.6276.

Brasília, DF, 13 de abril de 1983

Ênio Dramond

Presidente

Evaristo de Moura Tenso

Membro

Joesio Deoclécio P.Siqueira

Membro

único

O secretário da Fa-

zenda, Luis Otávio Ca-

valcanti, disse, ontem,

que o Governo poderá au-

mentar, já este mês, o sa-

lário das professoras pri-

márias e do pessoal ad-

ministrativo e, a partir
de maio, o funcionalismo

restante, mas não adian-

tou os índices em que se

dará a majoração. Luis

Otávio garantiu que a

concessão do 13' salário

ao funcionalismo de Per-

nambuco constitui um

compromisso de honra do

atual Governo e que está

sendo estudada a forma

de conceder essa gratifí-
cação, já que o Estado

enfrentará, até o final do

entrave ao 13? mês

ano, um déficit da ordem

de 15 bilhões.

Sobre o aumento do

funcionalismo, o secre-

tário Luis Otávio disse

que o Governo vai man-
ter as conquistas alcan-

çadas pela categoria e

que está promovendo es-

forçoe em três direções: a

primeira é justamente a
concessão do aumento a

Íiartir 
de abril para pro-

essoras primárias e pes-
soai administrativo e a

partir de maio para o res-

tante do funcionalismo.

A segunda é a intro-
duçáo de aperfeiçoa-

mentos na política de pes-

soai do Estado, conce-
dendo benefícios que irão

apoiar o funcionário e sua

família. Embora sem

adiantar quais são esses

aperfeiçoamentos e cor-

respondentes benefícios,

disse que se trata de uma

medida socialmente im-

portante, de caráter hu-

manitário. A terceira me-

dida seria a concessão de

aumento de maior índice

possível em relação á

atual situação financeira

de Pernambuco, que en-

frentará até o final do

ano um déficit de Cr$ 15

bilhões.

Os estudos sobre o

percentual do aumento

ainda não estão concluí-

dos. O estudo é conjunto

entre o Governo, Secreta-

ria da Fazenda e da Ad-

ministraçâo; esta última

determinará se vai acom-

panhar o mesmo percen-
tual do Governo do Es-

tado para o aumento dos

funcionários da Prefei-

tura.

Luis Otávio disse,

ainda, que o Governo

honrará o compromisso

da concessão do 13' sa-

lário ao funcionalismo, o

que corresponde 
"ao 

re-

conhecimento do Go-

verno de contribuir para
atualizar o poder de com-

pra das pessoas". Os

percentuais de aumento e

a data da concessão do

13' salário serão anuncia-

dos pelo governador Ro-

berto Magalhães por oca-

sião do envio da mensa-

gem de aumento á As-

sembléia Legislativa.

Dia de 
protesto 

é decidido em assembléia

A União Nacional

dos Servidores Públicos

Civia do Brasil - UNSP

vai promover, na terça-

feira, assembléia con-

junta para discutir,

dentre outros assuntos,

a preparação para o Dia

Nacional de Protesto

(13 de maio) contra os

aumentos dados pelo
Governo Federal.

A reunião será rea-

lizada no auditório do
Diretório Central dos

Estudantes da UFPe,

na Rua do Hospício,

299, e conta com o apoio

das seguintes entida-

des; Adufepe, Asufepe,

Asuferpe, Aduferpe,

Apenope, Clube Previ-

denciário de Pemam-

buco, Associação Brasi-

leira de Enfermagem e

Associação Pernambu-

cana de Profissionais da

Enfermagem.

Os servidores pú-
blicos federais vão con-

tinuar a luta pela con-

quista do reajuste de

70% no próximo mês em

cima do salário de ja-

neiro, contra os 30% que
o Governo pretende
conceder em junho pró-
ximo, além de prosse-

guirem batalhando pe-
Ias demais reivindicar

çôes da classe (13% sa-

lário, reajuste semes-

trai, gratificação qüin-
qüenal) e direito á sindi-

calização, além da con-

quista de um estatuto

dos servidores públicos.
Na assembléia, da

próxima terça-feira se-

rão prestadas informa-

çôes sobre as decisões

aprovadas no I Encon-

tro dos Servidores Pú-

blicos Federais reali-

zado em Brasília, nos

dias 26 e 27 de março,

quando foi aprovado

moção considerando o

dia 19 de abril como o

Dia Nacional de Luta

Bela 

rejeição do

ecreto-Lei n' 1.984,

será discutido pelo Con-

gresso Nacional. Atra-

vés deste decreto ficou

estabelecido os percen
tuais de aumento

40% e 30%.

de

Os funcionários da

Compesa iniciam, hoje, a

campanha salarial, ado-

tando nova estratégia

para reivindicar reajuste

de ordenado, tomando

como base a apresenta-

ção de estudo econômico-

social do aumento do

custo de vida nos últimos

12 meses. O aumento dos

empregados da Compesa

vigora a partir de 1' de

maio.

O estudo, elaborado

por técnicos e organismos

especializados sobre in-

fiação e custo de vida, faz

um parâmetro sobre as

necessidades mínimas do

trabalhador e estabelece

um ordenado básico para
sua sobrevivência. Esse

trabalho será apresen-

tado, hoje, na primeira
assembléia salarial, que
começa ás 18 horas, no

térreo do Sindicato dos

Eletricitários.

Como o índice do au-

mento fixado pelo Go-

vemo para vigorar a par-
tir de 1' de maio é de

47,33% sobre os ordena-

dos atuais, o estudo o

Servidor da Compesa reivindica aumento

considera irreal e inferior

à espiral infiacionária.

Assim, os responsáveis

pelo trabalho sugerem

que o aumento real sobre

os salários dos emprega-

dos da Compesa seja de

23% acima do índice ofí-

ciai decretado pelo Go-

verno.

O presidente do Sin-

dicato dos Eletricitários,

Edvaldo Gomes, coorde-

nará os trabalhos da as-

sembléia de hoje e colo-

cará em votação as pro-

Ctas 

apresentadas pe-
associados, deixando

a decisão final para a as-

sembléia. Mais conscien-

tizados e mobilizados os

eletricitários da Compesa

poderão ir à greve, caso

suas reivindicações não

sejam atendidas, como já
ocorreu.

O Sindicato dos Ele-

tricitários congrega fun-

cionários da Compesa,

Celpe e Chesf e devido ao

trabalho de esclareci-

mento feito pela atual di-

retoria, a categoria se

mantém unida, impondo

suas reivindicações bási-

cas. Nos últimos anos, a

classe obteve conquistas

importantes, mas mesmo

assim ainda não conse-

guiram um padrão de

vida à altura de suas ati-

vidades, fundamentais

para o desenvolvimento

da Região.

A Associação dos Vi-

gilantes Profissionais de-

nunciou as empresas

prestadoras de serviços

Adlin, Esquema, Bri-

lhante e Vigilância Brasil

acusando-as de funciona-

rem irregularmente, em

acintoso desrespeito ao

Decreto 5801/79, do então

governador Marco Ma-

ciei. Esse decreto prevê a

cassação das licenças

para as prestadoras de

serviços em atraso de pa-

gamento de salários.

Israel César de Melo,

presidente da associação,

está reorganizando a mo-

bilização da categoria

para conscientizá-la e

exigirem dos patrões o

pagamento do salário

profissional de Crf

56.469,00 a partir de 1'

deste mês. Esse salário

foi estabelecido com o re-

cente aumento semestral

de 42,6% fixado pelo
INPC.

Também denunciou

pressões das empresas,

mas reafirmou o compro-

misso de manter-se vigi-

lante em defesa dos asso-
ciados, impedindo que
sejam explorados por em-

pregadores que só visam

o lucro fácil. Enviou,
ainda, ofício á Delegacia

do Trabalho, relatando a

necessidade (le uma fis-
calizaçao mais intensa no

setor de vigilância e pres-
tação de serviços para
coibir os abusos.

No mesmo oficio á

DRT, Israel apontou

como causa de demissões
no setor o fato dos vigi-

lantes e demais profissio-
nais da categoria traba-

lharem até 12 horas por
dia, sem receberem o

extraordinário. Ele pediu
ao delegado Alexandre

Kruse providências no

sentido de reunir os em-

pregadores dessa área e fi-

xar normas para as horas

extras, evitando mais

desemprego.

INDÚSTRIA DE CONSERVAS

ALIMENTÍCIAS
"CICANORTE" 

S/A
CGC.MF N' 10.790.81flA»01-87

Capital Autoriiado
Capital Subacrito 
Capital Integraliiado

Cri 2.639.000.000,00
Cr» 1.726.203.722,70
 Cr| 1.726.203.722,70

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINI8-
TRAÇÃO REALIZADA EM 22.03.1983.

Aoa 22 diai do méa da março da mil novacantoa a oitenta a

três, àa 10,00 (dei) horaa, am aua aada aocial aituada naata cidada

á Rua Ariatidaa Munit n« 84, reuniram-ae oa mambroa do Conaa-

lho de AdminUtraçio da Indúatria da Conaarvaa Alimentícia!
"Cicanorte" S/A, previamente convocadoa paio aau Praeidente.

Aaaumiu a preeidència da Maaa, na forma eetatutária, o ar. Ro-

dolfo Marco Bonfl|lioli, Praeidente do Conaalho da Adminietra-

çio, o qual, apóe verificar a exieténcia da quorum legal, deu por
iniciada a reunião, convidando a mim, Waldatte da Olivaira para
aecretarié-lo. Iniciadoa oa trabalhoa declarou o ar. Praeidente que
tendo em viata o capital eubecrito eatar totalmente intafraliiado,

propunha ao ConMlho da Administração daliberar sobra a smis-

ao e condiçõee de colocação, eubecrifio e intepallaaçâo da

15.603.968 (quinie milhõee, eeiecentoa a Ma mil, novacantaa a

aeaaenta e oito) novae ações ordináriaa nominativa», com direito a

voto a 16.603.968 (quinta milhõee, eeiecentoa e tréa mil, novecen-

taa e eeeeenta a oito) novae açõee preferenciai! da claaaa 
"B", aam

direito a voto, ambaa com a dáuaula da garantia da participaçio
integral noa reeultadoa da empnea a pagamento da dividendoe do

exercício am cruao, paio valor nominal da Cr| 2,90 (doia cruiairoa

e noventa cantavoa) cada uma, emiaaio eeta der tro do limita do

capital autoritado, totaliiando o valor da Cif 00.803.014,40 (no-
venta milhAee, quinhentoe e trêe mil, catorta cruiairoa a quarenta
cantavoa), para que eaja objeto da eubacriçlo por parta doe aenho-

rea acionietaa poeeuidoree da açôee ordinária» a açõee preferen-
ciaii claaaa 

"B 
, reapeitada a proporcionalidade da participaçio

no capital aocial eubecrito e intagrallaado. Oa acionietaa poeeuido-
ree de açAaa preferenciai! Claaaa 

"A", nio podado exercer o di-

reito da preferência, da acordo com o artigo 172,1 único da Lei n'

6.404/76. Oe acionutaa deveráo exercer o eau direito da preferén-
cia para a referida iub»criçào dentro do praio da 30 dlaa, a contar

da data da publicação deeta ata. Eeta eubacriçlo far-aa-á com pa-

gamento integral no ato, em moeda cortante ou por conferência de

bena, reeervando-ie aoa adoniataa o direito da ceder oa aau» dirw-

toa á eubacriçlo daa meamaa açôee, de conformidade com a lei. Ae

eventuaia aobraa wrlo vendidaa am Bolaa, da conformidade com a

lei. Submetida a matéria em votaçào foi aprovada por unanimi-

dade a emiaaio daa referida» açôee, na condiçõee eupra, determi-

nando o ar. Praeidente que M tomaaae aa medida» cabivaie para a

aua efetivaçio. Dada a palavra a quem dela qulaeeoe utilirar a

como ninguém a aolicítaaaa, o er. Praeidente deu por encerrada a

reunião da qual lavrai a preeente ata que, lida a achada conforma,

vai aaainada peloe preeente». Recife, 22 da março da 1963. (aa)
Piãeidante: Rodolfo Marco Bonfiglioli; Secretária: Waldatte da

Oliveira - OAB/SP N« 19.638. Rodolfo Marco BonflgUoii; Salva-

dor Maeaina Neto; Blcio Guerraxii; Maria Helena Scuracchio

Bonfiglioli.
A preeente é cópia fiai do livro próprio

Recife, 22 da março da 1.983.

RODOLFO MARCO BONFIGLI

(Firma rarashacMa)

WALDETTE DE OLIVEIRA
Sacrttária

WALDETTE DE OLIVEIRA

OAB-SP n< 19.638
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Secretário-Geral

TRIBUNAL DE

JUSTIÇA

DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO ClVEL

DIRETORIA
-EDITAL-

(PRAZO 
- 30 DIAS)

O EXMO. SR. DES. ADERSON ANTÀO DE

CARVALHO RELATOR DA AÇÃO RESCI-

SÔRIA N? 87.390 (OITENTA E SETE MIL, TRE-

ZENTOS E NOVENTA), EM QUE FIGURAM

COMO AUTORES JOACIR FONSECA SOARES,

SUA ESPOSA D. TEREZINHA DE JESUS

AGRELLI SOARES E OUTROS E REUS - VIR-

GINIA DE MOURA FONSECA, SUA FILHA

MARIA DE LOURDES FONSECA E OUTROS,

EM VIRTUDE DA LEI, ETC.

FAZSABER,aos que o presente Edital virem,

dele noticia tiverem, a quem 
"interessar 

possa e es-

pecialmente, as seguintes pessoas: 
"Manoel 

Soares

da Silva, Maria Helena Fonseca Soares Silva e seu

marido Fernando Emídio da Silva, Maria Auriceia

Fonseca Soares, Joio Batista Fonseca Soares, Ma-

ria Célia Fonseca Soares, Maria Ranuzia Fonseca

Soares, Tereiinha Fonseca Soares, Manoel Soares

Filho, Marisa Fonseca Soares, Maria Ivonete Soa-

res Braga e seu marido Amaro Ramos Braga, José

Leocádio Neto e sua mulher Leticia Santos Leocá-

dio, Ivonete Leocádio Soares, Ivete Leocádio Tei-

xeira e Ivanize de Moura Leocádio, bem como, oe

herdeiros do Espólio da Sra. D. Maria Celeste de

Oliveira Fonseca." Com endereços incertos e nio

sabidos, que foi proposta, perante este Tribunal,

uma Ação Rescisória, a qual tomou o n' 87.390 (oi-

tenta e sete mil, trezentos e noventa), em que flgu-

ram como autores - Joacir Fonseca Soares, sua es-

posa e outros e réus Virgínia de Moura Fonseca,

sua filha e outros. Pretendem oa Autores rescindir a

Sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di-

reto do Segundo Ofício de Sucessões e Registros

Públicos da Capital, deste Estado, pelo que, CITO-

OS E HEI POR CITADOS, PARA, NO PRAZO

DE TRINTA (30) dias, contestarem, querendo, oe

termos da referida açío, sob pena de, nio o fa-

zendo, serem considerados, por presunçio, como

verdadeiros, os fatos articulados peloe autores, na

forma da Lei, ficando ainda citados para todos os

efeitos, oe maridos e esposas doa có-réus, se, casados

forem e bem assim, oa seus respectivos herdeiroe e

espólios na hipóteee de haver ocorrido o faleci-

mento de qualquer deles. (art. 231.1, do C.P.C.). E

para que a noticia chegue ao conhecimento de to-

doe e especialmente das partes sludidas, mandei

expedir, afixar e publicar este Edital como manda

a Lei. CUMPRA-SE. DADO e PASSADO, nesta

Cidade do Recife, Capital do Estado de Peraam-

buco, aoa catorze (14) dias do mée de março do ano

de mil novecentos e oitenta e três. Eu, Apolonio

Almeida, Diretor em exercício do Departamento

Judiciário Cível do Tribunal de Justiça do Eetado

de Pernambuco, mandei datilografar subscrevo e

assino. Recife, 04 de-abril de 1983. Apolonio

Almeida.
Des. Aderson An tio de Carvalho

- RELATOR -

promove

encontro

Por orientação do

diretor-geral Gilberto

Marques Paulo, a Fun-

dação de Desenvolvi-

mento Municipal do In-

terior de Pernambuco -

Fiam, realiza um semi-

nário interno com seus

diretores, chefes e as-

sessores, visando iden-

tificar objetivos, estra-

tégia e diretrizes de

açáo para o órgáo no

período 83-87 e elaborar

programa de trabalho

para este ano.

Entende a direção

da Fiam que o início de

uma nova administra-

ção numa instituição

deve se caracterizar

como marco de reflexão

por parte de todos que a

integram. A visão cri

tica dos trabalhos de-

senvolvidos e a análise

das novas preocupações
emergentes do sistema

social contribuirão para
a melhoria de seu de-

sempenho e fortaleci-

mento de sua ação ins-

titucional. O conheci-

mento da Fiam. através

da reflexão de que nela

foi realizado e dos resul-

tados socialmente obti-

dos, constitui, portanto,
matéria da maior im-

portância no momento

atual de sua programa-

çâo.
Ao iniciar o semi-

nário, o diretor-geral do

órgão de assistência aos

municípios, Gilberto

Marques Paulo, e o

diretor-adjunto, Jesus

Ivandro, apresentaram

as linhas gerais do Go-

verno Roberto Maga-

lhães e uma síntese das

preocupações julgadas
relevantes, com base

nos depoimentos ofere-

cidos pelas unidades

administrativas da

Fiam.

Num segundo mo-

mento, pretende-se es-

timular amplo debate,

no qual os participantes
tenham a oportunidade

de se posicionar acerca

dos trabalhos desenvol-

vidos por cada uma das

unidades que compõem

a Fiam. Esse posiciona-
mento considerará, so-

bretudo, os seguintes

objetivos: os aspectos

mais relevantes de sua

atuação anterior; o que,
e como deve ser corri-

gido; sugestões para um

eventual redireciona-

mento das ações, le-

vando em conta tam-

bém as novas realidn-

des do sistema social do

Estado e as ênfases ad-

ministrativas da atual

gestão.

Almoço

 •

aproxima

classe

A diretoria da As-

sociação Brasileira de

Relações Públicas

ABRP/ Pernambuco,

estará promovendo
amanhã, às 13 horas, no
"Centro 

de Tradições

de Pernambuco", na

Av. Parnamirim, nv 373
- Casa Forte, o primeiro
almoço-reunião com a

classe, em comemora-

ção ao 
"Dia 

da Integra-

ção", iniciativa da enti-

dade, que visa uma

maior participação dos

profissionais com os

vários segmentos da so-

ciedade.
"Será 

um encontro

descontraído onde a

classe tomará conheci-

mento do trabalho de-

senvolvido pela nova di-

retoria da ABRP/ Per-

nambuco, explica Djair

Barros Lima, presi-
dente da entidade, que
designou a profissional
de Relações Pública

Gilka Sampaio paru
coordenar o almoço da

Integração, e que a

mesma está á disposi-

ção para qualquer es-

clarecimento sobre o

evento pelo telefone

326.6792, em qualquer
horário.

Para tanto, in-

forma o presidente da

ABRP/PE que está

vindo de São Paulo a

professora Vera Gian-

grande presidenta do

Conrerp/SP, e do capí-

tulo da Ipra no Brasil,

como convidada espe-

ciai, para, no almoço,

falar sobre 
"O 

mercado

de trabalho para os pro-
fissionais de R.P. no

Brasil". E mister, por-
tanto - 

prossegue Bar-

roa Lima - 
que a repre-

sen tação profissional da

atividade seja com-

pleta, reunindo desde
nossos associados, até
cada um dos registrados

no Conselho Regional

de Pernambuco.
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Consumo de combustível
BRASÍLIA - O presidente da Associação

Nacional dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores - Anfavea, Newton Chiaparini,
disse, ontem, durante entrevista a um pro-
grama de televisão, que as indústrias devem
adotar técnicas revolucionárias, como motor
turbinado e novo material, visando diminuir
o consumo de combustível no País. Para ele,
a medida tradicional - redução do peso do
automóvel - não pode ser utilizada porque o
Brasil poderia ficar fora do mercado interna-
cional. Se as indústrias utilizarem como
meio de reduzir o consumo a diminuição
do peso dos veículos - disse Chiapari-
ni - os carros ficariam menores e não aten-
deriam ao mercado interno. E, ainda, ficaria-
mos sujeitos a perder o mercado internado-
nal, que exige qualidade, segurança e con-
forto ao adquirir o automóvel para os seus
consumidores.

Aureliano em Brasília
BRASÍLIA - O vice-presidente da Repú-

blica, Aureliano Chaves, deverá retornar a
esta capital no próximo dia 23. A informação
é do assessor de Imprensa de Aureliano, João
Batista de Assis Corrêa, salientando que"nada 

está decidido porque a palavra final
sobre a data certa será dada pelo próprio Au-
reliano Chaves. "O 

que posso dizer é que difí-
cilmente o vice-presidente retornará a
Brasília antes do dia 23", garantiu o assessor
de Imprensa, salientando que o estado de
saúde dele é dos melhores.

Bebidas: engarrafamento

RIO - O elevado índice de acidentes pro-
vocados pela explosão de garrafas, durante o
manuseio do comércio, levou o Conselho Na-
cional de Metrologia, Normalização e Quali-
dade Industrial a desenvolver estudos para
padronizar a fabricação de vasilhames retor-
náveis utilizados no envasamento de cerve-

jas, refrigerantes e aguardente. De acordo
com técnicos do Comércio e indústrias de be-
bidas, esses acidentes, estão relacionados á
utilização indevida de cascos de aguardente
no acondicionamento de cervejas e alguns ti-

pos de refrigerantes. Como as garrafas não

possuem resistência para suportar a fermen-
tação e gaseificação, não raro explodem

quando submetidas a pressões, tensões inter-
nas e choques térmicos, ou mesmo durante o

Estudantes protestam
PORTO ALEGRE - Estudantes e pro-

fessores da Faculdade de Agronomia da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul pa-
ralisaram, ontem, as aulas, para protestar
contra o projeto do Conselho Federal de Edu-
cação que divide o curso de Agronomia em
cinco especializações: Zootecnia, Engenharia
de Pesca, Agrícola, Florestal e Agronômica.
Durante o dia foram realizados debates e

painés sobre as conseqüências do novo currí-

culo, caso a riroposta do MEC seja aprovada,

já que ela elimina os engenheiros agrôno-
mos, transformando a área agronômica em
diversos setores especializados não condizen-
tes com a realidade brasileira, que dispõe de

precária infra-estrutura agrícola, na opinião
do diretor da Faculdade, professor Carlos
Garcia.

Terapia das plantas
PORTO ALEGRE - Apesar de todos os

estudos fitoquímicos realizados, estima-se

que apenas 10' < das plantas existentes no

mundo são conhecidas com capacidade terá-

pèutica. Mas o potencial de 90% ainda será

analisado, e deste total muitas plantas se-

quer foram identificadas. A informação é da

professora e pesquisadora francesa Jacque-

line Gleye, da Universidade de Toulouse, da

França, que se encontra nesta capital para
uma série de palestras da UFRGS. Ela expli-

cou que o estudo químico dos vegetais (fito-

química) tem diversas finalidades, a princi-

pai delas é descobrir a ação terapêutica das

substâncias que integram as plantas.

Conservação do solo

BELO HORIZONTE - Palestra do se-

cretário da Agricultura de Minas, Arnaldo

Rosa Prata, seguida de debates, vai marcar

em Belo Horizonte, amanhã, o Dia Nacional

da Conservação do Solo. Para o presidente
da Comissão Estadual da Conservação do

Solo, Marcelo Martins, a comemoração res-

salta a preocupação atual do mundo com os

recursos naturais renováveis, 
"jé 

que o dia foi

enquadrado também na ONU". Ele obser-

vou, ainda, a importância da conscientização
deste problema, face aos grandes prejuízos
advindos da má utilização do solo que nós te-

mos hoje em todo o Brasil.

Economia de combustível

BRASÍLIA - O presidente da Associação

Nacional dos Fabricantes de Veículos

Automotores-Anfavea - Newton Chaparini,

disse que as indústrias devem adotar técni-

cas revolucionárias, com motor turbinado e

novo material, visando a diminuir o consumo

de combustível no País. Para ele, a medida

tradicional - resumo do peso do automóvel -

náo pode ser utilizada porque o Brasil pode-
ria ficar fora do mercado internacional. Se as

indústrias utilizarem como meio de reduzir o

consumo a diminuição do peso dos automó-

veis, disse Chiaparini, oe carros ficariam me-

nores e não atenderiam ao mercado interno.

Saúde demite

BRASÍLIA - O ministro da Saúde, Wal-

dir Arcoverde, confirmou ontem que mais

quatro ou cinco demissões poderão ser feitas

nas várias secretarias do Ministério, aten-

dendo ao novo plano de remanejamento ad-

miniatrativo que está sendo agora implan-

tado. Até agora foi confirmada apenas a de-

missão de Inácio Roberto Sanggioro, chefe do

Serviço de Supervisão e Avaliação da Divisão

de Saúde Mental. Segundo Arcoverde, as de-

missões nada tém a ver com a denúncia do

Tribunal de Contas ds União, sobre a com-

pra de medicamentos em excesso realizada

pela Dinsam, em 1982, que causou ao Minis-

tério uma série de aborrecimentos e um es-

clarecimento oficial ao TCU sobre a destina-

ção dos remédios.

PDS critica aumento de 120%
Detentos

mortos em

presídio
RIO - O Sistema Pe-

nitenciário do Estado vi-
veu uma quarta-feira de
agitação. Os incidentes co-
meçaram à noite passada,
no Complexo Cândido
Mendes, na Ilha Grande,
onde um sentenciado foi
morto e cinco ficaramferi-
doe, em conseqüência de
uma briga entre os pró-
prios presos.

A situação anormal
náo terminou aí, já que, ao
amanhecer, no Complexo
Lemos Brito, na Rua Frei
Caneca, outra briga entre

presos deixou dois mortos.
Também no Presídio Hélio
Gomes, no Rio, houve ou-
tra briga de presos, e mais
um sentenciado foi morto.

As autoridades infor-
maram que agora a situa-

ção já está sob controle,
enquanto os motivos deter-
minantes das brigas estão
sendo apurados. O secre-
tário de Justiça, Vivaldo
Barbosa, disse que esses
acontecimentos eram pre-
visíveis e responsabilizou a
administração anterior do
sistema, que mantinha
muita distância dos inter-
nos. No Complexo Peni-
tenciário da Rua Frei Ca-
neca, os detentos se amp-
tinaram em dois presídios,
e, do movimento preten-
diam conseguir fuga em
massa. A guarda da peni-
tenciária interveio, simul-
taneamente, nos Institutos
Penais Hélio Gomes e Le-
mos de Brito, havendo feri-
dos nos confrontos.

Os mortos identifica-
dos são Luiz Henrique Ca-

pola e Paulo Gomes, am-
bos internos da Lemos de
Brito. Outras vítimas es-
tão internadas no Hospital
Souza Aguiar: Ivair Alves
Maranhão, de 24 anos, que
recebeu uma bala na ca-
beca e Joacy Pereira da
Silva, de 26 anos, baleado
no tórax.

Mediei
continua

processo
RIO - Por decisão do

procurador geral da Jus-
tiça do Estado do Rio de
Janeiro, Nicanor Mediei
Fischer, o procurador Ger-

fon Silveira Arraes, que vi-

nha atuando no caso
Baumgarten, permanecerá
á frente do processo e da 4'
Promotoria de Justiça da
1' Vara Auxiliar do Tribu-
nal do Júri, perdendo, ape-
nas, a condição de 

"lo-

tado".

Questões de ordens
administrativas nos qua-
dros da Procuradoria Geral
de Justiça, que está sendo
reciclada pelo novo titular,
levaram o procurador Ar-
raes a solicitar exoneração,

para que o cargo possa es-
tar livre e ser ocupado por
outro procurador mais an-
tigo, que assim o deseje.
Isso não impediu, porém,
que ele fosse designado

para a 4' procuradoria, de
forma a permanecer com o
caso Baumgarten, mesmo

que venha a ser lotado em
outro local.

Os novos critérios do
Ministério Público permi-
tem que procuradores mais
antigos escolham os postos
que desejam ocupar, de
forma a dar um caráter de

justiça à carreira de procu-
rador. Alguns jornais
anunciaram, ontem, que
Gerson Arraes fora afãs-
tado da 4* Procuradoria

para ficar fora do caso
Bauingarlen. N'u enlanlu,
os atos de exoneração e de
designação datam do
mesmo dia 8 passado,
numa demonstração de

que a mudança prende-se
apenas ao caráter de reci-
clagem de pontos em fun-

ção dos direitos obtidos em
suas carreiras pelos procu-
radores, como demonstrou
o procurador geral Nicanor
Fischer.

Segundo Gerson Ar-
raes, a apuração do caso
Baumgarten está de volta

á Polícia, agora na Delega-
cia de Homicídios, para o
atendimento de pedidos de
novas apurações feito pela
promotoria, devendo per-
manecer nesse estagio
ainda por 50 dias. 

"Reco-

mendei que fossem respei-
tadas as prerrogativas das
testemunhas arroladas

para serem ouvidas, mas
cabe ao delegado incum-
bido do caso a decisão de
solicitar ou não depoimen-
tos de membros do SNI,
como se tem cogitado na
Imprensa".
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Os presidiários mortos foram recolhidos ao Instituto de Medicina Legal

Gamaçari: 2 mil pessoas
procuram emprego à força

CAMAÇARI-BA -

Cerca de 2 mil desempre-

gados concentraram-se,
ontem pela manhã, no por-
tão da Central de Manu-
tenção (Ceman), do Pólo
Petroquímico de Cama-

çari, à procura de vagas e
300 deles realizaram uma

passeata pelo centro da ci-
dade, que viveu clima de

grande tensão. Houve
ameaça de saques no co-
mércio, que foram impedi-
dos pela PM e o Governo
do Estado anunciou a cria-

ção de empregos.
Os manifestantes

saíram da Ceman revolta-
dos com a falta de emprego
e concentraram-se na
Praça Desembargador

Montenegro, com cartazes
improvisados em pedaços
de pano, de madeira e sa-
cos de fertilizantes, mar-

chando para a Câmara de
Vereadores, enquanto a
PM tomava posição em
vários pontos da cidade.
Supermercados e lojas eer-
raram as portas e um

grupo chegou a se aproxi-
mar da loja da Cesta do
Povo - programa oficial de

alimentos subsidiados -

para saqueá-la.
Na porta da Câmara

de Vereadores, a Polícia
prendeu o motorista José
Marques do Nascimento,
39 anos, três filhos, desem-

pregado há três meses, que
posteriormente foi libe-
rado. A presidente da Câ-
mara, Maria Lígia Al-
meida e os vereadores or-

ganizaram uma comissão
de sete membros para dia-
logar com o prefeito Hum-
berto Elery. Camaçari é
considerada área de segu-

rança nacional e recebe,
diariamente, em média, 20
famílias de emigrantes,

que se deslocam do Inte-
nor e de todo o Nordeste á
procura de emprego no

pólo.
Enquanto a comissão

conversava com o prefeito,
os demais manifestantes
foram levados para o audi-
tório da escola São Tomás.
Logo depois chegava a co-
missão, com as decisões to-
madas pelo prefeito, que
entrou em contato com o

governador João Durval
Carneiro, secretário da Se-

gurança Pública, coronel
Antônio Bião, e o coman-
dante da PM, coronel João
Araújo. A primeira provi-
dência foi realizar o cadas-
tramento dos desemprega-
dos, no próprio prédio es-
colar e distribuir alimen-
tos.

Montoro leva a Figueiredo
os problemas de São Paulo

BRASÍLIA - O gover-
nador de São Paulo,
Franco Montoro, disse, on-
teirT, ter ouvido do presi-
dente João Figueiredo que
a democracia é incompati-
vel com a desordem. Du-
rante 50 minutos de au-
diência, em que trocaram
opiniões sobre as causas
dos recentes distúrbios na
capital paulista, discorda-
ram sobre eleições diretas
e se entenderam sobre no-
meações dos prefeitos de
municípios considerados
áreas de segurança nacio-
nal.

- Foi um encontro
sério - assegurou Montoro
- no qual, como governa-
dor de São Paulo, apresen-
tei ao presidente da Repú-
blica não só meu ponto de
vista pessoal, mas também
o pensamento da socie-
dade civil e de todas as li-
deranças do Estado, sobre
vários problemas que inte-
ressam ao povo paulista e
de todo o Brasil. E ele me
ouviu com o maior inte-
resse e atenção, afirmou.

Cercado por grande
grupo de jornalistas e 9ob
as luzes de càmeras de te-
levisão e fotografias, o go-
vemador Montoro chegou
ao Palácio do Planalto ás
16h35m, se dirigindo pri-
meiramente ao gabinete do
ministro Leitão de Abreu.

A entrada do Palácio

pousou, a pedido dos foto-

grafos, mas evitou declara-

ções, alegando que à saída
da audiência daria uma
entrevista coletiva. Provo-
cado por um repórter, ele
declarou que era com

grande confiança que man-
tinha aquele primeiro en-
contro com o presidente
João Figueiredo.

Na volta, enumerou o

problema dos tumultos de
ruas em São Paulo como o
tema que deu início á sua
conversa com o chefe do
Governo. Os acontecimen-
tos de São Paulo - eu disse
a ele - teve três significa-
dos: foi uma explosão, uma
exploração e um aviso. Ex-

plosão de uma situação de
miséria e de desemprego

que se agrava dia a dia: ex-

ploração de grupos radi-
cais. de esquerda e de di-

reita, que tentaram se
aproveitar de uma insatis-
facão popular para desati-
var o processo democrá-
tico; e finalmente foi um
aviso sobre a situação

gravíssima do desemprego

que há em São Paulo e em
todo o País.

E como o presidente
reagiu? - perguntou al-

guém.
De uma forma geral

ele concordou com esse
diagnóstico, de que o pro-
blema do desemprego se
apresentava como a causa

principal dos aconteci-
mentos que tiveram ori-

gem, no meu entender, na

política econômica reces-
siva.

Enumerou, segundo
disse, uma série de medi-
das adotadas pelo seu Go-
verno para reduzir o des-
emprego em São Paulo,
mas não fez nenhum pe-
dido especial ao presi-
dente, a náo ser o apelo por
um entendimento mútuo
de compreensão, na busca
das soluções dos proble-
mas enfrentados pelos
paulistas, sem o compro-
metimento político de
qualquer uma das partes.

Montoro disse, ainda,
que colocou o problema da
eleição direta para prefeito
das capitais, declarando-se
favorável á aprovação da
emenda Mauro Benevides
e lembrando ao presidente
seu compromisso de só de-
cidir sobre a indicação do

prefeito de São Paulo

quando o Congresso deli-
berar sobre a emenda.

Figueiredo, conforme
depoimento do governador
paulista, discordou da me-
dida alegando que aquele
sistema de eleição só servia

para causar atritos entre
governadores e prefeitos de
partidos contrários. Toda-
via, expressou seu respeito
ao ponto de vista esboçado

pelo governador.
Mas o objetivo de

Montoro, com esse encon-
tro, segundo revelou, mais
tarde, o senador Fernando
Henrique Cardoso
(PMDB-SP), era o de um
entendimento com o Go-
verno Federal para conse-

guir administrar bem o Es-

tado. O próprio Montoro
disse ter recebido cartas e
apelos de populares pe-
dindo que mantivesse en-
tendimento com o presi-
dente Figueiredo. Nós va-
mos demonstrar que é

possível haver entendi-
mento na esfera adminis-
trativa, mantidas as dife-
renças partidárias. Mas es-
sas diferenças de pontos de
vista não podem e náo de-
vem impedir o entendi-
mento em uma série de ou-
tros pontos que correspon-
dem âs obrigações dos go-
vemos estadual e federal e
o interesse da população
brasileira.

O governador paulista
disse ter abordado com o

presidente o problema dos
municípios de área de se-

gurança nacional, cujos

prefeitos, no seu entendi-
mento, devem ser nomea-
dos pelos governadores
com a aprovação do presi-
dente. Eu perguntei a ele

qual era o entendimento
havido, porque há prefei-
tos que são nomeados pelo
presidente e só podem, ser
afatsUdo» Uiubém com
sua aprovação.

Figueiredo, segundo
Montoro, aceitou então

que este remeta ao Pia-
nalto as listas tríplices doe
candidatos a prefeitos dos
municípios de segurança

para que haja uma deci-
são. Disse o governador
que vai apresentar nomes

que foram sugeridos pelas
comunidades. Declarou

que saía da audiência com
o presidente com esperan-

ças de que desse entendi-
mento surgirão soluções
mais objetivas para os
nossos problemas.

Montoro foi recebido,
no Aeroporto de Brasilia,
ao desembarcar para a au-
diência, por 18 parlamen-
tares, entre eles o represen-
tante do governador Tan-
credo Neves, senador Al-
fredo Campos. Depois da
audiência ele voltou a Sáo
Paulo, acompanhado de
três assessores e deixando
com Figueiredo dois docu-
mentos de suas secretarias
de Planejamento e Fa-
zenda.

PORTO ALEGRE -

Enquanto o presidente
da Caixa Econômica Fe-

deral, Gil Macieira, ale-

gava, ontem, que o Go-

vemo estuda diversas for-

mas de diminuir o im-

pacto do aumento das

prestações das casas pró-

prias, o líder e o vice-

líder do PDS gaúcho cri-

ticaram o aumento pre-
visto - de 118* a 120%

em julho - o que agravará
ainda mais os problemas
sociais do País, e que po-
dera levá-lo a uma con-
vulsão social.

A advertência foi

feita pelo líder do PDS,

deputado Jarbas Lima,
lembrando que ninguém
no País receberá aumen-
tos superiores a 90%, en-

quanto as prestações do
BNH subirão mais e
100%.

Para ele, a argumen-
tação de técnicos do
BNH de que o aumento
valoriza o imóvel não
convence pois isso não
bota dinheiro no bolso do

prestamista. Se o Go-
vemo não tomar provi-
dências imediatas, os

Governo estuda medidas

para quebrar impacto

BRASÍLIA - O Go-

verno prepara para o pró-
ximo mês novas medidas

visando reduzir o im-

pacto do reajuste das

prestações do Sistema F\-

nanceiro da Habitação,

que deverá superar, em

julho, 100%. Em junho, o

Governo lançará uma
campanha publicitária,
usando o rádio, a TV e os

jornais para esclarecer
aos mutuários sobre essas
medidas.

Sem querer revelar

quais as medidas, pois
elas ainda estão em es-
tudo e não queremos ge-
rar expectativa, o chefe
do Gabinete do Minis-
tério, Urquiza Nóbrega,
afirmou, ontem, que elas
estarão prontas até o fi-
nal de abril, para serem

problemas sociais serão
ainda mais graves.

Também o vice-líder

do PDS, Silverius Kist,
observou que os mu-
tuários do BNH, com o
aumento previsto, entra-
rão em pânico e também
não terão condições de

pagar as prestações. O

próprio Governo está ge-
rando mais uma área de
atrito. Já o presidente da
Associação Gaúcha dos
Mutuários, do BNH,
Aldo Vargas, considera

que a renegociação das
dívidas da casa própria
não passa de um palia-
tivo, já que essa renego-
ciação não está isenta de

juros. O Governo deveria
dispensar o pagamento
das taxas judiciárias
quando ocorre o ajuiza-

mento de cobranças de

prestações atrasados. In-
formou que a cobrança,

por exemplo, de três

prestações de.Crl 10 mil,
atrasadas, acarreta des-

pesas superiores a Cr$

100 mil. Revelou que o

número de inadimplentes
está aumentando, che-

gando de 10% a 15% no

município de Gravatai.

discutidas com o minis-
tro Delfim Neto.

Segundo Urquiza
Nóbrega, o BNH está
analisando as diversas
sugestões do ministro
Andreazza, e busca uma
linha de equilíbrio que
permite reduzir o im-

pacto do aumento sobre
as famílias dos mu-
tuários, sem, no entanto,
comprometer o programa
habitacional, pois mi-
lhões de brasileiros espe-
ram pela casa própria.

As novas medidas se
somarão ás já existentes,
como a prorrogação do

prazo, utilização do
FGTS para pagamento
de prestações ou amorti-
zação da dívida, suspen-
são do pagamento por
seis meses em caso de
desemprego e renegocia-

ção do débito.

Abílio Diniz defende
reativação da economia

para gerar
PORTO ALEGRE -

Ao criticar a fórmula de
austeridade econômica
no combate á inflação,

proposta pelo ex-ministro
Octávio Gouveia de Bu-
lhões, que é radical e não
foi aplicada nem no seu

período de ministro da
Fazenda, no Governo
Castelo Branco, o presi-
dente do Grupo Pão de
Açúcar, Abilio Diniz, de-
fendeu a reativação da
economia, com estímulos
substanciais ao mercado
interno, como a forma
mais eficaz de gerar no-
vos empregos.

Segundo o empre-
sário, membro do Conse-

lho Monetário Nacional,
a receita do ex-ministro

Octávio Bulhões é radical
e não pode ser aceita.

Apesar de reconhecer que
ele reduziu a inflação em

pouco tempo, não dá

para ser tão frio e insensí-
vel a ponto de receitar
um tratamento de cho-

que como este, observou
Abílio Diniz. Esta fór-
mula quebra o Brasil no
dia seguinte, não acre-
dito que ele fizesse isso se
fosse ministro nova-
mente.

Abílio Diniz foi con-
vidado da primeira
reunião-almoço da Asso-
ciação dos Jornalistas
Econômicas do Estado

(Ajoergs) e durante sua

palestra defendeu a ime-
diata reativação da eco-
nomia, com novos invés-
timentos para a geração
de novos empregos,

empregos
diante da grave situação
de tensão social existente
no País, hoje, e que ele
classificou como uma das
mais difíceis desde o des-
cobrimento do Brasil.

A fórmula de Abílio
Diniz para minimizar os
efeitos da crise inclui
também a renegociação
da dívida externa de
forma mais'ampla, com

prazo maior, para pelo
menos cinco anos. Na sua
opinião somente com a
tranqüilidade em relação
ao mercado externo, e

que se poderá reorientar e
incentivar o mercado in-
terno. A criação de novos
empregos, frisou, só será
viável quando o mercado
interno se fortalecer e no-
vos investimentos forem
realizados. O seguro-
desemprego infeliz-
mente é muito caro para
a sociedade brasileira.

A retomada do mer-
cado interno, segundo o

presidente do grupo Pão
de Açúcar, poderá forta-
lecer a indústria e a tec-
nologia nacional de for-
ma a substituir boa par-

e das importações, fa-
zendo com que o País de-

penda menos de fatores
externos para aquilo que
exporta. Lembrou que a
exportação representa
apenas 8% do PIB en-
quanto 92% do produto
gerado são consumidos
internamente. Além
disso Abílio Diniz defmde
a reformulação da poli-
tica monetária, para que
os grupos viabilizem no-
vos investimentos.

Óleo diesel escapa
de navio e contamina
3 mü tondadas de sal

PORTO ALEGRE -

Três mil toneladas de sal

que estão sendo descarre-

gadas no cais de porto
gaúcho podem estar
sendo contaminadas com
óleo Diesel e metais pesa-
dos desprendidos pelas
máquinas que fazem o re-
colhimento do produto
nos porões dos navios. A
denúncia foi feita ao
"Jomal 

da Feira" - órgão
de divulgação da Code-
con - pelo presidente do
Sindicato dos Conferên-
cistas de Cargas e Des-
cargas de Portos do Rio
Grande do Sul. Eduardo
Rech, depois de constatar

que escavadeiras hidráu-
licas com vazamentos de
combustível transitavai.
livremente sobre o sal.

Eduardo Rech tam-
bém alertou para o perigo
de contaminação através
do monóxido de carbono
desprendido pelas má-

quinas, uma vez que em
sua composição apare-
cem elementos alta-
mente tóxicos como o
chumbo, cádmio e enxo-
fre. Segundo ele, esse

processo de descarga traz

grave problemas á saúde
dos trabalhadores, que fi-
cam confinados nos po-
rões dos navios expostos
aos gases.
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João Paulo lembra vitimas

do 
gueto judeu 

de Varsóvia

CIDADE DO VATI-

CANO - O Papa João

Paulo II prestou nomena-

gem, ontem, Às vitimas do

levante do gueto judev de
Varsóvia em 1943, em

mensagem pronunciada
em polonês na audiência

geral das quartas-feiras.
Falando a cerca de 40 mil

peregrinos e turistas, 111-

clusive vários grupos de

Eoloneses, 

João Paulo lem-

rou as palavras que pro-
nunciou no campo de ex-

termínio de Auscnwitz, em

1979, ao visitar seu pais
natal pela primeira vez

como Papa. 
"O 

próprio

povo qúe recebeu de Deus

o mandamento 
"não 

mata-

rás" experimentou, de ma-

neira particular, o que sig-

nifica matar".
"Hoje, 

gostaria de re-

petir 
estas palavras, lem-

brando juntamente com

toda a Igreja da Polônia e a

nação hebraica os dias

terríveis da insurreição e

do extermínio do gueto de

Varsóvia, 40 anos atrás".
"Foi 

um grito desesperado

pelo 
direito á vida, pela li-

berdade e pela salvação da

dignidade do homem". O

Papa rezou a Nossa Se-

nhora de Czestochowa, pa-
droeira da Polônia, para

que 
"aceite 

o massacre de

nossos irmãos e irmãs que,

pertencendo ao povo he-

breu, compartilharam co-

nosco as provações da

terrível ocupação nazista e

sofreram morte cruel nas

mãos do ocupante da capi-

tal polonesa". 
"Rendendo

homenagem á memória

das vitimas inocentes, ora-

mos ao Deus eterno para

que aceite este sacrifício

pelo bem e pela salvação

do mundo".

Em Washington os so-
. breviventes do holocausto

judeu depositaram, ontem,

uma coroa de flores no tú-

mulo de um jovem soldado

do Exército em homena-

gem aos soldados norte-

americanos que morreram

combatendo o nazismo e

aos que os libertaram dos

campos de extérminio cria-

dos por Adolf Hitler. 
"Vo-

cês deram suas vidas com-

batendo o mal para mante-

rem a liberdade no mundo.

Obrigado", disse Miles

Lerman, de 72 anos, de pé,

em meio a outros 800 so-

breviventes, no Cemitério

Nacional de Arlington.

Natural de Vineland,

Nova Jereey, Lerman é

vice-presidente do Conse-

lho norte-americano em

Memória do Holocausto,

que ajuda a patrocinar a

concentração, em Was-

hington, dos sobreviven-

tes.
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A SUECA INTELIGENTE

Esta é a mais avançada-e silenciosa mi-

quina de escrever que existe.

A única capaz de guardar na memória

tudo o que voei escreveu, até 256 toques.

Assim, ela pode voltar automaticamente

até algumas linhas atrás, para corrigir o

que voei errou. Também centraliza,

sublinha, faz negrito, praticamente
sozinha. E tem 3 sistemas de tabulaçào.

Você escolhe o tipo de letra que desejar

a Facit Eletrônica funciona com o sistema

de impressão mais prático e avançado

que existe. Decida-se pela nova Facit

Eletrônica: a sueca inteligente.

CONSULTE NOSSO REVENDEDOR RADICAL LTDA

FONES: 222-4274 - 
221-3787

Retomam

exilados

chilenos

SANTIAGO - O

Governo militar do

Chile autorizou, ontem,

o retorno ao pais de ou-

tros 48 exilados políti-
cos, prosseguindo em

seu propósito de 
"conci-

liação nacional", se-

gundo comunicado ofi-

ciai divulgado ontem

em Santiago. Anterior-

mente, as autoridades

aceitaram a volta de

305 expatriados depois

da ordem dada pelo

presidente Augusto Pi-

nochet para o levanta-

mento minucioso das

sanções de expulsão

aplicadas contra os dis-

sidentes.

As autorizações

para o retomo, conheci-

das até agora, não in-

cluiram personalidades

relevantes ligadas ao

Governo do presidente

socialista Salvador Al-

lende, que os militares

derrubaram em 1973,

ou aos partidos políti-
cos, proibidos desde en-

tão.

Exilados chilenos -

70 mil segundo o Go-

verno e 500 mil de

acordo com entidade

defensora dos direitos

humanos - em sua ma-

ioria, são esquerdistas-

marxista e cristãos,

social-democratas e

democratas-cristãos, in-

cluindo o presidente
desta corrente, Andres

Zaldivar.

XXXVI Leilão Fíikx; Recife.

24 bilhões de ações em oferta.
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O DIA DA CAÇA.

No 
próximo 

dia 28 de abril você vai lucrar com a parte do imposto 
que.

tirou do leão, investindo-a em ações de empresas nordestinas.

É o XXXVI Leilão Finor, na Bolsa de Valores do Recife.

Troque seus Certificados de Investimentos (CIs) na Bolsa, através

de uma Corretora ou Distribuidora de Valores.

E vá à caça dos lucros de um bom __ ,uu. ..FUNDO 
DE INVESTIMENTOS

investimento. do nordeste - finor

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO

DO NORDESTE - SUDENE

MINISTtlUO DO INTIMO*

bzb

\ BANCO DO NORDESTE

DO BRASIL & A

Aumenta violência na luta

entre rebeldes e sandinistas

MANÀGUA k

Informou-se, ontem, que
se travam intensos com-

bates, com numerosas

baixas, no limite entre as

províncias de Matagalpa

e Zelaya Norte, e que
continua a luta em outras

regiões do Norte do pais
entre tropas nicaragüen-

ses e rebeldes anti-

sandinistas. 
"Em 

vários

ataques lançados na

terça-feira, os contra-

revolucionários consegui-

ram incendiar as fazen-

das de El Carmen e Los

Laureies, a seis quilôme-
tros de Rancho Grande a

216 quilômetros a Nor-

deste de Manágua, na

provincia de Mata-

galpa", disseram fontes

militares.

WASLALA

Acrescentaram que
também se combatia, on-

tem, muito próximo do

povoado da Waslala, no

limite entre as províncias
de Matagalpa e Zelaya

Norte, onde os rebeldes

reforçaram suas posições.
"Cremos 

que nos arredo-

res de Waslala - 255 qui-
lômetros a Nordeste de

Manágua 
- os contra-

revolucionários instala-

ram 4 metralhadoras ca-

libre 50 que impediram o

avanço de nossas tro-

pas", disseram as fontes.

Os informantes adianta-

ram que 
"as 

baixas são

numerosas nos dois la-

dos, pois se combate fe-

rozmente desde o do-

; mingo passado. Não

temos cifras exatas das

baixas".

O Ministério da De-

fesa disse, na terça-feira

á noite, num comuni-

cado, que no setor de

Rancho Grande, próximo
a Waslala, houve comba-

tes de grande enverga-

dura nos últimos 3 dias, e

que 49 rebeldes foram

"aniquilados". 
Acres-

centa que nos últimos 15

dias morreram 237 re-

beldes e 34 soldados san-

dinistas. A rádio clandes-

tina 
"15 

de Setembro",

das Forças Democráticas

Nicaragüenses (FDN),

disse que os rebeldes

causaram mais de 100

baixas ao Exército da Ni-

carágua. Se as versões

dos dois lados forem cor-

retas, passaria de 800 o

número de mortos nos

dois lados desde que co-

meçaram os combates,

há quase 3 meses.

AVANÇO

De sua parte, as fon-

tes militares disseram

que os rebeldes conti-

nuam avançando até as

estações hidrominerais

de Siuna e Bonanza, a

390' e 440 quilômetros a

Nordeste de Manágua, na

provincia de Zelaya

Norte. 
"Contudo, 

nossas

forças impediram que al-

cancem seu objetivo e es-

tão sendo combatidos in-

tensamente. Também se

luta em outras localida-

des de Zelaya Norte, pois
os rebeldes continuam

empenhados em se apo-

derar de um entronca-

mento ferroviário dessa

província e declará-lo
"território 

liberado", dis-

seram as fontes.

Fontes diplomáticas

informaram que o co-

mandante Humberto Or-

tega, Ministro da Defesa,

denunciou perante os

chanceleres de Colômbia,

México, Panamá e Vene-

zuela, que estiveram

terça-feira em Nicará-

gua, em busca de uma so-

lução pacífica para a

crise centro-americana,

que os rebeldes tenta-

riam proximamente se

apoderar de Puerto Ca-

bezas, na parte leste de

Zelaya Norte.

EUA se contradizem sobre

envolvimento com rebeldes

WASHINGTON -

As declarações em torno

do envolvimento do Go-

vemo do presidente Ro-

nald Reagan na crise da

América Central mos-

tram algumas contradi-

ções e uma crescente po-
larizaçào. Os observado-

res diplomáticos desta-

cam que o secretário de

Estado, George Shultz,

assegurou, numa entre-

vista á imprensa, na

terça-feira que a ajuda

norte-americana aos re-

beldes nicaragüenses não

viola a Carta da Organi-

zação dos Estados Ameri-

canos.

Mas se observa que,
ao mesmo tempo, o sub-

secretário-adjunto para
assuntos interamerica-

nos, James Mitchel,

evitou dar garantias á

Câmara dos Represen-

tantes de que os Estados

Unidos estão cumprindo

seu compromisso ante à

OEA de não 
"intervir 

di-

reta ou indiretamente,

seja qual for o motivo,"

nos assuntos internos de

outros países".

A questão não pa-
rece mais clara no que se

refere às próprias normas

legislativas norte-

americanas, que proíbem

o envolvimento norte-

americano nos esforços

para derrubar o regime

sandinista. O senador

Barry Goldwater disse,

depois de escutar às por-

tas fechadas o diretor da

Agência.Central de Infor-

mações (CIA), William

Cassey, que o Governo
"não 

está violando nem a

letra, nem o espírito" das

disposições em vigor.
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A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

DO VALE DO SAO FRANCISCO! CODEVASF

TORNA PÜBLICO QUE RECEBERA NO DIA 03

DE MAIO DE 1983, AS 15.00 (QUINZE HORAS),

NO SEU AUDITÓRIO LOCALIZADO SBN QD 2

BLOCO F EDIFÍCIO CENTRAL BRASÍLIA NO

14 ANDAR BRASlLIA-DF, PROPOSTAS PARA
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Guerrilha salvadorenha

ataca capital de 
província

SAN SALVADOR -

Guerrilheiros esquerdis-

tas dinamitaram e ataca-

ram com bazucas quatro
edifícios governamentais
na província de San Mi-

guel, informou um porta-
voz do Ministério de De-

fesa. Acrescentou que os

rebeldes atacaram na

noite de terça-feira as

instalações do Instituto

Nacional do Açúcar, a Di-

reção Geral das Estradas,

a Direção de Urbaniza-

ção e Arquitetura e Coo-

perativa de Transporte

local, situadas nos subúr-

bios da Capital da

província de São Miguel,

138 quilômetros a leste

da Capital.

Segundo as informa-

ções militares, os guerri-

lheiros utilizaram bazu-

cas e dinamite nos ata-

ques que destruíram 22

veículos. Os danos foram

estimados em mais de

500 mil dólares, por fon-

tes ligadas às instituições.

Um porta-voz da Coope-

rativa de Transporte

disse que os rebeldes des-

truiram 8 ônibus, um veí-

culo e um furgào cheio de

medicamentos. Na Dire-

ção de Urbanização, se

informou que foi dinami-

tada uma dezena de veí-

culos, entre caminhões,

tratores e algumas viatu-

ras leves.

Guerra de mafiosos

faz dez vitimas nas

últimas 24 horas

PALERMO (Sicilia

Itália) - Uma onda de

crimes lançada pela má-

fia num período de 24 ho-

ras nas regiões de Pa-

lermo e Catania matou

dez pessoas e deixou ou-

tras cinco feridas, terça-

feira e ontem, informou a

polícia. Entre os mortos

se encontram Antônio

Sorci, de 78 anos, e seu fi-

lho Cario Sorci, de 32, ti-

dos pela polícia como im-

portantes contatos da

máfia em Nova Iorque

num tráfico multimilio-

nário de heroína e de ou-

tras drogas entre a Sicilia

e os Estados Unidos.

Eles foram mortos a

tiros nos arredores de Pa-

lermo, depois de serem

perseguidos em seus car-

ros através das ruas da

cidade por pistoleiros da

máfia. Cario Sorci foi

morto ao volante de seu

carro e seu pai morreu

posteriormente, num

hospital de Palermo. A

policia informou que o

Sorci pai era amigo

íntimo do falecido ma-

fioso norte-americano

Charles 
"Lucky" 

Lu-

ciano, que morou quatro
anos em Nápoles depois

de extraditado dos Esta-

dos Unidos.

Deu conta ainda de

que Cario Sorci tinha no

bolso uma passagem
aérea para um vôo de on-

tem para Nova Iorque.

Afirmou também que os

assassinatos dos Sorci e

todos os demais crimes

aparentemente fizeram

parte da guerra entre

famílias mafiosas rivais

para obter o controle do

tráfico de drogas uma

luta pelo poder que vem

sendo travada nesta re-

gião de Palermo há mais

de três anos. Além dos

Sorci, outros sete ho-

mens, inclusive um poli-
ciai, foram mortos nas

emboscadas dentro e nos

arredores de Palermo e

Catania, terça-feira à

noite.
Uma décima ví-

tima, Giuseppe Miso-

raca, de 70 anos, foi

morto a tiros nos arredo-

res de Palermo na hora

do almoço, ontem.

Guerra das Malvinas

leva outro militar

ao banco dos réus

. BUENOS AIRES -

O Conselho Supremo das

Forças Armadas inicia,

hoje, o julgamento de um

almirante que, do mesmo

modo que o ex-presidente

Leopoldo Galtieri, preso
desde ontem, fez violen-

tas críticas à forma pela

qual foi conduzida a

guerra das Malvinas con-

tra os britânicos. O con-

tra-almirante Horácio

Zaratiegui, que se encon-

tra preso há seis meses

em instalações da Mari-

nha de Guerra em Bue-

nos Aires, será condu-

zido, hoje, para a sede de

Conselho Supremo,, a

maior instância judicial
dos militares argentinos.

Até 20 de setembro

de 1982, o contra-

almirante esteve à frente

de um comando do Sul do

país. Nessa ocasião, deci-

diu questionar a autori-

dade do titular da arma,

o ex-comandante Jorge

Anaya, criticando a con-

duçâo do conflito no

Atlântico Sul o que, na

época, pareceu ser pre-
núncio de um levante ou

rebelião interna. Por ou-

tro lado, o ex-presidente

Leopoldo Galtieri, tam-

bém se encontra preso
desde ontem devido ás
declarações que fez ao

jornal 
"El 

Clarin", duas

semanas,' criticando a

condução da guerra.

Galtieri ettá preso
de Mayo, principal guar-

nição militar do país, por
ordem do comandante do

Exército general Cristino

Nicolaides. Os caso., Gal-

tieri e Zaratiegui chega-

ram ao público ao mesmo

tempo que uma comissão

das Forças Armadas,

composta por oficiais da

reserva, continua a in-

vestigar a condução poli-
tica e estratégica da

guerra.

Enquanto isso, as

famílias dos soldados bri-

tànicos mortos durante a

guerra das Malvinas em-

barcaram, ontem, de

volta à Grã-Bretanha, le-

vando lembranças e me-

mórias das remotas ilhas

em cuja defesa seus pa-

rentes perderam a vida.

Terça-feira, último dos

quatro dias de sua per-

manência nas Malvinas,

todos os 541 parentes dos

soldados mortos foram

convidados para almoçar

nas casas de madeira

pintadas de branco dos

800 moradores das ilhas,

para uma refeição de

carneiro assado e legu-

mes, regada a cerveja.

Não houve bandas e fes-

tividades. As famílias se

encontraram com os

ilhéus em cerimônia de

silenciosa dignidade,

como convém a pessoas

que vivem realidades di-

ferentes embora tenham

compartilhado o horror

da mesma guerra.
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Autoridades prendem
mas soltam logo o
líder Lech Walesa

Habib tenta apressar retirada
• 

VARSÓVIA - O Go-
verno polonês anunciou,
ontem, que soltou o diri-

gente trabalhista Lech
Walesa, depois de cerca
de quatro horas de inter-
rogatórios sobre os conta-

; los que manteve recente-
mente com chefes do sin-
dicato Solidariedade que
operam na clandestini-
dade. "Após dar explica-

ções, Walesa recebeu au-
torizaçâo para voltar

para casa", anunciou
uma nota oficial transmi-
tida pela agência de notí-

.•cias Pap e pela emissora
nacional de televisão.

A nota disse que Wa-
lesa "não 

confirmou* a
realização das conversa-
ções com os dirigentes
clandestinos, que são ati-
vãmente 

procurados pe-
las autoridades polone-
sas. O comunicado, assi-
nado pelo Ministério do
Interior, não explicou se
Walesa simplesmente se
recusou a responder as

perguntas sobre o as-
sunto ou se negou que ti-
vesse mantido os encon-
tros.

Ao ser retirado do
edifício onde mora, em
Gdansk, por três poli-
ciais, Walesa gritou para
um correspondente
norte-americano, que as-
sistia à cena: "Diga 

ao
mundo todo que eles es-
tão violando a lei, de uma
maneira óbvia". Logo de-

pois, o dirigente traba-
lhista foi posto num au-
tomóvel vermelho, sem
marcas especiais, que

partiu com rumo desço-
nhecido.

Jerzy Urban, o

porta-voz oficial do Go-
verno polonês, confirmou

que Walesa se encon-
trava sob custódia poli-
ciai, mas acrescentou que"posso 

declarar com toda
a autoridade que ele náo
foi preso". Indagado se
Walesa, então, tinha sido
simplesmente detido

para interrogatório, Ur-
ban declarou: "Podemos

supor isso". Em Gdansk,
tanto a central de polícia
como a promotoria pú-
blica afirmaram que não
conheciam quaisquer de-
talhes sobre o caso.

Walesa revelou,
terça-feira, que tinha en-
contrado diversos mem-
bros do alto comando da
Solidariedade clandes-
tina, durante três dias,
no fim da semana pas-
sada, e que tinha ajudado
a planejar a estratégia fu-
tura do movimento. As
autoridades responderam
imediatamente que isso o
tornava passível de pri-
sào, dependendo do que
fosse discutido. Trata-se
da segunda vez nos últi-
mos meses em que Wa-
lesa foi detido. No dia 17
de dezembro, foi apa-
nhado em seu aparta-
mento, posto num auto-
móvel e levado para ho-
ras de passeio pelo inte-
rior, a fim de impedir que
discursasse num comício

que marcou o décimo-
segundo aniversário da
revolta dos trabalhadores
dos estaleiros de Gdansk.
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Walesa voltou a ser interrogado ontem

Grã-Bretanha ignora

protestos e manda a
frota a Gibraltar

GIBRALTAR - Uma
frota de 15 navios de

guerra britânicos, lidera-
dos pelo porta-aviões"Invincible", 

ancorou,
ontem, no porto de Gi-
braltar, ignorando os pro-
testos de Madri contra a
demonstração de força
dada por Londres na co-
lònia. 0 príncipe An-
drew, filho da rainha Eli-
zabeth. piloto de helicóp-
tero, está a bordo do 

"In-

vincible", tomando parte
nos exercícios de treina-
mento anuais da Mari-
nha de seu país.
Acredita-se que o prin-
cipe tirará uma folga de
suas tarefas a bordo do

porta-aviões, para com-

parecer aos compromis-
sos sociais programados
para a estadia de cinco
dias da frota britânica
em Gibraltar. Um desses
compromissos inclui uma
festa para 200 convidados
a bordo do 

"Invincible".

Três navios de

guerra espanhóis tam-
bém ancoraram, ontem,
no setor norte da baía

onde está estacionada a

frota britânica. 
"Nio es-

tamos considerando isso
como rotina, em vista do

número de navios de

guerra", disse um porta-
voz do Ministério do Ex-
terior espanhol, terça-

feira. 
"A frota (britânica)

que esteve nas Malvinas

está aqui. A opinião pú-
blica espanhola consi-

dera o fato de algum
modo chocante", infor-
mou o porta-voz.

APOIO

A Espanha apoiou a

posição argentina du-
rante a guerra de 74 dias
nas Malvinas, contra a
Grã-Bretanha. Um

porta-voz da embaixada
britânica em Madri disse

que as manobras no
Atlântico eram 

"regula-

res, anuais e de rotina".
Entretanto, o embaixa-
dor britânico, Richard
Parsons, foi convocado
terça-feira, pela segunda
vez em quatro dias, pelo
ministro do Exterior,
Fernando Moran, que
pessoalmente expressou
sua "profunda 

preocupa-
ção e desânimo" em rela-

çáo á frota.
Numa nota de pro-

testo, o Governo espa-
nhol afirma que pretende
assegurar-se de que suas
águas territoriais- 

"não

serão violadas" mas um

porta-voz do Ministério
do Exterior disse poste-
riormente que a Espanha
nio pretende provocar
nenhum incidente. A dis-
cussão sobre as manobras
da frota, no momento em

que há planos para reto-
mar as conversações so-
bre o futuro da colônia
em disputa, poderá com-

prometer as delicadas re-
lações entre Madri e Lon-
dres.
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Habib concedeu entrevista ontem sobre interesse dos EUA numa breve retirada

Post revela números reais da

proposta para o desarmamento
WASHINGTON -

Havia uma proposta de
corte muito maior do que o
revelado publicamente nas
forças de mísseis nucleares
de longo alcance na suges-
tão feita pelos Estados
Unidos à União Soviética,
disse, ontem, o jornal
Washington Post. Se-

gundo o jornal, funcio-
nários não identificados do

governo de Ronald Reagan
disseram que a proposta
norte-americana pede que
os soviéticos desmantelem
cerca de dois terços de seus
mísseis maiores e mais po-
derosos, bem como 70%
dos mísseis de ogivas múl-
tiplas.

Até agora se achava

que a proposta norte-
ameericana, ao que infor-
mara o presidente Ronald

Aliados
BANGKOK - Os

chanceleres do Vietnã,

Laos e Camboja reuniram-

se em Phmon Penh para
avaliar os resultados da

ofensiva vietnamita. Em

Bangkok, o Governo tai-

landes denunciou que for-

ças vietnamitas penetra-
ram em território nacional
mais de dez vezes desde o
lançamento da ofensiva.
Fontes militares disseram

que um policial tailandês
ficou seriamente ferido
num tiroteio, ontem de
manhã, com soldados viet-

juio
TÓQUIO - O chance-

ler japonês, Shintaro Abe,
disse, ontem, que seu país
não poderá ampliar os la-

ços de cooperação econô-
mica com a União Sovié-
tica enquanto os dois

Íiaíses 
não mantiverem re-

ações políticas prolonga-
das e estáveis. Em conver-
sações com o vice-ministro
de Relações Exteriores so-

Tóqu

Reagan, pedia a redução
da força de mísseis de
cada lado a 850 com cada
lado determinando que tipo
de mísseis desmantelaria.
Essa proposta teria sido
feita em junho, mas já na
ocasião funcionários norte-
americanos, segundo o
Post, propuseram aos so-
viéticos 

"restrições cola-
terais", destinadas a for-

ça, grandes reduções dos
mísseis soviéticos que têm
a capacidade teórica de
destruir os mísseis norte-
americanos baseados em
terra, num primeiro golpe.

Segundo o Post, os

funcionários dos Estados

Unidos concordaram em

que essas restrições especí-

ficas tornam mais difícil
chegar a um acordo nas

do Vietnã vêem
namitas que haviam trans-

passado a fronteira.
Os chanceleres dos

três países comunistas da

Indochina reuniram-se
terça-feira em Phnom
Penh, e, ao final do encon-
tro, o Vietnã anunciou que
vai retirar um número não
especificado de soldados
do Camboja no próximo
mês. Analistas militares
ocidentais afirmaram que
isto é uma jogada propa-
gandística que coincide
com a substituição regular
de tropas.

"O 
povo cambojano

alcançou novamente gran-

se distancia de
viético, Mikhail Kapista,
Abe renovou seu convite ao
chanceler soviético, Andrei
Gromiko, para visitar o Ja-

pão e ressaltou a impor-
táncia de conversações en-
tre os dois países.

Kapista rejeitou o
convite e funcionários da
chancelaria japonesa dis-
seram que o visitante afir-
mou que 

"a 
atmosfera

conversações Start. Mas
eles" insistiram em que as
restrições são necessárias

para eliminar os receios de

que os soviéticos tenham
capacidade de realizar um

primeiro ataque nuclear. A

proposta norte-americana

pede aos soviéticos que re-
duzam sua atual força de
788 mísseis do tipo SS-17,
SS-19, a não mais que 210,
dos quais só 110 SS-18s, os
maiores mísseis soviéticos.
Os soviéticos têm apenas
308 SS-18s, cada um deles
com dez ogivas. Os funcio-
nários disseram ao Post

que o limite de 210 mísseis
foi escolhido porque os Es-
tados Unidos planejam
instalar por volta desse nú-
mero dos mísseis MX, com
dez ogivas cada um igual-
mente.

ofensiva
des vitórias no campo de
batalha, lançando ataques

precisos, poderosos e re-

petidos contra os remanes-
centes do Exército de Pol
Pot e outros grupos de rea-
cionários Khmer direta-
mente em seus esconderi-
jos ao longo da fronteira",
disse o chanceler cambo-

jano, Hun Sen. Os ataques
resultaram na "desintegra-

ção de grandes grupos de
forças inimigas, lançando
Tailândia, China, Estados
Unidos e outras forças rea-
cionárias no pânico e na
histeria", acrescentou.

Moscou
política atual não é ade-

quada para a visita de Gro-
miko". Abe afirmou que o

problema dos territórios
setentrionais, uma cadeia
de ilhas ocupadas pelos so-
viéticos desde o final da
Segunda Guerra Mundial,

que os japoneses recla-
mam, deve ser resolvido
antes que as duas nações

possam firmar um tratado.
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'a-aviòes Invincible lidera frota britânica nos exercícios do Mediterrâneo

BEIRUTE - O en-
viado norte-americano
Philip Habib partici-
pou, ontem, no Líbano,

pelo segundo dia, de
mais uma rodada de
conversações sobre a re-
tirada de tropas do país
e se declarou otimista

quanto á possibilidade
de um acordo para
breve. Antes de seguir

para Beirute, ele man-
teve um encontro com
autoridades israelenses
em Jerusalém. O Go-
verno israelense emitiu
uma nota dizendo que a
reunião 

"foi 
dedicada

unicamente às negocia-

ções libanesas", mas
o chanceler libanês,
Elie Salem, comentou

que o sucesso destas
conversações tem im-

portáncia fundamental

para o plano geral de

paz do presidente Ro-
nald Reagan.

"A 
credibilidade

dos •Estados Unidos
está em jogo. Se for pa-
ra os esforços do presi-
dente Ronald Reagan
terem sucesso, primeiro
precisam se sair bem no
Líbano", disse; O jornal
israelense Ma'Ariv
noticiou, ontem, que
Habib comunicou ao
Governo do Estado ju-
deu que Reagan deu um

prazo de duas semanas

para a conclusão das
conversações sobre a re-
tirada de tropas.

Arafat quer
negociações

ESTOCOLMO - O
presidente da OLP,
Yasser Arafat, disse,
ontem, que fará tudo

para continuar com as
conversações e esclare-
cer os mal-entendidos
entre sua organização e
a Jordânia, acrescen-
tando que mandou dois
enviados pessoais para
falar com o rei Hussein.
Referindo-se á confe-
rência de cúpula que se-
ria realizada no Marro-
cos, Arafat afirmou que"ela foi adiada até que
tenhamos um acordo
claro entre a OLP e a
Jordânia". Ele infor-
mou também que fun-
cionários palestinos de
todos os niveis vão se
reunir nas próximas 12
horas para estudar as
declarações do presi-
dente Ronald Reagan
sobre as conversações
com a Jordânia.

A presença de Ara-
fat na Suécia provocou
manifestações contra e
a favor. Cerca de três
mil pessoas fizeram
uma passeata de boas-
vindas, enquanto ou-
trás centenas se reuni-
ram na catedral de Es-
tocolmo para protestar.
Arafat reuniu-se com o

primeiro-ministro Olof
Palme, que declarou
depois: "Tenho 

a firme
impressão de que a
OLP não considera en-
cerradas as negociações
em Amã". Palme disse,
também, que a aceita-

ção por parte de Arafat
do plano árabe de paz -

com a cláusula que
prevê 

"segurança 
para

todas as nações da
érea" - eqüivale ao re-
conhecimento indireto
de Israel. "Uma condi-

ção absoluta para o re-
conhecimento é que Is-
rael aceite a OLP como
interlocutora", acres-
centou.

Issam Satawi

é sepultado

AMÂ - Issam Sar-
tawi, dirigente da OLP
assassinado quando
participava da confe-
rência da Internacional
Socialista em Portugal,
foi enterrado ontem
como mártir em cerimô-
nia acompanhado por
comandantes guerri-
lheiros e mais centenas
de pessoas. Entre os

presentes, estava Ilan
Halevy, o jornalista is-
raelense a quem a OLP

pediu que assumisse o
lugar de Sartawi na
conferência da Interna-
cional Socialista. Co-
berto pela bandeira pa-
lestina, o caixão de Sar-
tawi foi levado para a

pequena mesquita da
Universidade de Ami
nos ombros de oficiais
do Exército de Liberta-

çio da Palestina.
Depois de uma rá-

pida prece fúnebre,
cerca de 360 carros
acompanharam o cor-
tejo até o cemitério da
Um Al-Heiran, onde
Sartawi foi enterrado
entre vários outros
"mártires 

palestinos".
Parentes do morto cho-
ravam junto á sepultura
e sua irmã, que conso-
lava a viúva, disse: 

"Ele

é um mártir palestino,
Deus ama os mártires".

Moscou acusa Washington
de pressionar a Jordânia

MOSCOU - A agên- vem 
"não 

passa de um lo-

gro" destinado a forçar a
Jordânia e os palestinos a
agirem 

"em detrimento
de seus próprios interes-
ses".

O jornal Pravda co-
mentou por sua vez que o

plano de Reagan fracas-
sou porque não garantia
uma pátria aos palesti-
nos. O planu 

"sofreu 
um

golpe decisivo", prosse-
guiu, em referência á re-
cusa do rei Hussein, da
Jordânia, de participar
das negociações como re-

presentante dos palesti-
nos. O plano não previa
nenhum tipo de autode-
terminação para o povo
palestino, fora de uma
"promessa 

em termos va-

gos" de que Israel não er-

gueria instalações milita-
res nas terras palestinas."A 

insinceridade de tál

promessa é óbvia para to-
dos, pois um plano de
construção de dezenas
dessas instalações nos

próximos anos acabou de

cia Taas disse, ontem,

que a Casa Branca está
tentando forçar a Jordâ-
nia a participar das nego-

ciações de paz para o

Oriente Médio como re-

presentante dos palesti-
nos. Na tentativa de rea-

tivar o plano de paz do

presidente Ronald Rea-

gan, afirmou, Washing-
ton utiliza métodos que
vão desde a 

"pressão de-
clarada e interferência
sem cerimônia nos assun-
tos de Estados soberanos
até negociações diploma-
ticas, promessas seduto-
ras e puro e simples lo-

gro"."Em óbvia chanta-

gem e intimidação de Es-
tados árabes", o Governo
norte-americano ameaça

que se a Jordânia não en-
trar no processo 

"as 
quês-

toes do Oriente Médio se-
rão relegadas aos basti-
dores em vista das elei-

ções presidenciais de
1984, nos Estados Uni-
dos". Washington, po- ser publicado em Tela-

rém, não pressiona Israel, vive". O Pravda afirmou
com quem tem uma ainda, que Israel está
"aliança 

agressiva anti- "convencendo judeus
árabe". A Tass disse, americanos ricos a com-
também, que a referência prarem terras palesti-
ás eleições do ano que nas".

Impasse provoca adiamento
da cúpula árabe do Marrocos
Os preparativos para

esse encontro já haviam
sido iniciados na cidade
de Fez, onde em setemr
bro teve lugar a reunião
de cúpula em que se
aprovou o plano árabe

para a paz no Oriente
Médio, o qual incluía um
reconhecimento implí-
cito de Israel. Esperava-
se que esse encontro ti-
vesse lugar sábado e do-
mingo próximos, mas foi
suspenso ao serem inter-
rompidas as conversações
entre o rei Hussein e Ara-

fat.

O presidente ameri-
cano Ronald Reagan ins-

tara o monarca jorda-
niano a se unir ao pro-
cesso de paz, represen-
tando os palestinos, mas

Arafat não obteve aceita-

ção do comitê executivo
da OLP para que isso a-

contecesse.

Um porta-voz de
Arafat disse terça-feira á
noite em Estocolmo,
onde o chefe palestino se
acha em visita, que con-
tinuarão as conversações
com o rei Hussein, em-
bora se recusasse a co-
mentar sobre o decla-
rado domingo, pelo mo-
narca, no sentido de que
as negociações haviam
sido canceladas. A rádio
sueca disse que o porta-
voz, Abdul Raman, de-
clarou que essas gestões
continuariam em Rabat,
e que enviará emissários
da OLP para se reunir
com os reis Hussein e
Hassan, a fim de prepa-
rar uma nova rodada de

conversações. O rei Has-

san desempenhou um pa-

pel moderador vital du-
rante o ano passado, par-
ticularmente no curso da
reunião de cúpula de Fez.

Tropas do Iraque atacam

campo petrolífero do Irã

TEERÃ - Navios dades militares citadas

pelo jornal Kayhan, foi
realizado por um bata-
lháo de tanques apoiados

pela infantaria. Dezenas
de iraquianos morreram
ou ficaram feridos e
vários blindados e veícu-
los foram destruídos, du-
rante o contra-ataque da
madrugada de ontem,
acrescenta a rádio.

O avanço das forças
iranianas parece detido.
Estas têm se dedicado a
bloquear os contra-

ataques iraquianos -

vinte, em três dias - após

ter conseguido recuperar

mais de 150 quilômetros

quadrados de terrório ira-
niano, ocupado há 31 me-
ses pelo iraque, no norte

de Fakkeh, segundo ba-

lanços de Teerã.
"O 

ministro da De-

fesa, coronel Mohamad

Salimi, apresentou na

manhã de ontem ao Con-

selho de Ministros um re-

latório sobre a situação

na frente, que nos ani-
mou", declarou Mussavi.
"Esperamos 

que esta fase
da Operação Europa

(desencandeada em seis
de fevereiro no sul da
Fakkeh) abra uma nova

perspectiva nessa guerra
contra os infiéis que nos

foi imposta", acrescen-
tou.

iraquianos, apoiados por
aviões e dois helicópte-
ros, atacaram, na terça-
feira, o campo marítimo
de petróleo de Ardeshir,

norte do Golfo Pérsico,
informou, ontem, a rádio
oficial de Teerã enquanto

prosseguiam os combates
na frente sul Irã-Iraque.
Esse campo parece ter so-
frido danos materiais já
que o primeiro ministro
iraniano, Mir Hossein
Mussavi, informou, sem

mais detalhes, que 
"o

fogo pode ser contro-

lado". Acrescentou que,
por sorte, segundo os re-

latórios que recebemos,

não foram registradas

conseqüências graves".
Entretanto, os com-

bates continuam na
frente da nova ofensiva

dos "combatentes 
do

Islã", norte da localidade

iraniana de Fakkeh, 60

quilômetros a leste da ci-
dade iraquiana de Al
Amarah. Na terça-feira,
um importante ataque de

blindados foi rechaçado,

o mesmo acontecendo

com outro, ontem, em
Alba, segundo informa-

ções da radio.

O contra-ataque de
terça-feira, "um 

dos mais

duros", segundo autori-

Etna continua ameaçando
ROMA - A erupção

do Etna - que já explodiu
60 vezes desde o século
XVI - que se processa de
forma gradual e segura,
vam provocando desde o
último dia 28 de março,

graves danos em centros
turísticos a na vegetação
du encostas do vulcão.
Um doa três rios da lavas

que escorrem do vulcio
alcançou, ontem pela
manhi, uma casa flores-
tal abandonada há várias
dias, localizada a uma ai-
tura de 1.780 metros, prós-
seguindo sua corrida a

uma velocidade de 3 a 7
metros por hora de
acordo com os dias, em
direção ao povoado de
Micolosi, cujos habitan-
tes continuam levando
sua vida normalmente.
Outro rio de lavas corre
em direção sul - oes- •

te e cobriu na última \
segunda-feira a estacio '

de um teleférico situado
a 2.300 metros de alti-
tude, cuja instalação, na-
lizada no ano passado,
custou 4 milhões de liras
(cerca de 1,3 bilhão de
cruzeiros).
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FAZENDA NOVA ESPLANADA

AGROPECUÁRIA S/A.
C.G.C. (MF) n' 11.483.278/0001-83

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1* CONVOCAÇAO

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se
reunirem em Assembléia Geral Ordinária às 10:00
horas do dia 05 de maio de 1983, na sede social da
Companhia à Rua Vigário Tenório n' 106 - 5* andar
- Recife - PE., a f.m de deliberarem sobre a ma-
téria de que trata o Art' 132 da Lei n' 6.404/76, re-
ferente ao exercicio social findo em 31.12.82.

Recife, 12 de abril de 1983

CARLOS EDUARDO ARCOVERDE
CAVALCANTI ZONARI

- Diretor Presidente -

GOVERNO DO

ESTADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA

COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS DO ESTADO
DE PERNAMBUCO - CAGEP.

CGCMF n' 10.846.343/0001-26

CAPITAL AUTORIZADO  Cr» 1.180.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO

E INTEGRALIZADO  Cr» 994.502.600,00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam através do presente, convocados os Senhores

Acionistas da CAGEP, à se reunirem em Assembléia Ge-

ral Extraordinária, no endereço Avenida Marechal Mas-

carenhas de Morais, n° 2159, nesta Cidade, ás 11 horas do

dia 20 de abril de 1983, para apreciarem e deliberarem ao-

bre: a) Eleições e posse dos Conselhos de Administração e

Fiscal da Cia, bem como a fixação das respectivas rtmu-

nerações; b) Reforma do Estatuto Social da Cia, especial-

mente em seus Arts. 2», 4', 26', e § 1», 31», 34' inclusive

com a Criação da Diretoria de Operações, 37', 38', e seu i
2", 39°, 40\ 41", 43', inclusive seu item 5, 44' e seus itens

3, 7 e de 9 a 14,46c e seus itens 5 e 6,40\ 4> e de 48» a 68»; d)

Outros assuntos correlatos e de interesse social.

Recife, 12 de abril de 1983.

MANOEL GOMES ESTEVES

Diretor-Presidente - CAGEP

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO'•

SECRETARIA DA FAZENDA

Bandepe

Crédito Imobiliário 8. A.

CGC/MF n' 11.526.052/0001-06

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EX-
TRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da BAN-
DEPK CREDITO IMOBILIÁRIO S/A., a se reunirem
em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, co-
mulativamente, no dia 18 (dezoito) de abril de 1983, ás
1():(N) (dez) horas, em sua sede social, situada á Avenida
(iuararapes, n" 131, Iojas01/04, nesta cidade, para apre-
ciar e deliberar sobre as seguinte» matérias: - 1 - Em
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) Examinar,
discutir e votar as contas e o Relatório da Diretoria, o
Balanço e as demonstraçAes legalmente exigidas, bem
como o parecer dos Auditores Independentes, relativos
ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 1982; b)
deliberar sobre a destinação do lucro liquido do exerci-
cio lindo, compreendendo a transferência de Cr»
:!40.(XK).000,00 registrados na conta de Lucros Acumula-
dos. para a competente reserva estatutária, com vistas á
fui ura incorporação ao capital social, e autorizar a dia-
tribuição de dividendos; c) eleger a Diretoria e fixar os
seus honorários; d) aprovar os cálculos da correção mo-
netária do Capital Social e a sua capitalização, com a
conseqüente alteração do artigo 7" do Estatuto Social;
ei outros assuntos de interesse social; 2 - EM ASSEM-
BI,RIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) deliberar so-
bre o aumento do capital social para Cr»
I .:12!).600.000,00, mediante a incorporação de parte das
reservas de lucros, legais e estatutárias, com a nova e
conseqüente alteração do artigo 7" do Estatuto; b) ou-
tros assuntos do interesse social.

DIRETORIA: LUIZ DE SÁ MONTEIRO - Diretor
Presidente

CARLOS DUTRA - Diretor de Opera-

ções
GERALDO ANTÔNIO LEITE PINTO
FAGUNDES - Diretor Administrativo e
Financeiro

Recife, 08 de abril de 1983

LUIZ DE SA MONTEIRO

Diretor Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO!

SECRETARIA DA FAZENDA M

FJ

C.G.C-MF 10.848.620/0001-39

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

I» CONVOCAÇAO

Convidamos oa Senhoras Acionistas da BANDEPE
Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., a se re-

uniram em Assembléia Geral Ordinária, em 1* Convo-

cação ás 14:00 (quatorze) horas do dia 18 (dezoito) de

abril de 1983. em sua sede social no Cais do Apoio n* 222
Edifício BANDEPE - 14' andar, nesta cidade do Re-

cifc, capital deste Estado de Pernambuco,a fim de deli-

berarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Discussão e aprovação das contas do exercicio so-

dal encerrado no dia 31 de dezembro de 1982, consigna-

das e comentadas nas seguintes peças;

a) Relatório da Administração;

b) Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações

Financeiras;

c) Notas Explicativas da Diretoria;

d) Parecer dias Auditoras Independentes.

2. Capitalização da Reserva da Correção Monetária
' 
do Capital Realizado e conseqüente alteração do Artigo

7" do Eatatuto Social, a fim de corrigir a expressão mo-

netária do Capital Social.

v 3. Eleição da Diretoria e fixação doa respectivos ho-

norários.

4. Outras assuntos de interesse social.

DIRETORIA:

LUIZ DE SA MONTEIRO - Diretor Presidente
JOSÉ HERMENEGILDO ROCHA DE MELLO FI-

LHO - Diretor de Operações.

Recide, 08 de abril de 1983

LUIZ DE 8A MONTEIRO
Diretor Presidente

lódo viaja 
para 

ver

de 
perto 

novo 
plano

contra seca na Região

PETROLINA - O

secretário de Agricultura

de Pernambuco, Airson

Bezerra Lócio, estará

hoje nesta cidade para
uma visita aos campos

experimentais do Centro

de Pesquisa Agrope-

cuária do Trópico Semi-

Árido (Cpatsa). Na opor-

tunidade, ele conhecerá,
"in 

loco", as tecnologias

desenvolvidas pelo Cen-

tro e que se apresentam

como alternativas para o

nordestino conviver com

a seca.

O secretário virá a

Petrolina em companhia

dos presidentes da

Emater-PE, Roberto Gil-

son, do Ipa, Antônio José

Simões, e da Semempe,

Múcio Wanderley, e re-

tornará ao Recife ás 17 h

30m de hoje. Após a vi-

sita aos campos experi-

mentais, técnicos da Em-

brapa e da Embrater

apresentarão ao secre-

tário e sua comitiva uma

proposta de açáo elabo-

rada pelas duas empresas

e encaminhada ao Minis-

tério da Agricultura, su-

gerindo um plano para a

implantação de um Sis-

tema Integrado de Expio-

ração Agropecuária em

Pequenas Propriedades

do Nordeste Semi-Arido,"

nos quais seriam conside-

rados todos os segmentos

da propriedade.
Nos primeiros cinco

anos desse Programa, se-

riam aplicados recursos

da ordem de Cr| 360 bi-

lhões, abrangendo cerca

de 150 mil propriedades,

preferencialmente as

com área de no máximo

100 hectares, localizadas

em 818 municípios atin-

gidos pelas secas, assim

distribuídos por Estados:

Pernambuco, 116, Ceará,

68, Piauí, 54, Rio G.

Norte, 128, Bahia, 222,

Paraíba, 133, Alagoas,

29, Sergipe, 26 e Minas

Gerais, 42.

COCANE-COOPERATIVA

CENTRAL AGRÍCOLA

DO NORDESTE LTDA

Estrada doa Remédios, 1780 - Afagados, Recife/PE

C.G.C.(MF) 10.937.167/0001-íT
Insc. Estadual 18.t.001.0Q043Ub-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1», I» o 3» Convocaçio

O Presidente da COCANE-COOPERATIVA CENTRAL
AGRÍCOLA DO NORDESTE LTDA., no uso de suas atribuições,
convoca suas filiadas para uma Assembléia no dia 28 de abril de
1983, em sua Ssds Social, ás 8, t e 10:00 horss, para decidir sobre:

1) - Ratificação da autorisaçio da A.Q.E. de 04/04/1977 e
06/07/1979, dando atendimento a solicitaçio do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo S.A. - BNCC;

2) - Assuntos Outros de Interaaae da Sociedade.
A Assembléia decidirá em 1' convocaçio com 2/3 das filiadas,

em 2* com metade mais ums e em 3', com qualquer número.
O número de filiadas nssta data é 124.

Recife, 13 de abril ds 1983
ALUiSIO DE FREITAS ALMEIDA

Presidente

COMPANHIA DE CIMENTO

PORTLAND POTY

CGC(MF) N' 10.656.452/0001-80

CAPITAL AUTORIZADO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os Acionistas da COMPANHIA

DE CIMENTO PORTLAND POTY, a se reuni-
rem, na sede social, situada na Rua Madre de
Deua, n» 27, em Recife, Eatado de Pernambuco, em
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA, que se rea-
lizará, ás 14:00 (quartoze) horas do dia 27 (vinte e
sete) de abril de 1983 (mil novecentos e oitenta e
três), para deliberarem sobre os seguintes assun-
tos;

I - Relatório da Administração, Balanço Pa-
trimonial e Demonstrações Financeiras,

referentes ao Exercício Social encerrado

em 31.12.1982;

II - Aumento do Capital Social, para correção
de expressão monetária do seu valor (Art'
166, I, da Lei n' 6.404/76);

III - Eleição dos membros do Conselho de Ad-
ministração;

IV - Outros assuntos de interesse social.

Recife-PE„ 11 de abril de 1983

Pelo Conselho de Administração

CLOVIS SCRIPILLITI

- EDITAL DE CITAÇÃO -

O DOUTOR - ALUIZ TENORIO DE BRITO, Juiz

de Direito da 4* Vara Cível do Recife, Capital do

Eatado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc.

PELO presente EDITAL fica citado com o

prazo de 20 (vinte) dias, JOÃO AUGUSTO AL-

VES, brasileiro, arquiteto, inscrito no CREA - Sob

n« 3667-D, 3* Região, ora em lugar incerto e não sa-

bido, conforme consta doa autos acima menciona-

dos, para no prazo legal, reaponder a todos os ter-

moa da açio, indicando aaaiatente técnico e apre-

sentando queeitoe, querendo, sob pena de serem ti-

doe como verdadeira os fatoa articulados pela au-

tora. O Presente edital será publicado na forma da

Lei e afixado no local de coetume. DADO E PAS-

SADO nesta cidade do Recife, Capital do Eetado

de Pernambuco, aoa 25 de março de 1963. Eu, assi-

natura ilegível. Escrivã o fiz datilografar e assino.

•) Aluía Tenório de Brito, Juiz de Direito da Ca-

pitai

^CORKKXIMMtSA SRASIltIRA Di COM1MS f TIllOSAFOS

Vinculada 10 Minméoo d» Comuwtfçô»

A ECT realizará a Tomada de Preçot n? 17/83,

objetivando a aquisição de diversos tipos de Correies

(Míticas.

At propoctas serio recebidas às Y 6.-00 hores

do dia 05 de maio do corrente ano, nos seguintes en-

dereços: SAO PAULO: Rua Megentheler, 500/640 -

8? andar / RIO DE JANEIRO: Av. Presidente Ver-

gat, 3077 • 16? andar / PAR AN A: Rua Joio Negrio,

162 - Curitiba / PERNAMBUCO: Av. Guarerepes,

250 • 3? andar - Recife / MINAS GERAIS: Av.

Afonso Pena, 1270 • 3? andar — Belo Horizonte.

A abertura das propostas será realizada em ato

público, às 15:00 horas do dia 12 de maio do cor-

rente, no Depertamento de Suprimento, sito no Se-

tor Bancário Norte - Conjunto 03 - Bloco 
"A" —

Ed. Sede/ECT - 4? andar - Brasília • DF.

O Edital poderá ser retirado nos endereços sei-

ma, mediante comprovação do interessado de que

possui capital social mínimo e integralizado de Cr$

4.000.000,00 (quatro milhSos de cruzeiros).

Brasília, 14 de abril de 1983

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Preencha corretamente seu envelope e confira o CCP

Construção em crise

preocupa potiguares
NATAL - Das 20

empresas de construção

civil existentes no Rio
Grande do Norte, apenas

duas estarão em condi-

ções de continuar ope-

rando, a partir de junho.
Como as empresas de

construção civil são as

que mais oferecem em-

pregos no Estado, sobre-

tudo porque se trata da

oferta para mão-de-obra

não qualificada, isso sig-

nifíca que o Rio Grande

do Norte está ameaçado

de uma crise econômica e

de desemprego sem pre-
cedentes na sua história,

com graves riscos para a

estabilidade social.

Essa advertência

está sendo feita pelo pre-
sidente da Federação das

Indústrias do Estado do

Rio Grande do Norte,

empresário Fernando Be-
zerra que, por sinal, tam-
bém é ligado ao setor da

construção civil, sendo

proprietário de uma das

principais empresas do
ramo.

CRISE

Outro grande temor

dos empresários do setor

é que o Banco Nacional

de Habitação, em virtude

da crise que estourou em

São Paulo, passe a des-

viar dinheiro dos seus re-

cursos para aquele Es-

tado a fim de tentar re-

mediar a situação. Em

conseqüência, segundo os

empresários, a crise que
ameaça o Rio Grande do

Norte - e certamente ou-

tros Estados do Nordeste
- se agravará mais ainda.

Ê justamente o setor da

construção de habitações

populares o que mais ab-

sorve empregos no Es-

tado.

Mas o temor dos em-

presários está no fato de

que o Govemo Federal,

diante de uma situação

imediatamente mais ex-

plosiva em São Paulo,

nâo se preocupe mais em

assegurar a liberação de

recursos para o Rio

Grande do Norte e o Nor-

deste.

A situação atual do

Rio Grande do Norte já é

muito inquietante. Pelo

menos dez cidades já so-

freram ameaças de sa-

ques este ano no Interior.

Os grupos que ameaça-

ram os saques não eram

apenas de agricultores

fugidos da seca e deses-

perados com a frustração

de suas safras. Segundo

levantamento realizado,

tratava-se também, e

muito especialmente, de

desempregados proce-
dentes de várias Regiões,

em especial do oeste do

Estado.

INSEGURANÇA

No momento, a eco-

nomia do Rio Grande do

Norte atravessa um dos

seus períodos mais críti-

cos. O tesouro estadual

está com um déficit de 12

bilhões de cruzeiros. Isso

foi quase o que o Estado

arrecadou com o Imposto

de Circulação de Merca-

dorias - ICM - no ano

passado.

O governador José

Agripino, ao assumir a

chefia do Executivo, ti-

nha uma série de proje-
tos. Mas ao se deparar

com a delicada situação

financeira pôs-se imedia-
tamente a tratar de to-

mar providências para
evitar que ocorra o pior: o

atraso no pagamento do

funcionalismo público es-

tadual, cerca de 35 mil

pessoas.
Ao mesmo tempo,

está se deparando com o

problema do aumento do

funcionalismo, que tem

de ser concedido agora

em maio. Por esse mo-

tivo, tem realizado fre-

aüentes viagens a

Brasília numa ronda dra-

mática pelos Ministérios

em busca de recursos

para sanar os problemas
mais prementes.

Percebendo que o

grande problema do Es-
tado é o social, o governa-
dor deslocou as suas prio-
ridades iniciais para esse

setor, colocando à frente

da Secretaria de Governo

uma mulher, a assistente

social Lourdinha Guerra,

que, quando estava na

Coordenadoria do Mo-

bral do Rio Grande do

Norte, ficou conhecida

por uma série de iniciati-

vas ousadas, como o En-

contro de Prostitutas, En-

contro de Curandeiros e
de Profetas.

Estudantes reivindicam ônibus

SAO LOURENÇO -

Mais de uma centena de

estudantes pobres que re-

sidem na zona rural e es-

tudam nesta cidade, sem

meios de pagar passagem
de ônibus, solicitaram,

ontem, a interferência do

vereador Gerson do Nas-

cimento Lima no sentido

de que, como presidente
da Câmara de Vereado-

res deste município, en-

tre em contacto com as

autoridades a fim de que
o problema seja rapida-

mente solucionado.

O vereador deu en-

trada na Câmara a um

requerimento de apelo

aos deputados federais

Jarbas Vasconcelos e Mi-

guel Arraes, no sentido

de que eles tentem inserir

no orçamento da União,

no próximo ano, uma ver-

ba para aquisição de um

ônibus escolar que será
utilizado no transporte

dos estudantes da zona
rural de São Lourenço.

Gerson Lima confirmou

que os alunos realmente

estão enfrentando sérias

dificuldades 
para 

frequen-
tarem as aulas.

Além de carentes e
sem condições de pode-

rem arcar com despesas

de transporte, disse o ve-
reador que a zona rural lo-

cal ressente-se de um me-
lhor sistema de trans-

porte coletivo, justa-
mente numa área onde o

poder aquisitivo do povo
é insignificante e as con-
dições de vida das
famílias estão muito

aquém dessas despesas.

Ele fez um levanta-
mento e os dados indi-
cam, de princípio, que a
maioria das famílias -é

numerosa, algumas com
nove filhos e até dez e 12
dependentes, sobrevi-
vendo miseravelmente

com um salário mínimo.

Esta, por exemplo, é a si-

tuação dos habitantes do
Distrito de Matriz da
Luz, onde residem a
maioria dos estudantes,
todos pobres e sem assis-
tência alguma. Muitos
deixam de estudar por-
que os pais não podem
mantê-los pagando pas-
sagem, comprando livros
e outros objetos escola-
res.

"BRASÍLIA"

O vereador por outro
lado, faz um apelo aos di-

rigentes da Empresa

Brasília para que seja co-

locado um ônibus em

frente ao Colégio Munici-

pai local, para facilitar o

deslocamento dos alunos

ás suas residências, após

as aulas. A falta de um

transporte coletivo na

área obriga a que os estu-

dantes se desloquem a pé

para locais distantes e es-

curos, como é o caso de

Tiúma, que fica na zona

rural. O Poder Legisla-

tivo, através de sua Mesa

diretora e demais parla-
mentares, vai ajudar com

uma verba a reforma da

Igreja de São Lourenço

Mártir, padroeiro da ci-

dade, que se encontra em

precário estado de con-

servaçáo.

A Celpe, por sua vez,

está efetuando a reforma

na rede elétrica de Ma-

triz da Luz, inclusive

substituindo várias lumi-

nárias estragadas e toda

a fiação, trabalho que
vem merecendo os maio-

res elogios da comuni-

dade daquele distrito,

que tem como principal
liderança política o ve-
reador Gerson do Nas-

cimento Lima.

Câmara insatisfeita com 
prefeito

CAMARAJIBE -

Um clima de insatisfação

começa a tomar conta

dos vereadores locais

contra o prefeito Carlos

Josemar Lapenda, do
PMDB, que apesar de ter

maioria no Legislativo

não vem correspondendo

a esta confiança e dia-a-

dia é criticado pelos pró-

prios correligionários do

partido.

As últimas queixas é

porque o prefeito vem en-

travando o andamento

dos serviços da Câmara

ao ponto de reter as ver-

bas e o pagamento em

dia dos vereadores e de-

mais funcionários da-

quele Puder, que conta

com uma bancada de

nove representantes,

sendo 6 do PMDB e ape-

nas 3 do PDS. A Câmara,

segundo o seu presidente,
vereador Manoel Fernan-

des Maia (do PMDB),

não vem recebendo regu-

larmente a dotação fi-

nanceira a que tem di-

reito mensalmente, e por
conta desse descaso do

prefeito Josemar La-

penda, está deixando de

se reestruturar adminis-

trativamente.

OFICIO

Para acalmar os áni-

mos e tentai superar um

clima mais hostil contra

o chefe da Municipali-

dade, Manoel Maia en-

dereçou oficio ao prefeito
advertindo-o do pro-
blema e, ao mesmo

tempo, expondo a posi-

çâo do Legislativo e dos

seus integrantes.

No ofício, afirma o

presidente da Câmara

que o orçamento daquela

Casa para este ano foi

programado sem a de-

vida eficácia e justa-
mente por isso vem cau-

sando problemas. Na ru-

brica de pessoal (3111-

01), a dotação para 83 é

de apenas Cr$ 13,8. Na

opinião do presidente
Manoel Fernandes Maia
essa verba é insignifi-

cante e não chega para
atender as obrigações

com os parlamentares.
Com relação ao duo-

décimo, ele disse que se

for levar em consideração

o seu valor, que seria

pouco mais de Cr) 1.480

mil (1/12 avos do valor do
orçamento), "veríamos

que mal daria para pagar
os vereadores (Crf 1.908

mensais), cujos subsídios

foram calculados de

acordo com a Lei Com-

plementar n" 25, e isso

sem contarmos com a

verba de representação

do presidente da Cá-

mara, cujo titular não re-

cebe há três meses",

afirma o vereador.

No mesmo ofício ele

faz ver ao prefeito Carlos

Lapenda que as atribui-

ções do chefe do Poder

Executivo são inúmeras e
"uma 

delas é enviar, até
o décimo dia útil de cada

mês, o numerário neces-

sário ao funcionamento

da Câmara, o que, infe-

lizmente, não vem acon-

tecendo complicando

ainda mais os serviços

deste Poder".

Como o numerário

solicitado pelo Legisla-

tivo nunca vem com-

pleto, a Mesa Diretora da

Câmara resolveu tomar

uma posição 
"visando 

a

solução do 
'problema".

disse Edmilson Silva,

primeiro Secretário da

Mesa. Segundo o verea-

dor Manoel Maia, se o

Legislativo é um poder
independente, 

"pelo 
me-

nos em tese, nossa con-

duta é pautada nos me-

lhores propósitos e carac-

terizada por uma inde-

pendência política maior

que a imaginada por to-

dos aqueles que procu-
ram denegrir sua imagem

diante da população".
Ele e os demais vereado-

res não se conformam

com as declarações do

prefeito de São Lourenço

da Mata que, recente-

mente, se considerou o

prefeito de 
"fato" 

He Pa-

marajibe.

O chefe do Execu-

tivo de São Lourenço,

José Lapenda, que é o pai
do prefeito local, tam-

bém acusou os vereado-

res de Camarajibe de
"chantagistas" 

e afir-

mou, textualmente: 
"To-

dos sabem que em Cama-

rajibe existem dois pre-
feitos: um de direito,

Carlos Lapenda, e um de

fato, que sou eu, José La-

penda". Para o presi-
dente da Câmara local

isto se constituiu 
"numa

agressão". 
"E, 

como a

nossa meta é dotar Ca-

marajibe de uma estru-

tura político-

administrativa capaz e

eficiente, não aceitamos

tais insinuações e nem

admitiremos injunções

de fora que venham a

agredir a nossa Casa. Afi-

nal, nós estamos piei-
teando o que temos di-

reito. Não estamos pe-
dindo nenhum favor",

concluiu Manoel Fernan-

des Maia.

Secretaria

promove

seminário

CARPINA - Todos

os dirigentes de órgãos

da administração direta

e indireta da Secretaria

da Agricultura estarão

reunidos na próxima se-

mana - dias 21, 22 e 23
- nesta cidade, com o

objetivo de definir as li-

nhas de ação da enti-

dade no período
1983/87.

O Seminário será

presidido pelo secre-

tário Airson Lócio e os

seus resultados serão

consubstanciados em

documento, a fim de

servir de orientação ge-
ral para os responsáveis

pelos trabalhos da Se-

cretaria, com base em

diretrizes determinadas

pelo governador Ro-
berto Magalhães.

Segundo o secre-

tário Airson Lócio, o Se-

minário se justifica pela
intenção de se desenvol-
ver uma atuação em be-

nefício do setor agrícola

e pecuário estadual, de
maneira coesa e que
aproveite o mais possí-
vel os limitados recur-
sos de que normalmente

dispõe o Estado para
sua execução.

Itamaraoá

tem ajuda

da Fídem

ITAMARACA - O

prefeito de Itamaracá,

Joel de Barros Monteiro

Jr., esteve ontem na Fi-

dem solicitando recur-

sos para a conclusão de

quatro obras naquela

cidade, que envolvem

os setores de drenagem

pluvial, esportes, lazer

e melhoria na Câmara

Municipal.

O prefeito foi rece-

bido pelo diretor do De-

partamento de Desen-

volvimento Municipal,

Cláudio Godoy, respon-

sável pelos contatos que
estão sendo mantidos

entre Fidem e Prefeitu-

ras Metropolitanas, de

acordo com orientação

do secretário de Plane-

jamento, Aguinaldo Vi-

riato, de atender, da

melhor maneira possí-
vel, os pleitos das co-

munidades metropoli-

tanas.

Os recursos foram

solicitados para conclu-

são do Módulo Espor-

tivo de Itamaracá, am-

pliação do prédio da

Prefeitura, acabamento

do novo prédio da Câ-

mara Municipal, cons-

trução de uma galeria
de escoamento na Rua

Zumba Madureira e

conclusão da área de la-

zer de Jaguaribe, inte-

grante do Programa de

áreas de Urbanização

Prioritárias.

O secretário Agui-

naldo Viriato reco-

mendou que dentro de

mais alguns dias, o di-

retor Cláudio Godoy e a

equipe técnica do De-

partamento de Desen-

volvimento Municipal,

iniciem uma série de vi-

sitas a todas as Prefei-

turas da RMR, para fa- 
"_

zer um levantamento

dos principais proble-
mas e necessidades de

cada uma delas.

Alagoas

define

programa

MACEIÓ - O pri-
meiro encontro de tra-

balho do governador Di-

valdo Suruag> com lo-
dos os secretários de
Estado e diretores de
órgãos vinculados será
realizado em Penedo,

sábado e domingo pró-
ximos, quando serão de-

finidas as medidas para
a operacionalização das

diretrizes básicas do
Governo e a implanta-

ção da macro-
organização do Estado.

O I Seminário com

secretários de Estado e

diretores de órgãos vin-

culados objetiva posai-
bilitar a reflexão, apre-

sentar sugestões para
complementaçáo, apro-

fundamento e imple-

mentação de medidas

para as diretrizes bási-

cas do Governo e estu-

dos sobre a atual - com

conseqüente proposta

para uma nova -

Macro-Organização do

Estado.

O governador Di-
valdo Suruagy fará a
abertura dos trabalhos

ás 8 horas.

4
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FAZENDA NOVA ESPLANADA

AGROPECUARIA S/A.
C.G.C. (MF) n' 11.483.278/0001-83

ASSEMBLElA GERAL ORDINARIA

1* CONVOCA<?AO

Ficam convidados os Senhores Acionistas a ss
reunirem em Assembltia Geral Ordiniria As 10:00
horas do dia 05 de maio de 1983, na sede social da
Companhia a Rua VigArio Ten6rio n' 106 - 5' andar
- Recife - PE., a f;m de deliberarem sobre a ma¬
teria de que trata o Art' 132 da Lei n' 6.404/76, re-
ferente ao exercicio social findo em 31.12.82.

Recife, 12 de abril de 1983

CARLOS EDUARDO ARCOVERDE
CAVALCANTI ZONARI

- Diretor Presidents -
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PERISCÓPIO
Edmundo Morais

A intenção do economista Rubens
Vaz da Costa, de implementar um pólo
turístico em Paulo Afonso, não é só uma
idéia oportuna, mas um cometimento

que já começa viável, mercê da razoável
infra-estrutura existente ali, construída

pela Chesf.
Nâo cabe discutir, porque muito ób-

vio, se aquela zona do Sâo Francisco é
motivadora de um fluxo turístico. Existe
o que Deus fez - a beleza da cachoeira e
do "canyon", a vegetação típica, o sol, a
luminosidade. Existe o que fizeram os
homens - a usina que Delmiro edificou
há sete décadas, as barragens, as hidre-
létricas, os parques verdes que circun-
dam <> conjunto de residências e estabe-
lecimentos de serviço e de apoio da em-

presa estatal. Tudo se soma para garan-
tir êxito. Afinal, tem-se ali, plantado no
sertão, o que a natureza deu de graça,
que, com um mínimo infra-estrutural,

fará render dinheiro, dar emprego, mui-
tiplicar receitas, como noutras partes do
mundo. Pode-se transformar tudo aquilo
- mais a reserva natural do Raso da Ca-
tarina, contígua a Paulo Afonso, que o

presidente da Chesf contempla nos seus

planos - em alguma coisa conto o Grand
Canyon, os parques Yosemite e Muir
Woods ou o das montanhas de Sâo Joa-

quim, debruçadas sobre o deserto cali-

forniano, em cima de Mojave, namo-
rando a rica Palm Springs, que tive o

privilégio de conhecer, amar e voltar
(não fossem Yosemite, Muir Woods e
Palm Springs parte do incomparável
"país" da Califórnia, tanto das minhas
afeições).

O sr. Rubens Costa nâo ficou na in-
tenção. Convocou o prefeito do municí-

pio de Paulo Afonso, convidou o presi-
dente Miguel Colassuono, da Embratur
(vai até lá em maio), para uma reunião
com os agentes de viagem e a Associação
das Empresas Hoteleiras do Nordeste,
obteve que lá se fizesse a próxima reu-
nião da CTI - Comissão de Turismo In-
tegrado do Nordeste. Do presidente Co-
lassuono, conseguiu a inclusão daqueles
sítios no roteiro turístico do Brasil que a
Embratur elabora.

A Chesf, como colaboração ancilar
ao objetivo que passará a ser encargo do
setor turístico oficial e privado, está
criando o seu museu histórico e suge-
rindo que se reserve uma área de "cam-

ping" no Raso da Catarina.
Adicionalmente, permito-me pro-

por se englobem, num pacote, atrações
num raio de cento e poucos quilômetros
de Paulo Afonso. Conhecedor daquelas

paragens, a que volto sempre, vejo inte-
ressante induzir o turista a visitar Del-
miro Gouveia, a velha cidade da Pedra,
um oásis de desenvolvimento no sertão,
mercê da grande indústria de fiação, te-
celagem e confecções plantada como fá-
brica de linhas pelo pioneiro da indus-
trialização regional, e modernizada e
ampliada por Antônio Carlos de Mene-
zes; Piranhas, ponto terminal da desati-
vada estrada de ferro secular que a co-
nectava com Pedra, Volta e Jatobá, de-

pois Itaparica e hoje Petrolândia, locali-
zada a jusante da cachoeira, com a
velha estação ferroviária e o seu caráter
arquitetônico; o paraíso de Entremontes

que tem praia no verão e fica a leste de
Xingo; Água Branca, com os seus sobra-
does, em cima da montanha, e a legenda
dos seus alagoanos barões e brasões; as
barragens e usinas de Moxotó e de Itapa-
rica. a cidade de Petrolândia, a mon-
tante de PA., com o seu cais e sua
"gare", antes que morra inundada; a ci-
dade de Tacaratu, ao topo de um monte,
vizinha da reserva indígena dos Pança-
rus; a cidade da Glória. Há muito que
mostrar e ver, ensinando o turista a des-
cobrir ou redescobrir um ainda para tan-
tos desconhecido Brasil do semi-árido.
Todos ganharão; os que forem até lá,
deixando satisfeitos seu dinheiro, e os
nativos que, com as receitas das corren-
tes turísticas, adquirirão novas oportu-
nidades de promoção, pelas vias do em-

prego e dos impostos.

-x-x-x-

'-""¦' O advogado e professor Mário
Pessoa, mestre de Direito Internacional
Público da Faculdade de Direito do Re-
cife, recebeu convite do senador Nelson
Carneiro, presidente da Comissão Espe-
ciai instituída por aquela Casa do Con-

gresso para estudo, revogação ou revisão
du Lei de Seguiuin,u Nacional, 

"pura

trazer sua valiosa e erudita colaboração
- inclusive, se o desejar, por escrito" -

aos trabalhos do órgão.
A data do comparecimento - hoje -

não permitiu ao convidado ir até
Brasília. Adiou a presença, conforme ex-

plicou ao senador Nelson Carneiro.
O convidado é autoridade no as-

sunto, a que se vem dedicando desde há
muito, estudando-o, proferindo confe-
rèncias, escrevendo artigos e livros. Um
deste intitula-se "O Direito da Segu-
rança Nacional". Foi aplaudido pelo mi-
nistro Seabra Fagundes e está incluso na
bibliografia do Colégio Interamericano
de Defesa, em Washington. Outro é "Da

Aplicação da Lei de Segurança Nacio-
nal", editado pela Saraiva.

P10 homem de negócios pemambu-
cano Saulo de Barros Morais foi o padri-
nho da agência do Banco Econômico em
Castanhal, Pará. Viajou até lá a convite
e em companhia do sr. Rivaldo Pacheco,
diretor regional do sistema financeiro
presidido pelo ex-ministro Ângelo Cal-
mon de Sá.

Usinas querem
jornada menor
como solução

A redução da jor-
nada dos trabalhadores
da indústria do açúcar,
de oito para seis horas,
será proposta pelo Sindi-
cato da Indústria do Açu-
car de Pernambuco ao
Tribunal Regional do
Trabalho, como forma de
evitar que as usinas fa-

çam demissões em
massa, uma vez que elas
se declaram sem condi-

ções financeiras de pagar
os aumentos salariais da
categoria, que vigorarão
a partir de 1" de maio, as-
sim como o dos trabalha-
dores agrícolas, já em vi-

gor desde o início deste
mês.

Em Assembléia Ge-
ral que será realizada na
próxima segunda-feira,

naquele Sindicato, a pro-
posta será analisada pe-
los produtores de açúcar
e álcool. A decisão de ela-
boração da proposta foi
tomada na última
segunda-feira em reunião
também no Sindicato e
com a presença de cerca
de 70% daqueles produ-
tores do Estado.

SEM CONDIÇÕES

O industrial Gustavo
Perez Queiroz, diretor do
referido órgão, disse on-
tem que a redução da jor-
nada de trabalho é a
saída para a impossibili-
dade, em que se encon-
tram as usinas, de pagar
os aumentos determina-
dos pelos dissídios coleti-
vos do TRT, tendo em
vista o grande corte que
sofreram em seus finan-
ciamentos, por parte do

Governo federal, "em 
de-

corréncia do acordo com

o FMI".

Informou que este

ano os financiamentos

para apontamento indus-

trial e custeio agrícola

das usinas somente serão

concedidos pelo Banco do

Brasil para atendimento

a 20% das necessidades
da agroindústria açuca-
reira, quando no ano pas-
sado esses créditos foram

para 60% das necessida-
des.

"0 financiamento do
custeio agrícola estará li-
mitado a quatro mil
MVR (maior valor de re-
feréncia), o que eqüivale
a cerca de Crf 45 mi-
lhões, quantia que não dá

para cobrir as despesas
de duas semanas de tra-
balho, quando temos 20
semanas de safra; quanto
ao apontamento indus-
trial, o financiamento
será de Cr$ 130,00 por
saco, quando a necessi-
dade atual é de CrS
500,00, considerando-se o
valor do financiamento

de Cr$ 200,00 em 82 (in-
fiação de mais de 100%

de lá para cá)", explicou
o empresário.

PREOCUPAÇÃO
\

Gustavo Queiroz
manifestou preocupação

por terem os produtores
de açúcar e álcool de to-
mar a iniciativa de redu-

zir a jornada de trabalho

dos operários das usinas,

frisando entretanto que
tal decisão é premida

pela realidade atual do
setor: "Nas 

atuais condi-

ções, ou partimos para
isso ou as usinas se verão
obrigadas a demitir mais
da metade de seus ope-
rários, sendo a proposta
melhor do que essa pers-
pectiva".

Referiu-se ainda aos
reduzidos preços que o

produtor de açúcar vem
recebendo, objeto que foi
de aumento de 68% de
abril de 82 até agora,

quando os aumentos sa-

lariais atingiram cerca de

110%, discrepância esta

que a seu ver reflete a ir-
realidade com que o Go-

verno federal vem tra-
tando a agroindústria
açucareira no Nordeste.

Deputado propõe debate

para rever o Proálcool

O deputado Albérico
Cordeiro (PDS-AL) pro-
pôs a realização na Câ-
mara de um grande de-

bate nacional sobre o

Proálcool, visando a sua

revisão e a discussão de

seus erros, acertos, dis-

torções e perspectivas.
Salientou que 

"o Proál-

cool pretendeu, e supo-
nho que ainda pretende,
ser o mais importante

programa de desenvolvi-
mento do Brasil mas,

pelo que se vê e se sabe,
as coisas não andam
bem".

Na sua opinião,
"basta ver as informa-

ções contraditórias aue
não raro, pululam de ga-
binetes governamentais e

técnicos do setor, entre-
meadas por decisões e
atitudes que aparentam
â opinião pública, ao con-
tribuinte, meras improvi-
sações demagógicas ou
desconhecimentos gri-
tantes da realidade na-
cional".

Albérico Cordeiro
formalizará a proposta de
uma grande mesa re-
donda na Câmara com a

participação de técnicos,
cientistas, pesquisadores,
capitães da indústria al-
cooleira, autoridades go-
vernamentais e críticos
do Programa. A seu ver,
"não 

é mais possível que
o Congresso e, particular-
mente a Câmara dos De-

putados, fiquem assis-
tindo o desdobrar do
Proálcool na condição de
meros espectadores".

Continuando, Al-
bérico Cordeiro disse ter
a certeza de que o País
vai querer saber tudo a
respeito do Proálcool,
desde o que pensa e faz o
Governo, dos mais hu-
mildes trabalhadores das
regiões canavieiras até os
mais importantes lideres
da indústria do álcool,

passando pelos técnicos,

pelos estudiosos, pesqui-
sadores, comerciantes,
cientistas, usuários e pe-
los críticos do Programa.

Aspectos fundiários do

Nordeste são analisados
Os aspectos fun- minério sobre o Projeto

Nordeste", promovido
pela Sudene, para deba-
ter e propor medidas a se-
rem adotadas na redifini-

çáo da política de desen-
volvimento rural do Nor-
deste. O encontro está
sendo realizado no Cen-
tro de Treinamento da
Telebrás, em Aldeia, com
a participação de repre-
sentantes dos Ministérios
do Interior, Agricultura e
Seplan, alem de organis-
mos internacionais como
o Bird e OEA. Todu
Estados da Região, tam-
bém estão presentes ao
seminário.

Os trabalhos que es-
táo sendo apresentados
servirão de base para
uma ação governamental
na Região. No relatório
envolvendo 

"Ação Fun-
diária", os técnicos con-
cluiram que 

"o 
processo

de concentração de terra
nu mãos de poucos pro-
prietários continua e com
tendência ao agrava-
mento, isto por sua vez
explica o crescimento do

processo de concentração
da renda rural noe últi-
mos anos, de acordo com
ns dados do censo do
IBGE e Cadastro Rural
do Incra".

diários do Nordeste de-
verão ser considerados na
formulação da política e
dos programas na Região,
segundo conclusão de
uma das comissões do
Grupo II do 

"Projeto

Nordeste", encarregado
de estudar o tema 

"Apri-

moramento dos Instra-
mentos Setoriais e Meca-
nismos Operacionais e

Dispositivos Institucio-
nais" para redifinição da

política de desenvolvi-
mento rural para o Nor-
deste. Por ser um tema
abrangente, o Grupo II
foi dividido em vários
sub-grupos, ficando,
cada um, encarregado de
estudos setoriais sobre

questões fundiárias,
infra-estrutura física

(transportes e energia),
recursos hídricos, carac-
terizaçáo, diagnósticos e
avaliação da assistência
técnica e extensão rural,
saúde e saneamento, de-

senvolvimento comuni-
tário/organizaçáo de pro-
dutores e geração de tec-
nologia para a pequena
produção.

Todos estes traba-
lhos foram ontem discu-
tidos durante o segundo
dia de realização do 

"Se-

Mendonça

é reeleito

para Abras
0 empresário João

Carlos Paes Mendonça,

presidente do Grupo
Bompreço S/A Super-
mercados do Nordeste,
foi reeleito na noite de
ontem por aclamação,

para o seu terceiro man-
dato á frente da presi-
déncia da Associação
Brasileira de Supermer-
cados, entidade que
congrega os supermer-
cadistas privados de
todo o Pais, reunindo
cerca de cinco mil em-

presas em mais de 20
entidades regionais.

Mendonça, 40
anos, sergipano e líder

da quarta empresa do
setor de supermercados
do Brasil é apontado
como responsável pela
dinamização da enti-
dade, tendo conseguido
impor ao setor um cre-
dibilidade muito forte

junto ao Governo. No
ano passado liderou
uma campanha de re-
sistência ao aumento de

preços das indústrias de
alimentos, depois que a
inflação de julho atin-

giu a marca de 8% e as-
sustou uma grande
parcela de empresários
e o próprio Governo.

Otimista, costuma
dizer que o seu setor so-
mente conseguiu se sair
bem nos últimos anos,
devido a alta profissio-
nalização que atingiu.

Ainda no ano pas-
sado, conseguiu mobili-
zar o setor para uma
campanha do Governo

para distribuição, em
larga escala, de feijão a

preços altamente subsi-
diados, através das 14
mil lojas que o seg-
mento dispõe no Brasil
e tem defendido a pre-
sença da Cobal na dis-
tribuição de alimentos
a camadas de rendas
mais baixas. Insiste,

porém que o Governo só
deve atuar na distribui-

ção de varejo onde a ini-
ciativa privada não ti-
ver condições de ofere-
cer um bom serviço.

O empresário tem
defendido também que
já está na hora do setor
atacadista privado co-
meçar a participar mais
organizadamente na
distribuição de alimen-
tos, no Pais a fim de re-
duzir custos e criar con-
dições de um preço me-

Ihor no varejo. Os su-

permercados devido ao
alta padrão técnico es-
tão esperando por isso".

Empresário de su-
cesso no passado a em-

presa lider do seu

grupo, o Bompreço S/A
Supermercados do Nor-
deste, foi eleita o maior
contribuinte de ICM do
Estado. Atualmente, o

grupo Bompreço opera
três tipo de lojas espe-
cializadas na venda de
varejo de alimentos-
Hipermercado, super-
mercado e lojas de
abastecimento popular
- e no ano passado ini-
ciou sua atividade no
segmento de Shopping
Center, no Rio Grande
do Norte e pretende
atuar nos Estado de
Maranhão e Alagoas.

Além do supermer-
cado, o Grupo Bom-

preço opera nos setores
de industrialização de
doces e frutas, agropas-
toril, construção civil,
transporte e avicultura,
todas em função da ati-
vidade de supermer-
cado. O Grupo Bom-

preço tem cerca de 12
mil funcionários e opera
em sete Estados.

Desemprego é o maior temor

da classe média brasileira
Slo PAULO - O de-

semprego é um temor que
cresce entre a classe média
brasileira. Há um ano es-
tava em segundo lugar en-
tre as preocupações na
classe média; neste ano su-
perou problemas como o
custo de vida e segurança
pessoal, e está disparado
em primeiro. Esta é uma
das principais conclusões
da pesquisa de Visio entre
seus assinantes - cujo per-
fil reproduz o da classe mé-
dia - publicada na edição
Brasil 83.

A classe média teme o
desemprego; e culpa, pelos
problemas econômicos do
Pais, "a má gerência da
atual equipe govemamen-
tal". A imagem desgastada
do Governo não atinge, en-
tretanto, o presidente João
Figueiredo - a personali-
dade •positiva do ano. O
grande responsável pelo
desgaste da imagem gover-
namental é o ministro do
Planejamento, Delfim
Netto - a personalidade
negativa do ano.

Há outras conclusões
importantes sobre o pensa-

mento político da classe
média brasileira. Uma
clara maioria - 70% dos
entrevistados - defende
eleições diretas para a Pre-
sidência da República.
Mas um grupo ponderável
de pessoas, quase 30%, é
favorável a eleições indire-
tas. A maioria absoluta
dos assinantes ouvidos na
pesquisa é contrária á re-
eleição do presidente, mas
um grupo substancial de-
fende a tese da reeleição do

presidente da República.

A classe média acre-
dita na liberdade de inicia-
tiva, está cansada do Es-
tado, desconfia do Go-
vemo. Para aumentar o ní-
vel de emprego, por exem-

pio, rejeita o aumento dos

gastos públicos e defende
incentivos â iniciativa pri-
vada. Um seguro-
desemprego seria inicia-
tiva das mais felizes; mas
um seguro privado, não es-
tatal. Para complementar
a aposentadoria, há ampla
preferência pelos fundos de

pensão; poucos gostariam
de um sistema estatal aco-
piado á Previdência.

Na pesquisa, há al-
guns fatos a destacar. De
acordo com esses dados,
esses leitores são uma ex-
celente amostragem da
classe média (e, por isso,
não se pode considerar que
essa pesquisa reflita o pen-
samento do povo brasileiro
em geral: retrata apenas
um de seus componentes, a
classe média, exatamente
o mais expressivo). O nú-
mero dé respostas, mais de
10 vezes superior ás amos-
tras normalmente utiliza-
das pelos institutos de pes-
quisa, garante a repre-
sentatividade do grupo. E
demonstra a fidelidade dos
leitores à revista: os espe-
cialistas em mala direta
consideram excelente uma
margem de retorno de 3% -
ou seja, de cada 100 car-
tas enviadas, três respos-
tas. Pois bem: o questio-
nário de Visão, encartado
nas revistas distribuídas a
seus assinantes, teve
índice superior a 6% de
respostas, o dobro do que
normalmente seria consi-
derado excelente.

O transporte integrado é mais uma novidade

do Ultra Rápido Dom Vital, com sua mania de pio-
neirismo, procurando fazer o melhor, com rapidez

e segurança. Crescer verticalmente a nossa meta

solucionando com o transporte rodoviário, os pro-

blemas que o avião não resolve.
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O caos na tona canavieira leva Lueiano Alves a pedir a união do» órgãos doa

fornecedores de cana e dos trabalhadores rurais, para superar a situação

Lueiano Alves 
quer 

esforço

de todos 
para 

superar crise

A situação quase insustentável na Zona da
Mata de Pernambuco, eatá preocupando toda dl-
retoria da Asaociaçáo doa Fornecedora de Cana, e
o vice-presidente da entidade, agrônomo Lueiano
Alves da Silva, pede a união doa órgãos de claaae,
inclusive da claase trabalhadora, para reivindicar
do Poder Central, uma solução que venha dar con-
diçòes para o setor canavieira sobreviver.

Numa análise fria e sem contestação, o diri-
gente da Aseociação afirmou, que oe produtores da
lavoura da cana-de-açúcar do Estado, vivem aeua
últimos dias neaaa atividade econômica, pois a
continuar esse estado lamentável, dificilmente a
categoria do agricultor poderá sobreviver por mais
algum tempo.

Os financiamentos doa agricultores cana-
vieiras, estão sendo bloqueadoa pelos órgãos ofi-

ciais de crédito; a claaae não tem dinheiro para
saldar seus compromissos; grande parte doa seus
bens estão penhorados; as burramas e diversos im-

plementos agrícolas indispensáveis a atividade ca-

navieira estão vinculadoa a débitos; oa trabalhos
nos engenhos a cada dia vêm sendo reduzidos e

muitos fornecedores já se encontram quase que
paralisados; num verdadeiro prenuncio do caoe

que se abate por essa imensa região do cultivo da
matéria prima do açúcar e do álcool do Estado.

O vice-presidente da Associação dos Forne-
cedores de Cana de Pernambuco, mala adiante
disse "ter lamentado a publicação de uma nota
nos jornais da Capital pernambucana, de um re-

presentante dos trabalhadores rurais de Barreiroa,
na qual o dirigente sindical cita diveraoe fornece-
dores que não efetuaram pagamento aoa aeua tra-
halhadores. Frisou Lueiano Alves ds Silva, que a
liderança sindical dos ruricolas devia ter publi-
cado também, o estado deprimente e lamentável
em que vive o agricultor da cana-de-açúcar na Re-

gião Sul do Estado, em particular oa de Barrei-
ros".

Sabe a liderança doa trabalhadores rurais,
segundo explicou Lueiano Alvea da Silva, que a
usina Central Barreiroa não tem pago aoa aeua for-

necedores de cana o total de sua matéria prima
entregue na esteira da unidade industrial, nem
efetuado o pagamento das bonificações de rendi-
mento industrial e diferenças de estoques, devidaa

pelo parque açucareiro aos seus fornecedores.
Sabe a liderança doa trabalhadorea rurais,

que o Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA, não
tem enviado recursos aoa bancos oficiais para ea-
ses repassarem aoa fornecedores, pois são os pró-
prios órgãoe de crédito oficial que estão procu-
rando dificultar a liberação doe financiamentoa da
categoria, numa prova inconteete de que, o Poder
Central está sendo conivente com essp situação

que ai está.
O dirigente Lueiano Alves da Silva, da enti-

dade representativa doa produtores de cana do Ea-
tado, afirmou que o Governo Federal é tão coni-
vente com essa situação na área canavieira que
até oa juros de 36% passarão para 50% a partir de

julho do corrente ano, inclusive, reduzindo oa fi-
nanciamentos em 60%, o que é lamentável dlter,

maa é a pura verdade.
O agrônomo chegou a conclusão de que, ea-

ses problemas ora existentes na área canavieira de
Pernambuco, "é apenas o inicio de uma situação
imprevisível que, apenas esboçam oa primeiros re-
sultadoa negativoa na Região da Zona da Mata do
nosso Eatado, de uma política errônea e implacá-
vel no setor de maior importância na economia de
Pernambuco".

O vice-presidente da Associação dos Forne-
cedores de Cana disse ainda que, 

"não 
podia calar

diante de tanta injustiça por parte daqueles que
faiem o setor econômico do Governo federal, prin-
cipalmente nessa hora em que lutamoe contra o
desemprego, contra o desajuste social. Para Lu-
ciano Alves da Silva, é chegada a hora de uma de-
cisão conjunta, entre oe órgãoe da categoria dos
fornecedores e dos trabalhadorea rurais, pois te-
mos de entregar ao Governo eeaes problemas que
foram criadas em função de sua política adotada

para o nosso setor de atividade, e somente ele po-
deré deliberar a respeito".

Adilson 
pede 

estrada

A implantação do projeto das rodovias vid-
nais na região canavieira da Pernambuco, naaaes
últimos meses, chegou a ser paralisado em diver-
sas frentes de serviços, principalmente em locali-
dades mais importantes do escoamento da produ-
ção de cana-de-açúcar.

Essa observação, foi feita ontem, pelo agrieul-
tor da lavoura canavieira Adllaon Pedroea Laet,
do município de Agua Preta, que afirmou, "ser a
estrada vicinal que liga BarreirtWAgu* Preta, de
vital importância para oa produtores da matéria

prima do açúcar e do álcool, dos engenhas Santa
Crux, Bom Jardim, Caraçu, Bom Futuro e Praci-
nha.

O empresário rural Adllaon Pedroea Laet,
mais adiante dieee que 

"eaaa 
rodovia vem aando

paralisada constantemente, paios reeponaávels de
sua construção, sem contudo, terç a carteia se sua
paralisação é por causada recursoe flnanceirõe ou
por estratégia da Secretaria doa Tranaportaa e Co-
municaçôes, no sentido de ampliar o trabalho de
outras eetradas a conclusão da algumas em detrl-
mento da referida rodovia que tem aproximada-
mente 30 quilômetroe de extensão".

Lembra o agricultor canavieira do engenho
Santa Crut, que o "traçado" 

do projeto daa eetra-

das vicinais na Zona da Mata do Eatado, teve

grande colaboração da Associação doa Fomecedo-
res de Cana de Pernambuco, através do De parta-
mento Técnico da entidade a por conta dlaeo, ee-
gundo opinião de Adlleon Pedroea Laet, - é que a
Secretaria doe Transporte» e Comunicações do
Governo do Eatado, devia dar uma certa prlori-
dade a construção daa prlnclpaia rodovias do pro-
jeto, inclusive, aquelaa de maior fluxo de cami-
nhões transportadores ds cana.

O agricultor da lavoura canavieira da Região
Sul do Estado, espera que o competente titular da
Setec, engenheiro An tão Lule de Melo, determine
com a maior urgência, a conclusão da rodovia vid-
nal em tala, poie oe prejulioe doe produtoree da
matéria prima do açúcar e do álcool prlndpal-
mente das engenhos Bom Fim, Bom Futuro, Pre-
cinha e Bom Jardim, aão enormes, poie, diaria-
mente diveraoe caminhôee daa propriedadee e até
meamo daa unldadae industriais, ficam quebradoa
a margem da' eatrada" devido a trepidação a o la-
maçai conatante nestes diaa que tem chovido.

Oa fomecedoree de Bamiroe, conforme dieee
Adlleon Pedroea Laet, também apelam para o
bom senso do Secretário doe Traneportee e aua
equipe de engenhelroe, no sentido de que a eetrada
tenha um "final folia".

Novo implemento

A Cemag fex, ontem, uma demonatração do
"policultor", ria aede da Eatação Experimental do

rianatiucar, em Carpina, pára os fornecedores de

cana, técnicoa agrícolas industriais do açúcar a do

álcool e oe funcionárioe d^ inatitulção oficial.

O agrônomo Adailaon.Machado Freire, Inte-

grante do Departamento Técnico da Aseociação

doe Fomecedoree de Cana da Pernambuco, eeteve

presente á demonstração na sede daPlanalaucar,

• afirmou que o novo equipamento agrícola é doa

mais modemoa a meie fãdl da manejar noa esige-

nhoe.

"policultor", eaguado Adailaon Machado

Freire, é construído com material da melhor quali-
e é leve e reelsteota, eeado Indlepeneável r

pequeno e médio produtor da cana-de-açúcar. |

Tracionadoa par 1 ou I animais, conforme ax-

plicaçio do técnico - oe poiicuhcna traiam uma

série de vantagem. Oe equipameatoe eetâo baaaa-

doa cobre um principio comum, tyiaa barra psrt*
implementos, onde se adaptam de modo ttdl e ré-

pido, uma grande variedade da implementa» na-

ccaeários ao preparo do eofc) e ca traios culturais, ea-

sim, da acordo o afré^^^ÉÉhMriÉHtariM
Freire, - com um só

quaee todos oe implementoe agrícolas de que pro-
ciea. Para cada nivel de produtor conforme frisou
o técnico da AFC, existe uma versão do 

"pollcul

tor" operando em áreas de 2 a 18 hectaree, da
acordo com a vento utilisada.

Mais adiante, garante que a utilização do
novo equipamento de acordo com aa inatruçôee
doe técnicos aumentam o rendimento do trabalho
doe animaia.

O "poücutor", 
além de eer um equipamento

de fádl manejo na propriedade, tem trée veraôae;

policultor 300; policultor 600 e policultor 1600.

Eeee novo equipamento agrícola complemen-
ta ou aubetitui o trator com grande economia

em diveraoe trabalhoa. São levea a fáceia de operar

permitindo maior rendimento do trabalho ootn
menor reforço fleico do operador. Tem baixo cue-

to de aquisição e outros detalhee que poderio ser

colhidos etravée doa técnicoa.

O agrônomo Adailaon Machado Freira, sa-

gundo sua opinião, achou o novo equipamento ira-

pnedndfeel e baatante raioável nas propriedadee
de porte pequeno e médio, poie além de não gaetar
combustível o material é de Mcil manejo a de uma

produtividade regular.

Assembléia 
geral

A diretoria da Asooelaçán doe

B era iM»e» convocação,
do latodo, Junto ao ¦¦¦

lioinls lni|iiaiÉii Ia jiete a eaiiiillia ihi

incumbência de defender aa iateraeeeeda^^H
Cada egricultor tem o direito de eecolher trée

por parta do IAA, a entidade terá de apresentar

BdeCana de Pernambuco convoca todoe oooooo-
eer raaliaada na próxima

o objetivo de eoooihor o npreoeatan te doa produto-
mhmmsindil.Deliberativo do IAA/CO^^^HcImss 

cmivieirs ds tods Rsdlo

de eegunda-fsira. tem
ao CONDEL, tarda

NcrWNordeet*

vee que, pen o critério de nomeação,

lieta triplica.

Melhora a
i

produção

de leite

A bacia leiteira de

Pernambuco tem capaci-

dade para produzir mais

de 600 mil litros de leite/-

dia, Índice que deixaria a

Companhia de Industriais

zação do Leite numa situa-

çio operacional agradável

bastante tranqüilos os

consumidores de leite pas-
teurizado, manteiga, queijos
e leite em pó quanto à pre-
sença desses produtos no

mercado.

O fator preço, porém,
tem impedido que a bacia

leiteira chegue a tal de-

sempenho. E o máximo que
os pecuaristas têm conse-

guido chegar é a marca de

300 mil litros de leite/dia.

Não que as vacas cobrem mais

caro para produzir maior

quantidade de leite diaria-

mente, mas uma alimenta-

ção mais rica e com regula-

ridade garante, inegável-

mente, a presença de mais

leites nas tetas doe ani-

mais fêmeas.

A Cilpe tem conheci-

mento dessa situação, mas

parece que pouco pode fa-

zer para deixar de ouvir os

constantes reclamos de pe-
diaristas, cooperativistas e

parlamentares quanto ao

pouco 
desempenho dos re-

banhos, por culpa única e

exclusiva de um aviltante

preço para o seu produto.
Tempo houve em que os

pecuaristas chegaram a

pagar para produzir o leite,

porque estavam recebendo

por um litro do produto
menos do que gastavam

para obter essa mesma

quantidade. O sr. José

Galdino chegou mesmo a

dizer, em determinada

ocasião, que o rebanho está

se auto-con8umindo. Ou

seja, o pecuarista estava

sendo obrigado a vender os

animais não leiteiros para

alimentar as vacas de leite.

Foi o tempo em que a Cilpe

chegou a receber menos de

100 mil litros de leite/dia.

Bastou, porém, o Go-

verno reajustar o preço do

produto, para que a cota

de entrega de leite á Cilpe

crescesse, atingindo atual-

mente um volume de 240

mil litros/dia. Para o chefe

de gabinete da Secretaria

de Agricultura, Jeremias

Cabral, esse índice ainda

não é suficiente para a em-

presa trabalhar sem pre-

juizos, pois o seu ponto de

equilíbrio é de 300 mil li-

tros de leite/dia. Apesar de

a Cilpe não ter ainda atin-

gido o nível ideal de recep-

ção, a Secretaria da Agri-

cultura já reativou a fá-

brica da Gisa, em Gara-

nhuns, que está 
produ-

zindo dez toneladas de

manteiga/dia, além do

leite em pó. Extraído os

110 mil litros de leite pas-
teurizado, que é a cota de

abastecimento do Grande

Recife, a companhia des-

tina o restante do produto

para fabricação de queijos,
manteiga e leite em pó.

Como o Governo esta-
dual não pode aumentar o

preço do produto para pa-

gamento aos'pecuaristas, a

solução tem sido procurar

ajudá-los através de pro-

gramas de apoio à pecua-

ria, como a venda de farelo

ou a melhoria genética dos

rebanhos, com a aquisição

de reprodutores de matri-

zes de raça reconhecida-

mente leiteira, repas-

sando esses animais aos

criadores interessados.

Mas a política de fortaleci-

mento da pecuária, na

atual administração sofreu

uma modificação que pa-
rece fundamental: quem
vai vender farelo é a Cisa-

gro, que não vende leite; e

o projeto 
"Tourinho"

passa a ser gerido pelo De-

partamento de Produção

Animal - DPA. Essa mu-

dança deixa assustados oe

produtores de leite, pois
antes quem se encarregava

de lhes fornecer o farelo e

os reprodutores era a pró-

pria Cilpe, empresa direta-

mente interessada no au-

mento da produção lei-

teira, porque sabe que

quanto mais leite receber

melhor será para a sua eco-

nomia. 
"Como 

a Cisagro

não vende nem compra

leite, naturalmente que o

nível de interesse no au-

mento da produção não

será nunca igual ao da

Cilpe. O mesmo raciocínio

é válido em relação ao

DPA, que neste Governo se

encarregará da melhoria

genética dos rebanhoe",

comentou alguns pecuaris-
tas.

Brasil 
quer 

reduzir

concorrência no 
preço

do café no Exterior

LONDRES - O Brasil

defenderá um sistema

mais estrito a fim de redu-

zir a concorrência de preço
do café que existe entre os

países exportadores, no

que se refere aos mercados

fora da Organização Inter-

nacional do Café (OIC),
mediante controlee que po-
deriam ser efetuados, nos

países de origem e destina-

tários, por uma companhia

privada. Essa posição será

apresentada na reunião da

organização, de 18 a 22

deste mês, em sua sede,

em Londres, onde serão

novamente discutidos os

controles e as exportações

do café pelos países mem-

bros dos mercados exter-

nos da OIC.

VOLUME

O volume de café ex-

portado 
"fora 

de cotas"

Sara 

os países não mem-

ros não foi justificado por

uma alta do consumo nea-

ses países, razão pela qual
a OIC tomou medidas su-

plementares para impedir

a exportação ilegal de café

para os países consumido-

res, membros da organiza-

ção, através dos portos
franco-europeus e sempre

com fortes baixas dos pre-

Íos 
por ela estabelecidos.

)iá primeiro último, a OIC

introduziu um sistema su-

plementar 
de controles,

baseado na cooperação vo-

luntária de seus países
membros.

Nessa próxima reu-

nião também serão discu-

tidos os aspectos do novo

acordo internacional do

café (que entra em vigor

em 1 de outubro de 1983),

incluindo a possibilidade
de um sistema seletivo de

ajuste de cotas de exporta-

ção, segundo os diversos ti-

pos de café, além da pro-
moção'do produto.

g
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Bolsa de Valores do Recife j

I A BOLSA DE VALORB8 DO RECIFE, isalisou ontem o seu pafio I
¦ continuo aob s Prssidéncis do Supsrintsndsnts ds Opsrsçòw, asm movi- ¦

AVISO

Emprssários, Investidorw • Corre tor sa, o nosso leilão do Finor, ssrá rts-
liisdo no próximo dis 28 ds abril do corrsnts ano. Contamos com o seu irrts-
trjto apoio s colaboração.

AVISO

Ansxo um Edital do XXXVI Lsilio Especial do Finor, qus ssrá reali-
tado psls Bolas ds Vsloisa do Rscifs, no próximo dis 28.04.83.

NOME

Baiwrte 13.04.88

FUNDO MÜTUO DE INVESTIMENTOS

DATA VALOR DA
COTA

8,277

PATRIMÔNIO
LIQUIDO

47.981.678,69

NOME

Banorts 13.04.83

FUNDO FISCAL DECRETO LEI 187

DATA VALOR DA
COTA

12,181

PATRIMÔNIO
LIQUIDO

4.089.791.266,76

FUNDO FINOR POSIÇÃO EM 13.04.83

A) Patrimônio Liquido att.782.U8.011,78
B) Número ds Quotss (sstimsdss s sm circulsçio) 66.813.179.123,444
C) Cotsçâo Apurads (A/B) 3.86Ç1

>

Bolsa de Valores do Rio

RIO - InformsçSss Gsrsit dss 13:00 ha do dis 13/04/83, (Fschsmsnto):

AÇÃO ÇUANT. ABT. ULT.MAX. MIN. MED. OSC.

Acssitsop
Açonortapa
Afrocsrsspp
B. Amsxónis on
B. Brsail on
B. Brasil pp
B. Econômico pn
B. Nacional on
B. Nscionsl pn
B. Nordeste on
B. Nordsste pp
Bsnsbpp
Bsnerjon
Bsnsijpp
Bsnespspp
Bsrbsrsop
Belfo Min. op
Bot. Simonsen op
Boi. Simonssn pp
Bradsscops
Bradssco Inv. ps
Brshmsop
Brshms pp
Brsaiiutsop
Café Brsa. pp
Catsyussss Lsop. ps
Cemig pp
Csrjop
Cssppp-c
Const. Bstsr pp
Copsns pacc
Copens psse
Docas Ssntos op
Eletrobrás ps
Elstrobrás pb

Ericsson op
Fsnlps
Ferro Brsa. pp
Ferro Brsa. prt. pp
Fertisul opc
Fsrtisul pa-c
Fertisul pb-c
Finor ci
Hotis Othon pp
Imcosul pp
Iochpspp
Iochps pp
Ufhtos
L. Amsricsnsa oa
Manssmann opc con

0,66
1,60
2,80
1,70

14,60
14,90
6,66
4,20
4,20
7,30
2,20
2,20
1,00
1,03
2,73
1,66
6,40

46,00
31,00
3,70
4,10
7,16
7,27
1,06
1.40
1,16
0,80
1,36
1,08
2,96
2,60
2,60
6,00
2.60
3,00

Mannsamsnn ppcc
Msablsop
Mssbíspp
Moinho Flura. op
Mullsr pp
Pet. Ipirangs pp
Petrobráson
Pstrobráspn
PstrobrAs ppcc
Pstrobrás ppss
Rsfripsr ppccc
Ssmitriop
Ssnopps
Souss Crus ops
Supsrgssbrss op
Tscnosolopp
Tsisrjos
Tsisrj pns
Unibanco bn
Unibancoon
Unibanco ps
Unipsrpb
Vsls Rio Does pp
Vld.SU. Marins op
Whits Msrtins op

6.636.000
1.000.000

80.000
19.000

1.318.000
21.619.000

81.000
182.000

1.871.000
400.000
600.000
170.000
118.000

1.686.000
2.663.000
2.000.000

10.616.000
1.000

10.000
416.000

8.000
906.000

1.337.000
1.470.000

40.000
3.600.000
1.770.000

64.000
26.000.000

600.000
1.646.000
1.676.000

10.906.00p
4.000

41.000

1.000.000 10,60
60ppmppp wnrp

3.400.000 1,00
428.000 0,90
663.000 0,69

2.006.000 0,66
464.000 0,66

9.633.660 0,64
339.000 0,29

1.760.000 2,90
1.676.000 1,92

I.7000.000 2,40
1.200.000 1,01
1.200.000 16,70
1.988.000 2,37

43.240.000 1,20
200.000 2,30

2.000 6,70
10.220.000 4,90

768.000 14,60
673.000 0,76

7.696.000 3,16
966.000 3,70

1.000 6,11
7.144.000 12,30

168.828.000 8,88
3.000.000 2,20
2.066.000 2,66

100.000 3,60
47.000 23,60
4.000 7,61
3.000 0,80

41.000 1,26
100.000 4,00

9.000 1,66
43.000 1,66
60.000- 2,16
20.000 13,80

6.948.000 11,90
600.000 10,60

II.692 000 3.66

0,66 0,66
1.66 1,66
2,80 2,80
1,70 1,70

14.60 14,90
14,96 16,00-
6,70 6,70
4,20 4,20
4,20 4,20
7,30 7,31
2,20 2,26
2,20 2,26
1,00 1,00
1,00 1,03
2.67 2,73
1,60 1,66
6,20 6,46

46,00 46,00
30,00 31,00
3,70 3,70
4,10 4,10
7,46 8,00
7,20 7,20
1,00 1,06
1,40 1,40
1,16 1,16
0,80 0,80
1,36 1,36
I,08 1,08
2,96 2,96
2,60 2,60
2,60 2,66
4,90 6,00
2,60 2,60
3,40 3,40

10.61 10,61
wntp wnrp

1,00 1,00
1,00 1,00
0,60 0,60
0,66 0,68
0,68 0,68
0,61 0,64
0,26 0,29
2,90 2,90
2,10 2,10
2,40 2,40
í.oo i,bi

16,70 16,70
2,46 2,60
1,30 1,30
2,30 2,30
6,60 6,70
6,16 6,16

16,00 16,00
0,76 0,76
3.10 3,16
3,70 3,76
6.11 6,11

12,60 12,60
6,96 6,96
2,20 2,20
2,60 2,66
3.60 3,60

23,60 23,66
7.61 7,61
0,80 0,80
1,26 1,26
4,00 4,01
1,66 1,66
1,80 1,88
2,18 2,18

13,80 13,80
II,10 11,10
10,60 10,60
346 3.60

6,09-
2,60

sst
0,82

0,62 0,66
1,60 1,64
2,80 2,80
1,70 1,70

14,60 14,67
14,90 14,99
'6,66 6,70

4,20 4,20
4,20 4,20
7,30 7,30
2,20 2,22
2,20 2,22
1,00 1,00
1,00 1,00
2,66 2,68
1,60 1,63
6,20 6,37

46,00 46,00
30,00 30,80
3,70 3,70
4,10 4,10
7,16 7,3»
7,20 7,26
0,96 1,00
1,40 1,40
1,06 1,09
0,79 0,80
1,36 1,36
1,06 1,08
2,96. 2,96
2,60 2,60
2,60 2,61
4,90 4,91
2,60 2,60
3,00 3,38

10,60 10,61
wnrp wnrp i
1,00 1,00 sst
0,87 0,92 16,00
0,69 0,60 0,09
0,66 0,66 sst
0,66 0,67 1,73-

sst
0,91
0,91

11,11
2,91

1,11-
3,17-
0,76
2,27

2,22-

2,64
0,28-
2,91-
9,38

6,04-
1.27-

0,40
0,20

0,81 0,64 1,69
0,26 0,27 10,00-
2,90 2,90 3,20
1,92 2,10
2,40 2,40 20,00
1,00 1,00 sst

16,70 16,70 sst
2,36 2,42 3,86
1,16 1,20
2,30 2,30 4,07-
6,60 6,66 0,46-
4,90 6,03 1,41

14,60 14,91 060-
0,76 0,76
3.10 3,10 1,69-
3,70 7,70 0,81-
6.11 6,11

12,30 12,41 1,14
6,80 6,86 1,38
2,20 2.20
2,60 2.64 2,31*
3.60 3,60

23,60 23,61 0,04
7.61 7,61
0,80 0,80
1,26 1,26
4,00 4,00 sst
1,66 1,66 10,71
1,60 1,60 3,03-
2,16 2,16 6,09-

13,80 13,80 sst
11,86 11,90 0,17
10,60 10,60
3.46 3.61 0.86-

RESUMO DAS OPERAÇÕES:

MsrcsdodsLote —
Msrcsdo ds Frsçào .
Msrcsdo s Termo...
Msrcsdo s Futura...
Msrcsdo dsOpç6ss.
Essrc. Opçôss

QUANTIDADE

386.037.880
66.331
 1.800,000

1(2.600.0»
663.600.000
99.000.000

TotslOsrtl 1.211.889.807

VOLUME EM Cr*

1.924.717.364,01
406.683,63

6.440.680,00
818.8S2.700,00
838.832.000,00

1.181.270.000,00

4.780.168.417,64

O lndlcs Nscionsl ds CNBV mostrou ums valatiseçSo ds 1,08% sm leia-
çèo so dis anterior, snvotvsndo 334.183.840 titules nstoclsdns, spissstsndo
ss ssfuintss msress:

INCNBV

Hi Urns Hi Urn Ose « Sotn
bus* OsM Aitsrisr S.msns M6s Ant. 8sa. M6s

Mini mo 1.183,12 1.178,08 1.180,00 1.181,18 I I 
~

Mai mo 1.204,79 1.184,80 1.188.81 1.24S.47 
Fscham. 1.188,66 1.181,88 1.188,08 1.188,64 «1,08»0,72 -0J6

JS » todies Nnciensl ds Pugs da CNBV mlstrou urn aumisln M
0,21% sm ralafto so dia anterior, apisssiitsiidu ss ssfuintes msrnss:

INPCNBV

HSUau H4 Urn Ose * Soke*
Indies Ontoa Antsrisr Ssawan M6e AM. Sea. M8a

Mini mo 2.073.80 2.088,78 2.0S3.18 2142.30 I I Z
MStimo 2.123,18 2.104,37 2.10S.61 2.211,3* 
FKham. 2.0*4.33 2.088,84 2.078,88 2.172.0* . 0,21 .0,76 - 3,88

Dss 44 sçóss ds csrtsirs, 01 nlo foi nsgocisds.

ÍNDICES

INPC - novembro: 4,18%; 6 dum: 37,6%; 12

94,48%; dezembro: 6,43%; 6 m****: 36,3%; 12 me***:

97,87%; janeiro: 10,86%, 6 me*ee: 41,80% (r*«ju*U sa-

lário* em março); 12 meeee: 103,96%; fevereiro: 6,3%; 6

mesee: 42,7% (reajusta salários em abril) 12 metea:

104,18%; março: 8,3%; 6 meses: 47,6%(reajusta os sa-

lárioi de maio); 12 metei: 109,1%.

Aluguel Residencial - Março: 93,66%; abril: 93,76%;

maio: 98,18%(Detde janeiro o aluguel é corrigido por 90%

do INPC de doit metei antei da renovaçio do contrato).

O aluguel comercial é reajustado pela correçio monetária

do més.
Inflação (IGP) - novembro: 6%; no ano: 82,2%; 12 me-

sea: 96,3%; dezembro: 6,1%; no ano: 99,7%; janeiro: 9%;

12 metei: Í04,9%; fevereiro: 6,6%; no ano: 16,12%; 12 me-

sei: 104,3%; março: 10,1%; no ano: 27,9%; 12 metei:

109 7%.
CORREÇÃO MONETÁRIA - 

janeiro: 6,6%; no ano:

100,21%; fevereiro: 6%; no ano: 12,89%; 12 metee:

102,11%; março: 6,7%; no ano: 20,46%; 12 meeee:

106,39%; abril: 9%; no ano: 31,29%; 12 meeee: 113,21%.

ORTN - 
janeiro: Cr$ 2.910,93; fevereiro: Cri 3.086,69;

março: Crf 3.292,32; abril: Crt 3.688,63.

UPC - 1» jan - 31 mar/82: Cr» 1.463,96; no ano: 17,31%;

12 metei: 96,88%; 1« de abril/30 jun-82: Cri 1.683,14; no

trimeitre: 16,76%; no ano: 36,8%; 12 meiet: 91,73%; 1' de

jul/30 set-82 Cr) 1.976,41; no trimestre: 17,42%; no ano:

43,03%; 12 meset: 89,0%; 1' out/30 dez-82: Cri 2.398,66;

no trimeitre: 21,36%; no ano: 73,66%; 12 meees: 93,53%;

1' de jan/31 mar-83: Crt 2.910,93; no trimeetre: 21,36%;

12 metei: 100,21% (reajutta aa prettaçôet do SFH em 1*

de janeiro); 1' de abrilAH) junho 83: Cr| 3.688,63; no tri-

mestre: 23,28%; no ano: 31,29%; 12 meeee: 113,2%.

Salário-mínlmo regional - Crf 20.736,00.
Custo de vida (IPC) no Recife - outubro: 6,7%; no ano:

84,3%; 12 metei: 107,7%; novembro: 4%; no ano, 91,7%;

12 metei: 100,7%; dezembro: 7,8%; no ano: 106,7%; ja-
neiro: 10,6%; 12 meiet: 108,2%; fevereiro: 7,8%; 12 metee:

111,1%; março: 9,6%; no ano: 90,4%; 12 metee: 121%.

Maior Valor da Referência (MVR) - Cri 11.226,00

(bate de cálculo para contratoe e multai federaii; para a

maioria doa Ettadoa do Nordeete vigora o menor doe valo-

ret de referência: Cr| 6.487,70).
Unidade Financeira do Recite (UFR) - Cri 9.169,00

(bate de cálculo para pagamento de taxai, multaa por in-

fração e impostos municipais).
Dólar - Compra: Cr| 432,29; venda: Cri 434,46.

Paralelo: Compra: Cr} 610,00; venda entre Cri 640,00 e

Crt 646,00.
Correção cambial: no ano: 71,946%; 12 meeet: 188,443%.

LIBOR (taxa interbancária da libra eiterlina) - Trét me-

sei: 10-3/16 - 10-1/16; um ano: 10-1/16 - 10.

REDUÇÃO DE JUROS

LONDRES - O Banco da Inglaterra autorizou oa -

bancos particulares do pais a reduzirem a taxa de juros.
Depois de resistir váriot dias ás prsssõss baixistas do mar-

cado de capitais s curto prazo, o Banco da Inglaterra con-

cordou, ontem, em reduzir em um quarto de ponto suas

taxas de intervenção no mercado.

De acordo com fontes bancárias, este á o sinal qu* oa

bancos esperavam para reduzir suas taxas ds base para
10%. A última reducio, de 11 para 10,6%, foi autorizada

no dia 13 de março. E muito provável que a nova reduçto

seja anunciada antat do final da semana.

Por sua vez, a tendência na Bolsa ds Valores ds Lon-

d res foi irregular e no fechamento do pregão houve uma

leve taixa, apeear da autorisaçáo concsdida pelo Banco

da Inglaterra para uma redução das taxas ds juros dos

bancot ingleses. Os títulos da divida pública, depois ds

flutuar durante o dia, terminaram com baixas ds até um

oitavo ds ponto. As minas ds ouro baixaram em três dóla-

res, acompanhando o lingote.

CÂMBIOS

O dólar norte-americano fechou ontem em alta nos

mercadoa de câmbio europeus, até meemo em Londres,

onde interrompeu uma série d* altas sucsssivss da libra
esteriins. A mosda britânica fechou ontem a 1,5386 dólar,

contra 1,6415 no fechamento do anteontem.

Em Frankfurt, o dólar fechou a 2,4260 marcoe, con-

tra 2,4200 no fechamento de anteontem; em Zurique, a
2,067600 francoe suíços, contra 2,097760 anteontem; em

Parle, a 7,298260 francoe franceeet, contra 7,261600; eir

Bruxelas, a 48,96 francoe belgat, contra 48,89; e em Mi-

láo, a 1.446,66 liraa, contra 1.443,06.

OURO

Cotaçõee do ouro noe principais mercadoe mundiait,

em dólaree por onça troy:

Londres - 429,26 baixa de 3,00 - Paris - 427,34

baixa de 7,30; Frankfürt - 490,00 baixa de 4,00; Zurique
429,6(1 baixa de 3,00; Nova York: Handy and Harman
429,25 baixa de 3,60; Engelhard - Refinado - 429,26

baixa de 3,50; Trabalhado - 460,71 baixa da 3,68; São

Paulo - "Ouro 
Puro Safra" - Fschamsnto ds ontsm.

Base 1000 ORS - compra: Cr| 8.600,00 p/grama; venda:

Cr| 9.000,00 p/grama.

PRATA

Fechamento do mercado da prata (LME)
Em Londree:
Mercado firme
Disponível - 731,60 - 733. Três mssss - 749 - 761.

MERCADO EXTERNO

Cotações futurss ds
mercadorias nas Bolsai ds
Nova Iorque e Londres.

AÇÜCAR (NI)

Contrato número 11
Mercado em baixa
Vendas - 17.325 lotee

Mai
Jul .
Set .
Out.
Jan.
Mar
Mai
Jul .
Set .

6,73
7,18
7,59
7,84
8,28
8,79
9,12
9,33
9,61

ALGODÃO (NI)

Mercado em alta
Vendas: 5.200 lotei

Mai 
Jul 
Out
Dez
Mar
Mai 
Jul 

CACAU (LON)

Mercado firme
Vendai: 3.609 lotee

71,20
72,17
72,06
72,39
73,56
73,86

, 75,00

Mai
Jul .

Set .
Dez.

Mar
Mai
Jul .

1.204-1.206
1.225-1.226
1.236-1.237
1.268-1.259
1.276-1.278

. 1.288-1.291

. 1.900-1.304

CArt (LON)

Mercado firme
Vendai: 2.758 lotei

Mai 1.816
Jul 1.668
Set 1.606
Nov 1.560
Jan 1.625
Mar 1.600
Mai 1.480

CAFfi (NI)

Mercado irregular
Vendas: 1.860 contratoa

Mai
Jul .

Set .
Dez.
Mar
Mai
Jul .
Set ..

CACAU (NI)

Mercado em alta

Venda: 4.560 contratoa

Mai
Jul .
Set

Dez.
Mar
Mai
Jul .

SUCO (NI)

. 121,84

. 122,01

. 120,68

119,72
117,63
114,88
111,63
110,88

17,04
17,48
17,75

18,16
18,43
18,66
18,94

Mercado irregular
Vendai: 900 lotee-

Mai 114,65
Jul 113,20
Set 111,50
Nov 108,25
Jan 103,50
Mar 103,60
Mai 103,70
Jul 103,70
Set 103,70

COBRE (NI)

Mercado em alta
Vendas: 6.000 lotss

Abr 75,06
Mai 75,40
Jun 76,16
Jul 76,90
Set 78,30
Des 79,96
Jan 80,60
Mar 81,00

Mai 82,66
Jul 83,70
Set 84.76
Dez 86,30
Jan 86,86

*
A

¦gill
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Indices

INPC - novembro: 4,18%; 6 meees: 37,6%; 12 mssss:

94,48%; dezembro: 6,43%; 6 mssss: 36,3%; 12 mssss:

97,87%; janeiro: 10,86%, 6 meeee: 41,80% (reajusta sa-

ISrios em mar^o); 12 meeee: 103,96%; fevereiro: 6,3%; 6

messs: 42,7% (reajusts salirioa sm sbril) 12 msses:

104,18%; marfo: 8,3%; 6 meeee: 47,6%(reajusU os sa-

Urios de maio); 12 meees: 109,1%.

Aluguel Residenclal - Marco: 93,56%; sbril: 93,76%;

msio: 98,18%(Desds janeiro o aluguel i corrigido por 90%

do INPC de doia meees sntss ds renovsfio do contrsto).

O aluguel comercisl i rsajustado pela correcio moneUria

do mis.
Inflafio (IGP) - novembro: 5%; no eflo: 82,2%; 12 me-

sea: 95,3%; dezembro: 6,1%; no ano: 99,7%; janeiro: 9%;

12 meses: 104,9%; fevereiro: 6,5%; no sno: 16,12%; 12 me-

set: 104,3%; marfo: 10,1%; no ano: 27,9%; 12 mssss:

109 7%.

CORREQAO MONETARIA - 
janeiro: 6,5%; no ano:

100,21%; fevereiro: 6%; no ano: 12,89%; 12 meeee:

102,11%; marco: 6,7%; no ano: 20,46%; 12 meeee:

105,39%; abril: 9%; no ano: 31,29%; 12 meeee: 113,21%.

ORTN - 
janeiro: Cr| 2.910,93; fevereiro: Cr| 3.086,69;

mar«o: Cr| 3.292,32; abril: Cr| 3.688,63.

UPC - 1' jan - 31 mar/82: Cr| 1.463,96; no ano: 17,31%;

12 meees: 96,88%; 1* ds sbril/30 jun-82: Cr| 1.683,14; no

trimestrs: 16,76%; no ano: 36,8%; 12 mssss: 91,73%; 1* ds

jul/30 set-82 Cr| 1.976,41; no trimestrs: 17,42%; no sno:

43,03%; 12 messs: 89,0%; 1* out/30 dsz-82: Cr| 2.398,56;

no trimsstre: 21,36%; no sno: 73,66%; 12 mssss: 93,63%;

1» de jan/31 mar-83: Cr| 2.910,93; no trimestrs: 21,36%;

12 messs: 100,21% (reajusta at prsstafdes do SFH em 1*

de janeiro); 1' de abrilAX) junho 83: Cr| 3.588,63; no tri-

mestre: 23,28%; no ano: 31,29%; 12 mssss: 113,2%.

SaMrio-minimo regional - Cr| 20.736,00.
Cueto de vida (IPC) no Recife - outubro: 8,7%; no ano:

84,3%; 12 meees: 107,7%; novsmbro: 4%; no sno, 91,7%;

12 meses: 100,7%; dszembro: 7,8%; no sno: 106,7%; ja¬
neiro: 10,5%; 12 meses: 108,2%; fsvereiro: 7,8%; 12 meeee:

111,1%; marfo: 9,5%; no ano: 30,4%; 12 meees: 121%.

Malor Valor da Refertacia (MVR) - Cr| 11.226,00

(base de c&lculo para contratoe e multaa federals; para a

maioria doe Estadoe do Nordeete vigora o menor doe valo-

res de refertneia: Cr| 6.487,70).
Unidade Flnancelra do Recite (UFR) - Cr| 9.169,00

(base de ctlculo para pagamento de taxu, multaa por in-

frafao e impoatos municipals).
Ddlar - Compra: Cr| 432,29; venda: Cr| 434,46.

Paralelo: Compra: Cr| 610,00; venda entre Cr| 640,00 e

Crl 645,00.
Correcio cambial: no ano: 71,946%; 12 meeee: 188,443%.

LIBOR (taxa interbanciria da libra esterlins) - Trtt ms¬

ses: 10-3/16 - 10-1/18; um sno: 10-1/16 - 10.

REDUgAO DE JUROS

LONDRES - O Banco da Inglaterra autorizou os -

bancos particulates do pais s redusirsm s taxa ds juros.
Depois de reeistir virios diss is prsssftss baixistas do mar-

cado de capitals s curto prazo, o Banco da Inglaterra con-

cordou, ontem, em reduzir em um quarto de ponto suas

tax as ds intervenfio no mercado.

De acordo com fontes bancirias, ssts 4 o sinal que oa

bancoe eeperavam para reduzir suas taxaa ds base para
10%. A ultima rsducio, ds 11 para 10,5%, foi autorizada

no dia 13 de marfo. E muito provivel que a nova redufto

sejs anunciada antes do final da semana.

Por aua vez, a tendlncia na Bolts ds Valoree ds Lon-

dres foi irregular e no fechamento do pregio houve uma

leve baixa, apeear da autorisacio concsdida pslo Banco

da Inglaterra para uma redufio du taxaa ds juroe doe

bancoe ingleeee. Os titulos da divida publica, depois ds

flutuar durante o dia, terminaram com baixas ds at* um

oitavo ds ponto. As minas ds ouro baixaram sm trts d61a-

res, acompanhando o lingote.

cAmbios

O ddlar norte-americano fechou ontem em alta not

mercadoa de cimbio europeut, at* meemo em Londret,

onde interrompeu uma sSrie de aitas suceeeivaa da libra
eiterlina. A moeda briUnica fechou ontem a 1,6966 ddlar,

contra 1,6416 no fechamento de anteontem.

Em Frankfort, o ddlar fechou a 2,4260 marcoe, con¬

tra 2,4200 no fechamento de anteontem; em Zurique, a

2,067600 francoe auifoe, contra 2,097750 anteontem; em

Paris, s 7,298250 francos frsncssss, contra 7,261600; sir

Bruxelas, a 48,96 francoe belgae, contra 48,89; e em Mi-

lio, a 1.446,66 liras, contrs 1.449,06.

OURO

Cotacdss do ouro nos principals mercadoa mundiais,

sm ddlaree por on$a troy:
Londree - 429,26 baixa de 9,00 - Parle - 427,04

baixa de 7,90; Frankfort - 490,00 baixa de 4,00; Zurique
429,6^ baixa de 3,00; Nova York: Handy and Herman
429,25 baixa de 3,50; Engelhard - Reflnado - 429,26

baixa de 3,60; Trabalhado - 460,71 balsa da 3,68; Bio

Paulo - "Ouro 
Puro Safra" - Fschamsnto de ontem.

Bess 1000 ORS - compra: Cif 8.600,00 p/grama; venda:

Cr| 9.000,00 p/grama.

PRATA

Fechamento do mercado da prata (LME)
Em Londree:
Mercado firme
Disponivel - 731,60 - 733. Trls mssss - 749 - 761.

MERCADO EXTERNO

Cotayoes futurss de CAFE (NI)
mercadoriaa naa Bolsas ds
Nova Iorque e Londres. Mercsdo irregular

Vendas: 1.860 contratos

M.i 111.84

Contrato numero 11 Jul 122.01

Mercado em baixa Set 120,68

Vendas - 17.325 lotes "9.72
Mar 117,63

Mai 6,73 Mai 114,88

Jul 7,18 £ul 
"J-63

Set 7,59 S*1 I10-M

jan:::::::::::::::::: s,M cacau<ND

2*7? 
Mercado em alta

Venda: 
4.560 contratoe

Set 1!!!!!"!!!!!!!!!!! 9iei Mai 17,04
Jul 17,48

ALGOnAO (NI) Set 17,75

Dez 18,15
Mercado em alta Mar 18,43
Vendas: 5.200 lotes Mai 18,66

Jul 18,94
Mai 71,20
Jul 72,17 SUCO (NI)
Out  72,06 ,
Dez  72,39 Mercado irregular

Mar  73,56 Vendat: 900 Toter

 73,86 Mai 114,65
Jul 78-°° Jul 119,20

cacau (lon) n<Jv ::::::::::::::: loifS

Mercado Hrme fj" 
v.ndw: 3.609 1mm 

{ftK

N*«i 1.204-1.206
Jul  1.226-1.226 8,4 103i7°
Set .a. a  1.236*1.237 fYlMK /Nit
Dez  1.268-1.269 COBRE 

<NI)

J-278-J-278 Mercado em alta
Vendu: 6.000 lotee

JU' 1S0°-1304 Abr 76,06

CAFt (LON) Mai 76,40
Jun 76,15

Mercado firme Jul 76,90
Vendai: 2.758 Iotas Set 78,90

De* 79,96
Msi 1.816 Jan 80,60
Jul  1.668 Mar 81,60
Set  1.606 Mai 82,66
Nov  1.560 Jul 89,70
Jan  1.526 Set 84.76
Mar  1.500 Dez 86,30

J 
Mai  1.480 Jan 86,86
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Pecuarista nega 

que

leite 

gera 

inflação

"O 
leite não 4 o com-

ponente d* maior valor

de influência no item ali-

mentação do Índice da

Custo de Vida". Isto 4 o

que afirma o sr. Manoel

Messias, diretor da Co-

operativa Sergipana de

Laticinioe Ltda e da As-

sociaçáo de Orientação ás

Cooperativas do Nor-

deste (Assocene).

Através de contato

telefônico com a Asso-

cene e a este jornal, ele

procurou esclarecer as re-

centes notícias publica-

das pela Imprensa, se-

gundo as quais o leite é

que puxou a inflação de

março para mais de 10%.

E aproveita para fazer

uma análise da real si-

tuaçáo desse produto e

da crise que atinge os que
vivem desse setor.

"O 
leite vinha sendo

corrigido abaixo da infla-

ção, desde muito tempo.

Desde 1978 vinha so-

frendo uma politica de

achatamento por parte
do Governo. Na correção

de preços do més de de-

zembro passado o leite

recebeu apenaB um rea-

juste, pois ainda ficou

aquém da inflação. No

primeiro trimestre deste

ano a inflação ficou em

tomo de 25%. Aí veio o

aumento do leite em

março, corrigindo o preço
em 32%, portanto 1%

acima da inflação do tri-

mestre. Mas, este mesmo

aumento já foi consu-

mido pela inflação do

mês que passou. Desta

forma o produtor de leite

já começa a sofrer a infla-

ção acima dos preços".

Para Messias, 
"o

desestímulo á produção
do leite já vem de longe,

quando o Governo em vez

de definir uma política

para o setor, sempre pre-
feriu importar o produto,
beneficiando outros inte-

resses. Em fevereiro úl-

timo o produtor estava

recebendo 10 cruzeiros a

menos do que o preço real

do leite em 1979. Ao invés

de se dizer que o leite

puxa a inflação, o que
está havendo é a manipu-

lação do preço da merca-

doria, jogando-a dentro

do item alimentação, do

índice de Custo de Vida

pela Fundação Getúlio

Vargas. Dentro da plani-
lha de cálculo no item

alimentação, o leite tem

o maior percentual e

ãuem 
paga isso 6 o pro-

utor. Não se pode en-

tender como se joga o

índice do leite muito para
o alto, enquanto se tira

do índice de preços gaso-
lina e álcool .

Segundo ele, 
"atre-

lado a setes fatores de

manipulação, da falta de

uma política forte e defl-

nida para o setor leiteiro,

vem a questão do baixo

poder aquisitivo e a falta

de educação alimentar

da população, para um

maior consumo de leite.

Lamento que a popula-

ção consuma cigarros, re-

frigerantea e outros su-

pérfluoe muito mais ca-

ros e só se grite em torno

do leite, sem levar em

conta os fatores de pro-
dução.

Mais adiante ele fez

um apelo à imprensa
"para 

procurar conhecer

com mais profundidade
os problemas do leite",

lembrando que as coope-

rativas sãc pobres, e seus

associados também. E

desta forma não podem

imprimir folhetos expli-

cativos, editar brochuras

ou promover encontros e

seminários para explicar

á opinião pública os pro-

blemas do setor leiteiro.
"Só 

contamos com um

veículo de comunicação

cooperativista, de abran-

géncia regional - o jornal

Ponteiro. E mesmo as-

sim com periodicidade

bimensal e para publi-

car nas suas páginas to-

doe os problemas do coo-

perativismo da região. A

indústria do leite, que é

guerreira, não tem espaço

financeiro para concorrer

com as indústrias de re-

frigerantes e as multina-

cionais, devido a serem

empresas de pequeno

porte, portanto com pou-

cos recursos para fazerem

gublicidade 

e porque tra-

alham com produtos ta-

belados pelo Governo. Os

refrigerantes ocupam o

espaço que bem enten-

dem nos meios de comu-

nicação, para venderem

seus produtos. Somos os

assalariados da politica

governamental que só

nos concede aumento a

cada três meses. E, en-

quanto isso, os nossos fi-

lhos estão levando para
as escolas refrigerantes

nas suas lancheiras. En-

tão a Impreiisa precisa
saber disso, precisa
aprofundar-se nestas

auestôes, 

conhecer me-

lor nossas limitações,

custos de produção e ou-

trás coisas mais. A Im-

prensa tem uma grande
contribuição a dar neste

setor".

Adianta ainda Ma-
noel Messias que a faixa

da população que ganha
até trés salários mínimos,

que deve estar acima do

60% tem, realmente, difi-
culdades para consumir

leite. Como tem difícul-

dade para consumir ou-

tros produtos básicos de

sua alimentação. Mas,

por outro lado, as classes

mais favorecidas, com

maior poder aquisitivo,

estão com um subcon-

sumo, pela falta de me-

Ihor educação alimentar.

Baseado em fatos

como estes é que dirigen-

tes cooperativistas defen-

dem o subsídio para o

leite. Manoel Messias é

taxativo ao diier que 
"fa-

zer uma saúde pública

preventiva para ter

crianças bem alimenta-

das e um povo forte, é ta-

refa do Governo". 
"Caso

contrário", continua odi-

retor da Assocene, 
"va-

mos ter crianças desnu-

tridas, um povo miserá-

vel e um Governo invés-

tindo somas incalculá-

veis em hoepitais, na dis-

tribuição de medicamen-

tos, na distribuição do

próprio leite, através dos

programas assistenciais.

Basta ver que só a Nestlé

vende leite em pó como

medicamento. Isso é fa-

zer uma saúde pública
curativa".

SUBSIDIO PARA O '

LEITE

"Ora", 
diz o diri-

gente cooperativista ser-

gipano, 
"é 

preciso acabar
-de uma vez por todas

com esta história de que
subsídio ao leite gera in-

fiação. Pelo que me

coNsta, os países da Eu-

ropa que subsidiam o

leite para sua população
não atribuem sua infla-

ção a esse subsídio".

Segundo Manoel

Messias, 
"a 

inflação bra-

sileira precisa ser melhor

estudada". E vai mais

além, quando diz que 
" 

O

problema é que se pega

em alguma coisa para se

justificar o que está aí".

0 diretor da Asso-

cene diz ser urgente uma

politica para o setor de

leite no Brasil. Chama a

atenção para o índice de

reprovação nas escolas

brasileiras. Lembra o

índice de mortalidade in-

fantil. E pergunta, 
"será

que não estamos invés-

tindo muito em centros

de recuperação, em hos-

pitais ?". Para Messias, a

quantidade de salas de

aulas que existe é muito

grande e não justifica o

alto índice de analfabe-

tos, bem como um pe-

queno percentual dos que
conseguem concluir o pri-
meiro grau, menor nu-

mero, ainda, o segundo

grau e uma pequeníssima

quantidade consegue ir

até a Universidade.
"Será 

que não se pode
atribuir a isso, também,

problemas de alimenta-

ção"? pergunta o diri-

gente cooperativista ser-

gipano.

Secretário vê a autonomia
/

de mumdpios empobrecida

O atual sistema tri-

butário nacional, institu-

cionalizado pela Emenda

Constitucional n' 18/66 e

pela L«i 5.172/66 - Có-

digo Tributário Nacional
- ora sob a perspectiva de

alteração, tem como ca-

racterística básica a cen-

tralização dos recursos

tributários da União, ge-
rando, com isto, o empo-

brecimento progressivo
dos Estados e Municípios

e comprometendo a auto-

nomia politica, adminis-

trativa a financeira d es-

tes entes públicos.
Com essas afirma-

çôes, proferidas hoje, o

secretário d* Finanças

da Prefeitura do Recife,

economista Luiz Alberto

Cavalcanti, sintetisa a

crescente dependência

das municipioe sm raia-

cio ao Govismo Federal.

P»ra ele, 
"ssaa 

centrali-

seção é evidenciada pela
atribuiçio da arrecada-

ffc deeMneda a cada ee-

fera dopodar".

nas 2% do que arrecada,

ficando a União com

75,8%.

POUCAS FONTES

Para melhor de-

monstrar o quadro ds

aproximada insolvíncia

dos municípios brasilei-

ros, Luis Alberto Cavai-

canti fax um histórico da

participação de cada es-

fera de poder no bolo da

arrecadação de tributos:
"Cabem 

à União, os Im-

postos de Produtos In-

dustrializados, de Renda,

Sobre Operações Finan-

ceiraa, de Importação, de

Exportação, Sobre a Pro-

priedade Rural, de Ser-

viço de Traaaporte e Co-

municação, Sobre Lubri-

ficantes s Combustíveis

Liquides a Gaaoeos e de

Snerfia Elétrica, bem

como o Impõe to Onico de

Minerais, aMa do poder
da criar et empvéetimos

a^iMi e os lapas-

toe especiais de gasera".
¦ 

do<*odsr"^^^^^^^_

EMPOBRECIMENTO MENOR FATIA

Secundo, aiada,

Luiz Alberto, o empobre-

cimento doa municipioe é

decorrente deeae eistema

tributário vigente, ei-

tendo, como exemplo, a

acentuada queda na par-

ticipaçèo municipal na

arrecadação doe tributos:
"Em 

1949, o Município

absorvia 11% da arreca-

dação; de 1979 até aqui,

cabem ao Município ape-

Por outro lado, o Es-

tado fica com o Imposto

de Circulação de Merca-

dorias e o Impoeto de

Tranemieeão de Bens

Imóveis, metendo, por-
tanto, ao Município, 

"a

menor fatia do bolo, que
tem no ISS - Imposto So-

bre Serviços e no - IPTU
- Impoeto Sobre a Pro-

priedade Predial e Terri-

torial Urbana suas duas

úniess fontee para ali-

mentar as creecentes ne-

cessidades de aplicação

nas obras públicas urba-

nas".

CRESCE A

DEPENDÊNCIA

"A 
medida que a

União aumenta seu poder
de arrecadação, os mu-

nicípios naufragam na

dependência das transfe-

rèncias de recursos. Em

49, us municípios partici-

pavam com 11% da re-

ceita tributária total do

Pais, cabendo á União

62,2%; em 59, participa-
vam com 6,5% e a União

com- 66,3%; em 65,

caíram para 4,3% a a

União creeceu para
68,7%, quando em 73, o

quadro ee fixou em 2%

para oe municipioe a a

União para 75,3% expli-

cou o secretário ds Pinan -

çn,
Luiz Albarto Cavai-

canti fax ver, ao finalizar,

quee"poe4ç*odeprivilé-

gio da União não só de-

corre do volume de eeue

impostos", como tam-

bém do comportamento

mais elástico destes, em

releção à inflação. O

mesmo não ocorre com o

IPTU, por exemplo,
"considerado 

um tributo

de baixa elasticidade,

pois sua elevação aos ní-

veis da inflação, sem dú-

vida, acarretaria trane-

tornos sociais e reações

dos contribuintes".

mngente

da Mofala

otimista

Na inauguração da
Meebla Shopping Cen-

ter, o sr. Henrique de
Botton, presidente da
empreea, pronunciou
discureo cheio de con-
fiança e entusiasmo.

Ouvido pelo governador
Roberto Magalhãee

Melo, 
prefeito 

Joaquim
Francisco e empre-
sários, o discureo foi o
seguinte:

"A 
ampliação

deete Shopping Center,

com a duplicação da
área construída do nú-
mero de lojas e do ee-

paço para eetaciona-
mento, tão pouco
tempo após a sua inau-

guração, em outubro de

1980, é uma inequívoca

demonstração da pu-

jança econômica de

Pernambuco.

MERCADO

"Recife, 
que por si

só constitui um mer-

cado de elevado poder
aquisitivo é a capital de

um Estado em franco

desenvolvimento, sendo

mui justamente consi-

derada como a 
"Metrô-

pole Econômica do Nor-

deste".
"A 

realização de

um empreendimento

deste porte que exigiu

vultosos investimentos

é uma demonstração de

confiança que depoei-

tam no füturo do noeeo

Pais, a sua promotora
Centroe Comerciais de

Recife S/A e todas as lo-

jas dele participam".
"Em 

momentoe

como este em que o Paia

tem que enfrentar e

buscar soluções para

problemas conjuturais,

muitos deles oriundos

de outros países, com-

pete aos empresários

envidar todos os esfor-

ços para agilizar a eco-

nômia, dentro da sua

esfera de atividades".

EMPREGOS

"As 
lojas, além de

gerar um grande nú-

mero de empregos dire-

tos para o seu funciona-

mento, promovem, com

suas vendas, o cresci-

mento da produção das

fábricas que por sua vez

passam a consumir

maior quantidade de

matérias-primas e a

utilizar mais embala-

gens, mais transportes,

etc".
"Isto 

determina,

obviamente maior utili-

zação de mão-de-obra,

aumento da arrecada-

ção tributária, etc".
"A 

Mesbla tem a

satisfação de participar
deste empreendimento

com uma loja de depar-

tamentos que incorpora

as modernas técnicas e

soluções utilizadas pe-
los mais famosos esta-

belecimentos do gênero
do mundo inteiro".

"Para 
a Mesbla

Recife não é experién-

cia, pois estamos aqui

há quase 40 anos. O

desempenho das nossas

outras duas lojas,

Palma e Boa Vista e de

nossa revenda de Veícu-

los no Cais de Santa

Rita, são boas razões

para ampliarmos os

nossos negócios nesta

cidade de cujo povo vi-

mos recebendo tanto in-

centivo e simpatia".
"A 

instalação do

Magazine Mesbla neste

Shopping Center repre-

sentou um substancial

investimento que fixe-

moe sem receios, pois
confiamos no potencial
econômico do nosso

País".
"Foi 

acreditando

no Brasil que a Mesbla,

organização 100% brasi-

ieira, conseguiu em 71

anos de persistente tra-

balho - 
que continua

até hoje - crescer de

uma pequenina firma

de seis funcionárioe

para uma empreea da

âmbito nacional com

um contingente de

cerca de 22 mil colabo-

radores que com a inau-^tairaçáo 
desta loja 4

^Hje 
acrescido da mais

363 elementos".

I 
"Quero 

encerrar aa

¦minhas palavras deee-

Ijando a todas as firmas

I que participem deete

I Shopping Center' o

¦maior sucesso noe negó-

¦cios, lembrando que as

¦dificuldadee moinentá-

neas que o nosso País

¦atravessa devem ser en-

¦caradas como um desa-

fio á criatividade doa

¦empresários e que man-

tendo o nosso entu-

¦siasmo e a confiança no

futuro estaremos con-

tribuindo para que as

¦soluções sejam encon-

t radas".

G

Capital aocial das

empresas do Sistema

Banorte é duplicado

As empreea* inte-

grantee do Sistema Fi-
nanceiro Banorte aumen-

taram, em assembléias

gerais anuais, os seus ca-

pitais sociais, através da

correção monetária e a

incorporação de lucroe e
reservas. Em média,

houve a duplicação doe

valores até então vigen-

tes.

O capital social do

SFB está constituído

agora da seguinte ma-

neira: banco comercial -

Cr| 10 bilhõee; banco de

inveetimento - Cif 3 bi-

lhõee; financeira - Cr|

1,6 bilhão; crédito imobi-

liário (Recife) Crf 3,7 bi-

lhõee e (Salvador) Crf

420 milhões; Leasing -

Cri 200 milhõee; segura-

dora - Cri 1 bilhão; pre-
vidência privada 

- Cr|

500 milhões; distribui-

dora - Cr| 140 milhões;

corretora de valoree - Cr|

116 milhões; corretora de

seguroe - Crf 60 milhões;

¦itrimonial - Cri 2,9 bi-|

¦^^¦rviços gerais 
-

Cr| 4$) milhõee; siste-

patnm
lhõee;

mas e métodoe - Crf 120

milhões; gráfica 
- Crf

364 milhões; operadora

turística - Crf 160 mi-

lhões; passagens e tu-

rismo Crf 110 milhões.

REELEITOS

Os dirigentes das 17

empresas do Sistema Ba-

norte foram também ree-

leitos nas assembléias ge-
rais, realizadas sob a pre-
sidência do sr. Jorge

Amorim Baptista da

Silva, com a presença doe

integrantes do Conselho

de Administração, srs.

Manoel Teixeira Bueno,

José Porfirio de Andrade

Moraes, Manoel Victor

Telles Moreira e Antônio

Machado Guimarães.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DA FAZENDA ¦

P3tewco delatado de Pernambuco a.4.

Sociedade de Capital Aberto

C. G. C. n" 10.866.788/0001-77

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas do

BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A.
- BANDEPE, a se reunirem em Assembléias Ge-

rais Ordinária e Extraordinária, cumulativa-

mente, no dia 18 ( dezoito ) de abril de 1983, às

8:00 (oito) horas, em sua sede social, sita no Cais

do Apoio, 222, Edifício 
"BANDEPE", 

nesta ci-

dade, para apreciar e deliberar sobre as seguintes

matérias: - Em Assembléia Geral Ordinária: a) •

examinar, discutir e votar os atos, as contas e o

Relatório da Diretoria, o Balanço e as Demonstra-

ções legalmente exigidas, os cálculos da Corre-

çào Monetária e sua Incorporação, com alteração

do Artigo 4", do Estatuto Social, os Pareceres do

Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes,

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro

de 1982; b) - eleger os membros do Conselho de

Administração, nos termoe do Artigo 21, do Esta-

tuto Social; c) - eleger oe membros do Conselho

Fiscal e seus respectivoe suplentes, nos termos do

Artigo 57, do Estatuto Social; d) • fixar a remune-

ração dos membros do Conselho de Administra-

ção, dos membros da Diretoria e doe membros

do Conselho Fiscal; e) - outros assuntos do

interesse social; - Em Assembléia Geral

Extraordinária: a) - aumento do Capital Social

de Crf 7.552.440.000,00 (sete bilhões, quinhentos
e cinqüenta e dois milhões e quatrocentos e qua-
renta mil cruzeiros) para Crf 7.566.944.000,00

(sete bilhões, quinhentos e sessenta e seis mi-

lhões e novecentos e quarenta e quatro mil crüzei-

ros), mediante subscrição particular no valor de

Crf 14.504.000,00 (quatorze milhões e quinhentos
e quatro mil cruzeiros) acrescido de ágio no valor

de Crf 3.206.000,00 (três milhões e duzentos e seis

mil cruzeiros), em espécie, de ações ordinárias

nominativas e preferenciais nominativas, estas

sem direito a voto; b) - alteração da redação do

Artigo 4", do Estatuto Social, com a consignação

do Aumento do Capital; c) - outros assuntos cone-

xos a essa matéria, do interesse social.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

LUIZ DE SA MONTEIRO - Presidente

ELIEZER MENEZES DOS SANTOS

LEOVEGILDO LOPES DA MOTA

JOSÉ DA COSTA PORTO
JOSE GUNDES DE ARAÚJO

ROMEU BOTO DANTAS

Recife, 08 de Abril de 1983

LUIZ DE SA MONTEIRO

Presidente do Conselho de Administração

INDÚSTRIA GRÁFICA

BRASILEIRA S.A.

CGC - 10.779.288/0001-06

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

1* CONVOCAÇÃO

SAo candidadoe oa

reunirem em Asssmbiáias Gerais Ordinária e Ex-|

traordinária, a serem cumulativamente realisadaa

às 14.-00 horas de dia 26 de abril do uorronte ano, na

sede sociel, situada »a Rua Doei IneoaJooéMartina

11*76, daata cidade do Recife, para o fim eepecial de

deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) apreciação das contas da Diretoria e daa de-

monetraçOoo finaaeeiraa referentes ae

exercido encerrado em ti de

bro da INI;

h) riletrlhnltiãn da dirliienrtne aüs~^^^^M

d) aumente do capital aocial mediante ineor-

poraçfto da reeervae, inchaaive da parte da
•conta Lucros Acuauladncj

o) indicação do peritoe para reavaliação doe

imóveis constantes do imobilizado da em-

comlatos.

Recife, 12 de abril da 1988.

Sr. WERNER DRECHSLER

Diretor-gerente

Sr. ERNEST HERMSDORF

Diretor-gerente

CONVITE DE VOLTA AO TRABALHO

Coovidsmos o nooto funcionário Sr. ADECILDO

GONZAGA DA SILVA - CTPS N' 69.606 - séris 152, s

voltar a assumir suas fünçSss no prsso ds 08 (oito) dis»

sob pena ds ser earaetorisado abandono de emprego de

scordo com s CLT em vigor.

Olinda, 19 abril de 1863.

A. M. ANDRADE.

COMPANHIA PRODUTOS

CONFIANÇA

CGC - 10.777,480/0001-66

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1» CONVOCAÇÃO

São convidadoe oa senhorse acionistas para se

reunirem em Aseembléias Gerais Ordinária a Ex-

traordinária, a serem cumulativamente realizadas

às 10:00 horaa do dia 26 de abril do corrente ano, na

sede aocial situada na Rua da Imperatriz n» 183,

desta cidade do Recife, para o fim eepecial de deli-

berar sobre a seguinte ordem do dia:

a) apreciação daa contas da Diretoria o das de-

monstraçõea financeiras referentes ao

oxercício social encerrado em 81 de desem-

bro de 1982;

b) distribuição de dividendos eoe acionistas;

c) fixação de remuneração doe diretaree;

d) aumento da capital social mediante a incor-

poração de rerârvas, inclusive de parte da

conta Lucros Acumulados;^¦e) 

indicação de peritos para reavaliação doe
^^¦¦¦¦¦¦^¦^Mttrtilisado 

dact^Bimóveis constantes do imobilizado

panhia;
f) assuntos correlates.

Recife, 12 de abril de 1983.

Dr. Afránio Roberto Ferreira Lopes.

Diretor-gerente

Sr. Dermeval Cunha Baptiata

Diretor-adjunto

1 com-

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO!

SECRETARIA DA FAZENDA ¦

EJ

CGC-MF 10.977.742/0001-25

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDI-
NARIA

1» CONVOCAÇÃO

Cnnvidamoe o* Senhores Acionista* dl BANDEPE - Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. a se reunirem
em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária cumulati-
vas. em 1< Convocação, ás dezesseis (16) horas do dia dezoito
(IA) de abril de 1983, em sua sede social, sita nesta cidade do
Recife, capital do Estado de Pernambuco, á Avenida Guarara-

pes n" 131 - Sobreloja, a fim de deliberarem sobre a seguinte Or-
dem do Dia:

1. PAUTA DA A.G.O.

1.1. Aprovação das contas do exercício social encerrado no dia
31 de dezembro de 1982, consignadas e comentadas nas
seguintes peças:

a) Relatório da Diretoria;
b) Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Fi-
nanceiras;
c) Notas Explicativaa da Diretoria:
d) Parecer dos Auditores Independentes;

1.2. Capitalização da Correção Monetária do Capital Reali-
zado;
1.3. Alteração do artigo 8» do Estatuto Social, relativo ao
Capital Social;
1.4. Aprovação da distribuição de dividendos;
1.5. Eleição da Diretoria;
1.6. Fixação dos honorárioe da Diretoria.

2. PAUTA DA A.G.E.

2.1. Aprovação da Proposta da Diretoria para:

a) Aumento do Capital 8ocial de Crt 34.808.872,00
(trinta e quatro milhões, oitocentos e oito mil e oito-
centos e setenta e dois cruzeiros), mediante a incorpo-
ração de Cri 291.128,00 (duientoe k noventa e hum mil
e cento e vinte e oito cruzeiros), provenientee da Conta
"Outra* 

Reservas de Capital - Incentivos Fiscais", e
distribuição de bonificação em ações;

b) Aumento do Capital Social de Crt 30.100.000,00

(trinta e cinco milhões e cem mil cruzeiros) para Crt
60.000.000,00 (sessenta milhõss de cruzeiros), me-
diante a subscrição de 24.900.000 (vinte e quatro mi-
lhões s novecentas mil) ações ordinárias, nominativas,
do valor nominal unitário de Cif 1,00 (hum cruzeiro),
na proporção de 141,880341881% daa ações possuídas,
pelos Senhores Acionistas, em 31.12.1982;

c) Alteração do artigo 8* do Eetatuto Social, relativo ao
Capital Social;
d) Mudança da sede social da Avsnida Guararapss n" 131

- Sobreloja - Recife-PE, para a Avenida Guararapes
ir 131 - 10» andar - Recife-PE.

2.2. Outras assuntos de intereese social.

DIRETORIA.

Luis de Sá Monteiro - Diretor Presidente
Francisco de Paula Fomingues Porto - Diretor de Operações
Aatdnl* Fernando Barrelte Sampaio - Diretor
Administrativo-Financeiro

Recife. 08 de abril de 1983.

Luiz de 84 Monteiro
- Diretor Presidente -

COMPANHIA PRODUTOS

PILAR

CGC - 10 *'4.8440001-90

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

1* CONVOCAÇÃO

São convidadoe oa senhoree acionistas para so

munirem em Assembléias Gerais Ordinárias s Ex-

traordinária, a aerem cumulativamente realisadaa

ás 8:00 heras do dia 28 ds abril do corrente ano, na

aade aocial, situada na Roa do Pilar n*s. 8408.

dista «áriads do Recife para o ftn especial ds dsU-

berar aofcie a seguinte ordem do dia:

a) apreciação dee contai da Diretoria e das de-

monetraçôee financeiras referentee ao

samicéo fr*** sncerrado em 81 de dsaem-

bro de 1982; 

b) distribuição de dividendos

c) ""t1* de remuneração

d) dir fwpftal tirrisl mediante a lnwr-1

poração da reosrvas, induaive de parte da
«ruis Lucroe Acumuladoo; I

e) indicação de peritos para reavaliação dee

imóveia conotantao do imobilisado da cãd

f) assuntoa corralatoa.

Recite, 18 da abril de 1983.

Sr. Wahor Tarten

Diretor-gerente

Dr. AfHüskt Roberto Ferreira 1

Diretor-adjunto

j

CONVITE DE VOLTA AO TRABALHO

Convidsmoe o nosso funeionirio Sr. ADECILDO

OONZAOA DA SILVA - CTPS N' 5M05 - s*ris MB, s

vol tar a assumir auaa fun (dee no prsso ds 08 (oito) diss

sob pens ds ear caracterisado abandono de emprego de

acordo com e CLT em vigor.

Olinda, 13 abril de 1963.

A. M. ANDRADE.

COMPANHIA PRODUTOS

CONFIANCA

CGC - 10.777.480/0001-65

assemblEia geral ordinAria

assemblEia geral extraordinAria

1* CONVOCACAO

Sio convidadoe oe sonhores acionistas para se

reunirem em AssembMias Gerais OrdinAria a Ex-

trsordinAris, a serem cumulativamonte roalisadas

is 10:00 horas do dia 28 do abril do correnta ano, na

aede social, situada na Rua da Imparatris n« 183,

desta cidade do Recife, para o fim especial de deli-

berar sobre a seguinto ordem do dia:

a) apreciafio daa oontas da Diretoria s das ds-

monstraffiee flnancairu referentes ao

oxercicio social sncemdo em 31 de desem-

bro do 1982;

b) distribuiflo de dividandos aoa acionistas;

c) fizsfio de remunera^io doe diretoree;

d) aumento de capital social mediante a incor-

porafio de rararvas, inclusive de parte da

conta Lucros Acumulados;

e) indicacio da paritoe para reavaliacio doe

im6veis oonstantas do imobilisado da corn-

pan hia;

f) assuntos correlates.

Recife, 12 de abril de 1983.

Dr. AfrAnio Roberto Ferreira Lopes.

Diretor-gerente

Sr. Dermeval Cunba Baptista

Diretor-adjunto
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Ex-vereador nega 
que 

I

tenha mandado matar |

"Galeguinho 

do Coque"

O ex-vereador Gliel

Vieira da Costa prestou
depoimento na 7* Delega-

cia Metropolitana e ne-

gou ter qualquer envolvi-

mento com o assassínio

do pastor evangélico José

Everaldo Belo da Silva, o
"Galeguinho 

do Coque",

ocorrido no dia S deste

mês, nas imediações da

draga onde trabalhava,

no Rio Jahoatão.

O delegado Giovani

Gomes informou que as

investigações em tomo

do crime continuam

sendo efetuadas em ritmo

intenso e que 
"apesar 

das

dificuldades para desço-

brir os autores do assassi-

nato, acredito que conse-

guiremos encontrar da-

dos para identificar os

criminosos".

DEPOIMENTO

O ex-político Eliel

Vieira da Costa, resi-

dente na Rua Murilo

Braga 48, Cavaleiro, que
se identificou como pro-
tético, disse que naquela

manhã encontrou-se com
"Galeguinho 

do Coque"
em sua fábrica de lajes e
os dois saíram em direção

ao Engenho Pinheiro, em
Jaboatão, onde estava a
draga sob a responsabili-

dade do ex-bandido.

Eliel Costa confir-

mou ter deixado 
"Gale-

guinho do Coque" nas

proximidades da draga,

junto á casa do popular
conhecido como 

"Chapéu

de Couro", tendo seguido

para sua draga no mu-

nicípio de Gravatá, só to-
mando conhecimento do
crime três dias depois

através dos comerciantes

Gildo e Misael.

Nos próximos dias,

irão prestar depoimentos
na 7' Delegacia Metropo-
litana, o vereador Hélio
de Barros Sena e o dono
de uma serraria no Jor-

dão conhecido pelo vulgo
de 

"Biu 
de Naná". Estas

pessoas foram indicadas

por testemunhas como
duas das últimas que se
desentenderam com José

Everaldo Belo da Silva.

DRF apura roubo de

carça de feijão

avaliada em 3 milhões
Agentes da Delega-

cia de Roubos e Furtos

começaram ontem a in-

vestigar o roubo de uma

carga de feijão, de valor

superior a Cri 3 milhões

pertencente à Empetran,

localizada na Avenida

Mascarenhas de Morais

4780, na Imbiribeira. Os

proprietários da firma

apontam como responsá-

veis pelo desapareci-

mento os motoristas Rei-

noldo Pereira e José Joa-

quim Nascimento.

O delegado Plauto

Moreira instaurou in-

quérito para apurar o

fato e manteve contato

com autoridades policiais
de vários Estados no sen-

tido de ser localizada a

carga roubada.

ROUBO

De acordo com a

queixa prestada pela di-
reção da Empetran, no

dia 17 de março, o moto-

rista Reinoldo Pereira,

residente na cidade de

Poço Grande, em Santa

Catarina, foi contratado

para levar em seu cami-

nhão placa TS 0746, uma

carga de 21.470 quilos de

feijão da Cobal, na Ave-

nida Caxangá, para o

Instituto de Alimentação

e Nutrição, em Salvador.

Quatro dias depois,

o motorista comunicou-

se com a empresa de

transportes e disse que o

autocarga estava que-
brado, apresentando seu

companheiro José Joa-

quim do Nascimento, re-

sidente em São Paulo,

para completar a viagem.

O acordo foi feito mas até

agora o carregamento não

chegou ao seu destino.

Como testemunhas

do fato, a direção da Em-

petran apresentou Ivaldo

Luna Calado e Vôlnei de
Castro Cunha, que pre-
senciaram todas as par-
tes da transação, inclu-

eive quando Reinoldo Pe-

reira disse que o cami-

nhão estava quebrado em

Novo Lino, Alagoas.

Hoje, a SSP do vizinho

Estado deverá apreender

o autocarga por solicita-

ção do pessoàl da DReF.

Carmem uiu o namorado ter assassinado

Investigações sobre

morte de bancário são

iniciadas 
pelo 

6* DP

Agentes da Delega-

cia do 6' Distrito Metro-

politano vão começar as

investigações em torno

do assassínio do bancário

Irandi Alves da Silva,

praticado na noite de do-

mingn passado, no Jar-

dim Jordão, pelo comer--

ciário Marcos Thomaz da

Silva, residente na Rua

Castro Alves n* 74, no

mesmo bairro.

A ocorrência regis-

trada na Delegacia de

Plantão chegou, ontem á

tarde, à Distrital no

mesmo instante em que
familiares da vitima pro-
curavam o escrivão Ni-

valdo Cavalcanti para to-

mar conhecimento das

providências policiais. O

inquérito deverá ser ins-

taurado, hoje, pelo dele-

gado Paulo Ferreira.

DI8CUS8ÂO

De acordo com as in-

formações prestadas pe-
Ias familiares dè Irandi

Alves, residentes na Rua

Tomé de Sousa 124, Jar-

dim Jordão, toda a con-

fusão começou á tarde de

domingo passado, du-

rante uma partida de fu-

tebol em um campo de

peladas do bairro. A

noite, acompanhado do

soldado do Exército,

Marcos Manoel dos San-

tos, conhecido como
"Amaral", 

Marcos foi á

procura da vitima.

Disseram as teste-

munhas que 
"Amaral",

Marcos Thomaz e João

Jones Moura dos Santos

(Rua São Salvador 66,

Jordão) chegaram à casa

de Carmem Lúcia de

Brito, namorada da vi-

tima, onde o chamaram.

Sem que houvesse qual-

quer discussão, Marcos

Thomaz sacou um revól-

ver e disparou, atingindo

mortalmente o bancário.

Segundo informa-

5" 

es de moradores do

irro, o principal res-

ponsável pelo crime foi o

soldado do Exército, Mar-

cos Manoel doa Santos,

residente na Rua 18 de

Abril 325, que deu o re-

vólver para que o rapaz

fizesse o disparo contra o

ex-amigo. Depois do

crime, os três fugiram,

encontrando-se em locai

ignorado. .

O escrivão Nivaldo

Cavalcanti informou que
vai intimar, para'prestar
depoimento, as teetemu-

nhas arroladas pelos
agentes da Delegacia de

Plantão e os três acusa-

dos como implicados no

assassínio do bancário

Irandi Alves da Silva.
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Roberto Magalhães e Fernando Soarei atentos às explicações do coronel Walter Benjamim,

Governador visita PMPE e Acidente de

reune-se

O governador Roberto

Magalhães, acompanhado

do coronel Fernando Soa-

res, chefe da Casa Militar,

visitou, na manhã de on-

tem, o quartel-geral da

Polícia Militar de Pernam-

buco, no Dérbi, tendo, na

oportunidade, mantido de-

morado encontro com o co-

mandante Walter Benja-

mim e demais oficiais da

corporação.

Após ser recebido na

entrada do quartel pelos
coronéis Walter Benja-

mim, Franklim e Severino

Ramos, o governador Ro-

berto Magalhães deslocou-

se para o auditório da

PMPE, onde, durante 80

minutos, conversou com os

oficiais, comandantes de

batalhões, diretores de de-

partamentos e chefes de

seções.

NECESSIDADES

O coronel Walter Ben-

jamim afirmou ao govema-
dor Roberto Magalhães

que a iniciativa de ampliar

o policiamento ostensivo

no Centro da Cidade, me-

dida tomada pelo Co-

mándo de Policiamento da

Capital, vem alcançando

bons resultados, servindo,

inclusive, para reduzir o

índice de criminalidade de

maneira significativa.

Adiantou, ainda, que
o Batalhão de Choque, an-

tes usado apenas em dis-

túrbios e campos de fute-

boi, foi convocado para re-

alizar o policiamento os-

tensivo no Grande Recife,

o que aumentou o número

de PMs envolvidos com a

segurança pública.
O comandante-geral

com comandante

da PMPE falou também

sobre o policiamento que
vem sendo feito nas praias,
diminuindo, considerável-

mente, a presença dos cha-

mados 
"ratos 

de praia" e

arrombamentos e furtos de

veículos. Foram também
demarcadas áreas destina-

das à prática de esportes,

assegurando, desta ma-

neira, maior tranqüilidade

e segurança aos banhistas.

O coronel Walter Ben-

jamim destacou o perfeito
entrosamento existente en-

tre a Policia Militar e a Se-

cretaria da Segurança Pú-

blica. 
"A 

PM e a SSP,

através da DRF e Departa-

mento de Operações, vêm-

se empenhando, no mo-

mento, no combate aos as-

saltos aos ônibus no

Grande Recife. A diminui-

ção dos assaltos aos ônibus

tem demonstrado o acerto

desse trabalho".

FUNDAMENTAL

"Ê 
fundamental o en-

trosamento entre a Polícia

Militar e a Secretaria de

Segurança. Fico muito

contente em ouvir o co-

mandante Walter Benja-

mim reafirmar esse entro-

samento. A comunidade

pernambucana só tem a

ganhar com esse entrosa-

mento, com essa aproxi-

mação. Tenho observado

tanto por parte da SSP

como da PM o melhor inte-

resse em garantir toda a

trànqüilidade e segurança

á comunidade pernambu-
cana", afirmou o govema-
dor.

Disse que há poucos
dias, conversando com al-

guns deputados, ouviu

muitos comentários elogio-

sos ao trabalho que tem

sido desenvolvido pelas
Polícias Civil e Militar.
"Integrantes 

do Rotary

Clube de Bua Viagem tam-

bém manifestaram recen-

temente seu contenta-

mento pela ação desenvol-

vida naquela área pela
SSP e PMPE".

Depois de demonstrar

sua tranqüilidade quanto
ao nível e á responsabili-

dade dos integrantes da

Polícia Militar de Pernam-

buco, o governador anun-

ciou que na próxima se-

mana estará em Brasília,

onde tentará conseguir

mais recursos para propor-
cionar maiores condições

de trabalho às Polícias Ci-

vil e Militar".

Afirmou o prof. Ro-

berto Magalhães que 
"não

pretendo ser governador

prisioneiro, de Gabinete.

Vou despachar nas empre-

sas, nos organismos, como

estou fazendo agora, na

Polícia Militar. Fazendo

assim, poderei conhecer

melhor o problema de cada

empresa, cada repartição.

E desejo também que o pú-
blico seja informado de

tudo o que ocorre no Es-

tado. Não devemos escon-

der nada, porque só assim

teremos a compreensão e o

apoio de todos".

Reconheceu que o Es-

tado atravessa momentos

difíceis, como as demaif

unidades da Federação,

mas disse que 
"não 

temo

desafio, problemas, e o Go-

verno saberá estar sempre

á altura de Pernambuco,

de sua altivez, de sua afir-

mação".

Homens encapuçados roubam

Cr$ 12 milhões em Piedade

Dois indivíduos enca-

puçadoa invadiram a resi-

dência de dona Maria Au-

xiiiadora Levy, localizada

na rua Comendador José

Didier, 674, em Piedade.

Ameaçaram os moradores,

levaram jóias, roupas e ele-

trodomésticos no valor de

cerca de Crf 5 milhões,

USt 800, 7 milhões em le-

tras de câmbio e fugiram

levando o Passat placa IH

6048.

Na madrugada de on-

tem, a proprietária da resi-

dência roubada çompare-
ceu á Delegacia de Roubos

e Furtos onde contou deta-

lhes do assalto e registrou a

Sueixa, 

solicitando provi-
ências policiais. Até a

tarde de ontem, os agentes

da Especializada não ti-

nham pistas para identifi-

rsr os autores do roubo.

Dona Maria Auxilia-

dora Levy afirmou que es-

tava em sua residência

pouco antes das 22 horas

de terça-feira, quando os

dois marginais usando ca-

puzes invadiram a sala,

apontando os revólveres e

dizendo que era um as-

salto. Sem condições de re-

ação, os moradores encos-
taram na parede e fizeram

tudo que os dois manda-

vam.

Sob a ameaça das ar-

mas, dona Auxiliadora en-

tregou todas as jóias que

possuía, avaliadas em

quase Cr$ 5 milhões, rou-

pas, calçados, um faqueiro

de prata, um liquidifíca-

dor, 800 dólares, Cr| 12

mil, letras de câmbio no

valor de Crt 7 milhões,

uma pistola automática e

um revólver calibre 38.

Para a fuga, os ladrões

usaram o Passat placa IH

6048, pertencente á dona

da casa que estava estacio-
nado na garagem. Antes de

fugirem, os assaltantes fi-

zeram ameaças ás pessoas

que ficaram na sala.

ASSALTO

Na manhã de ontem.

nas imediações do Jóquei
Clube de Pernambuco, no

Prado, dois malandros

também armados de revól-

veres assaltaram o sr. An-

tônio de Carvalho Silva

Gueiros Neto, residente na

Avenida General San Mar-

tin 495, Cordeiro, de quem
tomaram a Brasilia placa
AD 4679 e uma bolsa con-

tendo Cr$ 840 mil, cartões

de crédito, talões de che-

ques e documentos.

Ao prestar queixa, o

sr. Antônio Gueiros Neto

afirmou acreditar na hipó-

tese de ter sido seguido pe-
Iob ladrões desde a agência

do Banco Econômico, na

Avenida Caxangá, onde re-

tirou pouco antes o di-

nheiro roubado no assalto.

Os agentes da DReF acre-

ditam que os ladrões que

praticaram o assalto no

Prado são os mesmos que
invadiram a residência da

dona Maria Auxiliadora

Levy, no bairro de Pie-

dade.

Juiz manda 
{vender 

réu 
que

não compareceu a 
julgamento

O juiz Nildo Nery dos

Santos, da 2* Vara do Júri

determinou a prisão do

marceneiro josé Moreira

de Lima (Rua da Assunção

71, Jordão) por ter o

mesmo faltado á sessão, na

qual seria submetido a jul-

gamento, na tarde de on-

tem.

José Moreira seria o

(torneiro réu da 
pauta 

su-

plementar do Tribunal do

Júri e fora avisado pelo ofi-

ciai de Justiça. Até o li-

mite permitido por Lei o

magistrado aguardou seu

comparecimento, já es-

tando presentes, o promo-
tor, o advogado de defesa e

o corpo de jurados. Face á

ausência do réu, o juiz en-

cerrou a sessão e decretou

a prisão do faltoso.

No dia 1- de outubro

de 1978, o marceneiro as-

sassinou, a tiros de revól-

ver, o estudante Domingos

Fernandes Garcia, num

dos quartos de uma pensão

familiar existente, na

época, na Rua 1" de Março,

lendo como pivô do crime

a doméstica Zóia de Car-

valho, que era amante do

acusado.

Segundo uma das tes-

lemunhas, após matar o

rapaz, José Moreira de

Lima, utilizando um for-

mão, produziu vários cor-

tes no corpo da vítima, fu-

gindo, em seguida, amea-

çando matar quem o ten-

tasse prender. O inquérito

correu à revelia, uma vei

que a polícia não conse-

rçuiu encontrar o criminoso

e este, também, não se

apresentara para prestar
depoimento.

Para amanhã, estava

marcado o julgamento do

ex-vereador de São Joa-

quim do Monte. Joaquim

André Gomes. Todavia, o

advogado Sérgio Murilo já

pediu adiamento.

jornalista

é apurado

O delegado de Aciden-

tes, bel. Vicente Burgos,

designou, ontem, o dele-

gado Paulo Morais para

presidir o inquérito que vai

apurar o atropelamento,

sábado á noite, na Avenida

Dantas Barreto, do joma-
lista Nivaldo Lemos, do

DIÁRIO DE PERNAM-

BUCO.

Ontem, o Detran,

através de sua Assessoria

de Relações Públicas, di-

vulgou o nome do moto-

rista do TX-2479, respon-

sável pelo atropelamento.

Trata-se do sr. José Odilon

A. Filho, residente na Es-

trada do Arraial, n? 4173,

bloco B, apartamento 20,

Casa Amarela.

OCORRÊNCIA

O titular de Acidentes

revelou que somente terça-

feira recebeu a ocorrência

do acidente, tendo, no

mesmo dia, designado o

adjunto Paulo Morais para

presidir o inquérito. Como

providências imediatas, o

delegado encaminhou ofí-

cios ao Detran, pedindo o

nome do motorista do táxi

causador do acidente, e ao

Batalhão de Guardas, soli-

citando a apresentação dos

soldados Admitam e Geni-

valdo, que conduziram o

jornalista ao Hospital da

Restauração.

Hoje, a Delegacia de

Acidentes deverá intimar o

motorista para prestar de-

poimento. Os aois solda-

dos que socorreram o com-

panheiro Nivaldo Lemos

também prestarão esclare-

cimentos hoje.

Punidos

policiais

agressores

A Policia Militar de

Pernambuco confirmou

ontem que 
"houve 

um ex-

cesso no cumprimento da

missão" por parte de com-

ponentes da guarnição
PB/11, comandada pelo
cabo Edimo Gomes, contra

o jovem Luciano Barbosa

da Silva. 
"No 

entanto, tão

logo a mãe do rapaz praa-
tou queixa, iniciamos as

diligências e punimos to-

dos oa praças com 10 dias

de prisão, e ela só não to-

mou conhecimento porque
não nos procurou".

O fato ocorreu no dia 2

deste mês no bairro da

Mustardinha, quando um

comerciante pediu provi-
dências á polícia contra

um jogo de futebol que ae

desenrolava num terreno

baldio. A RP esteve no lo-

cal, alguns rapazes corre-

ram e Luciano foi eepan-

cado a ponto de desmaiar.

Dias depois a doméstica

Luzinete Barbou da Silva,

mãe da vitima, procurou a

PM, 
"e 

de imediato toma-

mos as providências no sen-

tido de punir, como puni-
mos os culpados", dis o

porta-voz da corporação.

OCORRÊNCIA

Como o caso envol-

via a Rádiopatrulha, o

tenente-coronel Diyaldo

Cavalcanti, então coman-

danté do Batalhão deter-

minou que o tenente Ctáu-

dio Joeé da Silva apurasse

a ocorrência, 
"a 

antea que
a mãe do rapaz procurasae
a Imprensa, já estávamos

com tudo concluido, fal-

tando apenas a divulga-

ção, ou mesmo a comuni-

cação à parte interessada",

conclui a informação da

PMPE.

Crime em Suape I

O rurícola Erivaldo Pedro de Santana, I

29 anos, residente na Rua Nova Descoberta, I

s/n, Prazeres, Jaboatão, foi atingido por um I

tiro, na repião abdominal, desferido por um I

desconhecido, na Praia de Suape, município I

de Ipojuca. A vítima foi socorrida no Hospi- I

tal da Restauração, onde morreu ao receber I

os primeiros socorros. I

Menor assassinado I

O menor Wellington Mota Martins, 16 I

anos, que residia na Rua Areinha s/n, Coque, I

bairro de São José, foi alvejado por um tiro, I

na Ilha Joana Bezerra disparado por um des- I

conhecido. A vitima, com ferimento no peito, I
foi socorrida no Hospital da Restauração, I

onde faleceu. I

Atropelado e morto I

O agricultor Paulino Joeé Barbosa, 68 I

anos, que morava na Rua Esperança n' 42, I

São Lourenço da Mata, foi atropelado na Ro- I
dovia BR-408, município de São Lourenço da I

Mata, por um veículo de placa não anotada. I
Faleceu no HR. I

Homicídio em Jaboatão I
O operário José Heleno do Monte, 25 I

anos, solteiro, que residia na Jardim Pitan- I

guinha, n' 267, Socorro, município de Jaboa- I
tão, foi assassinado a facadas e tiros de revól- I
ver desferidos pelo indivíduo de nome Joel, I
mais conhecido como 

"Tarzan", 
residente na I

Avenida Sul, e mais dois desconhecidos. I
vitima morreu no local. O cadáver foi remo- I
vido para o Instituto de Medicina Legal. I

Morta a 
facadas 

I

A doméstica, conhecida como Maria, I

aparentando 25 anos, cor morena, residente I

na cidade de Chã Grande, foi agredida a gol- I

pões de faca-peixeira desferidos per um homem I

de identidade desconhecida. Com ferimentos I

na barriga, foi socorrida no Hospital da Res- I

tauração. I

Ossada encontrada I

Uma ossada humana foi encontrada nas I

S^Huas 

da praia de Boa Viagem, defronte ao I
^Bfício Acaiaca. Os ossos foram removidos I

para o Instituto de Medicina Legal por peri- I
tos do Instituto de Polícia Técnica. No IML I
será determinada a causa mortis. OI

comerciante José Pereira do Nascimento, 53 I
anos, residente no bairro de Fosfato, municí- I

pio de Abreu e Lima, foi atingido 
por 

um tiro I
de espingarda, desferido pelo indivíduo José I
Valdevino da Silva. Com ferimentos na re- I

<gião abdominal, foi socorrido no Hospital I
Getúlio Vargas. I

Jovem ferido 
I

Bartolomeu Henrique de Carvalho, 44 I

anos, residente na Rua João Félix, n9 307, I

município de Camaragibe, foi atropelado, na I
Ladeira de Tabatinga. pelo veículo de placa I
NA -4771. Foi socorrido no Hospital Getúlio I
Vargas, com escoriações. I

Atropelamento I

O operário Elias Henrique de Carvalho, I

44 anos, residente na Avenida Liberdade n« I

48, Tejipió, foi atropelado, na Rua Pais- I

sandu, bairro da Boa vista, quando pedalava I

uma bicicleta, por uma moto de placa não I

anotada. A vítima foi socorrida no Hospital I

Getúlio Vargas, com contusões. I

Comerciàrio acidentado \

O comerciàrio Sebastião Galdino de Oli-
veira, 30 anos. residente na Rua Esperança
n' 52, bairro do Jordão, foi atropelado, pró-
ximo ao Aeroporto dos Guararapes, por um
veículo de placa não anotada. A vitima, com
ferimentos, foi socorrida no Hospital Getúlio
Vargas, em estado grave.

Doméstica esfaqueada

A doméstica Sebastiana Borges da
Silva, 29 anos, residente na Rua Eduardo
Jorge n* 98, bairro do Pina, foi agredida, a

golpes de faca-peixeira, pela mulher conhe-
cida como 

"Cleide". 
A agressão ocorreu pró-

ximo à residência da vitima que foi socorrida
no Hospital da Restauração, com ferimentos
na região abdominal.

Agressão a cacete

O estudante Fernando da Silva Amorim,
24 anos, residente na Rua Joaquim da Costa,
bairro de Dois Rios, foi agredido a golpes de
cacete pela mulher conhecida como 

"Jana".

A agressão ocorreu na rua onde reside a ví-
tima. Ele foi socorrido no Hospital Getúlio
Vargas, onde permanece internado.

. Acidente de trânsito
O menor Itamar Guedes doe Santos, 10

anos, residente na Avenida Agamenon Ma-

galhães, n' 253, Campo Grande, foi atrope-

lado, por um veículo de placa não anotada,

nas imediações de sua casa. A vitima foi so-

corrida no Hospital da Restauração, com

contusões, ferimentoe e escoriações.

Colisão de veículos

I Na Praça do Entroncamento, ocorreu

I uma violenta colisão envolvendo o Chevette,

I n' AG-8195 e um outro veiculo de placa não

I anotada. Em conseqüência saiu ferido Os-

I valdo José Marcelo Coimbra, 36 anos, resi-

I dente na Rua Geraldo de Andrade n« 149, Es-

I pinheiro. A vitima foi socorrida no Hospital

I da Restauração, onde permanece internada

I na Unidade de Terapia Intensiva.

I Vereador apela

I O vereador Augusto Coeta, do PDS, fez

I ontem um apelo ao governador Roberto Ma-
I galhães, para que, atravéa da Secretaria de
I Segurança Pública e da Policia Militar, de-
I termine providências no sentido de reativar o
I funcionamento do Porto Policial do Brejo,
I além de implantar um aiatema de policia-
I mento preventivo efetivo em Nova Desço-
I berta e, em futuro próximo, desenvolver es-
I forços para que o Poeto Policial seja transfe-
I rido para local mais adequado. O vereador
I solicitou ainda que seja conatruída uma De-
I legacia Distrital em Nova Deecoberta.

I - O bairro de Nova Deecoberta, um doa
I mais populoeoe deeta cidade, é também pólo
I de convergência de inúmeros outros bairroe,
I córregos e altos daquela região. Todoa agru-
I pados, confluem para Nova Deecoberta, com
I população suficiente para que as autoridadee

I Pút ilicas dêem mais atenção aos seus graves
I problemas eociaia. Dentre eeeee, a eegurança
I individual de cada morador a dos seus patri-
I mônios, se destaca. Diante deeea evidência
I facilmente constatada pelo indica de crimi-
I nalidade na área e clamor doa habitantee lo-
I caia, várias providências urgentea ee fazem
I necessárias com medidas acauteladoraa e so-
I bretudo indicadoras da reaponaabilidade de
I que os nossos atuais dirigentes são portado-
I res", ressaltou Augusto Costa.

DR]
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¦FLAGRANTES

SEMINÁRIO

FUNDAJ - A Fundaçio Joa-

quim Nabuco 
promoverá 

hoje, às 9
horas, no Auditório Roquete Pinto

do Campus Aniaio Teixeira (Rua
Dois Irmãos, 92, Apipucoe), o se-

guri do 
"Seminário 

de Introduçio

ao SPSS". Informou o superinten-

dente do Planejamento da Funda-

ção, economista Josué. Souto

Maior Mussalém, que a repetição

desse seminário é devido ao

grande número de interessados

que procuraram a Fundaj para

participar do evento. Informou

ainda Mussalém que o SPSS (Sta-

tical Package for the Social Scien-

ces), software voltado para a

análise de estatística de dados nas

Ciências Sociais, é hoje larga-

mente utilizado por instituições de

Pesquisa e de Planejamento, pri-
vadas e governamentais da Eu-

ropa e dos Estados Unidos. O

curso será dado pelo professor
Anatólio Bueno Crespo, diretor do

Banco de Dados da Superinten-

déncia de Planejamento.

MESTRES

ENGENHARIA - Marcelo

José Carneiro Leão e Eurico José

de Souza Filho receberam na Pró-

Reitoria para Assuntos de Pes-

quisa e Pós-Graduação, no més

passado o grau de Mestre em En-

genharia Elétrica, em virtude de
terem sido aprovados na defesa de
suas dissertações: 

"Reconheci-

mento através de um Sistema de
aquisição limiar e classes de textoe
representadas por campos alea-
tórios gaussianos causais" e 

"Esti-

mação da posição do baricentro de
objetos planos parcialmente ob-

servados", respectivamente. A so-
len idade foi presidida pelo reitor,

professor Armando Souto Maior.
As comissões examinadoras foram
constituídas pelos professores Ge-
rald Jean Francis Banon, Cleyton
José Gallamba Fernandes e Luiz
Torres Melo. São os primeiroe do-
centes na área de Engenharia Elé-
trica qualificados pela UFPE.

ESPETÁCULO

MPB-4 - O público recifense

terá a oportunidade de assistir e

comemorar com o MPB-4 os seus

17 anos de carreira, no show inti-

tulado 
"Tempo 

Tempo". O espe-

táculo, que leva o nome do último

LP do grupo, é considerado o tra-

balho mais leve do conjunto que
demonstra uma rara competência

como cantores, músicos, atores,

palhaços, boêmios e dançarinos,

num clima de humor, alegria e vi-
vacidade. O espetáculo ficará em
cartaz no Teatro Santa Isabel, no

período de 14 a 24 deste mês, iam-

pre ás 21 horta.

CURSOS

DEFESA DE TESE ~ Am^-
nhã, às 9 horas, perante a bancada
examinadora compoeta pelos pro-
fessores Lourival Vilanova, Nelson
Saldanha e Bernadete Pedrosa, o
mestrando Enoque Soarei Cavai-
canti apresentará sua tese sob o tí-
tulo 

"O 
Poder da Reforma Consti-

tucional" na Faculdade de Direito
do Recife. A apresentação do tra-
balho está sendo aguardada com
expectativa em face da atualidade
do tema. Estão sendo convidados
os alunos, ex-alunos e professores
do Mestrado cia Faculdade de Di-
reito do Recife.

oOo

MARKETING - 0 Instituto
Nacional de Treinamento e De-
senvolvimento Empresarial Ltda.
(Inpra) realizará o I Curso de Es-

pecialização em Marketing do Re-
cife. As aulas serão ministradas
aos sábados de 13h30m ás 18h30m
no Hotel Jangadeiro. O corpo do-
cente é composto de professores da
Unicap e UFPE. Temas: Pesquisa
de Mercado, Planejamento do
Produto, Canais da Distribuição,
Potencial do Mercado e Previsão
de Vendas, Organização da Deter-
minação de Porção de Vendas,
Propaganda, Promoção de Vendas
e Merchandising. Informações e
reservas peloe Foges: 221.1677,
231.4193. Aula inaugural, 21 de
maio. Carga de 30 horas.

oOo

ESURP - A Direção da Es-
cola Superior de Relações Públi-
cas está convidando os ex-alunos
de Comunicação Social, Habilita-

ção em Relações Públicas e Secre-
tariado. que abandonaram os cur-
soe. para requererem reintegração

na secretaria da Escola. Os porta-
dores de diploma, os que preten-
dem se transferir para a Esurp e os
alunos que trancaram matrícula
também poderão fazer seus pedi-
dos na Av. Conselheiro Rosa e
Silva, 891, nos Aflitos, a partir das

17 horas, diariamente.

EXPOSIÇÃO

LIVROS - Com o objetivo de

divulgar e incentivar a leitura do
livro infantil, a Fundação Joa-

quim Nabuco estará abrindo na

próxima segunda-feira, às 16 ho-
ras, uma Exposição de Livros

Infanto-Juvenis, constando de 454

exemplares editados em vários

países. A mostra ficará aberta ao

público até o dia 29 deste mês de
segunda a sexta-feira, das 8 às 18
horas, na Biblioteca Central Blan-
che Knopf (Rua Dois Irmãos, 92,
Apipucos).

COMEMORAÇÃO

COMPOSITOR - O cente-
nário de João Pernambuco um dos
mais talentosos e influenciadores
músicos brasileiros - será devida-
mente comemorado pela impor-
táncia da obra desse compositor
na história do cancioneiro nacio-
nal. Projeto comemorativo do cen-
tenário de João Pernambuco vem

sendo desenvolvido pela Fundação
do Patrimônio Histórico e Artís-
tico de Pernambuco, através da
Diretoria de Assuntos Culturais.
Entre as comemorações, consta a

publicação de um álbum contendo
músicas de João Pernambuco e de
compositores que, de certa forma,
estão ligados a Pernambuco. Reci-
fense, dos Afogados, nascido em
outubro de 1883, João Pernam-

buco é considerado o 
"Ernesto 

Na-

zareth do violão". Autor de inú-
meras composições, ele se tornou

popular em todos os recantos do
País com 

"Luar 
do Sertão",

música de sua autoria. Muitaa
músicas suas permanecem desço-
nhecidas por falta de divulgação,
mas isso será modificado através
do projeto de edição de cinco mil
álbuns a serem distribuídos pela
Secretaria de Turismo, Cultura e
Esportes, Fundarpe e Instituto

Nacional de Música, que dividirão
os custos.

ENCONTRO

WORKSHOP - A Libertas

Comunidade vai promover seu III

Workshop. A proposta é reunir os

participantes na Estação Ecoló-

gica de Tapacurá, nos dias 21, 22,

23 e 24 deste mês, 
"e 

lá em contato

com a natureza, retomar nossos

sentidos, exercitando o ver, o ou-

vir, o comunicai' e o sentir, num

clima que favoreça a convivência

com as nossas diferenças indiví-

duais, cada um se descobrindo

com a possibilidade de encontrar o

outro", informam os coordenado-

res. As inscrições estão abertas e

custam Cr$ 22 mil, com refeições,

podendo o pagamento ser dividido

em até duas parcelas, até a reali-

zação do encontro. Maiores infor-

mações serão prestadas na ^iber-
tas Comunidade, Rua Leopoldo

Lins, 138, á tarde, de segunda a

sexta-feira. Fone: (081) 222.52.69.

TEATRO

APOLO - Dentro do circuito
"Vamos 

Comer Teatro", será
apresentada no próximo sábado e
domingo, às 21 horas, no Teatro do
Apoio, a peça 

"Beiço 
de Estrada",

escrita e dirigida por Eliezer Filho,

pelo Grupo Terra de Cajazeiras.
Esse grupo foi criado em Cajazei-
ras, Paraíba, em 1975 e ganhou o
V Festival de Teatro Amador de
São Paulo, com a peça 

"Beiço 
de .

Estrada".

COMPANHIA BRASILEIRA

DE TORRES

C.G.C. 11.413.160/0001-43
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-

ÇAO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TORRES.

1 - DATA, HORA E LOCAL -18.03.83 áa 10:00 horaa, na sede social da com-
panhia á Rua Bulhdaa Marquaa, 191/904, Racifa-PE. 2 - CONVOCAÇÃO -
Carta protocolada para todo» oa Coiualhairoa. 3 - PRESENÇA - A maioria
doa Conwlhnroa. 4 - MESA DIRIGENTE - Hélio Rogtrio Capaluto-
Presidente a Newton d» Caatilho-Sacratário. 6 - OCORRÊNCIAS E DEU-
BERAÇÕES - Foi fixado oa honorário» manaais da Diretoria, obadacido o
montante fliado pelas AGO/AGE realiiadaa em 11.03. SS; autoriucio à Di-
retoria para obter financiamento atravéa do PINEP; fliaçio daa dlrttriiea
para a implantavào da fábrica duranta o corrente axarcicio, no aantido da aa
evitar o endividamento da companhia, principalmente a curto a médio
pram, concluir a inatalaçio da (alvaniiacio a colocá-la «n funcionamento,
na medida doa recuraoa próprioa e do FINOR: foi deliberado por unanimi-
dade doe presentes a emisaào de 4.000.000 (quatro milhSaa) da ações ordi-
nAriaa nominativaa, no valor de CRI 1,00 (hum cruaeiro) cada uma, ae quaii
foram totalmente aubecritaa e intefralitadaa em dinheiro, mediante a incor-
porecão de crtditoe de acionietaa. 6 - ARQUIVAMENTO - Na JUCEPE sob
o n 263.000.0003-2, em sesaâo de hoje. OBS: Aos intarsaeadoa a companhia
fornecerá cópia do inteiro teor da ata. Recife, 12 da abril da 1983.

Hélio Rogério Capaluto
Preeidente

AVISO À PRAÇA

LIQUID CARBONIC INDÜSTRIAS S/A., avisa á
praça em geral que foi extraviado no dia 06 do corrente,
na cidade de Garanhuns, os seguintes documentos:

Talão de Recibo com a numeração 8151-RC a 8200-
RC

Talão de Pedido com a numeração 119061 a 119075
Cheque nominal a seu favor n? 005192 contra Ban-

depe - agência Garanhuns.

ôs documentos acima ficam sem nenhum efeito. Pe-
dimoe a quem encontrar, entregar no Distrito Industrial
do Paulista lote D-2 Paratibe - Pauliata-Pe, ou informar
pelo fone 429.1669 ou 42B.0486.

COMARCA DA VITORIA DE

SANTO ANTÃO

ESTADO DE PERNAMBUCO

Cartório Privativo do Ragietro Geral da Imóveia

Loteamento Urbano denominado "NOVA VITORIA"

EDITAL

Paço público, era cumprimento ao diapoato no art. 19 da Lei Federal n»
6766 de 19.12.1979 e de acordo com a LegialaçAo deete Municipio, que o ar.
Claonildo Francisco Raia, brasileiro, caaado, industrial, neidaote na cidade
do Recife-PE, CPF n« 063.896.384-72, depoaitou neete Cartório oe documen-
toa nscsssários eiifidoa paio art. 1S seua númarae a parágrafo da Lsi acima
mencionada, raferanta a conatituiçáo do Loteamento urbano denominado"NOVA VITORIA", em terreno próprio que foi adquirido por compra e
venda, tendo sido antea denominado tarrano urbano En|* Quaimadaa, naate
município, achando-ac aituado em tona uibaua, vvnfiHine certidão tipedida
pala Prafsitura Municipal, daata cidade, tsndo requerido a obtido o Ato da—mêfto. Aa «andaa doa lotas, sarês a viata a a praao. Conetitue-ee o Lotas-

nto Nova Vitória da 402 Lotaa, tenda 19, di|o tendo 17 (d te) qua-~ laa 
por latraa alfabática da "A" a "R", dia

ensinai
a 106.lSt.00m' para implantação do

equipamento comunitário pela PnMtun Municipal. Dito Loteamento fbi
aprovado pala ratada PnMtun Municipal, apòa aa cuaprir oe tramitaa le-
(aia, conforma Ato qua tonmi o a> 3$/n. OI wiamili Nava Vitória nu
sido no baino do EnrQueimadaa, limitando ae a

Tsnda sido Bipartida a LIL n' 38/82
CPRH-Recife-PE.

Na tarmae da abria cbade art. IA da lal Mnd n» «78»* 19.H.IW9

taaa quaiquer inp^yn^BO ncanno tooo o tempo floe

I para qna cbafne e noticia ao^nnbsilaiinlu da tadaa, lavra s psasanta
EdHnl qua eer« eflaado as hunr da walumi a pubiicnda na biwa aa
forma da lei.

Dado a pasaade aeata qdada da Vitaria da SaMa Aatio. 01, Irvuroiro,
19S3.

MUNALOO JOSt SOSBA H ABACJO

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA

COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS DO
ESTADO DE PERNAMBUCO-CAGEP

CGCMF. 10.846.343/0001-2S

CAPITAL AUTORIZADO.. Cr| 1.160.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO

E INTEGRALIZADO Cr| 994.502.500,00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Fica convocado o Conselho de Administraçio
da CAGEP, a se reunir extraordinariamente, na
data de 20 de abril do ano em curso, âa 16 horas, na
Avenida Marechal Maacarenhaa de Morais, n» 2169
nesta Cidade para:

a) eleição e posse doe Diretores Administrativo
Financeiro e de Operações da Cia;

b) outros assuntos correlatos e de interesse da
Sociedade.

Recife, 12 de abril de 1983

ANTONIO CARLOS DE SOUZA REIS
Preaidente Conselho Adm. CAGEP.

COMPANHIA BRASILEIRA

DE TORRES
O. 11.413.1MV0001-43

EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIA8 GERAIS ORDINÁRIA
K FXTRAORniNáRIA RFAUMDAS EM 11 03 SS

1 - DATA, HORA E LOCAL -11.03.83 Ae 10:00 horaa, na rede social da com-
panhia á Rua BulMee Marquaa, 1» a/904. Recita - PE. 2 - CONVOCAÇÃO -
feita por anúncios publicadoa no D.O.E a no Diário da Pernambuco de 19,22
a a da fevanin da 1983. 3 - PRESENÇA - Acionietaa repreoentando meie
da dois tarçoa do capital social com direito a voto. 4 - MB8A DIRIGENTE -
Hálio RoaMo Capaluto - Preaidente a Newton da CMilho - Secretário. D -
OCORRÊNCIAS E DELIBERAÇÕES DA A8SEMBLSIA GERAL ORDI-
NARIA - Aprovação da contes, demonetraçdee financeiras e demaia docu-
mantos nfoantaa ao aiatcicio social findo em 31.12.92; náo dietribuiçio da
hictoe a dividendos em virtude da sociadada nto apreeentar lucrae por aa en-
centrar em faae da Implantação aau projeto induatrial; ramunaraçio do*
maabne do Canaalbo da Adminiatrnçáo qua, em conjunto, farto jua a uma
mnunsraçio anual da Cl* <0.000,00; ramunaraçio doa Diretoraa qua, em
«njnnto Cario jua a uma remunaraçio anual da Cri 12.100.000,00; o Conee-
lha Placai, òrfio ato parmananta, nio fbi convocado para o preaanta eiarti-
do; aprovaçio da conaçio do Capital Raaliando no montante da Cl8
141281.414,17; corraçio do Capital Autoriaado fitado na forma pianista no I
»io Alt. ias. da Lsi n» 9404/78, paaaando da Cl# 1.900.000.000,00 para Cr*
».poo.ooo.ooo.w e - OCORRÊNCIAS E DELIBERAÇÕES DA ASSEM-
BLCIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Aprovaçio da nova ladnçto do Art.
•J-Aitifo V" - O Capital Autoriaado da sociadada á da Cl* 1.000.000.000
(Ml bUMaa da cniaairoa), dividido aa 3.000.000.000 (Ma bilbiaa) «a açiea
nominativaa ou ondoaaáveia, no valor nominal da Clt 1,00 (hum cniaaln)
cada uma, eendo: a) 710.000.000 (satacantoa a llnniisnls milMaa) de açiea
«MnMaa; b) 110.000.000 («¦>. . ci^umrt.
Oaaa "A 

; c) 1.900.000.000 (bom bilhio a oitooantoe milUaa) da notes pre-
hnnciaia Claaaa "B"; d) 300.000.000 (tnaanaa aülhòeal de açiea prs«ststi-
daia Claaaa "C". Aprovaçio da rspllallaaiis da Impartincis da Cl*
144.147,288,00 (canta a quaienta a qnatio ¦ÜMii, duasntoa a quaianu a
«Ha mil, dusenlcs a çjnqnenu a anua rnieeliae), wlntiva á parta da corteçic
monetária da capital naliaado, lamanaacenda na ratada centra a impor-
linde da Cl* 1.984.1U. 17 (bum mUhio. awnm e oitenta a quatro mil.
canto e rlaquenla e cinco cmeatwo a dsaeeeali iinleiüi), pornio comportar
divMo cômoda, Bcando, mniiqUinlimili, elevado o Capital Subacrito a
lntQ9iallaado para Cl« 47l.081.Me.00 UnalrtoonlmaoatenUaiiola mllhioa.
oHanta e bum mil, ao» uinlin a trinu a nave cmaeiros), npisssníadu par
472.091.988 (qumiotantua a oatenu a daia mllhlee, oitenta e hum mil, nova-
contos s trinta a nova) açiaa nominativaa, sendo, 183.M1.9)* (cento a soa-
•ama a Ma mllhtae, ao< ooinlaa a vinte a boa mil, novacantoa a Mau a
nana) açiaa ordinárias a 309.190.000 (tiaaiataa a oito mlIMae cento a oaa-
senta mil) açães |»oinsni leis Claeoe "B", face i dietribuiçio proporcional
deoonante da Inooiamaçdo da citada naarva. 7 - ARQUIVAMENTO - Na
JUCEPE sob o o- 26.000.0008-1, em aaaelo da boje OBS: Aos intanaeadoa
a companhia fornecerá cópia do inteiro teor da ata. Rectis, 11 da abril de

PREVISÃO DO TEMPO

Fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia -

MA.

PERNAMBUCO

Tempo nublado a parcialmente nublado com chu-
vas isoladas no litoral, temperaturk eetável, máxima:
29/31, minima: 20/32, vantoe Este fracos, visibilidade
boa/moderada. flür'

RECIFE

Tempo parcialmente nublado a nublado com chu-
vas isoladas, temperatura eetável, ventos Este fracos/-
moderados, visibilidade boa/moderada.
Temperatura (ontem) máxima: 29.9°; minima: 21.8°.
Chuva (ontem): Omm; acumulada sste mie: 26.4mm;
média mensal: 306.8mm.
MARES - Preamar: 4h24min: 2,40m; 18h43min:
2,40m. Balxa-mar: lOhSOmln: 20cm; 22hl8min: lOcm.

NOS 
ESTADOS

Maranhão: Tempo nublado com pancadas de chuvaa
isoladas no litoral; demais áieee parcialmente nublado,
temperatura estável, máxima: 31/33, mínima: 21/23,
ventos Este fracos, moderados, visibilidade boa.

Piaui: Tempo nublado a parcialmente nublado com

chuvas isolada* no litoral, temperatura eetável, má-

xima: 31/33, minima: 21/23, ventos Este fracos/modera-

dos, visibilidade boa/moderada.

Ceará: Tempo parcialmente nublado a nublado com
chuvas isoladas no litoral, temperatura eetável, má-
xima: 30/32, minima: 21/23, ventos Esta fracos/modera-
dos, visibilidade boa/moderada.

Rio Grande do Norte: Tempo 
parcialmente nublado a

nublado com chuvas no literal, temperatura eetável,
máxima: 29/31, minima: 20/22, ventos Este fracos, viai-
bilidade boa/moderada.

Paraiba: Tempo parcialmente nublado a nublado com
chuvas isoladas no litoral, temperatura eetável, má-
xima: 29/31, minima: 20/22, vantoe Bate fracoa, visibili-
dada boa/moderada. •
Alagoas/Sergipe; Tempo parcialmente nublado a nu-
blado com chuvas, temperatura eetável, máxima:
29/31, minima: 21/23, ventos Este fracoa, mod., visibili-
dade boa/moderada.

Bahia: Tempo nublado a parcialmente nublado com
chuvas espsrsss so Centro e Sul, temperatura estável,
ventos S/E fracos/moderadoe, visibilidade boa/moda-
rada. —_____

NAS 
CAPITAIS

Sáo Luis: Tempo nublado com pancadas da chuvaa iso-

ladas, temperatura estávsl, ventos Eete fracoa, viaibili-

dade boa.

Teresina: Tempo nublado parcialmente nubaldo a

Oeste, temperatura estável, ventos Este fracos/modera-
doa, visibilidsds boa.

Fortaleaa: Tempo parcialmente nublado a nublado
com chuvas isoladas, temperatura astávsl, van<os E fra-
coa/moderados, visibilidsds boa/moderada.
Natal/Joio Pessoa: Tempo parcialmente nublado a
nublado com chuvas isoladas, temperatura eetável,
ventos Este fracos/moderadoa, viaibiUdada boa/moda-
rada.
Maceió/Aracaju: Tempo nublado parcialmente, a nu-
blado com chuvas isolsdss, temperatura eetável, ventos
Este frscos, visibilidsde boa/moderada.

Salvador: Tempo parcialmente nublado a nublado
com chuvas isoladas, temperatura eetável, ventos Este
fracos/moderadoa, visibilidade boa/moderada.

* 
As noticias divulgadas nesta

coluna sáo gratuitas. Correspondência

para 
"FLAGRANTES", 

a/c da

Marilourdes Ferraz — Redação do

DIÁRIO DE PERNAMBUCO.

SERVIÇO PÚBLICO

FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE

CONVITE

O Diretor da Faculdade de Direito do Recife da Uni-
versidads Federal de Pernambuco, comunica o faleci-
mento do Magnífico Reitor rmftseor GERALDO LA-
FAYETTE BEZERRA, ocorrido no dia 18 do corrente, e
convida oa Professores, alunoa, amigoa e funcionárioa da
Faculdade, para o sepultamento do saudoeo Meetre, a ser
realizado hoje áa 09:00 horaa, saindo o féretro do 8alâo
Nobre da Faculdade de Direito do Recife.

Recife, 14 de abril de 1983

Prof. Luis Pinto Ferreira

DIRETOR

UNIVERSIDADE FEDERAL

DE PERNAMBUCO

Nota Oficial

O Prof. Geraldo Calábria Lapenda, Vice-

Reitor da Univenidade Federal de Pernam-

buco, no exercício da Reitoria, em seu nome e

no do Conselho Universitário, cumpre a dolo-

rosa missão de comunicar o falecimento do

Professor Geraldo Lafayette Bezerra, Reitor

da Universidade, ocorrido no fim da manhã

de hoje.

O corpo do Magnífico Reitor estará em

câmara ardente no edifício da Faculdade de

Direito, de onde o mesmo era igualmente Pro-

fessor Titular, até ás 9 horas de hoje, dia 14,

quando sairá o féretro para o Cemitério de

Santo Amaro.

Em conseqüência, foi determinado luto

oficial por trés dias, bem como a suspensão do

expediente de toda a Universidade, na quarta

e quinta-feiras, dias 13 a 14 de abril.

Recife, 13 da abril de 1963.

Geraldo Calábria Lapenda,

Vice-Reitor, no exercício da Reitoria.

JOSÉ GOMES

DE 8A

NOTA Dl FALECIMENTO

A Assembléia Legislativa do Estedo de
Pernambuco, através de sua Mesa Dire-
tora, profundamente consternada cumpre

o doloroso dever de comunicar o falecimento do tx-
deputado JOSÉ GOMES DE SÃ, ocorrido ontem,
nesta cidade, convidando a todos para aaeistir ao
seu sepultamento hoje áe 10 horas, no Cemitério do
Santo Amaro, saindo o féretro do Palácio Joaquim
Nabuco, na rua da Aurora, n' 831.

t

LEÒNIDAS

CRAVO GAMA

MISSA DE 7» DIA 
<

f 

Cláudia de 
k 
Figueiredo Gama e familia

convidam para aaeistirem es missas que
serão celebrsdss em sufrágio ds alma de

LeAnidas Cravo Gama, hoje (14), às 8 horas na Ma-
tris de Afogadas, s és 19 horas, na Cspele de Senta
Teresinha, Rua da Baixa Verde, Dérbi.

Antecipadamente agradecem aos que compa-
tecerem a sste ato de fé cristã.

JOSÉ ALVES DE MELO

MISSA DE 7* DIA

t 

Lúcia Helena Freire de Melo, Maria do

Carmo Freire de Melo, Luiz Carlos de Car-

valho e familia, Aluiaio Freire ds Silvs o

familia, Maria Candida do Amaral s Cicera Rodri-

guee e familia, convidam parentes e amigos, para
assistirem emsnhã, dia 15, às 8:30, ns Igrejs do

Csrmo, a missa qus mandam cslsbrsr pele alma de

JOS& ALVES DE MELO.

JÜLIO MARAVITCH

MAURÍCIO

NOTA DE FALECIMENTO

Maria da Louidss Msuricio, Olhos, José Júlio Msuri-
cio Filho, Msuricio Neto, Msris de Lourdee Gsrmo-
(lio, Tánis Msuricio ds OUvsits, Ttrsss Msuricio de

Andradi, Ànftla Marta Maurício a Carmam Maurício da La-
cerds, |enras, norss, netos e bisnstos, t*m o doloroso dever de eo-
municsr o fsiscimento do médico Júlio Msuricio, ocorrido ootsm
(13) na cidads ds Joáo Pessos e convidem psrs seu sepultsmsnto,
ás 15 horss ds hoje, no Cemitério Ssnhor de Boa Justiça, sm Joio
P^aaoa, davando o fératro sair da capala do Hoapital Santa Isa-
bsi, ns Prsçs ds Indepsndéncis, naquela capitai. Deede já eps-
dscem eos qus compsrecerem s sste sto ds fé.

LUCIANO MARINHO

SWENSO FILHO

MISSA DE TRIGESIMO DIA

(30 

DIAS)

Luciano Marinho Swanao e família, con-

vi dam parentes e amigos para assistirem

s missa que mandam cslsbrsr, hojs dia

14, às 19 horss, na Matris ds Csss Forte e amanhã

na Igreja do Rosário sm Caruaru, às 07:30 horas.

Antecipadamente ajpradecem aos qus comps-

recerem s sste ato ds pisdads cristã.

GERALDO LAFAYETTE

BEZERRA

t

MAGNÍFICO REITOR - UFPE
NOTA DE FALECIMENTO

O Grupo Coneegnol por seus Diretoree e
funcionários vem participar da tristeza

que enlutou a família ds GERALDO LA-
FAYETTE BEZERRA com o ssu fslscimento on-
tem dia 13.04.83.

NOTA DE CONDOLÊNCIAS

(Dona CECY MARTINS DE SOUZA)

A Diretoria da FEDERAÇÃO DO COMERCIO
ATACADISTA DE PERNAMBUCO, apresenta ss
suas proAindas condolências eo ssnhor Rsginsldo
Medeiros ds Sousa, Prssidente da Federação do
Comércio do Norte e Nordeste, pelo falecimento de
sus querida esposa Dona CECY MARTINS DE
SOUZA.

OTAVIANO DE

QUEIROZ FILHO

(Otávio Júnior)

30» Dia

¦ 
Benigna Câmara de Queirós, Ione Ri-
beiro Dantas Queirós e filhas, Alfredo

,, 
Arruda Câmara Sobrinho, esposa e fi-

lhoe, famílias Queiras, Arrruda Câmara a Ri-
beiro Dantas convidam para a missa da 30>
Dia de OTAVIANO QUEIROZ FILHO - Otá-

j,*"* 
"umdlun celebrar, hoje,

( i IUCK A
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SÔNIA KREIMER

NOTA DE FALECIMENTO

Sua familia comunica, com peaar, o sau faleci-

XX mento, oçonrido ontem, a convida 
para o en-

v terro, que será realizado hoje, áa 10 horaa, no

Cemitério Israelita do Barro.

í
X



ESPORTES Recife, quinta-feira, 14 de abril de 1983 DIÁRIO DE PERNAMBUCO A-21

Federação Eqüestre faz

prova 
hípica em Caipira.

A nova diretoria da
Federação Eqüestre de
Pernambuco programa
para o próximo sábado
uma prova a ser realizada
em Carpina, no parque da
exposição de animais. Bm
seguida, o calendário do
hipismo anuncia o Torneio

;Tiradentes nos dias 22, 23

;e 
24 do corrente, com as

disputas se realizando nas

Ipistas do Caxangá e do Re-
-gimento Dias Cardoso.

A organização dessa
segunda etapa fica por
conta do próprio regi-
mento, do Caxangá e da

Associação Brasileira dos
Cavaleiros de Salto e com
à colaboração da FEP.

As provas de hipismo
vêm movimentando o Ca-
xangá semanalmente e as
mais recentes promoções
apresentaram um bom
Índice técnico. A prova foi
em homenagem ao cavalo

Líder, que apresentou os
seguintes resultados:

SÉRIE NOVOS

1' lugar - Aldemir Vi-

laça, com Sagrado; 2')

Major Ricarte, montando

Bornil; 3') Geraldo Ve-

chione, com Hot Time e
4') lugar, Gervásio Gurgel,
com o cavaloMalhur.

SERIE PRELIMINAR

1') Capitão Severino
Barbosa com o cavalo

Louis Phillip; 2») Augusto

Coutinho, com PUcomaio;

3') Severino Barbou, com

New Time e 4') Luciano

Alves, montando a égua

SL Taiga I.

SÉRIE PRINCIPAL

1' lugar - Augusto

Coutinho de Melo com o

cavalo Chico Rei; 2«) Lu-

ciano Alves, com a égua
SL Taiga II; 3') Tenente

Weldon Nogueira, com

Dillingçr e Luciano Mar-

ques Alves com SL

Baearat (empatados).
O ranking dos cavalos

e cavaleiros até o presente
momento envolvendo to-

das as disputas será anun-
ciado amanhã.

PINGOS AMADORISTAS

O hipismo começa a se difundir pelas cidades vizinhas. A próxima é Carpina

Rodada 

gigante 
de sakmsmo

com 
jogos 

do DEDpara sábado

jSport confirma 

presença

no torneio de hóquei: SP

^lEstá bem movimenl

tado o campeonato esco-

lar de futebol de salão in-

fantil, com equipes repre-

sentantes de mais de 60

O Sport confirmou

sua presença no Torneio de

Hóquei promovido pelo
Clube Internacional de Re-

gatas de Santos, entre os

dias 15 e 23 de maio, em

homenagem ao aniversário

do clube santista. O evento

contará, entre outros, com

as equipes do Sertãozinho,

campeão sul-americano do

ano passado, Palmeiras,

Portuguesa de Desportos

(atual campeã brasileira) e

clubes da Argentina, Chile

e Portugal, maiores escolas

do hóquei no mundo.

Segundo Badu, dire-

tor de hóquei rubro-negro,

o Sport se fará presente
nas categorias mirim e

adulto, havendo ainda a

possibilidade para se levar

a equipe pré-mirim. Para

ele, o quadro leonino está

em condições de repetir

a boa participação do

ano passado, quando

classifícou-se em segundo

lugar, no adulto, pois
conta em suas fileiras com

atletas que participaram
dos últimos eventos inter-

nacionais, pela equipe do
Brasil, como é o caso de
Fred, Júnior e o goleiro Ro-
naldo Passos. Pelo mirim,

o Sport tentará o bicam-

peonato do torneio, com
amplas possibilidades.

TREINAMENTO

Procurando fazer uma

boa campanha no Torneio,

os rubro-negros conti-

nuam treinando diaria-

mente, das 19:00 ás 23:00

horas, sob o comando de

Fred Perman, na categoria

mirim, e Walter Araújo, no

adulto. A dedicação, união

e a tradicional garra que
caracterizam os atletas leo-
ninos são'os motivos prin-
cipais para acreditar numa

grande participação no

evento. Segundo Júnior, o

Sport 
possui 

uma equipe

homogênea e quase todos

os seus atletas possuem ex-

periências internacionais,

que podem levar a equipe a

uma boa colocação neste

Tomeio.

Os atletas que deverão

viajar a Santos e que estão

treinando quatro horas

diárias são: Rodrigo Ges-

teira, Chico Rebelo, Bruno

Neves, Osvaldo Bastos,

Leonardo Agra, Luciano

Gesteira, Luiz Almeida,

Geraldo Melo e os goleiros
Francisco Melo e Aluísio

. Câmara, pela categoria

mirim, e Pita, Antonio, Ti-

bério, Júnior, Fred, Jorge,

Ângelo, Alcedo, além dos

goleiros Rogério e Ronaldo

Passos, pelo adulto. A pre-

paração está sendo reali-

zada na quadra de Hóquei

da Ilha.

07:48 Horaa
08:40
09:30
10:20
11:10
13:46 "

14:40
16:30
16:20 "

17:10

08:00 hora»
08:66

09:46 Horu

10:36 horas

11:26 horas

estabelecimentos de en-
sino das redes particular
e oficial. Todos os jogos
estão sendo realizados na
Universidade Rural, em

GRUPO AZUL - OFICIAL

S/A - Slmon Bolívar x
3/3 - Joio Bsrbslho x
2/A - Comp. Antonio Maria x
l/B - ApolAnio Sales x
2/B - Conda Peraira Carneiro x
6/B - Padre Osmar Novaes x
l/C - Beberibe x
2/C - Qercino de Pontes x
l/D - Banoa de Carvalho x

-2/d-Joeé Vilela x

DIA: 17 de Abril (Domingo)
3/A - Carlos Alberto C. Almeida x

-4/B - joio Emerenciano x

6/B - Alberto Toi. es x

- 3/C - Olfvio Montenegro x

GRUPO VERDE - PARTICULAR
-5/C-Slo Bento x Santa Bárbara

Dois Irmãos e a progra-

mação para o próximo

sábado está pronta e será

a seguinte:
>\

Ginásirf Pernamucano
Guedes Alcoforado
Trajano de Mendonça
Padre Machado
Eleonor Rooeevelt
Cândida A. Maciel
Artur Coeta e Silva
Lions de Parnamirim
Pedro Augusto Carneiro Leão
Emidio C. Albuquerque

Helena Pugó
Vencedor do Jogo Apolônio
Sales, x Padre Machado
Vencedor do Jogp Conde
Pereira Carneiro x Eleonor
Rooeevelt
Carmela Dutra

Com o objetivo de

analisar e definir as ações

das programações de

Educação Física e Des-

porto Escolar da Secreta-

ria de Educação, o De-

partamento de Educação

Física reunirá na pró-
xima 6* feira dia 15/04,

no período das 09:00 às

17:00 horas, técnicos de

Educação Fisica dos De-

partamentos Regionais

de Recife, área metropo-

litana, Vitória, Nazaré

Barreiros, Palmares, Li-

moeiro, Arcoverde, Ca-

ruaru, Garanhuns, Afo-

gados da Ingazeira, Sal-

gueiro, Floresta, Arari-

pina e Petrolina.

Serão abordados te-

mas relacionados com os

JOGOS ESCOLARES

ESTADUAL, DINAMI-

ZAÇAO DO ENSINO

DA ED. FISICA e EXA-

MES MÉDICOS NAS

ESCOLAS.

Na oportunidade o

presidente da Federação

Pernambucana de Bas-

quetebol, José Joaquim

de Azevedo divulgará a
sua programação de Inte-
riorização do Basquete-

boi de Pernambuco, que
terá uma participação
efetiva da Secretaria de
Educação através de sua

estrutura desportiva.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A

C.O.C. N» 10.803.492/0001-07

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhoras Acioniataa:

Cumprindo dispositivos legais e estatutários, apresentamos para julgamento de V.Sas. o Balanço e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 1982, e ficamos á disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Agradecemos ao público, ao comércio, á indústria e aos estabelecimentos de crédito, o valioso apoio recebido pelo nosso 
"DIÁRIO 

DE PERNAMBUCO".

Recife, 15 de março de 1983.
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ANTONIO CAMILO DA CORA
Diretor-Prwicknt*

OLAOISTONE JOgt VIKIHA BELO
Dirator-Owanta

IKNAIDK IAUOIA OB OUVBRA HL EnUOPIO BAIBOêA CABRAL FILHO
Contador TC. CRC-7513-PE.

LAGARTIXA

PRESTIGIA

O motociclista

Marco 
"Lagartixa"

Greco, aproveitando sua

estada no Brasil, correrá

domingo no autódromo

de Interlagos pela catego-

ria 350 especial, presti-

giando a abertura do

campeonato paulista que
terá ainda as classes de

ciclo motor 125 especial,

fórmula São Paulo e a

350 especial.

PRESTOU

HOMENAGEM

Numa partida de fu-

tebol amador em home-

nagem ao tenente-

coronel Mauro Resente,

novo comandante do Ba-

talhão da Policia de Cho-

que, o Barcelona, do Jor-

dão, ganhou da equipe do

2 de Janeiro por 4x2. Na

semana passada o mesmo

Barcelo aplicou 4x0 no 6

de Abril, mostrando que
não respeita os times que
têm nomes de datas.

NOVO EMPATE: 2x2

O time do Movido a

Álcool jogou e empatou

com o time do Sempre

Viva Futebol Clube e o

escore foi igual: 2x2.

CICLISMO NO

GERALDAO

A Federação Pernambu-

cana de Ciclismo anuncia

para o próximo dia 21 de

abril mais uma prova
ciclística no Geraldão.

Na de domingo passado,
em homenagem a Gilvan

Brandão, a diferença do

Santa Cruz para o Sport

ficou na margem de 22

pontos contra 7.

BASQUETEBOL

NOS AFLITOS

Dentro das comemo-

rações do mês de aniver-

sário do Náutico, a Fede-

ração Pernambucana de

Basquetebol realizará

um torneio nos dias 15 e

16 do corrente, com o ani-
versariante e mais Sport,

Unicap e AABB, na cate-

goria adulto masculino.

Na sexta-feira os jogos
serão a partir das 19 ho-

ras e no sábado, à tarde.

CONFIRMADA

VINDA DE ÁRBITRO

Está confirmada a
vinda do árbitro interna-

cional Manoel Silva Ta-
vares, da Confederação

Brasileira de Basquete-

boi, para ministrar um

curso para os apitadores

pernambucanos.

ABCDOTURFE

a \ - Apesar do significativo número de

J\ 1 animais registrados no Projeto de Ins-
' 

crição do Jóquei Clube de Pernam-
buco, e em condições de correr, a Comissão de
Corridas vem encontrando todas as semanas a
maior dificuldade para organizar os programas
normais, mais parecendo estar havendo uma in-

justificável falta de cooperação ou mesmo desin-
teresse de alguns proprietários em inscreverem

seus animais. Há duas semanas que os progra-
mas têm saído na 

"marra", 
e isso não é bom,

pois pode interromper a ótima fase que o turfe

pernambucano vinha e vem atravessando. Va-
mos esperar que tudo não passe de coincidência,

e que na próxima a uma esteja com um número
suficiente de inscrições para a formação de um
ótimo programa.

n \ - A Comissão de Corridas analisando

I» 1 as irregularidades acontecidas no úl-
' 

timo domingo, resolveu suspender por
30 dias o treinador Samuel Silva, pela diversi-
dade de atuação de A-Laô, nas corridas do dia
03, quando a filha de Ancestor fez um percurso
horrível, toda escondida, para finalizar em ter-
ceiro e, no domingo 10, com uma então sur-

preendente vitória, tendo este fato gerado inú-
meras críticas nos bastidores. A CC apurou a res-

ponsabilidade do treinador, que foi apenado
com 30 dias, insignificante para a gravidade do
delito.

O bridão cearense Nivaldo Andrade

1 voltou a Madalena, e domingo passado' 
reapareceu oficialmente, montando

para o Stud Gem's. Andrade aceitou um convite

de Luizhélio Barreto para ser a primeira monta

da coudelaria, e já neste domingo deverá conse-

guir mais algumas montarias, além dos cavalos do

Stud Gem's, inscritos em número bem razoável.

Vão correr nada menos que três animais, o es-

treante Queir e mais Fananto e Top Cross.

t-v\ - O ex-jóquei gaúcho Eni Oliveira, sem

\J I favor um dos mais completos freios que

já atuou na Madalena, resolveu se de-

dicar a uma nova profissão, a de treinador. Vai

assumir as cocheiras que pertenceram ao ex-

treinador João Gualberto Sobral, já tendo vários

animeis prometidos para ele treinar. Só o Stud

Boa Viagem vem com três ou quatro corredores

e o Stud Lulausa também já contactou com Eni,

devendo adquirir um ou dois animais, de saída.

Eni já está providenciando junto à Comissão de
Corridas a sua nova matricula de treinador.

Tji\ - O Luizhélio Barreto ainda está, entre.

¦Ei I outros, com os sete animais chegados

recentemente do Rio, para vender. São

eles: Barroc, por Florentin em Brigitte II, m. c.

sete anos; Buggy, por Daddy R. em Xilaria, m.

c. seis anos; Equity, por Hawaian Strong em

Susiane, f. c. três anos; Fiorucci, por King's Ar-

cher em African Sun, m. c. seis anos; Queir, por
Hawaian Strong em Poranduba, m. a. três anos;

Rolland Petit, por Fonemenal em Roldana, m.

c. três anos; Tuco Tuco, por Cuore em Vida

Suave, m. a. quatro anos. Estes animais estão

alojados nas cocheiras de Alcione Barbosa, na

Vila Hípica da Madalena, onde os interessados

poderão obter melhores informações e examinar

os cavalos.

¦pV - Inúmeras reclamações nos chegam

J; I com respeito à lisura como é feito o Ar-
' remate 

"Saberé", 
localizado no setor

das Gerais. Domingo passado sentimos na pró-

pria pele o dissabor de por pouco não levar uma
"cabeçada" - 

que só não aconteceu por termos

gritado logo e em bom tom -. O golpe foi sus-

penso no ar. O novo diretor hnanceiro Arivaldo
Santana já tomou ciência e disse que vai se reu-

nir com Joaquim Solon de Azevedo, da Casa de
Apostas, para juntos encontrarem uma solução

para o problema. O certo é que com esses cons-
tantes 

"erros", 
os turfistas estão se afastando e

o movimento deste arremate vem caindo nas úl-
timas reuniões, o que hão deixa de ser lamentá-

vel.

\ - Um conhecido valentão sócio do JCP

1 e que já esteve envolvido em vários ca-' 
sob de agressão dentro do hipódromo,

no último domingo voltou a fazer das suas. Se-

gundo a denúncia recebida, tentou agredir um
doa responsáveis por um doa Arremates, só por
este ter cobrado um 

"vale" 
deixado pelo suposto

"brabão". 
A diretoria jA tomou conhecimento

do fato.

Arivaldo Santan domingo jA estava

JJ1 
exercendo severa vigilância na entrada

/ do hipódromo, poia tem muita gente
que vai ao Prado, joga somas altíssimas por
fora, no famigerado jogo paralelo, e se nega a pa-
gar a entrada, cobrada no valor insignificante de
Cri 200,00. Muita gente boa foi flagrada sem

pagar sua entrada, incluisve um casal que foi
cobrado mas se fez de 

"bicão" 
e não pagou.

i
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no próximo sábado
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BRASÍLIA - Além dos jogos 2 (Hungria
x Luxemburgo) 12 (Tchecoslováquia x Chi-

prel e 13 (Romênia x Itália), a Federação
Portuguesa confirmou a antecipação de
Amora x Benfica, n^ 4, e Sporting x V. Se-
túbal, n" B - totalizando cinco jogos para
sábado, pelo teste 645 da Loteria Esportiva.
Para facilitar o caminho dos 13 pontos, o
apostador tem 10 favoritos destacados: Polo-
nia, Hungria, Porto, Benfica, Sporting, Atlé-
tico Madrid, Sevilla, Real Madrid, Barce-
luna e Tchecoslováquia.

As apostas terminam nesta quinta-feira,
as 22 horas, em todos os revendedores cre-
denciados pela Caixa Econômica Federal,
exceto em São Paulo e Brasília (Plano piloto)
onde o prazo vai até as 20 horas. De acordo
com levantamento são as seguintes as últi-
mas dicas para o Teste 645 da Loteria Espor-
tiva:

- POLÔNIA x FINLÂNDIA - Copa da

Europa de Seleções. Jogo pelo grupo 2 da

Copa Européia, em Varsóvia, onde a Polônia,
terceira colocada no Mundial de 1982, deve
vencer com facilidade a fraquíssima repre-
sentação da Finlândia. No último jogo: Polo-

nia 3x2.

- HUNGRIA x LUXEMBURGO -

Copa da Europa de Seleções. A disparidade
de forças não deixa dúvidas quanto ao franco

favoritismo da Hungria sobre Luxemburgo,
ainda mais em Budapeste. O jogo é pelo
grupo 3 da Copa Européia. No encontro mais

recente: Hungria 6x2.

- PORTO x MARÍTIMO - Campeo-
nato português - O Porto continua navice-li-
derança, com quatro pontos atrás do Ben-
fica. Seu adversário, o Marítimo, de Fun-
chal, continua ameaçado de cair para a se-

gunda divisão. No último jogo: 0x0.

AMORA x BENFICA - Campeonato

português. Mesmo no campo adversário, que
está praticamente rebaixado para a segunda
divisão, o Benfica não deve encontrar dificul-
dades para manter a liderança e a diferença
sobre o Porto, ainda que venha de um em-

pate surpreendente com o Rio Ave. No en-
contro mais recente: Benfica 4x2.

- SPORTING x V. SETÚBAL - Cam-

peonato português. No Estádio José Alva-
lade, o Sporting tem obrigação de se reabili-
tar da surpreendente derrota para o Boa-
vista, domingo passado. O Setúbal está numa

posição intermediária e náo chega a repre-
sentar perigo. No último jogo: 0x0.

- RIO AVE x V. GUIMARÃES - Cam-

peonato português. Credenciado pelo empate
com o Benfica, em Lisboa, o Rio Ave poderá
melhorar ainda mais sua posição. O Guima-
rães. que vem de quatro empates consecuti-
vos de 0x0, tem como objetivo manter a

quarta colocação. No encontro mais recente:
V. Guimarães 2x0.

- ATLÉTICO BILBAO x REAL SO-
CIEDAD - Campeonato espanhol. Esta é a

penúltima rodada do campeonato e o Atlé-
tico Bilbao mantém-se firme na vice-
liderança com um ponto de diferença do Real
Madrid. A Real Sociedad, apesar de ser a
base da Seieção, está muito mal. No último

jogo: lxl.
S. GIJON x ATLÉTICO MADRID -

Campeonato espanhol. Invicto há seis jogos,
numa ascensão impressionante, o Atlético
vai a Gijon na condição de favorito, podendo
ficar com a terceira colocação, superando o
Barcelona. O Gijon é um time que joga na re-
tranca. No encontro mais recente: Atlético
2x1.

- SALAMANCA x SEVILLA - Cam-

peonato espanhol. Duas equipes com posição
definida no campeonato. O Salamanca está
em 11" lugar, sem perigo de cair para a se-

gunda divisão. O Sevilla, do brasileiro Pinti-
nho, divide a quinta posição com o Zaragoza.
No último jogo: 0x0.

W REAL MADRID x 09ASVNA -

Campeonato espanhol. Na reta final do cam-

peonato. o Real Madrid cumpre seu penúltimc
compromisso diante de um adversário muito
fraco, sem qualquer chance. Aqui não tem
como marcar contra a coluna um, muito em-
bora o Osasuna tenha vencido no jogo do
turno, por 2x1.

11 - BARCELONA x LAS PALMAS -

Campeonato espanhol. Nem César Luís Me-

notti conseguiu salvar o Barcelona, afastado
da luta pelo título com a derrota para o Bil-
bao. E ainda está ameaçada de perder a ter-
ceira posição para o Atlético Madrid. O Las
Palmas, entretanto, não representa qualquer
perigo. No último jogo: Las Palmas 2x1.

12 - TCHECOSLOVÁQUIA x CHIPRE
- Copa da Europa das Seleções. Noe três jo-
gos que disputou nesta Copa, pelo grupo 5, os
tchecos empataram todos. Em relação ao da
Copa da Espanha, o time está mais fraco. O
Chipre é a grande surpresa deste grupo, uma
zebra da melhor qualidade. No encontro
mais recente: lxl.

13 - ROMÊNIA x ITÁLIA - Copa da
Europa de Seleções. Outro jogo válido pelo
grupo 5, em Bucarest, onde a Itália tentará
sua primeira vitória desde que conquistou s
Copa do Mundo. A tarefa, entretanto, nâo
será fácil, pois a Romênia está bem e leva a
vantagem de jogar em casa. No último jogo:
0x0.

GP da França: o teste do turbo
LE CASTELET,

França (por Osvaldo Cie-
zar, da AFP) - A pri-
meira prova da tempo-
rada européia de Fór-
mula Um, o GP da
França, a ser disputado
domingo próximo, o Cir-
cuito Paul Ricard, permi-
tira determinar com exa-
tidão se oe carros com
motor turbo dominarão o
campeonato mundial
1983 da categoria.

Este circuito de
5,810 km, um dos mais
seguros do mundo, com
sua reta mistral (2 km de
extensão), seus trechos
lentos e rápidos, difíceis
tanto para os carros como

para os pilotos, será a

prova de fogo para todas
as equipes.

A primeira vista a
luta deverá ser travada
entre os motores turbo,
uma lista sem sombra de
dúvidas encabeçada pela
Renault, seguida de perto
pela Ferrari e Alfa Ro-
meo, rivais italianos, pe-
los ingleses Toleman e

pelos anglo-germânicos
Brabham com motor
BMW. Em compensação,
os adeptos dos motores
convencionais poderão
ver em ação os novos mo-
tores Ford Cosworth
DFY, com uma potência
de 555/565 HP.

Esses motores, mo-
dificados por Keith
Duckworth, têm um mo-
vimento de pistão ultra-
curto, o que pode melho-
rar ainda mais a duração
e a resistência que distin-

guiram até agora os mo-
tores tipo DFV, de ape-
nas 515/520 HP em suas
versões mais potentes.

Os Williams do cam-

peão mundial Keke Ros-
berg e do francês Jacques
Lafitte e talvez os Mela-
ren de Niki Lauda e John
Watson, serão equipados
com este novo motor.

PEQUENAS EQUIPES

O teste interessa

particularmente aos
construtores que utilizam
os motores turbo, mas
também aos das peque-
nas equipes que sentem a
impossibilidade de con-
tar com motores cuja po-
tência se situa a quase
100 HP abaixo do turbo.

Os esforços da Re-
nault para inscrever seu
novo carro RE40, que ob-
teve fraco desempenho
na estréia em Long Be-
ach, constituem também
um elemento de análise

para os especialistas, en-
tre outras razões porque
ainda consideram a
equipe francesa uma
séria candidata ao título
mundial desta tempo-
rada.

O desempenho das
Ferrari também desperta
curiosidade, pois ela é,
sem dúvida, a equipe
mais prejudicada pelo
novo regulamento que
decretou o fim do efeito
de solo.

Nessa mesma pista,
durante os treinos do
Grande Prêmio do ano

passado, o iniciante Pa-
trick Tambay conquistou

de uma só vez a conside-
ração dos técnicos e me-
cánicos de sua equipe - a
de outras - ao conseguir
na reta do mistral ums
velocidade de 346 km por
hora.

As ambições de
Tambay cresceram desde
então, e seu objetivo -

como o de seu compa-
triota e companheiro de
equipe René Arnoux,
vencedor em 1982 com
uma Renault - é deixar
seu nome gravado na his-
tória do Grande Prêmio
nacional.

Sem deixar de lado o
francês Alain Prost, o
norte-americano Eddie
Cheever e seus novos Re-
nault, os homens da Fer-
rari apontam os Brab-
ham BT52 com motor
BMW turbo, pilotados
pelo brasileiro Nelson Pi-

quet e pelo italiano Rie-
cardo Patrese, como seus

principais adversários.
Piquet, ao conquis-

tar o GP do Brasil na pri-
meira apresentação do
BT52, em 13 de março úl-
timo, fez uma demons-
tração do rendimento que
pode ser obtido
combinando-se o motor
alemão e o chassis cons-
truído por Gordon Mur-
ray, aue proporcionam
além disso uma evidente

pilotagem tática e estra-
tégica.

O simples fato de
mencionar Murray e
Brabham obriga a que se
considere o atual assunto
crítico da Fl: o reabaste-
cimento durante a cor-
rida.

Como a Brabham e a
Williams, que emprega-
ram este método em Ja-
carepaguá, várias equi-

pes se apressam em utili-
zar este recurso minucio-
samente calculado e de-
senvolvido por Murray.

A relação inclui se-

guramente a Renault e,
muito provavelmente, o
ATS de Manfred Winke-
lhock, as duas Ferrari e,
caso sejam concluídos to-
dos os ajustes neces-
sários, os Alfa Romeo e
Toleman de motor turbo,
bem como os Tyrrel e
McLaren de motores con-
vencionais.

Por outro lado, as

grandes dimensões dos
boxes de Paul Ricard ofe-
recerão uma margem de
segurança maior do que
se obteve até agora, em
uma operação onde mui-
tos temem uma catas-
trofe como a que poderia
ter ocorrido em Jacarepa-

guá com Keke Rosberg,

que escapou ileso de um

princípio de incêndio.

O acerto que cada
equipe conseguir nos rea-
bastecimentos será vital

para o resultado final, es-
timam os especialistas.

Nesse sistema, a
Brabham larga com van-
tagem, pois seus mecâni-
cos são capazes de rea-
bastecer o carro e trocar
os quatro pneus em me-
nos de 20 segundos, o que
é uma arma suplementar
â disposição de Piquet e
Patrese.

Franz Beckenbauer

pede à Fifa para que
Mundial seja nos EUA

HAMBURGO, A-
lemanha Ocidental -

Franz Beckenbauer,

ex-jogador da Seleção

nacional de futebol da

Alemanha Ocidental e

de várias equipes, in-

clusive o Cosmos, de

Nova Iorque, ao qual
acaba de voltar, fez

apelo, ontem á Federa-

ção Internacional de

Associações de Futebol

(Fifa) para que a pró-
xima Copa Mundial de

198fi spja disputada

nos Estados Unidos.
"Os 

norte-

mericanos podem or-

ganizar esse torneio

perfeitamente", disse

Beckenbauer, atual-

mente treinando no

clube SV de Ham-
burgo, antes de retor-

nar ao Cosmos, subli-

nhando: 
"eles 

são

campeões de organiza-

ção'. 
"Lá 

existem to-

das as condições e o

Pais é entusiasta",
acrescentou Becken-
bauer, detentor do re-

corde de 103 partidas

pela Seleção de seu

pais e que se retirou do

futebol alemão em ju-
nho passado.

Ele e o ex-

Kisidente 
do Cosmos,

fael de La Sierra, fi-

zeram apelo as autori-

dades da Fifa 
para

irem aos Estados Uni-

dos com a finalidade

de vistoriar todos os lo-

cais e estádios que o
País pode oferecer

para Copa.

Os dois se mani-

festaram desaponta-

dos com a rejeição por

parte da Fifa do pe-
dido dos Estados Uni-

dos para sediarem a

Copa e sustentaram

que a razão dada - as

vastas distâncias que
as equipes teriam que

percorrer entre os está-

dios dos litorais Leste

e Oeste pode ser su

perada.
"Os 

grupos pode-
riam ser organizados

de modo que não hou-
vesse tantas viagens e
se poderiam encontrar
formas de levar torce-
dores ás partidas", ar-

gumentou o alemão.

A comissão orga-
nizadora norte-
americana sugeriu 12

estádios para o Tor-
neio Mundial, quatro
deles com grama arti-
ficial. Sierra disse que,
ao custo de cerca de
300 mil dólares, os gra-
mados artificiais pode-
riam ser substituídos e
um total de 23 estádios

poderia ser conside-
rado para que, se ne-
.-essário, a Copa fi-
casse restrita ao litoral

Leste. 
"Todos 

os está-

dios têm capacidade

para mais de 50 mil
torcedores", acrescen-
tou.

Comissão de Esporte será criada
BRASÍLIA - O de-

putado Márcio Braga re-
uniu a Imprensa, ontem
á noite, na Churrascaria
do Lago, para informar

que apresentará, hoje, na

ria do esporte, do turismo
e do lazer, propor medi-
das legislativas nas áreas
de sua competência, par-
ticipar, como observa-
dora, de todos os eventos

remuneração dos dirigen-
tes", afirmou Márcio
Braga.

Na noite de terça-
feira, um encontro de
mais de 80 deputados

Oliveira, á* Minas -Wil-

son Piazza, e de São
Paulo - Gilmar das Ne-
ves, mostrou-se favorável
á redução do prazo para
concessão do passe livre.que apresentará, hoje, na dora, de todos os eventos mais de 80 deputados concessão ao passe livre.

Câmara dos Deputados, esportivos, dos empreen- desportistas, ou seja, Advogada e professora de

o projeto que cria a Co- dimentos turísticos e dos ex-presidentes, ex- Direito Penal, a ministra

 Permanente de
Esporte, Turismo e La-
zer, o que seria um pri-
meiro passo para a cria-

ção do Ministério para
essas áreas de atividades
específicas.

O projeto terá como
relator o deputado Pau-
lino Cícero (PDS-MG) e
caberá á comissão, se-

gundo o projeto, opinar
sobre assuntos relativos a
esportes, turismo e lazer,
oferecer perspectivas de
aparelhamento e melho-

programas oficiais de la- dirigentes de clubes, jor-
zer julgados de seu inte- nalistas e cronistas, fo-
resse. ram traçadas as diretri-

Márcio Braga expli- zes para atuação dessa
cou que a criação da Co- Comissão Permanente de
missão é um primeiro Esporte, Turismo e La-

3 para a mudança da zer.
„p.slaçáo esportiva bra-
sifeira. A idéia, conforme
explicou o deputado, é de

permitir maior liberdade
de ação e flexibilidade
aos dirigentes. 

"O 
futebol

do Brasil tem que ser ad-
ministrado a nível em-

presarial, inclusive com a

PRAZO

RIO - A ministra da
Educação, Esther de Fi-
gueiredo Ferraz, no en-
contro que manteve com
os representantes das
Agaps do Rio, Gilberto de

da Educação considera a
instituição do passe um
cativeiro, um procedi-
mento desumano, mas
reconhece que os clubes
também precisam de ga-
rantias. Por isso, defende
uma posição interme-
diária, que não sugere a
extinção do passe - a prl-
meira reivindicação dos

jogadores, na proposta de

alteração da Lei do

Passe. Mas o caso conti-

nua sem solução.
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NP vslor - 8.840.00 prot. - 8*7.741/1

Apnsenunu - Lossneo 8/A Cnd. Finenc. o lav.

D..«lor - ANTÔNIO MEOU FRAGA
DP vslor - 21.000,00 prot. - 888.918/5
Apneenunu - Benco do Eetedo de Alaaoee S/A

Ilevedor FERNANDO ANTÔNIO DE ANDRADE P I.I8BOA

Dl» valnr 7fi.M9.00. Prut. «7.903/B

Aprrior.nl. Banco Men.MII m Soo Paulo 8

Devedor FOTO FILME COM E SERV LTDA

IIP valnr K1.Í0O.OO. Pm. - 868.118/1

Aprsssmtsni. Bredesco S/A - Cvntnl de Pm»

Ifcsed,,, FRANCISCO 8AV10 RODOVALHO

DP v.lor - :W.ono,00. Pm. - »<0™,. 
.. _

Airrrs.nl.nl, Benco do Ne do fem S/AAO C

llrvrrlor KRANCTVALDO DE ARAÚJO UMA
\l> 1.1,» U.W0.0O. Pm. - 8*1.737/8
Aprwentante Banco EconAmlco S/A-AC Imperador

Invado, FRUT FLY COM LTDA
DP vsk» - 18.782.10 Pm. - aW.Ott»

Apmentanlc A Carneiro da Slh-a e Who

Dssedor GANDHI SOARES BARCANUFO

DP Velor 6.000.00 Pm. M.040/0

Apneenunu Benco do Eeude do Rio Oronds do Nona

Devedor GTE E PROJETOS INCORPORAÇÕES LTDA

DP vslor ¦ 4:1 761,00. Pm. - 88..63Í/7
Apms.nt.nl. Comind S/AAO Rin Brenco

Devedor C.ERALDA HOFFMAN CASADO

Devedor MARIO OOMES DE SOUZA

DP Velor - 18.700,00 Pm. - 084.8787.

Aprmnl.nl. Banco lua S/AA, Bo Viola I

D. rd„r GERALDO ALEXANDRE DA SILVA
IP valor 8.480.01. Pm. - 181.743/0

to B.nort. S/A - Socob Recife

Dodor (IILBERTO VAL0IS
DP velor - 12.000.00 Pm. - ran.082/4
Aprn.nr.nr. Bendep. S/AA. Soo Joel

„„ 
"mem HEITOR JOSB COELHO LACERDA

NP valr» - «.000.00. Pm. - mmvt
Api-etwntante Banco Credireal S/A-AO Centro

Divssjor HEITOR JOSÉ COELHO UCERDA
NP valor «..000,00 Pm. - 888.821/2
Aprewntante Banco Credireal 8/A-Ag Centro

l>..rd„r HII.SO DF. SOUZA BARBOSA
LU' valor M.l 5.1,00. Prot. - 885.72*8
Apm.nr.nl. Finenciedon OM S/A Ctl Fin IN

uevMor IBUHA UUIT.PROD AU B DO NORDESTE I.TDA
DP v.l„r - «7lr.MI.24 Pm. - 888.487/0
Apmtntante Planou S/A Plásticos Ooyana dn

Devedor IBURA DIST. PRODS. AUM. BEB. NOROESTE LTDA
DP valo. - «0 113.00 Pm. 888.488/1
ApttMn.ai.ts Vlairon 8/A PUatlroa Ooyana dn

Inved,» IBIRA DIST PRODS AUM BEB NORDESTE I.TDA
DP velo, - 808.3)0.00 Port. 8*8.088/0
Apneenunu Benco Neclorsel S/A - A*. Cisne.

DrvM,» IND R COM DE FERRAMENTAS E UNTF.NSII.IOS
DP valor - 40.300.00 Pm. 888.IM7/»
Aprn.nr.nt. Ronco Men. do Brs.il S/A AO PA

llrvedi» JANETE COSTA DE MELO
DP v.lor - 111.800,00. Pm. - 8*8.288/1
Apra-wntante Hradeecn S/A - Central de Protes

Devedor JANETE PONTES
DP valor - I7.MO.00. Pm. - ¦ 121/8

cn Nacional S/A-AO Cásanná

dp XmT^*m>*lT»' 
cm)™M

Apmentante Banco do NR do Brasil 8/A-AO M

D.»edor JOAB TRANSPORTES LTDA
UP v.l„r - 4SO.000.00 Pm. - 866.1IH/7
Apre-enisnte Unihancn S/A União dc Bancos B

Ijrvrrdor JOAL COM E REPRESENTANTES LTDA
NP ..Ir» - 2.000.000,00 PTO. - mm/t
Aprosentanti Ha ride pe S/A-AO Csiangá

l).vri„, JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA NEVES
IIP v.h» 2u.roo.00. Pm. - Ml.864/2

DP valor - 4.780,31 Pm. - 888.241/*

Apnsenunu - Bend.pi S/A - oi Boe Vleu

Apnssmunu - Busco do Breeil S/A - a| Met. Son

DevssJor BARBOSA E BRASILEIRA
DP velo, - 78.800.00 pm. - 887.184/1
ApnemtenU Bonerj S/A - o* Reel»

Dssedo. - BERTINA MODAS LTDA

DP velo. - 112.888.» pm. - 882.511/4
Apnsenunu Bredeeco S/A - Centrei de Prou.

Devedor - BERTINA MODAS LTDA
DP velor - 36.000.00 pm. 

- 888.812/4
Apnssmunu Benco do Bnsil S/A - S| M

Uerrerl.» HKHTINA MODAS LTDA
DP vel» 82.WI.2rr pm. 

- an.OsVt
Aprmenunte Banco dn Brasil S/A ai

ta Banerj S/A - ai Bscih

Apmmt.nu Banco Cidad. d» Soo Paulo S/A

Devido, JOAO PAULO F DA SILVA
DP valor 88.874.82. Pm. - 888.221/4
Apnrr.nl.nt. Benco Cldede d. Slo Peulo S/A

Devedo, JoAo PAULO t DA SILVA
IIP velor - 104 780.31 Pm. - 888.218/0
Apns.nr.nt. Banco Cidad. d. Sin Poulo 8/A

Devedor .JOAO PAULO F DA SILVA
DP velor - 100418.A7 Pm 887 802/4
Apnuentanu Banoru S/A - Secob Rsclrs

Devedor JOAO PAULO F DA SILVA

DP velor I03.87l.8lt Pm - 888.828/3

Devedor JOAO PAULO F DA SILVA
DP velr» - 10B.817.». Pm. - 820.02»
Aprsss.nt.nt. Benco MeneMII da 88o Paulo S

Devedr» JOAO PAULO F DA SILVA
DP valor - 82.874.02. PM. -188.188/1

Apns.nt.nl. Benco Cldsds da Soo Poulo S/A

llevedr» JOAO PAULO F SILVA
DP vai.» 104 873.28 Pm. - M «38/3
Apm.nt.nr. Banco Merconlil de Soo Paulo S

D.VM,» IDSF. ISAC LEITE FILHO
XI' varre »J7S.OI. Pm. • mmm
Aprawntanie M.mtmalhar., finanetira S/A

Al IU)A DELGADO (iURGEL DO AMARAL
lt.IB3.00 pn». - 888.182/7

ntc Banco BsmMrantw S/A - *m Boa

,r KISE JORGE MONTEIRO
¦ ir vau* 2U.IHKM». 

""

Aprownlanle Manco rtVi
!¦"  iv. eae»27/t

Aprewntsntc Valbrae Kinsncetra S/A Cnd Fi.

D.vrd,» CARUIS SOUTO MAIOR BALTAR
NP vai,» 1157 IU..I0 pm. 888.707/1
Aprcwitanl» Bradaaco S/A - aa Caaa Amarais

Dnnlr» IHACON EMPREENDIMENTOS LTDA
lll* valor l4.riMI.MI prot. IWT.528/4
Aimeentanle Banorte S/A Secob Hacite

Drrvs.1,» 1 HACON EMPREENDIMENTOS LTDA
IH» vali* 2H.UMMHI prot. - SM W1/.I

Apmre Vale da. rneme. S/A Earer. Tor.

Ilrv«l„r JIISE MARIA DA ROCHA PONTES
1,1' ..I.IM.M Ins» 887TIV4
Apm.nl.nl. GM H/A Cn Fin In.

Devedor .11'I.ITA CtlRfKZ
NP vai,» IISI.OS1.01. PM. - 817 810/3

Apm i.uaai etojeaa. S/A - risco. Rsetk

Dcvro.» JIHANDIK I.UIZ BRAINEH
M-vsi.» i7a«M,i. pm mmm
Apftwnlanli Moniroalbank rinanfc-ra S/A

larvcd.» JIM'RUNO BEZERRA DF, MORAIS
dp v»h» i.iixi.or. Pm - aasiave
AiMvtwnUnt» Hanm Ur Brasileiro S/A

Devedor Kl K ASA I.TI1A
Hl',.I„, 114IMM» Pm. 888.78873

u InderO Bnsil Arns Mloerale L

Ur, or KIKASA I.TDA

AonrsenlanU (ia Aymon dc Crédito finam-

Devedr» COMI. HERTOL LTOA.
DP vel,» 18.283.» pm. - 888.380/1
Apm.nt.nl. Honro dr, Breeil S/A o. Centro

.»1'IIMI. I.EOTEX LTOA
•« in iwn.ni pm. aao.iw.
mlarsu Honro Hemerlndu. dn Brasil SV

... »em. 887

ApraacntaMc Hawn Amftica d» Mui M/A

Urvrd,» IIANIKI. rtOlJHKIUIHI IM SILVAaot.387/2
» BM - 88.187/1
cs, luu 8/A 0. Boe Vi

riednra (IM a/A Cred Fio le

n. Pm. «aairavo
Atm-w-nir-nir Hradcst» Nrft - Central dc Protes.

Iksssr.» LAURO LUIZ CONTE
lll'...» 1.00. Pna. • 887.808»
A|m*rnl«ni* Manco Mercantil dc 8An Paulo 8

Isrsrrk» LOURIVAL PEREIRA NUNES
VI' ,»l„r J I4II.OI l'r-,1 8.1.8.1/0

Arjneenunu H Umdarse Pu.. E-ermsd loto».

Ilrsrrl.» LUIZ ADOLFO ARAÚJO

up vai.» i47,u«i.oi. Pn«. ¦ menti

A|i«~i*tii»nle Cia N.*deslina dc Produto» Avi.

Urvrrl,» LUIZ AIKII.FO ARAÚJO

IH' sal,» «47 *J«l.lsl. PM. - 088.877/»

Apmrnl.nl. Cia NordMhss ds Prraetos Avi

llrvri.» I.UIZ AIH11.FO ARAÚJO

DI-..I.» j47.uti.oi.pm. iaa.aai/3

A,»nrolanl. Cia >J.rrAmÍBO d. PmrMM. Asrl

larnstr» I.UIZ AlHlIjro ARAÚJO

A|*wrriii*ite V\e S**tmmiM dc Pmhrina A«*i.

Ilevedor LUIZ ADOLFO ARAÚJO
IIP Ven» - 228.000.00 PM. - 8TJUIM

Apnesotonl. Cio U.dMIeo do tllfcm Asrl

UModr» UIIZ ADOLFO ARAÚJO

DP Vdor 247 880.00 PM. - 8Bl.arWInodoPl.dsiir 
A,

iim. mi» »iM*_m_egme
l**"m_?*amJmmUm>

27.278.17pm. ast.tan
• Honro m Breeil 8/A aa Csaue

lama,» KIIITIINA GRAflrA PAPELARIA STAR LTDA
IIP ve.» 27. 340.O1 pM. . 8a7.07IAJ
Aprmmam. Hanr. Solta «VA.

l»srH.»lsl>VAN DA SII.VA NUNES

XI'vel.» rjwii.1 Pn* 88.W7A1

ApmM.rslr rsrmrlrp. SVA AG CrMm

Ursr*» KMHtKSA TrlAN*m'R

IH'v.1.» vil tentei l«n« ssnarevi

im. wa tATm2*jmmm»jHJn
IWVctm-*im.m*m.-emMm
AaiM.teel. mm» S/AA* Wo tmm

k» LUIZ DE SOUZA MENDES

larvrd.» KHIHAN MEDEIROS DA SILVA

ia- m* mmm i*. «7 «w
Aismrraemr Hmsro Inrhrrel SVA AG Crmm

llnrd,» KKXKSm FKKMKIRA CAVAMANTE FILHO

IH'v.1,» ¦OBl.iail-m ao>3llrTI

tfSmMsm VniiBHrnr Amo Heras Uda

IrrsTdr» KVKI.1XE KI.VIRA BARBOSA FERREIRA

;„• (ata I mo. Pne 884.840/4

Anmrarnur Itens. Reu S/A Atl Rno VMe M

ISrsrn» F V. IAU.AI.1S I.TDA

IS- von» raunuai PM n.t*JMI

ApmrnaMr Hoem ri" Bnr.1 S/A Atl Cm»

lance,» PAI1MA IIUEIHUI DE MIRAXDA
irroA. «1 «suai pm iwar/i

aaataaa *.«,- mm» 1 j*.

UT Vefc» - 3.888.88 Pm. - 888.817/1
Aereomonu Beaee Meemail de PI 8/

Desnste, LUIZ XAVIER OsROOBO
u- Vam - nasajatrioL - amau/7
At nu Soa» Oeste» Fato» s lese

Deseda M A LEOT

Urre*» MARIA ANITA CÂNDIDA BARBOBA

ZmmmmmmmmggSmm
rri^'»*rfV*
wa/ACssd.FtoeecelMe

¦^^'KSfjr*

Aprasentante Comind 8/A-Aff fiio Bran.i.

Drvedo, MERCADO DA CONSTRUÇÃO LTDA
DP Valo, - 18.272.00 Pra. - SB8.S82/0
Apnsenunu Benco Cndlnel S/AA. Cntro

Devedor MOISÉS V1CTOR DE OUVEIRA
NP Valor - 10.000.00 Pm. - 884.872/7
Apnsenunu Benco IUÚ S/AA. Bee VleU 38

Devedor NANCV MACIEL DE MENEZES
NP Velor - 8o.070.S7 Pra - 882.874/3
ApnemtenU Benco Nacional S/AA. Boa Viaa.m

Devedor NARCISO CÂNDIDO DB ARRUDA
DP Velo, - 20.000,00 Pra. - 888.113/7
Apnsenunu Bsnco Neckmel S/AA. Cosortf.

Durado, NORDESTE OPERAÇÕES SUBAslUATICAS LTDA

DP Velor - IS.4tO.00 Pm. - 888.817/4
AprewntanM Banco Credireal S/A-A* Centro

Apreccntanu Banco InUmaclonal 8/A

r OUVIO DE ARAÚJO FILHO

Drvrxlor ORLANDO TEIXEIRA UMA

DP V.H» - 11.016,00 Pm - 887.782A)

Apmsnunu Benoru S/A - Secob rUcil.

Invcdor PAULO DE DAMASCO OUVEIRA RODRIGUES

Drvedo, PAULO DE SOUZA BORBA

NP Valor - 38.300,00 Prot. 

AprccantanU Cia Aymora Crtdlto Finencl

Devedor PAULO GONÇALVES CARNEIRO
 sm -888.14*»

S/A - Central dc Protesto
DP Vsk» - 27.100.00 Pm - 888.14*»

Ilevedor PINHEIRO ABREU LTDA

DP Valor - 87.888,00 Pm - 887.888/0

Apceeenunu Banco IU0 S/AA. Boa Vleu 38

Devedor RAIMUNDO FERREIRA NETO

DP Valor - 5.500,00 Prot. - 887.262/0

Apnsenunu Banco Men do Breeil S/AA, N

Devedor RAMOS FERRAGENS LTDA

DP Valor - 188.384,00 Prot. - 887.820/0

Apm.nt.nt. Benco Mm.ntil de Soo Peulo 8

Aprennunu Bsnco MerconUI do Soo Peulo S

Devedr» RENATO FERNANDES LOPES

S^^BUftoBSS...-

,U Bentrial S/A Crtdito Fin • Inv

Devedor RENATO FERNANDES LOPES

NP Velor - 4.543.00 Pm. - 887.348/1

Apneenunu H.nin.l 8/A Credito Fin e Inv

Drvodor RENATO FERNANDES LOPES

NP Velo, - 4.143.00 Pra. - 887.344/1

Apneenunu Bentriel S/A Credito e Inv

Devedor RINETE MARIA DA SILVA

DP Velo, - 114 420.81 Pm. - 8*8.342/4

Apnssmunu Bnrkoco 8/A - Csntnl de Pmesu

Drvedo, ROBERTO MAIA LTDA

DP Valor 8.500.00 Prot. - 882.828/8

Apresentas» Bndesco S/A - Centrei de Pranto

Dsvedo, ROSA E ROSA COM K REPRESENTAÇÕES LTDA

DP Vslor - 37,110.00 Prot. - 8*7,044/8

Apm.nt.nu Bendep. S/AA. Slo Jo.

ro IUÚ S/A-Al Boe VIMO 31

Apneenunu Bentriel S/A Crtdlto Fin . In.

u Bentriel S7A Crtdito Fin • lev

Devedor SEBASTIÃO CESARIO VIEIRA

Devido, SEBASTIÃO CESARIO VIEIRA

NP Vslor - 103.840,00 Pra. - 887.317/7
Aom.nt.nt. Bentrial S/A Credito Fin • Inv

Devedor SEVERINO JOSÉ TIMÓTEO

IDevedt» SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO
NP Velo, - 88.801.00 Pra. - 881.018/6

Apreomunu Finenciedon Voikssss|«n S/A

Devedor SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO
NP Vetor - 68.201.00 Pm. - 886.017/8
Apnssmunu Finsnciedon Volensfen S/A

n GM S/A Cn Fin InApm

Devedor SILVESTRE GOMES OUVEIRA
DP Vetor - 4.000.JO »m - 884.780/8
Apnemunt. Banco do Brasil S/AA. Mu Boe

Devedor SILVIO SOUZA BRANDÃO
DP Velor - 2 800.000.00 Pm - 810.117/*
Apraemunu Benoru SVA - Secob Recife

Devedo, SISTEMA DE COMPUTADORES S/A
DP Velor - 26.880,00 Pm. - 8*7.087/1)
Apmenunu Bsnd.pl S/AA| Slo JoU

Drsedor SOARES MADEIRA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA

DP Vek» - 131 702.40 Pm - 888.181/6

Apneenunu Ubinci Barbou . Arhoeedo. Aa.

Devedor S0EC1A COM IND S/A
DP Valo, - 1 476.641.80 Pm - 88.300/1

Aprcsentanu Banco do Brasil S/A-Ai Centro

Dmdo. SÔNIA HELENA ROCHA BARBOSA
NP Valor - 88.422.00 Pm. - 687.331/3
Apnsenunu Bentriel S/A Crtdtto Fin e Inv

Devedor TADEU AGUIAR
DP Velor - 3.236.00 Pra - 687.264/8
Apmenunu Benco Merc do Bnsil S/AA. N

Drndo, TEC PAN COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Drvodor TELMA MARIA DE BARROS

DP Vek» -1000.» Pm. - STOtlr*
Donde, TERIZINHA DE J. FIOUEIREDO

pm.-arjieava

se 87AA. Sae Jeat

IP Velor - 10080.00 PM - 881.78472
Apnnnunu Remar Ecnseeske S/AAs kso vs,

Dendo. T1AOO DE SOUZA CAVALCANTI
NP Valr» - 30.8*4.10 PM. - 6*8 2*1/0
Ap Wl Urodnri S/AA. Coode Boe Vleu

Derrode. TRANSPORTADORA OCIONE LTDA
DP Vaa» - 04.400,00 Pm. - anjatn
A. Banco lUst 8/A-A. Bee Vleu 28

Dorreder TRANSPOSO COM Dl T*lAMs*tjllTM LTDA

m USINA BARÃO DI SUASSUNA S/A
der - 78.680.00 PM. - 188.170»
míssil toada». aVA-CoMeel So Pnsoau

m USINA SUMO DS SUASSUNA S/A
DP Vek. - 88.7ta.0B Pm. -

Devedr» ZILTAMIR 8. 80ARC* DB MAMA•— sa -mm*
ro OM OVA Cnd. Pm. lev

LC Vek. - 1J» MM» PM. - 8*1770/8
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Eat^Mfarido, vigoroso tagueiro do Sport e

Wdemai^^dsu^io reporter
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0 Estddio do Sete de Setembro estd em fate de conclusdo e as novas cadeiras, adquiridas recentemente , serdo colocadas futuramente numa grande festa
0 Estádio do Setembro eitá em fase de conclusão e as novas cadeiras, adquiridas recentemente , serio colocadas futuramente numa grande festa

Caixero diz 

que 

não há 

perigo 

Estádio do Sete

do Santa se dar mal no certame 
® redenção 

para
Para João Caixero não

há perigo de o Santa Cruz

causar insatisfações á tor-

cida nas disputas do cam-

peonato. 0 vice-presidente

do clube garantiu, na ma-

nhã de ontem, que vai ser

formado um time capaz de

conquistar grandes resul-

tados.

0 dirigente como uma

prestação de serviço ainda

FUNDO

ECONÔMICO DE

INVESTIMENTOS

CUC MK n' 47.177.8*4/0001-
53

ADMINISTRADO PELO
BANCO ECONÔMICO DE

INVESTIMENTO 8.A.

EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO

ASSEMBLÉIA UEKAL DE
CONDÔMINOS

O BANCO ECONO-
MICO DE INVESTIMENTO
S.A.. na qualidade de admi-
nistrador do FUNDO R-
CONOMICO DE INVESTI-
MENTOS, convoca os senho-
res condôminos para se reuni-
rem em Assembléia Geral a ser
realizada, em primeira convo-
ração, no dia 25 de abril de
1983, às 9:00 horas, em tua
Central de Administração de
Fundoe à rua João Bricola n°
39 - 7" andar, na cidade de São
Paulo, Estado de Sáo Paulo, a
fim de deliberarem sobre a se-

guinte ordem do dia:
1. Exame das contas do

Administrador do
Fundo, relativas ao
exercício de 1982 e dos
Balanços encerrados em
30 de junho de 1982 e 31
de dezembro de 1982,
acompanhados dos res-

pectivos pareceres doe
Auditores Independen-
tea;

2. Outros assuntos de inte-
resse neral.

São Paulo, 11 de abril de 1983

BANCO ECONÔMICO DE
INVESTIMENTO S.A.

José Maria Velho Cirna
Lima

Diretor

FUNDO

ECONÔMICO

157

CGCMF n' 47,177.886/0001-07

ADMINISTRADO PELO

BANCO ECONOMICO DE
INVESTIMENTO S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL DE
CONDÔMINOS

O BANCO ECONOMICO DE
INVESTIMENTO S.A., na

qualidade da administrador do
FUNDO ECONOMICO 187,
convoca os senhorta oondõmi-
noa para se reuniram em As-
etmbléia Geral a ser realizada,
em primeira convocação, no
dia 28 da abril da 1S83, «a
11:30 horas, em tua Central da
Adminiatraçio de Fundoe ã
rua JoAo Bricola n' 38 - 7* an-
dar, na cidade da Sio Paulo,
Eattdo da 81o Paulo, a fim da
deliberarem tokre a tefuinte
ordem do dia:

1. Exame daa contaa do Admi-
nistrador do Fundo, ralati-
vaa ao exercido do 1982 a
daa Balançna encenados em
30 da junho da 1962 a 31 da
daaambro da 1982, acompa-
nhadoa dos reapectivoa pare-

Audi Uma Indo-

São Paulo, 11 da abril da 1183

BANCO BCON0MICO DE
INVESTIMENTO S.A.

! Joaé Maria Valho Cirna

disse que a direção execu-

tiva tricolor está traba-

lhando no sentido de se li-

vrar da atual fase, muito

comum numa agremiação

de futebol: 
"Temos 

um

plano e já começamos a
cumpri-lo sigilosamente".

Das constantes reu-

niões que têm sido realiza-

das no Colosso, nada tem

vazado para a imprensa

em termos de fortaleci-

mento do time coral, o que

vem realmente preocu-

pando a galera da agremia-

ção, mas quanto a isso o

vice-presidente João Cai-

xero, informou:
- Estamos agindo e

vamos nos valer de todos

os meios para formar um

time à altura das nossas

tradições. Isto não é ape-

nas um pronunciamento
alentador e sim a pura rea-

lidade, enfim uma pro-
messa com convicção das

nossas possibilidades de

realizações.

O 
presidente 

Vanildo

Aires depois de lembrar

que não tem muito tempo

para as pretendidas tran-

sações, formalizou:
- Existe este pro-

blema, mas vamos superá-

lo de qualquer maneira, e

sobre o dinheiro para as

contratações de valores da-

remos um jeito como sem-

pre aconteceu.

ARPA E CHRIS PRODUÇÕES

Apresentam

MPB4STEMPO

Eleito pela critica o melhor show de 1982

Diretor — Benjamin Santo*

CURTA TEMPORADA

De 14 a 17 e 19 a 24

de <\l>ril às 21 horas

INOMMOS A VCNOA

TEATRO SANTA IZABEL

SHOW

Dia 16 (sábado)

24 horas no Hotel

Quatro Rodas (Olinda)

VARIO

COLABORAÇÃO

*

Diretor
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jutebol 

"matuto"

GARANHUNS - O
"Gigante 

do Agreste", é

assim que o jornal O

Monitor, de Garanhuns,

está chamando o estádio

do Sete de Setembro,

obra que cresce a olhos

vistos e que fará com que
o futebol do interior con-

tinue com um desenvol-

vimento muito grande. O

presidente 
Severino Al-

bino, quando da sua

vinda do Recife, na se-

mana passada, acertou a

compra de 1.500 cadeiras

de fibra de vidro para co-

locação na praça de es-

portes.
A venda dessas loca-

lidades, convertida em

papel, servirá de amorti-

zação junto ao Bandepe

para fazer face ao em-

préstimo contraido. O

Sete de Setembro, dentro

da sua modéstia, prepara
uma boa equipe para o

campeonato profissional
e muitas novidades pode-
rão ser apresentadas den-

tro de breves dias.

Talvez, dos novos, é

o único clube com condi-

ções de fazer bonito pelo
seu crescente progresso,

pois de acordo com o seu

primor de organização,

foi a única equipe a com-

parecer a todas as parti-
das, quer do campeonato

de juvenis, júniores ou

profissionais.

PARTICIPAÇÃO

A realidade é que o

Sete de Setembro vai se

tornando o orgulho do

povo do Agreste e mesmo

sem querer concorrer,

tudo indica que dentro

em breve estará dispu-

tando de igual para igual

com o Central a preferên-
cia do torcedor interio-

rano.
"Por 

enquanto o que
nós queremos é mostrar a

grandeza do Sete e isso

está a olhos vistos",

afirma Humberto de

Melo, representante do

clube na FPF.

A participação do

Sete é importante e suas

equipes compareceram a

todos os compromissos,

demonstrando a organi-

zação e o espirito despor-

tivo dos seus dirigentes.

VIBRAÇÃO LOCAL

Transcrevemos al-

guns tópicos de uma am-

pia 
reportagem do jornal

local O Monitor sobre a

obra de cimento armado

que será a redenção do

futebol daquelas bandas.
"Com 

cerca de 50%

da obra já pronta, o Está-

dio GIGANTE DO

AGRESTE de proprie-
dade do Sete de Setem-

bro Esporte Clube deverá

estar totalmente con-

cluido nos primeiros dias

do mês de maio havendo

até uma pretensão de

promover o jogo inaugu-

ral no dia 1' que é feriado

e facilitaria a realização

da grande festa que pre-
tende a diretoria do alvi-

verde garanhuense tra-

zendo para a nossa ci-

dade uma equipe de re-

nome como Corintinas,

Flamengo ou São Paulo.

INÍCIO

No inicio quando os

dirigentes do Sete de Se-

tembro resolveram apro-

veitar o terreno locali-

zado próximo ao distrito

Industrial de Garanhuns,

ninguém acreditou que
ali o 

"verdâo" 
pudesse

erguer essa obra gigan-
tesca que agora já é reali-

dade aos olhos de todos.

Com plantas nas

mãos, dados topográficos

do terreno e carregando

um sonho acalentado por
todos os garanhuenses, os

dirigentes setembrinos

foram ao Recife. Procura-

ram a Federação Per-

nambucana de Futebol

para inscrever o time no

Campeoanto Pernambu-

cano de Profissionais. No

Bandepe reivindicaram

os empréstimos e finan-

ciamento da construção

do seu Estádio.

O Dr. André de

Paula, Presidente do

Bandepe envolvido pela

persistência dos gara-
nhuenses e no desejo de

servir ao seu estado, veio

a Garanhuns e acabou se

entusiasmando com a

possibilidade do estádio

se tornar num dos mais

belos do interior nordes-

tino e até superior a algu-

mas capitais.

PARA 30 MIL

A capacidade do Es-

tádio do Sete de Setem-

bro é para 30 mil pessoas,
o que atende perfeita-
mente ás necessidades da

cidade e da própria re-

gião. Ainda de acordo

com dados de O

Monitor, fornecidos pelo
engenheiro Manoel de

Meneses Feitosa, a distri-

buição de público é a se-

guinte:

Sociais  3.000 pessoas
Arquibancadas 17.336 pessoas
Gerais 8.000 pessoas
Cadeiras 1.434 pessoas
Camarotes 120 pessoas
Tribuna de Honra 60 pessoas
Paraplégicoe 50 pessoas
TOTAL 30.000 pessoas

Ozir Ramos 
garanto

um time 
forte para

o campeonato ae 1983

O íbis vai armar

bom time. Quem garante
isso é o presidente Ozir

Ramos, que está entu-

siasmado com a condição

do seu clube, este ano, já
<)ue não vai haver des-

classificação. E passa a

estudar as várias propôs-
tas para a contratação de,

um treinador. Ficou es-

erando a dispensa de

onildo Vilanova, do

América, mas como isso

perai
Leori

não aconteceu, continua

no aguardo. Ozir diz que
nos anos anteriores não

partiu para altos investi-

mentos porque o clube só

atua de um mês a 45 diaa.
"Agora 

não, vamos jogar

até o fim do campeonato

e assim poderemos partir

para formar um bom

time. O íbis voltará aos

seus dias de glórias,

quando não era um saco

de pancadas".

NA ZONA

DO AGRIÃO

JÚLIO JOSÉ

A tabela de Antônio Atanásio, aprovada

como sendo a do Santa Cruz, mas com a

émenda do Ferroviário, representado pelo radia-

lista Hélio Macedo, é inviável pois existem mais

jogos do que datas e assim a Federação Pernam-

bucana de Futebol terá que mudar tudo. A rea-

lidade é que houve uma disputa interna no Ar-

rada, com a diretoria coral procurando aprovar

a tabela de Atanásio a fim de não deixar a de

Jaime de Brito Bastos, seu funcionário, ter a

aprovação dos demais clubes. Foi aprovada,

mas com a emenda do Ferroviário, desapare-

cendo as desclassificações. Dessa maneira o

campeonato de 83 só vai terminar no próximo
ano. E isso o CND não permite.

JOGO EM CARPINA

Do Gilney Calábria, ex-homem de hóquei,

ex-diretor social do Santa Cruz e atual presi-
dente da Liga do Carpina, recebemos convite

para o jogo do dia 17 entre a seleção daquela ci-

dade e o Ferroviário, do Recife.

LEGENDAS TROCADAS

A revista Placar desta semana traz uma

troca de legendas: onde está a foto de Gustavo

Krause vem a legenda que fala sobre Toinho do

Quinteto Violado e vice-versa. Um erro nor-

mal. Apenas registramos para aqueles que fica-

rem sem entender. Como os dois usam barbas, a

confusão ficou mais fácil no corre-corre do
adiantado da hora para fechar a revista.

ENCONTRO CORDIAL

Mauro Santos, do grupo opositor do Náu-

tico e João de Deus Ribeiro, um dos lideres da

atual situação, em encontro, ontem. Mas o as-

sunto era apenas comercial.

SEM NINGUÉM CONTRA

Mas o próprio Mauro diz que a oposição

deixou de existir e que ele está disposto a cola-

borar com o Náutico, como, aliás, já vem cola-

borando. E se mais não faz, 6 porque não é pro-
curado.

EMPRESA DE ÔNIBUS

A empresa que vem 
patrocinando 

as cami-

sas do Sport é uma conhecida transportadora

Sernambucana 

de coletivos urbanos do grupo
orborema. Sem aspiração de projeção lá fora, o

que se entende é que o homem é rubro-negro e

resolveu ajudar o seu clube. Azar do Santa e do

Náutico que não têm torcedor assim.

VAI MUDAR TUDO

Ninguém se espante se vierem mudanças

por ai e em nova reunião o Conselho Arbitrai

seja favorável a desclassificação de dois clubes.

TORCIDA NAS BANCAS

A partir de amanhã, nas bancas, a revista

Torcida, em sua nova fase. Será colocada a

venda em poucas bancas, pois a sua circulação

passa a ser dirigida, principalmente, para os as-

sinantes.

ELOGIOS DE WILSON

Wilson Lopes de Souza veio ao Recife

sábado passado e teceu rasgados elogios ao árbi-

tro Gilson Cordeiro aue, assim como' Manoel

Amaro, está com a bola branca na Cobraf e vai
continuar a apitar jogos, de nada valendo as
"ondas" 

do pessoal do Sul.

Conselho decide e o

América vai deixar

a 
«Ufa de Jaboatão

O Conselho Delibe-

rativo do América, reu-

nido, resolveu que o fute-

boi esmeraldino voltará

ao Recife. Na oportuni-

dade se fez presente o

presidente da Executiva,

que vai permanecer diri-

gindo os destinos da

agremiação mas já sabe

que o clube terá um De-

partamento de Futebol

autônomo.

Fernando Guerra,

que é o homem forte do

setor financeiro do clube,

disse que a reunião foi re-

almente excelente:
Fernando Frege,

que é o presidente do

clube, aceitou nossas

pretensões e apenas pe-
diu para que o assunto

fosse levado ao atual pre-
feito de Jaboatão, o qual
iria agradecer a acolhida

dos jaboatonenses du-

rante o tempo que o alvi-

verde esteve naquela ci-

dade, inclusive promo-
vendo nacionalmente o

nome do futebol de Ja-

boatão.
Também ficou de-

cidido, prosseguiu Fer-

nando Guerra, que tere-

mos um Departamento

de Futebol Autônomo e

que na próxima semana

vão ser conhecidos seus

componentes, podendo

ser Francisco Bicalho,

Rubens Mesquita e Car-

lúcio «Meneses os seus

componentes.

Na próxima terça-

feira o Conselho Delibe-

rativo americano voltará

a se reunir na sede da Es-

trada do Arraial, quanto
então tudo estará defi-

nido, ou seja, o presi-
dente Fernando Fraga fa-

lando da visita feita ao

prefeito de Jaboatão e

dos dirigentes que irão

tomar conta do futebol

esmeraldino este ano. fi-

cando Fernando Fraga

apenas na presidência, já

que ele estava acumu-

lando o cargo no setor de

futebol.

TREINADOR

Também a situação

de treinador será defi-

nida. Não se sabe se o

clube vai permanecer
com Leonildo Vila Nova

na direção técnica, já que
na semana passada ele

teve uma conversa com

Fernando Fraga, pedindo

para sair, face a situação

precária em que se en-

contra a agremiação.

Acredita-se que com a

mudança da diretoria

muitas mudanças e acon-

tecerão até contratações

de atletas.

que se

Pedro

ue se parece

Luis, filho do saudoso Césa

C
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Eleito pela critica o melbor show de 1982

Diretor — Benjamin Santo*

CURTA TEMPORADA SHOW

De 14 a 17 e 19 a 24

de Abril as 21 horas Dia 16 (sdbado)

inqressos a venda 24 horas no Hotel

TEATKO SANTA IZABEL 
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NA ZONA

DO AGRlAO

jCilio josf:

A tabela de Antdnio AtanAsio, aprovada

como sendo a do Santa Cruz, mas com a

gmenda do FerroviArio, representado pelo radia-

lista Helio Macedo, 6 inviAvel pois existem mais

jogos do que datas e assim a Federapao Pernam-

bucana de Futebol terA que mudar tudo. A rea-

lidade A que houve uma disputa interna no Ar-

rada, com a diretoria coral procurando aprovar

a tabela de AtanAsio a fim de nio deixar a de

Jaime de Brito Bastos, seu funcionArio, ter a

aprovapao dos demais clubes. Foi aprovada,

mas com a emenda do FerroviArio, desapare-

cendo as desclassificacdes. Dessa maneira o

campeonato de 83 s6 vai terminer no pr6ximo
ano. E isso o CND nio permite.

JOGO EM CARPINA

Do Gilney CalAbria, ex-homem de hoquei,

ex-diretor social do Santa Cruz e atual presi-
dente da Liga do Carpina, recebemos convite

para o jogo do dia 17 entre a selepao daquela ci-

dade e o FerroviArio, do Recife.

LEGENDAS TROCADAS

A revista Placar desta semana traz uma

troca de legendas: onde estA a foto de Gustavo

Krause vem a legenda que fala sobre Toinho do

Quinteto Violado e vice-versa. Um erro nor¬

mal. Apenas registramos para aqueles que fica-

rem sem entender. Como os dois usam barbas, a

confusao ficou mais fAcil no corre-corre do
adiantado da hora para fechar a revista.

ENCONTRO CORDIAL

Mauro Santos, do grupo opositor do NAu-

tico e Joao de Deus Ribeiro, um dos lideres da

atual situapio, em encontro, ontem. Mas o as-

sunto era apenas comercial.

SEM NINGUfiM CONTRA

Mas o proprio Mauro diz que a oposifao

deixou de existir e que ele estA disposto a cola-

borar com o NAutico, como, aliAs, jA vem cola-

borando. E se mais nio faz, A porque nao A pro-
curado.

EMPRESA DE ONIBUS

A empresa que vem 
patrocinando 

as cami-

sas do Sport A uma connecida transportadora

Ssmambucana 

de coletivos urbanos do grupo
orborema. Sem aspira$ao de proje?ao 1A fora, o

que se entende A que o homem A rubro-negro e
resolveu ajudar o seu clube. Azar do Santa e do

NAutico que nao tAm torcedor assim.

VAI MUDAR TUDO

NinguAm se espante se vierem mudanpas

por ai e em nova reuniao o Conselho Arbitral

seja favorAvel a desclassifica^ao de dois clubes.

TORCIDA NAS BANCAS

A partir de amanhi, nas bancas, a revista

Torcida, em sua nova fase. SerA colocada a

venda em poucas bancas, pois a sua circulacao

passa a ser dirigida, principalmente, para os as-

sinantes.

ELOGIOS DE WILSON

Wilson Lopes de Souza veio ao Recife

sAbado passado e teceu rasgados elogios ao Arbi-

tro Gilson Cordeiro aue, assim como' Manoel

Amaro, estA com a bola branca na Cobraf e vai
continuar a apitar jogos, de nada valendo as
"ondas" 

do pessoal do Sul.

if.

Este e Marido, vigoroeo tagueiro do Sport e

que se parece demais - 4 sdsia - do repdrter

Pedro Luis, filho do saudoso Char Btxuil
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DIÁRIO DE PERNAMBUCO Recife, quinta-feira, 14 de abril de 1983

ESPORTES

DENTRO E FORA

DAS 4 LINHAS

Adonia* de Moura

Enquanto o estádio de Gara-

nhuns é denominado de 
"Gigante

do Agreste", o futebol de Per-

nambuco está ameaçado de ter un

campeonato 
gigante. Isso, porque

a não desclassificação de clubes e

a tabela que teria sido aprovada

avança o sinal do tempo e penetra
nas datas do próximo ano, se-

gundo informa o nosso compa-

nheiro Júlio José.

Acontece, 
porém, que isso

não será possível, uma vez que
afronta as deliberações do CND,

que não vai concordar com isso de

maneira alguma. Assim, sendo, é
bom colocar a cabeça no lugar

certo, organizando a tabela em

que os jogos terminem antes do

início das férias regulamenta-

res, porque senão o negócio vira

bagunça.

Aliás, se o bom senso não

prevalecer é possível até que al-

ífurn dos filiados possa agir ju-
ridicamente, evitando o caos,

que significa tentar contrariar

as normas esportivas do País,

cujo mentor é o Conselho Nacio-

nal de Desportos. Portanto, é
bom ir devagar com o andor,

que o santo não agüenta uma

queda.

Estamos vivendo uma fase

de sucesso no cenário nacional e

como ela ainda vai durar um

pouco, é bom que saibamos ti-

rar proveito disso e não partir

para um campeonato regional

que, à primeira vista, parece

ser candidato a avacalhação da

guerra dentro e fora das qua-

tro linhas. Será que os dirigen-

tes não conhecem as leis espor-

tivas?

Parece que a experiência

americana no município do Ja-

boatão fracassou. Na ocasião em

que ocorreu o movimento desti-

nado a transferir o antigo clube

da Estrada do Arraial, as promes-

sas foram fabulosas. Mudando de

área, o alviverde iria reencontrar

seus dias de glórias. E ninguém

punha dúvida nesta possibili-

dade.

Parecia até que Jaboatão fu-

tebolístico abria os abraços e o co-

ração transbordante de amor

para acolher o sofrido periquito.

0 estádio Jefferson de Freitas foi

reativado para jogos ^ftci^is e até

partidas do certame brasileiro

(Taça de Prata) foram realizadas

ali. Tudo, porém, não passava de

fogo de monturo.

Não diríamos que foi um

golpe eleitoreiro, uma vez que o

América chegou a tirar proveito

desta transferência. Recebeu

muita promoção dos jornais, rá-

dio§ e tevês, e sob o comando de

Dantc Bianchi entrou inespera-

damente numa das vagas de um

quadrangular de turno, coisa

que não acontecia há muito

tempo.

Só que o gás apagou. Os res-

ponsáveis pela transferência

foram procurando tratar de

suas vidas, dos seus problemas,

eleições e outras coisitas mais.

Aí, o que passou a ser um aba-

caxi ficou nas mãos de um idea-

lista. Acontece, que no futebol

idealismo só não resolve nada.

£ preciso tutano e dinheiro.

Fora disso o desastre é com-

pleto.

E dentro de algumas horas,

Náutico e Vasco da Gama vão se

encontrar mais uma vez. Já ocor-

reu empate no Rio e aqui. Agcre ca-

be ao dube timbu triunfo. E iaso o

que esperam os pernambucanos.

Depois daquela exibição contra o

Santos, que foi assistida pela

tevê, ninguém tem mais dúvida

de que o time comandado por Lu-

ciano cresceu muito em todos os

sentidos, desde que enfrentou a

equipe de São Januário pela se-

gunda vez. Agora, vamoe esperar

a disputa.

Náutico 

quer quebrar 
tabu

Uá A** .MM  .tanos aue

i o Vasco

Hà dez 
Náutico não vence u ...w
da Gama. Em 15 jogos en-
tre ambos, de 1936 a 1983,
o clube carioca obteve 7 vi-
tórias, 7 empates e uma
derrota. A única vitória
dos alvirrubros aconteceu
no dia 16 de setembro de
1973, pelo Campeonato
Nacional, no Recife, pelo
marcador de 2 x 1.

Quebrar este tabu é a
disposição dos comanda-
dos do técnico Luciano,
mesmo sabendo que vai ser
muito difícil, porque toma-
ram conhecimento que o
Vasco, no jogo de hoje, terá
cinco atletas do setor de
meia-cancha, a fim de evi-
tar as penetrações do ata-

que timbu.

Outra preocupação
dos dirigentes alvirrubros é

quanto á arrecadação. Es-
tão conclamando a torcida

para superar a renda do

jogo de ontem, entre Sport
x Grêmio, no Arruda.
Também vão colocar ho-

mens para fiscalizar as
borboletas do estádio, para
evitar evasão de renda.

E assim, o Náutico
está motivado para a par-
tida das 21h30m, que será
transmitida para o Rio de
Janeiro. Seus jogadores re-
alizaram um coletivo, on-
tem à tarde, com o técnico
Luciano confirmando o
time, com Ademir Lobo no
lugar de Lourival, que cum-
pre suspensão, e Porto, na
vaga de Heider, que se ma-
chucou nos treinamentos.

São duas alterações,

que segundo Luciano, não
terão nenhuma influência
no rendimento do time,

porque os substitutos pos-
suem larga experiência e
estão preparados para as-
sumir as duas posições.

TRANQÜILOS

Luciano Veloso está
tranqüilo quanto a este as-
pecto. Acha que o time não

sentirá as ausências de
Lourival e Heider, porque
Ademir Lobo e PortoHem
correspondido nos jogos
em 

gue 
entraram na for-

maçao do onze alvirrubro:
- Se depender deste

aspecto, a torcida do Náu-
tico pode comparecer a
campo, porque o time não
sofrerá nenhuma modifica-

ção no seu esquema tático.
Os atletas que vão entrar
são experimentados e não é
a primeira vez que entram
na equipe. Já atuaram em
várias partidas e deram
conta do recado.

A preocupação maior
de Luciano é quanto ao es-

quema tático que o adver-
sário vai empregar. Ele
esta sabendo que haverá
um bloqueio no meio-de-
campo, com cinco elemen-
tos acostumados no setor,
a fim de não darem espa-

ços ao ataque timbu.
- Não é questão de

preocupação e, sim, temos

que estudar o estilo de jogo

que o rival vai empregar,

Çara 

tentarmos sair dele.
'udo 

vai depender da ha-
bilidade dos nossos atletas.
Se for empregado este blo-

queio, nossos jogadores vão
agir de acordo com a cate-

goria de cada um, para
tentar sair dele.

E difícil, disse Lu
ciano, porque não ha
verá espaços. Cinco ho
mens bloqueando a passa

f;em 

do ataque não é mo
eza, mas vamos aguarda

o início do jogo, para ver
mos como será o esquema
do Vasco. De minha parte
não tenho nenhum sistema
especial, porque tudo vai
depender do comporta-
mento do time contrário.

NÀO PREOCUPA

Quanto ao tabu de dez
anos que o Náutico não ga-
nha do Vasco, o treinador
disse aue isto não o preo-
cupa. 0 time que está co-

mandado, só realizou duas

partidas contra seu adver-
sário de hoje, quando ob-
teve dois empates, na sua
opinião um saldo muito
bom.

- Nio deixa de ser um
tabu para o Náutico, mas
Dara a minha equipe não.
Na fase anterior jogamos
com o Vasco no Maracanã
e aqui, onde empatamos as
duas vezes. Ê bem verdade

que nosso time vai lutar

por uma vitória, daí pode
quebrar^este tabu do
clube, não do onze que
vem jogando na atual Taça
de Ouro.

Por outro lado, os jo-
gadores alvirrubros estão
muito motivados para a

partida de hoje. Isso de-
monstraram no coletivo de
ontem, quando o time re-
serva impôs muita rigidez
no treino,_ mas o quadro
principal nao levou em con-
sideração e jogou com
muita garra. Após o con-

junto, concentraram no

Grande Hotel os atletas Pi-

menta,' Edson Cimento,

Edson Gaúcho, Vilson, Zé

Eduardo, Ivan, Albéres,

Manguinha, Rogério,

Baiano, Ademir Lobo,

Porto; Mirandinha, Zé Ro-
berto, Curió, Wanderlei e
Silvinho.

DETALHES

Jogo - Náutico x Vasco da
Gama.

Local - Estádio José do
Rego Maciel (Arruda).
Juiz - Romualdo Arpi
Filho

Equipes - Náutico: Pi-
menta; Vilson, Ivan, Zé
Eduardo e Albéres; Man-

guinha, Ademir Lobo e
Baiano; Porto, Mirandi-

nha e Zé Ronaldo.
Vasco: Acácio; Galvão,

Rondinelli, Celso e Pedri-

nho; Serginho, Geovani e
Elói; Emani, Roberto Di-

namite e Marquinhos. 
'

Fotos Maurício Coutinho

João Carlos (camisa 7) começou a dardegria à torcida do Sport, abrindo o

Sport empata e ainda lidera

s

O empate de 2x2, on-
tem à noite, não era aquilo

[ue 
Pernambuco queria. O

iport não soube segurar
uma vitória que parecia fá-
cil quando, com menos de
cinco minutos de jogo, es-
tabeleceu a vantagem. Ce-
deu ao empate com uma

penalidade máxima desne-
cessária, e mesmo com
lxl, a supremacia ainda
era dos pernambucanos,
mas o Grêmio soube impor
sua categoria e ganhou a

parada até os 44 minutos.
Aí Joãozinho, novamente
ele, arranjou a penalidade.

Na verdade, Sport 1x2
Grêmio, não foi justo pelo
que o tricampeão pernam-
bucano apresentou du-
rante o primeiro tempo e
cerca de 15 minutos da
fase final, mas pelo menos
serviu para justificar
aquilo que todos sabem há
anos sobre o futebol: quem
não faz, leva. E foi o 

que
aconteceu, ontem á noite,
no Colosso do Arruda, até

que Carrasco, de penali-

dade máxima, decretou o
empate de 2x2.

GRANDE RENDA

Na realidade os 43.321
espectadores, que propor-
cionaram sensacional ren-
da de Cr$ 18 milhões, 156
mil e 100 cruzeiros, espera-
vam algo melhor do time

pernambucano, e no novo
recorde de arrecadação o
melhor seria o Sport pre-
miar sua torcida com uma

grande vitória. Mas não
deu certo. De qualquer
maneira, fica o consolo de

que o time de Pernam-

buco, ainda está no páreo
para alcançar a classifica-

ção, com o empate obtido
nos minutos finais,
mantendo-se na liderança

da sua chave.

A torcida rubro-negra,
antes muito eufórica, dei-
xou o estádio José do Rego
Maciel ainda entusias-
mada, sem querer acredi-
tar que sua equipe não sou-
bera ganhar do Grêmio,

depois de espelhar uma su-

perioridade a toda prova.
OSGOLS

O primeiro gol surgiu
aos quatro minutos de

jogo, numa jogada onde
João Carlos, com sua fome
e seu faro, conseguiu acer-
tar o caminho das redes. E
aquele tento, ainda no co-
meço da partida, dava a
impressão de que a vitória
seria fácil.

O primeiro empate
veio aos 23 minutos, numa

Çenalidade 
máxima, com

ita convertendo uma jo-
gada onde ele mesmo, sem
necessidade, foi aterrado

por Betão.

Na fase final, aos 23
minutos, o Grêmio ficou na
vantagem, com um gol de
Caio. Aos 44 minutos,

quando tudo parecia crer

que o Sport seria derro-
tado, eis que'Joãozinho so-
freu uma penalidade má-
xima e Carrasco, com cate-

goria, decretou o empate
definitivo: 2x2.

O Sport alinhou com

País; Betão, Marião, tíian-
chi e Antenor; Merica,
Carrasco e Edson (Ro-
berto); João Carlos (Jorge
Campos), Denô e Joãozi-
nho.

O Grêmio, com Remy;
Silmar, Leandro, De Leon
e Casemiro; China, Os-
valdo e Tita; Tarciso (Re-
nato), Caio e Tonho (Bo-
namigo).

Arbitragem de Wilson
Carlos dos Santos, com

Kssima 
atuação. Os auxi-

ires foram Rubens de
Souza Carvalho e o per-
nambucano Ivanildo Sa-
les, que substituiu a Luís
Barbosa Lima, que chegou
atrasado.

OUTROS

RESULTADOS

Além de Sport 2x2
Grêmio, no Arruda, os de-
mais resultados da Taça
de Ouro foram Atlético
Mineiro 2x1 Colorado,
Atlético Paranaense 2x1
América Carioca e São
Paulo 3x1 Ferroviária.

Santa 
perde 

de

novo em Natal

NATAL - O Santa
Cruz continua lutando
contra a má fase. Não
conseguiu a pretendida
reabilitação na Taça
Cidade de Natal e está
fora da decisão de do-
mingo, pois foi derro-
tado pelo ABC por 3x0,
ontem à noite, no Cas-
telão.

A agremiação poti-
guar terminou o pri-
meiro tempo em vanta-

gem com um gol de Joel
cobrando uma falta de
fora da área, aos 20 mi-
nutos, para na fase
complementar Silva e
Tonho, aos 28 e 34 mi-
nutos, consolidarem o
triunfo do time de casa.

Apesar dos dois
clubes não proporciona-
rem um jogo de bom
índice técnico como o

público esperava, o
ABC sempre foi mais

positivo, tendo incíu-
sive desperdiçado boas
oportunidades para di-
latar o marcador, en-

quanto o Santa Cruz
sempre esteve apático

ao longo dos 90 minu-
tos.

DETALHES

ABC 3x0 Santa
Cruz— Local: Castelão.

Local: Castelão.
Primeiro tempo ABC 1
x 0, gol de Joel, aos 20
minutos. Final: ABC 3
x 0, tentos de Silva e
Tonho, aos 28 e 34 mi-
nutos.

Equipes: ABC - Zé
Luiz, Gelson, Joel, Ade-
mir e Nononha; Noé
hoares, Arie e Alberi;
Tonho, Silva e Djalma.
Santa - Birigui; Ri-
cardo, Fernando Lima,
Edson e Carlinhos; Flá-
vio, Isidoro e Zé do
Carmo, Amilton Rocha,
Danival e Joãozinho.
Renda de Cr|
2.265.090,00. Juiz:
César Vigílio, auxilia-
res, Adelmir Cândido e
Anelcido Batista. Na

preliminar Américo 0 x
0 Alecrim.

Em Campina
Grande, amistoso,
Trfcit lxl Central.

Joãozinho, com a bola, sofreu a penalidade máxima que deixou o Sport na liderança do teu grupo

BPttUUSBS

¦ nm

¦flHHStt

jjjTgyn»,'. ,
A composição, a arte, o

fotolitp, a impressão. Tudo

em artes gráficas. Balanços,

cartazes, folders, jornais,
revistas, livros. Se o seu

problema é de comunicação,

deixe o caso por nossa

conta. Temos repórteres,

redatores, fotógrafo. Uma

equipe completa, do

mais alto nível profissional.

85MUNCARTE dsSilva.67
Vt Fones: 241-4786 - 241-1868
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"O 

Coração do Cinema" e

de Maiakovski vão bater

"Sala 

Jota Soares"

Eduardo Riecken, em ação

na

"O 
Coração do Cinema", um filme em 16mm, colorido é

a produção mais nova feita no Recife - eem ajuda de qual-

quer órgão oficial. Ê obra realizada com recurso» próprios

(quase Cr$ 400 mil), em nove meses (período de gestação de

uma criança). Os autores: Geneton Moraes Neto e Paulo

Cunha, ambos jornalistas e cineastas independentes, oriun-

dos do cinema Super 8 e premiados.
"O 

Coração do Cinema" será exibido amanhã e depois,

às 20 horas, na Sala Jota Soares (Casa da Cultura, 3'),

numa promoção da Fundação Joaquim Nabuco, entidade (a

única) que vem realmente incentivando o cinema em Per-

nambuco. Antes da exibição NUta Lisboa vai ler poesias de

Maiahovshi, selecionadas pelos dois cineastas.

Pelo fim do amadorismo do
cinema pernambucano. Esse 4 o

novo slogan que os cineastas Ge-
neton Moraes Neto e Paulo
Cunha «tio lançando junto com o

filme 
"0 

Coração do Cinema".

Preocupados em terminar com o

circulo vicioeo que isola a produ-

ção cinematográfica local, os ci-
neasvos proclamam a lessurreiçãt)

da Aurora Filme - a primeira
produtora de filmes de ficção do
Ciclo do Recife.

Queremos 
para nós, agora,

no fim do século, o espirito aven-

tureiro dos pioneiros do cinema

pernambucano. Queremos que se

retome a antiga postura do Ciclo

do Recife, uma postura de pes-
soas apaixonadas pelo cinema

Que lutaram e conseguiram fazer

filmes de enredo nos anos 20,
aqui no Recife. Usar a paixio
como uma arma contra a falta de

condições objetivas do trabalho -

afirmam os cineastas.
"0 

Coração do Cinema" é
um filme em 16 milimetros ba-
seado num roteiro escrito em
1926, pelo poeta russo Vladimir

Maiakovski. 0 filme levou nove
meses em produçio, envolvendo

uma equipe de mais de dei pes-
soas. 0 também cinsasta Jo-
mard Muniz de Britto é o ator

principal.
Fizemos "0 

Coração do
Cinema" para resgatar o Maia-
kovski cineasta. 0 roteiro nunca
havia sido filmado. Primeiro por-
que Maiakovski nio é o autor

preferido da burocracia soviética

« partir dos anos 30. Depois, por
outro lado, porque ele nunca fet
roteiros que agradassem ao d-
nema do tipo que se fas em Hol-
lywood. Quer dizer; perdido en-
t|e oe dois infernos, Maiakovski

teve de esperar 67 anos para ser
filmado por cineastas indepen-
dentes do terceiro mundo.

Hoje, dia 14 de abril, faz 63

anos que Vladimir Maiakovski sa
suicidou.

O filme é uma adaptação U-
vre de um roteiro escrito em 1928

por Maiakovski. Pm quem nio

conhecia o Maiakovski cineasta,

é bom lar o texto que sa aagus.

Foi eecrito por um dos maiores
inventores do cinssra, Dsiga

Vertov, o homem do 
"cine-olho".

"0 
cinema de ficçio é um

ópio para o povo. 0 dnsma ds fie-

çio e a religião são instrumsntos

Fernando Spencer
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Cena de 
"O 

Coraçio do Cinema". Um encontro Imafinárlo¦¦ 

niKilis/TVfalakiivslilOiauber

tas... Maiakovski é o cine-olho.

VI o que o alho nio vi. Amei

Maiakovsfci no moasnto em qas
soube ds soa existéncis. Dssds a

pri insira leitura de um livro

dds... Meu coraçio ji o conhe-

ria. O defendi como pude do to-

das as invsetidas. Expliquei-o.

Mas nio sabia como eis era pes-
soalmente. Quando vi pela pri-
unira ves, no Museu PoUtécnioo,

nio me decepcionou. Era exata-

mente como eu tinha imaginado.

Maiakovski reparou na minha

presença. Eu estava no meio de

um grupo de jovens emociona-

dos. Contemplava-o em éxtaee.

Aproximou-se de mim. 
"Espera-

moe seu próximo livro", eu disse.
"Reúna 

seus amigos - reclamou

Maiakovski - s exija que o publi-

quem mais depressa"...

Meus encontros com Maia-

koveki foram eempre breves. Na

rua, num clube, na eetação, no

cinema. Não me chamava de

Vertov, mas de Dsiga. 
"Quel

quiá, Dziga?". 
"Como 

vai o cine

olho?", me perguntou um dia

Estávamos em não sei qual ssta

ção. Nossos trens se cruzaram!
"0 

cine-olho segue aprendendo",!

respondi. Refletiu um instante o

disss: 
"O 

cine-olho é um farol so-

bre a produção cinematográfica

mundial".

Quando nos esperamos, ele

apertou minha mão o eu comple-

tei, balbuciando: 
"Um 

farol nio,

um Maiakoveki" (o cineasta

Dziga Vertov faz aqui um jogo de

palavras, já que Maiak em russo

significa farol). 0 cine-olho é um I

Maiakovski. Foi sm Lenigrado

onde vi Maiakovski pela última

vez. Estávamos no hali do Hotel

Europa. Maiakovski perguntou a I

um empregado com a vos lúgu-

bre: 
"tem 

cabaré hoje?". E com-

pletou para mim: 
"£ 

impree-l

cindivei que falemos com tran-

qtiiiidade. Nio podianioe organi-1

sar um lonfe-motragem da dis-

cussão sobre s sita?"... Fiquei

sspsrsndo, Mis com a idéia de

me encontrar com ele. Queria fa-1

lar de minhae tentativas ds criar I

um cinema poético e explicar-lhe I
como aa frasee da montagem ri-

num umas com as outras. Espe-

rei até meia-noite. Nio eei o que
houve. Nio veio. Duas semanas

depois, se foi para sempre".

/ Jontard Munia de Britto revive Maiakovski

rárioe, o lançamento não estaria

acontecendo".

QUEM £ QUEM

Geneton Moraes Neto é su-

peroitista desde 1973. Fez, entre

outroe, oe seguintes filmes: 
"Mu-

dez Mutante" (73), 
"Conteúdo

Zero" (74), 
"Isso 

é que é 
" 

(com
Amim Stepple (74), 

"Quando

JK" (76), 
"A 

Flor do Lácio é Va-

dia" (78), 
"Esses 

Onze Ai", com
Paulo Cunha (78), 

"Funeral 
para

a Década de Brancas Nuvens"

(79), 
"Fabulário 

Tropical" (79),
"A 

Esperança é um Animal Nô-

made" (81), 
"Trovões 

no Céu da

Boca" (81) e 
"Lojas 

dos Trapos

do Coração" (82).
Paulo Cunha também co-

meçou com o Super 8 em 73,

quando fez, com Ricardo de Al-

meida, 
"0 

Manicômio". Em 78,

com Geneton Moraes Neto, 
"Es-

ses Onze Ai". 
"Carta 

Aberta aos

Inventores da Luz" s 
"0 

Dis-

curso do Silêncio" são filmes de

82. Paulo Cunha tem ainda um

documentário em 16mm sobre

Miguel Arraee inacabado que vai

se chamar 
"Tambor 

do Brasil".

IMPRESSÕES

No principio, Edson Cha-

gas, Gentil Roiz, Ari Severo e

Jota Soares. Década de 20. Au-

rora Filme, o coração do cinema

pernambucano a pulsar. O Ciclo

do Recife.

Em 1983, Geneton Moraee

Neto e Paulo Cunha lançam a

proclamação, As margens do Ca-

pibaribe: 
"Pelo 

fim do amado-

rismo do cinema pemambu-
cano".

Agora, na sala eecura, um

faixo de luz espraia-se na tela.

No silêncio, a batida de um cora-

ção. E 
"0 

Coração do Cinema",

em vinte e quatro quadroe por se-

gundoe, no projetor de 16 mili-

metros.

Um filme feito com amor e

muita paixão. Não entendo o ato

de fazer cinema de outra ma-

neira. Fazê-lo apaixonadamente.

Obetinadamente. Seja em uma

semana ou nove meses.
"O 

Coração do Cinema".

Um filme bonito em todos os sen-

tidoe, nos planos abertos ou fe-

chadoa, da forma que a gente

queira vê-lo. Na bem cuidada fo-

tografia de Eduardo Riecken; na

montagem criativa de Joeé Al-

meida; na interpretação enigmá-

tica e giauberiana de Jomard Mu-

niz de Britto ou na feüz inspira-

ção de Paylo Cunha e Geneton

Moraee Neto envolvendo Maia-

kovski de cinema e poesia; e,.ou

no imaginário encontro da Glau-

bar e o poeta soviético em terras

pernambucanas.

Tudo isso é o 
"Coração 

do

Cinema". Primeiras impressões

que tive ao vê-lo após sua sonori-

zação final, nos estúdios da Cen-

ter. FS

O roteiro de Vladimir

Maiakovski sstava inédito até

este ano da graça de 1983. Agora

não está mais. 
"0 

Coração do Ci-

nema" revive Maiakovski mui-

tas revoluções e muitos quilôme-
tros adiante. 0 enredo do filme é

uma discussão sobre o cinema, e

tratando-se de uma adaptação

livre, os diretores também fize-

ram uma homenagem ao ci-

neasta Glauber Rocha, que tem

um encontro imaginário com

Maiakovski no meio de 
"0 

Cora-

ção do Cinema".

O ator principal é Jomard

Muniz de Britto, fotografia de

Eduardo Riecken, montagem de

José Almeida, assistente de dire-

ção Maurício Pollari; maquia-

gem Anibal Santiago; fotografia

de cena Gilberto Marcelino;

som, Carlos Alberto e Dioclério

Santos (Conter); letreiroe, Diva-

nildo Moreira; cartas, Anacleto

Eloi; Laboratório, Jeremias Bar-

bosa e produção, Roberto Meno-

zes.

Afirma Paulo Cunha: 
"A

idéia de fazer cinema no Nor-

deste muitas vezes morre na von-

tade. As dificuldades sio tantas

que passamos nove meees na

produção de 
"0 

Coraçio do Ci-

nema". Nós tínhamos experién-

cias com Super 8, partir para o

16mm foi uma aventura que eó

foi realizada por causa das pee-
soas que se envolveram na rsali-

zação do filme. Assim, 
"O 

Cora-

ção do Cinema" nio teria saido

sem a câmara certeira de

Eduardo Riecken e eem a bela

montagem de Joeé Almeida. Não

é preciso nem dizer que sem o ta-

lento de Jomard Munia de Brito

não haveria filme nenhum. E

mais: sem a alegria com que a

equipe trabalhou, sem ligar para

grandes dinheiroe e para ho-

Fábrica de Sorvetes,

nova opção infantil

De repente, come-

çam a surgir no Recife

novas opções 
para 

o lazer

cultural aa criança. É que
nossos grupos teatrais,

preocupados em produzir

e realizar algo capaz de

atingir um publico muito

especial - o público mi-

rim -, resolveram abrir a

atual temporada com

uma programação dife-

rente e a ela se lançam

com unhas e dentes, bus-

cando nessa nova con-

quista as respostas para
um trabalho sério que

pretendem desenvolver

dentro de um espaço até

então preenchido por pe-

ças com sabor de 
"mel",

sem uma mensagem de

natureza mais objetiva.

Agora, no entanto,

com a pauta dos nossos

teatros repleta de espetá-

culos com objetivos con-

cretos, a criança recifense

ganha um novo espaço

cultural 
que, graças ao

grupo Colcha de Reta-

lhost será ampliado, a

partir do próximo sábado

com a peça A Fábrica de

Sorvetes, de Antônio

Carlos Gomes, no Teatro

do Forte (Cinco Pontas).

A peça que entrará

em cartaz - com uma

temporada prevista para

trinta dias - vai mostrar

na simplicidade do texto,

que não privilegia a pala-
vra, mas enfatiza o gesto,

procurando discutir am-

piamente a questão fazer

e criar; não hermetizar,

não dirigir o processo
criativo das crianças, e

sim dá-lhes espaço físico,

como explica seu autor:
"A 

Fábrica de Sorvetes,

tem muito a ver com as

estórias que nós conta-

mos, nas 
quais 

inexistem

o mal e o bem absolutos,

mas onde todos os perso-
nagens têm os seus mo-

mentos de vilão e de

mocinho; estórias nas

quais não ocorrem fatos

sobrenaturais, mas situa-

ções capazes de serem su-

peradas mediante o uso

dos valores humanos; não

se privilegia unicamente

as palavras mas se aplica

ênfase a gestos, enrique-

cendo o processo de co-

municação. Por isso

mesmo, por ter nascido

das nossas estórias, é que
a 

peça 
termina gerando

muitas perguntas e, to-

mara, muita conversa en-

tre pais e filhos".
"Acima 

de tudo -

afirma Antônio Carlos -

gostaríamos que pudésse-
mos transmitir a possibi-
lidade de convivência en-

tre pessoas de personali-
dades tão diferentes, e da

capacidade de superarem

juntas os obstáculos sem

abrir mão de seus princí-

pios".

Com um elenco for-

mado por Arari Fonseca,

Carmem Alves, Gladis

Farah, Nelson dos Anjos e

Pedro Dias. A Fábrica de

Sorvetes e, no dizer do

seu diretor e também ator

Valdelusa d'Arce

Américo Barreto, 
"uma

tentativa de resgatar os

sentimentos que pouco a

pouco vão sendo esqueci-

dos com a idade aaulta,

ao mesmo tempo em que
tenta relatar á criança, de

uma forma objetiva, as

relações sócio-econômicas

impostas pelo nosso mo-

mento atual".

O GRUPO

Fundado em maio de

1979 e registrado como

entidade cultural sem

fins lucrativos, o Grupo

tem por objetivos: facul-

tar a amadores que se

propõem a uma experien-

cia no campo do teatro,

oportunidade de testar

suas vocações e empreen-

der suas iniciações artísti-

cas; estimular o conheci-

mento, estudo e apresen-

tações dos autores nor-

destinos e suas obras; e,

incentivar o público de

todos os estratos sociais o

gosto pelo teatro, facili-

tando o acesso aos ensaios

e espetáculos, bem como

informando sobre a con-

tribuição do teatro á edu-

cação, á cultura e ao la-

zer.

Formado por elemen-

tos de experiência teatral

muito diversificada e

tendo iniciado com uma

fase de discussão sobre as

diretrizes a serem segui-

das em termos de pro-

posta de trabalho e orga-

nização (divisão de ativi-

dades, contatos com enti-

dades do ramo), Colcha

de Retalhos passou por
uma fase de aperfeiçoa-

mento da qualidade téc-

nica (cursos, troca de ex-

periências, estudo de tex-

tos) até a 
preparação 

e re-

alização ao seu primeiro
trabalho.

A Beata Maria do

Egito, de Rachel de Quei-
roz, foi a primeira monta-

fem, 

seguida de Infinito

Inquanto Dure (da poe-
tisa alagoana Ligia So-

bral), em 1981, 
que 

cons-

quitou, no Festival de

Teatro do Recife, o troféu

Samuel Campeio, conce-

dido a Fátima Patrício,

como atriz revelação do

teatro pernambucano; e,

no ano passado, Carlos

Pena, um Arco-íris So-

bre a Cidade, texto de

Antônio Carlos Gomes,

resultado de uma pes-

quisa sobre o grande

poeta pernambucano,

desaparecido em 1960.

Foi exatamente com

esta última 
peça que, se-

gundo a crítica especiali-

zada, o Grupo se firmou

de maneira definitiva no

cenário artístico do Es-

tado, sendo considerado

um dos mais destacados

de Recife/ Olinda. Coor-

denado por Antônio Mo-

reira, Fátima Moreira e

Pedro Dias, Colcha de

Retalhos entra agora

numa nova fase de sua

trajetória, com um traba-

lho infantil, cuja produ-

ção está sob a responsabi-

lidade de Jô Ribeiro.

v, *v;

i J -gMH| m

ma inteligente, amena • bem divertida

to atual de for'
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O México abre os braços

para 
todos os exilados

Lui§ Granovky

Ê bastante fácil identificá-lo*. Vendem

seus automóveis, deixam seu trabalho ou sua

casa para um amigo, dão festas de despedidas,

prometem corresponder-se, desvencilham-se de

móveis e utensílios de cozinha ou do artesanato

comprado em viagens pelo interior do Paia: são

os exilados que vivem no México e regressam a

seus paises, os que desfrutaram da tradição me-

xicana de oferecer hospitalidade aos refugiados

por motivos políticos ou resligioeoe.

Nestes meses, 
"a 

moda do retorno" come-

çou pelos bolivianos e prosseguiu com os argen-

tinos, esperançosos de que a situação política

em ambos os países mudasse. Chilenos e uru-

guaios também esperam o aprofundamento d es-

sas mudanças para ver 
"se 

nos aproximamos da

terra natal".

Porém os mexicanos asseguram que antes

ou depois, ano a mais, ano a menos, ou virão

exilados desses mesmos países ou começarão a

chegar de outros, não só porque conhecem

muito bem a instabilidade política da América

Latina, como porque, além disso, estão acostu-

madog ao México ser o país que mais rapida-

mente socorre aqueles que precisam sair do seu.

G as estatísticas parecem demonstrá-lo:

dos estrangeiros que vivem no México calcula-se

que cerca de 200.000 saíram de seus paliei por

perseguição política (ou a possibilidade de que

ela ocorresse) ou por uma dramática situação

econômica e isto sem contar aqueles que se en-

contram em condições ilegais ou utilizam o Mé-

xico como trampolim para entrar nos Estados

Unidos.

Países? Quase todos os da América Latina:

Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Cuba,

Chile, El Salvador, Guatemala, Haiti, Hondu-

ras, Nicarágua, Paraguai, Porto Rico, Repú-

blica Dominicana, Uruguai. Isto os que vivem

agora no México, porque por sua vez também lá

estiveram peruanos, equatorianos. Venezuela-

nos e panamenhos. Entre eles, muitos não vol-

tam mais. Alguns, porque faz mais de vinte

anos que não pisam em sua terra (como guate-

maltecos, haitianos ou paraguaios), outros por-

que fizeram do México 
"seu 

país", muitos por-

que se casaram com mexicanos e têm fílhoi 
"na-

tivos", outros porque já não têm mais nada a ver

com as idéias que o fizeram abandonar seus

países.

Em troca, estão os que vivem como se

nunca tivessem saído de sua terra e que esperam

ansiosamente o momento de poder partir, man-

tendo seus costumes, linguajar e tradições, bus-

cando avidamente nos jornais e revistas, noti-

cias de seu país, sonhando dia e noite com seu

bairro, seus amigos ou sua família e cujas rela-

ções sociais quase não ultrapassam o âmbito de
seus compatriotas.

Mas a maioria situa-se em um meio termo e
a essa maioria pertencem os que escolhem o Mé-
xico como um lugar de exílio, não só pelas facili-
dades que o país propociona, ou pela seme-
lhança de idioma e costumes, como também

porque lhes permite continuar atuando política,
social e culturalmente em função de seus países

Assim funcionam no México comitês de so-
lidariedade - muitos deles integrados também

por mexicanos - comissões de asaistência, repre-
sentações partidárias ou de movimentos guerri-
lheiros, periódicos ou agências de notícias finan-
ciadas por partidos de oposição em tal ou qual
país, festivais artísticos ou mostras culturais em
seu apoio ou organismo que orientam os recém-

chegados. Logicamente, essas atividades adqui-
rem maior ou menor relevância de acordo com o

que ocorre em cada pais: em 1979 o centro de
atenção foi a Nicarágua, em 1981, El Salvador,
agora quase ao mesmo nível da Guatemala.

Também porque os exiladoa chegam em

grandes proporções, alguns com datas fixas:
desde 1973, chilenos e uruguaios; desde 1976 ar-

gentinos; antes de 1979 os nicaragüenses sandi-

nistas e depois os antisandinistaa; a 
partir 

de
1981, os salvadorenhos e os guatemaltecos ao
largo de todos esses anos e cada vez em maior
número.

Em algumas ocasiões as coletividades exi-

ladas realizam atoe conjuntos, principalmente

gasseatas 

de protestos ou festivais artísticos, se

em que, não obstante, lembramos, muito joco-
samente, o campeonato de futebol realizado em

1978 - enquanto em Buenoa Aires se jogava o

Mundial daquele ano - e em cuja final as equi-

pes argentinas e nicaragüenses terminaram bri-

gando, por causa de um pênalti duvidoso.

O México, fiel a sua tradição de adio que te

famosa a gestão do ex-praadmte Lázaro Cárie-

nas (1934-40) quando ofereceu todas as facilida-

des para os espanhóis derrotados na guerra civil

de seu país, recebe a todos sem distinção de

ideologias e estende essa segurança até as suas

embaixadas.

Mas, uma coisa é a facilidade d* residência

que dá o país que acolhe o exilado e outra, que
este reorganize sua vida nele, reorganização que
inclui desde uma casa para viver até um trabe-

lho para manter-se desde aprender a caminhar

em uma cidade desconhecida até reunificar a

sua família. Os efeitos sociológicos desta raa-

daptação, de viver fora de seu paia, das dificul-

dades e doe ai 
~

mentodoamc

e a necessidade de encontrar outma,

analisados e tratados em ensaios que, curiosa-

mente são lidos por poucos exilados.

O mexicano médio ás vezes oe vê com sim-

patia e ás vezes os apóia sm suas atividades, ou-

tros os acham correeponeéveis pela falta de tra-

balho no país. No mais, mostram uma atitude

solidária, adquirida pelos muitos anos cm 
que

vêem desfilarem latino-americanos peio Mé-

xico. Talvez, também por isso. além da aparen-
temente interininável instabilidade política
latino-americana, oe mexicanos vêem partir oe

que retomam aos seus países com perguntas
como 

"Quando 
voltarão?", ou 

"Quem 
eerik) oe

próximos a chegar?" (AFP)

b viver rora ae mu pais, aas amcui-

aprendizadoe que suportam, o alije-

abiente familiar, a perda dos amigos

lade de encontrar outros, têm sido

TELENOTtCIAS

B-nr-g

Blly

deirantes Flivio Migliaccio, o Tio Maneco do

De olho no vídeo

' A» emissoras de televisão continuam reforçando mui elencos visando transformações na
programação para conquista de pontinhos no Ibope. A Rede Bandeirante* acaba de contratar
J. Silvestre, cujo programa irá ao ar ás quartas e sextas-feiras, As 21h30m. Isso significa que o
programa de Flávio Cavalcanti, que já deixou s segunda-feira para o Clodovil, passará a ser
exibido, somente, naa terças e quintas.

Yoná Magalhães está de volta á Rede Bsndeirantes. Participará da próxima novela das
18 horas, "Maçã 

do Amor", no papel de Lia Barreto. A história, eecrita por Wilson Aguiar Fi-
lho, terá seus 20 primeiras capítulos dirigidos por Roberto Talma e oe restantes por Jardel
Mello. Estão confirmados, ainda, no elenco, oe seguintes nomes: Jonaa Mello, Paulo Porto, Ni-
cole Puzsi, Rubens de Fslco, Nair Bello, Sadi Cabral, Wanda Stefánia, Ricardo Blat e Suzana
Vieira, entre outros.

Tudo acertado para o Caso Vsrdads qus focalizará o drama ds uma moça epilética, cujo
papel será defendido por Margareth Boury. Bárbara Bruno fará a amiga e Roberto Pirilo, o
marido.

Depois de ficar aipins meses sem participar, como ator, de programas humoristicos,
Cecil Thiré será o convidado eapecial ds A Festa é Nossa, que irá ao ar no próximo dia 17 de
abril, domingo. Ele estará no programa participando de um esquete so lado de Nádia Maria. A
Festa é Nossa tem a direção de Lúcio Mauro e produção de José Carlos Santos.

Hoje 
áa 18hl0m, a TVU apresenta s nova aventura de "Tio 

Maneco": "Inimigo 
Público

Numero Um .
Num original de Sylvan Paezzo, gravado em 20 capítulos, "Inimigo 

Público Número Um"
traz de volta o suspense para o horário infantil.

Picardia

Sérgio Mendes está lançando
aeu 21' LP, intitulado "Sérgio

Mendes ou Picardia", titulo

para os mercados latino e norte-
americanoe, cujas faixas de des-
taque são 

"Festa 
do Interior", de

Moraes Moreira e Abel Silva, ver-
tida para o inglês com o nome de
"Carnaval" 

e 
"Quero 

de Volta o
meu Pandeiro", de Ivan Lins e
Vítor Martins, gravada com o
nome de Vôo doo. Tendo como
base de 

produção 
a Califórnia,

Loe Angeles, o brasileiro Sérgio
Mendes paasa o ano todo via-

jando pelos 
Estados Unidos, Eu-

ropa, América e Asia, e está nos
seus planos, até o final do ano,
uma excursão nacional, 

"pelas

capitais e até mesmo pelo interior
do Brasil", onde se apresentou

pela última vez em 1979.

Bonecas do

Plim-Plim

Plim-Plim, (Canal 11) o mágico do papel, está
muito feliz com sua» novas criações e mais ainda
com o fato de que, em breve, elas estarão espalha-
das por todo país, nas mãos de seus grandes ami-
goe, as crianças. São 20 bonecas que reproduzem

figuras tradicionais do folclore de várioe países e
significam uma nova etapa em seu trabalho.

As bonecas seráo entregues ds crianças em to-
dos os Estados onde o programa i exibido, através
das Emissoras Educativas.

Gualba Peçanha, o 
"Plim-Plim", 

é artista
plástico, com várias exposições realizadas e desde
1969 vem pesquisando as potencialidades criativas
do papel, não só em seus programa» na televisão,
mas através da criação de oiyetoe, Uvros, etc; com
um trabalho voltado predominantemente para ae
crianças e para o seu deeenvolvimento. Para breve
eetá previsto o lançamento de mais um trabalho
seu, 

"envelopes 
mágicos", uma coleção, na forma

de livro, de seis grandes envelopes contendo prtje-
toe e explicações para que ae crianças façam seus
próprios brinquedos. Além do programa na TVU,
"Plim-Plim" dirige o suplemento infantil do jor-
nal 

"O 
Fluminense", "Pingo 

de Gente".

Yoná Magalhies vem ai^HMaçá 
do Affloi^H

Diana 
fia 

suce

Enquanto seu mais recente
LP lançado pela RCA - "Senti-

mento Meu" - continua sendo
muito elogiado por toda a critica
«spwialimda, Diana Pequeno co-
meça a fazer sucesso também no
Exterior, deade que foi uma das

presenças mais marcantes do
"Festival 

Internacional da Can-

ção", realizado em Tóquio. 
"Foi

uma experiência da maior vali-

dade ter participado do festival
Yamaha, pois pude conhecer ar-
tistai e trabalhos de outros paises
e ainda mostrar um pouco de
nossa verdadeira música 

popu-
lar", explica a artista. Atual-
mente na França conhecendo, en-
tre outras coisss, s música ds-

quele psís, Disna Pequeno deverá
no próximo ano lançar um LP no
Japão, com os momentos mais
importantes de seus discos no
Brssil. Pouco antas de embarcar

para o Exterior, Diana Pequeno

renovou contrato com a RCA.

Canto de Diana Pequeno conquista o

estrangeiro

Curiosidades

* Aa externas da novela 
"Louoo 

Amor", de Gilberto Braga, são tantas que os
integrante» do elenco vivem brotusedissimos, confundindo as pessoas, que pen-
sem que estão freqüentando com asriduidads as praias cariocas. Um dos mais
bronzeados é Fábio Júnior. Eis não ssconds ssr um pai muito coruja, sempre

com ssudadea ds Ciso qus ssgundo sls, 
"é 

a cara do pai".

* Aatae de

> boa parte de

>0,

e aaoths áo tio estranhe ritual peu*a s trabalhe, ele aáe

^^Mflnal 

Folia, Stãerio Garcia

em teme

«ae tatasrwpá to. ParaHaas dooeja aaber

aega nada: "s6 
assim

s mm fstseaagem que

* Um engarrafamento formado na eequina da Avenida Gomee Freire com a

Rua do Riachuelo causou grande transtorno e curioeédads. na ssmana passsds,

no Ria Era panda o número ds poMciafa. curiosos e cámeraa de TV. Maa tudo

não paassvs da grsvsçáo ds uma csns ds atfopshunsnto pela equipe de 
"O 

dl-

rsáte de tedee aés", dirigida por Jacy Campos. A csns irá ao ar em breve, no pro-

grama sobre o toma 
"Addeatoe 

de Triaette", da TV Educativa.

Rapidinhas

e misturadas

NOVO VISUAL DE Fábio

Jr em Louco Amor (Canal 13) du-

rou pouco, pois ele tirou logo a

barba no primeiro capítulo...

Gravações com Simone, na

Casa Objeto, um local iodo de-

corado com objetos 
"art-

nouveau" foram feitas para o

Fantástico...

DIZEM que Baby Consuelo

está esperando bebê... NELSON

MOTTA E SCARUET MOON
voltarão ao programa 

"Noites

Cariocas", da TV Record... A

NOVELISTA Ivani Ribeiro (Fi-
nal Feliz) passou pelo crivo global
e já renovou contrato com a emis-
sora.

Eduardo Duaek está em ótí-
mos astrais, ultimamente. O
disco vem vendendo muito bem

e volta a ser acionado pela tole-
visão, desta feita para defender
um papel no eapecial infantil de
Vannucci...

JÚLIO IGLESIAS está
mesmo disposto a conquistar os
Estados Unidos, onde realizará
três shows: São Francisco, Hawai
e, depois, um pulinho em Tó-

quio...

Depola de vender 600 mil
LPs, o pernambucano Alceu
Valença está disputadíssimo

pelas emissoras. Com Cr» 200
milhões, parece que a RCA che-

gou na frente... UMA PARCE-
RIA NOVA para ZÊ RAMALHO:
Chico Buarque e Domiguinhos es-
creveram 

"Tantas 
Palavras"...

Neuza Amaral, de férias tolevi-
sivas, curte sua casa em Ara-
ruama, em companhia dos dois
netinhos...

O amanhecer

do atleta
Atletas s treinsdorss brssi-

leiros formam o painel das grsn-
dezas e limitações stusis do atle-
tismo brasileiro: esto é o tem» ds
"A 

Amanhecer do Atleta", que
vai ao ar pela TVU, hoje, ás
20hl0m. O debato qus se segue á
apresentação do documentário
realizado por Mário Kuperman é
uma produção da TVE-Rio e reú-
ne nomes como João do Pulo,
Ernesto Soto (editor ds stletismo
do Jornsl dos Sports), Sónls Ri-
eete (diretora de atletismo do bo-
tafogo), Chiquinho (técnico ds
stletismo do vssco), Csrlos Nus-
man (presidente ds Fsdsrsção ds
Vôlei do Rio de Jsnsiro) s
Amaurv Nunes (diretor de atle-
tismo ao fluminense).

Atletismo, o esporte suto-
supersção. O atleta compete con-
sigo mesmo, na permsnsnto ton-
tativs de ultrapassar ssui pró-
prios resultados. O documsntário
de Mário Kupermsn mostra como .
o surgimento ds stlstas ds sito
desempenho dspsnds do número
ds pessoas que praticam atls-
tismo. E de como um reduzido
contingente de prsticantss torna
dificil a obtenção de re-
sultados com nivsl intsr-
nacional.. Esses, em úl-
tims instância, imprascindi-
veia para qus s opinião públics dê
vslor ás competições atleticea, o

que fecha - juntamente com o
desinteresse da imprensa - o cir-
culo daa limitações em torno
deste ssports.

"O 
Amsnhscsr do Atleta" é

um documentário otimista, mss

que fala do caneaço ds esforço rs-
dobrsdo e ds sstisfsção sm conss-

guir o que ontem parada instind-
vel. Ninguém mslhor do qus João
do Pulo, o campsão internacional
de ealto triplo, qus a fatalidade
afastou do atletismo, para diasr
um pouco sobra sgruras s alsgriss
ds um stlsta.

"Uma vss, dspoés ds partici-
par das minhas últimas Olímpia-
daa, sm Moscou, um cidadão - no
Aeroporto do Gslsão. ms olhou s

xa, tanto dinheiro sm-
i viagem s vocé^gs-

11

disss 
'poxa,

nha uma msdalha ds lata...
é o espirito. Eu, qus^Bafui 

alista, posso dissr qus

| falta carinho, por parte daa auto-
ridadee esporti va», em ralação aos
atletaa. Sem desmerecer o
atleta profissional, acho que é

preciao olhar maia para oa atletas
amadorae que trabalham, se de-
dicam, sem receber nenhuma ra-
compensa financeira, nada. Elas
fasem um trabalho eério s prsci-
ssm, urgentemente, ssr tratados
com seriedsds.

RADIO

AS DICAS

**' O babalorixá Pai Dodé

continua dando as tuas dica» tobrt

o amor a todo* oa ouvintes da Rádio

Clube, no programa Supermanhd,

nos sábados, a partir das 9 da ma-

nhã,

NOTICIARISTA

*** O Departamento de Jornd•

tismo da Rádio Clube reforçando a

sua grande equipe, contratou recen-

temente um dos gròndes noticiaria-

tas do rádio pernambucano,

Adelmo Cunha. Ele está anresen-

tando os noticiários da tarde.

ROLETA DA SORTE

**** LeUno Maruela está ar*

mando uma das maiores promoções

do rádio. Segundo ele, será um ver-

dadeiro estouro a sua ROLETA DA

SORTE, que vai dar prêmios va-

liosísfimos aos ouvintes que partici-

parem. Com isso, Mansela terá

mais uma hora de programa, o qual

vem apresentando, todo<s os dias,

pela Rádio Globo.

MUNICIPALIDADE

A Rádio Clube estará fa-
tendo debate, hoje, sobre assuntos

da Municipalidade. Todos os pro-
blemas que envolvem a Prefeitura da

Cidade serão discutidos entre políti-
cos, jornalistas e ouvintes, que po-
demo fazer as suas perguntas através

de vários repórteres espalhados por
toda a cidade. O debate terá início

às 11 horas.

DIARIO NA TV

9 CANAL 2

09:60 - O Despertar da Fé
10:20 - Desenhos
10:40 - Programe Jorge Chau
11:40 - Rarrerrurrorria - c/Aguinaldo

Batista
11:60 - Carmem Peixoto na TV
12:36 - Bandeirantee Esportes
12:60 - Paulo Marquae - Opinião
13:00 - A Cidade na TV - c/Jota Ferreira
14:30 • Aa Avsnturss dé Rln Tin Tin -

sm cartaz: "A 
Volta do Chsfk"

16:00 • Festival ds Deeenhoe
16:00 - Jornada nas Estrslss - Em cartas

Metamorfose"
17:00-A Sorte é Sua - 17:00 - Olho

Vivo. 17:30 - Familionária. 18:00
Tic Tac Milhõea

19:00 - Novela I - Campeão
19:60 - Edição Locol
20:20 • Jornal Bandeirantes
20:26 - Novsls II - Sabor ds Msl
21:166 - Boa Noite Brasil

23:00 • Jornal da Noite

23:16 - Canal Livra

00:16 - Cinema na Madrugada - Em car-

tez 
"A 

Maldição ao Ouro".

^ CANAL 11

11:16-

11:30-
11:46-
12:30-

13:10-

13:30-
14:00-
14:30-

16:00-
16:66-

17:20-
17:26-
17:40-
18:00-

18:06 <

18:10

18:30-
18:66-

19:00-

19:40

19:66
20:10

21:06

21:16
22:00

23:00

23:06-

Padrão Colorido

O Dia ds Hoje

1983 - Edição Nsdonal
Tslsromsncs - "Nem 

Rebeldse,

Nsm Fiéis" - Cap. 03

Jomel do Interior
Sitio do Picapau Amarelo
A Luz do Mundo
Mundo Mágico - Com o Palhaço
Belezinha e a Boneca Suei
Stadium
Plim-Plim - "Janela 

da Fantasis
s Dobrsdurae"
Bazar Tsm Tudo
Era Uma Vos
Daniel Azulay
Oração "Avs 

Maria"
Olha Ai
Aa Aventuraa do Ho Mansco -
"Inimigo 

Público n' .1"
Sitio do Picapau Amarelo
Encontro com e Vide
Telerromance - "Nem 

Kebeldsa,
nem Fiéis" - Cap. 03

Telecurso 2» Greu
' Telecurso 1* Grsu
• Pindorama - "O 

Amanhacsr do
Atlsta"
Recife Hoje

1983 - Edição Nacional
Oe Músicos

-Convsrsa sm Fim ds Noits -
Com Jonss Rsssnds
Encerramento

©CANAL 13

06:16
06:30

06:46
07:00
07:30

08:00

11:00
12:16

12:46
13:00

13:40

14:40-

Padrão s Coras
Tslscurso Segundo Grau
Telecurso Primeiro Grsu

Rssprsssu-

16:30

17:30

18:10
19:00
19:50
20:00
20:30
21:30
22:30

23:30
00:00

Bom Dia Brasil
Bom Dia Brasil
tacão
TV Mulher
Balln Mágtar.

Sitio do Picapau Amarelo - Re-
binson Crusoé - 4» capitulo
Globo Esporte
Jornal Hojs
Vais a Pena Ver ds Novo - Plu-
mas • Paatáa
Sessão da Tards - Filme: Cssa-
nova. Com: Bob Hope / Joan
Fontaine

Ssssão Avsntura - A Mulhsr Bi6-
nica
Caeo Verdade - Os Msstinos de
Recife - 4* Capitulo
Pão Pio, Beijo Beijo
Final Felii
NE TV a Noticia do Nordeste
Jornal Nacional
Louoo Amor
Chico Anisio Show
Duro na Qusda. Filme: Bando de
Malandra - 1' parte
Jornal da Globo
Coruja Colorida. Filmo: Coeso
Conquistar ae Mulheres com:
Michssl Cains / Sbsllsy Wintsrs.

1 
RADIO 

~1

AS DICAS

**' O babalorixd Pai Dodi

continua dando as suas dicaa sobre

o amor a todoa oa ouvintea da Rddio

Clube, no programa Supermanhd,

noe adbadoe, a partir das 9 do ma-

nha,

NOTICIARISTA

*** O Departamento de Jornd-

lismo da Rddio Clube reforfando a

sua grande equipe, contratou recen-

temente um dos grhndes noticiaria-

tos do rddio pernambucano,

Adelmo Cunha. Ele eetd apresen-

tando oa noticidrioa da tarde.

ROLETA DA SORTE

**** Lelino Maruela estd or-

mando uma das maiores promofdes

do rddio. Segundo ele, serd um ver-

dadeiro estouro a sua ROLETA DA

SORTE, que vai dar primios va-

liosisfimoa aoa ouvintea que partici-

parem. Com iaao, Maruela terd

maie uma hora de programa, o qual

vem apreaentando, todoa os diaa,

pela Rddio Olobo.

MUNICIPALIDADE

*** A Rddio Clube estard fa-
tendo debate, hoje, sobre assuntos

da Municipalidade. Todos os pro-
blemas que envolvem a Prefeitura da

Cidade serao diacutidoa entre poKti-
coa, jornaliataa e ouvintea. que po-
demo fazer as suas perguntasatravis
de vdrioe repdrteres espalhados per
toda a cidade. O debate terd infcio

as 11 horas.
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Cabanga

Com uma movi-
mentada e concorrida
regata, foi como o Ca-
banga comemorou a
data de mais um ani-
versério de fundação
ocorrido no dia dois
deste mês. A competi-

ção, que teve largada do
Recife, compreendeu o
trecho Recife / Taman-
daré / Recife e recebeu
total apoio do prefeito
de Rio Formoso, sr. José
Múcio Monteiro. Em
Tamandaré, houve un\"

jantar de confraterniza-

ção entre os competido-
res náuticos, pelo ani-
versário do clube. A

propósito, hoje, á noite,

no Cabanga, serão en-

tregues os prêmios aos
vencedores daquela re-

gata.

Turismo

Cristina e Edilson

Wanderley, que têm

uma bonita loja no

Shopping Center Re-

cife, atuando agora

também, no ramo de

turismo. Acabam de

comprar importante

agência de turismo da

nossa Capital.

Em bar, do cais do

porto, o sociólogo Silvio

Soares, compondo mesa

formada pelo enge-

nheiro Wilson Calmon e

o executivo Gaspar Pe-

res, evocava o fato de

intelectuais lusos e es-

panhóis, em visita á ca-

pitai pernambucana,
estranharem a falta de

conservação e, inclu-

sive, promoção turística

do bairro do Recife, si-

tio histórico e originário

da cidade. Com eles os

jornalistas Alexandrino

Rocha e Lino Rocha e o

maestro Cussy de Al-

meida, presidente da

Fundação de Cultura

do Recife.

-0O0-

O navio oceanográ-

fico 
"Capricorne", 

que
esteve no fim da se-

mana passfida no Re-

cife, estará de volta ao

nosso porto no próximo
mês de julho, segundo o

comandante Jean Fran-

çois Paufam, por sinal,

um 
"gentil-homme" 

na

expressão da palavra. O
"Capricorne" 

está co-

brindo mais uma fase

da pesquisa sobre tem-

peratura do oceano e o

clima do Nordeste, rea-

lizada no espaço mari-

timo entre o Recife e as

costas africanas de Da-

car (Senegal) e Abidjan

(Costa do Marfim),

tendo á frente o técnico

Philippe Hizard, do

ORSTOM - Office de

la Récherche Scienti-

fique et Technique

d'Outre-Mer.

Desfile

A senhora Glorinha

Aguiar, amanhã, às 15

horas, no hall do Shop-

ping Center Recife, es-

tará movimentando um

grande desfile de moda

feminina, com roupas

exclusivas da sua buti-

qlie.

JOÃO

ALBERTO

ajjr jL

flip^'|SPr
B % *i i

m ^

Primeira dama do Estado, ara. Jane

Magalhães (Foto de Fernando Gus-

mão)

Almoço

O casal Walder Verçosa Pimentel,
sábado último, reuniu amigos para almoço,
na pérgula da piscina da sua residência de
Olinda. Encontro informal, onde estavam os
casais Augusto Richlin, Paulo Melo, Mivarci
Meira Lima, Sílvio Boudoux, Getúlio Tri-

gueiro e Jackson Jatobá.

MOVIMENTO

Quem está aniversariando nesta

quinta-feira é o prefeito Joaquim Fran-

cisco Cavalcanti.
Com 

jantar em familia, anteontem, foi

como Olavo Cruz e seu filho Roberto come-

moraram seus aniversários.
Aniversariando hoje, a sra. Nair

Borba. Ela é uma figura feminina que
muito ajuda, com um trabalho bonito e hu-

mano, os fUhoa dos hansenianos.
Amanhã 

a partir das 15 horas, Wilton

Condé será homenageado com uma tarde de

chá, no Mar Hotel, em Boa Viagem, pela

passagem do seu aniversário.
Na 

próxima segunda-feira, dia 18,

Às 18 horas, na galeria 
"O 

Poeta", na Av.

Guararapes, Moisés Neto, estará lan-

çando seu livro 
"A 

Incrível Noite dos Sen-

timentais".
Retornando de circulada italiana, o

empresário Calo Pantaleo.
Dulce 

e Gilberto Tiim estão eufòri-

cos com o nascimento do seu filho Gilberto

Tiim Filho, na maternidade do Português.
Recebendo 

cumprimentos hoje, pela
idade nova que completa, Ricardo Ferreira

Santos.
A rádio FM Veneza, que será inau-

gurada em maio próximo, será dirigida

pela sra. Cristina Pinto. Ela é mulher do

companheiro Ricardo Pinto.
A sra. Cândida de Lucas Simon foi ho-

menageada com uma tarde de chá, pelas
suas amigas, anteontem, no Hotel Quatro

Rodas, em comemoração ao seu aniversário,

que ocorreu domingo último. A coordenação

foi da sra. Tereza Latache.

Orismar Rodrigues

Interino

Cinema

Glória

Amanhã, teremos a

festa de oficialização do

tombamento do Cinema

Glória, que ocorrerá As

17:30 horas. Na ocasião,

será exibido o docu-

mentário premiado in-

titulado 
"Cinema

Glória", do cineasta e

companheiro Fernando

Spencer e do também

cineasta Félix Filho. O

filme tem os depoimen-

tos de Liedo Maranhão,

Celso Marconi, Jota

Soares, Bajado, dona

Zezé (proprietária do

cinema), além de fre-

qüentadores daquela

casa.

Reuniões

Retornando do

Rio de Janeiro, onde es-

teve em reunião com a

diretoria da Tap, o sr.

Paulo Melo. Também

em Aracaju, ele reuniu-

se com os gerentes do

Norte/Nordeste, da-

quela cidade. Como su-

perintendente regional

do Norte/Nordeste,

dessa empresa aérea

portuguesa, presidiu a

reunião.

E 
por falar em

Tap, esta ofereceu um

almoço em torno do di-

retor geral do Turismo

Bradesco, senhor Erico

Pereira, que aconteceu

no restaurante do

Grande Hotel.

Passando

Gomando

O comandante do

2'' Comando Aéreo Re-

gional brigadeiro Luiz

Gonzaga Lopes, convi-

dando para a soleni-

dade de passagem de

comando, ao sr. major-

brigadeiro do Ar, Fred

Dália Hoffmann, que se

realiza hoje, ás 10 ho-

ras, na Base Aérea do

Recife. O traje para ci-

vis é o passeio com-

pleto.

Aclamação

Auxiliadora e José

Carlos Paes Mendonça

passaram toda uma se-

mana em São Paulo.

Ele presidindo o IX En-

contro Nacional de

Operadores de Forne-

cedores de Supermer-

cados, uma promoção
anual da Associação

Brasileira de Supermer-

cados. Paralelamente,

realikou-se a assem-

bléia geral da Abra com

reeleição para mais um

biênio. João Carlos, que
não estava concorrendo

as eleições, foi recondu-

zido por aclamação na

presidência.

Jantar

Com um jantar, terça-feira, no Côte d'Azur, a

Academia de Artes e Letras do Nordeste Brasileiro fez

o lançamento do segundo número de sua revista 
"Le-

tras e Artes". A revista - 
que tem ilustrações belíssi-

mas dos pintores Zuleno, M. Arruda, Wilton de

Souza, Wellington Virgolino, entre outros - traz arti-

gos, crônicas e poemas de intelectuais nordestinos.

Presentes ao encontro (que foi presidido por Aluí-

zio Furtado de Mendonça, dirigente da entidade), Rei-

naldo e Dulcinéia Oliveira, Waldênio Porto, José Ra-

fael de Menezes, Wellington Virgolino, Nicolino Li-

mongi, Everaldo Veras, Jarbas Maranhão, José Lou-

renço de Lima, Zuleno Pessoa, Pedro de Souza (repre-

sentando o secretário de Turismo, Cultura e Esportes,

Francisco Bandeira de Melo), Margarida Matheus de

Lima, José Wanderley Carvalho, Luís Wilson, além

do jornalista Olbiano Silveira, responsável pela im-

pressão da revista, e outros.

Para Sílvia

Com uma tarde de chá muito presti-

giada, a senhora Sílvia Lopes foi homena-

geada anteontem, por senhoras da nossa so-

ciedade, no Clube da Aeronáutica, em Boa

Viagem. Hoje, ela e seu marido estarão se-

guindo em viagem para o Rio de Janeiro,

onde o brigadeiro Luiz Gonzaga Lopes

atuará. Aqui seu substituto será o maior-

brigadeiro Frede Dália Hoffmann.
Foi um encontro alinhado, que teve a

coordenação das mulheres dos comandantes

da Aeronáutica, Marialva Cruz Silva, Cris-

tina Dias, Tânia Ferreira, Dalva Vasconce-

los e Bety Rodrigues.
A senhora Silvia - 

que é uma figura hu-

mana extraordinária e que deixa no Recife

um enorme circulo de amigos - recebeu além

de uma placa de prata, corbeilles de rosas.

Muito bonito foi seu discurso de agradeci-

mento pela homenagem que lhe foi prestada.

Entre as muitas presenças femininas que
lá estavam, anotadas as de Jane Magalhães,

Sílvia Couceiro Cavalcanti, Carmem Maciel,

Ângela Lessa, Cleide Wanderley, Lena Cui-

marães, Lúcia Maciel Alves.
Também as senhoras Lourdes Arna-

zaut, Léa Nunes e Maria Helena Figueiredo.

E mais, Anita Malta, Helaine Ramos, Fran-

cisca Fuzeque (que naquele dia recebia cum-

primentos pelo seu niver), entre muitas ou-

tras.
i4 

porta de entrada do clube, todas as

senhoras receberam rosa», que foram entre-

gues petas tenentes pernambucanas do Par-

que Aeronáutico do Recife, Mércia Brás e

Maria das Graças Torres.

• 
jw 
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A homenageada: sra. Sílvia Lopes

"SECOR"

Serviço de Ecocardiografia do Recife.

Dr. Djair Brindeiro Filho - Fone 222-4691

Ecocardiografia Uni e Bidimensional.

Função Ventricular Computorizada.

Real Hospital Português - Fone: 222.4691.

MOTE, O GORDO BOM

DA MOTURISMO.

Data Saída
Data Regresso

ATRAÇÕES:

NEW YORK

APRESENTA

O FINO DE DISNEYWORLD/EPCOT

AMERICA EM DUAS DIMENSÕES

09 de Julho 1983
26 d* Julho 1983

DC-10
DC-10

VARIG
VARIG

: 1 City Tour
1 Passeio Helicóptero

WASHINGTON : 1 City Tour

ORLANDO

HOTÉIS CONFIRMADOS:

NEW YORK :HAYTT
WASHINGTON: MARRIOT
ORLANDO
MIAMI

(Luxo)
(Luso)

: ORLANDO MARRIOT (Luxo)
: OMNI INTERNACIONAL (Luio)

PREÇO POR PESSOA

Parte Aérea
Parte Terreatre

US» 1.530,00 (adulto)
a partir de USIM0,00

- CONSULTEM NOSSOS PLANOS DE
FINANCIAMENTO

2 dias Walt Disney World
2 dias EPCOT CENTER
1 Pasaeio Sea World
1 Pasaeio Wefn Wild
1 Passeio Buah Garden
1 Paaaeio Circus World

Curso de Energia Que Mova o Mundo
de Walt Disney (OS i 1S anoa)

MIAMI : 1 Passeio Parrot Jungle
1 Passe» Cruteiro Bahamaa 1 dia )

(TUDO ISSO ACOMPANHADOS DE
GUIAS EXPERIMENTADOS FA-
LANDO PORTUGUÊS)

8AO*25 
""O^^COMPANHANDO 

GRUPOS EU ANOS

NEYWORLD CONOSCO VOCÊ NÃO SOMENTT5 VIAJA ENTRE AMIGOS COMO TAMBÉM

TEM A SEGURANÇA DE NOSSA EXPERIÊNCIA.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

MOTURISMO - MOTE AG. VIAGENS E TURISMO LTDA.

Rua Roaárío da Boa Vista, 159 - Boa Vista Recife

Fone: 231.1197 (n> chave)

EMBRATUR.: 00186.00.41-7

ARPA E CHRIS PRODUÇÕES

Apresentam

mm ¦ 
*

MPB4BTEMPO

Eleito pela crítica o melhor show de 1982

Diretor - Beiyamin Santos

CURTA TEMPORADA

De 14 a 17 e 19 a 24

de Abril às 21 horas

I A VENOA

TEATRO SANTA BABEL

SHOW

Dia 16 (sábado)

24 horas no Hotel

Quatro Rodas (Olinda)

DrScholI

P/O CONFORTO DOS PÉS
Pé* bem tratados s
oomssúdesios

bsse do seu sucesso... ¦

BOTINUAS ORTOKDICAS.MNIIIMS COME-

SSKSPSIII

CO OE PtOKMI TRAI. DtüÜS ENCIUIMDAS.CALOSIOADES.CALOS E MASSA 
-

J

COM

I desde 1840

abreu

O MUNDO E SEU

EUROPA M ARAVILHOSA

turn n. Ate. s>. H, M.a. SU M. U. wrUOAL ' ESPANHA .
IS.a. Jm. a. ss.is. a. a. M a. . j*.

•Lti ALEMANHA'SUtfA'Sat.IS, 17.21.xs.(Km.SB Austria . itAlia

g 
alS dlaa

EUROPA IMORTAL GRANDE CIRCUrTO
At». a. a. n. aw. if. a. Jo. si. EUROPEU
¦.a. *d.u.a.D Aif.is.it shf.a.aw.a. j».ei.h
tm.tl.n OM.a jui m.a is t- n

ffiUA.AuSTMA^* 
nurUOAt • ESPANMA • fRANQA •

ALEMANHA . BtLQICA "ALIA ' OREClA . HJOOSLAVIA •
INOIAWWU ... MUM OKU. AUSTRIA.

JHk CMtCOSLOVAQUIA Jtfk.
JM!! AL1UAHHA • MOLANO* ' JUl
\Ujjtf BElQICA . INOLATIRRA • UW

27 dlaa __JLjl5i5*S__—-J

OCIDENTE EUROPEU JOIAS DA EUROPA
Air. n. Mai. H. Jtm. M. J*. O. Akv. M. W.». Mai.«. a. ».
n. m. 9m. n. is. v. m. m. 11. is. ».
PORTUGAL • eSPANHA *•*' "•11 * *• "
FRANCA • ITAUA • tUtQA PORTUGAL • tSPAMHA •
I IMGLATiRRA FRANCA • ITAUA • AUSTRIA* 

^1^. • ALEMANHA • BtLQICA •
UK INQLATERRA Aft

17 • 21 d>— 2t>2> dl— 1WF

SAO A ESCAMDIN AVA EUROPA TOTAL
<km. St. Jul. M. A«a. SS. IS AM. 12. Am. S7.14. Mi. IS.
INQLATERRA • BtLQtCA ITAUA • QRlCIA •
MOLANDA • ALEHANHA HJQOSUVIA • HUNORIA • AUSTRIA •
OOptNTAL • OtNAHARCA CMECOSLOVAQUIA • ALEMANHA
SUtCIA • NORUEQA • OCIDENTAL • NOLANDA • BiLQlCA •
ALEIfANHA ORIENTAL INQLATERRA • FRANCA -
FRANCA. ALEIfANHA ORIENTAL •

»P0L6HIA 

• RUSSIA •

m£rs^gutOA' mm
«S«I*M W

ETERNA EUROPA LESTE EUROPEU

«at. m. a. aw.'M. a. jv. a. JfiS «T«*<£' if' **•

M(.w\,m. OM.m. HUNORIA* AUSTRIA*
itAua • Austria cmccosiovaouia •
ALEMANHA • BiLQlCA • .... AUMANMA • MOLANDA •
INQLATERRA • FRANQA JQk BELQICA ¦ INQLATERRA • 

jVML
t>di— iitadiM WIP

EURdPA COM ALPES EUROPA COM GRlCIA
E LAGOS 8UIQOS EPAiSESDE LESTE
aar. se. Mm. ei, a. Jul. a. «kt. u. jmi. n. m. a. m. is.
A*a.n. SM <M.M
FRANCA . INQLA TtlWA ITAUA.QRtCUt.
BtLtUCA • LU>f MSUmO IUOOSU VIA ' HUNORIA •
ALfUANMA • Austria Austria.
ITALIA . SUKA . ESPANHA C«f COSIOMOUM •
PORTUGAL ALEUANHA. MOLANDA • ...

dffik *J-OJCA"<HOLATIRRA. 
Jjfc

»iH dlaa MeMdlas

ORANDE EUROPA 11 RUSSIA • EUROPA DE
jw.«,a.M.n.a LESTE * ESC AN DIN AVI A
itAua • Austria m. si. jm. ss. Ai ss am siALEMANHA OCIDENTAL 7 ^
BiLQlCATmQLATERRA FRANQA • INQLATERRA •
WANDA •D4NAMARCA ALEMANHA OCIDENTAL •
JVKIA'NORUEQA ALEMANHA ORIENTAL '
XXNMA MENTAL. _

OMAMARCA • MOLANDA 
jMNk

Udim Vm dtos W

EUROPA E88ENCIAL I ] 
OR ANDES CAPITAI8
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ALEMANHA •SUtQA* JmWk
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AMÉRICA MARAVILH08A

CSTüOOS UNIDOS ¦ CANADÁ UtXICO

Mar. II. 2S. Abr. 01, II, 22, 2*. Mal. M,'»."Jun. 
K, W, 27, a. M. oi. SI, m. 10, 20

1,17, 21 • 27 diaa

COLABORAQAO ^M\

CHINA FASCIN ANTE VOLTAAOMUNDO

SAlOAS OO BRASH SAlOAS DO SSASIL
Mai 0. Jun. 27. Jul. 4, Mai. 11. Jun. 20. Jul.
11. U. Ago. 2S. Sal. I. 0. II, 20. Ago. 11. SM.
12 7, M

20 a 52 dlaa llaOSdlas

MEXICO - USA E HAWAi ADORAVEL JAPAO

SAlDA DO Bit AS* SAiDAS OO BSASIL
Mai 11. Jun. 20. Jtd.

?«.».Ai.«.'lSi. 0.1j.».A^.I1.S«.
7. M. 7-1*- 

' —

TERRA SANTA AFRICA MARAVILHOSA

MiOA DO BRASH. SAlOAS DO BRASH.
Ahr. 21. Mai. SI. Jun. Abr. 11. Mai. H. Jul.
a. Jul. I. II. 20. Ago. A, 11.10,21. On. I.
1,0. SM. 20,27. u,w
Out.*.

17 
dtoa

Africa e maravilhar Africa e terra

00 PACiFICO SA0ITA

SAiDAS DO BRASH SAlOAS OO BRASH .
Mai. 10. JU. 4,11.10, Abr. 11. Mai. 10. Jul. I

a. Sat. S. U. IS 4.11. W. 2S. Sat. 0.
12. IS

IS a 4S dlaa 10 a 17 dlaa
i

I Consulte seu Agente de Vlagsni ou
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RUA DA CONCORDIA. 153 S/604
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Músculos nas

mulheres 83

Uma nova mania está surgindo no

Brasil em matéria de condicionamento

físico feminino: é a musculação, uma

técnica muito comum na Europa e nos

Estados Unidos, que combina a ginás-
tica modeladora a exercícios com apare-

lhos e pesos. 
"A 

idéia não é criar cente-

nas de Miss Músculos, mas formar um

corpo saudável, forte, flexível, tonifi-

cado e equilibrado", explicou á revista

Capricho o professor de Educação Física

e bicampeâo brasileiro de caretê, Ri-

cardo D'Elia. Segundo ele, com os pesos
e aparelhos só se aceleram os efeitos ob-

tidos pela ginástica. Mas, um lembrete

importante: tão rapidamente como se

conseguem bons resultados com a mus-

culaçáo, pode-se perdé-los pela falta de

continuidade e persistência na prática.
Por isso, é preciso insistir, com sessões

semanais, para que os resultados sejam

satisfatórios.

Mulheres 
"premiam"

anúncio chauvinista

O movimento feminista 
"Mulheres

contra a pornografia" premiou com um

porquinho a publicidade mais obscena e

insultuosa de 1982: um homem que

come com os olhos as pernas nuas de

uma mulher, ignorando totalmente a se-

nhora vestida com todo o rigor da moda.

No segundo lugar classificou-se o cartaz

publicitário de uma empresa que fabrica

roupas íntimas: um grupo de mulheres

meio desvestidas em um grupo de ho-

mens completamente vestidos.

Emancipação da

mulher em 
perigo

Novas formas de antifeminismo

estão pondo em perigo os sucessos

obtidos pelo movimento pela eman-

cipação das mulheres nos últimos

anos. A advertência foi feita por um

membro do secretariado geral da

Onu durante a abertura dos traba-

lhos da conferência mundial sobre a

condição da mulher, que se realizará

em 1985.

Dieta vegetal evita

casos de câncer na mama

As mulheres que seguem uma dieta de

alto conteúdo de vegetais e de baixo con-

téudo de carne correm menos o risco de desen-

volver o câncer da mama. Esta é a conclu-

são de um estudo, publicado no 
"New 

En-

gland Journai of Medicine", segundo o qual

as mulheres vegetarianas eliminam mais es-

trogènio, um hormônio feminino considerado

por muitos cientistas também cancerígenos,

que aquelas que comem carne. Isto explicaria

porque o câncer da mama é mais comum no

mundo ocidental do que nos países orientais.

Uma dieta com alto conteúdo de gorduras

animais pode ser a causa de uma mais alta

concentração de estrogênio no corpo. Outros

cientistas não compartilham a opinião de

que este hormônio seja causa de câncer.

A castração é o único

remédio contra cahície

Um pesquisador australiano de Sidnei

afirma ter encontrado o único remédio contra

a queda do cabelo: a castração.

O professor Max Feughelman, que há

quarenta anos realiza pesquisas sobre o ca-

belo, notou que os eunucos nunca ficavam

calvos e que entre os homens que perderam

seus atributos viris num acidente, o processo

de perda do cabelo deteve-se.

Respondendo ás perguntas de seus cole-

gas, o especialista australiano disse: 
"Há

muita publicidade aconselhando tal ou qual

produto para a luta contra a queda do ca-

belo. De fato, salvo raras exceções, a única

coisa que se pode fazer é... castrar o pa

ciente .

O professor Feughelman afirma ter cons-

tatado no curso de suas pesquisas que, a

uma idade avançada, a calvície é provocada

pelo envelhecimento. E acrescenta que a

perda do cabelo de um homem entre 20 e 40

anos se deve a uma vida sexual intensa, mais

exatamente, á secreçso abundante de certos

hormônios que afetam o crescimento do ca

belo.
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Adriana Falco de Melo: a falta de preconceito foi uma surpresa

Recifense 

prática 

e

moderna 

já 

compra e

vende objetos usados

O hábito de comprar objetos,

mesmo os de uso 
pessoal 

como vesti-

dos e sapatos, de segunda mão -

uma coisa já comum entre as ameri-

canas e as européias - acaba de ser

adotado pelas mulheres recifenses. I

Prova disso é que está indo 
"de I

vento em popa" a primeira loja de I

objetos usados - a 
"Cacareco" - ins- I

talada no bairro de Boa Viagem há I

alguns meses. I

Sua proprietária, a jovem se- I

nhora Adriana Falco de Cavalcanti I

Melo, está eilcantada com o resul- I

tado de sua idéia original. Ela espe- I

rava encontrar muito preconceito e I

que está vendo é uma aceitação sur- I

preendente. Atribui esta mudança I

de mentalidade á própria crise eco- I

nômica, que obriga as pessoas a pen- I

sar em economia, e também à aber- I

tura das cabeças, motivada pela in- I

corporação de novos hábitos. I

VENDENDO CACARECOS

Uma loja desse tipo, na verdade I

pode ser um bom negócio, tanto I

para quem compra como para quem I

vende. Quem e que não tem, etp I
casa, montes de cacarecos, que a gen- I

te não usa nem tem coragem de jb- I

fora? São objetos assim que I

^Hriana aceita para vender. Por ou-1

tro lado é ótimo comprar pela me- I

tade do preço coisas seminovas, que I

lhe servirão tão bem como se fossem I

recém-chegadas da fábrica. O orgu-1

lho que vá às favas. E tempo de eco-1

nomia. I

Na sua loja, Adriana recebe os I

mais surpreendentes objetos. Seu I

estoque varia de um eletrodomés-1

tico, que 
tanto pode ser uma simples I

torradeira de pão como uma gela-1
deira ou um frizer, a coisas aparen-1

¦temente sem sentido, como o trinco I

Ide uma pulseira de relógio. Lá estão I

¦roupas e sapatos, objetos de decora-1

Ihão, 

livros, revistas, móveis, jóias e I

Hijuterias, além de discos e perucas. I

¦Dentre as coisas mais estranhas que I

feia 
vendeu está uma grinalda velha, I

I de noiva. I

I CADA VISITA.

I UMA SURPRESA

I Adriana procura organizar al

I loja da melhor maneira possível. As-1

I sim, junta prata com prata, vidro I

I com vidro, cestas de sapatos e dei

I roupas etc. Ainda assim, como o es-l

I toque variadissimo, ela informa quel
[.os clientes têm de demorar muito, I

fcrocurando, avaliando, experimen-l

¦lando. 0 que é tentador numa lojal

¦assim é que cada visita pode ser umal

¦surpresa. De repente, a pessoa olhei

¦numa prateleira e descobre umal

coisa que a fascina, ou que há muito

tempo procurava.
Às vezes pode-se encontrar uma

verdadeira pechincha. Outro dia -

conta Adriana - saiu um baleio

inox, com duas cubas, por apenas 12

mil cruzeiros. Valia mais de 100 mil,

pois era quase novo. Procedia de

uma senhora rica, que o mandou

instalar, nâogostou dele e logo man-

I dou trocar. Ternos para homens, em

I perfeito estado, que normalmente

custariam 40 mil cruzeiros, lá pode-
se encontrar por apenas quatro ou

I cinco mil. I

Tudo é barato na loja. Como oe

I objetos tém de ser vendidos á vista,

I não recebem qualquer garantia e são

I de segunda mão, devem ser ofereci-

dos pela metade do preço, ou menos ¦

I COMO FUNCIONA |

I Contudo, não é a loja quem dá

i

E

os preços das mercadorias, mas os

seus proprietários. Funciona mais

ou menos assim; se você dispõe de

algum objeto que queira vender na

oja, leva-o lá, assina um contrato

no qual fica estabelecido por quanto
deseja vendê-lo. Feita a venda, a

oja fica com 30% de comissão. Se,

ao término de dois meses, o objeto

não tiver sido vendido, você o retira

da loja sem pagar nada pela armaze-

nagem.

Adriana conta que subsiste um

certo preconceito contra as roupas.

Especialmente da parte os homens.

Eles compram objetos, mas não gos-
tam de comphu* para si mesmos rou-
>as usadas. Pessoas muito pobres
ambém demonstram certo precon-

ceito contra roupas usadas. Mas, da

classe média para cima, a aceitação
í fantástica. Ela mesma conta que
iproveita para uso pessoal e de sua

amília muitas roupas, bolsas e sa-

patos que recebe na loja.

Armações de óculos são muito

procuradas. Muita gente que não

poderia comprar armações nas loias

tradicionais escolhem lá modelos

modernos e bonitos, por preços in-

significantes.

É MELHOR VENDER

Adriana decidiu montar uma

loja de coisas usadas por acaso. Es-

tava para terminar o curso de Admi-

nistração e desejava um trabalho

que lhe desse certa flexibilidade de

nor^rio, pois é casada e tem dois fi-

lhos. Certo dia, leu na revista de do-

mingo do Jornal do Brasil sobre uma

loja de coisas usadas no Rio. Escre-

veu à proprietária da loja, a cidadã

americana Barbara haray (a loja se

chama 
"Caco 

Velho") que. com a

maior gentileza, respondeu a carta e

colocou-se á disposição para todas

as informações e até franqueou sua

loja no Rio, para visita. O sogro de

Adriana, Guilherme de Cavalcanti

Melo, 
que já tinha experiência de

comércio e e uma pessoa muito em-

preendedora, 
"adotou" 

a idéia e foi
com a nora ao Rio, observar a
"Caco 

Velhb". Na volta, os dois fim-

daram a 
"Cacareco" 

nome 
que, 

de

fato, resume todo o espírito da loja.

Adriana não gosta, que a

, Ac

cha-

mem de butique. Acha butique uma

coisa fria, sem alma, cara e assusta-

dora. Ela adora quando pessoas po-
bres entram na sua loja, demoram-

se horas procurando coisas, sem a

preocupação de comprar ou nio. E

quando compram, ela se sente como

quem presta um serviço. Pois mui-

tas daquelas pessoas jamais pode-
riam possuir determinados objetos

comprando-os nas lojas comuns.

Da sua experiência na loja

Adriana colheu outra lição: as pes-
soas estão chegando à conclusão de

aue é melhor vender do gue jogar
fora ou simplesmente dar. E ela des-

cobre quanto isso é verdade no caso

de uma empregada sua, a quem coe-

tumava doar roupas, sapatos e ou-

tras coisas. Hoje, esta pessoa de-

I monstra muito mais alegria com-

sao,

anto, muitas vezes de qualidade in-

IM^Mue recebia de graça. E a

prando 
na loja peças que

tanto, n 
J

ferior às qt _
velha verdade vista na prática:

que é de graça não tem valor".

Enfim, uma idéia que deu

certo. E que comprova, na TreqUên-

cia de ricos e pobres á loja de Caca-

recos, como está ficando prática e

saudável a cabeça das pernambuca-
nas.
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Dim

s 

práticas para 

todas as crianças

A criançada está realizada, pois os estilistas
lançam a moda satisfação, feita de roupas práti-
cas, bonitas e descontraídas.

Veja os dois modelos da fotografia. São o

símbolo desta moda que chegou para ficar. Defí-

nitivamente.

Os dois meninos vestem conjunto de três pe-

ças. Calça, camisa e blusão. O da esquerda veste

calças retas de corte tradicional, com pregas va-

lorizando a cintura. Combinam com camisa de
algodão, pulover bem colorido (opcional) e blu-
são de algodão impermeável. A beleza deste
traje está no desenho e na combinação das cores.

O menino da direita também veste um con-

junto prático que é ao mesmo tempo elegante. Às
calças seguem o estilo dos agasalhos esportivos:
são presas nos tornozelos e têm corte meio balão.
Combinam com camisa e com blusão de face du-

pia: pode ser usado dos dois lados.

Preferência alimentar

indica como é a 

pessoa

Dois investigadores norte-americanos, um da

Universidade do Arizona e outro da Universidade

da Pensilvânia, realizaram um estudo, financiado

pelo Estado, sobre as preferências em matéria de

alimentação e o status social das pessoas.
- A alimentação - afirma um deles - tem 

pro-
priedades metafóricas. Pode-se dizer que não é

equivocada a afirmação 
"diz-me.o 

que comes e te

direi quem és".

Os dois encarregados pela investigação dividi-

ram os consumidores em cinco categorias: vegeta-

ri anos, sibaritas, consumidores de produtos natu-

rais, ádeptos do*sanduíche e da alimentação rápida

e, finalmente, amantes da cozinha sintética.

A primeira categoria, ao que parece, não tem

espírito de competição e prefere as atividades inte-

lectuais. Preocupam-se com sua linha e

consideram-se atrativos.

Os sibaristas, que apreciam os alimentos de

qualidade como as ostras e o caviar, parecem ser

ateus e liberais, solitários, gostam de esportes espe-

taculares e proíbem os cansativos.

Os consumidores de produtos naturais apesar

de intelectuais como os vegetarianos, são também

hipocondríacos e individualistas.
Os que preferem as comidas rápidas são conser-

vadores, gostam do trabalho, respeitam a familia e

têm sentimentos religiosos. Igual característica

apresentam os indivíduos que se alimentam essen-

cialmente com produtos sintéticos.

Ney Matogrosso:

to divertir e dar 

prazer99

Um dos maiores sucessos da música brasileira

atuai, o cantor Ney Matogrosso é um do» pouco» ai ti»-

tas e homens capaz de interpretar e transmitir com

perfeição no palco as sutilezas da alma feminina. Em

entrevista á Claudia, ele fala dessa identificação com

as mulheres - "Nosso 
ponto comum é a sensibilidade

e assume que usa o corpo para mexer com as pes-

soas. 
"Adoro 

isso. Quero divertir, sentir e dar 
prazer".

Ele usa o corpo seco, estreito e esguio, coberto de

pelos, sensualmente masculino, para provocar as pes-

soas: dança, rebola, mexe os quadris, atiça. Quer atin-

gir a platéia 
- hoje bastante heterogênea, formada por

casais sérios, jovens liberados, senhores respeitáveis e,

principalmente, mulheres de todas as idades - não so

emocionalmente mas fazendo com que eles sintam e

liberem toda a sua sensualidade.

Um dos nomes mais consagrados da MPB atual, o

cantor Ney Matogrosso transformou-se, de repente,

, não só numa voe famosa, mas também em forte sim-

bolo sexual. Numa entrevista à Claudia, ele fala desse

seu lado com muita naturalidade e explica por que seu

Súblico 

feminino aumenta cada dia mais. 
"Sabe 

o 
que

, elas sabem que machão não dá mais pe. Eu me dou

bem com elas porque consigo compreendê-las profun-

damente, saber de suas necessidades, até as Sexuais.

Sou uma pesaoa aberta e muito sensível et>se ter sensi-

bilidade é ser feminino, eu sou feminino".

CABEÇA LIBERADA

Nascido em Bela Vista, Mato Grosso, Ney de

Sousa Pereira - seu verdadeiro nome - 
já na infância,

mal compreendido e um pouco diferente dos garotos de

sua idade, mostrava carta rebeldia com o corpo: ado-

rava sair pelo mato, inteiramente nu, á cata de mel.

Hoje, dez anos depois de ter começado sua carreira de

uuiUh (em 73, com as Secos e Molhados), ele mesmo

aceitou e propôs a sua liberação: não só do corpo, mas

também das idéias, da forma de transar a sua sexuáli-

dade, de expor suas preferências pessoas. 
"Eu 

namoro

muito e faço bastante sexo, eu preciso para ficar bem

disposto, com a cabeça boa. E se eu tiver que transar

com homens eu transo, se for mulher, eu transo tam-

bém. E não me pergunte se siu homem, bi ou trísse-

xual, eu apenas transo a minha sexualidade. Os meus

sentimentos independem do sexo do outro. Transar a

sexualidade é como beber água,.é tão fácil e gos-
toso..."

"VOZ 
MARAVILHOSA"

Ousado para muitos, louco para outroe. A ver-

dade é que Ney só quer desreprímir, e quem parece
melhor entender isso são as mulheres. Elas o querem,
demonstram um claro desejo inconsciente de posse
como se assim pudessem 

livar-ae de um sentimento

sufocado a séculos. Com ele, elaa ousam a liberdade

total. E é para elas que ele mais se mostra. 
"Descobri

3ue 

mulher adora bumbum de homem", diz á Clau-

ia, 
"mas 

eu só ouso assim porque sei que tenho uma

voz afinadíssima maravilhosa. Ninguém sobrevive

anos como eu só balançando a bunda".

Corajoso e provocaaor no palco, em casa Ney Ma-

togrosso se transforma num homem pacato que curte

plantas, amigos, seus gatos, o sol e picadinho de bata-

tas. Sua receita de vida é simples: 
"Eu 

me sinto feliz

do jeito que sou. Adoro cantar e mexer com as 
pessoas.

Vou ficar cada dia mais nu, no palco e no espírito . Só

quero divertir, sentir e dar prazer". Sem repressões,

sendo ele mesmo em qualquer situaçào".

Os detalhes

fazem a moda

Alain Karell

Não é necessário comprar novas

roupas para estar sempre na moda. Um

simples casaco, um chapéu ou um tipo

preciso de sapatos ou de sandálias de

verão podem fazer com que você fique

dentro da moda. O detalhe é o elemento

que permite determinar se as pessoas es-

tão dentro da atualidade.

CHANEL

Cardigam de seda em tecido cru e

preto, com blusa de seda branca, chapéu

com abas negro com faixa de gabardine

branca, colar de pérolas, cinto em três

voltas de pedrarias pretas e douradas e

bolsa preta formam um conjunto per-

feito para a moda atual.

DIM

Sapatos brancos estampados com

bolinhas pretas formam o acessório das

saias mais curtas. Este modelo existe

também nas seguintes cores: branco

com preto, preto com branco, rosa com

preto, azul com preto e amarelo com

preto.

ALAIN HAREL

Sapato muito especial com pontas

decoradas com flores em rosa claro. Um

cordão de couro fica enrolado na perna.

Existe nas cores azul celeste, verde

água, branco e bege.

A sandália, com salto bastante alto,

é preta com tiras de adorno que entrela-

çam a perna.

Chás naturais curam e

previnem 

várias doenças

Não existe contra-indicação no tratamento de

doenças com chás

Selecionar uma planta e preparar um chá

pode representar uma reconquista daqueles tem-

pos saudáveis em que as pessoas viviam em com-

panhia de suas avós. Além do mais, todas as pes-

soas sabem que o conteúdo das plantas mediei-

nais tem ação preventiva e curativa nas doenças

mais comuns.

Já se encontra nas livrarias do Recife o 
"O 

Li-

vro dos Chás", do dr. A. Maury, com um maravi-

lhoso receituário de medicina natural. 0 objetivo

do autor é ensinar ao leigo a seguir o receituário e,

conseqüentemente, obter uma série de medica-

mentos tão eficazes quanto as drogas, mas, ao

contrário delas, sem contra-indicação.

INTRODUÇÃO

O autor escreve, na introdução, de seu livro

que, em sua mente, ainda permanecem vivas as

lembranças dos tempos de infância. 
"Terminado

o jantar 
- diz ele - era de costume beber devagar

uma xícara de chá de tilia, cujas flores vinham di-

retamente do jardim de nossa casa. Para acentuar

o gosto da bebida, acrescentávamos algumas go-

tas de água de flor de laranjeira".

0 chá de flor de laranjeira, bem como de fo-

lha de laranja, ainda hoje é recomendado por al-

guns médicos para adultos e crianças que sofrem

de insônia. A planta proporciona um sono tran-

quilo e repousante.

Além das virtudes sedativas da laranjeira, se-

gundo o dr. A. Maury, as flores de laranja desen-

volvem, graças ao seu conteúdo em mucilagem,

propriedades emolientes e antiespasmódicas de-

vido à grande proporção de manganês e tem real

eficácia para fíuidificar o sangue dos artereoscle-

róticos.

Portanto, os chás podem curar doenças gra-

vez e prevenir outras. O mais importante é que.

com tratamento à base de chás, nenhuma contra-

indicação existirá nem tampouco os terríveis efei-

tos colaterais produzidos pelos remédios quími-

cos.

RECEITAS

Para seguir um receituário eficiente é neces-

sário conhecer as principais plantas medicinais.

Elas são numerosas e podem ser utilizadas na te-

rapia de males, os mais comuns e também os mais

raros. As plantas estudadas pelo dr. A. Maury e

aconselhadas ao leitor de seu livro são as mais co-

mumente usadas na farmacopéia clássica fami-

liar. Podem ser obtidas através da colheita nc

tempo oportuno. São elas, entre outras, as adôni-

das, as alcachofras, alfazemas, alecrim, amor-

perfeito, artemísia, bolsa de pastor, camomila, ca-

valinha, cerejeira, erva-doce, eucalipto, gerânio,

grama, hera terrestre, hera trepadeira, laranjeira,

limão, malva, manjerona, maracujá, moran-

gueiro, oliveira, sabugueiro, salsa, tomilho e zim-

bro.

Para cada doença corresponde uma ou mais

plantas. Como, por exemplo:

Para amigdalite, que é o rubor e irritação da

garganta deve-se usar o geránio, da seguinte ma-

neira: usar a planta seca na proporção de 50 g. por

litro de água. Administrar ao doente duas a três

vezes por dia.

Para anemia, nada é melhor, segundo o au-

tor, que o chá de genciana, que favorece o au-

mento dos glóbulos vermelhos. Ele deve ser prepa-

rado colocando-se 10 a 20 g. em cada litro de água,

para o doente tomar por vários dias, três xícaras

da» grande», uma a três vezes ao dia.

A genciana também melhora o apetite das

pessoas porque seus principios ativos ativam, em

particular, a seleção salivar, combatendo também

a atonia grave. Para isso, a pessoa deve prepará-lo
na proporção de 10 g por litro de água e tomar

uma xícara antes das refeições.

"Erva-doce 
é bom para asma", segundo o dr.

A. Maury. Isso por causa das propriedades anties-

pasmódicas, que agem sobre o sistema nervoso ve-

getativo da pessoa. Preparado na proporção de

cinco gramas para um litro de água pode ser inge-

rido no início da crise e repetido duas ou três ve-

zes, depois da crise aguda, se necessário.

O doente com uma inflamação crônica dos

brônquios pode encontrar nas plantas medicinais

o remédio natural para o seu caso em particular,

especialmente no eucalipto, iris, alfazema, malva,

manjerona e violeta. O preparo é simples. Basta

colocar, por exemplo, 30 g de eucalipto para cada

litro de água e dar ao doente três xicaras do chá

por dia.

Portanto, através das plantas medicinais, o

doente não apenas combate doenças como tam-

bém previne que outros órgãos sejam acometidos,

para o reestabelecimento completo da saúde.

azeni
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Clássicos da Polygram

fazem 
sucesso no Recife

Dois excelentes lançamento* da Po-

lygram podem ser encontrados nas prin-
cipais casas de discos do Recife, ambos

destinados aos amantes da música eru-

dita: Dvorak (1841-1904), com a 
"Suite

Tcheca", 
"Valsas de Praga", 

"Polonaise

em mi bemol maior", 
"Polka 

para os es-

tudantes de Praga" e 
"Nocturne 

para
cordas em si maior" tendo como regente

Wilson, da Detroit Symphony Oroues-

tra; e Goyescas, volumes 1 & 2 - El Pe-

lele, por Alicia de Larrocha ao piano.
• "A Suite Tcheca" e as 

"Valsas 
de

Praga", de Dvorak, datam de 1879, dois

anos depois da primeira colaboração do

autor com seu editor Fritz Simrock. O

manuscrito com data atualizada para a
"Suite Tcheca" está intitulado apenas
"Suite" e foi na primeira execução, em

16 de maio de 1M/9, que Dvorak deu à
eu título completo. A prii

peça, 
"Preludium" 

(Pastorale) é apre-
obra seu

ou
título completo. A primeira

sentada majestosamente pelas cordas e

pelas madeiras; estas tèm um grande
número de belas passagens por toda a

suite. Há cinco valsas no ciclo, com sa-

bor vienense. São precedidas de uma In-

tradução e a obra termina com uma cgrda

que se reporta á primeira, 
terceira e

auinta 

valsas. Um dos pontos altos deste

isco é a famosa Polonaise em mi be-

mol maior (1879) seguindo-se a 
"Polka

para os estudantes ae Praga".

• O segundo lançamento -

Goyescas - de Henrique Granados

(1867-1916) é uma das peças mais belas

no rico repertório de músicas eruditas

da Espanha de todos os tempos. O autor

é apontado pela critica, como um fenò-

meno da música européia em geral e na

música espanhola em particular. Seu gé-
nio criador o separou de seus cOntempo-

ráneos tanto no que diz respeito aos

princípios estéticos quanto ás preocupa-
ções intelectuais. A despeito disso, e tal-

vez até por isso mesmo, a aguda indivi-

dualidade de sua obra o separa dos ou-

tros compositores espanhóis de sua gera-

çâo.

Neste disco chamamos a atenção do

ouvinte para a faixa n9 1, lado 1: Los

Requiebro* (expressão espanhola que
tem praticamente 

o mesmo sentido da

brasileira - requebros -). Há nesta com-

posição uma profusão de sinais e obser-

vações expressivas dificil de traduzir, as-

sim como as demais composições deste

disco que recomendamos com máximo

entusiasmo aos amantes da música eru-

dita da Espanha, interpretada com tão

refinado bom gosto pela pianista Alicia

de Larrocha.

Dois lançamentos essenciais para

quem curte a eterna música dos grandes
mestres.

Movimento de 64 será

pesquisado 
na Fundaj

Pernambuco e o Movimento Revo-

lucionário de 1964 serão pesquisados
através de depoimentos de pessoas que

participaram desse 
processo político em

Pernambuco. Através dos fatos registra-

dos serão preservadas fontes primárias
para a história do Movimento em Per-

nambuco, o que proporcionará aos histo-
riadores material de análise e interpre-
tação.

O projeto, intitulado 
"Pernambuco

e o Movimento Revolucionário de 1964:

Depoimentos", foi criado pela pesquisa-
dora da Fundação Joaquim Nabuco,

Eliane Mourv Fernandes, e o seu princi-

pai objetivo é registrar fatos ocorridos no

desenrolar do Movimento Revolucio-

nário de 1964 em Pernambuco.

A pesquisadora salientou que o

plano visa a atender ao interesse dos es-

tudiosos da área das Ciências Sociais,

tais como: Política, Sociologia, Econo-

mia e História, além da criaçao de fontes

primárias para a história do Movimento

de 64 em Pernambuco, oferecendo aos
historiadores material abundante para
estudos e uma larga escala de interpre-
tação das transformações político-
sociais e econômicas provocadas pelo
movimento.

Eliane Moury Fernandes explicou

que, inicialmente, projetou-se 
uma pro-

gramaçào de Historia oral, que se re-

sume numa lista de entrevistados sobre

um determinado assunto, porém, este

ano, devido ao interesse da Fundaj e dos

entrevistados e pesquisadores, o traba-

lho tomou um maior vulto e foi transfor-

mado em projeío. E explicou:

O primeiro entrevistado foi o escri-

tor Paulo Cavalcanti, e a ele seguir-se-

ão Gregório Bezerra, Francisco Julião,,

Adalgisa Cavalcante, coronel Darcy Vi-

lock. Wandemkolck Wanderley, general
Antônio Bandeira, Mário Pessoa e Cio-

domir Morais.
"A 

justificativa da escolha desse
tema é que em 1964 foi desencadeado no

Brasil um Movimento Revolucionário,
liderado pelas Forças Armadas, cujo ob-

jetivo foi assumir o Governo Central, en-
tâo, nas mãos de João Goulart, vice-

presidente eleito em 1961, que assumiu a

Presidência por ocasião da renúncia de

Jânio Quadros, em 1962. Pernambuco

foi um dos Estados com 
participação

mais efetiva no desenrolar aos aconteci-

mentos que culminaram com a eclosão

do chamado Movimento Revolucionário

de 1964".
- A participação de Pernambuco -

continuou a pesquisadora 
- ou de pes-

soas com grande atuação no movimento

revolucionário foi muito expressiva.
Muifas dessas pessoas guardam, ainda
hoje, informações notáveis sobre os fatos
ocorridos que poderão servir para melhor

documentar ou para elucidar os aconte-

ci mentos em Pernambuco. A maioria

delas, entretanto, não teve oportunidade

de sistematizar seu testemunho, quer
através de publicação, quer através de

qualquer outra forma de expressão colo-

cada á disposição de pesquisadores.
Os próximos entrevistados serão

João Roma, Eudes Souza Leão, Álvaro

da Costa Lima e Hélio Mariano, de-
vendo a pesquisadora entrevistar este

ano, uma média de 20 pessoas.

JOGO DOS OITO ERROS
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Estes desenhos são aparentemente idênticos. Mas na realidade há entre eles

oito pequenas diferenças. Descubra-as.

HORIZONTAIS

I) - Fronde; Umbela (árvores)

5) 
- Terreno inculto

7) - Morada; Lar

8) - Unidade de medidas agrárias

10) 
- Composição poética

II) - Casa; Morada

12) - Sorrir

13) - Rocha; Rochedo

14) - Velha; Anciã

16) - Nome dado á flauta entre os

gregos :
r

m

VERTICAIS :

N

1) - Habitação de soldados, dentrp

do quartel

2) - Ovário dos peixos •

3) - Instrumento usado pelos pç-

dreiros

4) - (Adj.) Que se funda em anaj-

logia »

5) - (Adj.) Que dá saúde (Fem.)«

6) - Aguardente extraída do arrot

fermentado _ ::

7) - Pigmentação; Coloração .

9) - Período; Época «

13) - Espécie de dança antiga r'

15) - Pronome pessoal do caso reto

das 2* pessoa do singular i

Soluções dos testes Oito Erros e

Cruzadas na página B-7
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O MPB-4 e Los Inkemaru são

as atrações desta quintaríèira
Humor, alegria e vivaci-

dade sio apresentados pelo
grupo MPB-4 no seu mais novo
espetáculo "Tempo, 

Tempo".
Considerado pela imprensa su-
lista como o melhor show do
ano passado, o espetáculo que
vem percorrendo as principais
capitais do Pais, será apresen-
tado no Recife, de hoje até do-
mingo e de terça-feira próxima
até o domingo 24, no Teatro
Santa Isabel, ás 21 horas.

No show, com roteiro e di-
reção dopróprio grupo e de Ben-
jamim Santos, cenários e figu-
rinos de Maria Carmem, coreo-

grafia de Tereza D'Aquino e
bonecos de Edgard Ribeiro.
Aquiles, Magro, Miltinho e
Ruy, os componentes do grupo
musical, sio, ao mesmo tempo,
músicos, cantores, atores, pa-
lhaços, boêmios e dançarinos,
emprestando ao musical, um to-

que também teatral.
LOS INKAMARU

O Zoh-Cine-Teatro do
Sesc (Rua 13 de Maio) por sua
vez, estará apresentando hoje e
amanhã, o conjunto boliviano
"Los 

Inkamaru", composto por
José Mena (guitarrista), Edgar
Marconi (charanga), Edgar Ro-

jas (instrumento de vento e

percussão) Jorge Gil (instru-
mento de vento).

Formado em 1977, o con-

junto tem como objetivo difun-

dir a música folclórica do alti-

plano boliviano, utilizando-se

de instrumentos tradicionais

da Bolívia e de temas do coti-

diano de lutas pela sobrevivên-

cia desse povo.
Na sexta e no sábado, ás 23

horas, 
"Los Inkamaru" (nome

antigo da civilização Tiahua-

nacota, que em português sig-

nifica, tribo), estario se apre-

sentando também na churras-

caria Rosarinho, no Largo do

Rosarinho. Inês Cunha

SHOWS
Prosopopéia... Um

Auto de Guerreiro. Espeta-
culo de dança, música e mi-
mica, com o Bale Popular do
Recife. Sextas e sábados, até o
final de maio, ás 21 horas, no
auditório do Brum no Centro
de Convenções.

Vivência!. Com os espe-
táculos 

"Os Filhos de Maria
Sociedade", ás 11:00 horas, nú-
meros de dublagem e piadas, à
00:00 hora e o show de varieda-
des "Picante Comicozinho",
com strip-tease, coreografias e
muito humor, à 01:00 hora.
Funciona de quinta a domingo.

(Complexo Salgadinho -

Olinda.
Dóris Monteiro. Show

musical. De segunda a sábado,
a partir da meia-noite. Barre-
to's Bar (Av. Antônio de Góes,
565 - Pina).

Tempo, Tempo.
Espetáculo musical com o
MPB-4. De hoje até o dia 17 e
19 a 24 de abril, ás 21 horas, no
Teatro Santa Isabel (Praça da
República)

Mary Ann. Show de jazz
e rock. De quinta a sábado, a

partir das 22:30 horas. Bar
Mandala (Rua 12 de Outubro,
15 - Aflitos).

TEATROS
A Capital Federal.

Comédia-opereta de Arthur
Azevedo, sob a direção de Rei-
naldo de Oliveira. De quinta a
domingo, às 21 horas. TEA-
TRO VALDEMAR DE OLI-
VEIRA (Praça Oswaldo Cruz -

Boa Vista).
Era uma vez uma

pracinha. Texto de Luís
França, direção de Marcos Fer-
reira. Sábados e domingos, ás
16:30 horas. TEATRO DO
FORTE (Forte das Cinco Pon-
tas).

Pluft, o Fantasminha.

Espetáculo infantil de Maria

Clara Machado, direção de As-

trogildo Santos, pelo Dramas

Companhia de Artes. Recrea-

çáo com o Palhaço Plin Plin e

sua bandinha. Todos os domin-

gos, ás 10 horas. TEATRO

APOLO (Rua do Apoio, 121.

Fone: 224-1114).
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Los Inkamaru fazem show no Recife

Alegria, Alegria. Espe-
táculo infanto-juvenil sob a di-
reção de Joacir de Castro, pelo
grupo Arteatro. De sexta a do-
mingo, às 16 horas. TEATRO
CLENIO WANDERLEY (Casa
da Cultura.

Auto da Compadecida.
Texto de Ariano Suassuna, di-
reção de Anderson Pacheco,

pelo Grupo Contato. De quinta
a domingo, às 21 horas. TEA-
TRO DO PARQUE (Rua do
Hospício).

Lute Ratinho.
Espetáculo infantil. Sábados e
domingos às 16:30 horas. TEA-
TRO DO PARQUE (Rua do
Hospício).

O Gato de Botas.
Espetáculo infantil de Geysa
Bôscoli, com direção de Ulisses
Dornelas. Recreação com o Pa-
lhaço Chocolate e sua cha-
ranga. Todos os domingos, às
10 horas. TEATRO SANTA
ISABEL (Praça da República).

O Pequenino Grão de
Areia. Texto e direção de João
Falcão, encenado pelo grupo
Skene Produções. Sábados e
domingos às 16:30 horas. TEA-
TRO SANTA ISABEL (Praça
da República).

Circuito Vamos Comer
Teatro. Apresentando neste
sábado e domingo a peça"Beiço 

de Estrada", escrita e
dirigida por Eliezer Filho, pelo
grupo Terra, da Paraíba, às 21
horas. TEATRO APOLO (Rua
do Apoio, 121).

O Rei e o Jardineiro.
Peça musical sob a direção de
Lúcio Lombarde. Sábados e
domingos, ás 16:00 horas. TEA-
TRO DO PARQUE (Rua do
Hospício)

RESTAURANTES
Porto da Saudade. Co-

zinha regional. Nas sextas,
sábados e domingos, música
ao vivo. (Av. Domingos Fer-
reira, 1161 - Boa Viagem)

Labareda. Cozinha re-

gional. Especialidades: enso-

pado de guaiamum obeso, sin-
fonia marítima, afrodisíaco,
frango a Waldir Perez. (Av.
Conselheiro Portela, 657 - Es-

pinheiro)
A Gávea. Cozinha a Ia

carte (Rua dos Navegantes,
363, anexo ao Hotel Miramar.
Fone: 326.7422. Boa Viagem)

Tempra. Cozinha japo-
nesa (Rua Amélia, 470 - Gra-

ças) Snak. Bar. Drinks e pe-
tiscos (Av. Boa Viagem, 978,
anexo ao Hotel do Sol. Fone:
326.7644)

Trovador. Bar. Drinks e

petiscos (Galeria do Hotel Boa
Viagem)

EXPOSIÇÕES
Ferlet. São 45 quadros

mostrando casarios, nus, natu-
rezas mortas e marinhas. Pa-
trymony Galeria (Rua Bispo
Cardoso Ayres, 100 - Boa
Vista).

Noel Nutels: O índio
cor-de-rosa. Peças do artesã-
nato indígena, pertencentes à
coleção do médico e indigenista
Noel Nutels. Galeria Massan-

gana (Av. 17 de Agosto, 2187 -

Casa Forte).
Crucifixos Barrocos.

São 30 peças, do século XVIII e
XIX, com guamições em prata
repuxada, cinzelada e recor-

tada, também com talha dou-
rada. Cruzes e bases em jaca
randá, cedro e prata, etc. Mu-
seu de Arte Sacra de Pernam-
buco (Alto da Sé -

Olinda).
Coletiva Artenossa.

Com a participação dos artistas

plásticos Caal, Capito, Dema-
zinho Gomes, Esse Pimenta,
Fernando Lúcio, Flávio Tava-
res, Julieta Maaze e Tereza Ca-
vendish. Galeria Artenossa
(Rua Barão de Souza Leão, 75 -

Loja 6 - Boa Viagem).
Mostra com Artistas de

Olinda. Participação de Tiago,
Mariza, Jim, Roberto Cavai-
cante, Lourenço Ypiranga,
Gina, Humberto Magno, Maria
Luiza e Nazareno Petrúcio.
Pousada dos Quatro Cantos

(Rua Prudente de Morais, 441 -

Olinda).
La Tauromaquia:

Aguatintas de Picasso. Com-

posta de 27 gravuras do mestre
espanhol Pablo Picasso, repre-
sentando todos os aspectos e
emoções de uma tourada. Mu-
seu do Homem do Nordeste

(Av. 17 de Agosto, 2187 - Casa
Forte).

MUSEUS
MUSEU DA CIDADE.

Consta de seu acervo, imagens
basicamente gráficas de his-
tória do Recife, assim como
brasões, cerâmicas, tapeçaria,
mapas, etc. O Museu está la-

plantado no Forte das Cinco
Pontas, um dos monumentos
mais marcantes da história da
cidade. Aberto de terça a do-
mingo, das 13 ás 19 horas.

MUSEU DO TREM.
Fundado em 1972, nele
encontra-se um valioso patri-
mônio ferroviário merecendo
destaque: trilhos, documentos
relativos á ferrovia, material
topográfico, mapa ferroviário
do século XIX, etc. (Antiga es-
tação central. R. Floriano Pei-
xoto). Aberto todos os dias com
exceção da 2" no horário comer-
ciai. Nos sábados e domigos
das 13 ás 17hs.

ARTESANATOS
Artene. Artesanatos em

geral. (Rua do Hospício, 154.

Fone: 222-6658).

3 Galeras. Pinturas, des-
enhos, gravuras e serigrafias;
cerâmica e entalhes em ma-
deira, silk-screen em tecidos.

(Rua Bispo Coutinho, 873 -

Alto da Sé - Olinda).

Soluções dos testes

da página B-6 
~

OITO ERROS

1-Ciscador;2-Caboda
pá; 3 - Cabo da vassoura; 4 -

Parede a direita do homem;
5 - Joelho do homem; 6 -

Manga de sua camisa; 7 -

Janela, à direita do homem;
8 - Cerca, i direita

CRUZADAS

Horizontais: Copa - Ca-
verna - Casa - Aro -Ode-

Lar - Rir - Roca - Antiga -

Aulo
VERTICAIS: - Caserna

- Ova - Pi - Análogo - Sa-
dia - Aracs - Cor - Era - RH
-Tu

HORÓSCOPO }
_^ CAPRICÓRNIO - 21-12

•mmW - 20-01 - Poderá receber
*mWW uma boa proposta para

mudar de profissio. Em

amor talvez faça uma nova con-

quista.

AQUÁRIO - 21-01 - 20-
- H 02 - Or superiores esta-
r lt rio dispostos a colabo-

rar com voei. Cuide
mais dos seus sentimentos, o dia
i favorável para isso.

¦____• PEIXES - 21-02 - 20-03

_J« 
- Bom, apenas nio

__^Si tome decisões ripidas e
"*^>I 

impensadas. Probabili-
dade de aventuras amorosas ex-
ciUntes e felizes.

ARIES - 21-03 - 20-04 -

i Dia benéfico para
seus empreendimentos.
Propício ao amor.

Deixe de idéias negativas.
Distraia-se mais.

PROF. YOCANON.

^^^ TOURO-21-04-20-05-

^H| Esforce-se um pouco e

**y»\*\ poderá produzir mais
do que o normal. Rela-

ções interessantes. Liberte-se
das tensões e repouse.

GÊMEOS - 21-05 - 20-
06 - Os colegas deverio

i mostrar-se mais amis-
tosos. Há maiores

chances de êxito nas suas con-

quistas amorosas.

im»'\. CÂNCER-21-06-20-07

(k"_V - Poderão surgir diver-

Q^4) géncias com compa-
nheiros de trabalho,

provocando discussões inúteis.
Dia próprio para o amor.

TTT) i

LEÃO - 21-07 - 20-08 -

I Concentre-se apenas
em tarefas iniciadas ou
inacabadas. Encontros

interessantes. Crises nas antigas
relações.

mmmm\]
mmmW '

VIRGEM -21-08 -20-09
- Use a imaginaçio

para tornar seu local de
trabalho mais atraente.

Feliz encontro. Dé mais atenção
aos seus problemas de saúde.

_^_ LIBRA - 21-09 - 20-10 -

f*TP* Esforce-se ao máximo
* * § no trabalho, pois au-

mentará as chances de
ser mais compreendido. Feliz

para o amor.

r k ESCORPIÃO - 21-10 -

tWkf 20-11 - Possibilidade de
9\ discussões. Contenha-
*** ge. Ciúmes infundados

atrapalhando o bom relaciona-
mento. Saúde regular.

¦/»¦__ SAGITÁRIO - 21-
>JE» 20-12 - Os amigos po-

yf^l derio ser úteis, co-
locando-o em contato

com alguém importante. Nio crie
mais problemas do que aqueles

que normalmente tem.

sI
00
<

EM RECOMPENSA PELO
TRABALHO, OS PRISIONEIRO-
COtíOi SER-0 LIBERTADO. .
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Curtas
UMA MULHER FOGOSA PARA

1X17 Chama-se Kim Basinger, é loura e
alimenta a nova paixão de James Bond
no filme "Nunca 

Diga Nunca", interpre-
lado por um envelhecido Sean Connery,
que veste ao papel do personagem que o
lez famoso em todo o mundo: o agente
01».

Sean Connery náo poupa elogios a
Kim: "Kla 

é fantástica".
SOPRO NQ CORAÇÃO B o filme

programado para amanhã ás 22 horas e
sábado as 10 horas, no Trianon.

Ksta obra premiada (Palma de
Ouro, Canoas, 71) ficou interditada pela
censura durante quase dez anos.
Ouando a liberaram o tema já estava de-
(asado por Bertolucci em 

"La 
Luna". O

lilme foi escrito e dirigido por Louis
Malle.

PRONTO FANNY HILL" -
"Fanny 

Hill". a obra prima da literatura
erótica virou filme. Terminadas ps fil-
tnaestM s ;i montagem, a filme, produ-
zido por Melen Sarlui, está pronto para a
distribuição mundial.

0 papel da protagonista é interpre-
tado por I.isu Raines e o resto do elenco é
enobrecido jjela presença de dois mons-
tTOS sagrados como Oliver Reed e Shel-
ley Winters. A direção é de Gerry O'
Hara.

MAIS EROTISMO - Oliver Reed,
que acaba de filmar 

"Fanny 
Hill", vai

aparecer em outro filme definido como
um "clássico 

do erotismo" ambientado
na Idade Vitoriana".

Trata-se de 
"Frank 

and I". Ao lado
ds Reed aparecerá em sua estréia no ci-
nema, a jovem Jennifer Inch.

O filme, sob a direção de Gerry O'
Hara eslá pronto em setembro.

IMAGEM & SOM
FERNANDO SPENCER
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Jane Fonda e Kris Kristofferaon: "Amantes ft Finanças"

"Amantes & Finanças": os
bastidores do mundo de hoje

Christopher Lambert, o novo
Tarzan

Novo Tarzan
Finalmente os leitores de Edgar

Rica Bvrroughi vio ver na tela um Tar-
zan mais fiel a letra dos famosos roman-
ccs sobre o Homem-macaco. Trata-se

do filme "C.reystoke. 
the Legend of Tar-

/.an. lord of the A|>es", dirigido por Hugh
Hudson (ganhador do Oscar de melhor
lilme do ano passado) e interpretado por
Christtipher 1-ambert, um belo ator de 25

Lee Winters (Jane Fonda) é

uma sofisticada ex-estrela de ci-

nema, preocupada em controlar
o abalado império petroquímico
fundado por seu falecido marido
- cujo assassinato permanece
sem solução. Hub Smith (Kris
Kristopherson) é um consultor fi-

nanceiro quê tenta salvar o
banco que respladava as opera-

ções da empresa. Misturando
suas ambições, os dois juntam
forças.

"Amantes 
& Finanças", di-

rigido por Alan J. Pakula é um
thriller romântico sobre pes-
soas que vivem no mundo da
computação financeira. O título
original do filme é 

"Rollover",

palavra que se tornou muito co-
nhecida no Brasil depois de sua
entrada no FMI.

Afirma o produtor Bruce
Gilbert: 

"O 
filme baseia-se num

fato novo e desconhecido até um

passado bem recente. Com a

quadruplicação do preço do pe-
tróleo em meados da década de
70, ocorreu da noite para o dia o

maior deslocamento de riqueza

na história da civilização hu-
mana. Um rio de dólares come-

çou a fluir do mundo ocidental

para o Oriente Médio, logo reca-
nalizado para os Estados Uni-
dos, especialmente para uns

poucos centros bancários de
Nova Iorque, na forma de de-

pósitos a curto prazo que po-
diam ser sacados a qualquer
momento".

"Quando 
tais fundos eram

repassados ou re-depositados a

intervalos regulares", continua

Gilbert, 
"tudo 

ia às mil maravi-

lhas. Caso contrário, os bancos

envolvidos enfrentariam um es-

touro crítico. E o potencial para
manipulações - numa escala

que faria qualquer chicana fi-
nanceira do passado parecer
uma brincadeira de criança -

era simplesmente assustador".

Ê nesse clima econômico

que Lee Winters e Hub Smith
exercitam seu egoísmo.

"Amantes 
& Finanças" é o

quinto filme produzido pela
IPC, sociedade produtora de
Jane Fonda e Bruce Gilbert.

A partir de um roteiro de
David Shaber, o competente
Alan Pakula não teve maiores
dificuldades em desenvolver a
trama de 

"Rollover" 
com reco-

nhecida fluência, criando inclu-
sive, um clima de tensão e sus-

pense.

Naturalmente, não é um
filme destinado a todo público.
E mais para especialistas ou

aqueles que vivem no mundo
das finanças, juros, depósitos,
câmbio, etc.

Apesar da presença sempre
elegante de Jane Fonda desem-

penhando um papel com

muita convicção, por outro
lado, Kris Kristofferson (cantor
e compositor) que de repente

transformou-se em ator, é uma

figura antipática no filme. O

papel exigia um intérprete mais

versátil, mais ator.

Sua presença nos lembra o
tempo todo de um gangster ou
chefe de alguma quadrilha de
marginais. Talvez a intenção
dos realizadores da película.

Só Hollywood, com um
mercado interno e externo favo-
rável poderia se atrever a rodar
um filme como 

"Finanças 
&

Amantes". Otimamente produ-
zido, mas sem interesse para o

grande público, na verdade,

quem garante a bilheteria.

Pakula, um diretor que
sabe conduzir os roteiros que lhe
são encaminhados ("Todos os

Homens do Presidente', um

deles) dá um toque de irre-

preensível elegância ao filme

para melhor descrever os basti-
dores do dinheiro e das forças
ocultas que controlam o mundo
de hoje.

Versos traduzidos
PARA NELSON - Alfredo Fressia
Te outorgo o fulgor desse fantasma, de suas flores, suas flautas,

quando em setembro cantavam as torres do alvorecer.

Te outorgo o sol de chumbo que me despertava nos verões
a paixão do amor e a pergunta, o ardor e o vazio de minhas praias.

Ta outorgo os pedaços de meus sonhos, meus mundos repetidos
cada vez que o outono dourado tocou-me a garganta.
Te oulurgo o frio pesadelo da incerteza, a nudez absurda
das entranhas
esse fixo desencanto dos olhos, a brutal espuma desse nada.
Tradução: Paulo Azevedo Chaves
NOTA Do livro Clave Final, de A.Fressia, Libros dei Mirador (Uru-
piai).

POLIEDRO
PAULO AZEVEDO CHAVES

Versos escolhidos
TIDO Manoel Constantino
Você

é o meu resto
meu pedaço que faz falta.
É o canto do sol
em minha janela escancarada.
E o meu sopro perdido
na última batalha.
F a senha do segredo

meu beco sem saída

garras de ferro em minha luta.
Você

é o meu cheiro guardado.
NOTA Do livro Esquinas (Edições Pi-
rata, lílHlli, de Manoel Constantino,

Poemas
POEMA FRANKLIN JORGE (RN)
Meus olhos estão doentes

quando, ansiosos, cravam-se
no teu ventre -

que i como um irrequieto pássaro,
trêmulo sob as patas de uma aranha
ou ante o olhar de uma serpente.
Todo meu corpo acha-se doente,
dos teus venenos tocado:
no meu delírio, demente,

perfuro-te com minha língua
e lanço âncoras no teu ventre.

AS CRIANÇAS remando Mendes
Viana (RH
Enquanto as crianças nascem, redi-
mindo a vida,

as mulheres tingem seus cabelos.
Há fome, há fomes,

o cotidiano é um pêndulo de aço
mas as crianças nascem.

NOTA - Do livro Proclamação do Barro
12" edição), de Fernando M. Viana,
Civilização Hrasileira/INL. 1983.

Kl
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O cotidiano é umi
mas as crianças nascem

Museu
VISITA AO MUSEU DA CI-
DADE DO RECIFE - Ns se-
mana passada estive no Mu-
seu da Cidade do Recife,
sendo ciceroneado, durante
boa parte da visita, por
Enéas Alvarez, que dirige
com competência exemplar o
complexo cultural sediado
no Forte de Cinco Pontas.
Mapas, fotos, documentos,
fianças, porcelanas e outros
objetos do cotidiano ligados
á história do Recife formam
o acervo do Museu, que
conta ainda com a aprelha-

gem de videocassete pars
projeção de audiovisuais re-
¦acionados á nossa história.
No complexo cultural fun-
cionando no forte - um dos
mais raros exemplares de
construção militar holan-
desa no Brasil - existe um

pequeno e confortável teatro
(com cabina para projeção
de filmes) e o recém-
inaugurado Museu da Poli-
cia Militar, que tem em seu
acervo vários objetos refe-
rentes a história da força po-
licial pernambucana, sob a
guarda do diligente e stmpá-
tico tenente Robson Flores,

que me prestou com a maior
boa vontade todas as infor-
mações que lhe solicitei an-
tes mesmo que me identifl-
casse como critico de arte.
Amanhã, ns coluna Artes e
Artistas, que assino neste
Caderno, publico uma ex-
tensa matéria sobre o Museu
da Cidade do Recife.

Filme
EVITA NO CINEMA - Foi
grande a dispute pelos prin-
cipais papéis áe Evits, qus
será levado ao cinema pelo
produtor Robert Stlgwood.
Mas agora parece Já ser
certo: o papel-titulo caberá
a Olivia Newton John, ee-

quanto Cha Guevara será in-
terpretedo - com multe bri-
Ihantina - por John Tra-
volte.

CORRESPONDÊNCIA P/
BOTA COLUNA: PAULO AZE-
VEDO CHAVES/ RUA BARÃO
DE SAO BORJA. UM/ Iltl/
BOA VISTA/ RECIFE/ CEP.
M.0S0.

Escritor
ADONIAS FILHO . DOU-
TOR HONORIS CAUSA -

Depois que assinou con-
trato com a Difel, os li-
vros de Adonias Filho -

que estará no próximo
dia 20 em Salvador, a fim
de receber o título de
Doutor Honoris Causa,
da Universidade Federal
da Bahia - têm tido tira-

gens sucessivas, de

grande consumo, espe-
cialmente na área uni-
versitária. Títulos como
O Forte, Corpo Vivo, Lé-

guas da Promissão, As
Velhas e Largo da Palma
estão se tornando verda-
deiros best-sellers, alguns
deles já aparecendo em
vigésima edição. A obra
de Adonias Filho - con-
forme acentua Olivia Go-
mes Barradas, uma de
suas principais estúdio-
sas - é "tanto 

mais uni-
versai quanto mais en-
raizada na terra
baiana".

Peça
PEÇA PREMIADA NO
TEATRO APOLO -

Depois de ganhar o V
Festival de Teatro Ama-
dor de São Paulo e o re-
cente Festival de Arte em
Areia (PB), a peça Beiço
de Estrada, escrita e diri-

gida por Eliezer Filho,
será apresentada no Tea-
tro Apoio, sábado e do-
mingo próximo, às 21 ho-
ras, no âmbito do Cir-
cuito Vamos Comer Tea-
tro, ao preço único de Crf
300,00. Beiço de Estrada
vem de Cajazeira, inte-
rior da Paraiba, e sua
ação se passa em duas
épocas distintas: uma,
quando o casebre de bei-
ra de estrada é freqiien-

tado por todos da redon-
deza; a outra, quando
Dora, principal fonte de
renda da família, vai em-
bora deixando seu filho e
sua mãe em completa mi-
séria.

Filmes
VKNEZA (Rua do Hospício. Fone:
221-2180) - PRA FRENTE BRASIL.
Direção de Roòerto Farias. Com Regi-
naldo Farias e Elizabeth Savala. Um
retrato do» anos 70. 13:30m - 15:30m -

17:.**0m - 19:.10m - 21:30m. 18 anos.
COTAÇÃO: BOM.

MODERNO (Praça Joaquim Nabuco.
Fone: 224-4763) - A NOITE DOS BA-
CANAIS. Drama pornô com Zaira
Bueno. 13h30m - 15h30m - 17h30m -

19h30m - 21h30m - 18 anos.

SAO LUIZ (Rua da Aurora. Fone: 222-
6498) - |. T. O EXTRATER-
RESTRE: Direçio de Steven
Spielberg. Com Dee Wallace e
Henry Thomas. A história de um ser
espacial que * deixado na Terra por
descuido e é encontrado por um garoto
de 10 anos, com quem mantém uma
terna amizade. UhOO - 16h20m -

18h40m - 21 horas. Livre. COTAÇÃO:
BOM.

RITZ (Avenida Visconde de Suas-
suna. Fone: 222-6615) - AMANTES &
FINANÇAS. Direção de Alan J. Pa-
kula. Com Jane Fonda e Kris Kristo-
ferson. Drsma e açio no mundo das al-
tas finanças. 14h00 - 16h20m -

18h40m - 21 horas. 16 anos. COTA-

ÇAO: REGULAR.

ASTOR (Avenida Visconde de Suas-
suna. Fone: 222-6615) - O VERE-
DICTO. Direçio de Sidney Lumet.
Com Paul Newman e Charlotte Ram-

pling. A história de um advogado que
se empenha em descobrir o que acon-
teceu numa casa de saúde onde uma
mulher, subm*.*''*., a cirurgia, sofre,

por problemas com anestesia. 13h00 -

15h40m - 18h20m - 21 horas. 14 anos.
COTAÇÃO: ÓTIMO.

ART PALÁCIO (Rua da Palma. Fone:
224.1735) - GANDHI. Direçio de Ri-
chard Attenborough. Com Ben Kings-
ley, John Gielgud e Edward Fox. O
filme narra 50 dos 79 anos de Ma-
hatma Gandhi, líder espiritual e poli-
tico da Índia. 13h00 - 16h30m - 20h00

Livre. COTAÇÃO: ÓTIMO.

TRIANON (Avenida Guararapes.
Fone: 224.1735) - O BARCO. Direção
de Wolfgang Peterson. Com Jurgen
Procheow e Herbert Gronemeyer. Um
drama da II Guerra vivido por 42 re-
crutas. 10 sessões a partir das lOhlOm.
14 anos.

AUTOCINE DRIVE-IN (Sede Social
do Aeroclube de Pernambuco. Fone:
325.4853) - ANNIE. Drama musical
com Carol Burnett. 19h30m - 21h30m

Livre.

AUTOCINE JOANA BEZERRA lEs-
'acionamento Joana Bezerra) - PAPt-
LON. Drama com Dustin Hoffman e
Steve McQueen. 20 e 22 horas. 18
anos. COTAÇÃO: BOM. Sábado edo-
mingo, na matinê, às 18h30m: "A 

01-
tima Viagem da Arca de Noé". Livre.

NOS BAIRROS

ALBATROZ (Rua Padre Lemos, Casa
Amarela. Fone: 268-2007) - TRINITY
O HERÓI DO OESTE. Aventuras.
18h40m - 20h30m. 14 anos. ••• EL-
DORADO (Largo da Paz, Afogados.
Fone: 227-4550) - FRONTEIRA DA
VIOLÊNCIA. Aventuras com Jack Ni-
cholson. IShlOm - 20h30m - 18 anos.

(PROGRAMAS E HORÁRIOS
SAO DE RESPONSABILI-
DADE DOS SENHORES
EXIBIDORES. SUJEITOS
A ALTERAÇÕES DE 0LTI-
MA HORA).
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Pablo Picaeeo: aguatintas no
Muaeu do Homem do Nordeate

Tópicos

Close-up
ALFREDO FRESSIA

(Montevidéu, 1948) per-
tence á geração dos anos
70. Em 1973 publicou Un
Esqueleto Azul y Otra
Agonia, que lhe valeu o

prêmio do Ministério da
Educação e Culturs de
seu país. A partir de en-
tão escreveu numerosos
ensaios críticos e fez fre-

quentes viagens ao es-

trangeiro. Em 1976, ele se
radicou no Brasil,
tornando-se professor de
Língua e Literatura
Francesa em Niterói

(RJ). Clave Final (Libros
dei Mirador, 1982, Mon-
tevideo) reúne poemas
escritos entre 1975 e 1979,
no Uruguai e no Brasil.
Atualmente A.Fressia
reside em Paris.

Mito
NUREYEV: sua sensacional fuga para o

Ocidente, durante ums ex-

cursão do Bale Bolshoi, de

Moscou, a França contrsta

agora seu indiscutível gé-
nio. Ao que parece, os Es-

tados Unidos eram peque-
nos demais para abrigar

Mikhail Bsryshnikov,

também russo e asilado

nos Estados Unidos, onde

é diretor do American Bal-

let Theater, e Rudolf Nu-

reyev, dois grandes rivais,

geniais e geniosos.

RUDOLF

CARGO EM PARIS - Ru-

dolf Nureyev. em plena
forma aos 45 anos, atual-

mente em excursão pela
América Latina e Estados

Unidos com o Bale de Zu-

rique, deverá assumir, no
final do ano, o cargo de di-

retor de bale e coreógrafo

do Teatro da Opera de Pa-

ris. Mais de duas décadas

depois de acolher Nureyev
- antes mesmo dos EUA -

como apátrida, depois de

1. "AR'te", publicação trimestral de
arte-educação, de São Paulo, tem entre
seus editores a pernambucana Ana Mae
Barbosa, autora de vários livros sobre o
assunto e que assumiu este mês o cargo
de coordenadora de Artes da Secretaria
de Educação de Sio Paulo. O tablóide é
vendido através de assinaturas e os pedi-
dos devem ser encaminhados a 

"AR'te" -

Estudos de Arto-Educaçio/ Cx. Postei
60059/01000/ São Paulo (SP).

2. Na Associação dos Artistas Plásticos Pro-
fissionais de Pernambuco (Rua Velha 222)
serão exibidos hoje, 14, a partir dss 20 ho-
ras, os curtas metragens 

"Rugendas", "Gio-

ventú", 
"Brennand", "Arte 

Gráfica" e 
"Ju-

gend Sieht Deutschland". Trata-se de ums

promoção conjunta da AAPP/PE e Fundsj

(Fundação Joaquim Nabuco).

3. Numa promoção do vice-Consulado da
Espanha no Recife e da Fundação Joa-

quim Nabuco está em curso, desde o dia 8

passado, no Museu do Homem do Nor-
deste, em Casa Forte, uma mostra de 27
aguatintas de Picasso, tendo a tourada
como tema e com o titulo de 

"La 
Tauro-

-maquia: Aguatintas de Picasso".

4. Hoje, quinta-feira, ás 17 horss, no Ar-

quivo Publico Estsdusl (Rus do Imperador
371), o prof. Orlsndo Psrshym proferirá
uma conferência sobre 

"Rebeliões 
Restsu-

rsdoras em Pernambuco", assunto pouco
estudado, daí o interesse msior que suscita
o evento.

Livro
NOITEDIA (Edições Troto, 1983), da Fernando
Martins, que agora sai em segunda ediçio,
compõe-se de três tempos distintos: Noite, oom
versos que falam essencialmente da um amor
satisfeito ou negado, romântico on sensual;
Dia, em que se delineiam cenas do cotidiano o
da cidade do Rio de Janeiro, com suas sspere-
sas, pobreza e corre-corre em busca da sobre-
vivência; e Noitedia, a síntese, em que as por-
cepções de Fernando Martins habitem um

universo estruturai, e que represente um mor-

gulho em suas próprias contradições o deoco-
berte de seus mais fundos anseios, como om
Força: "Saber 

conhecer/ a trajetória dos as-
tros,/ o brilho dos olhos/ o aa nuances do
amor./ Viver o segredo/ das noites o dias,/ o
movimento das águas/ e da maresia".
NOTA - O livro pode ser adquirido através do
Correio, so preço de Cr$ 1 mil. Pedidos: Edições
Trote/ Cx. Postal 46002/20543/Rio-RJ.

CINEMA/ARTES

MÚSICA
POPULAR

SÉRGIO NONA

' 
———\m\ _R_L^_fe*>w

"Festejo e Alegria"
"Festejo e Alegria" é o

décimo-nono Lp da vitoriosa
carreira de Dominguinhos, ini-
ciada aos seis anos sm Gara-
nhuns (onde nasceu).

Na RCA desde 1980, Do-
minguinhos está trsiendo
agora, através deste Lp "Fes-

tejo e Alegria", um verdadeiro
arrasta-pé e um convite irre-
sistivel a que se bote ainda
mais lenha na fogueira do
forró: "Eu 

já andava plane-
jando esse disco há muito
tempo, pois sentia falta de um
trabalho assim, bem festeiro e
basicamente voltado pars as
alegrias do Sio Joio brasileiro,
uma manifestação que conti-
nua cada ves mais vivs em
todo o Norte e Nordeste, slém
ainda de algumas. regiões do
Centro-Oeste. Por isso, nem

gravei aqueles xotas mais ma-
neiros: é tudo arrasta-pé
mesmo", conta ele. No rapar-
tório, futuros sucessos do gé-
nero, como "E 

Madrugada"
(Antônio Barros), "Tenho

Sede", "Só 
Quero um Xodó"

(Dominguinhos e Anastácia),
"Vou Voltar" (Dominguinhos
e Climério), "Volta 

s Meia"
(Dominguinhos e Clodo), "De

pé no chão" (Don Tronxo e
Romero Mamata, com partici-
pação especial ds Fubá, um
dos músicos do seu grupo), 

"O

Menina, Chega Cá", "Zibindi-

nha no Forró" e "Oswaldlnho

no Forró" (Dominguinhos e
Guadalupe), entre outras.

Um bom disco para o con-
sumo junino. Mas se Domin-
guinhos quiser fai coisa muito
melhor.

Circulando
RADIO TAXI - "Sanduíche 

de Coração", de
Wander Taffo e UeMarcud é o novo sucesso do Rádio
Táxi, que o Brasil está ouvindo e curtindo, tema de
abertura da novela "Pio Pio, Beijo Beijo", na Globo.

ZE RAMALHO - "Tantas Palavras" é o nome da
música que Zé Ramalho acaba de gravar, composta es-
pecialmente por Dominguinhos e Chico Buarque para
o tema de abertura da novela "Sabor de Mel". En-
quanto isso, Zé Ramalho dá prosseguimento à elabora-
ção de seu novo álbum, "Orquídea Negra", quase con-
cluido.

Genival Lacerda
está de volta

Genival Lacerda, o pa-
raibano autor de "Severina

Xique-Xique" e "Radinho 
de

Pilha", tem novo Lp lançado
pela Copacabana.

Genival iniciou sua car-
reira em 1950 e atualmente é
um dos maia queridos artistas
do povão.

O titulo do álbum é
Presente de Nordestino e re-
úne mais dose músicas que ss

ícaixam perfeitamente no
seu estilo picaresco e bem hu-
morado: "Presente 

de Nordes-
tino", "Quero 

Beijar", "Coisa

que Ilumina", "Amor 
no

Mato", "Vaca 
Mimosa", "Pe-

dro Perigoso", "Lambe-

lambe", "Nóis Sofre, mu nóis
Goza", "No 

Começo sra Bo-
nito", "A 

Rabeca ds Mestre
Faustino", "Bicho 

Cantador"
e "Nio 

Palhaço".

_____fS _J____V________.'

Nikka Gosta
outro elepê

No Brasil, eis tem mais de 800 mil discos vendidos,
entre compactos e Lps - uma vendagem própria dos gran-
des nomes da música internacional e um grande recorde
para cantores infantis em todos os tempos.

Fairy Tales (Contos de Fadas) é o seu segundo Lp
para a CBS, sob impulso do sucesso da música First
Love, composição de Teddy Rendaxso e Roger Joycs,
uma das mais executadas naa rádios.

* 
F-*.Uo tJ,upU --i *»™_o~*orss assina ainda outra

_*£_ 
B^í»-*» I» FsHT Tales. Em parceria com Victo-

na Pike, Teddy Randasso compôs Trick sr Tnst, que
proporciona um dos melhores momentos ds interpretação
de Nikka Costa em todo elepé.

Ao todo sio dose músicas, ds autores ¦—ÈM
como o próprio pai, Don Costa, responsável pela produção
do álbum, juntamente com Tony Renis e Dsnny Besquet
David Lawrence ou a dupla Charles Strouse - Martin
Charmtn, além de Terry Ray Costa, mie de Nikka.

/
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Mercado de Trabalho

SALÁRIOS E DESEMPENHO DE EXECUTIVOS
(continuação - capitulo V)

Daqui por diant* v*mo* caminhar ai pooiçVo conclusivas dmte
trabãlho-pesquiaa, onde ssrflo fornecidos os dsssmpsnhos
de todas > s funções citadas naate estudo, quando a última tabela sa-
lário será publicada na próxima semana, fechando deesa maneira o
conjunto para análise. Começaremos a fornecer daqui até o final, ini-
ciando pelo topo da empresa, procurando dar suas tarefas nlo relacio-
nadaa por nós e sim peloa mestres da área:

DIRETOR-PRESIDENTE
Primeiro executivo da empresa ou de uma de suas unidades, o

presidente, quase Sempre, á o responsável pela produção, finanças,
suprimentos, controle, administraçio e vendas, além de definir a
política e a estratégia da empresa. As característica! do cargo exigem
que o seu ocupante tenha capacidade para enfrentar situações bas-
tante variadas e com graus de dificuldade que requerem raciocínio
analítico e interpretativo para encontrar soluções próprias. Além
disso, em razão do número elevado e da importância dos contatos que
é obrigado a manter, exige-se alto grau de habilidade na prática de re-
lações humanas para compreender e/ou motivar peeaoas dentro e fora
da empresa. O cargo requer formação superior e mais de 12 anos de
experiência programada nas grandes e médias empresas e de 7 a 10
anoe nas empresas pequenas. O salário do cargo, na média de outubro
p.p., nos três tipos de empreeas, ficou 18 pontos percentuais abaixo
da inflação do período de abril/outubro p.p., estimada em 40%.
DIRETOR COMERCIAL

Executivo número 1 da área comercial, subordinado ao diretor-
presidente, superintendente ou gerente geral, o diretor comercial é o
responsável pela viablliiaçio comercial dos produtos, pela conquista

)
dt mercados e pelo faturamento da empresa. Cabe-lhe também fazer
contatos junto ao Conselho Interministerial de Preços (CIP); zelar
pela imagem da empresa e cuidar da maximização de seus lucros.
Formação superior e experiência programada de 10 a 12 anos em em-
presas grandes e médias e de 6 a 7 nas pequenas são exigências para o
exercício do cargo, cujo ocupante deve estar permanentemente atua-
lizado com as mudanças do mercado. Por causa doa frequentee conta-
tos com clientes é fundamental também a habilidade na prática de
relações humanas. Na média "de outubro, nu empresas grandes, mé-
dias e pequenas, o salário do cargo ficou cerca de 16 pontoa percen-
tuais abaixo da inflação do período (40%), mas acima da faixa de
mera aplicação da política salarial.
DIRETOR INDUSTRIAL

Primeiro executivo da área induatrial, é o responsável pelo esta-
belecimento das diretrizes de produção, fixadaa a partir da política
global traçada pela diretoria. Suboidlnado, em regra, pelo diretor-
presidente, superintendente ou gerente geral, o diretor induatrial tem
vínculos estreitos com os setores de manutenção, controle de custos,
de produção e de qualidade, além de engenharia, para que se garanta
ao produto niveis de competição no mercado. Define também oa in-
vestimentas na área induatrial, através da formulação da política
operacional de modernização da tecnologia. O cargo exige formação
superior e mais de 12 anoe de experiência programada em médias e
grandes empresas e de 7 a 10 anos nas pequenas, para administrar um
orçamento anual que varia de 40 a 128 milhões de cruzeiros nas pe-
quenas empresas, de 1,2 a 2,4 bilhões de cruzeiros nas médias e de 4 a
12,8 bilhões de cruzeiros nas grandes. O salário do cargo ficou em mé-
dia, 15 pontos percentuais abaixo da inflação p.p. (CONTINUA NA
PRÓXIMA SEMANA)

8EU DINHEIRO

Investimentos em commodities com mudanças recentes no sis-
tema operacional da Bolsa de Mercadorias de São Paulo estão facili-
tando o acesso de pequenos investidores ao mercado a termo de com-
modities. A principal alteração ocorreu ou ouro, cujos contratos mini-
mos, que antes eram de 1 quilo, agora são de 260 gramas (a preços de
janeiro de 1983, um investidor poderia aplicar nssae mercado algo
em torno de 2,S milhões de cruzeiros). Outras opções que. segundo ge-
rentes de departamentos de commodities de Corretoras têm atraído
investidores pessoas físicas são os contratos a termo de boi gordo e
soja (minimo de cerca de 2 milhões de cruzeiros) e de café, na casa dos
3 milhões de cruzeiros.

COMPUTADORIZAÇAO

Um dos mais recentes Softwares desenvolvidos pela Microdigital
é o programa Labirinto Tridimensional, cuja opção mínima é de 16 k
bytes e custa 3890,00 cruzeiros. O programa foi concedido para
usuários do microcomputador TK 82-c da Microdigital e funciona as-
sim: definida a dificuldade, o desenho do labirinto é apresentado du-
rante alguns segundos para o jogador visualizar a direção em que de-
verá movimentar-se para achar a saida. Em certas situações, o com-
putador atua como bússola.

JOALHERIA

Fundada e instalada em São Paulo desde dezembro de 1982, para
ministrar desde cursos de iniciação a pessoas que têm a joalheria
como hobby até cursos de especialização para profissionais, tem como
meta estimular um núcleo de arte que desenvolva um designo brasi-
leiro. Os cursos para principiantes (o básico de joalheria) dura um se-
mestre, mas pode ser repetido. As aulas são ministradas tanto á tarde

como à noite. A matricula custa 10 mil cruzeiros e a mensalidade. 30
mil. Informações pelo fone: 251-4249 em São Paulo.

MULTINACIONAL

_ Todas as esperanças da 4* maior empresa do setor de equipamen-
tos'ferroviários estão voltadas para o mercado africano. Descontadas
as primeiras encomendas, no Brasil, de um plano ferroviário de emer-

géncia recem-aprovado, a tábua de salvação desse grupo que vem

acumulando prejuizoa nos últimas dois anoe, são aa concorrências que
disputa na Tunisia e na Nigéria. Uma, para tranaferéncia de tecnolo-

gia, no valor de 9 milhões de dólares. Outra, para o fornecimento de
100 carros de passageiroa para eatrada de ferro, contrato que rendará á
empresa 30 milhões de dólares. Eate grupo também lidara um oonaór-
cio, com mais quatro empresas braailairas, para fornecer 960 vagões á
Nigéria, um contrato de 66 milhões de dólares. O presidente desae

grupo foi chamado para discutir detalhes da proposta, o que já é um
bom sinal.

SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA DOS

CLASSIFICADOS DO DIÁRIO DE PER-

NAMBUCO EM COLABORAÇÃO COM A

ORGANIZAÇÃO GUARARAP2S DE SER-

VIÇOS GERAIS LTDA, PUBLICADO

TODA QUINTA-FEIRA.

CORRESPONDÊNCIAS PARA ESTA COLUNA DEVEM SER ENVIADAS A RUA ENG. UBALDO GOMES DE MATOS, 53/4' AND; a/c Sr. NEWTON MÒNTENEGRO

Claaaiftcados do

DIÁRIO DE PERNAMBUCO

ÍNDICE DESTA EDIÇÃO

CÔD.SECÇOES PAOS

- Casas para Vender Ia3

- Apartamentoa para Vender 3 a 7

- Casas para Alugar 7

- Apartamento para Alugar 7 a 9

- Quarto* e Vagaa p/Alugar 9

- Salaa Comerciaia 9

- Compra e Permuta de Im6vei« 9

- Terrenos (Diverso* Locais) 9

- Terrenoa (Praia*)  9el0

10 - Granjai e Fazendaa 10

11- -Automoveis 10 ell

12 - Autom6veia Agenda* 11

13 - Achado e Perdido 11

13-A - Animai* Domtstico* 11
14 - Assiatencia Ttcnica 11

16 -BelezaeModa 11

16 - Caminhoe* 11

17 - Camionetea 11
18 - Cine-Foto 11

19 - Conault6rioa 11

20 -Diveraos 11
21-A - Embarcafdes 11

23 - Empregado* Oferecem-ae 11
24 - Empregos Comerciaia 11

25 - Empregoe Domtsticoe 11
30- - Inatrumentos Musicaia 11

31 - J6ias e Antiguidadea ' 11

32 - Lavandariaa 11
33 -Lojas  lie 12

36 - Moveis Novo* 12
37 - MAveia Usadoa IS

38 - MAquinas e Motores 12
39 - Motocicletaa 12
40 - Negocio* p/Vender 12
41 - Pontoa Comerciaia 12
42 - Pessoais 12

43 - Veterin&rioa. 12
44 - Religiao e Agradecimento 12

45 - Refrigeradorea 12
46 - RAdio e TV 12
47 - Tape?eria/Artesanato/Decora?4o ... 12
48 -Teiefones 12
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CASAS
FARA VENDER

D

C
AFLITOS

3

AfUTO» - Antenor Uno vondo
cata Av. Santos Dumont, dois tar-
raçoa, duoo aataa. 3 qtóp. (oulte),
dois qtoe do emprogodo. quintal.
Jardim, garagona, ate. Infa: 222-
3941. 221-6188. MoT. 117. MB.
17) - 1.1

APUTOa - Vandamoa 3 raaldên-
claa Crf. 1,19 a 20 mllhôaa. Boa
Viata 1 caaa Crf 8 mllhôaa, Encru-
illhada 2 caaaa Crf 7. a 32 ml-
IhAoa. Tamarlnalra 2 caaaa Crt 9
mllhôaa a Crf 14 mllhôaa. Eapi-
nhalro 2. caaaa Crf 20 a 22 ml-
IhAoa. Valdir Corretogom. Croci
944. F: 299-4996 diorlomonto.
117) 1.1

APUTOB - SobaatlAo Orlando -
Venda, caaa 2 ala., teraa., 3 dorma.,
grg.. WC aocial. copa-coi., ep. loto-
ral. iroa aorv. lov.. dap. emprog,
Crf 10 mllhôoo. Infa. Av. JoAo do
9arroa. 934. Fa: 222 2522
222.2B70. 222.2910. 222 9973.
Cred 99 rog. 291/92. Plantio aoe
domlngoa. (12.13.14.16.17) 1.1

AFLITOS

prédio com 2 olovodoroo. aoio com
varanda. 2 dormitório* 1 com arm.
emb a com oot. ambaa aintokodoa
wc completo. cotlnha com armário
auaponao dop. do emprogodo, ge-
rogom. aub aolo. Crf.
11.619000.00 Facilito com re-
peaee AFEP1 Infa: Av. JoAo do Bar-
roa. 934 Fe: 222 2622 - 222 2670

222 2910 222 6973 Cred 98
Rog. 7^93 Plontéo eoe domlngoa
(12. 13. 14. 19. 17) 1.1

C 
»Hum 

)

M - Antonor Uno.
I o/4 gioe, duoo estos.

Quinto! fl/frutoiroe. gorogom. ler*

Infa: 222-3949. 221-91M. Rd.
191.(19. 17) - U

i, 03

Prego 4.900 mN outro 9.900 mB.
Trator fone 339.1419, 339.3991
ou Av.Moec. de Moreeo. 2314 im-

Crod-487 (17) 12

com terroso, aolo. 3 qtoe.. WC ao-
~ 

iroa de oordpo. Jerdlm. ele. Trotor:
231-9014 - Coooáorto imob. Ref-
491 - dioriemonte (14. 19. 17) -
12

( 
ÀSU* FBI * 

)

grod 2 aeioe. cope eoa. Wft oomp.
I Ss»nSSn cU nos MS» e/1 ee-
limamos dedo. querto o bonh em
cedo povbnomo. Trotor 8. Cone.
Portelo. 909 F. 241-4917 Cred
3929 (12. 14. 19. 17) 1J

AWM MM - esras cm» -

BC-303 Vende aacalania ceeo d-
i p/2 embe.. 3

«toe. eoe.. WC i
p/empr Infa. p/fono 231-9049.
Cred 979. (17) - 14

ÀQUA FRIA - SabMIllo OrUndo
Vondomoa caaa 8. Floronçe. ter.

16*30, ree. 2 dtôoo, terraço fron-
tol. 2 aelea. 2 dormte. (1 auite). 2
WC compi». cope-cot.. área aorv.
c/lev., qto. emprog.. terraço, vario
Crt 9.000.000.00. infa. Av. Joio
do Borroa. 834 - Fonea: 222-2622

222-2670 - 222-2810 e 222-
6673. Crecl 88. Rog. 88/83. Plen-
tio eoa domlngoe. (12.13.14,16.
17) 1.3

AaUA MM - Sttoaatllo Ortsndo.
Vsndss. Km. Ioda grsdoads. R.
Bolo Jardim c/32peve. roc. 1 dtlo
no 1* terr. aeia. 2 embe., 2 dorme.,
WC compi. luxo eope-cot.. 2* ala.
Intimo 2 dorma., WC compi. Crf
10.000.000.00. Facilita. Infi. Av.
Joio ds larros. 134. F«: 222.2622
. 222.2670 . 222.2610 .
222.6*73. Crorl •• Rog. «3/13.
Piontlo aoa Domingoe. (12.13.
14 . 18 .17) 1.3

ASUA MM - Vondo 3 c.M. 2 •
3 qtoa, ada. copa. cocinha. lajeede
etc o dom ela deponcUndoa preçoe
1.800 - 3000 o 8.000 reepeetive-
monto tratar fonoe 222-6210 o
222-6808. C. 3842. (12. 14. 17)
1.3.

ASUA FRIA - Imob. C. Ootivala
Alerto eoe 8re. porpriet. de imô-

equl-

aoa dlontoa. Tr. 8. Gouveia de Ber-
roo. 128 8 Vlata. N: 231.8731 .
231.2031 Cred 3801 Plent. 81b.
o Dom. (12. 14 14. 18.17) 1.3

( 
"»» 

)

raf 151 Imob C Gou-
veio. vende esss e/4 qioe. 1 suite.
2 ele.. WC aoe.. eope-cot.. deop

dlm qtoe. o d. em mo-
aoioo. Preço 8.600 mH e comb.
eeolto Cert. de Crédito. Tr. r. Gou-
veio do Berroe 128 8. Vlata fa.
231.8731 ou 2314031. Cred
3901. Pi. éb eOom. (12. 14. 18.
17) 1.4

( 
ABRUBA 

)

ARRUDA - Alborlo Quolroí
vondo. ceee con|ugede. 2 aeioe. 4
quortoe. cope-cot, dop. comp
emp. ótimo WC. éroo de aorviço.
quintd c/frmdro medindo 11*26
Crf 4.000.000.00. Me: Rwe Al-

299.4778 Cred-3399. (17) 1.9

i aaldBndi e/2, pov. 8 qlo. 4 WC oe-
loe gorogom, p/2 nolcyloi terreno
de 20*1000 próprio. Inf. o Vendee
é—^k. a Maanliwilnimgo. ruawnenw ¦ mwvvnvniii.
Lido. 8. de lloeplde 184. Bd..
Olímpio. a/B09 9* ond Tol:
2224947. (171 1.9

• dof. 079. Imob. t
mo. e/3 qtoe

dop. Crf 3 mWhôoo. eeolto pro-
poou urgente. Tr. 8. Oouvdo da
Borrae. 126 B. Violo, «a: 231-9731
231-2031. Cred 3901. PI. eébe e

(12. 14. 19. 17) 1.9

Rof. 124, Imob. C.
1 COM c/d 3 «M..

IRC soo, tio» m» doa», lovobo.
«ílOft»'. qulntol lardlm

•roo 00». oroco a dia. oooNo Coo
do CrtO Ti. r. Qouvoio do *am»
12» *oo VMoh: 231.2031/1711
Crod 3*01 Flomto Mb o Dom
(12. 14. 19. 17) 1.9

ARRUDA Sebeatllo Orlando.
Venda. Rea. 2 pava. 1* eallo c/lu-
min. floreec.. ventilador teto, aer-
vindo p/comércio, ai., rof., cope-
coi. ampiaa. WC compi. terr. dep.
emprog.. qulntol. 2* terr. Int., ol..
grg.. 2 dorme., eleat. amplo. WC
compi. luxo. Crf 9.000.000.00.
Infa. Av. Joio do 9orroe. 934. Fa:
222.2622 . 222.2670 . 222.2910
. 222.6973. Crecl 99 Rog. 66/83.
Piontlo ooa Domlngoa. (12 . 13 .
14 . 16 . 17) 1.6

( 
IEBERIBE 

)

BBBBRIB8 - Sebeatllo Orlendo -
Venda. caoe. jerdlm, ver.. 2 da.. 3
dorma. WC eociat. cope-cot., dep.,
lev., golplo. Crf 12 mllhôea. Infa.
Av. Joio de Berroe. 834. Fa:
222.2622. 222.2670. 222.2910,
222.6673. Crecl 88 rog. 02/83.
Piontlo ooa domlngoe. (12,13,14,
16. 17» 1.7

BBBBRIBB - Vondo flne realdlncla
2, pavlmentoa éroo conatrulda 600
mta, tem plecino terreno 60x110
Crf 14mllhôeo facllltedoa aceita-ae
Imóvola até Crf 6 Mllhôea Valdir
Corretogom crecl 844, F.
268.4886 dioriemonte (17) 1.7

RBBBRIBB - A Minhoto vende
ótimo coae perto do empreae Mo-
chodo c/terraço grodoedo, 2 aaloa,
2 qta, copa cot. bonholro comp.
todo em cerlmlco. logeede, naa-
cento. Trotor R. Cone. Portelo 608
Fone 241-4817 Crecl 3828 (12.
14, IB.m 17) 1.7

BBBBRIBB - Porto do tyodolre.
Rof. 148, Imob. Ç. Gouveio. vende
ceoo c/2 qtoe. 2 WC ooc., cot.
doep. éroo oerv., qulntol r. cçlçada,
dn: 700 mil a combinar. Tr. r. Gou-
vaio do Berroe. 126 B. Vlata fa:
231.8731/2031. Cred 3801. PI.
Séb. eOom. (12. 14. 18. 17) 1.7

BBBBRIBB - Porto ds Medolro.
Rof. 148. Imob. C. Gouveio. Vond.
caaa. e/2 qtoe, 2 WC eoe., oot.,
doep.. é. oerv., qulntol, R. calçada,
eln: 700 mil e comb. Tr. R. Gouveio
do Berroe. 128. 8. Vieto. Fe:
231.8731, 231.2031. Creel.
3801. Plent. oéb. o dom. (17) 1.7

BBBBRIBB - Rof. 148. Imob. C.
Gouveia, vende 2 excel. ceoea num
eó terreno, e 1* c/3 qtoe. o 2' c/2
qtoe. ol., G., Wc ooc., cot., terraço,
^812mf, todo arboritedo. Preço
1.800 mil c/60% de dnel o ree-
tonto o comb. Tr. r. Gouveio de 8or-
roo. 126 8. Vlata fa: 231.2031 ou
231.8731. Croci 3801. PI. Séb. o
Dom. (12. 14. 18. 17) 1.7

BBBBRIBB - Vende-ae caaa é Rua
Chagea Ferreiro, com oitôea livraa.
terroço, 2 qtoe. cot., dep. p/emp.
éroo aorv., qulntol. Sinol: 260 mil -
Preat. 23 mil Inf. Nod)e Croci 1342
- flua de Auroro 286 - aolo 608
Fone 231-6772 (12-14-16-17)
1.7

BBBBRIBB - Porto de Medolro - A
Minhoto vende ceaa neoconto, tar-
roço em L ger. p/2 corroo, eelo, 3
qto, cope cot. WC ooc. Wc emp.
qulntol 60mte do Av. Beberibe.
Preço 2.000.000,00 Trotor R.
Cona. Portelo. 808 F. 241-4817
Cred 3828 (12, 14, 18. 17) 1.7

BBBBRIBB - Rof. 186. Imob. C.
Gouvde. Vond. okcoI. redd. c/3
qtoe.. ada. WC aoe., copa/cot..

I, jerdlm. qulntol. gore-
gom p/2 corroo, muro oRo. Preço
3.300 mil, ocdto prop. Tr. R. Gou-
vdo de Berroe. 126 - B. Vieto. Fo-
noa: 231-8731 / 231-2031. Croci
3801. Piontlo aébedoa o

(12. 14. 18. 17) 1.7

c
MIMEM

D

lente ceoo no 2* Jerdlm c/04 qt*o
(1 auite) aeio, copo. cotinho o do-
mole dependlncioo c/terrono
grande é 100m* do mor. Ligue Dlv.
Uaedoe Paulo Mirando. 326 7600
-231.3666-434.1888. (18) 16.

MA VIAMM - Rol. FM 421. ap-
toe. no Cone. Aguier. c/ amplo aolo.
varanda. 03 qtoe.. WC oociol. de-
vodor etc., preço aoto mllhôea a

Paulo Mlrendo. Fonoe: 328.7800.
434.1888. 2314688. (18) 1.28

MA VMMM - FrtvS «oulovafd
reee nova eom do»a pavlmentoa 03

garagem, terroço, dop. emprogodo. I
Vandao Paulo Miranda Z. Sul Fono: I
326.7800. (18)1.8 I

BOA VIAMM - Vd. ótimo ceoo
c/ptedne. 4 qtoe.. oufto c/ermérioo
embt.. 2 odoe. oopo eoobths. nee-|
eeme. Nndo lordbn, loed eoimo. mo

bom gooio. Crf 23 mNhôoe. Trotor:
Kdoon Mole. Fe: 328-1384, 328-
4804. - 1.8

MAVMMM-lmob.C.Oowolo

oos cüinioa. tr. R.
roo. 128 8. Vieto. h: 231-8731.
231-2031. Crod 3901. PI. eébe o
domo. (13. 14) 14

- Vdo. p/19 mShloo I viste ét. re-
*á Rua Trsnovoraol Mo *. Loto

eeme grodoedo. terr. 12*30 pró-

(enorme) 2 WC soe., éroo oerv.
depe. ompr. Roo odçodo o colmo.
Tr. Fe. 329-9107 - 329-2303 (13-
14-19-17) 14

BOA VIAM88 - More em ume
eooo com o ooguronco de um opt*.
More no PrivB Boulovord. 03 quor-
too. oulie. torreoo. verende. depon-
iMii I !¦ IIII Ml III II  ¦¦¦ ilo I luaaPm URW. LWV
p/Peuto Mlrendo. Z. Sul 328.7800.
(18) 14

dop. complete p/emp. Ligue
323 7g00 - Filiei Zone Sul Poulo

(18) 14

BOA VIAOBM - Atençlo (ceeo
duplo*) Vdo lindo ceeo duplo*, todo
roformode. porte colonlol. eello 2
amb, 2 qtoa grendee aendo 1 c/ ve-
rendo, cot, éroo oerv. depe compi
emprog. dtuode Ruo Cerloa Pereiro
Foiclo. 311, coae 13. Preço 7,6
mllhôea é vieto. Tr. 326-8107,
326-2303. 112. 13. 14. 171 1.*.

bon. tronto Crt 2*.000.000.00
(eatud. forme pegto), oportunidade
única 360m* éroo prédio eubooio
andor vetodo, 2 eioivo. locel proviI.
ol. hotd Miramar, ligue 231-2009
f/Antônio Mlrendo R. 49,499 Eopl-
nhelro. Venho tomor café. (19) 14

BOA VIAOBM - Vdo. reeidéncio.
próximo Loçedor, 1* ond., gerege
p/3 corroo, 2 torreçoo, eelo, copo o
cotinho oqulpodo com forno o fo-
glo Kit. dop. completo, 1* ond. 4
qtoe. (oulte). terroço, ermérioo de
luxo, 2 WC eoe., qulntol omplo, lo-
cel p/piocine. cenil, éroo do leter.
Pço. 6 mllhôea jé Financ. e mele 10
mllhôoo o comblnor, é pinchinche.
Trotor: R.Diorio de Pernembuco.
28-C/21. Fonoe: 224-8388 ou
326-3717. (17) - 14

BOA VIAOBM - Repoaae de linde
ceoo em ruo eafaitode c/ter. d. 3
qta. aoca. c/arma. emba. 2 WCa
soca. at. dec. auite. cope cotinho,
éroo de oerv. dep. emprog. qulntol
o jardim. Preço Crf
11 700.000,00 poupençe Crf 4
milhôee fecilitedo otendo hoje
224-5333 (17) 1.8

BOA VIAOBM - Arrecifee tem
cliemte interessado em compror
ceoo neoee beirro com 3 qto., oulte,
demeio dependências, em ótimo
locolitoçéo. Sre. proprietários inte-
reooedoo queirem contoter co-
noeco fone PABX - 326.1774. Ar-
recifeo é eopecielitede na vendo de
imôvde uoodoe o terrenos. Croei
3678. (17) 14

•OA VMMM - Vando Uns raal-
dSncla o/ 3 qtoo. aufta. WC aoe. 3
oeloo. 2 qtoo. emp. compi, copo,
cot, lovobo. ermérioo do embutir,
toda gradaada. tarraco, garagam
frontol, éroo de oerv. pioo mármore
o cerlmlco, tr. oom prop. Fono:
341-3481. (14. 18. 17) 14.

B'. VIAOBM - Apenee 18 mllhôoo
ceoo doio pevimentoo, terroço, ode
duplo, oopo oot., dop. emprogodo.
deopeneo. WC oodel, porto eupo-
rior 4 quortoe (oulte) c/ermérioe
WC terroço, multo bom aituede em
ruo odettedo próximo é coiégioo
Fonoe 328-8844 - 328-8844
Croci 1213 (13-14-17) 14

BOA VIAOBM - joeiniai
qudro. Vendo opt*o, "Edf. 81o Aro-
guoio". Av. Boo Vlegem, c/4 qte.
soes, (1 oufto), aolo p/2 embe, 2
WC ooco. cot, éroo do oerv. o dop.
compi. p/emprog. eob-pilotle. c/3
elevodoroo uitimoe unldedee Tr. Fo-
noo: 22141 BB /0108. 222,4080.
(14, 21, 28). 14

BOA VIAOIM - Joolmor 81-
qudro. Lençemonto Vendo-oo opt*.
"Rio Amstoneo", Ruo Aquldobon,
42 (so lodo do hotd Boo Vlegem),
ver, ode empio, 3 qto ooee. (1
oulte), 2 WC ooee. oopo. oot, dop.
compi. fodlit. em 26 mlooe Tr. Fo-
noo: 221.6186/ 0108. 222.4080.
(14. 21. 28). 14

BOA VIAOBM - Vondo ótimo
ceoo c/verende, 4 qtoe (oulte),
WCo. deopeneo lovobo, pioclno, in-
terfone. eello do feeto, pley-
ground, etc. Tr. 231-8014 - Ceeo-
forte Imob. Rd. 423. Dioriemonte
(12, 14, 16. 17) 14

vende ceeo com 3 quortoe. oulte.
grodoedo, gorogom 10 milhôee.
Outro 12 milhôee. outreo 8 mllhôoo
mdhoree Informeçôee noo fonoe:
338 3881. 338.1418 ou Av Meo-
cerenhoo de Moreeo 2314 onun-
ciomoe seus imovode grétle. (17)
14

mob. C.
Alerte oos oro. propriet. de Imôvoio:
ceoee ou ept*a repeoee o quitodo
p/otender eo necee. doe cllentoe.
Tr. R. Gouveio de Berroe. 126. B.
Viote. Fo: 231.6731. 231-2031.
Croci. 3901. Plent. oéb. o dom. (12.
14. 16. 17) 1.8

1* ender o 300 metroo do Lsçodor,
ode 2 òmbiontoe, 3 qtoo. (oufto).
ermérioo. 2 WC. eoe., oopo, eod-
nhe oqulpodo forno o foalo. dop.

teço. gorogom pi^ corroo. Pço 12
na-»— a —¦"-«— nilniv^V, v >>iMVnlW priWWTIv¦

o 7 mHhôee 4 mNhôoe I vieto o 3
mllhôoo em 8 moeee. Tr. Ruo Dlorio
do Pomombueo, 28 e/21 fonoe:
2244388 ou 3284718. Urgente.
(17) 14

o 300 motree do Leçodor. e/1* en-
dor, 3 qtoe. (ouft

nhe. 2 WC eoe.. ótimo quintd. loed

Pço. totd 12.000.000.00 eondo 8
mllhôoo pfflnone.. o 7 mNhôoe dnd
4 mNhôoe 3 mNhôoe em 8 moeee.
Tr. Ruo Olorio do Pomombueo 28
e/21 fonoe: 224.8388 ou
3284717.(17) 14

p/3 corroo. 2
oodnho oqulpodo oom torno o to-
1*0 Ml da*, umimlalo 1* and. 4

luxo, 2 WC eoe.. quintd omplo. lo-

Pço. 6 mNhôee|é8nene. emoie 10
mNhôoe é combtnor é pooNncho.
Tr. R. Olorio ds Pornombuoo. 2B
o/21. Fs: 224-43** ou ÜMI1I.
(17) 14

- Vdo bois esss I ruo do Plnhd
próx O. Ferreiro em lote 18*30. 3

2 oeloo. oHôoo Nvree 18
aaolnal A i <i .liilii ¦¦ m —-¦ininua* PW V wrwW ¦ IPw
em 8 maaaa Oportunldodo do
monoBo em 2 pionoo fdtondo ler-
miner pró* €. Ferreiro d 4 ouftee. 4
gereg Profoio p/ piodno 18 ml-
Niôeo. Vdo dupie* d td t»ôe C
Aguier 8 mNhôoe. 8 focNHodoo o 2
p/ Cotao. F: 328-4244 328-4388
Cred 4408. (14. 17) 14.

•OA VMMM - Jaekaon Emp.
Imob. lida. Vanda òllma raakMncla
com piodno. jerdlm, 2 ompioo ter-
raçoa. 2 aalaa, 3 quanoa. aulta. co-
llnlio, iroa dap. garagam p/2 car-
roo. ruo eolmo. Informeçôee
222.4**4 ou 221.0100. 114. 171
14

BOA VIABBM- Elenco vdo. men-
elo c/eSOm', de Ireo oot. colonlol,
Edf. em frente medo. 40x27, todo
ojerdinedo 2 torroçôos eelo c/90
m*. 5 ou (toe, todoe c/erm. o ve-
rendo. 2 WCb de luxo. elo. rofd-
çôee forno o foglo Kltch dop. de
emprog. gorogom p/8 corroo, etc.
Crf 70 mllhôoo. Tr. fonoe:
221.3348 ou 231.1747. (10. 12,
14) 14

BOA VIAOBM - ótimo ceeo próx.
Benorto, ruo odoltodo, omplo ter-
roço. eelo p/3 embe., 3 qtoo. ooc.,
(oulte), c/erm., emb., oxcelentee
WC, ooc., cope-cot., dop. emprog.
excelente éroo oerv.. tudo gro-
deedo. ceee c/conoorv. excel.,
próx. colégioe. Shopping. 18 mi-
Ihôee. f: 231.6406. (10. 14, 17)
1.8

BOA VIAOBM - Vende-ee ceoo 2
pevto. 3 qt9s, c/groupeo ouite. 2 oe-
loe, cot. emericone, terroço "L" lo-
vobo cenil. piocine torminor, ter
reno próprio 12x30. Crf
8.000.000.00 meio finonciomento
prestação crf 43.000.00. fono:
326-6386. (9. 12, 14) 1.8

B. VIAOBM - Exed. ceeo fino
troto, ruo oefoH. 180 m. do 0. For-
rdre, c/)erd. omplo terroço tropl-
cel, oolo 3 emb. 3 qto.. eoe. (oulte)
c/erm. emb.. oopo. oot, dopond. e
érooe. tudo grodoedo. pró*, benooe.
Shopping-Contor, colégioe. 18 ml-
Ihôee. e/60% einol. Fono
231.6408. (7, 10. 14). 14

B. VIAOBM - Vende-oe ceee 2
pevto. 3 qte c/g roupoo oulte 2 Se-
leo cotinho emericone, terroço "L"

lovobo cenil. piodno. torminor ter-
reno próprio 12x30. Crf
8.000.000.00. Melo finonciomento
preeteçéo Crf 43.000.00. Fone:
326-6386(9.12.14) 1.8

C )

BOA VISTA - Rd. PM 144 ven-
demoe ótimo ceoo no Ruo Monto
Ceotelo, oorvindo poro reeidéncio
ou eocritôrio Ligue Div. Uoodoe
Poulo Mlrendo fonee:231.3666 o
326.7600(18) 14

BOA VI8TA - Alberto Queirot
vende ceoo o Ruo Afonoo Pene, re-
cuodo um dtéo 3 oeloo. 3 quortoe.
c/guordo roupa embutido, oendo 1
auite. copa. cot., deopeneo, 2 WCo
luxo áree de serviço externo, quin-
tol c/frutoiroo, muito águo. viveiro
de péeeeroo, áree coberto p/)ogoe
locel p/2 corroo, Crf
18.000.000.00 Infe. Ruo Alberto
Wondorlev 44 ou pdo fone 288-
4778. Crecl 33B8. (17) 14

BOA VISTA
ceoo bem locolitode d 2 oeloo, 7
qte.. demeio dependéncioo, exc.
ponto p/ cliniceo. coiégioo etc., Crf
18 mllhôoo fecilitodoe. terreno pró-

prio 14x68. Proprietário ecdto
ceoo ou opto. em 8. Viogem d 3
qto. como pegemento. Tret. PABX -
326.1774, rd. 228 - Crecl 3678.
(17) 1.8

•OA VISTA - Albafto Quolroí
vanda ca« a Av. Vlac Suaaauna.
recuodo. dtôoo livree. térreo ter-
roço em L, 4 odoe. 1 WC. dep.
comp. eotocionomento p/10 cor-
roo. 1* ender. terroço em L. 6 oeloo.
2 WC. terreno 16x36 próprio,
ótimo locdltoçlo p/clinicoe. eecri-
lôrioa. ale. Cr| 26.000.000.00.
Infe: Ruo Alberto Wenderioy 44 ou
pdo fone: 268.4778 Croci-3368
(17) 1.8

B. VISTA - Soboetllo Oriendo -
Vendo, esss r. Jooquim Fdlpo, 2
povo. recuodo. o|ordlnodo. 1 oitlo
no térreo. 2 oeise hdl eeeode. oot.,
c/lev., bonholro. quintd. ouperior, 1
terr., Int., 4 dorme. WC.. oompl.,
Sraa dre. Cri 11.000.000.00 fad-
ílte. Infe. Av. Joio do Berroe. 834.
Fo: 222.2622. 222.2470,
222.2810. 222.8873. Cred 88
Rog. 82/83. PlentBo eoe domingoe.
(14. 18. 17) 1.8

BOA VISTA - Vondo ótimo ceeo
com torreçoo. ode empio. 4 qtoe.

vindo p/cHnieo, eocritôrio, bom ee-
tocionomento. Tr. 231.8014 Ceee-
forte Imob. Rd. 442. dieriemdfrito.
(12. 14. 18. 17) 14

¦.VWTA - Rol. 133 Imob C. Gou-
vali vond com q/6 q, al p/2 amba
2 WC aoe. cop/coa. 2 dap. amp è -
aarv. quinai, lardlm. anool. p/oo-
mo«. proço 20 mH aln 2 0*0 mil o
metente o comb. ecdto contre
9*P tr. R. Gouveio de Berroe. 12B

Violo Ia: 231-*731. 231-2031
crad 3*01 piam. aob . dom.
I12.14.U.17I I 

BOA VISTA - Vendo coosrlo oom
qtoa. I aslss - torrsoo. varonds.

—- *— tr n"t miiiji
rogom. lios oonotrulde 420m Crf
30 000 000.00 fooSMadoa trotor
Folo fono: 431-0*72. (14. 1*. 171
14.

MA VWTA - Vondo ooosrSo. na
Clôdo de BSodro Berroe. oom 2 po-
vunomoo. * qtoo. t aslss. tonooo.
votando. |sis|iiii. aulta. I «as
•dntpl */ amp. aandndo pora oooft-
"Srto ou dMcs Cri 3000000000
tocNhsdui trotor «ono: 431-0872.
(14. 18. 17) 14.

*. VWTA - SabootUo Orlando.
Vanda. «na Ros. 2 pis. roc 2 oMtoo
Isrdbn. Srao cobono t/4 corroo.
1*PL. emp.. terr., leter oulte
con-pl.. Ino aarv . c/lav . 2 qrs.
WC omprag.. 2«Ft al. 2 ambo o/-
rof.. 3 qt^. c/ermo. embe.. 1 oufto
2 WC compla. luoo. Cri 40 Ml-
«1*00. Facilita Ma. Av J0*0 do
•arroa *34 Fa: 222 2*22.
222 2670. 222 2*10. 222 M73.
Croci ** Rog S1-S3 Piontlo ooo

s. 112. 13.14.1*. 1711 *

BOA VISTA - Sentlogo Imôvde.
vendo ótimo ceoo no R. Vloconde
de Goieno. oorvindo p/clinico. In-
oorporeçlo, etc. Aceito como perto

jôioo. Imóvel de me. or volor, etc.
Tratar: 231.4*0*. 221.01*0.
341.6683. (17) 14

BOA VISTA - Vondo ceoo trone-
verool o Conde do Boo Vieto com
omplo eotocionomento 2 elo. 4
qtoa aocaie 2 WCa aocioie ampio
quintal c/dependlncieo. Preço Crf
13 miihóea Atende-oe hoje pelo
fone. 224-5333 (17) 1.9

BOA VISTA - CNH. Vende o mo-
lhor ceoo do beirro do melhor oco-
bomonto, no Ruo Monte Ceotelo.
perto do tudo. 6 qtoo. (2 suites) 2
EWC ooc. oolo c/2 ombientoe ter-
roço de verlo, copt cot. ermorioo
em todoe oe lugoreo dep. ompr. c/2
qtoo. F. 222-6463 C. 1168 (12.
14, 17) 14

BOA VISTA - Vendo ótimo ceee
com terraço, aeio, WCa.. copa-coz..
deop. 2 dep. emprogodo. áree de
serviço, jardim, quintal. Tr.
231 6014 Caaeforte Imob. Rd.
489 diariamente. (12. 14. 16 17)
1.9

¦OA VI*TA - Ral. FM 46* Clu
c/2 pevimentoo. 2 oeloo, 4 qtoo.
copo-cotinho. dep. emp. completo
opto. no qulntol no melhor trecho
da F. Vieira. Dlv. UMdoa Faulo Ml-
rende. 231-3666 - 326-7800 -
434-1668. (18) 14

BOA VISTA - Vende-oe excelente
para clinica, Eacrltòrloa. ate.

Localliada na Av. Joio do Sarroa
frente eo Quertol Bombeiroe. Seleo.
Quortoe. dep. p/emp., preço 7 ml-
IMaa. Inf. Nod|o. Croci 1342. Rua
de Auroro, 288 e/606. Fono:
231 6772 (12. 14. 1*. 171 I.»

BOA VISTA - Porque Amorim - A
Minhoto vende ceee em 2 povi-
mentoo c/3 odoe, 8 qts Internoo. 3
externos ger. etc. preetendo-oe
p/dinleoo. eocoloo, flrmoe em joiel
ou reeidéncio. Trotor R. Cone Por-
tolo 608 F. 241-4817 Croci 3826
(12, 14, 16. 17) 14

MA VWTA - ANw» Quolroí

terroço, 4 oeloo, 2 quortoe. cot.,
dep. comp. emp. éroo de oorvlço.
qulntol todo grodoedo. neoconto,
ótimo locolitoçéo p/oocritôrioo o
consultórios médlcoo. Crf
18.000000.00 Infe. ruo Alberto
Wondorlev 44 ou polo fone:
268.4778 Crod 3368. (17) 1.8
BOA VISTA - Arrecifee tem
cliente interoeoedo em compror
ceoo neoee beirro com 3 quortoe,
ouite. demoie dependéncioo, oitôeo
livroo. etc. Sre. proprietérioo inte-
reooedoo queirem contoter co-
noeco fono PABX - 326.1774. Ar-
recifoe é eopecielitede ne vende de
imóveis uoodoe o terrenoe - Croci
3679. (17) 1.8

' 
BOA VISTA - Vendo no R. Gene-
rol Slmeéo. ceoo 2 pevimentoo.
deeocupedo. éroo conotruldo 420
mto. torreçoo, ooloe. 8 quortoe. 6
WC, terreno 12*32. Crf 22 ml-
Ihôee. Chevoe c/Voldlr Corretogom.
Crecl 844. F: 268.4686 dierie-
monto. (17) 1.8

C^D
- Jodtoon Emp. Imob.

Ltdo. Vondo ótimo opto. é ruo Eo-
erltor Álvaro Una, 1*6. eo* Mia.
varanda. 3 qtoa. aulta . WC aodal.
garagam ate. Irrta. 222 4*14 ou
221.0100. (14. 17) 2.10

Vondo ótimo ceoo com
oolo gr onde, cotinho, querto WCB
1* ond. 3 qtoo. eoe., WCb. Porto do
Cdpo 3.800.000 focINto- Tr. 231-
7477. Cred 4482. (10. 12. 14)
1.10

c J>

ceoo com 2 pov., 4 qte oulte. ve-
rondoo. torreçoo, demole dopond.
Neoconto, 6no ocobomento ótimo
locolitoçéo porto do centro o do
prelo. Crf 16 milhôee fecilitodoe
Oportunldodo único. Tret. PABX:
326-1774. Arrecifee vendo mdhor
o meio rápido. Rd. 218. Croci
1678. (17) 1.11

c
CAJUEIRO

J
6AJUSM0 - Tomoe mole do BOO

finonciomento no Ceixo Econô-
mico. Ligue «Nv. uoodoe Poulo Mi-
rondo. 231.3886 o 328.7800
— .1 — ,||l.|na A - m mptomoee oienoe eie oe <¦ noroo.
(18)1.12

Ltdo. Vondo oooolonto reeidéncio.
ddo. terroço. 4 qtoo. oufto. oopo

etc Inf: 222-4BB4.221-0100(14.
17) 1.12

OAJUBMO - Vondo ótimo ceoo

1* ond. 2 qtoe. eoe..
WCb oito Av Beberibe 3 600000
fodüto. Tr. 231-7477 Crod 4482.
(10. 12. 14) 1.12

Vondo. Ceoo R. Or. Aftorto Wen-
dorioy. c/torr. L. grod. grg.. lordbn.
d.. 3 dorme WC oompl.. eoe.. Ireo
oorv.. lov.. qulntsl. Crf
4.000.00000 FodNts. mie Av
Joio do Berroe. B34. N 2222S22

222 2670 222 2810
222.8873. Crod 88 Rog.43/B3
Piontlo ooo Pomlngoo (12 . t3 .
14 . 18 17) 1.12

c 3

CAM80 OBAHOB - CNM Vende
Itln^e cooo. neoconto jerdin^, tor—
roeo em 1". ode e/2 ombiontoo 3
qto cope-cot dope de empregedo
completo, éroo do oorviço F 222-
8463 C. 1168 (12. 14 17) 1.13

CAMBO OBANDB - Tropicol
vendo ceoo 2 ooloe. 4 quortoe ooc..
WC oodel eopo-oot., 1 lovobo, do-
pond. emprogodo oomploto, goro-
gom, terroço grodoedo, |ordim. d-
tôoo livroo. Proço Crf
g.000.000.00 o comblnor. Trotor
peloa fonoe: 227.0272 ou
228.1277. 1.13

CAMBO OBANDB - Joolmor 81-
quelro. Vondo ótimo ceoo, c/2
pevfe, eondo pevt* eup. 2 oolôeo.
01 WC 1 euito, 1 terroço, coberto
3x6. torreo 1 eello. 1 terroço co-
borto. 2 ooloe, 2 qte. ooee, 2 WC,
cot, 200 m1, do áree conet. oervo
colégio. Tr. Fonoe: 221.6166/
0108/ 222.4080. Unldede: 142.
(14, 21, 28). 1.13

Sebeotiéo
Oriendo - Vendemoe ceee R. Ab-
dieo de Ollvdre. dtlo, c/oelo, 3
dormto.. WC compi.. cot., éroo
oerv., c/lev. dep. emprog.. qulntol
Crf 3.000000,00. Infe. Av. Joéo
de Berroe, 834 - Fonoe: 222-2622
- 222-2670 - 222-2810 o 222-
6673. Croci 88 - Rog. 87/83. Plen-
téo ooo omingoo. (12, 13. 14. 16,
17) 1.13

CAMBO OBANDB - Alberto
Queirot vende, ceoo recuodo. oitéo
livre, oolo c/SOm1, oolo de |ontor
c/20m*. 2 quortoe 3x4, cope-cot.,
etulolede oté o teto c/30m', 2 WC
áree do oorvlço. dep. comp. em-
prog. qulntol c/frutolreo. Crf
4.500.000,00 fecilitodoe. Info ruo
Alberto Wenderioy 44 ou pdo
fone: 268.4776. Crecl 3368. (17)
1.13

( 
CANDCIAS 

*)

CANDSIAS - J. de Jongodo vdo.
ou troco último unld. do ceoo
C/3qto. (oulte) terç. |. do Inverno.
Tr. F: 381-2106 (16) 1.14

CANDSIAS - Ary S Borreto vdem
lindes ceoee d terroço ooc. 02 oe-
loe, 3 qtoo. oulte, demeio dep. 13
milhôee em diento. Trotor Av. Ber-
nerdo Vidre de Melo 3680 fone:
361-2626. (17) 1.14.

Alberto Lundgron
Vd. linde ceoo c/3 Qfe 1 (oulte)
eelo gronde, terroço. WC ooc. cot.
lardlm pergoiedo do inverno fino

eoquodrioo do olumlnlo oitôeo li-
vroe. nunce hebitodo Informeçôee.
Fone: 231.3637. (14. 16, 17) 1.14

Vd. ceeo em Condeieo do 30t*e 1
(oulte) oolo poro 3 ombientoe, toro-
çoe, WC ooc. cot. c/otulejo doco-
rodo oté o teto, jerdlm eoquodrioo
de olumlnlo com omplo quinto*
fone: 231.3637. (14, 16,17) 1.

CANDSIAS - Femendo Defonto
Vendo ceoo próx. o prole, d 3 ee-
loe, 4 qto. ooc. d orm., 3 WC ooc.,
2 torreçoo, grg., dom. dop., cot., ve-
rondoo, oulte, Crf 18 mllhôoo em 8
moeee. Inf. Novegentee. 2416. F:
326.0817, Rog. 403. (B, 10, 12,
14) 1.14

- Aklo Imôvde - Vdo
exc ceoo, emb oito nlvd. d 277m*
IrM oonot, 4 lardlna Invomo. ala ^
2 emb, 3 qtoo ooc. edo 1 oulte, 2
WC ooc. tde vidro fuml, oopo. cot.
belcéo d cuboo Inox, orm ombut.
éroo oerv. dop. compi. emprog, ger
p/ 3 eorroo. Proço Crf
17.000.000,00. Acdto quelquor
treneoçlo. Tr. Fo: 241-0482. 241-
061*. Crecl 2**0. Flant dlar Av.
Joio do Berroe 1278 - Eopinhdro
(13. 14. 17) 1.14.

¦ (ótimo reeidéncio) -
Vdo. p/12 mNhôoe c/60% de einol o
addo 12 meooe em ORTN, ôt. re-
dd. 1* porei do Bornordo Vidre.
Rue Nunoo Mochedo. Entrer no Ruo
Abdo Cabua a pago. 1» I direita
Contém o ceoo ger. frontol ôt. ter-
roço cerlmlco ooilo cerlmlco 2
omb. 3 qtoo. c/orme. o or oond. 2
WC (oulte) cot. c/deep. Ireo oorv..
dop. ompr. Tr. Fe. 328-8107 -
326-2303 (13-14-16-17) 1.14

cooe nove. d torreçoo. duee ooloe.
3 qto., oulte. WC oociol. cot., do-
meio dopond. Crf 16 milhôee feci-
iitodpo. Acdte-ee flnenc. SFH Tret.
d Arrecifee PABX - 326.1774. Ar-
recifeo vende melhor o meio rápido.
rof 229 - Crecl 3678. (17) 1.14

CANOSfAS Vdo tlndê coso du
pie* c/ter jerdlm ol. pioo cerâmico,
3 qta. aoce.. 3 WC eoe.. aulta. copo
cot., éroo oerv., dep emprog. Proço
Crf 6.600 mil eondo Crf 3 mNhôoe
de poupençe oddo )á finonciodo.
Atendemoo hoje polo fone: 224-
6333. (17) 1.14

(ótimo reeidéncio) -
Vdo p/ 12 milhôee (foc 12 meooe.
Em ORTN. d 50% de dnel). excd.
reeid, 1* porei de Bornordo Vidro.
100 mto do mor. contendo ótimo
terroço. edlo 2 omb (corlmico). 3
qtoe eoe d ermérioo emb. te. or
cond. 2 WC (oulte). ôt cot. d doe-
ponoo. ger frontol terroço 12x30.
Tr. 328-8107. 328-2303 (12 13.
14. 17) 1.14.

300 metroo de prelo, oom 2 torre-
çoe. eelo 2 ombientoe. 3 quortoe
ooc.. ermérioo. WC eoe.. doe., cope-

oito. Pço. p/vonder urgente
7.000.000.00 einol 3.000.000.00
o 400000000 fodNtemoo curto
prato velo 10 mMhAoe violo Tro-
ter R Olorio do Fomombueo 2*-
c/21 Fonoo: 224-13** ou
326-3717. (17) - 1.14

300 metroo do prolo. oom 2 torro-
eoe. talo 2 ombientoe. 3 «toe eoe
ermérioo. WC eoe.. doe . cope-
cotinho. dop. éroo oorv.. todo gro-
deedo. gorogom. muro oito Fço
poro vender urgente 7 000000.00
oinol 3 000 000.00 o
4 000 000.00. FecHilemoo curto
preto. Vdo 10 mUhôoe vieto Tre-
ter Rue Olorio do Fomombueo 20-
e/21 Fonoe. 224 *}** c
3717 117) - 1.14

CANOBIAS - Sebeotiéo Oriendo
vende ceee com eola. 3 dormltórioe
com guardo roupoa embutldoe WC
oociol. dep. emprogodo Crf.
7.000 000.00 focil infe: Av Joéo
de aerroe. *34 Fe: 222 2622 - 222
2670 - 222 2010 222 6673 Croci
98 260/82 Piontlo ooo domlngoe.
(12, 13. 14, 16, 17) 1.14

( 
C. AMARELA 

)

CASA AMABBLA - Rof. PM 444
Vendemoe ceee de eoquine c/oelo
3 qfe WC. oociol etc. ne Rue Gui-
meréee Peixoto preço Crf
6.600.000,00 Ligue Dlv. Uoodoe
Poulo Mlrendo. Fonoe: 231.3666.
326.7600 e 434.1669. (18)1.16

CASA AMABBLA - Rd PM 467
Otime ceee ne ruo 6. Viote c/4
qtoo. 2 ooloe. terroço em L. todo
grodoedo, dep. comp. de empre-
gedo. preço de oceoilo fecilitedo.
Div. Uoodoe Poulo Mirende. 231-
3666 - 326-7600 - 434.1689
(13) 1.16

CASA AMABBLA - Rd. PM-
371. Ceeo d terroço, oele. 3 qtoe.
WC oociol, copo cotinho o demeio
dependlncioo. Conetruçlo nove.
Preço de oceoilo. Ligue Div. Uee-
doe Poulo Mlrendo. Fonoe:
231.3666 - 326.7600. (16) 1.18

CABA AMABBLA - Vendo ótimo
ceeo R. Gonério Guimeréeo gero-
gom p/3 corroo, terroço. oeloo. 6
quortoe oendo 1 oulte 3 WC copo
cotinho Crf 16 mllhôoo oceite-ee
opto. oté Crf 8 mllôee Valdir Corro-
tegem crecl 844. F. 268.4686. die-
riemente. (17) 1.16

CABA AMABBLA - Vondo ótimo
ceeo c/terreço, 2 ooloe, 3 qtoo.
WCo.. cope-cot., dep. emprog. éroo
de oerv, qulntol, jerdlm, etc. Tr.
231.8014 Coeoforte Imob. Rd.
448. dioriemonte. (12. 14, 16. 17)
1.16

Vendo ótimo
ceeo duplex c/oele p/2 ombte.. co-
pa/cot.. 3 qtoo ooc„ dep. emprog.,
prox. Centro Comerciei. Sinol 1 mi-
Ihéo. menoel 26.000. Tr. 231-
7477. Crecl 4462. (10, 12, 14)
1.16

CABA AMABBLA - Vende-oe é
Ruo do Hormonie. 666 - gronde
ceeo. conet em terreno de 11x36.
Preço 7 milhôee oceltomoo cerro
ou telefone como perto de pegt*
Inf. Nod|e Crecl 1342 - Rue de Au-
rore 296 - oolo 606. Fono 231
6772 (12-14-16-17) 1.16

C. AMABBLA - Vendo. Ceoo. 2
elo., 4 dorme.. 1 I oulte) 2 WC eo-

ieie, cot. éroo oerv., dop. emprog.,
* 14.000.000.00. Infi Av. Joio

« Berroe. 834. Fa: 222.2622 .
222.2670 . 222.291 0 e
222.6673. Croci. 98 Rog. 278/82.
Plontéo eoe Domlngoe. (12,13,
14 . 16 . 17) 1.16

Aklo Imóvele
- Vdo boo ceeo d 3 qtoe ooc. eelo
p/ 2 emb, 1 WC aoe, cope. cot,
éroo oerv. dop. compi. emprog, ter-
roço grod. em ferro, b/ locelli
Froeo Cr| 4.MO.OOO.OO. Tr. Fa:
241-0618, 241-0482. Crecl
2*60. Flant. dlar. Av. Joio do ler-
roo 1278 - Eopinhdro. (13,14.17)
1.18.

- Joolmor Si-
queira. Vanda Mma caM duplo,
con térreo, gorogom. 02 oeloo, ee-
crit. WC. ooc. pevto eup 4 qto. ooee,
(oulte). eoléo p/3 emb. etc excel
p/eeerlt. do omproM. acelta-M epf
oté 20.000.000.00 em Boo Vlo-
gom. Tr. Fono: 221.61*6/ 010*/
222.40*0. Unidade: 160 114. 21.
28). 1.18

c
C. FONTE

3

Rd. PM-436 -
Excelente c/2 pevimentoo. 06 qtoo.
oendo 3 ouftee, áree doclno. goro-
gom p/3 corroo, o demole depen-
déncleo, Melor informeçôee ligue
p/Div. Uoodoe Poulo Mlrendo. 231-
3666 - 328-7800 - 434-1888
Plontéo dlério oté 21 horeo. (18)
1.17

Estomoe com
gronde número de cllentoe cede o-
tredoo querendo imôvde. oopeciol-
mente ceee neeto beirro ligue Div.
Uoodoe Poulo Mirende. que um
proRooiond de goberito iré lhe vid-
ter eem compromisso Fonoe
326.7600 o 231 3666 (18)1 17

CABA POOTB - CNH Vende
ótimo ceeo em excelente locolite-
çéo, c/3 qt*e.1 oele. terroço. cot.
dep. comp. de emp. o dop. externo
oom oulte. prôdmo o poderio Mi-
moto. Fone: 222-6463. Creci
1168. (12, 14. 17) 1.17

Atençlo vdo
ótimo reeidéncio oito ne prece de
Ceeo Forte, contendo 2 torreçoo. 2
ooloe. 4 qtoe ooc. cope-cot
enorme. 2 WC. 2 qtoe o 1 WC p/
emprogodo, lovondorie. ger Preço
26 mllhôoo preto curto Tr. 328-
8107. 326-2303 (12. 13. 14. 17)
1.17.

Vdo eoe ooee tí 4 otoo aoe edo 1
•uRo. o/(eb.<^ ermo ombut. 1 «se.
em mSrmoro. 2 WC eoe. oopo. eoe.
1 doep. 1 qto heop. 2 lov. dop.
oompl. ompra*. gsr w 2 oem* |s>-

prop. progo Cr* 21000000.00 Tr.
N: 241-0*1*. 241-04*2 Crod
2SS0 Fi dtar. Ao. jots do *sm
117* - leplidieiie. 113, 14, i?|
1.17.

Soboetllo Or-
lendo vende ceoo no proço de Ceeo
Forte, terreno 16x30, próprio. 2 oe-
loe, 2 dormltórioe. com 3 ermárioe.
wc oociol. cotinho. áree de oorviço.
Crf. 26 milhôee. Fecilitodoe.. Infe:
Av. Joéo de Berroe. 834 Fo: 222-
2622 - 222-2670 - 222-2910 o
222-6673. Crecl 88 Rog. 212/82
Plontéo eoe domlngoe. (12.13.14.
16. 17) 1.17

C. FORTB - Sebeotiéo Oriendo
vende, cooe 2 dtôoo (1 oulte) grg
terr. 2 elo. L. gob. oot. 3 dorm. II
oulte) 2 WC complo. copo cot. 2
deop Int. áree oerv. c/lov. dep. em-
prog. qulntol. Crf 21 milhôee feci-
lito. Infe. Av. Joio de Berroe. 844
Fo. 222-2622 222-2670 222
2810 o 222-6673 Crecl 98 rog
42/82 Piontlo ooo domlngoe (12.
13, 14, 16. 17) 1.17

Vendo fino real-
dlncla eetilo colonlol conotruldo
em terreno 17x60 áree 400, mto.
gorogom p/3 corroo, torreçoo. oe-
loe, 4 quortoe eondo 2 oulteo. 3
WC. copo. cotinho. Fico ne proço
de Cooe Forte Crf 60 mllhôoo Vel-
dlr Corretogom. Croci 844. F: 266-
4686 dioriemonte. Creci 844. F:
268-4686 dioriemonte. 117) 1.17

- Apipucoo vendo
flne reeidéncio novo moderno todo
ocobomento luxo éroo conotruldo
400. mto. Crf 60 milhôee oceito-oe
opto. oté 30 milhôee de proferéncie
em 8oo Vlegem Voldlr Corretogom
Croci 844. F. 288.4886 (17)1.17

- Vendo ceoo tipo
duplex torreçoo ode. quortoe eo-
cleie 2. WC copo cotinho einol Crf
3. milhôee reotonte jé finonciodo
em P/Crf 38.000.00 Veldlr Corro-
tegem Creci 844. F: 268-4686
dioriemonte. (17) 1.17.

Vendo fine reel-
déncio em 3 pionoo moderno áree
conotruldo 400 mto. ooloe. 6 quer
toe 4 WC gronde terreno 24x60
todo orboriiodo Crf 40 milhôee
oceito-oe Imóvele oté Crf 20 mi-
Ihôee Voldlr Corretogom creci 844.
fone: 268.4686 dioriemonte. (17)
1.17

C. FORTB - Sebeotiéo Oriendo -
Vendo. Cooe 2 torro., d. 2 embe.. 3
dorme.c/ermo. embe.. 2 WC
complo.. cope-cot.. dop. emprog.
grg.. lovond. Crf 28 mllhôoo. em
áree conotruldo. Infe. Av. Joéo de
Be rroo. 834. Fo: 222.2622.
222.2670. 222 2*10. 2*52 6673
Croci 98 rog. 23/83. Plontéo ooo
domingoe. (12. 13. 14. 16. 17)
1.17 

CASA FORTB - Alberto Queirot'avolio oeu imóvel oom compro-
miooo ou deopeeoo vende ou elu-
guel publicemoo dioriemonte
conoulte-noe infe. Rue Alberto
Wondorlev. 44 ou pelo fone 268-
4776 creci 3368 (17) 1.17

Vondo fino reoi-
déncio r. colmo, povimentede. cô-
modoo. torreçoo. ooloe, 4 quortoe
oocielo oendo 1 oulte, 3 WC.
querto, WC emprogodo. cope. coti-
nhe. gorogom p/3 corroo, terreno
14x42 Crf. 16 milhôee Veldlr Cor-
retegem. Creci 844. Fone: 266-
4666 diorlomonto (17) 1.17

CASA BOBTB - Vendo 2 tinee re-
oidéncioo de 2 pevimentoo. torro-
çoe ooloe 4 quortoe oendo 1 oulte.
3 WCo querto WC emprogodo copo
cotinho preço Crf 20 o 17 milhôee
choveo c/Veldir Corretogom. croci
844. F 268-4686 dioriemonte.
(17) 1.17

CASA BOBTB Vendo ceoo tipo
duplex nove torreçoo oeloo 4 quer-
toe, 3 WCo cope cotinho Crf
6.800,000.00 o comblnor reotonte
já finonciodo em p/Crf 62 .000.00
Veldlr Corretogom creci 844. F.
268-4886 diorlomonto 117) 1.17

Aklo Imôvde -
Vdo ótimo SOM s/ 4 qtoo eoe. 1
aolo. 2 WC ooc. terroço. cope. cot.
IrM oorv. dop. oompl emp. ter
med. 16x28x13x28 em formo de
T' Ireo eproa. do 740m>. noo-
come Proço Cr» 10000.000 tro-
ter Fe: 241-0*1*. 241-04*2.
Cred 2*60. Fl dlor Av. Joio do
•arroe 127* - Eeplnholro 113. 14.
17) 1 17.

( 
CAXANGÁ 

)

CAXAWOA - Seboetlo Oriendo
Vende cooe. grg. p/2 corroo, quin-
tol c/fruto 2 elo . 4 dorme.. WC
compi , lev.. Crf 12 Milhôee. Feci-
lito. Infe: Av. Joéo do Berroe. 834
Fo: 222 2622 222 6270.
2222810. 222 6673. Creci 86
Rog. 17/83. Plontéo eoe Domin-
goe 112. 13. 14. 16. 17) 1 18

Rd 063. Imob C.
Gouvde Vond. ceee c/6 qtoe ooc.,
2 WC ooc. 3 o. cop cot. doep. dep
ompr 6 oorv terroço c/1.216 m*
Crf 7 milhôee Acdto cerro, ept*
Oté 3 milhôee ne Iputinge C Uni-
verdtério Coxengé Vértee Tr. R.
Gouvde de Berroe 126 8 Vieto Fo
231-8731 - 231-2031 Creci
380: Plent oéb. o dom (12-14-
18-17) 1 18

 Rd. 164. Imob. C.
Gouveio. Vond cooe c/3 qtoe., 2
oeloo, WC ooc.. copdcot. terroço
em 1', dep. emprog áree oorv.,
qulntol. jerdlm. Preço: 8 mllhôoo
Eet Prop. fecillto. Aceito cert de
crédito. Tr. R. Gouveio de Berroe,
126 - B Vleta. Foneo: 231-6731 /
231 2031 Crecl 3*01 plantio
eábedoe o domingoe. (12, 14. 16.
17) 1.18

Aklo Imôvde - Vdo
lindo ceoo conet. nove. 2 pevt*. d 4
qtoo. edo 1 oulte, d vorendo. orm
ombut, 3 WC ooc, do c/30 m*. pioo
cerlmlco, cope. cot. Ireo oerv. dop.
emprog compi, ger p/ 3 corroo,
lindo Jerdlm, Ireo p/ pioclno,
300m' Ireo conet. excel iocellte-
do. Preço Crf 16.000.000. Trotor
Fo: 241-0618. 241-0482 Cred
28BO. PI. Dioriemonte Av. Joio de
•arroe. 127*-Eeplnholro. II3. 14,
17) 1.18.

( 
C.U»lffRSITÀ«iÍ>)

CIDAD* UNIVIMITARIA -
Vendo cooe com gronde áree med.
17.70x40 - 70Bml. Trotor: 231-
6014 Coeoforte Imob. Rof 463
Diorlomonto. (14, 16. 17) 119

CIO. UNIVERSITÁRIA Vondo
ótimo ceee c/terroço. 2 oeloo, 4
qtoo. (oulte), WCo.. cope co*. deop.
dop. emprogodo. área de oorviço.
piocine. qulntol. eocritôrio. gere-
gem, etc. Tr. 231.6014 Coeoforte
Imobiliário. Rof. 391 dioriemonte.
(12. 14. 16. 17) 1.19

CIDAD* UNIVIMITAMA - Al-
borto Queirot vendo, cooe recuodo.
oitôoo livree. terroço em cerémico.
oele c/64m*. 3 quortoe oendo 1
oulte. c/cloeed. 2 WC eodeie. cope-
cot., deopeneo, éroo do oorviço.
dop comp emp. portoe o jondeo
em eucupire. todo logeede o gro-
deedo. CrS 8 500 000.00 porte fo-
cllltode Infe ruo Alberto Wonder-
loy 44 ou pelo fone: 268 4776.
Croci 3368 (1711 19

( 
COBKIBO 

)

Rd. PM-437 vende-
moe ceoo de eoquine e/3 qtoe, c/er-
márioo eelo, copo cotinho. gero-
gem etc. todo grodoedo. pleno d-
reto. Dlv. Uoodoe Poulo Mlrendo
231-3866 - 328-7800 - 434-
1688 (18) 1.21

- Trejeno o Poulo tem

cooe neeto beirro, Inti
queirem contecter oonoeco polo F:
227-4488. (14. 18, 17) 1.21

COBDBIBO - Vendo ótimo cooe
com 2 torreçoo. 2 oelee. cope-cot..
4 qtoo.. WCo. 2 dop. emp. gerogem
qulntol etc. Tr. 231.8014 Coeoforte
Imob. Rof. 461 dioriemonte. (12.
14, 16. 17) 1.21

Tropicol vende ceee
2 ooloe p/2 omb., 4 qtoe. oocielo.
WC oociol. 1 oulte, c/guordo-
roupoo omb.. cope-cot.. Preço Crf
23.000000.00 á vieto ou ecdto-
eo porte flnenc. em 1 ono. Trotor
pelo fonoe: 228.1277 o 227.0272.
1.21

Vendo ótimo cooe
com terroço. oele. 3 quortoe. WCo.,
cope-cot.. qulntol. lordlm. Tr.
231 6014 Coeoforte Imob Rd
461 dioriemonte (12. 14. 16, 17)
1.21

Vendo ótimo cooe
Rue Frencioco Vlte com terroço.
oolo p/2 ombte. 3 qtoe. ooc.. oopo
cot., terreno gronde 6 800.000.
Tr 231-7477 Creci 4482 (10, 12.
14) 1.21

- Vendo ótimo cooe
com 3 qtoe. oele. WC. cotinho, ve-
rende, dep emprogodo. gorogom.
em frente o Emeter Preço Crf
5 600 Acdto propoete. Trotor:
231-6014 - Coeoforte Imob. Rd-
478 dioriemonte. (14. 18. 17) -
1.21

COBDBIBO - Alberto Queirot

torreco em L. 2 oeloo. 4 quortoe
aendo 1 auite. cot., enorme, dop.
comp. emprog.. ótimo éree de oor-
viço quintd c/frutdroo. todo gro-
deedo o logeede gorogom etc Crf
9 000 000.00 Infe Rue Alberto
Wondorlev 44. ou pelo fone:
268 4776 Cred 3368 117) 1.21

Atencéo - 8 mNhôoe
á vieto (Av Sen Mertin) Próx Hoe-
pitei Getúllo Vorgee Vdo ou troco
p/ eptoo em Boo Viogem. ceoo
deooc d ótimo ponto comerdd eo
ledo. d eoléo qto. WC o éroo oorv.
contendo o ceeo: jerdlm. terroço.
grod, oolo. 3 qtoe, ôt oopo cot
enorme. WC ooc. peq quintd o
reixe d éguo Tr 328-8107, 328-
2303. (12. 13. 14. ml7) 1.21.

JANGA - Apartamento 2 quartos, WC,

sala p/2 ambientes, sobre pilotis, a 100

metros da praia. Repasse facilitadlssimo.

Fones: 241-3470

241-1001

PRIVfi ILHAMARES Entre M* Farinha t Itamaracá o melhor
biteamento do Eatado, totalmente murado em alvenaria, portaria,
meio fio. calçadas, quadras de jojfou, plav-pinind. píer dentm do mar
em concreto com ancoradouro, garagem p/lanchas, piscina*, sauna
bar. restaurante, totalmente arborizado. Facilitado em 50 meses fixos
sem juros, s/reajuste Cr» 2:1.000,00 mensais. Tratar: 339.3467 - 326-
5109 Observ. 80' < das obras já concluídas.

SI
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CLASSIFICADOS

ANUNCIE NOS

CLASSIFICADOS DO DIÁRIO

DE PERNAMBUCO

E SINTA A FORÇA QUE ELES

POSSUEM

LOJAS

\K1,ITOS

Bompreço Aflitos - Rua Ca-

pitão Sampaio Xavier, Bom-

preço 71 - Horário de 2a. a

5a. feira das 8:30 ás 11:30,

das 13:30 às 17:00 h - Sexta-

feira das 09:00 ás 13:00 e das

15:00 ás 21:00 horas.

\l o<; \|)<)S

Pão de Açúcar Largo da Paz.

Horário: 2a. a 5a. feira das

08:30 ás 11:30 e das 13:30 às

17:00. Sexta-feira das 09:00

ás 13:0 e das 15:00 ás 21:00 h.

HO A VI \<;KM

Av. Conselheiro Aguiar, 880

(Shopping Center Praia Sul)
- telefone 325-4534 - Horário

de 2a. a 5a. das 08:30 ás 11:30

e das 13:30 às 17:00 h. Sexta-

feira das 09:00 ás 13:00 e das

15:00 às 21:00 h. Shopping

Center Recife na Rua Padre

Carapuceiro, 777 Horário de

2a. a 6a. feira de 10:00 às

21:00 horas.

(ASA W1AKKLA

Estrada do Arraial, 3585 -

Telefone 268-6344 - Horário

de 2a. a 5a. feira das 08:30 às

11:30 e das 13:30 às 17:00 h.

Sexta-feira das 09:00 às 13:00

e das 15:00 às 21:00 horas.

CKNTKO

Praça da Independência, n9

12 - Telefone (PABX) 231-

0129 - Horário de 2a. a 5a.

feira das 8:00 às 18:00. Sexta-

feira das 08:00 às 21 horas.

KM Kl ZILII \ 1)A

Farmácia dos Pobres, Largo

da Encruzilhada. Horário:

de 2a. a 5a. das 08:30 ás 11:30

e das 13:30 às 17:00 h. Sexta-

feira das 09:00 ás 13:00 e das

15:00 às 21:00 horas.

MADALKN\

Bompreço Madalena - R. Be-

nfica, 870 - Telefone 227.2075

- Horário de 2a. a 5a. feira

das 08:30 às 11:30 e das 13:30

às 17:00 h. Sexta-feira das

09:00 às 13:00 e das 15:00 às

21:00 horas.

OIINDA

Av. Getúlio Vargas, 290 -

Loja 5 - Telefone 429.0408 -

Horário de 2a. 5a. feira das

08:30 às 11:30 e das 13:30 às

17:00 h. Sexta-feira das 09:00

ás 13:00 e das 15:00 às 21:00

horas.

PIEDADE

Bompreço Piedade, Av. Ber-

nardo Vieira de Melo, 1924.

Horário de 2a. 5a. feira das

08:30 às 11:30 e das 13:30 às

17:00 horas. Sexta-feira das

09:00 às 13:00 e das 15:00 às

21:00 horas.

( 
mut 

)

DIIIBV - Alberto Quelrot avalia
mu Imóvel Mm compromleeo ou
doepeMe. vende ou alugual publi-
camot dleriemente conaulta-noa.
Infa. Rue Alberto Wenderlev. 44 ou
p«lo-fon« 268-4778 creci 33E8
(17) 1.22

(«ICBUZIIHADA)

INCRUULMADA Rei PM 416
ôtime reeidêncle Mrvlndo p/aacri-
tòrio da ampraaa Tarraco am L. 2
Mias. 3 qt*» cocinha. levenderie,
ate Terreno 14x34m Preço fecili-
lado Div Ueedoe Paulo Miranda
Fona* 231 3885 328 7800 a
434 1888 (18) 1 24

INCMIIILMADA - Tnl.no o
Paulo tlm citam» Intereeaedoe em
eomprar caM naata bairro, Intaraa-
Mdoa quairam contactar conoaco

pelo. F: 227-44** (U. I*. 171
1 24

¦NCNUZILMADA - Alberto Quei
ro< vanda. caM ê rua Caatro Alvaa.
recuado oitòaa llvraa 2 Mlee 3

Quartoa aando 1 eulte copa-coi
dap comp emp geragem p/3 cor-
roa quintal 16x62 Mrvindo p/dfni-
caa. bancoa ate. Cr8
26 000 000.00 è viete Infa: Rua
Alberto Wenderlev 44 ou paio
tona: 2**477* Creci-336* 1171

(mSmT)

MOINHO OO RMIO - Vanòo
ótima caM c/eelo. 2 qtM.. WCe.
cm. mad. 9*23 terr próprio Tratar:
231-8014 Ceeeforto Imob Ref-
488 Dleriemente (14. 18. 171 -
1.28

( 
iSPIBHf IM 

)

•partamantoa praçoa oa melhoroe.
Mo perco tampo. Ufue pare quem
tom maior n« do aHrm ligue

• toro pira MUHI ou

12*7*00 Dlvlelo do Uaodoo
Pauto Mrondo- 11*11.1*

- Antanor Uno

n o demeie dopo. Mfc: 121-
1*4* 221*1** M. IM. II*.
17)- 1.20

«nata dap. 2 elev. terogem poupl
flat am 10 «wm P"*
MeJeCroal 1*42 fcia Atirara. IM
tlOI - to» 211*772 H*m

HfMMMO - Ref 182 Imob Cj

Em* vond coao c/* qfe. J ala 2
M. ) «C w OW «a«
amp.. I. eew. levabo. 2 ha*. 2|

•no. praoo Tr A: Oouvde da *or
no. 12* * VM fa 211*711
111-2011 cred 1*01 plent cabe
fem. (12.14.1*171 11*

B8PINHBIRO Sabaatiêo Or
lando Vandaa caaa. 2 pava .. ree.. 2
oitôee. grg . 1*tarr. etul. tato. al. 2
amba copa cot daap aulta
compl.. 2 qt*a. WC compl.. Cr$
11 000 000 00 Facilita. Infa Av
Joio da Barroa 834 Fa 222 2622

222 2570 . 222 2910
222 5873 Craci 98 Reg 82/83
Plantio aoa Domingoa. (12. 13
14 16. 17) 1 28

B8P1NMBIRO - Raf 1 50 imob C.
Gouveia vanda caM c/3 qtoa 2 al
WC eoc c/16*40 640m Perto
da Av. Againenon Magalhães,
tr«H-«» p/area construída. Preço
lã milhões. Tr r C.ouveia de
Barro*, 12Ü H Vista fa:
'2:11.20:11 ou JU «TU. Creci
:UiO| IM Sáb. e Dom. (12. 14.
II?. 171 1.215

K8PINHHRO - Vando ótima caM
na Av Ag Megeihêes com tarrano
12*30 caM com 2 pavimantoa
Mia ampla. 4 qtoa 2 WCa tarraço
amplo garagem copa coi jardim
dap empregada. Tratar 231-8014

CaMforta Imob. Ref-474 Dieria
mente. 114 18 17) - 1 28

( 
NM* 

)

PUNDAO - Vando exc. caaa
c/lrea livra na franta. tarraço, 2 M-
laa 3 qtoa aociaia. WC copa coti-
nha lavandaria, dap p/emp quin-
tal Rua Cônego Olímpio Torra 71
Infa Geraldo Sacramento I rua
Joaé Bonifácio 839 Torra - Fonea
227-3364 228-4778 (17) 1.28

( 
BRAÇAS 

)

O RAÇA* - Sebeetilo Orlando -

Vendemoa caM r . 12 de Outubro
c/terraço em "L". 2 Mlaa. 3 qtoa
aociaia... garagem. Irea. Irea terr
776m^ Cr* 16 000.000.00, l>cl-
lita Infa Av Joio de Barroa. 834.
F>: 222 2522 222 2670,
222.2910. 222 6873 Creci 98
reg. 90/83. Plantio aoa domingoa.
(12. 1?. 14. 14. 16. 17) 1 29

( 
HIP0DR0M0 

)

HIPÓDROMO - Tamoa vlrlaa ca-
Ma com financiamento igual a um
aluguel Ligue e comprove. Div. de
Uaadoa Paulo Miranda. Fonea 231-
3655 ou 328-7800. (18) 1.30

BOP1NMBIRO Sebastião Or
lendo vendemoa caM Rua Carneiro
Vilela com terreno gradeedo 2 aa
laa. 3 dormitôrioe. wc completo,
cotinha. área da aerviço com la-
venderia deo de emoreqada. gare
gem. quintal com fruteirae Crf
9 83000000 Facilita Infa Av
JoAo da Barroa. 834 Fe 222 2522
222 2670 222 2910 222 6873
Craci 98 Reg. 80 (12. 13 14, 15
17) 1 28 

Caaaa 2 Mlaa 4
qtoa aulta. 2 WC aociaia gda rou

paa emb copa cot dap empreg e
piecina Preço 17 milhÔM Outra
com 3 qtoa banheiro Mia terreçoe
copa cot. dap empreg etc Preço
15 mllhôee acaite M permuta por
ept Inf. a vandaa com Eateio Meie
FonM 221-4788 - 222 5388 -

12**4*4 112-14-171 12*

( 
estância 

)

¦•TANCIA - PM 12* Ôtime ceea
na Rua Joeé Gomea de Moura,
parto da tudo. Preço Cr|
* 200000.00 fecilltedoe Meloree
informeçÔM c/Div Uaadoa Paulo
Miranda. Fonee: 231 3888 a
328.7800 PlentBo até «a 21 ha.
(18) 127

ISTANCIA - *060011*0 Orlando

15*30 próprio perto da colégio
igreja padaria 8nibua na porta coit
2 terr, 2 oltfiao. 2 aoMa 3 dormi

tal Cri 8 800.000.00 FacilHadoe
Infa: Av. Joéo da Barroa 834 Fe
222 2B22 222 2870 222 2810
222 8873 Creci 98 Reg 74/83
PlantBo aoa domingoe (12. 13. 14
18. 17) 1.27

MTtaCM - «o» 141 Imob C
Gouveia, vendemoa caM c/3 qtoa
2 eetM. cm., érae m
rue aafaitada ocerémica na aala
qtoe preço 2700 mU a combinar
Tr R. Gouveia da Iam» 126
Viete FonM 231-8731 / 231
2031 Cred 3801 Plentlo sétoe
doe e domingoa 02. 14 18. 17)
1 27

HIPÔODOMO - Alberto Quairoí
venda. caM recuada, oitóea llvrea.
terraço. 3 quartoa Mndo 1 aulta. 1
WC. copa-coi. dep emp fundoa
apt* c/Mla, 1 quarto aulta. cot local
p/3 carroe. jardim. Crf
13 000 000.00 á viata. Infa. Rua
Alberto Wanderley. 44 ou pelo
fone 268.4778 Creci-3358 (17)
1 30

( 
—' 

)

IBURA - CaM» novaa aó reatem 3
unidadea aproveite caMa novaa.
com terreço. aala 2 qtoa. aoc. WC
aoc. coilnhe. oitóea llvrea, lageeda.
amplo terreno ainal Cr$
20.000.00 Reatante financ maio-
ree infa. pelo fone: 328-9563 (17)
1.31

IBURA Elenco vde. maneio em

conatr Edf em morro infraeetrutu-
redo c/viata panorlmica p/Recife e
B Viagem c/4 terraçoe. 4 Jardina. 2

grande» aalaa. 4 aultaa. 2 WCb.
dep emp. c/2 qtoa. e WCb, feia-
fone 4 garagana local p/piecina etc.

(projeto evançado). Cr$ 13 ml-

Ihóaa Faclt. aceito imóvel menor

valor Tr I 221-334*. 231-1747.
110 12, 141 1.31

( 
IMBlUlIflBA 

)

IMIimilIRA - Raf PM 410
Ótima reaidéncia c/terraço aala
ampla. 3 qt*e (aulta). copa cotinha.
jardim da inverno, garagem, etc.
Conatruçlo em 2 lotea. Preço Crf
14 000 000 00 facilltadoa. Ligue
Div. Ueadoe Paulo Miranda
326 7600 - 231.3665 -

434.1689 (18) 1.32.

IMIIRIMMA - Pef PM 440, eu-
celente caM d SBOmV 08 quartoa
11 aulta). 02 Mlaa. toda gredeada.
fino acabamento, garagem p/ 3
carroa e demaie dependénciae. Mr-
vindo p/ reaidéncia. aacritórlo a cll-
nica. Maloree informnaçòea ligue
div. uaadoa Paulo Miranda.
231 3555. 328.7800, 434.1889.
(18) 1.32

IMMKIMIIIA - Canto da Terra.
Av. Mlrlo Melo. 242. F: 231.1367.
231.1875. Vende ótima caM da 3
qtoe m 2 Mlaa. tarraço. WC aoclal.
cotinha. Irea da Mrvlço. garagem
toda lagaada a gradaada por Crf
3 600.000.00. Plantio aoe aéba-
doa a domingoa até Ia 13 ha (14,
17) 1.32

IMimiallllA Arroclfe, tem
cliente intereaMdo em comprar
casa nesse bairro ou adjactnciaa.
com 3 quarto», aulte, demaia de-
pendênciaa. oitóe» livrea etc. Sra.
propnetárioa intereaaadoe queirem
contatar conoaco. fone PABX -

325 1 774 Arrecifea vende me-
lhor e meia rápido - Craci 3579.
(17) 1 32

IMHMMIRA Vdo caaa R Eng°
Agua Clara. 4 qtoa. 2.6 mil
f/222 4858 creci 1671 1 32

IMBIRIBBIRA Reg 010. Vendo
caaa doia pav conet em 2 terra-
noa. Mia eatar. janter. terraço,
cope. cotinha. 4 qta (2 aultaa). aa-
pacoaa área de «erviço geregem
p/2 carroa. naacente. aceitamos
carro e apt*. Tr Fonea: 339.3750
339 3588. Creci 2803. (17). 1.32

IMIlRIdlftA Reo 012 Vando
caaa jlno acb. c/doia terraçoe aala
3 amb. 3 qta. aoc, (aulta), 2 WCa,
aoc. copa, cot, dep emp, compl.

geragem, piacine 5*10 Rua aafal-
tada e tranqüila. Tr. Fonea;
339 3750 339 3688 Craci 2803
(17). 1.32 _____

IM*IRI*EIHA - ArrecKea vanda
ótima caaa 2 planoa, ventilada 4
qta aociaia. 2 WCb. varanda, de-
meia depend. terreno 18x30 ejerdi-
nedo e arboritedo. oitóea livrea.
etc. Crf 11 mllhôee fecilltedoe
preço fl*o. Trat c/ArrecIfea PABX
325.1774 Arrecifea vende melhor
e mala rápido. Ref 238 Creci-
3579 (17) 1.32

IMBIRIBBIRA Vendo ótima
caM prôKimo á Av. Pinheiroe pelo
menor preço da regilo. Peçe deta-
lhea pelo fone 231-8014. CaM-
forte Imob Ref 487 diariamente
(12 14. 16. 17) 1.32.

IMBIRIBBIRA - Reg 018
vendo dupla* c/terraço, geregem
al eeter. al lantar copa cot dap
empr comi. levabo. 3 qtoa aoca.
(aulte), 2 WCa aoca ótimo acnb
Aceita ae carta da crédito da CEF.
Tr Fonee 339-3750 - 339 3588
Creci 2603 (17) 1 32

IMBIRIBBIRA - Elenco vde.
ótima ceM na rua Arquiteto Lult
Nunaa naacente c/260m' de Iree
c/tarraço gradeado. Mia imenM. 3
qtoa. aoc.. aulta. maia um WCb..
gabinete de Mtudoa. cot., dia-
penM. piaa ino* dep empreg. ga-
ragem e uma aulta aoc.. externa
Crf 15 mllhôee Tr. fonea:
221 3348 ou 231.1747 (10. 12.
141 1J2

C|W|' 
)

IRBBR - Ref PM-426 Vende caM
c/$a!a, terreço em l gradeado 3
qt*». dep da empregada, cotinha a
quintal Preço Crf 8 50000000
c/parte jl financiada. Div Ueadoe
Paulo Miranda. 231.3666 -
326 7600 - 434 1689 11II 1 33

ÍP9ÊP - Pechincha: 2.700 mil 8
viata. Vando urgente, motivo via-

c/3 qta. Mia. cot. WC a quintal. Tr.
urgente fa 328.8107 a 328.2303
<13. 14. 18. 17) 1.33.

Ferreira vende - eapete-
cuier mm 3 qtoe pieo cerlmica.
lajeeda terraço, aceito financia-
manto 3.200 000.00 é rua Turma-
una. 12 - V Aliança ou ir. R. Di»rlo
PE 28 a/77 Fona: 224-2882 (17)
1.33

c
IPUTIMGA

J

IPUTIMOA - Ref. PM 378 linda |
caM duplM c/varanda Mia am ca-
ramlca 3 qtoe leultal. jardina a de- '
mala dependénciae pequena pou-
pança a eaaumir rapeaM Ligue div
ueadoe Paulo Miranda. Fonea
231 3688/ 328.7800 e 434.1888
(18) 134

IPUTIMOA - Ref PM-463. Ven-
demoe ótima caM dupla* c/eale,
03 qtoe. WC aoclal. terraço, jardim,
quintal. Poupança facilitada, ree-
tanta prMtaçlo de Crf 12 000.00
Div. Uaadoe Paulo Miranda
231.3866. 328 7800. 434 1888
(181 1 34

IPUT1NOA - Vendo 1 mm reclm
conetruida. c/3 qtoa. 1 suite.. Mie
copa. cot. terraço, dep. de emp ge-
regem eequadrilha da alumínio,
gredeada. fino acabamento, preço
Crf 10 mllhôee. Inf. c/Valdir p/f:
227 0449 ou a R Emilieno Brege
16 Iputinga Craci 1769 (17) 1.34

IPUTINOA Inabl Raf 016
Vende c/15 OOOm1 R. Vlrglnic Mer-
que», oitlo llvrea. pró* Barlo Lu-
cana. Mrv conatr. conj. habitecio- j
nal a toda murada, plana, entrege |
imediata Inabl Av. Agemenon Me-

galhlaa. 111 PABX 231-11*4.
Creci 323. (7) 1 34

IPUTIMOA Ref 168 Imob. C.
Gouveia. RepaeM excel. dupla* c/3
qtoe.. 1 eulte, Mie p/2 embte.. WC
eoc.. copa/cot., deep. dep empreg..
Iree Mrv. lavabo. quintal, jardim
c/lrea útil. de USm1. Poup. 2 500
mil, preet 35 mil. Aceito carro, te-
lefone na Poup. Tr. R. Gouveia de
Berroe. 125-8 Vlata. FonM: 231-
8731 / 231-2031. Creci 3801
Plantio elbadoe e domingoa. (12.
14, 16, 17) 1.34

IPUTINOA - Vende-M um dupiex
c/2 Mlaa. 5 qtoa. tarraço L. copa 2
cot. WC eocial, garagem, dep.
p/emp. e 50 mta da Av. Caxangl
Preço 7 mllhôee prato a combinar,
inf. Nod|e Creci 1342 - Rua da Au-
rore 295 Mia 608 Fona 231-6772
- (12-14-18-17) 1.34

Ç 
ITAMARACA 

")

ITAMAAACA - Imob. C. Qouvela
Neceeaita de caMa neete regilo.
No Forte Orenge aó na Q da praia
tamoa cliantee intareMadoe a ca-
deetradoa eté 10 milhôea I vieta a
a prato. Tr. R. Gouveia de Berroe
126 B. Vieta Fe. 231-6731 - 231-
2031 - Creci 3801 Plant aáb a
dom (12-14-18-17) 1.36

terraço, aala ampla. 3 qtoa a úp-
maia dependénciae. tarrano d
572m' preço da oceeléo Crf
3 800.000 . aceite-M Kombi am
bom eatado Ohr. Uaadoa Paulo
Mirande 231 3886 328 7800.
434 1888 Ml81 1.34

WUTNMA - Nal PM- 474 Ceoa
c/terraco 2 aalaa 3 atoe coilnhe
garagem quintal. c/huteirM Ter-
reno 12*30 Preço de oceeléo Crf
6 000 000.00 Dh Ueadoe Pau»
Mirando 211-1*** 12*-7*00
434-1888- (181 1 34

Ref PM 378 Hndo
caM dupla* c/varenda aala em ce-
rlmice 3 qt*» (aulte) jardina a da-
mele dependénciae Pequena pou-
pença e aaeumir lapeeea Ligue dK
uMdoe Peuio Mirende F<
231 3555 3267800 e 434 1889
(1811 33

ITAMARACA Vendo e>c caia 3
qtoe, eulte. beira mar. geragem e
demaie dependénciae. Preço
6 000.000 tratai fonee 222-6210

222-5808. C 3842.(12, 14. 17)
.35

ITAMARACA - Sabaatlio Or-
lando vendemoa caM no Pilar ter-
reno 12*45 com oitôee recuadoe
tarr. L Mia. 3 dormitôrioe. 2 euitee
3 wc completoe diapenaa copa. co-
tinha, lavandaria. chuveiro externo
quintal com fruteirae Crf.
6 420.000.00 infa: Av. Joio do
Barroa. 834 Fa: 222 2522 - 222
2670 - 222 2910. 222 6673 Craci
38 Reg. 73/83 Plantio aoa Domin-
goa. (12, 13. 14. 16. 17) 1.36

( 
J.SÃ0 PAULO)

JARDIM (AO MULO - PM 379
eepetacular caM c^4 quartoa. 02
WC. terraço em L, 2 Mlaa gera-
gem. 3 caixa» d lgua, jardim e de-
maie dependlnciae. Pleno direto.
Ligue div. uMdoe Paulo Miranda.
Fonee: 231.3565/ 326.7800 e
434.1889. (18) 1.38

JAMMM *AO PAULO - laalaa
venda caM dupiex, terreno livra,
garagem quintal, ala 2 amb. 2 WC
cot dap. 3 qtoe c/varanda, conatr.
p/proprletlrio Preço 6.600.000 I
combinar, inf. eeg. aábado Fona:
224-9108 (17) 1 38

JARDIM *. PAULO - Artecüee
vende ôtime ceea c/terraço. Mlaa
eatar e jenter, 3 qte. eociele, WCb
aoclal. jardim, quintal grande, ter-
reno 15*30. demeie dependénclee
Crf 6 milhôea fecilltedoe. Tretar
c/Arrecllai. PABX: 326-1774. Ar-
recifee vende melhor e meia rápido
Raf 23*. Craci 3679. 1171 1.3*

JARDIM SAO PAULO - Barroa
Correia BC-324. Vende caM c/ter-
raço em L. 3 qtoe.. copa-cot., área
eerv maia 2 caMa no quintal c/fru-
teirae. Oitôaa livree. poço erteaiano
Crf 4 mllhôee I combiner. Infe. p/-
fone: 231-6048. Craci 975. (17) -

1 36

I. PAULO Sebaatilo Orlendo
- Vende. ree. terr., 2 ala. 3 dorme (1
aulte). 2 WC eociaie. copa-cot
área Mr c/lav.. dep empreg.. grg..
Crf 6 milhôee. , facilite. Infe. Av.
Joio de Barroa. 834. Fe:
222 2522 222 2670, 222 2910
222 5873. Craci 98 reg. 16/83
Plantio eoedomingoe (12. 13,14.
1S i"»i 1 38

«li ur

JAMOA - inebi vende conj. Janga
II. e*c caMa térreae e dupla*. fl«aa
a fine Benorte preet 86.766.OC
Renda 1*6 mil Inabl A» Agama-
non Magalhéea 111. PABX: 231-
1184 ou Av. Getúlio Vargae. 987
F: 429-2***, Creci 323.11 TI 1 37

IA - Ventura Imóveia. Vende
ótima reeidéncia c/tarraço em "L",

Mie p/2 emblente. 3 quarto» Mndo
1 eulte. WC eocial. área de Mrviço.
dependência da empregede. pieo
todo em cerlmica. I 300 m da
praia, naiecente Preço Crf
9.000000.00 Tr Fa: 4290702/
1036/ 0637 Creci 1979 (17)
1.37

- A Imobiliária Gomea
vende eepetacular caM. 2 pavt*a. 2
Mlaa. 4 qtoe. (aulta). d4>. empreg.
3 guarda-roupaa ambta terraço am
L. imedieçÕM do Chimarrlo Gaú-
cho Preço 14 mllhôee. ainal a ree-
tanta am 90 diaa. Tr. Av Clludio
Gueiroa. 781 Fona. 434-1840
(21) 1.37

i - Alberto Queirot vende.
coMe dupiex. térreae. eala cerl-
mica. c/tarraço. copa-cot.. de luxo.
dep. comp. em ótima Iraa da Mr-
viço. eetacionamento p/carro a
quintal 1* andar. 2 quartoa c/va-
rende elcatlfadoe. WC luxo c/chu-
vairo elétrico. Crf 8.300.000.00
ou pelo fone: 268.4778. Creci
3368. (17) 1.37

JANOA - Sebaatilo Orlando.
Vende Caaa. a. 1. 3 qt9a. G-roupae
amba. Wc eocial. dep. empreg.
Irea Mrv. Crf 22 milhôea. Infa. Av.
Joio do Barroa. 834. Craci 88. Fa:
222.2622 . 222 2670 . 222.2810
. 222 6873. Reg. 288/82. Plentlo
aoe Domlngoe. (12-13-14-16
- 16 - 17) 1.37

JANOA - Vendo fina reaidéncia
moderna garagem frontal Mlaa 4
quartoa Mndo 1 aulta 3 WC copa
cotinha tarrano 12x30 fica perto
da pieta Crf 11. milhôee ainal Crf
3 milhôea aceita-M apto. até Crf 5
milhôea reatante já financiado Vai-
dir Corretagem. Creci 884, F. 288-
4686. (17) 1.37

JANOA - Sebaatilo Orlando.
Vende. CaM 2 pava. tipo auiça. d-
jardim Inverno, al., copa. cot.. 3
dorme.. ( 1 aulta) 2 WC comple..
jardim euepenao. interno. Irea.
Mrv. c/lav.. dep. empreg.. grg., 3
carroa. ter. próprio 12x30. Crf
11.000.000.00. Facilite. RepaeM
CEF. infa. Av. Joio da Barroa. 834.
Fa. 222 2672 . 222 2670 .
222 2910 . 222.6873. Craci 98
Reg. 81/83. Plantio aoe Domin-
goa. 112 . 13 , 14 , 16 e 171 1,37

( 
JORDÃO 

)

JORDÃO - Imob. C. Gouveia
vende cbm Ref. 102. 103. c/3

qtoe. 2 Mlaa. WC. eoc. c. dep em-

preg. IrM de Mrv. quintal, jardim
outra c/3 qtoe. WC eoc. terraço,
c/30x18. Preço 900 mil outra
2 500 mil. Tr. R. Gouveia de Bar-
roa. 126 * Vlata, Ia: 231 *731,
231-2031 Craci 3*01 PI aáb
doma. 112. 14. I». 1*1 1.39

JORDÃO - Rei. 167 - Imob C
Gouveia. Vand. caaa c/3 qtoe.. Mia.

WC aoc., copa/cot., dep. em-
preg., Irea Mrv.. quintal, jardim,
terreno grande. c/400m', preço: 3
milhôee. Aceito carro, telefone,
imóvel menor, terreno, etc. Como
parta de pagamento. Tr. R. Gouveia
de Barroe, 125 - B Vieta. Fonee:
231-6731 / 231-2031 Craci
3601 Plantio elbadoe e domin-

goa. 112. 14. 18, 171 1.39

.JORDÃO - Vdo oxc. reaidéncia. a
melhor do bairro, com Mia ampla.

qtoa Internoe a 9 qtoe externoe.
toda aatucada. terraçoe. WC aoc.
copa a cotinha. garagem, um apto
1' and. com todaa depend exter-
nae terreno próprio medindo
46x40 todo arboritado. a 100 m.
da Av. Maria Irene, R. Aafaitada. d-
telefone, pço. 12 milhôea aceita-
moa apto menor valor. Tr. R. Dllrio
do PE. 28 c/21 Fa. 224-8388 ou
326-3717 (17) 1.39

( 
MACAXEIRA 

)

MACAXBIRA - Vendo ótima caaa
p/apenaa Crf 2.500 mil. Tr. 231-
8014. CaMforta Imob. Ref. 495.
(12, 14. 16. 17) 1.40

JARDIM 8. PAULO - Vende ee
ceea c/3 qte. eociaie meia 1 p/em-
preg. 2 Mlae. cope. cot terreço
em "L' 

gredaado. terreno 12x40
com fruteirae. Preço 6 milhôee.
eceita-M CEF Carta de Crédito Tr.
c/Joeiae Moreee. F: 224.5613 e
eoe domingoe F 261 0602 (12.
i4.17). •

C 
Mm 

)

Olinda Ref. PM-434
caM récem conetruida próprio p/-
veraneio c/2 qtoa. a demaoe de-
pendênciaa c/plano direto de page-
monto ou conta de crédito Ligue
Div UMdoe Paulo Miranda 326-
7800 - 231 3665 434-1689
(18) 1.37

Raf. PM 424 vendemoe
caM c/2 pavimentoe. 02 Mlae ter-
raço. 03 qt*e (eulte) dep comp
p/empregoda. varanda frontal. Lo-
cal p/piecina etc. parta jl flnan-
ciada Div Ueadoe Peulo Mirende.
434 1888/ 328.7800/ 231 3556
(18) 1 37

Maria Farinha Raf PM
202. Ótima raeidéncie c/tarraço
amplu. 5 qt°a (2 euitee) excelente
acabamento Ligue Div Uaadoa
Peulo Mirenda 434 1689
328 7800 - 231 3656 (18) 137

Venho morar am lindo
dupiex. próximo ao mar. com va-
rende. Mia. 2 quartoa c/varanda,
copa. cotinha. dap completa de
empfegoda. Ligue Paulo Miranda
Filiai iune t*ui\e. e uimpiuve. Fu-
nee 434 1889 ou 434 1817 (18)
1.37.

JANOA - Vendo ôtime caM c/ter-
raço. aala. 3 qtoa (auite) copa/cot.
dep completa, quintal, jardim, ate.
Tr 231.8014 - Ceaaforte Imob.
Ref-430 diariemente 137

CNH. Vende Beira Mar
c/terreno até a pista, ótima caM. 6
qta. grande Mie. terraço 3 qto» e*
terno» garagem 8 carro» o 2 bar-
coa a demaie dep Aceite-M per-
mutee FonM: 222-8463 Creci
1188 (12. 14. 17) 137

JANOA - A ImobMéria GomM re-

Academia Sta. Joana, nunca haW-
tada e/3 qtoa. II aulte) WC eodei.
dap. empregede. tarraço etc. Vr. i
rapaMa 1.800 mil. Aceito carro, to-
Mona ou terreno Tr.
1840 (21) 1.37
jAuaA ¦ ^*«*•mven ¦ ma

da terreno, apofmanta ou eoaa?
Im 30 dlM roeotvo? Uflue poro
434-1840 que oa oonoiofoo da

7B1

c
MAOALENA

)

OLINDA JARDIM
ATLÂNTICO - Rei PM-1**
Linda caM d terraço. Mia ampla, 3
qt*e (eulte). jardim, quintal a da-
mala dependlnciae, condlçôee faci-
litadae com parte jl financiada. LI-
gue Paulo Miranda. Fonea:
434.1889. 231.3686 a 326.7800.
(18) 144

OLINDA BAIRRO NOVO - Ref
PM 460 Excelente ceee c/geregem
p/2 velculoa, jardim, eele em mlr-
more. 3 qtoa (auite), jerdim pergo-
ledo. vidroa fuml. etc. Preço Crf
13 000.00000 facilitadoe Div.
Ueadoe Peulo Mirende. 434-1888

328-7600 - 231-3666 (18)

OLINDA - CeM emple c/3 qt'e
terraço geregem, oitôoa livree. co-
tinha a demeia dependénciae Pró-
*imo le duea ruae eefeltadae do
Jerdim Atllntico. Mala da um terço
do total financledo. Ligue Div. Um-
doe Paulo Miranda - Raf. PM -
420 Fonee: 434 1689 -
326.7800 - 231.3555 (18) 1.44.

OLINDA - Jerdim Atllntico Div.
Ueadoe de Paulo Miranda Raf: PM

399 Vende-M OKColonto com
c/3 qt9a (auite) ediflead* em ter-
reno 15 * 30 perto financiada
p/C.E F. Poupançe facilitado em até
24 moMa Ligue p/326.7800
231 3555 a 434.1689. (18) 144.

OUNDA - Polxinhoe Imedieçôee
do Mercado dos Polxinhoe. Com 3
quartoa. Igua a lut etc. Preço 860
mil a vieta. Tratar Imobllllrla Go-
mee. Av. Clludio Gueiroa. 781,
Janga. Fona: 434-1840 dae 8 le
18 horM. (24) 1.44

IDA - Soeree Incorporadoree
Ltda - Vende caMa flnanciadaa re-
cém conetruida» d ter. Mia. copa.
cot. WC aoc, hall. etulejo até o
teto. cerlmlM. d 2 qtoa alcatf, oi-
tÔM llvrea. Irea da later. ainal 100
mil, tratar pelo fone 431-0672.
(14. 18, 17) 1.44.

OUNDA - Soarea Incorporadoree
Venha comprar aua caM flnan-

ciada no melhor local de CaM
Caiada, c/ter. Mia. copa. cot, WC
eoc. hall-azula|o até o tato. piM co-
rlmlca. d 2 qtoa alcatf. oitôee li-
vrea, Iree da later. ainal 100 mil,
tratar fona 431-0872. (14.18. 17)
1.44. 

BAIRRO NOVO - Jackaon Emp
Imob Ltda. Vando excelento real-
déncia c/ampia Mia. tarraço. 3
atoa. aulta, WC aoclal. Irea p/emp,
garagem, jardim etc. c/linda vielo e
bem ventilada. Inf: 222-4884,
221-0100. (14. 17) 1.44

OLINDA - Bairro Novo - Vendo
oxc com 3 qtoe. eulte. Mia, copa.
cotinha. dep complete, murada, la-
jeede etc a demaia dependénciae.
RepaaM einel 4.000 preet. 48.000.
tratar fonea 222-6210 e 222-
6808 C. 3642. (12, 14, 17) 1.44.

OLINDA POBPORITA - Ref. 146
Imob. C. Gouveie. Vend. caM c/2
qtoe. WC eoc., cop. cot. gar. ei. I.
Mrv. quintel. jardim terreço c/15
ma de frente, oitôee livree. Perto de
conduçlo. Preço 1.800 mil a
comb. Tr. R. Gouveie de Barroe
125 B. Vieta Fe. 231 6731 - 231-
2031 Creci 3601 Plent. elb. e
dom. (12-14-16-17) 1.44

Div.
328

déncia a 200mts p/o mar arbori-
tada c/ter ei p/2 ombe 3 qta. ao-
ciaie o verandM 2 WCa aociaia
cooa cot áTM eerv deo empreg.
geregem p/2 outoe. Preço Crf 12
mifhôe» ent Crf 1 milhéo eeldo «V-
CEF Tr 429-0678 (17) 1.37

JANOA RepeeM com c/linde
piacme de 8x18m amplo terra 2
ele 4 qte eoce Mndo 2 auite» WC
aoc dep emprog terreno 38*30m
geregem p/eutoe apto p>hôapede
Preço Crf 20 milhÔM perte jl fl-
nenoede p/C* Econômica Tr polo
Fona 429 0576 117) 1 37

OUNDA CABA CAIADA - Bar-
roa Lima. Vendemoa ótima caea I
Ab. Joeá Augusto Moreira. 1251.
em 02 plsnos naacente c/ela. 03
qrta, c/armárioe. dep. p/empr. gebi-
netee. terreço. quintal e jardim. Tr.
I Rua da Palma. 295. 3* and
g/316 Fonaa: 224-2*17. 224-
2980 Creci 647. (12. 14. 17) 1.44

OLINDA C. CAIADA - Vendo
ótima reeidlncie feltendo terminar
da eequina terreno 18*35 nae-
conte ceM em 3. plenoe Crf 20
Milhôee eceite-ae apt" atá Crf 10
milhôee Valdir Corretegem creci
844. F. 268.4685 diariamente
(17)1.44

JARDIM ATLÂNTICO - Vivendo
vende cass (paga comiaelo 5% e
corretor) Rua Acapulco. n* 107. c/3
quartoa. arm. amb. eulte. WC eo-
ciei, 2 Mlae. grendM. terraço, jar-
dim. 2 garegena. Tr. 221-3222.
(10. 12. 13. 14. 16) 1.44

MADALBNA - PM 406 caMrlo
c/5 qte.. geragem e demaie depen-
dlnciae, 2 pavimentoe c/480ma
Mrvindo p/reeidénciee, clinica ou
eecritório comercial. Maloree infor-
maçôee c/Paulo Miranda fonee:
231-3556 326-7600 - 434-
1689. Plantio até Ia 21 horae.
(18) 1.41

MADALBNA - Atançlo. Vendo
caaa c/2 pavimentoe. 16 mil.
Aceito imóvel menor velor. Fone:
231-6788. (14. 17) 1.41

MADALBNA - Vende-M ótima
caM com jardim tarraço. gradeado.
c/4 qta. Mndo 1 aulta. c/guarda-
roupa embutido, mala 2 Mlaa. copa
cotinha. a dependência de empro-
gada compl. geragem coberto, oa-
tacionamento para 4 carroa Tratar
pelo Fone: 231.6200. (14. 18. 17.
18). 1.41

MADALBNA - Vendo ôtime ceee
com veranda. 3 Mlae. 3 qtoe. WCe
cope cotm dep. empregada, área
de Mrviço. jardim, telefone, etc.
Treter: 231-6014 Ceeeforte Imob.
231-6014 Ceeaforto Ref. 431 Die-
riemente. (12, 14, 1d. 17) 1 41

MADALBNA - Vendo caee em r.
calme e pevimentada perto da Real
da Torre terreno 13*60 terreçoe
Mlae 5 quartoa. 3 WCa copa coti-
nha. grande quintal Crf 17 milhões
Vsldir Corretagem creci 844. F
268-4685 diariamente (17) 1.41

MADALBNA - Arrecllea iam
cliente interoeMdo em comprer
casa 3 ou 4 quartoa. auite. demais
dependências, de preferência d oi-
tôes livres e bom localitada. Srs.
proprietários intoreoeodos quairam
contactar conoaco pelo fo PABX -

325.1774 Arrecifea vende melhor
e mais rápido Creci 3579. (17)

( 
*"« 

)

OLINDA/CASA CAIADA -
386 Com c/terraço gar 3 qt*a.
Mndo 1 aulte. 1 gabinete de ee- I
tudo. copa cotinha. érea da aerviço
a dap. p/emp Ligue div uaadoa
Oau'n M^enda ?nn#»- ?3t 3558 # j
326 7800. (18) 1.44

OUNDA - CaM Calada Ref. PM.
423 Excelente com c/piacine 03
qt*a. Mia p/2 ambientM. terraço
pergolado. 2 WC.eociei quintal,
churraaqueira. bar. toda arborixada.
Ligue div uaadoa Paulo Miranda.
434 1888. 328 7800 2313886
(18)1.44

OUNDA - Se você pretende ven-
der ou comprar um imóvel uaado

te pera Div Uaadoa Paulo I
renda que é a única eapecielitede
na rogiêo Fa: 231-3866 328-
7800 - 434-1888 PlantÔM diérioa
até éa 2lha. 118) 1.44

- PM-
Vendemoe unde coao oí ter-
aala 9/ 2 amb 1 quartoa

¦I. WC aoclal. da» ti empr»-
1. jardim, quintal, etc. Plano dl-
Açoite corte do crtdlto Ligue
Uaadoa Paulao Miranda

7*00 e 2111*** Pientftee
até 21 horoe. (18) 1.44

OLINDA - Sabaatiêo Orlando
Venda. Res. 2 oitôee, ter. 24x30.
ajardinado, grama. gag. 2 carroa.
eatac. 10 carros, gr. terr., frontal. 3
sis.. gab, est.. 4 qt*» alcat. arme.
amba. (1 suite). 2 WC luxo. cot., 2
cubes foglo embe. Irea Mrv. dap.
empreg., quintal c/fruteiraa. Crf
30 000000,00. Facilite. Infe. Av.
Joio de Barroa. 834. Fe:
222.2622. 222.2570. 222 2910.
222 5673 Creci 98 Reg. Plantio
aoa Domingoe. (12. 13.14,15. 17)
1.44

OLINDA - Sebastião Orlando
vende caaa R. Ma. Concolçlo
Viana. Rio Doce rac. 2 oitôee. jar-
dim. tarraço. garegem frontaie. eala
2 ambientes. 3 dormitórios. 1 suite
com armas. amb. 2 WC complatoa.
cotinha. Iree de Mrviço com ia-
venderia, dap. empregede. quintal
Crf. 12 milhôee facilltadoa Infa. Av.
Joéo de Berroe 834 Fe: 222 2622

222 2670 222 2910 222 6673
Creci 98 Reg. 40/83 Plentêo aoa
domingoe (12, 13, 14, 16, 17)
1.44

OLINDA - Sebaatiêo Orlando -
Vanda. res. 3 a , paralela G. Vargae.
rac. 2 oitôes. jerdim. terr.. al.. 3
dorms. c/arma. ambs (1 suite). 2
WC compls.. cot., Irea Mrv. c/lav.
grg.. dep. empreg. p/cima grg.. Iraa
eerv. AP. c/ala. 2 dorme. WC
compl.. quintal, arb. Crf 12 ml-
Ihôee. facilita Infa. Av. Joio de Bar
roa 834 Fe: 222.2522.
222 2570. 222.2910. 222 5673
Craci 98 reg.. 50/83. Plantio aoe
domingos. (12, 13, 14, 16. 17)
1.44

OUNDA - Fernendo Dafonta
Vdo. cbm Av. Gov Carloa Lima, d
2 terraços. 3 Mlaa. 4 qta. aoc
arm., 3 WC aoc.. aulta. copa, cot.,
piacina. grg. p/ 4 carros, terreno
24x30. . Crf 30 milhões facilit
inf. R. Navegantes. 2416. F
328.0817. Reg. 410. (8. 10. 12
14) 1.44

OUNDA - Bultrlne vendo ótima
caM com terraço. Mia. 3 quartoa.
wc eocial. cotinha. quintal, mad.
24x26 Tr. 231 8014-CaM Forte
Imob. ref. 417 dilriamante. (14,
18. 17) 1.44

- C. Caieda Ventura imô-
veia. Vende eac. reaidéncia. c/ter
raço am 1". Mia. copa. cot
quartM. Mndo 1 aulta. WC eocial.
érea da aerviço. deponcéncia de
empregada, garejem. toda gra-
Jeeda, jardim. Pieço C<f
13 600 000,00 Tr. Fs: 429.0702/
1035.' 0637 Creci 1878. (17).

PUNDA - Vendo caM mlata
ótima localitaçêo. Rua Joaquim
Nobuco. 841. Tratar fonea
227.2448 ou 224.7682. (17) 144

J. Atlêntico. Canto da
Torra Av. Mério Melo. 242 P:
231.1387, 231.1876. Vende
ótimo dupiex pronto p/morar c/2
qt*s aala ampla, cot 2 WC érae de
aorv. eet privativo. Sinal 100 mil
monaei 38 mN financiamento ga-
remido Bendepe. Plantio aoa a do-
mingoa até 13 ha. 114. 17) 1.44

C Caiada. Ventura
Imóveia. Vendo oxc realdên
200m da próaima eo Bompreço
com terraço em "L". Mia.
cot 3 quartoa. aondo 1 aulta. WC
eoclel. geregem q/2 corroo e mole
dependénciae. Preço Cr"
8.000000.00 Tr Pa: 428 0702/
1038/ 0837 Craci 1878 (17).
1.44

428. Moro no melhor local atual-

cante. aelM em mérmoro. 03 qt*e
(auite). a demeie dependênciM. oi-
tôes iívtm Ligue Div Ueedoe Peulo
Mirende 434 1888 - 326 7800-
2313668. (18) 1.44.

- Ref PM 403
Com beire mor c/sele p/2 embien-
te» 3 qt*» 2 WC eocieie
cotinhe c/ermérioe êrM de aer-
viço quintal etc Excelente p/ertie-
te» Preço Crf 7 000000 ligue
div ueedoe Paulo Miranda
434 1889 328 7800 231 3655
(18)1 44

ida ótima
com grande d 800 m* de érea
conetruida com terreno do 3 400
m*. cabeça da qua*a 3 frentM
ideei pl colégio, hotel. dube. trone-
portadora, hoapiteia. etc ou em
preM que neceooite muita êrM Crf
100 milhÔM a combiner Tratar
Pab* 326.1774 Ref. 237 Creci
3878 (17 4) 1.44

- Vende com Rio Dom.
terreno próprio rua AB 1' etapa
com terreço eele 2 ambientM
dormitórios 2 wc completM cope-
cotinha dap de empregado gare-
gem toda gradeedo e lejeeda Crf
3 600 000 00 Infa: Av. Joéo de
Bemie 834 Fe 222 2622 222
2570 222 2810 222 5673 Creci
98 Reg 7583 Plentêo aos domin-
gos (12 13 14 16 17) 1 44

OUNDA JAAMM ATLÂNTICO
Ventura Imóveis vanda axc. reai-

déncia c/terraço Mia cot doe-
penaa. 4 quartoa. Mndo 1 auites
WC eocial. garagem Irea da Mr-
viço. oepondência de empregada
lOOm da Avenida Prlncipel Preço
CXrf 13.000.000.00 Tr. Fa. 428-
0702 - 429-1036/ 0637 Craci
1979 (17 )

OLINDA JARDIM ATLÂNTICO
Ventura Imóveia vende exc. reai-

déncia nunca abitada nova c/fl-
nleslmo acabamento c/terraço. Mia
p/2 amba. jardim de inverno 3
quartoa Mndo 1 aulta. WC aociai,
aacritórlo, garagem cot., éree de
Mrv. dep. de empr. Preço Crf

5.000.000.000 Tr Fs 429
0702/ 1036/ 0837. Creci 1979
(17) 1.44

OUNDA CAOA CAIADA - Ven-
tura Imóveia vende exc. reaidéncia
c/tarraço. eaie p/2 embientoa. copa
cotinha. 2 quartoa eociaie, WC eo-
ciai, éree de Mrviço dep. de empr.
naecento de eequina Preço Crf
7 000000.00 Tr Fe 42* 0702/
0637. Creci 1979 (17) 1.44

OLINDA-OULTRINt - Vendo
ótime caM c/terroço. Mia. 3 qtoe.
WC eocial. cot. quintal, mad.
24x26 Tr 231-6014 - CaMforta
Imob. Ref. 417 Dlriamente (12, 14,
16. 17) 1.44

OUNDA CAOA CAIADA - Ven-
tura Imóveia vende exc. reaidéncia
c/terraço. Mia, copa. cot. 3 quar-
tos. WC eocial éree de Mrviço, dep.
de empregada, toda gradaada
preço Crf 7.300.000.00 Tr. Av.
Getúlio Vorgea, 1180 L "E" 8.
Novo Olinda Fa. 429-0702 - 1036

429-0637 Creci 1979 (17) 1.44

OUNDA - Barroe Correia - BC-
322. Vende CaM c/ampla érea ne
frente e ao lado. terraço. 3 Mlaa. 3
qtoa., WC aoc., copa-cot.. éree de
Mrviço «.'tenn- . Aceita propoatee.
incluaive carro. Infa. p/fone: 231-
6046. Creci 876. (17) - 1.44

OUNDA - Vende-M na Vila Anto-
nio Requene. caMa. c/Mia. 02 qte.
01. WC. copa. cot. quintel plano
Direto. Preço 1 200.000,00. Inf. e
vendes Imob. Naacimento 8 Naaci-
manto. R do Hospício. 194. Ed.
Olímpia, s/506. 69 and. Tal:
222.3947. (17) 1.44

OUNDA - (Jerdim Brasil) Rabélo
Imóveis. Vende caM, Rua Mara-
nhêo. nf 148. Mia. terraço, 3 quar-
toe. WC dep. de empregeda. copa
cotinha. área de Mrviço.. Preço
3 500 mil. Aceito automóvel ou te-
lefone na tranMçêo. Tretar noa fo-
nea: 339-1418/ 331-3*81. Cred
467. (17) 1.44

OLINOA - Sebaatiêo Orlando
vende caM terreno 16x30 terreno
La 1 2 amb. gabinete eat. 2 dormi-
tórioa 1 aulta. com guarda roupae
emt. 2 WC aociaia. copa-cotinha.
Irea de Mrviço, lavanderia dep. de
empregada. Crf. 12 milhões focili-
tados Infa: Av. Joio de Barroa B34
Fe: 222 2522 222 2*70 222
2910 222 6673 Craci 98 Reg. 293
Plantio aoa domlngoe (12. 13. 14.
16. 17) 1.44

OUNDA - Sebeetilo Orlando.
Vendemoa caM. R. Antônio Marti-
niano Jardim Fragoao. Roc. 2 oi-
tôee.. ger.. 2 carroa, toda lajeada. 2
jardim inverno. 2 terr. frontal o la-
tarai. ala. 3 dorme. (1 eulte). 2 WC
comple. quintal arboritado. Crf
9.500.000.00. Facilita. Infa. Av.
Joio da Barroa, 834. Fe: 222.2622

222 2570 . 222 2910.
222 5673. Creci 98 Reg. 88/83.
Plantio aoe Domingoe. (12 . 13 .
14 . 15 . 17) 1.44

OLINDA - Rio Doce - Oportuni-
dada: 2 caMa novae. atençlo fun-
cionlrioe do IpMp e da outree fi-
nenceiraa. Vdo p/ 5,5 mllhôee I
vieta, cada. 2 ôtimae caMa, recém
conetruldee. eitaa em Rua tranav da
Eetrada p/ Rio Doca, 600 mta do
mar. contendo terreço, Mia cot. 3
qtoa eoc. WC eoc. dap empreg,
Irea Mrv. pião cerlmica. peq quin-
tal. ChavM: 326-8107. 326-2303.
(12. 13. 14, 17) 1.44.

OLINDA - Jardim Fragoao. Vdo.
Mee nove. terreço. Mie. pieo cerl-
mica, 2 quartoa eoc., WC eoc. do-
corado. cotinha decorede. oitôee li-
vrat. local p/carro, açeltamoe fi-
nanciamento Ipaep ou Carta de
Crédito. Pço. 6 milhôee. einel 100
mil eproveitem, eó aêo 5 Ceaae no-
vaa. Tratar: Rua Diário de Pernem-
buco. 2B-C/21. Fonee: 224-6386
ou 326-3717. ônibue ne porte.
(17) - 1.44

OUNDA C. CAIADA Vendo fina
reeidéncia. 2 pavimentoe garagem
terreçoe Mlaa, 4 quartoe eociaie to-
doe euitee quertoe WC empregeda.
copa cotinha terreno 12x30 Crf.
14 milhôee e combinar Valdir Cor-
retagem Craci 844. fona
268.4885. diariamente. (17) 1.44

(PARBAMIRIM )

PARNAMIRIM - Sabeatiêo Or-
lando. Venda. Rea. tarr.. frontal 3
grge.. Mia gab eat., 3 dorme, el-
cate. ( 1 eulte) c/erma. ame. 3Wc
eociaie. cot., dap empreg.. 2 qt*s,
WC érea Mrv. c/lav edege. Crf 40
milhôea. Infa. Av. Joéo de Barroe.
843 Fa: 222.2622 . 222 2670
222.2910 a 222 5673. Craci 98
Reg 24/83. Plantêo aoa Domin-
goa. (12 . 13 . 14 . 16 . 17) 1.46

PARNAMIRIM - Antenor Llno
vende caM terreno 13x36 oitôee li-
vree, 3 qt*a. 2 Mlaa. WC aoclal,
copa-cotlnha. garagem, quintal a
um bellaaimo jardim. Inf.
222.3848, 221.6188. Raf. 188
(14, 16. 17) 1.46

PARNAMIRIM - Imob. C. Gou-
veia Alerta aoa ara. propriet. de
imóveia deate rtgiêo neceMitemos
de caMa a aptoa p/repeaae a qui
todo p/atender !s neceM. doe noe
eoe clientea. Tr. R. Gouveia de Bar-
roa 126 B. Viata Fe 231-6731
231-2031 Creci 3601. Plant. elb
e dom. (12-14-16-17) 1.46

MUMMRBf

PAU AMARBLO - Para vender
comprar o Mu imóvel. Ligue pera
quem entende do aMunto a I lidar
no mercedo. Div. UMdoe Paulo Mi-
randa. a gore também no Janga
Fone 434 1688. (18) 1 46

P.AMARBLO - Ref 188 repeeM
beira da praia Imob. C. Gouveie
vend dupiex. c/3qt*e. sult, al. cot.
WC aoclal. tarraço, var, dep empr,
lavebo. t. útil. 10*, 40m' poup
2.300 mil. Aceito prop na poup tr:
rua Gouveia da Barroe, 126 B.
viete Ia: 211-Í731. 231-2011
craci 3601 plant. Mb. a dom.
(12.14,16.17) 1.46

PAU AMARBLO - Ref PM 388
excelente dupiex neecente. lado do
mar. rua privativa é 60 matree da
praia. 03 qt*e (aulta) varendêo. aala
empie e demaia dependénciae,
com IBOm1 da érM útil. Talt
opcional. Ligue div. uaadoe Paulo
Miranda. 434.1988. 3287800,
231.3688. <18)1i48

Hei. PM 417. Ótimo
mm c/3 qfs (auite). 2 Mlae. ter-
raço gradeado. copa cotinha na 1*
paralela da Av. Bernardo Vieira de
Melo. Terreno 16x30. preço facili-
tado am 6 meMi fixo. Ligue Div.
Ueedoe Paulo Miranda. 326.7600
434.1689 a 231.3666. (16) 1.47.

PAU AMARBLO - Ref PM 402
excelente mm eo lado do mar am
condomínio fechado, terraço am L.
3 qt'a (aulta). 2 Mlaa. copa-
cotinha. doapenM. poço arte
no melhor trecho de praia. Plano
direto d proprietário. Ligue div.
uaadoe Peulo Miranda. 434.1688.
3267800, 231.3888. (18)1.48

lente com e/2
em L. aala am cerBmtee 3 qtoa. a
demeie depondBneiae Div. UeedM
Peulo Miranda 434-18BB - 328-
7800 - 231-3866 (18) 1.48

........ - Colonial Piscina J.
Jaicaglata. Vdo. mm colonial ax-
Ml. acab. bom goato. funcional do-
telhM cerlmica Brennan, madeira
metal, terreno 1.400mf Imedia-
çAeo Bradeeco Alt. !• paral. Cr*
70.000.000.00 Tol. 231-200*
Antônio Miranda R. 48, 488 Eep
(18) 1.47

PAU AB8AN10 - Raf PM 442
CaM c/04 quartoa (aulte) terraço,
aala. copa cotinha a demaia depen-
dénciM ê 180 motroe do mer.
Pleno direto em 10 meeee para pe-
ger. Ligue Div uMdoe Peulo Ml-
rende. Ponee: 434.1888:
328.7800/ 2313888. (18) 148

PAU AMARBLO - Concoiçéo
Vendo linde com ledo do mer doe-
ocupede camplo terreço al. 3 qta.
eoc» 2 WCe eoc» eulte qt o WC
•mprog. geregem p/2 eutoe.. oi-
tôes livre» tode gredoode. Preço
Cr* I SOO 000 Oo ocoito financia
monto Tr fone. 429-0676 (17)
146

MU AMAUCLO - Vando no
conjunto reeidenciol Peu Amereto

3 quertoe 3 WCe cone cotinha doe-
ocupede einel Crf 1.000.000.00
ecwto-M cerro reetente |é flnan-
ciedo em p/Crf 67 00000 Vl
Corretegem creci 844 F 288
4685 (17) 1 48

MU AMAHILO - Sebaatilo Or-
lendo Vende. caM. Interi terr. al. 2
amba. lavabo, 3 dorme. (1 suite) 2
WC aociaia. cos. oopa deep lo**o
acoplado c/f orno aulta. amp. grg.
ssllo jogos. WC luxo Crf 32 mi-
IhAee Inla Av. Joio de íarroa, *14
Fe 222-2822 222-2870 222-
2910 222-8873 Creci 98 reg.
20/83 Plantio aoe domingoe (12.
13, 14. 16. 17» 1.48

PIEDAM 
)

PIBDADB - Atançlo urgente.

Vendo ume linda caaa c/pHclna. 2

Mlaa. 4 qtoe.. garagem, parta fl-

nanciada. Atançlo euperfaclllteda.
Fone: 231-87*». 114, 171 1.47

PIIDAD* Arv 4 Barreto vendem
lindaa caeae am Pladede c/ 03 e 04

guartoa d tarraço aoc, 02 eelae.

piscina. Iraa de Mrviço completa,
ma pertlculer eeleltada 200 mta

exatM pare o mar preços Crf 38,

28, 11. 18, 1* mllhôee tratar Av,

Bemerdo Vieira de Melo 1**0
fone: 3*1-2*28, 1171 1.47

r.n»— «•rá* d""1™

c/Mle. 3 terreçoe. 3 qtoe eociaie,

WC eocial. cotinhe, área aerviçoa,

depend. empregada murede. quin-

tel Preço Cr* S.500.000.00. Tr.

Av Coneelheiro Aguiar 622 Fs:

326-1820 • 328-8524 Reg. 102.

(9 12, 14) 147

niDAD* - PM 2*3 Maneio I 70
matroe do m»r rc eomeço de Pie-
dada c/pieclne. 3 Mlaa, 4 qt*e. 2
sultee, Muna. ate. Acabamento
alto luxo garagem, p/4 Mrróe, con-
diçôee facilitadas. Ligue Div. Um-
doa 231 3686/ 328.7800. 11*1
1.47

PIIDAD* - PM-283 - Maneio e
70 matroe do mar no começo de
Piededd* d piecina. 3 Mlaa. 4 qtoa.
2 aultaa. Muna. etc. Acabamento
alto luxo, garagem p/ 4 cerros, con-
diçôee fecilitadae. Ligue Div. Um-
doe - 231 3565 - 326.7600. (18)
1.47

PIBDADB - Antenor Llno vende
com d2 qtM. (aulte). Mia. lavabo.
varandlo. copa-cotlnha, dep.
empr., quintal, jardim a garagem I
50m da praia. Infa.: 222-3848.
221-6198. Ref. 188. (16, 17) -
1.47

PIBDADB - Joio I
caM d 3 qtM.. aulta, WC varanda,
garagem Mia, cot., depend. p/emp.
1* ander. Inf. 231-6821. Horlrio
comercial 2' a aébado. (14, 17)
1.47

Joio Moreira vende
oxMlente mm eetllo colonial ter-
reno c^1000m* de éree. Inf. 231-
6921. Horérlo comercial 2* a

>. (14, 17) 1.47

PIBDADB - Vando ôtime caaa
com terreço. Mia 2 qtoe. WC copa-
cot., dep. empregeda. êraa da Mr-
viço. quintal jardim. Tr. 231.6014
CaMforta Imob. Ref, 458 dierie-
mente. (12, 14. 16. 17) 4.47

Vendo exc. com tér-
rea, 2 Mlaa. tarraço, 4 qtM. aoc.
(aulte). dep. empreg.. 14 milhÔM
fac. Outra 3 qtoe. eoc. 8 mllhôee.
Tr. 231-7477. Creci 4462. (10. 12.
14) 1.47

PIEDADE Recanto vende dupiex
c/Mia. 3 terraçoe. 3 qfs sociais.
WC social, cotinha áree serviço»
depend emp, murada, quintal, etc.
preço Crf 5.500.000.00. Tratar
Av. Cons. Aguiar, 622 Fs: 325-
1520 326 8524 reg 102
(9.12.14) 1.47

A Minhote vende,
troca caM em 2 pavimento», térreo
3 Mlee, WC aoc. copa cot. dap.
p/empregeda, superior 3 qte suite
WC soe. terreno 17x26 ssquine.
naacente, éree const. 220ma re-
cebe parta em gran|a. spto terreno.
Tratar R. Cone. Portele, 609 F.
241-4817 Creci 3826(12. 14. 16.
17) 1.47

PIBDADB - Vdo. exc. rea. 2 pavi-
mentoa. Mlee, 2 ambientee. deco-
redo. 2 terraçM pergolado» 3 qt*a
(eulte) erm. novoa alcatifadoe cIom
WC aoc. érea Mrv. a 200 metroa
do mar. com môvaie em alvenerie
desocupado Pço 12.000.000.00
facilltadoa. Tr. Rua Diário de Per-
nambuco. 26 c/21 Fonaa:
224.6386 ou 326.3717. (17) 1.47

PIBDADB - Vdo Reaidéncia, porto
da Padaria, com terraço, Mia em 2
ambientM, 3 qtM (eulte) Armérloe.
WC aoc. cotinha dep. comp. érea
Mrv. Motivo viagem vende-M ur-
gente Pço. aaeumir na caUa. Crf
16 milhÔM Feclllteooe em 6 mi
slnel de 6 milhÔM e mais 16 ml-
Ihôea fecilltedoe em 6 meeM aom
juroa. Tr. Rua Diário de Pernem-
buco. 28 o/21 Pa. 224-8388 ou
328-3717 Medomlngoe(17) 1.47

BAN-MARTIN - Sebaatiêo Or-
lando. venda. rea. c/terreno próprio
Mia. 3 dorms.. terr., gradeado, r*
oitôes, 1 Wc compl. copa. im
Mrv. c/lav., quintal. Crf 6 milhões.
Facilita. Infa. Av. Joéo de farras.
834 Pa: 222 2622 . 222.2670
222.2810 . 222.6673. Creci 81
Reg. 48/83. Plentlo eoe Oomli».
goa 112 - 11 - 14-18- 1711,||

( 
SÃO JOSÉ

OAO JOBft - Arrecifea vende para
fins comarciaia caM c/Mla grsnds.
3 qta, lavabo, demaia depend. exc!
p/qualquer ramo comercial, bani
no centro da cidade. Crf 26 ml-
ihôea a combinar. Trat PABX
326.1774. Arreclfes vende msihor
e maia répido. Ref. 2321 Cred-
3678. (17)* 1.68

( 
m 

) | 
Ç 

tamabiniib*-)

I TlliAUMIllâ _ B.<m ?at ...
PINA - Vando axc caaa 3 qtM.

Mie copa, cotinha, murada nae-

cento, lerdlm. quintal, oitíee livree,

eetucede etc Paralelo Cone.

Aguler. preço 4 000.000 treter to-

nae: 222-6210 a 222-6808 C.

3842. 112. 14. 171 1.48.

PINA - Jekaon Emp Imob Ltda.

Aluga a rua Nogueira de Souta |
ótimo apt9 com Mia. 3 qtoa. ootl-

nha, dep p/emp, iree de eerv. gere-

„m otc. Inf. 222-4M4. 221-

0100. (14, 17) 1.48

PINA - Recanto vende caM c/2

aalaa. 5 qfs. demaia depend., pró-
¦ima Igreja Matrli da Harculeno
Bandeira. Preço Crf 2.800.000.00.
Tratar Av. Cone. Aguiar, 622. Fa:

326-1620. 328-8624. (9.12.14)
'( 

mm 
)

PRADO - Novo Prado. Elenco vde.
fina caM eolidamente conatr co-
berta c/2 lagM localitaçêo exce-
lente do bairro, d grande terreço

gradeado. grande Mia p/2 amb.. 3

qtM. eoc.. Mndo 2 c/euite todoe
c/erm. mais um WCB de luxo maia
uma suite soe. externa, copa cot.
c/arm. dep. de amp.. garagem oi-
tôee livree etc. Todoe os piso em
mármore e WCbe c/teto o alumínio.
Cri 15 mllhAoa leclilt. Tr. fonee:
221-334* e 231-1747. 110, 12.
14) 1 61

Inabl Raf. 153. Vende
caM Reeidl. 5 dormitórios, 2 sultee,
Sla. terreço, garag. p/2 autoe. cot.
copa dep. empr. preço 12 milhôee
á viete ou facilit. am curto prato.
c/27mJ de Irea pião, R. Aurilandia,
50 p/trae poeto Semac. da Av. Ab-
dlae Carvalho, Inabl Av. Agamenon
Megalhlee. 111 PABX 231.1184.
Craci 323 (17) 1.61

PRADO - Vendo ótime ceM com
4 planos, servindo para 4 famílias,
c/sala. cot., banheiro. Peça deta-
lhee paio fone: 231-6014 CaM-
forte Imob. Ref-470 Dlerlemente.
(14, 16, 17) - 1.61

PRADO - Vendo oxc caee 5 qtoe.
Mie. copa, cotinhe, 2 pav, murada

, rua calçada, terreno 13 x 37. gere-

gem ele. Preço B 000.000 tratar
fonaa 222-8210, 222 6808 C.
3842 112. 14. 171 1.81.

( 
ramais 

)

PRA2BRBB - Tranaf. caM. prôx.
da P/Larga, c/3 qts. Mia, copa. cot.
banh. tarraço. grad. jardim, quintal
c/fruteirea. oitlo livre. Poupança
1.600.000. Facilita-M saldo c/CEF.
preet de 44 mil. Tr. c/Joeiae Mo-
reee. F: 224.6613 o aoe domingos
F 251.0502 (12. 14, 171. 1.52

PRAZERES - Raf. 156. Imob. C.
Gouveia, vende caM c/3 qtM. el.
WC eoc.. cot., dep. empreg. Irea
eerv., quintel lejeeda. perto do C
norte de Pratarae. Preço 4.500 mil
a comb. aceito prop. T. r Gouveia
de 8arroe. 126 B. Vista fs:
231.2031 ou 231.6731. Craci
3601 Plantio 81b e Dom, (12.
14. 16, 17) 1.62

PIEDADE - Vende ótime mm c/2
pavimentoe, Av. Preeidente Ken-
nedy. c/piscina, 4 quartoa arm.
emb., clooMt, (2 suites), 3 terraços.
Mia. 2 amb.. 2 WC. aociaia. copa.
cotinhe. completa, garagêna 2 au-
toe. jardim, telefone, churreacaria,
etc. Tr. 221.3222.(10.12.13. 14.
16). 1.47

PIEDADE - Akio Imóveia vde. exc.
com eet. colonial, c/3 qtM, ad*. 2
aultae, alnt. c/arm. emb, 1 ali. grg. L
pião Mrlm. ruet. dep. comp. emp.
1 deepenM. IrM eerv. garg. p/1
carro, vériaa fruta, ter. med. 18x32,
60.220m* érea conet. Preço Crf
18.000.000,00 ad* 60% a vlata a
60% 3 parcelas. Tr. fa: 241-0618,
241-0482. Craci 2860. (13, 14,
17) 1.47

PIEDADE - Ary 8 Barreto vdem
caM naacente terreno 12x30 d
terraço. Mia, 03 qtM. cotinha. WC
eocial e dep. de empregede. 3' pe-
releie perto de tudo Crf 6 milhÔM.
Trata-M Av. 8ernerdo Vieira de
Melo. 381-2626. (17) 1.47.

PIEDADE - Ary 8 Barreto alugam
excelente caM d 3 Mlaa. amplo
terreço aoc. d garegem. 04 qtoe.
Mndo 2 aulte. 2 WC aociai. amplo
cotinhe, érM aerv, dep. empro-
gede. Crf 180 mil treter Av. Ber-
nardo Vieira de Melo 381-2828.
n*3880. (17) 1.47.

PIEDADE - Ary 8 Berre to vendem
linde com eetllo coioniel amplo ter-

d 03 mIm. 03 qtM (aulte). emple
cope cotinhe, WC aociai. érM Mrv,
dap. empreg complete. Crf 18 mi-
iUÔM veie 20. Tieiai Av. Bernardo
Vieira de Melo 3880 Fone: 381-
2828. (17) 1.47.

Família eetrengeira
vde fina rea. em terreno do
18x32.60 naMente arboritedo.
Iraa 220m' de Uno conetruçéo 1
pevtoe. Cr* 1* mNMoo Dal t.
341.4818 ou Berêo Souto L080
243 410B (14. 17) 1.47

Recento
vende caea no conjunto Guarara-
pee c/2 salas quarto cotinhe dae-
panea WC. social garagem total-
manta remodelede preço Crf
1.700.000.00 Mais financiamento
c/preetaçêo Crf 7.500,00 Detelhea,
Av. Cone. Aguier 622 Fe:
325.1520 e 328 8524 Regt» 100.
(9.12,14) 1.52 

PRAZBRBB - Recanto vende caM
no conj. Guarerepee c/2 salae 2
qfs. cotinha. deepenM. WC eocial,
geragem totelmente remodelede.
Preço Crf 1.700.000,00 maia fi-
nanciamento d prestaçêo Crf
7.500.00. detelhes Av. Cons.
Aguiar 622 Fs: 325-1520, 326-
8524 reg 100. (9,12,14) 1.52

ROSARINHO 

")

ROBARINNO - Ref. PM 384 Ven
demoe caM c/terroço, 2 eaiea, 3
qt*a, WC. social, lavendaria, quintal
etc. Preço Crf 8.000.000.00 Feci-
litadoa. Ligue urgente div. us
Paulo Miranda. 231.3666.
3267600 a 4341688 Plantêo
diêrio até 21 horaa. (18)1.64

l - Trajano a Paulo
têm cllentM IntareMadoe em com-

queirem contectar conoaco pelo F:
227-4488. (14. 18, 17) 1.64

ROOARINMO - Vendo fina reai-
déncia nova am 2 pevimentoe ge-
ragem p/3 cerroe terraçoe Mlae 4
quartM Mndo 2 aultaa copa co-
timha todo acabamento de luxo
tem piacina terreno 18x30 C* 50
milhÔM. Valdir Corretegem. Creci
844. Fone: 266-4685 diariamente.
(17) 1.64

3 corroa. 3
Mlaa. 3 quartM e/armértoe. 3 INC
eociele. dep. empreg, quintal
enorme Preço 80 mühBM eoolte-

próximo Recife. Marear hora ^an-
taeodBncle. FonM 328-8844
328-0844 Cred 1213 (13-14-17)
1.47

I - A. Amero Coelho
vendo reaidéncia c/terreno 12x30
cômodM garagem frontal terraço
Mie 3 quartos, 2 WCa copa coti-
nha. Crf 12 milhÔM entrade Crf 8
milhÔM rMtante |ê financiado Vel-
dir Corretagem creci 844. fone
288-4886 diariamente (17) 1.64
ROOARINMO - Arreclfes vende
ótime mm c/4 qte.. aulte. terreçM,
2 Mlae. eeter e jantar, gab oetudo
cot.. doapenM. levobo. demeia de-
pend. Terreno amplo, naacente.
Trat c/ArrecMea. PA*X 125-1774.
ArrocifM vende melhor e mele ré-
pido Ref 211. Creci 3678. 117)

(santo 
mmbo)

•AUTO AMAMO - Sebeetilo
Orlendo-Vendemoe, ceee 2 plenoe.
Rue Pço Jecmto 1«. 2 aolee. 1 i
l. Wc compl., coilnhe. deapen
aeleta c/cofre. lev . peg quintel. 2»
aolee. 3 dorme., WC copi.. eatac..
frontal. Cr* 4*00.000.00. Ma. Av.
Joio delem». *14. Fe: 1221*22
. 222.2670 . 222.2810 .
222 8873 Cred 88 Reg 84/83.
Plemlo aoe Domlngee 112 . 11 .
14 . 18 . 17) 1.87

•AUTO AMAM - Afteno Quoi-

TAMAMNEIRA - Rofm 382 cass
em 2 planos c/4 qtM. c/srmêrios,
biblioteca etc. Terreno de 700^
bem próximo ê praça da Jaquelrs.
Plano direto Mm corroçêo. Ligus
div. usedM Paulo Miranda. Fonas.
231.3666/ 326.7800 o 434 1669.
(18) 159  

_
TAMARINEIRA - Ronaldo Tol-
xeire vende exc. mm c/Mla Mtar/-
lanter. 2 terreçoe. 1 qtoe. aoc alça-
tlfa (2 suites c/ckMot. varanda a ar-
mértoel, clrculeçêo c/ermárlos, co-
tinha completa. IrM aerv.. dep.
empregeda. moblliada. Detelhes
p/Fone: 228-6437. Creci 2428
(10, 14) 1.88

TAMARINEIRA - Vendo Ôtims
com alto a rua Joaé Pulco, c/jardim,

garagana. 2 Mlaa, c/móveis, fixo
qtM (aulte) ^varanda, cloaed.

Peça maloree detalhee pelo fone
231-8014. CoMforte Imob. Ref.
483 diariamente. (12. 14, 18. 17)
1.68

TAMARINEIRA - Vendo linda
caM am 3 plenos c/piacina. 2 aa-
laa, c/móveie. fixo. 4 qtM a dsmeli
dependénciae. Peçe maiores dete-
lhea pelo fone. 231-6014. Cass-
forte. Imob. Ref. 484 diariaments.
(12. 14. 18, 17) 1.68

TAMARINEIRA - Vendo ótima
caM c/jardim, 2 geregene. 2 terra-
çm. 2 Mlee c/móvele fixo. 3 qtos.
(suite) deepenM, depósito, dep.
comp. érea de Mrviço Tr. 231-
6014 Casefota Imob. Ref. 493 dia-
riemente (12. 14, 16. 17) 1 59

TAMARINEIRA - Vdo. reeidéncia
na Rua GomM Coutlnho. com ter-
raço. Mie, 3 qtM. eociaie, WC ao-
ciai. copa cotinha, dep. completa,
érea Mrv. local para carro, rua cel-
çada. perto de tudo. Pço. pera ven-
der urgente, aproveitem aó é uma
4.000.000,00 e viata. Tratar: Rua
Diário da Pernambuco, 28-C/21.
Fone: 224-8388. (17) - 1 59

TAMARINEIRA - Sebaatiêo Or
lando. PermutemM fina res. 2
pava., Mtr Arraial, terreno 26x10,
c/terra. 3 sla. 6 dorme., internos s 6
externo. 3 WC compl., cot.. IrM
construída. Infe. Av. Joéo do 8ar-
roa. 834. Fa: 222.2622
222.2670, 222.2810. 222.6673.
Creci 98 Reg. 32/83. plantêo aoa
DomingM. (12 , 13 , 14 , 16 , 17)
1.68

TAMARINEIRA - Aklo Imóveia
vde. exc. mm q/4 qtM. aoc, ed* 1
eulte, td* alcf* c/4 arma. embut, 2
WC aoc. ala, cop^cot, érea Mrv.
dap comp emp, oltÔM livree, pise.
c/flltro, Mlêo e aulta comp. 1' and.
jardim, garg. ter. med. 16x36 prop.
Preço Cr* 24.000.000.00 tr. fi:
241-0616, 241-0482. Creci 2660
pl. dlérlaa Av. Joéo de Berroe.
1288 Eaplnhelro. (13, 14. 17) 1.00

TAMARINEIRA - ImoS Sêo
Peulo - Vde ótima mm próx Clube
Amértea em lota 12x36, 3 qtM,
aulta, arm, terreçM. ger, epenaa
8.800 mH. Bole mm próx Hoap.
Agamenon d 4 qtM. 2 Mie, copa.
cot. dap. empreg, oitÔM livros aó
10 milhÔM. Campo Gronde axc
oportunidade mm d 3 qtM rua
calçada próx Igreja terreno prório
apenas 8.600 mil. Tr. C. Aguiar
4.200 loja 28 F: 328-4244. 328-
4388. Creci 4408. (14. 17) 1.68.

TAMARINEIRA - Jackaon Emp.
imob. Ltde. Vende Mme ceee. com
terraço. Mie. 3 quartM, cotinha.
érea quintel. por epenaa Crf 4.600
informaçôea 222.4BB4 eu
221.0100. <14, 17) 1.88

TAMAMMMA - A ImoMIlMa
GomM vende caM na Rua Cenapo-
loa. e/terraço. 4 qtoe. aala. cotinhe.
WC aoca. copa coilnhe dep. am-
pregeda quintal terreno de 11x30
etc. Prego 4 mIMee. 2 mllhBea de
entreda a reatante em 8 meeM.
Treter Fona. 414-1*40. (211 VM

Or-
lendo. Vende. Ceee « Õomee Cou-
tlnho, roc. 1 oitlo. jerdim neecente.
ter próprio, c/terr gredeedo al.
amplo, 3 dorme.. WC oompl. coi.
cope, deep.. éree aerv.. c/íev.. dep.
empreg.. tendo eclma 1 g«b
quintel. Cr* *000.000.00. Facilita
Infa. Av. Joio de Barroe, *34 Fe:
222.2*22 . 222.2*70 . 222 2910
. 222.8873. Creci ** «eg. 88/83
Plantêo om DomingM. (12 13 .
14 , 16 . 17) 1.68

TAMARINEIRA - R. Sllvelre ds
Cerveiho. vendo flne reeldêncls tsr-
roço Mies 8 quartM. Mndo 2 sul-
toe, *4 WCe cope cotinhe, torrefo
36x28 Crf 28 milhÔM aceite-M
opto. eté Crf 18 milhôea Valdir
Corretagem creci 844. F. 266-
4686 diariamente (17) 1.68

TAMARINEIRA - A Minhota
vende com conjugode. c/t»rreço
grad. entrada p/cerro. Mie. 3 qta.
WC comp. cm. quintel. rue pavi-
mentedo é 100mta da Av. Norte
olhe o preço 3.000.000.00. Trator
R. Coni. Portela. *0* F. 241-8*17
Creci 3*2* 112. 14. 1*. 171 1 89

( )

TBJIPIÔ - Inabl vende com do-
piex, conj. Monteiro Lobo to. lenç
c/3 qtoa. Mia cot. dep. emp.

n vordodolro privê da ruae
IntemM. pov. o urbenitedea. eepor-
toe. pteyground. eap lenç. Inebi Av
Agemenon MegeihêM, 111. PABX
231-11*4 ou Av. GetúHo Vargae.
887 f: 428-2888. Cred 323. (17)
1 60

TUIHÚ/TOTÔ - Raf. 1(1. Imob
C. Gouveie. Vend. Com c/3 qfs. 2
»' cot. Wc soe.. I.. MO... qulntsl.
'•jeede. oitôee livroo. R. Aofalt
Preço. 3.400 mil o comb. Tr. R.
Gouveie de Berroe. 128. 8. Vlata.
Fe: 211.*711 . 211.2011 Craci
1*01. Plant. e4b. e Dom. («1.14.
18 . 17) 1.80

TUIWO - A Minhota «ande tdma
a XXIII

c/terraço. 2 aalaa. 4 qta eulte. cope

- ArrocifM tem cliente
intoreseedo em comprer com
nesM beirro. d 3 qte.. eulte, do-
meia dependênciM. que aaje bom
locelitede. preferência perto do Av.
Bernardo Vieira. Sra. proprtotérioo

c/meeee «oa o eltlllfadie. 2 WC .
«berta. 1* ando

aulta o/40m1 a uma eele.
» 1*. jecaba-

Hpintura
novo e portee em cerejelie. ear
vlndo p/eecritOrto do luao. H
*000.000.00 feeWtedeajnh^B
Alberto Wendeilov 44MH

noaco PABX - 328.1774. ArrocifM
vende melhor o mele répido. Cred
3678. (17) 1.47

•ano: 2*9 4778 Cred UM. (1TI
1.67

pria. quintal, pechincha
3 200 000.00 Trotar R. Cone. Por-
tolo. *0* F 241-4*17 Creci 1*1*
<12. 14. 18. 17) 1.80

TMMÔ - Vendo ceee FeMalo-
cerde. c/03 qte. aaclala. 2 eeiee
Wc aodol. dap. emp. terreço gra-

edo. geragem p/2 corroo. Preço
* 000000,00 e combiner o 1.000
UPCa a tronefortr CEP. preet.
18 000.00 Tr Joeloe Moreee. F:
224.8813. 281.0802. Ed. BrooNer
r s/803. (12, 14, 17). 1.80

Z Ç 
TMM 

)1171 I ^

Ç 
SAB MARTIN 

} £y I WC

c^ordNn. terreço L. 2 aolaa. 4 quer-

rocdm-conetrulde. c/aelae. eatar a
terreço em L. 3 qta.. um M* MAMTNI - Ref PM »(

depondtndee. quintel, Crt 11 im-
IhÔM fecWtodM. Tret. c/ArrocifM 1
PABX: 328-1774. ArrodfM »
melhor o mele répido. Rof. 238.
Cred 3878. (17) 1.47

com é roo Joeé BonUBalo. conju-
8*da. 2 aaNe enortnoa. om.. WC

...— Ume - Vei—
i ótimo cita ê Rue Feto Demoe-

338. lot* Cinco IrmêM c/oeio.
03 .
quintel o jerdim. Preço
8 000000 00 feddtedo Tr. ê Rue
de Palme 298. 3* ond a/318
Fone 224.2617. 224 2880
Cred 847 (12. 14. 17) 147

WCb.copM.Bar 2«
WCb <
dêndee. Crt 30 odBiBoo 1
doa. Trot. c/ArrecIfoo PABX

ra» eele 1 «a. I >«1774. Terreno M.TOal* Re»roço. eeio. 3 qra. cotinhe 01 WC. I 240 Crod-3878. (17) 1J1
I Cr*

2 500000.00 Ligue d^.
: 331.3888.

11* 7*00 o 414.1***. 11*1188

•AN MARTM - IW. 12*. Imob.
C Gouveie. Vod Com. c/aaie I 4.800.000.00 è violo,
qte . WC eoc. deep aree eerv . oaa. I **» Wandedo»
quintel. jerdim. Crf. 1.800. mM um I 3RE-4778. Cred
aeu cartio da cr*dito da CÍF Tr R
Gouveie de lerroo. 128 I Viete I aalame caaa d»Fe 231-1731 231 2031 Cred. I qtoe WC
Cred 3*01 Plent elb e dom 112, I gem Inf 211-MH
14, 1*171188 I mordei 2* a aábado. 114.1711*1

Crf
bdO. rue Al-

3380. (17) 1J1

i
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. TOMM - C... 2 pi» ,c.l) 6 ato»

gda. roupu «mb 3 ulu. 2 WC to

, ciais, .«riscos, copa coí. dsp sm-

, pregada, gsrsgsm p/5 carros tsr-

,, rsno 11 «flO Aceita-es permuta por" 
.„ .pt' àt 4 qlo.. uci.it Inl. » ven-

.. dei com Eetolo Mela Fone» 221

.' ,4788 
- 222 5388 . 328 8488

u 
,112-141 1.11

( 
TORREÃO 

^
TORMAO - 12 milho», loponu

nidade). vdo ou psrmuto p/ spto B

Vlsgsm (assumo llnanclsmsnto).

ótima essa c/ tslslons, Rus Msi

Dsodoro, nsscsntt. tsrrsno IOiOO.

próprio, gsr sub-solo, 4 qtos soe. 3

WC soe (sults), ssls sstar, ssls ds

cops, érss ssrv, dsps smprsg. Tf:

326B107 328-2303 112 13.
'¦''M. 

171 1.82

TORRlAO - Arrsclfss vsnds bola

.» conlortlvll cu c/2 pav. 4 qta

{.ulu). um amb. c...|.l... lar.aco

L, vsrsnds. gsr. demaia depend

•lerdlnoda. tirr.no 13.31 Cl 23'milhou 
tecilitedoa. Traia. PABX-

325.1774. Ar.«lf.a vand. m.lhor

• mili rlpldo. Rtl. 231 Cncl-

357» I17I 1.62

ORAVATA - Ronildo MM

vsnds ou rscaba tarrano p/conte
ivíRulf.. mignlflc. ciu .m mllo

colonl.1 rVCh. Jardim do Vil. c/ple-

cina. tarraço, aala p/2 amba. lemlra.

3 qto», wu. IhiIMI. ban. toe.

cop. cot, damil. dapand. dat. p/F.

228 5437 Craol 242S 187

ORAVATA - R.l PM 350 vanda-

mos linda casa moblllada c/33 qtos

terrsço sm L, gsrsgsm p/2 estros

jardim da Invsrno c/fonts iluml-

n.d. Tirr.no c/1 ÕSOm1 praço da

ocitllo t-paite. Financiada Llgui

ago.i p/DIv. Uudo» Plulo Mlrand.

Fonu: 231 3555 ou 328-7600

uai 1.87.

c VÁRZEA 
)

VARHA - Rol PM 346 Ciu n.

prsçs ds Vériss ssrvlndo psrs rasl-
'dlncla 

ou comércio. Tarrano

c/BBBm1 llgus dlv. ussdos Paulo
' 

Ml.anda. Fonat: 231.3555,-

326.7600 a 434.1668. 1181164

VARZIA - Aminor Uno vanda

ciu am tl|olo aplranta fino acaba-

manto oltoee llvru. lardlna. gara-

gam p/trio cam» a damala dap.

Inl. 222.3948.221.6166(14, 16,

171 1.64

VAUIA - R.paua .al. 136 Imob

C. Gouvala np.»»» aacal ...Id ei 3

I qf., 2 m WC nc. cot, dap. ampr,
' 

I. urv., quintal, lardlm. Ia|aada,

praco 5.560 mil, undo 500 a

' - 1.080. mansal tr: R, Gouvaia ds

.Barroa. 125 B. Viata l«: 231-6731.
- 

231-2031 cncl 3601 pl.t ub .

.dom. 112.14,16.171 1.64

ILHA DO LilTl - Sabaatllo Or-

lando - Vanda. casa 2 pavs-, 1 '

sais 2 embs,, wc social, copa-cot..

daapsnss. éraa aarv.. dap. amprag..

gar. p/3 carros. 2* 3 qtoa sócias 1

aultal c/varanda, 1 aurltorlo. WC

aoclll. Crl 20000000,00 Inti.

Av Joio da lirrol, 634 Fl:

2222522. 222 2670. 222.2810.

222 5673. Cracl 88 Rag. 81/83.

Plantio loa domingoa. 114, 15.171

1.67

tM - Vando ou

na Rua bla Vlata

Cau Amarala. 2 tarracoa, 2 ulaa.

3 quinoa. lauital armlrloa. WC.

copa oot. dap. amprag. garagam.

Praoo 10 mllhoa. «alto tarrano

tona aul automóvel talafona no

¦pf paquano Ind. 326-9944 -

326-8844 Cracl 1113 113-14-171

PIIXINHOB - A Minhota v.nd.

ne vila da Cohab. dupla» quitado,

aic local parto do tsrmlnsl da Ôni-

bus, c/3 qta sala, cu. banhalro a

quintal sntrada p/carro todo gra-

deedo preço 1 500 000,00 T.ata.

R Cona Portala, 808 F 241-4617

C.aci 3826 112, 14. 16. 171 1.87

JABOATÃO - Ral 077. Imob C

Gouvala vando cau. c/4 qto». 2 u-

ias. copa-coi. tarraço am L, dasp

dap. .mp.ag. dam.l. dap. parmuta

p/apto. casa, carro, tarrano sm B.

Vl.g.m, Pladada ou Cand. Cr* 8

milhía», «calta piop. T.. R. Gouval.

da 6erro». 126 6. Vltta, fa: 231-

6731. 231-2031 CacI 3601 PI

tlbl.dom». 112, 14. 16. 1711.67

VARZIA - Vando 6tlm. em ta.-

raço. 2 aala.. 2 qtoa. nc. WC nc

coilnha. tarraço serviço dap am-

pregada. Financiada mensal

20.000 Tr, 231-7477 - Cilti

4462. 110. 12. 141 1.64

JOAO PI8BOA Sabaatllo O.

Isndo vsnd Prédio cldsda ds

Bayeux c/35-OOOm1 msrgsm BR

101 ssq. Aeroporto Cr| 130 ml-

lho» Facilita Inft. Av. Joio d. Bar-

ro» 834 F. 222-2522 222-2670

222-2910 222-5673 Cracl 96 rag

275/82 Plantio 10» domingo. II2.

13, 14, 16, 171 1.67

NA2ARÍ OA OM - Wl PB
443 Vandamo» anganho c/157Ha.

c/6000 toneladas da cana Eaee-

Isnts casa granda c/égua, lui, tala-

fone, 2 rios psrsnss. ate. A 1 Km

do Centro da cidadã. Llgus dlv.

uudo» P.ulo Miranda 434.1669.

328.7600 231.3665. 11811.87

TORTO OI «.ALINHAI - PM

276 Eactlanta cau no malhor tr.-

cho da praia, parto da caaa do Go-

vamador praço da ocasilo mslorst

Informações c/Psulo Miranda Oiv-

Jt.do» Fonaa 231 3666 -

3267600 . 4341668 Plantou

dllrto. atl 21 horu. 1181 1 67

AFLITOS - Suap. Imòvala.

Vanda prtdlo ./pllotla. alav. aaq

da alum. anodlaado. .tulalo da I1,

am pedrdoe atuala da pln ao tato

na cot. a bandalro. Edf. Galalo

Plantio no local ou inform paloa

fonaa. 2316031. 361 1448.

431.2666.1171 Cod. 3 1

( MESMOS )
APOOADOI - Dlv. Uudoa Paulo

Miranda - PM 469. Vanda apf no

4» andar, c/ula. 2 qf. a dam.lt

dapandlncla». alavador, ítimi lo-

cilluclo. Poupança am 10 mau».

Flninclimanto p/Banort». Llgua

agora 231 3566 - 326 7600 -

434.1689. 1161. 2.2

APOOADOI - Ed Cona do Sol

Parto do Sarganto Woll a»calant.

sesbamento Poupsnçs mínima

Manaal Crt 6000000. 02 qua,

tos. sais, varanda, coilnha apro-

ds lençemento Int

Paulo Mir

PRAIA Dl ITAPUAMA - Vando

ótima cães qussa Beira Mar. por

apanaa Ct 3.500 mil. acalta

erro. talafona. ate. Tr. 231.6014

Caaaforta Imob. Ral. 483, diária-

manta 112. 14. 18. 171 1.67

OTIMAI - Cau. dupla» am Ma-

ria Farinha psra veraneio Prsço

fi«o em 10 mesas Ligue Psulo

Miranda- Fonaa. 434.1689 ou

434.1817 (161 1.17

•IRINHAM - Rabllo Im8v.ll.

Vsnds linda caaa s 100 metros do

m.r toda moblllada ç/2 tarraço..

1.1... 3 quartoa. garagam toda gri-

daada. tarrano 13»35. Praço 3 mi-

lho», Tratar noa fonaa: 338.1416

ou 339.3661 ou Av Maac da Mo-

riu. 2314 Imblrlbalr.. Crecl-467.

1171 1.67

TAMANOARl - Linda cau am ti-

joio aparenta c/uma éraa da 2100

mta. 7 garagana, 7 qtos, a damaia

dspsndénclss peçs datalhsa pelo

fona: 231-6014 Cautona Imob

Ral-473, dlarlamanta. 112. 14, 16,

171 1.20

APOOADOI - Sabaatllo Ortando

Vanda apf rua Enrltor Alvará Un.

com varanda, ula L 3 dormitório.

I tulta alc.tlfado 2 WC complatot

cotinha Iraa da urvlço com lavan-

daria dap. da ampragada, garagam

Crt. 7 496 515,00 ficilltidoa Inla:

Av. Joio da Barroa. 634 Fa: 222

2622-222 2670 222 2910222

5673 Cracl 96 Rag. 4983 Plantio

ao»domlnqoal12. 13. 14. 1712.2

¦OA VIAOIM - "al PM 450

Oiv Ussdos Psulo Mlrsnds. Eice-

lenta apt* na Av Boa Vlagam c/va-

randa. 3 qts.. .suite) coilnhe, c/-

despensa. sub-solo. parto dr Jan-

gadeiro ôtlmo preço Confirme pe

lot fonu: 231 3565. 326 7600.

434 1669 1181. 26N

•OA VIAOIM - Apf Cul. p/2

ambientes, 2 qusrtos c/armérlos

embutido, coilnha ampla dsp com

p/amprsgsds. garagam privativa

csntrsl ds géa, praataçlo 43 mil.

Fonaa: 231-3666 ou 326-7600

1161 2.8

¦OA VIAOIM - PM 204 Apf ei-

aala p/2 amba. c/var. 2 qta. c/a.-

mlrioi amb. cot. amola c/atula|oi

dacorado atl o tato. Iraa da ur-

viço, dap. p/ampreg Central de géa

a garagam Inf: Fi: 231-3556 -

326-7600. Dlv d. Uudo. P.ulo

Miranda. II61 2.6

¦OA VIAOIM - Llgua 326-7800

a paea formações aobra o Edf. Fa

biola. apto parto do lompnço

Mercado Padaria. Farmácia. Banco

Igreja, rsstsursnts, Fsls com o Cor-

.ato. da Paulo Miranda. 1161 2.8

APOOADOI - Vanda-u apf

novo próximo ds Est. dos Rsmé-

dloa. t/c v.undi 2 qt., aociaia.

banh. toe. Iraa da urv. banh p/am-

prag.. Financiado c/60 da tinal.

prnt, da 60 mil Tr. c/Jóalu Mo-

.aaa. Fona: 224-6613 a aoa do-

mlngot.F. 261-0602.112. 14, 171

2.2

IRapaaul - Ro-

nstdo Teixeira vanda duplex pró-

ximo ao mar c/sala p/2 smbientes.

terrsço smplo. coí.. dap. qto. ra-

v.r.lv.1. ban. Iraa urv. Pav. Sup:

hall, 2 qtoo. aoc. banh. aoc. va-

..nd.. uldo p/e.ndapa. Datalhu

p/Fon. 228-6437 Cracl 2426

110. 141 1.67

, VARZIA - Raf 136 imob. C. Gou

vela vend excel rssid c/6 qt°s, sl.

. WC nc. cop. coí. daap. dap amp..

I. serv, terraço, quintal, jardim tsr

rano c/ 200m' r. asfaltada, prsço

13 mllhoa» I vl»ta parto d» UFPE

¦caito llnanc. 1. .. Gouvala da Bar-

.oa. 125 B. Vlata I»: 231-6731
* 

231-2031.crecl3801 plent.eebe

dom. 112.14,16.171 1.84

' 
q. al, . 1. WC aoc. dap a ¦ araa

•rr*

AFLITOS

., lajeada, quintal. i..dlm. P.a.t.

20 mil. Sinal, 3 milhões, a comb.

T.. R. Gouvaia da Barroa, 125. B.

. yiita. Ft: 231-8731. 231-2031.

Creci 3601. Plant. séb. edom. (12,

„ 14. 16. 171 1.64

'VARZIA Ral 134. Imob. C.

Gouveia. Vend excel Resid. c/3
"' 

qts , saia, coí. WC, aoc, desp. área

•'serv, quintal, jardim, lajeada, sala

1 em 
"i". ce<âmic;a. etc. Preço. 5

milhões a vista ou a comb Tr H

]. Gouveia de Barroa. 125. B vista.

ÉFa: 231 6731. 231 2031 C.aci.

.'3601 Plant séb. e dom {12, 14.
' 

16. 171 1.64

í ««RSOSLOCAIS

ABRIU LIMA (Tlmbòl - E«c

- i aau I Rui 31 Marco. 35. conat

.' ' 
tarrano 16«31. tarraço 1 3 qfa.

" 
2 aala». cotinha, WC aocial. C«.

: d Igua ICompau a poçol P.aço

m ' 
2-600 mil é combinar Inf Nodja,

r' "Cracl 1 342, Rua da Aurora 295,
' 

W506. Fon.: 231 6772 112. 14,

•- 16, 171 1.67

APIPUCOt - Sabaatllo Orlando
. Vanda Cu. tar próprio, c/ula

. ampla. 2 dorm... VVC eompl.. cop.-
¦ ¦" eoa.. torr. p/2 cerroe dsp empreg

. Crt 5.000.000.00. Inl. Av Joio

.- da Barro.. 634 Fa: 222.2622

2222570, 2222610 222 5673

Cncl 96 Rag. 51/83 Plantio aoa

Domingoa. 112. 13. 14. 15. 171• \m ^^
'. 

APIPUCOS Vendo lind. caaa
'com 

2 geragens, 3 qtos (sultei,

copa coí dep empregada, érea de

14. 16. 171
' 
'V67

. APIPUCOS - Sibutllo Ortando -

. Vsnds. casa R. Buturlté. tar. pró-

prio c/3 .mpl. ala. 2 qf.. WC

compl. copa-epr. terr. p/2 carroa.

dap. amprag.. Crl 6 mrlhoae. Infa.

. Av. Joio de B.rro. 834 F.

222.2622. 222 2570. 222.2910

222.6673 Craci 98 .ag 51/63

Plantio ao. domingo. 112. 13 14

. ,16. 17I 1.67

APUTO* - A. melhore, oferte,

estéo com s Dlv Ussdos ds Psulo

Mlrsnds. Nlo percam tampo. Ligus

psra quem tam o maior nútnero de

ofertas nos melhores prsços. Fo-

ne. 231 3556 ou 326.7600 Pl.n-

toes diários sté és 21 horss.

118121

APUTOS - Ante. de vender uu

imoval entregue . quem entenda

do ...unto. Dlv. Uudoa P.ulo Ml-

..nd.. F.: 231-3666 ¦ 326-7600

IPIantoe. dilrio» atl Ia 21 hl) 118)

APUTOS - Edt Bsmo - (Rspssss)

prldlo com 2 elev. ga.agam va-

..nd.. apf da frente, c/3 qfa

laulte) c/armlrlo» cot. c/detp a da-

mal» depandanclae. Poupinçi em

10 mssas fixa. Prsst. BB mil. Inf,

Nodi» - Cracl 1342 - Rua Aurora

295 t/506 Fona: 231 6772. 2 1

APUTO* - Suapa Imòvala - Tam

como aplicar nu FGTS, com flnan-

ciamento garantido num dos ms-

lhorss aptoa. dos Aflitos. Nlo peres

tsmpo. Procura-nos. Inform, pelos

lonaa. 231-6031 - 361-1446 -

0063 - 431-2686 - 2691 Cod

2.1 1171

APUTO* - Antenor Llno vanda

Apt* Rua do Futuro, 3 qtos. (sulta)

todoa c/armlrloa amb. lavabo, ula

p/dola amba. cope-cotlnhe, daa-

penta. Iria da urvlço a damala

dapa. Infa: 222-3848. 221-6186.

Raf. 192. 116, 171 - 2.31

APUTO* - Antenor Uno apf vi-

rindi. WC aocial. 2 qfi MM,

elevador garagam no eubMlo a da-

mill dap. Inl. 222.3941.

221.5196. Raf. 190 114, 15, 171

2.1

APUTO* - Albarto Qualrot vende

apto 1* andar, ula c/40m', 3

quartos c/armérloa embutidos, 3

varandaa. 1 Wc aocial. cot. nula-

|ad. itl o teto. dep. comp. emp. in-

terfons, prédio pilotis, ótimo acs-

b.monto. Crt 10.000.000,00 feci-

uudo». Inf». ru. Albarto W.nder-

ley. 44 ou pelo lone: 288.4776

Ceei 3368. 1171 2.1

APOOADO* - Ba.roa Correia

vende no Edf. Pstricia aptos, c/vsr.

•ala. 3 qtoa. aoc. lauital cot. Iraa

ds ssrv. dap. compl. p/emprag. WC

aocial. Inl». p/lona 231-6046 creci

976. 11712.2

¦OA VIAOIM - Faça um bom

negócio compre durante a constru-

çlo ipto c/02 quirtoi «ult., dap

de emp. Iru dl urvlço. 02 .ptd»

p/.nd.r. Apto c/mil. da 90 mta 2

da Iraa útil. Elevador. 06 andaraa

Edf Lagoa do AMatl Inf. Plulo Ml-

rand» t. lul 326-7600 1181 26

¦OA VIAOIM Rei 217 Apf a

sais 2 qts s demsii dspendénciss

no melhor trecho ds Cons Aguisr

P.eco Crl 4 600 000 00 em pleno

dlrsto llgua Dlv Ussdos Psulo Ml-

randa 231 3656 e 326 7600

1181 28

•OA VIAOIM - Dlv Uaadoa de

Paulo Ml.anda - Ral. PM 377

Vende ótimo spt* c/3 qts (sults)

prédio c/elevedor • plscins. no B*

andar c/70% financiado o restante

facilitado Llgua egora p/326-

7600 231 3666 • 434 1669

Paulo Miranda vende mais répldo s

malho. 1191 2.6

¦OA VIAOIM - .aaoaa intellgen-

tas procuram morar psrto da tudo,

como: Marcado, Super Mercado

Padaria. Farmácia, Banco. Reatai,

rante, Trsnsports. Colégio ate Li-

gua 326.7600 e peç. lnlo.m.çò.»

•ob.» o Edf. Fablola. 1161 2.8

¦OA VIAOIM - Vendo apto novo

é 30 mts do mar c/finlssimo acaba

manto c/03 quartos aulta, 02 sla-

vadorea. garagem, no aubnlo. Inl

Paulo Miranda, t. wl 328-7600 i.

cantro 231-3666 i. norte 434-

1817 11812.8

¦OA VIAOIM - Vendo apto novo

c/sala var. 03 quartoa, sults, fino

acebamento, garagam, tubnlo.

ssm comprovsçlo da randa. inf.

Paulo Miranda, t. nl 326-7600

cantro 231-3665 t. norte 434-

1817. 1181 2.8 

APOOADO* 
- Orla Vd. apf, R.

Jolnvlle. 3 qtoa. wlte. poup. 2 ml-

Ihòea facll. praat. 31 mil. Fa:

326.8867/ 6871 Cncl 803. 114.

171. 2.2 

APUTO* - Antenor Llno vende

Apf 3 qtoe. (aultal, varanda, ula

o/dol. amba. copa-coilnha, du-

panu a dapandlncla da ampr. ga-

rador, gés centrei, duas vagas no

tubnlo Infa: 222-3848, 221-

5196. Raf. 176. [16. 171 -2.1

APUTO* - Vanda apertemento na

Rua Amélia, 137 sob pilotis slsvs-

dor interfone. gatagam, ula 2

quarto., aulte, wc aocial. coilnha.

dap. comp. pteço Crt. 7900 mil.

Inf. Nodle Crul 1342 Rua da Au-

rota. 296 a/606 fono: 211 5772

APUTO* 6l.roa Correia vande

no Edf. Luciena apto. ovai aala, 3

qtos. (sults). WC soe. cops. cot..

érss de sarv. dap. compl. p/em-

preg. 2 vagas ns gsrsgsm subsolo.

Infa. p/lone 231-6046 creci 975.

1171 2.1

^ BAABIUT - Rape»»» Ral 126

.. Imob. C. Gouvaia. Vend casa c/3

- qtoa. .1. cot WC nc I. nm te.

riço. qulnt.il. Iltdlm lajeada c/Cia-

tema Prett. 16 mil. Outr. Raf

123. Tr R. Gouveia de Berros 126

B Vlata F. 231-8731 231-2031

Cracl 3601 Plant. alb edom 112-

14-18-171 1 67

- Ssbsstiáo Or

lando Vsnds. Casa terr sl 2 imb.

WC acompla. col Iree urv . c/lav

entrada p/carro. I.ea p.lveli Ct

1 700 000 00 facilita Int» Av

Joio d» 8a.ro. 834 F. 222

-6222. 222-2570. 222 2910 a

¦ 222-5673 Crsci 98 Rsg 2B/B3
' 

Plantio ao. domingo. 112. 13. 14.

• 16. 171 1.67

CAMARAOIM 
- Sebe.tilo Or-

jando vande grania Aldeie Km 2 e

3 com 70x42 Compeu. Celpe

., terr Isisr com mess bilhar, cass

morador, vigia, dap . emp. lavanda-

ria 200 mmmm mmm me 2

smbísntss 3 quartos 1 sulta. 2 wc

tarrano sarv lavanderia. cr|

22000000,00 Inla Av Joio da

Barroe. 834 F.: 222 2522 - 222

2670 222 2910 222 5673

Creci 13/83 112. 13. 14. 16. 171

167

CAMARAOIM ¦ Repeeu ref

101 imob C. Gouvale vand caaa

o'3 qft li WC aoc cop cot tar
' 

raço. dap emp. I urv. leleede oi-

tòaa llvru. quintal, lardlm praat

10800 tr ¦ Gouvala da Barroa

125 6 Vltta fa: 231 6731 231

2031 ceei 3601 plant ub .

AFLITOS Suape Imóveis Venda

um .lua mais lu.uoso» Edf c/ula a

coi espaçosas, atulejo no ba-

nheiro e na cor WC port, elet. Io

cal p/ann. emb nos qt°s. Plantio

no local In.ormscôes pelos Fones:

211 5031. 361 1448/0063.431

26B5'2691 1171 2.1

AFLITO! Suape Imóveis Vende

iir.ntic s pilotis, elev esquadrias de

alumínio anodiiado aiulejo ae 1'

na SM e no banheiro Edf Galeào

Corretor de plantão no local. In

Iram. pelos lones: 231 5031.361

1448 0063 431 26857691 1171

2 

AFLITOI Suape Imóvei» Tem

como aplicar seu FGTS c/financia-

mento garantido num dos melho

res aptus dos Aflitos. Nâo perca

tempo procure nos agora mesmo

Inform pelos Fones: 231-5031.

361 14487 0063. 431-

2685 2691 II 71 21

APUTO* - Vdo. òtlmo «pto c/2

qts soe, acarpstados. sais csri-

mlc. vlrindl. !• ind. prldlo aacal.

c/2 .elevad garag, nbulo. Inter-

fono. lardlna. prò». collgloa. 8. Luli

s Osmaa sito R. Futuro, ôtlmo ra-

p»»u ligue 231 5406 17 10. 141.

2.1

APUTO* - Suepe Imoval. vanda

prédio ti pllotie. elev. aaq de alum,

anodlaado. «uldo da t». am pa-

drou atuala da otn ao «ato na cc»

banhalro. Edl Galeão. Plantio no

AFOQADOt 
- Antenor Llno

venda apf c/2 qf. ula. todoa oa

quanoa c/armlrlol imbutldoi, co-

ilnhi eiermlrioe, garagam no pilo-

tia. alavador urganta. Inl.

222.3146. 221.5186. Ral. 174

M4, 15, 171 2.2

( ÁGUA FRIA 
)

AOUA PRIA - Inabl vande Conj

Dois Irmãos pronto p/morar. R. Ze-

ferino Agre ap. c/ula. 2 qtt. dap.

amp. veranda. coí. qtt. alcat. prut.

46.720. renda 162 mil» flnane ga-

rant. Apepe, entr. imedlet. Inabi Av.

Agarnenon Magalhlaa. 111 PA8X

231.1194 ou Av. Getúlio Va.gu.

967 F: 429.2898 C.eci-323 1171

23

C AREIAS )
AR IIAt Recanto venda apt* no

conj. residencial Inocoop Av. RecHe

c/ula. 3 qfe »oc». dopd» de em-

pregada, co/inha, érea serviços,

tudo de primeira. Detalhas na Av

Cona Aguier, 622 It: 326-1520,

326 8524. Pequsno sinal smplo li

n.nciamento. .eg. 190 19,12,141

¦ VIAOIM • Vendo apto novo no

centro da B. Vlagam, c/fino acaba-

manto c/ula p/02 amb. va.. 3

quartoa. aulte. dep compl. gera-

gam aubeolo Inl. Peulo Miranda 1.

aul 326-7600 a. cantro 231-3665

e t. norta 434-1817. 1181 2.6

¦OA VIAOIM - Vanha morar no

melhor local da Setúbil. adquirindo

o Edf. Gardênia c/03 quartos

Isultel, varanda, ampla sala asaoa

lhada. coilnha. WC nci.l. dap

p/empregada luxuoso Hall socisl.

estacionamento p/autos, interfone

antena coletiva s sinda mais ms-

Ihor preço por metro quedrsdo sm

Boa Viagem. Inti Pelo» Fa: 221-

0961 231-3555 326-7600

434-1817 1181 2.8

¦OA VIAOBM - Voei quar um

spt* 02 qusrtos reversível psrs 03'

Em Boe Vlsgsm? Com spenas 08

andares s 04 sptos por sndsr? So-

brs pilotis s com elevador a além

de tudo com poupança flua. 0 Edf.

salinas lha ofersce tudo Isto a mais

slgums colss. inf. paios Fonss

221-0961 - 231-3555 - 326-

7600- 434-1817. 1161 2.8

¦OA VIAOIM E.celente >e

PSSBS Rus Ps CsrspuCCiro próx

Domingos Fsrreirs transi conti

Apepe ât apt 2* and latersi naac

prédio c port eletrônico pilot 2

eleva garagem ssllo 2 amb 3

qtos soe arm emb 2 WC Isultel 2

ôt coí c/desp érea serv. deps

compl Minhe pane 7 500 mil 190

dla.l S.ldo n. Apape 4 milhoea

p.aat 50 mil T. Ft 326 8107

3252303 M2-13-14 171 2.8

I. VIAOIM - Atençlo - T.anaf

contr em ORTN, em .pene. 4 .noa

de eapet spt» 5* end» tamanho gi

jante Rus Frsnclsco Cunha pilotis

alav vsr p/2 csrros salêo gigante

c/l 1 mts de compr 3 ótimos qtoa

nea - Iraa urv 2 WC leultel cope

coi snorme minhs psns 8 mi

Ihôes recebo spt0 3 qtos menor

valor aaldo 111 mllhòoel p.aa.

atual 260 mil T. Fa 328 8107

326-2303 112-13-14 171 2B

¦OA VIAOIM - No Edf. Gardênia

voei eneontrerl um eacelente 03

quartoa (aultel ula am eeeulho.

WC Social, dap. p/empragada. va-

.anda panorlmlcl. 02 elevedorea e

estacionamento p/autoa, com uma

pequena poupança a financia-

mento garantido. Informaç&e. com

Paulo Ml.anda. 221.0861.

2313656. 326.7600 ou ainda

434.1817. 1181 2.6

¦OA VIAOIM - Olv. Uudo. raf.

PM 366 vande aptoa entra I Nlve-

gemei e Cona. Aguiar c/2 qto.,

prldlo antigo por apanaa 6.5 ml-

Ihòei. Nlo tam BNH Ligue agora

pari Paulo Mira ¦ fon»

328.7600 - 2313666 1161 2 6

- Edf. Ernllla Lo-

paa. 04 quarto», apf novo frente ei

mar, finíssimo acabamanto, 02 ga-

ragana. Vendaa Paulo Miranda.

Zona Sul Fone: 326 7600 11812 8

APLITOI - Vende-u aperta-

mento na Rua Amllia 137 i/pllotll

elev. Intarfona. garagam. ula. 2

qtoa. lauital. WC aoc. cot. dep

comp preço 7900 mil. inf. Nod|a

crnl 1342 Rua Aurora. 296 t/508

fone 231 -5772.112 14 16 1712 1

APUTO* - Vendo 2 fino» apto»

undo 1 cobertura. Crl 22 a 20 ml

lho.» Boa Vltte epto Crl 7 mi-

Ihòea. Qraçai 2 eptoa Crl 8 e 12

mllhoaa. Rourlnho aptp. novo Crl

12 milhões tsm financiamento Ta-

marinslrs apto. Crt 5 mllhóes

Cass Amsrsls 2 aptoa. CrS 4 e 5

milhões. Valdir Corretagem Creci

844. F: 266.4685. 1171 2.1

APUTO* - Vendo òtlmo» ipto».

t/tm)t - '.tos. tau!t*l

WC cot. dap empregada. Iraa de

urvlço. pllotlt. elevador, etc. Tr.

2316014 Ceutorte Imob Rei

465 diariamente. 112. 14. 16, 171

2.1

AREIAS Recanto vende apt0 no

conjunto residencial Inocop Av Re-

cife c/sala 3 qtos soes. depds. de

emp.agada coilnha are. aorvicoa

tudo de primeira Detalhea ne Av

Cona Águia., 622 Fa 325 1520,

326 8524 Pequeno sinal amplo fi

nanciamento Reg 190 19, 12. 141

2 4 
^^^^^

( ARRUDA J

ARRUDA - Vendemoe apue, Ed.

Luclene, pronto p/morer. com fl-

nanelamanto garantido, ula. 2 a 3

qto». verenda etc. I rue dn Moçaa,

642 parto de tudo. Plantio no lo-

cal ou paio Fona: 222.5728. Von-

daa. Imob. Petronlo Mlnnda. 1171

2.6

¦OA VIAOIM - Apf c/ ule p/ 2

emblantes, 2 qtos. c/ armários sm-

butidoe. cot. empla, dap. ei empre-

gsds complsts, garagam privatlvs.

csntrsl de gás. praataçlo CrS

43.000.00. Ligue p/ Fonei:

231 3655. 326 7600 1181 2.6

¦OA VIAOIM - Se voei quar um

dois dormitórios ds sito luxo em

Boa Viagem, com sults, sala sssoa

lhads, WC socisl c/siula|o deco-

rado. vsrsnds, depandancle com-

olsts p/empregada, porteiro eletró-

nico e ainda prestações Igual a um

alugual, fala conosco a indicare-

mos o Edf. Ewsld August. Infs. com

Paulo Miranda Fa: 221-0961

231-3656 326-7600 434

1817. 1181 2.8

¦OA VIAOIM S. voei .atl

procurando ums oportunidade ds

comprar o ssu imóvel ligue dlv.

uudoa P.ulo Mlnnda que tem

centenas da repasses com presta

çlo menor ou Iguel e um alugual.

Fonae: 231.3566. 326 7600 e

434 1689 I18I2J

¦OA VIAOIM Suape Imuve.»

vende us melhores apartamentos

de 02 e 03 qtos em Boa Viagem

Prontos p morar Informações pe

los lona» 231 5031 361 1448

0063 431 2685 2691 1171 2^

BOA VIAOIM Suapa ImOvare

comprovado de renda Informa-

côes pelo» lone» 231 6031 381

1448 0063 431 2685 2691 1171

2 

¦OA VIAOBM - Suap» Imóveis

vende excelente apto perto do La

cado- c/2 qtos ótimo acabamentos

espaçosa Informações petos fones

231 5031 361 1446/0063 431

26852691 1171 28

BOA VIAOIM A..ecile» I»

ótimo epto 3 qt» e.m emb •»l» 2

amb vsrsnds demais depend pré

dio c. elevedor repesse Caixa Econ

proprietário aceita telefone ou ter

reno no negocio ssido a combinsr

Boa oportunidade Trat c/ArrecIfea

PABX 326 17 74 A.racif.» vand»

m.lho. . m.l. rlpido R.l 34b C

3579 1171 28

¦OA VIAOIM Suapa raio.au

pld coi depend MRsfl v e"U.reg

Compre agora o seu imóvel Peça

Inlgrm pelo lonee 231 5031

431 2691 2685 361 00963

¦OA VIAOIM - Anecilee vende

apto andar alto, rua Setúbal c/ter-

rsço c/pisclns privativa, duas saias

4 qts (um sulta). arm. emb cera-

Ialra. cot. belleelme vlata pano.1-

mica Cl 24.9 mllhoaa Repeeu

Econômico Negócio urgente mot

vlegem. Tret. PAIX 326 1774. Ne-

gócio urgente motivo viagem Raf

348 Crnl 3679. 1171 2.8

SKêfl aplique o seu FGTS RUffl dos

melhiirrts aptos de Boa Viagem In

formações pelos fones 231 5031

361 1448 0063 4312685 2691

1171 28 ;

¦OA VIAOIM Bar.,,. Corteie

Vende no Edf Rogério Hamilton

Prédio pilotis ultima unidade Apt"

ttm eala. 3 qto. .oc lauital 2

WC aoc coí l.ee d» um dep

p/empreg Infs p/Fona 231-0046

Ceei 9766 1171 2 8

¦OA VIAOIM - Atançlo Vdo

Rua dos Navegantes 2 apfs am

bos prôi üthon Palace o .• Ca-

>ev 5* and pilot ger privat 3

p mar O prédio fica na Naveg de

lado do mar outro 3 qloa t WC

ii grande coí depe p.iot gar

priv 1* and. lalerel Preço Crt

11 5 • 9 milhte» I viata T.ete.

326 8'OÍ 325 2303 113 14

171 2 

¦OA VIAOIM Financ 12 mi-

lhô»a.8 5N.veganle»237F 221

5016 112 141 26

(OA VIAOIM - Arreclfea vende

ótimo apto c/3 qta todos carm

emb Isendo um suite) WCb socisl

counhs c/otuieio até tato dep

complet empreg área ssrviço Cr$

8 milhoea Trater c/Arraclln. PABX

325-1774 A.recllea vende melho.

e mel» .Ipldo Rei 356 Ceei

3579 (171 2.8

BOA VIAOBM - RH PM 422

Vendemoe apf c/3 qfa. sala am-

pis, varandlo, copa-coilnha s ds-

msls dapandlncias. Praço de oca-

>llo. Llgu. Olv. Uudo. Paulo Ml-

randa Fona.: 326.7600.

231.3556. 434.16B9. Plantio dli-

rio Itl Ia 21 horu. llll 28

¦OA VIAOBM - Arrecllee venda

axc apto rua dos Navegantes, c/2

ul... 4 qt. aulta WCb aocial. coí

grande, demais dependências apto

de frente sndsr alto Oportunidade

única. Base Crt 18,5 milhões a

combinar. Tratar c/Arrecifes PABX-

326.1774. Arrecifes vende melhor

s msls rápido. Ref 363. Creci

3579 1171 2.8

¦OA VIAOIM V

epto c/versnda eala. auiia qtos

dap empregeda pilotis siev mter

lon. .nt coletiva, etc T, 231

6014 Casaforte imob Ref 491

diariamente 112 14 W, IWM

•OA VIAOIM Vende Apf

querto aal» locll nob.» Slnel Cl

146 000 00 linencf g».»ntido

Fona 231 8014 341 5106 Crec.

4266 112 14 16 171 2 8

BOA VIAGEM

Ultimas Unidades

Poupança Fixa

¦OA VIAOIM - 61..01 Correia

Vsnds no Edf. Alexandra. Prédio pi-

lotl». apf c/»ale, 2 qtoa. aoc. WC

aoc. I.ea de urv dependlncia»

Infs. c/o corretor de plsntlo no lo-

cel ou p/Fone 231-6046 Creci 97E

1171 2.8

¦OA VIAOIM Arreclle» vende

spt» luno ns Av B Vlsgsm a ssls 3

smb. 3 qts. sendo um suits lu-

kuoss coilnha. demeis depend

Pllvground. Melho. t.echo de

prsls Cr| 27 milvôes s combinsr

T.et. Peb« 3261774 A.iecilea

vende melho. e mela ilpido. Rei

343 ceei 3679. I 17. «I 2.6

I. VIAOIM VlUo vende epto

c/sals ampla 3 qtos. soe suite,

coí. 2 p/ender, 2o sndsr etc Crl

12 mllhoee ainal 3 milhões facilite

dos restante finec Banorte prest

65 mil t.ete. lone 224-2699 c.ecl

129_0 W 
^B

¦ .VIAOIM Vlalo vende aperte-

«os Andslécia Tiradentes Edf

Grego Vânia, Afonso D Henrique

Sergõvia Portugal Manuel de Brito

etc. Inla fone 224-2899 ceei 129

1171 28

¦OA VIAOIM - Edl Vlvlan Apto

novo c/3 quartos, suite, dep. am-

pregada, eacelente localliaçlo

Praço mel» bal«o da B. Vlagam.

com flnenciemento em 16 enoa.

Vendee Plulo Miranda. Z Sul.

Fona: 326-7600. Centro 231-

3655 2. Norte. 434-1817. llll

28

¦OA VIAOIM - Edl. Fllvii Ha-

lana. Apf novo um financie-

mento. Plano direto sam compro-

vaçlo de rendi, c/03 quirtoi.

¦ult» ullo. varanda dap. emp 02

elevadores s gsrsgsm no sub-solo.

Inl. Filial Zone Sul de Paulo Ml-

rande 326-7600 - Centro 231-

3555. Zone Norte. 434-1117. llll

2.8

APUTO* - Vendo òtlmo Ipf com

sala p/2 ambe 3 qtoa., WCs, cops-

cot. dap. empregada, érss de ssr-

viço. lavsbo pilotis. snt coletiva

Tratar: 231-6014 - Ca.elorte

Imob Raf 478 dleriamsnts II4,

16, 171 - 2.1

CAMARAOIM 
- Vendo caee c/2

qtoa. ula. copa. coilnha verenda.

«raa da urvleo parclelmente refor-

mada Preeo 35 mllhoae ecaito

carta de e.edlto F 222 8044

Cracl 3792 112. 14. 171 1 87

. - A Minhota vanda

. nnde cau lunto ao ectaglo Paula

Frandnate ell ealu, 3 qtoe cc

banh ate área da tarrano 800m'

vlalo pinorlmlM praco de oce-

ailo por motivo de vlegem Tratar

R Cooe Ponele. 809 F 241-4117

Craci 3128 112. 14. IB 171 ' 87

O - A Minhota vsndo aae

__ja lunto da Farmácia, padaria a

outras casss comerciais c/jardim.

tarraço 3 qte. WC aoc copa cot

quintal grende c/uma caaa nos fun-
' 

dos Tratar r Cons Portala 609 9.

241-4817C.eei 3826H2 14 16

171167

I Imóvei» -AFLITOI

cidl purt eletr local p inform om-

bulido Plant/to no local Inform

pei,. lonea 231 5031 431 2685

2691 361 0063 1448 1171

APUTO* Edf Barlo de Conten

das vendo fina cobertura tipo du

plex vsrsndas saiss 6 quartos

ssndo 1 aults. WC cops coiinhs. 2

qsrsgens ainal Cr$ 16 milhôsa rss-

tsnte |é finenciedo sm p/Crf

78 000 00 Valdir Corratagam.

C.ecl 844 F 2684886 diária

mente. 117WJ

AFLITO - Edf Villege fica n. pr.ee

ds Jsqusirs vsndo fino spto vs-

randa sais 2 smbisntss 4 quartos

•oci.l. undo 1 aulta. 2 WC ao-

ciais qusrtu a WL ampregeüe,

cop. cotlnhe, 2 garagem Cr| 20

milhóae. Veldi. Corratagam Ceei

844 Fone: 268 4688 dlefiemente

1171 2.1

APUTO* - Vdo. Eac Apf 1» end

um elevado., na Rua da Angu»

tura. com sala am 2 ambientas, 2

querto. wc. WC eoclal. cotlnhe.

dap. comptsts, Iraa aarvlços, gars-

gem no piloti.. BB» loollieçlo

bairro nobrs, pço. para vsndsr ur-

gente Crl 3 000.000,00 ¦ vl»ta

Trater: Rua Dilrio da Pernimbuco.

21 c/21 -Fone 224-6386 1171 -

m finan-

- Sebaatilo Orlendo-

Vende Read rac 2 pava len

.MO, grad. placlna 5»8 terr L

t m», 3 dorma c/erme embe leultel

«W 2 WC compla oopa eoa
' 

Iraa earv.. c/lev. dap amprag

grg MA. eletr c/paq cau dentro

do tan Crl 28 Mm>6M FaclHta

anta Av JoAo d» Barroa 834 Fa

222 2622 2222670 222 2110

, 222 8873 Crad 88 Rag 58/83

Plantio aoa DomlngM 112 13

14 II. 171 117

; MAVATA - mmmm Ron*do

Teteeke vanM cau r»/Ch Alpma

• 
c/ula eatar/lantat 2 terreçoe 3

qtM aoc. leultel. erm embt ben

»eac cot Iru ur dap ampra

I «ada lardlm quintal MoWiade m

clueive teeHone Sa«o »Apeoe

,' Oot p.Fone 221 5437 C.ac.

2426 110. 141 l 67

AFLITO! Suape Im6

.umoapl.ca.uuFGTS

uamento garantido num dos me-

lhores aptos dos Aflitos Nio perca

tempo procure nos Inform pelos

lonaa 231 5031 361 1448 -

0063 431 2685 2691. 1171

2 
Jl

APLITOI Su»pe Imóvel. -

TXEM COMO APLICAR SEU FGTS

c financt" garantido num dos me

lhores aptos ptocurénos Inform

pelos lone» 231 5031 361-

1446 0063 431 2685 43"

APUTO* - Apertemento no Edlfl-

cio M» Carolina I Rui Amllli 137

fpilotl». elev. garagem, ule 2

qtos sults, coí., dap compl, sesi-

temo» carta credito Inl. Nodie

Creci 1342 - Rue de Auto.e 296 -

ule 506 Fone 231-5772 - 112-

14-16-171 2.1

APUTO* - SuaM Imóvell. vanoa

prldlo a/ pllotlt, alav aaq da alum

enodiudo atulalo do 1* am pa-

droea atuala do pleo eo teto na coí.

a banhalro. Edl Seleto PUntlo no

local ou intoirm, pelos Fonas:

231.8031. 361 1448. 431.2886.

1171 2.1

ARRUDA - Tropical vande cau

duplaa. c/eele p/2 emb. 3 qtoe ao-

çlale, WC eociel. cotinha. Irae de

urvlço, deMnd. de emp.egeda

complsts. Praço Crt 1,800.000.00

s combinar, acelta-ee carro, tar-

reno. Preet Crl 39 000,00 Tratar

paloa fonu: 228.1277 e

227.0272. 2.6

( 
BEBERIBE 

)

¦¦BIRIBI - Bar.oa Correie BC

331 vende ipto. no con|unto reli-

denclel Joio Plulo II. Apto. c/».la.

3 qto.. aoc WC aoc coí. Iru de

urv WC empreg e eateclona-

manto. Inlt. p/lon» 231 -8046 creci

875. 1171 2.7

( MIMEM )
¦OA VIAOIM 

- Raf PM - 448

Vendemo» ne Rue Setubel epf c/4

queno» llultel • damala deM"den-

cias. Prsço ds ocssllo c/parts já ti-

nanclade Conll.e ego'e U9"i "lv

Uudo» Peulo Miranda. Fonaa:

326 7600 - 231.3666 
-

434.1688. 1181 2.8.

¦OA VIAOIM - Edf. Tlmira.

Vsndo spt» novo c/3 qusrtos, sults.

e dapandlncias, c/flno sesba-

manto, garagsm, sub-solo. 2 elevs-

dorea No centro de 8 Vlegem e ei-

p.eco do ano peeaedo Inl. c/Paulo

Miranda Fona»: Z. Sul 326-7600.

Cantro 231-3966 - Zone Norta

434-1817. 1181 2.8

¦OA VIAOIM - Dlv. Lanç. centro

ds B. Viagem, c/3 quartos (sulta),

elevedor. 75% li vendido. M"inr.o

da Churrsscarls 0 Laçador vendaa

c/Peulo Mirende lonea: 326 7600 -

2313655 ou 434.1817. 1181 2.8

¦OA VIAOIM - E«l.te uma em-

presa qus também é lidar na venda

de Imóvel» uudo». Dlv. Uudo»

Paulo Miranda. Entregue aau Imo-

vai com a carteie de um trabalho

uguro Rápido Fonae: 326 7600.

231.3666.11812.8

¦OA VIAOIM - Olv Uudo.

Paulo Mlr.nda Raf. PM 343 vende

eacl. apf lunto ao Santa Merle no

8» andar c/ôtims vlsts p/o msr,

squlpado c/3 qtos. (suite) smpis

verende. etc. Em 6 meee» lixo ei-

plano direto ligue egore p/231-

3555 ou 326 7600 1181 2 B

¦OA VIAOIM - Edl Santa Ana -

apf novo em prldlo dl 6 enderel

com 02 queno». aulte. verenda.

dsp- emp. Financiado Vsndss

Paulo M.landa Z. Sul. Fone

326.7600 - Centro 231.3566.1181

28

Edf. Aline Marli,

ôtims oportunidade, apt* novo 02

quartoa c/aulte. Llgua agora a livra-

se do stugusl. Inf. Paulo Miranda.

Fonae: 326-7800, 231-3666.

434-1817. I1BI 2.8

¦OA VIAOIM _ Dlv Lanç. Edf.

Grumarl. Prldlo eob piloti. apf ei-

sais s varanda, 02 a 03 qtos, coz.,

éraa da sarv.. dap.. complata p/am-

pregada. Inf. tonai: 231-3866.

326-7800. 434-1817. 1181 2.8

¦OA VIAOIM - Edf Slrglo Go

doy. Vando apt» novo c/tlnfsalmo

¦cebamento a 60 mt. do m«r. c/3

quertoe. .ulte. garagem .ub-Mlo,

e/elevador. Inf. filial Zone Sul.

Paulo Miranda, fone: 326-7600.

1181 2.8

APUTO* - SueM Imóvela - Tem

como aplicar uu FQTI. oom 6nan-

elemento garantido num du me-

lho.ee eptoe doa Aflito». Nlo parce

tempo Proeure-nM Inform paloa

fonu 231-6031 - 361-1448 -

0063 - 431-2888 - 2881 Cod

2.1 (171

Aru tua) - SuaM Imòvala tam

como aplicar aau FQTI. com 6-

nanca. garantido, num du malho-

ru aptoe dM ABHm Nlo M'ce

tampo procui»-nM Inf». peloe fe:

231-8031 381-1448 0083,431-

2MB. 2111. 1171 2 

APUTO* Idf lonio repeeu pri-

dio com 2 aveledoru garagam va-

randa. apf M franta com J que.-

tu eulte com armem», coilnha

com daap a damala dependêncie.

Poupança am 10 maau lha. Praat

II md Inl Nodle Cracl 1342 Rua

da Aurora 211 aí BM Fona: 231

6772 2 1 

¦OA VIAOIM A oleglncle e o

lu»o do Edl Eweld Auguat. .lor» o

eontorto de uu. dol. dofmltòrio».

o dut.c. em Boe Viagem, um

contsrmos com a vsrsnds. ssls ss-

¦oalhede. dependlncia complete

p/empregede. portel.0 eletrônico

etc Psqusns sntrsds msis finan-

ci»m»nto gerantldo lha proporclo-

nsrá uma prestação igual so alu-

guel Fele conoaco pelo» lonee:

221-0961 231-3556 326-7600

ou 434-1817 I18I 2.6

¦OA VIAOIM - Adquirindo apf

no Edl. La Marldien. voei terl ¦

canais ds possui o malhor 02

quartos de Boa Vlagam ssm intsr-

cslsdss s Financiamento gsrantldo

Allm dleeo um. ul. em V c/vl-

.indi que lhe proporclonerl con-

torto s Ststus Informsçoes pelos

lonee: 221 0B61 231-3656 326

7600. 434-1817. 1181 2.8

MA VIAOIM - Edf Sellnee

Incrível ¦ Um excelente 2 quartos

qua poda se trsnsformsr sm 3 pois

o ds serviço é reversível A pou-

6 950 000 00 Inlormeçòu M>oe

tone» 221 0961 231-3656 326

7600 434 1817 1181 28

». VIAOIM - Edf ViKond. da

Jsquitinhonhs vsndo apt* novo c/

3 quarto» aulta dap emp 02

alav, play ground. fino acabamento

ü ôtlmo praço. Parto do mar Inl

Paulo Mlrande Z Sul Fone:

32B 7800 11812.8 

¦OA VIAOBM - PM 268 vende-

mu apf c/ula p/2 amb. 3 quar-

toa suits c/srmárlos. WC social,

elevedor I 50 metro, do mer por

trie do Veleiro pleno direto um fl-

nenclemento Igual Dlv. UudM

Paulo Miranda. F: 231-3656. 326-

7600. liai 2.1

¦OA VIAOIM - Dlv Lane Edf

Gardlnle - p.edlo aob pllotla 02

elevadores, spt" composto de ssls

c/varanda, 03 qts. sociais d sults..

coí Irae de urv. dep. comp. p/em-

pregada. Pronto p/morar. Inf.. c/-

Paulo Mlrsnds. Fonas: 221.0981/

231.3665/ 3267600/ 434 1817

1181 2.8

¦OA VIAOBM (Pechinchei Vdo

p/5 milhões é vista apt* térrso c/3

qto.. aoc arm. al c/va... 2 WC ioc

(suite) coí, éree ssrv, esq. de

•lum. 2 depe. empr. alto Rua

Trsnsv Antônio Falclo próx. Tubos

Tlgte Fa 326-6107 - 325-2303

112-13-14-1712.8

(. VIAOIM Atençlo 12 pechin-

chss) - Vdo 2 ótimos aptos c/3

qtos. soes, 2 sls. cops coí, área

ssrv.. deps. compl empr, Av C

Aguiar 3* and estac. ns frente pré

dio c/3 snd apt' nasesnta 5.500

mil 1 vi»t«. Outro 3 qto». depa

compr. 2' and. c/pitotis. grg. Rua

Barlo S. Leio 5 milhoea I viata T.

F». 328-B107 - 325-2303 112

13-14-17) 2.8

APROVEITE

telefones:
268.2327-268.2307

BOA VIAOIM ».....» M Ru.

rios Navegantes Rua de Setúbal e

.uu _d|«cente. com 4 qto» v,

ciai» leultel 2 WC aocial» ulu

tmplas varandas copa coí dap

empregada e garagem no aubaolo

Preços a partir ds 2 1 milhoss em

20 meses inf s vendes com Esteio

Mai» Fone» 221 4788 - 222

6366 326 6486 112 14_17I£B

¦OA VIAOBM - Aptu com 2 • 3

qto» encim aul» 2 WC »oci»n

ul» «mpl. va.and. cop dap em

piegede • vege no piloti. P.edlo

c/slsvsdor porteiro alstrônico sa

leo de leet.» «te Pfeeo» e mui. de

Cl 9 700 000 00 em 16 enoa ml

a vendea eom Ett.lo Mele Fonea

221-47BB 222-6366 112 14

17) 2 

¦OA VIAOIM Aptpe com 3

gtos sociais sults 2 WC sooais

ssls vsrsnds cops coí dap em

pregada a gerege Preços s psnn

de 10 milhões facilitados inf e

vendes com fsteio Mala Fones

221 4788 222 6366 326

64B6 112 14-171 2R

BOA VIAOIM Vendo e.celente

nal 4 500 000 00 a manaal de Cl

82 000 00 Tratar Av ,Cons

Ag..,». 1555L| 17 F 326 1397,

326 6447 112 14 171 28

vel que deseia sem comprormss

Comprove Av Conselheiro Aguii

1565 Loia 17 lon.» 325 1397,

326 64*7 Rui Coutinho e Aguu

¦OA VIAOIM Opo.tun.d.dt

Rua tios Navegantes cobertura

c 2 ....a 2 sl» 4 qt» ioc» e.m»

embs 2 WCs soes suite copa <

, T, 429 0576
'12 8

I. VIAOIM - VI»lo vinde epto»

luxo R. dss Navegantes nos seguln-

tes Edf Lsbruére N S. da B Vis-

gem Funchal, Rui. Rui Barbosa Rio

Ave D Joio VI. etc. informações

p/lone 224 2899 c.eci 129 1171

26

I. VIAOIM - Grsnds Isnçsmento

:o ll»o em 20 ¦ ia Rua

Setúbal, 2 por andar. 4 qtos

mais dependlncias. gsr. s/solo

pronto p/morsr consulte-se sem

comprimlaaoa p/fone 224-2899

ceei 129 1171 2.6

¦OA VIAOIM - IE.C apfl Vdo

1» snd. Rua Sé e Souis pró» ao

Colégio Santoa Dumont, contendo:

aela c/var. 3 qto. uc, 2 WC aoc

(suite) ôt. coí. área aerv, deps

compl. empr Tr, Fs 326-8107

325-2303 112 13-14 1712.8

IOA VIAOIM' - Sebeetllo Or

lindo. Vende, ept» ver. H 3

dorms., 1 sults. 2 WC socisis. coí.

érss ssrv.. grg.. prlvst., Cr$

12.555.000,00. Facilite. Infe. Av.

Joio de Berro., 834 F»

222 2522.222.2670.222.2910.

222 5673 Creel 98 Reg 297/82

Plsntlo sos domingos. (12 . 13 .

14 , 16 . 171 2.8

I. VIAOBM - Vido vand» apto

csala ample, 3 qtoa soe sults.

coí. 2 p/ande,. 2" ande. etc Ct

10 mllhdea ainal 3 milhoea lecllite

dos raatente financ prest 65 mil

t.ata. f 224 2899 c.eci 129 1171

2J

•.VIAOIM Viilovendenot.il

D Afonso Henrique (aceita imóvel

de menor valor! aplo c/sultes etc e

eacelente p.eco Cl 55 milhões

t.ata. lone 224 2899 c.eci 129

117128

¦OA VIAOIM - Dlv Line Edf

Orquldee em p.l-linçimento no

co.eclo de B. Vlegem, compre em

conetruelo a ganhe ne valorlieçlo

Pou. aupe. lecllltede inl. no eac.it

Plulo Mlnndl. n. Av. Domingo»

Firrelra. 2.200. Fona.: 326 7600/

231.3656/434.1817. 1181 2.B

•OA VIAOIM - Vendemo. lindo

apt* c/2 qusrtos. varanda, coí-, WC

social, dapandlncla comp. p/am-

p.eged. Prldlo c/elevedo. Ligue

Diviaio d. Uudo. P.ulo Miranda.

Fonaa: 231-3556 ou 326-7600

1181 2.B

¦OA VIAOIM - Rei PM 247 epf

n.Av.Bo.Vl.g.mc/161m,útll. 3

qtos, sults. garagam no sub-solo-

p.eco. Ctl 30.000000.00 Ligue

urgente psrs nlo pardar a o -ortu-

nidsde Olv Usados Psulo Mlrsnds,

Fonea: 231-3555 - 326-7600

1181 2.8 

8. VIAOIM - Vendo epf nevo no

centro de I vligem parto do Bom-

praco. Fermlcll, Comlrclo. Ap. ei-

sais c/var.. 03 quartoa, 03 quartoa,

¦ulte. Inf. Plulo Mlrand», Z Sul

328 7600, Cantro 2313656. Z

Norte 434 1817 1181 2.8

¦OA VIAOIM - Olv Uudoe

P.ulo Mlr.nde Ref. PM-470

Vende cooerture duple» c/5 qf» 12

aultaa) tei.eco eberto. 02 vegae no

pilotia fltlmo praco. PouMhCa fa-

cintada aperte p/C EF. ao lado Sf

Maria 3267600 - 2313665 -

434 1689.1161 2.8

¦OA VIAOIM - Dlv Uudoa

Paulo Miranda Raf PM-471

Venda ne v. ept* e^esis p/3 am-

bientu. 4 qf.. prldlo de prlmalrl.-

•Im. todo ravMtldo em Brennend

lecllitedo atl 8 meue Ôtlmo praco

p/m1. Vsndas: 231 3565 -

326 7600 - 434 1681 llll. 2.3

2691 (171 2 1

APUTOO - Sebaetllo Orlendo

vendemoe epf Av Rou e Silve

com IBOm' varanda sala 2 am-

mente» 3 dormitortoe 1 eulte to-

doe eketlfedM com armlriu em-

butidos depósito roupas 21 wc

completos cotinha Iraa da serviço,

com lavanderia deepenu g».»g»m

•ubeolo com central át gia gue-

dor próprio ullo pere luta Cl.

21 OOO 000 00 tecilitedoe Inla

Av JoAo M Bam». 834 F» 222

2522 - 222 2570 222 2110222

5673 Cnci 88 Rag 83 B3 Plantão

eos domingos 112 13 14. 15. 171

AFLITO* Suepe lmôve.e Vende

Ed* Galeão é R Vigéno Barreto

Apr c 3 qt*s saia cp»eo em ce

r*m port elétron mtsrt coí área

de serv dwp comp oemp WC

soe ver Plano direto sem compro

vecio Plantão «o tocai inform Fo

om 231 503) 361 1448 0063

41' )M< 7691 1171 II

APUTOO - IRoooaul Ronaklo

Telaelre vanM eac apto n/Edf 8o-

brado tfa Praça c/aala p/2 amba c.

varanda. 3 qtoa. aoca. alcatif

Isultel arm ambut. ban aoc cot.

ampla, ma aarv dep emprag ge

APUTO* A Minhota vende .e

passa na rua do Futuro ótimo apt*

um por andar pon eletrônico 2

elevedotu 4 qte aulta col dep

p empregada Tratar R Cons Por

tele 609 Fone 2414817 Ceei

3826 112 14 18 171 2 1

APUTOO - Inat» Ral 180 ver»M

ep Edl M.noe. BencMro R Te.

acre Pinto 38 c 2 qta l ula va

rand coí p<sp Brenend pitotis cob

benhairoe c/boi Irs» sarv araa

I40«62m' praco 11 500 000 tre

tar Inabi Av Agemenon Msgs

lhoee 111 PABX 231 1194 ou A,

Getúlw Vergu 987 F 429 2998

C^r. 323 .17' 2 I

PM 204 - Apf

c/ule. p/02 emM. c/verenM 02

qta. c/armarios embutidos, cot.

ampla cvaiuiajos dacorado até o

taro Irae M aarvico dap p/amp

central de gia e garagam Ligue

D 231 3555 ou 326 7600 Dlv,aao

de Ueadoe PeuU M.r.nd. II81

Oue. um 03

quertu em lu Vlagam qua lenha

ampla sala uma sulta. cotinha. da-

pendência completa alate para am-

pregada Financiamento garantido

e onM voe» poau aplicar aeu

FGTS' Nos procuro pelos fonas:

2210*81 231 3555 326 7800

ou 434 1817 a lhe lndkaremM o

Ed Salnt Troou. 1111 2.1

•OA VIAOIM - Edf A.lou>nl -

02 quirwa com aulte. na Rui Slde-

rsl pronto p/morar. Aproveite Úl-

time unldedea Ai condicóu alo

sacslsntss Llgua para »sulo Mi-

randa Zona Sul 326 7600 - Cantro

2313655 2 Norte 4341817

•OA VIAOIM - Edl Pietro Neto

finsncismsnto garantido pala Caixa

Econ6mlce Pequene poupençe e

saldo finsncisdo Nlo parca asts

oportunldede Inf 6llel lona aul

Paulo Miranda 326 7600 Cantro

231 356/1 Norte 434 1517 1181

28 ' ,

¦OA VIAOIM - PM-204. Apf ei

ula ei 02 amba. ei vlrindl. 02

qtos. c/ armários smbutldos, cot.

.mpl. ei uulaloa decoredoe atl o

tato. Iru de urvlço. dap. ei ampr.

central de gl» • gingam. Ugui et

231 3555 ou 326.7600 Divirto

de Uudo» Paulo Mlnnda 1161 2.8

¦OA VIAOIM - Alberto Quelroí

vende .spt0 duplsa. 1" sndsr, sais

p/2 ambientes vsrsnds. WC social

... dep c p Iree d.

viço. sndsr supsrior. 3 qusrtos 1

WC completo, prldlo pllotla. Ct

9.000 000.00 fecilitadoa. Inla. Al-

berto Wsnderley 44 ou pelo fone;

268 4776. Ceei 3368. 1171 2.8

¦OA VIAOIM - 0 apf qua voei

quer eetl com Plulo Mlnndl. LI-

gue egora lone: 328 7800, Zon»

Sul. 1181 2 8

BOA VIAOIM Suape Imôveií

Ihor em Boa Viagem apto c/3 qtos.

WC social coí. espaçosa Um ea

celente Edf que fica próx ao mar

c um preço jamais visto, inform.

pelolonea 231 5031 431 2691

2685 361 0063. 1448 117)

2J

¦OA VIAOIM - Suape Imóvela

Vende aptos prontos p/voce mo

rar Com garagem, var sala ampla,

coí depend compl p/empreg

Compre r.o|e o seu imóvel Peça in

form. pelo fones. 231 5031 431

2685 2691 361 0063 1448

11711.1

¦OA VIAOIM Av. Domingo»

Ferreira, prldlo nascente. Vdo. exc

coMrtur» 2 pleno» c/terreço co-

berto terrsço descoberto. 2 salas 5

qf» lauital. ermlrlo». 2 WC »oc

cops s coilnhs. dep. comp. ares

sarv. plaveground, garagam sub

Mio p/3 c.rro. II fln.n rut.nt.

¦ceit.moe prppo»" Tr Rue Oierlo

ds Pernambuco 2B o 21 Fones

2246386 ou 3253717 I17I 28

BOA VIAGEM Suape Vende

subsolo playground 2 elevs sala

p<2 ambs varanda 2 qtos WC soe

dep compl p emp Edf Don Fafe

Inform Fones 361 1448 361

0063 231 5031 431 2685

431 2691 Plantio alé ia 20 h.»

11 71 2 

¦OA VIAOIM - Cln.l vande »»-

cel. spto, am locsl privilegiado

perto de tudo. c/2 qtos. socisis. c/-

loc. p/arm . c/2 qtos. socisis. c/loc

p/»rm. ule em V, ver WCb Iree

ds ssrv e demais deps s/pilotis.

sxc. scab poup. flxs flnsncs. CEF

Tr. 222 5566. 231 1316, 326

2010 112-14 16-171 2.8

¦OA VIAOIM - Clnel vende i

apto. c/132m1 j

ambs. c/40m' var 2 qtos. suite

var demais deps. interf centrei de

gás. snt colt. financ CEF Pou

nanca facilitada. Tr lonaa 222

5568. 231-1316. 326-2010

Estuda-as flnsnc dlfsto. (12, 14,

16. 17) 2.8

¦OA VIAOBM - Edl Ba.lo S

Leio Vdo 1' and. de frente, pré-

dio a 2 elev astac na frsnte sala

qto, WC s coilnhs. sito Barlo S

Leio. n» 1000 Preço: 2 700 mil I

vlata Tr 326-8107 a 326-2303

113. 14. 16, 171 2 8

BOA VIAOIM Voei cleaeia

comprar apto com 2 ou 3 quartos

ciai e dependências completas

para empregada com ou sem pou

pança e todo financiamento' Con

verse conosco Nôs levamos você

misso Ligue agora Fones 325

139/ ou 326 6447 Hu, Coutinho

BOA VIAOIM Chagou a aua

¦OA VIAOIM - Repaaae (epto de

f.entel - Rue Barlo S. Lato. 1498

(Ponto comercial). Transi contr

C». Econ. c/1 mllhlo da entrada,

mais prsst. 60 mil p/calxs ôt apto

1* and ds frsnte. tipo grsnda. a al

granda. 2 qlos grandes, út cot,

daap empreg, Iru urv. Ver no lo-

cil T. 326 6107 e 326-2303

113. 14. 16. 17) 2.8.

¦OA VIAOIM - Atençlo - Re-

pasaa: Av. Domingos Ferreira, prôx

Pe. Cerepucelro. Trenev contr. Cx.

Econ. c/ 3.600 mil da entrada mais

4.500 mil ei C«. Econ. Preet 56

mil, de ôt apto. 1* and. da frente,

apto c/varanda, sala, cot. 3 qtos

soe. WC soe. deep. empreg deso-

cupedo Tr 326-8107 e 326-

2303. 113. 14. 16. 171 2.B.

¦OA VIAOIM - Oportunidade -

8* sndsr ds frente 3* paralela ds

Av B. Vlegem. p/trl. do Birrll.

•pó. Hot.l B. Vlagam. Por .pene»

4 500 mil á vista, tranef contr

Ap»p» de ót eptp de frente, neec

ventlledlulmo. rua calma, prò» 6nl-

bus. c/ 2 sptos p/andar, pllt. gar

ssls 2 amb c/varanda, 3 qtoa. aoc

c/erm»„ 2 WC. leultel. depe em-

preg. coí. c/deep. Iru urv. Saldo

na Apape: 12 600 mil Preet ISO

mil Tr 326-8107 e 325-2303

113. 14, 16. 17) 2.8.

ie p'03

¦OA VIAOIM Atançlo - Ra-

passe Trsnsf. contr, flnane. ôt

apto 3* snd Rus Sl s Souts, apto

de luao c/ót. ule c/varanda. 3 qto»

aoc. 2 WC» aoc. lauital. col. In»

urv. dapa. .mpreg. Edl Beron d»

Lantler spto da frente. Minha parte:

B milhões. Saldo flnsnc: 9 milhões

Preat 120 mil. Tr 326-8107 e

325 2303 113 14 16 171 2 B

•OA VIAOIM Arrecllee vendt

ótimo ept" cj sala. varanda, 3 qts

Isultel vsrsnds. WC social coí

mm*m fone» 325 139/ .326

6447 II2 14 17J_2_8_

¦OA VIAOIM Rui Coutinho e

Aguiar vende aptos c.3 qtos ii

.ultel 2 ule» com vlr.nda WC

social coiinha e depend completa

pera empregada Prédio • 3 eleva

dores interfone antena coletiva e

garagam Maiores informações Av

Conselheiro Aguiar 1555 Loia 17

Fone. 325 1397 e 326-6447

112 14, 171 2.8.

¦OA VIAOIM Ru. Coutinho e

Aguiar vende excelente aptos na

Avenida Boa Viagem e Nevegan

tes Excelentes preços Ligue agora

j Maion infí.rm.

cóee v Co. 555 Loia

326 1397 ou 326

644 7 Rui Coutinho e Agu.a. ea o.

dana 112 14 I 71 2 8

¦OA VIAOIM At.ecllea vende

sxc spto coberture duss selas 5

qta 2 eultee e.m emb ce.elei.e

vsrsnds. érss descoberta demais

dapand repasss. Trst PABX

326 1774 A^eclle. I eepecieli

isds na vende da imóveis ussdos e

terrenoe Ret 347 C.ecl 3579

117128

(OA VIAOIM Vendo lindo

apto duplex 2 salas 4 qtos soes 3

WCs moderna coiinha c/armários

érea serv dep empregada Preço

Cr$ 17 milhíies perte financiada

Alendemoe ho|e 224 5333 1171

2.8

¦OA VIAOIM - Inebl vende aam

oport ds v, sdquirlr s/ap .Vflnanc

s/copmr randa em 40 mis c/va

randa. 2 qts. plsyground. intarf, s/

solo. dep compl. emp. R. Conde

Deu am frente ao corpo da bom-

beiro Inabl Av. Agamanon Mage-

Ihlee. 111 PAIX 231.1194 ou Av.

Getullo Vargas. 9S7 fons:

4212198 C.eci 323 1171 2 8

•OA VIAOIM - Inabi vande Ed

Paiol. R Setúbal. 1314 ep elto

luxo nlvsl 1 sp. p/and. varend 2

•laa. 4 qte. 2 .ult.» 3 WC aoc

copa. coí c/deep. comp. emp 2

gersgs. Sisnl s partir 956 632.00

plano direto c/lnocoop. corp Insbi

Av. Agamanon Magalhlaa. 111

PABX 231 1194 ou Av. Getullo

Vergea 9B7 Fonea 429 2898

Creci 323 1171 2.8

No Edf. Salnt

Tropa», allm da qualidade no aee-

bamento. voei também vai encon-

trar um 03 quartoa (sults) ample

piata p/empregada sam falarmos

na locallieclo Boa Vlagam a na ga-

rantta do Financiamento Moa pro-

cure Fonee 221 0961 231 3555

326 7600 434 1817 1181 2 8

: Por a e Cl
5 360 000 r\w Av Domingoa Fer-

reira Div Uaadoa Paulo Miranda

326 7600 231 3565 a

434 188S Plantão «ano «I ta 21

no... 1181. 2.8.

¦OA VIAOIM Ref PM 368 - A

methor cooarture do norte nor-

oeste c. acabamanto flnlaaimo pis-

cina ate No prédio mais bon.to ds

Av Boa Vieram MeKKea Informs-

C6u c»»uk) Mirende 326 7800

171 1555 e 434 1689 1181 2 6

- Edf Sorave

vando apto novo c ótimo acaba-

manto, no cantro da • Viagam

parto do mar c 3 qusrtos suite

alavador a géragam sub-solo Ca-

calanta preeo Inl Paulo Miranda

Fortu: 326 7600 2313686 »

434 1617.1181 2 

•OA VIAOIM - Inabl vende no

co.eclo de I. Vlegem apt» c/2 qta

sults • 1 reversível garg sslss.

smb. s dsmsls dap prédio s/pilo-

ti» Edf J.da R Ribei.o de Llto 213

p.ôim de caca 4.000 ainal 306

mil poup fi«s finet* garsnt CEF

Insbi Agemenon Magalhlea, 111

PABX 231 1194 C.ecl-323 ou Av

Getúlio Ve.gaa 987 Fon.

429 2898 C.aci 323 1171 2 8

•OA VIAOEM Suape vanda adi

Siimt tropei, o melhor aptos c

lotis procure se no Plantão ate ás

20 OOh inlorrn fone 361 1448

0063 231 5031 431 2685 431

361 1448 0063 231 5031.431

2085 431 2691 Planiio até a.

20 OOh 1171 2 

¦OA VIAOBM Sebaatilo O.

lando vsnds sp vsr sl 2 smbs 1

c/G roupas smbs socisl copa coí

tudo atui. área serv c/lav dep em-

prag. Crl 5 292 040.00 c/raoaau

CEF Infs. Av Joio de Berros. 834

Fa 222 2622 222 2670 222

2910 e 2225673 C.eci 98 -eg

253/82 Plsntlo sos domingos 112

13 14, 15 171 26

¦OA VIAOIM Suape Vende

ex. apt° c-3 qtos alcatifados sala

¦OA VIAOIM Vdo lindo epto

prédio luxo elev sl móveis fl*os

var 3 qtoa soes arm cerejeira 2

WCs suite coí copa equipada dep.

empreg Poupaçnaça Cr$ 3 ml-

Ih6e« p.»»t Cl 62 mil etende u

hoie pelo loneJ£4-5333|17)2.B

BOA VIAOIM Suape Vende

edf Dom Fafe apfs c/2 qt"s isultal

varanda colinha WC soe 2 elev.

playground, subsolo peca inform

lone 361 1449 0063 231 5031,

431 2685 431 2691 Plantão at*

as 2000 1171 2.8

BOA VIAOEM Suape Sue vai

de 3 qt°s c/sulte em Boa Viagem

em Irecho nobre ctodo requinte no

Edl Monra Inform Fon»

361 1448 0083 231 5031

431 2685 431 2691 Plantão até

és 20 OOh 11712 

•OA VIAOIM - Oport Edl Ce

iene. 11* and. ds frsnte. nsseente

linda vista. sl. 2 ambs c/vsrsnds 3

qtoa. 2 WC leultel. depe emp.

Crl 20 milhoea I viata ou 6 de ai

nsi e ssido 6 snosdir c/lncorp em

ORTN Trater 326 8107 325

2303 113. 14, 171-21

¦OA VIAOIM - Santiago Imoveia

vsnds no Edf Espsrts, sacelantas

sptos. c/3 qtos., vsrsnds sais p/2

amba. garagam WC social dsp

complata áraa de ssrvlços. Pou-

pines fixa. scslts-ss c/parta da

pagt» Sinal Joala. ce.ro. Imdvel da

manor valor Tratar 341-6683 -

231 4608 221 0180 1171 2 6

érea s k dep t

gada Bem localliado próximo ao

Colégio Ste Merle. Repeaae Cei»a

Econímice Tret ei Arrecilea Pab»

325 1774 Arrecifea vende melhor

e meie rlpldo Ref 362 Creci 3579

117 4) 2.8

¦OA VIAOIM - Atançlo 4 600

mil á vists Inlo scslto flnsncslral

vsndo Ism frente eo hiparbom-

preçol ótimo spt* 5U snd. c/elev

estac ns frsnte sele c/verends. 2

qtos soe. ssndo 1 c/vsrsnds. coí

érss ds ssrv., dep compl ampr

desocupado Chaves Fs. 326-8107

- 326-2303 112-13 14-171 2B

BOA VIAOIM - Inabl vende Ed

¦alumo IR Joel T.eieno. 179 ap

c/salss 2 smb. cer 2 qts cops

coí bsl Ino* érss sarv dap comp

emp 2 elev pll ende. vendo ef

rand csr siule dacor piso teto

Praco ds ocssilo poup fna faciiit

entr imed fina Apapa Prest

1317000 Inabi Av Agarnenon

Megelhlea 111 PAIX 231 1184

Ceei 323 1171 2.8

MA VIAOIM - Ral 141 Imob

C. Gouval. repeeu apto. térreo ut.

c/1 qto H WC aoc coí Ina da

aerv lavabo. otlmo acab «n 110

mil. praat II mil p/CE' Tr R Gou-

vala da Berroe 126 8 Vlata fa

231-8731. 231-2031 Cracl

3801 PI aaua a doma. 113-1412.8

MA VIAOIM - Rei PM 472

Vendemos rspssss Edf Msya-

guano. c/varandlo sala p/2 amb

3 qtoe leultel e demei» dopendln.

cie» Interfone. 2 eievedo.e. etc

Oiv Uudu Peulo Mirende 231

3655 321 7800 434-1888 1181

21

Peulo Miranda Ral PM 473

Vande e.celente cob dupla» c/pis

cln. I 100 m do mar c4 qtoa. 2

eultu verendee etc em atl 45

masas pleno dtroto Fonas 231

3555 326 7600 434 1889 231

3555 326 7600 434 1611 II BI

2B

¦OA VIAOIM - Edf Ite Terue

Imob C Gouvala parmuta 2 aptu

c/2 qtu copa-co» al p/2 ambe

dap amprag Iraa da aev var pito-

tia. alav prédio novo p/iarranos am

B Vlagam tr ft Gouvaia de Barroa

121 I Vlata fe 231-8731 231

2031 Cncl3801 PI elbeidome

111. 141 2.8

MA VIAOIM Sebnt.lo 0.

lando Vende apf ver 2 ele 2

ambs isvsbo Iraa serv isv dsp

empreg 2» Pev 3 dorm» oerm»

embe »ult» Cvar 2 WC compl»

lu.o Cl 2 Milhou Fec.lit. InU

Av Joáo ds Berros 834 Fs

222 2522 222 2570 222 2910

222 5673 Cee. 98 Reg 29 83

Plentlo eo» 0. ..nejo» 112 13

14 15 171 28

NM 361 1448 361 0063

231 5031 431 2685 431 269'

Plentlo a.é és 20 hrs 1171 2 6

MA VIAOBM Atençlo 7 m.

ihôes s vists Inlo aceito finenceire)

Vdo ept" B» snd da frsnts p/Do

mingos Ferreirs prédio 2 slsvs pi-

lotis gsrsgsm, ssls média coí 3

qto» »oc 1 WC ioc dep» emp.

pr6« Pio de Acúce. T. F» 328

B107 - 325-2303 112 1314 17)

C Aguier'

o Obe IA u

- Edf Impsls IAv

do 0 3 500 mil I

snd lateral tipo

grande csaia gigante

Eetá alugado atl 
—

ds pare feier mets um qto ¦¦ i

3261107 3252103 112 13 14

171 21

ma viaoim mmmm m

apto com 3 quartos suite gsr

»ub-»oio demer» dependlnc.e»

vegantes Srs proprietários .nte

no»co paio I PA8X 325 ItH

Arrecife» vende melhor e meu r|

p.do Crec. 3579 H7I 2 8

¦OA VIAOBM 7 mrlhAee Vdo

1a B S Leio e Col Santos Du

•OA VIAOIM vnlo vande apto

csala ampla 3 qtos soe suite

cot 2 pende. 2- ende. etc Cl

12 miihfles Smsl 3 milhões fscili-

tsdos rest finsn Benone preta 65

mil t.ete. fone 224-2899 Ceei

129 1171 I 28

MA VIAOIM Atendo - 3 600

mil I vlata 160 mte do meti Vdo

ept* 2» leterel Rue trenev de Neve

gantes, prós Othon Palace c/2

qtos ssls, pequena coí e WC Inlo

tem dep amp, l Tr F». 326 8107

326-2303 112-13 14-171 2 6

BOA VIAOIM A.raeltaa I

¦OA VIAOIM A.reclfea vende

esc cobertura duplei c/4 qts 12

suitssl todos c/srm smb vsrsnds

dsmsls dspsnd bam conservsds

rMIm» loeellnelo repeeu Pre»t

menul Crl 98 mil Tret PABX

325 1774 Arracifes vsnds mslhor

s mais répldo Rsf 327 Creci

3679 1171 2.8

¦OA VIAOBM - Sr» prop.ie

tários. tsmoa clisntes reslmente

necessitados ds apto ns Av Bos

Viagem a Rua doa Navagsntss

para diversos preços Com 3 a 4

qtos Se possui e pretende vender

consulte-nos procursr sr Pedro

pelo lone 326-9663 1171 28

¦OA VIAOIM - V.ndemo.

magnífico apto desse A á rua dos

Navegantes com vsrsndsa, 3 se

Ia» 4 qtoa aoc 2 aultaa WC aoc

coí etc 2 gsr no subsolo 2 eleva

dores útimo preço Infs pelo fone

326 9553 117) 2.8

BOA VIAOIM - Tamoa cliente

pere comprs do seu spto á Av Bos

Vlsgsm, ds prsferlncis usado

pegto a vim etl Ct

60 000 000 00 procu.e. uu Pedro

lone 326 9653 1171 28

interessados c

a mais lépido Ceei 35 79 11_7I 2 8

¦OA VIAOBM - Femendo Da

fonts. Vsndo pechinche, p/ voei

que tsm dinheiro ns poupsnçs

novo. c/ varanda sala cerlmica. 2

qtrs soe msls um reversível, 2

WC col dam dap . pllotie. epenaa

Cl 6.600.000.00. Inl Nevegen

te» 2415 F 3260117 Reg 309

19. 10. 12. 141 28

MA VIAOIM - Femendo Oe-

fonts - Vsndo spto distando 30 cL

praia d ssls smpis. da luio 3 qts

eoc c/ erm. 2 WC eoc . eulte. cop..

coí., dam. dapa pilotis, grg s

Mio. Ini de 171 m' Crl 14 ml-

ihôes Inf R. Navegantes 2415 f

328 0817. Reg 308 Creci 448

19. 10, 12. 14) 2.8

MA VIAOIM Vlelo vende

spsrtamantos nos seguintes pri-

dios luxo Av B Viagem Edf Na>

gata Samengaie Andeluoe Tira-

dentes Edf Grego Vlnia Afonso

D Henrique Segovia. Portugal.

Manuel da Brito etc informações

lone 224-2888 Cnci I28I17I2B

C Gouvaia repete apto c/2 qtos

sl o'02 amba WC aoc copa-cot

dap amprag áraa de aerv piiotis

piay ground eletr fi safado praat

49 mil poup 2 500 mil T. R Gou-

vaia de Berroe '25 B Vlete fe

231 8731 231 2031 Crec.

3801 PI alba e dom» .13 141

MA VIAOIM - Vlelo vanda ap

toslueoR doa Nsvsgantaa noa Sa-

gulnta Edf Lebr.l.e N S da I

Viagam, Funchal Rui Barbosa rie

Ave 0 Joio VI etc Informecou

p/fone 224 2119 Ceei 121

28

¦OA VIAOBM 0 grande lance

mento e pneo t™ em 20 me»u

na rua Setúbal 2 por ender 4 qtos

s dsmsis dtptndlnciss gs-ag a,-

solo pronto p'morS' consulte sa

um compromieaoe pfone 224

2B99 Ceei 129 117) 2 8

MA VIAOBM Femendo De

fonte - Vendo epto Boa Viagem,

de frente vsrsnds ssls p 3 smb

4 qta eoc c/ arm, 3 WC eoc

Suite cops cot pilotis elevs grg

a/aolo D 2 carroa Cl 42 milhíea

Inf R Nsvegentss 2415 F

328 0817 Reg 329 <9 10 12

14) 21

MA VIAOIM - Femendo d.

ula 2 qta aoc ei arm WC »oc

coí dem dep 2 elevs grg v

solo Crf 10 milhões mf R Nave

gemei 2415 f 326 0817 Rag

327 Creci 446 19 10 12 141

26

•OA VIAOIM Femendo Oe

tonte Vendo eacelente epto be

Ire mir novo ei ul» 3 qte eoc 2

WC eoc eulte coí dam dap pi

lotl». eleve grg aeoio Crl 26 mi

lho», .pane. Crl 3 SOO OOO 00

da sinsl raat )l flnenciados inf

Nevegentee 2416 F 326 0817

Reg 101. Cracl 446 IB 10. 12

141 2.8

MA VIAOIM - R do» Navegen

tes. spto. sm construçlo ou pronto

para morar, com ss's, vsrsndas, 4

qto. uc 2 WC eoc .ulte. col

ste. gsr no subsolo, paa 2 carroa, 2

elevedorea. Infs. pslo fona: 326-

8653 1171 2 

¦OA VIAOIM - A, 6 Vlegem

oportunidsds spto pronto pare

morar com 2 »ele» 4 qtoe. eoc

sults WC soe coilnha dsp p/em

preg 2 elevadores gar no subsolo

em JO meses hM psra vocá psgsr

temos outrss oportunidades Infa

p.lo lone 326 9653 1171 2»

BOA VIAOBM - Vend. òtmo

spto ns Av Cons Aguisr. com

ssla vsrsnds 3 qtos soe suite

WC soe coilnhs dep p/empreg

elevador gar no pilotis ótimo

preço Meloree infs pslo fone

329 9553 1171 28

¦OA VIAOIM Inibi vende R

Dhslis ssq R F.snc" Cunhs. £df

Taul 2 ulea 4 qta 1 aulte 2 WC

soe 2 gsrsg const psdrlo Corrais

Amsdo sprovsits cond ds Isnç fs

cllit em 20 mem P.eco

18 500 000 00 Inebi Av Ageme

non M.g.lhle» 111 PABX

231 1194 ou Av Gslúlio Vsrgas

987 lon. 429 2898 C.ecl 323

1171 28

¦OA VIAOIM Inebl vende I R

Pe Geordone 140 pró* Leçador

Edf Luciena Pereira sp c/3 qts 1

sulta pilotis. porteiro eletrônico, in

terf elev Preço 11 050 000 H-

nane garanl poup flsa ent/eg

imediata Inabi Av Agsmsnon Wa

gelhle» 111 PABX 231 1194 ou

Av Getúlio Vsrgss 9B7 F

429 2698 Creci 323 117) 28

¦OA VIAOBM mebi vende

oport única financ direto c/incor

poredor em 50 m»s ssprov rende

Faustmo pono JOO p-lotis end va

lado dep emp. Inebi Av Ageme

non Megelhle» 111 PABX

231 1194 ou Av Getuiio Verges

997 lone 429 2998 Ceo-323

n ri 2_b

MA VIAOIM Inabl vende Eo

Moncvo pilotis 2 s 3 qts suite alet

sls c/varsnd dap emp R Siderai

finenc gerem pronto p/morer

prest 78 mil Inabi Av Agemenon

Megelhlea 111 PABX 231 1194

ou Av Getúlio Vsrgss 987 F

429 2B9I Creel 323 1171 2 8

MA VIAOBM .»«.¦•¦.

¦ »»:» ample 3 qtoa »oc «jl!» M

p.nda- 2" »nd». .IC C» '0 m.

Ihoes smsi 3 -niihóas Fsc>i>tsdos

restsnts finas Bsnorte presta 65

m.l tntar F 22» 2699 Cnci 129

117128

; soe loenoto 2 sul-

• "te praco Cl 55

I lona 2242181

fonM - Vando apto ft Fallclano J

Faria., defronte, ei varanda, aal.

ampla 4 qta eoc a erm 2 WC

eoc. aulta. copa coí dam d»

Dilt». eleve, d 16 milhou 6

nane inf R Navagantaa 2415 I

326 0B17 Reg 339 9 10 12

14126

MA VIAOBM Fe.nenbo De

fonts Vsndo ótimo apto bsirs

WC »oc tm» cm emple de-

24 500 OOO 00 r,n,.,c,adoe int R

Na.egertee .4'5 ' 328 Ml.

Reg 30i Cee, 446 19 10 .2 Mi

38

BOA VIAOIM Farando Detenta

- Vsndo ótimo spto novinho

proós Shoopmg rus eefattede c,

varande eala cerâmica 2 qte aoc

l WCe. i deo

smprsg I pllotla Piev-G p

aalait Pnet 49 mil Poup

2 500 mil T. R Gouveie de Berroe

125 Im Vlete F» 231 6731

2312031 CteeiSBOI Plent Sab

t Dom 112 '12 8

lavsbo ótimo acsbsmento Sm

610 mu P.eet 19 mu p CEF Tr R

Gouveia de Barros 125 B Vista

F» 231673' 2312031 Cee.

¦ VIAOIM imoo C Gouve«e

Alerta aoa ara proptiet qua nacee-

«temoe U eptoe mta» S Ou.

todo r>m ImecMcou de Ant Fe

elo Cone Aguiar Neveg D Fer

mn 8 S Leio o atende, u nacu

du noeeoe clientu T. R Gouvaia

de Berro» 125 B Viata Fe 231

6731 231 2031 Car 3801

Plant alb dom 112 14 '6-171

21



C-4 DIARIO.DE PERNAMBUCO . Recife, quinta-feira, 14 de abril de 1983 
CLA8SIFICADQ8 

I

¦WVIMM-lmMi- I. VIAOIM - teed. opto, c/4 qto, OOA VIAOIM - ArradfM vonM IMVIMIM-MW. >0* WBA-,ArtMMtLineivondo I 
£ 

*£ WC SSUST! !*, 
tall l

Vende no Idf. Forte de Copom- m. ouFo. omplo ode |V2 emb. WC apt* novo# c/ede. verende. 3 q1*e «an* opt.. Mm. dwrrew. MM epf «* CwnH, ",»«»¦ «£»••*• q,m,i, H,p p„,0 ht* adqulrtnde um Co. eptoe. c/- qto. leultel WC cm. cot. Irae do M lqtM lor. vec. ¦
bene pr*dk> pflotia c/elev. apt. o/- » amolo. varanda leufte), ootlnhe, dap. emprog., port. p/2 ambe. 3 qtoe aooa. (eufte o'er- ume aata. ume varanda, WC eooiel, e/e«.. y. ay ea«.. dy^empreg. »»o »— . au|tv Mla ample, p/2 embe. cot. eerv. verende. dep comp p/emp. empie. por apanaa C9 71.000,00 H

var„ aale. 2 qtoe. eee., ooa, Iree da qfapetee. vtete p/mer, Mma tree aletrdnleo. garg.. nppMetle. Area mlrlo). ben. eoc. ooe. ofaergoledo, 212 Jt4J. 221.1166. I 
pTqushfontH pttrtt f eft- rate Fonee: 231-3888 326-7600 eapaooee. dap. compl. p/amp. Iree alav. Inter! p«arqfood,flfag.hall, da etwei. iwemlda- I

aarv.. dap. amprag. Infa. c/o oorro- Nrvipo a depend. prldlo o/2 e*e- util 120 m". Poupenpe flu feciK- tree aarv. 2 dep. emprogoda, gre- We>. 111 114. 1>. IT) 1.6 •jwpewge 4m1i668 
1161 214 de eerv., WC eoe.. verende. I 100 daeerado. Plentlo no loeal. Inform, efcWode PUntle iw^leeelI 6d to. ¦

to, daZnioV^o- ~ ft»one STia- X^TlmUn., <6*. •— "««. "00 W» d»do tat, p/er oond a Mn MA VtlTA - F*~m no Idf ^2"..' 
~T mte 

do me, po. praco da oc.dlo imp. 161-1444/0063, 13 torn. patoatanaa 231 -1031 HI- ¦
231-6046 Crael 474 (171 2.9 am fee lombd. 21 mNMeo. lorentldoe. Tfatai FA4X- Detolhoe p/F. 226-6437 Craal cartoa Oomoo. Moolomo XT-NT. I -.' CANOIIAO-ld. Cento do 4d l» „„ ld) Rourinol. Inform. fona I B031, 411-2666. 431-2M1 1446 431-2666 117) 1.16 

¦...It. tlnanalamanio. F: 326.1774. AnwHaa .and. rnadw 2426 24 .Ho a a,. Manoal laiba. 6oa Vlata. y 114-W31. "71 
lMrM -paoo p«a ,#).144t . ,e14X)i, . 2„. | Pi.„,io attta 20 hona.11712.14 BAMA c^_ I

¦OAVUMM-6woaComla- m.6406. (7, 10.14). 2.6 a Mia i«pldo. Nt. 3»2 Ciaat ma VIAMM - Maoaaaa) No- Wnol: Ci$ 1.600.000,00. Praala- | /- . toda lamina. 03 <mawoaoaw«il«a. 803) _ «3i-2666 - 431-2»1. CJ1 I rata vand. no Idt. Paralao da A>- I
"" 17/4  nZ^T^ndTZTrvM, rt. mm* M »»«0.00. Mr 

( CAMN8A "" : 
<«****»»»¦ •*>+""*¦ I

^^.IdtoalKiltalWC^ JOAWAJWM 
Av^JJoa MA 

VIAMM - VraaHaa vand. Awyama M ^ ambava- ton..'. 1110160, 231.4606. V CAHMUW - fcapa - N6p pro- «ra^ -Ifc 3 woa. laolwl 2 WC •».«... ¦
ooa. kaa da aarv.. dapanda. Infa. I viagam. Eomcioa *ivini wom,  i......t I 341 BI6S. (17) 2.8 I oentro 23i-jbbd, iona none ***- . .„r,~"T~ raa. c/p»actna, parapem, virinow, 1 . . aarvioo. dtrtftda Infa. 0/0 I
pjn owrMof da olantlo no local ou I Acalaca. M. Edg»d.. Iwnh., f*. _* I J CAMMA - 6—«o Orlando. | ,617.1161 2.14 | c« mata aa anoonm «n M do. „la COM co, aap«oM, lr.a d. | ¦
pifona 231-6046 Ciad 676 (17) S^dvl., D. AfonM Mwtrlqua. «o4 «***¦*»¦ fylW'Oyr*' MA VWTA - Vando Hu. da vwdomoa. 6. CapMd Tanudo. pr»- aoo. dapjwnp. p^amp. a 

J^SI-WllJrC K6 (17) I

60A VIAMM - ArracHa. v.nd. oopa ao>.. <tap . (M"- 326 
wT/knldf^'^ JulTi 

MM4" ^ «>.. (tap. camp. «np. w* 
_b«n. mi)t, po, carro o taMana. Cr$ y 

7T>Ml" 
^ Wt wo-v.rwd«. c« rtw. 

^¦ 
I 231-6031.431-2666.431-2661. I N I

^ . n^ raiT^I.^S J -. — 
!^C"Cr',7?rr?— ;JO0OOSi°? S.Wnp'.Om^Ctp«n^ Pl.n'to 

.1.4.10:00h.. (17) 2.14 f 
C. FORTE 

J 
I

ZXIZZT'ZTZ ;,TrnTs;,r:^r ^6^."° sssto'YuS.O2^. S-:-«S MIL syss fA.AWOT ^ 

y 
I

stt'saaajt sawryssa! sarsrsrw.s siI

rrrr^ srrr: zzrzrjzarz r.rr^^rr«r 

2" Erbn-r.tr 
sSJfSS?5• 

IfWf. 382. Cracl 3676. (171 2.6 I 5L romolata ladonaaeantapra«o gfende. dep. oemplata emprageda qtoa. Molhorae detelhee p^. 226- I M . Fonaa 221-4768 - 222- I m Miim| I du*rt#- 1#> pefelele de (^v. 6jr- rindo um doe aptoa. c/aulta. aloetl- apt* Render, prendeiraa de leaer. ¦
— 

152^^2^2122 . irwda MnH«o. Idaal par.famflla 6437 Crael 2426 2.6 SS!l ^T.i. 1. I C. 6RANH "a* V. da Maid. ml. P«dd Ml- hdo* wla «« «nb. add. aapa- U6«a mm. Fa* Mrandl - I. |
•OA VIAMM - 6erroa Corr^a | 130.000.000.00 cada, condicoat ^ 

^ trMa mmntso | 6366 - (12-14) 2.6 IV I randa aona aul 326-7000 oentro com d«>. comol. o/amo.. 4roa do 72.000.00. Veldlr Corretegem. ^ 326.7600 - Centra 231.3868 ¦
6C-300. vanda no tdf. Artruama. v«to. Mr. «ud NMMnw ^ 

Pou(Mn<J (h. »0A VIM6M - Kag. 017 nnd. 
MA VWTA - Vanda-aa apt* c/3 . T"TT^.- 231-3666 Ml. norto *34-1617 M„.. WC »c. prt-lmo. C«d 644. * 261.4666. (17) 114 I . z. Nw,. 434.U17. (16) 1.17 I

Apt* c/aale p/2 amb. tarra«oa. | ^ i«. m>. Trater PA8X-326.1774 Rot. 348 #pt0 .r,r^a: amba. | todala. c/auarde-roupe, aale I CAM60tWAHPl | (16)2.14 ao mar por uma peehlncha no idf. rabibbiaa - Sueoe. tenhoamola fftf a fftfiTl Vfnftmtrtna ftv I
qtoa. (aulta) co«.. iraa 4eewv-. dep. 1MOOWOOB. TWw fona 328 Cr#e| 

3B7# 17/4 qtoa aooa. (aulta). 2 WCa eoc, c/u. 
^^p. da I 

- Opoftvnldada iboote epf_«/aale Santa Luda. Inform. Fonaa 361- virto^ Mlquirir u^doa apt*a da I

™v,a,,m-"¦ vrrr^»,r ^''^2^121 I

^•.rr.'sn^ ssra: rd.M™r5.s^!r: I,71"71 
 an* pHod. 60n,. da prala ort.4. "?^anw 

»1003. jmImMot* F.124-6613.aa« J,u|7 M|r,„d,. 231.3666. do, M. Paulo Miranda iona aul  ... .a. raj. I m "" K,b~K*0' "6™ agora Paul. Mkanda 2. 6ul. I

MA VIAMM - Caaatona vanda I *aal 6alm> poupan«a 2 mHhiaa I 
f . ...... I 

doming*. F. 261-0602. (12. 14. I 
1]I7(00 ¦ 434.1666.116). 2.13. I 326-7600 omlro 231-3666 una I OAMWA^ - 

^n"°P I playproond. pr«dto 6«mopw pia«o I ]2|.7|oo Z Nona 434-1617. I

rL.^, SC r^T,F22.M"^. C >• VI*TA J 
 

rrmriTT ~ 
nM.434.1617Hei.14 I

^1,0cop.-co. WC Kc dw .mp pr^. pana «.p. wa. mm.mii. fSlmTm"p^SdalSvSS' (df. Fon 8M pr4dk> plkxl. GANMIAS - W. FM 426. Van- I «T.alav. *qwa.aull^iNlaaji^«r6- ,031 43,.2e66. 431-2661. CA6A FOHT6 - O m> qua voe* I
complgaragwn Intatf. am coir ma VIA««M - Fapaaaa dilmo vtnnd. oohwu .pladna Tr Fo- | g. VI6TA - Itmrhy. Oie. I 'mdtu 

\ 
"n^No. !«• Fori. 

| 02 qin., WC ao- | demoa 4tlmo ff o/ul.. 3 aft | mloa. dap. dm»«6. a* 6.600 mil at- piamfc, „a 20 ha. 171 2.14 guar aatt own Faulo Mkandat U- |
TV/FM. ^av. ^.t. p4ra-fjloa a.«b. ^ 

|un(0 ^ Mada. cfl M.: »t 616V 0106. 222.4060. /»om/o Miranda. Rrf. 337, t'rmlf *» 
JTmSmmTmSTS; clal. c. da a«v.. <top. oompl. (aultal. pIMIa i 60 mama do l»r. n.1 i o«nblnw.»l* iMdlt W. —— gu. ^ 11* Fona 326.7600 |

SSST ITS. qwa.. aulta 0/arm4d<» wnbi.. va- (14. 21. 26). 2.6 ,m 
Jlaal d, roatruti,, apf torn ".",7., ITI para ampragada. W. o- Faulo Ml- Foupanea fadllnda. prMa.1. Crt | Wm. apw na Av. 3 qwa. mtm. CANMIAO - Suapa, aqulaat4 4 I (16) 2.17 ¦

6106.Crael 4266. (12, „od«. Ml.. co.Wha, 4« andw. ma VIAMM - Joalmar 6I- :a <,mrto. I .ala. WC •oM. 641 MO Vl 141 '•»*• J" "" ««000.00. Ugua Dlv. UMdsa I aim. 2 wr.14.lMtt, 7»yda.a6 M n«lhor acao da adqulrlr um ^ ¦-.r-|irin I
!i I alav..dap. amp... todoem altoMfr qM|ra. Vand. Mmo lm.mm I ™.. , d™. d, **•«>. FacMtado \ 

33J.3467, c™d 641.(10.11.1 J26.7600, 
U4.1617 11611.13 | Faulo Miranda. Fonoa: 626.7600. | 10.600 m« aedda 6J00 wjl ^ cfl qia. Mia. v«nde. dap. j'.T" |

MA VIMIM - Caaalorte vanda | mm total offlnKKlement. j^.. „M Cnin|r0 S.F.H. U- \ 1! |  ... | 434.16H. 231.3666. (16) 2.14 | wnbUw. 4.600 mil p/C*tt.Vd. comp. p/amp. ^pllotl.. amMma 6

jgsgsary! r^A-rwt; araisr-r 
ggSTrSS ^rs^r.r ErSSHS 

~?irS5T 
rJrEr.^ I

^¦.rs.rrr Sr,55?: H,SiSrS 
SSaSSfc arJtrta 

-Sfflg ajss.s=sa 
I

ra-s^iT^ ^^ 
770.16— ^ii^i^.'.'i'.y 

aassrtsr. s»:«sr: nXnrrr,^ |
ii I 60A VIAMM - 6u.p. Imdv.1. KU U,1UM - a. Mid. 14 fln.nc<»lo p.1. 6.no>1.. MA VI6TA - Vand^M apto n. ... 2.14 nnda. 2 qtoa ««"». WC e«M. .mpl,0/2 amb, 0.1. MPW.Mdap. 231.3666 - 326.7600 |

IOA VIAOIM - R.c.nto v.nd. vwd. tdt. UC Flnto p™.1.^- m 
"hoi 

W<Td.2.3 F™..«fc> m.nor qu.. .lupu.l dlv. y*, da SuaMuna. ofl qta d. CO.. 
CAM6IA6 - Pr4dlo o^tpaml. da 4- C°T W.1617. 

(16) 2.17 ¦

apt' prdilmo Shopping Center ™" 
^J'^d. Ie«ee'. «m 6o. Vl^.m. Fronto. p/- F.»lo Miranda d^p. amp, 

^ demela dependdnoiee no mrtlwr I erquhetura 3 qtee eulto. Mima va- I 4613 Do- n.Mra'dapl.'ta.porprKod.oca. C. FO«T* - lencamento Matdl. I
c/ioom1 0.11, Ml. 3 .mbi.ni.. a£». »"Ja*Jl6»^>"*£ m0,„ lrtomKi^ pa.oa Iona. "'.i''' 

,'2 
?%!??, 

?.'ISSuoTS H ""*« « c,m«» Q',nd•¦ Pou" 'anda, vl«. para. m«, a lOOmta ^,,7,2" STn 6dtX™6«™ Inlom, "¦ »* da F«lr. Cm. Fono. Frt- ¦
qfr Mclela. dap. ampng.. Iraa | a^-.» ?°* ..£? 231-6031 431-2666 2661 361- 434.1617.116) 2.8 Tr 231-6116 131-6116 (11. 14. I 

^ WM|u|do|lmlo,tf I d. prala. IW. FM-306 Ugu. p/Dlv. IMtu,"7ll fona 361-1148 AXM3.231-6031. <«.Ml Mnedoaa.garagem.eub- I
Mrvico., v.rand., novo lodo .Ic.tl- I 

l 
" 

d.Io. lonM 231-8031 1446 0063 (17) 1.6 I MA VISTA - Ref . FM - 406 apto I 171 2 I 
pnataeto manor qua um alugual. I Ueedoe de Feulo Mlrende: 316- | CANDHA6 - Caaelorta - Vend. 431-2686. 431-2661. FUnrto .14 Mlo. 02 apu.. por ender Inttrtona, ¦

fado. 2200 UPCa Banorte detalhea | ah.mmii H7i «¦ I naacanta. 02 aalaa. 04 qtoa, 02 | g. vigTA - I mob. C. Qouvala. | Dlv. Uaadoa Peulo Mlrende.. | 7800 231-3668(16) 2.14 ^ ,1M M iiha M. Crieto. ant* 20:00 he. (17)2.14 ¦mene ooletlva, aptoa. oompfteto |

1912 Ul IS •O* ****"" " 
y?r,,.r Iwll«ll-lmo, 8 qt*., (Mndo 2 -.gwi no aubMlo. pequenoMldo q.m. ou ep»«. WapMM. qulttdo ...w. . >m. . 310 E.0, oporlunldad., apt. V3 Mlt., WC e«„ cope ttwlnh., 4m. "2*2? I 

... I(6.12.14) 1.6  ,««(. iltlm. unldK). Edfll.p*- 3 
M|„, p^h, |U,0 garedor p/etender .. naoMldadea doe „ctlant, 

loc^io, va- I qta. eulte, na Av. 6. V. da Melo por I da aarv.. dep. oompl. «np., Intwl. I 
^2? 2fl to^JETTalital I - ^^'-^^^maanTi I

^T'-.noTrr.r ui^assr-ifiss: I
22.3.46, 221,16. U4, 18. 17) ^.•««,«« 

(1M.1H7, ^ 
da M^ 

^ »», 
»» «.,7M° 8

gam .ub-Mlo.^2 eutoa rtquinudo 
| 
2J , ml|, r4pld0. 326 CrMl | MA VMTA - Dlv. Lenc. Edf | rtb. . dom. (12-14-16-17) 2.6 to21 

h,. (ll, j.13. |  | | 1746 Ml 00 Infa Av Jtllo da I I
Poupanc Crf 3.200.000^00 fl- ^ VIAtlw . jo,,, Mor.lr. 3876. 17/4 Am.ll. Maluf Bo. Vim. Otlm. lo- MA VMTA - SlmtM vende bom I • ^~77T I 

J*"0*"* 7 J®* CAND6IA6 - 6erroa Corrala I 6anM 634 Fa: 222 2622 - 222 62 CAiAFOUTi - In4dita. 3 qtM'. c/- I
n.nci.m.nto 16 an« OatelhM vanda apto. o/2 co.lnh«. Na 

W....M Vdo apto ne Av c.ll..clo, p.rto d. tudo. »to. I .pt.. ru. 7 Satambro o«n Mle M^a I 
!¦! iHH Mc^'orMlo novo^c/2 eNwa- Vanda no Edf. Mathllde pr4dk> pUo- I 20 - 222 1610 - 111 6673 Cracl aulta. praoo totelmente fho. tm 46 I

H« Fade de 6rlto o/ConMlhalro Agular. JOA VIAMM I compoito d, Com varanda. 01 | qt... g.,oupaa amb. telefone e In- I ^ V lI lie apf cArarenda aale 3qtoe.eoo. I 66 Rag 301/ 61 Plantlo aoe do- mawa fane: 131-6014, 341- I
1620 326-6824 r.g. 176 c| e0o0.000,00. Inf. 6^r^m.r pr4dk. d. )u». tfgOT , 

02 qul„o., cclnh., t... d. M.- ,.rfon.. Outro ru. ho*ld. Ml. ewlmlM. varend., 1 qWa. c... dorM.plMlne.preood.oc.rtoc/- w.»q«e« H«g. nrmmaMI „0SCrK| 
4266. [12.14.16/17) I2 23V-6621. Horlrlo comerctal 2* gem aubMQ. da 2 ambta. 2 v.- v|to,qAprovllt.. 

|*tm,tta, com ,mb. « «k, wl„, armlrtM, IM. d. Mnr. d^». compl. ahmp. ge^. Wv. "«*a (aulta) 2 WC M...«¦«.,.IrMJ^ mlngM. (11, 13,14. 16. 17) 2.14 ^ «»

¦OA VIAOIM - Recento vand. Mbado. 114. 171 1.6 cr| 
40 m*h6aa Tretar darlo I JmIT"»T.uIog"M™.nd. Fckim. | 3666 - 434-1666. (10 2.14 | corr^ da plantlo no local ou p/- J f p lu||t| I - ^ 

'

..po c.M c/qoln..! 
^Ivatlvo. ,. vUMM - Joto Mor.lra vend. Sou.. Lelo 243 e/108 F. 7800 1^3688-221.0661 - 316.7600 — **» 131-4014 Cmd 676 (17) I C. AMWIILA " 

„ri^VvJ^r^WP^Mia 2 umblentaa. ber, 3 qt"a. coca, j n, ^v. Balra M.r, ancient, cobar- 3«, .4616 (14, 171 2.6 1617 I") 2.6 - 
*34.1617. (16) 2.13 J2S 1U I

suite, eacritdrio dap. de amprag. I c/eSOm1 da iraa, 8 aalaa, ——  I bqa VISTA - Dlv. Uaadoa da I 17> 2.8  I I trl«. Edf. La ItoflhoHe Prldlo c/02 I I .... . Kgn !"""«»•«»,ear. 
wr eaane,ypngro.

g...gam p,6. m«hor»col4gloa qtoe., (2 eultMl. 2 WC p/emp., ge- MA V1A06M - Jecfceon Emp. PluloM|r,„d,,.) PM 400, vende- MA VI4TA - Vendo bom epf eAMFO MAWM - Idt IHw. rtavKtorM, yregwn n. eubeato. I CAMMIA4-Suw-Aoport.nl- J2?tu mnhrtro o/rtuewl. cSi- ST"d!In 110'Si'
com.rcio Crf 6^00.000,00 data- raoam u/3 cerroe. Inf 231-6621. Imob. Llda . vende no Idf. 6erre- . , rt coilnha, I Av Conda de Boa Vleta com tar- I p.rto de R. Jertmlmo Vllele prddto I M|. pA32 .mblantae c^verende, 03 I d.da bateu ne KJ. porta nlo a fa- I ™" ***_™*T"^"*"*~"nr-M. a"J»-

'bee cona. Agular. 622 fe: 328- ZZXLZZv"»«• 
^,'T ^ .^.."rnVnendemento p/- ^^TgrVnTl ,J.M. ^.n quertoe eodel. 101 wHe) WC wo- ch.. obtenha l^o um M*e o/Mla, "ZttZZZXZ. ZZ£

r^sssk1—^ 
JIT1 rsmsr.sssxs 

siaMraLSK zss^sxx »tsstsrs

MAr.MiR„ande ^XZ S STSSMSi t — ZfttT 
ffiSSTSW 7,^ i-mrr

QKColenta apt*, eela 2 qt*e. eoc. WC p/2 .mblame. Inf 231-6921. In(; 222.4664.221.0100.114. 171 i? W 2^6666 224^ 434.1666.116)2.13. M F»e 221.0041. 3666. p„, p,„„ de oceallo no Edf. Icero e*,* AMA*U - Vwd. w» 
**** f?1".

Cr» 1800 000.00 .pen.. . com- *°* V'A">' " 
¦<£TTn,!T. aultM), terreco deKoberto. 2 gare- MA V14TA - ComlMarie Vende «U - V«vh o mMhor da 2 qfe. CANMIA4 - Itol. FM 463 V.n- 

j^i'l Ptomiol?* 
"*. 

20 hra. (17) *£'- ^'u.m^ .l. 
'adoT'l^' <^arande. Ml. WM«. Imd^d.

bin.r mail flnenciamento c/pr..ta- MA VIA4IM - 3uepe Im6v.l. Imob. Lld.r.pw 611m. .Pto. n. d,m,|, dw„dlncl.., - Lancemento epf, com Mle. o/BOm1 de IrM. Idf. Elleno, floe to- dwnoe apt* M qfa, aale .mpH I I eulf.. T.. empreg. lerrapoe. btbHtt-
cto Cr$ 36 000,00 Av. Cone. Tern o. malhorM aptoe de 2 e Rua larlo de "ebertbe. prtdkIda d, lpt0 L|,U, D|v, calludo i r. Teiwnte Oulmerle. d,m,|. dapenddnolae. Foupance I y™ Fauto 

Mlre^d. I tMti equlpamentoe 4 gar
Agui., fr 326-1620. 326-6624. „o. em 60. VLg.m. Pronto. »Mmo noma com Ml. pfl emfc, jMdo, Plulo 326-7600 |ra. mtvIw. dep.emp.^ Vn». elnel de Cr« 40.000,00. In- f.eiH.ade e preetaodo d. Crf CANMIA4 - FlnandamM. «- ? "
r.g 200 19.12.141 2 merer. InformMee pek>e fonaa: 3 qtoa. c/guenrt-roupee eulte. WC . 

«34-H89 ou 231-3868 (161 „.,.n.m ~n„«IH...Iumlnlo. form, pelm fonee: 211.6031, 27.000.00.. Hgue Dlv. UMd.e | celente cob.rtura R. Sta LOeld, 66 | 3666. Z. Norte 434-1417 114) | |( OMoradoe. IneW Av. AgemaMn

......... . 231-6031.431-2666.431-2661. cop.-co.lnha, IrM dep. 2 Beregene 431^618^811.361.0063/1444. Lk, MlmndeF»».; 324.7400. ^ 702 Ft 221 6014(12.14 2Ji Magelhlee. 111 FA4X 231-1 f44.

^T. r.,.rmVr.rbr • »M44i. 3..-00.3. ,.7, C^. .J,n,.s;.,6..il«t4644 .u em 
20^ 3^m.MB. Tr.1ar dlarle- (»7)Cdd.2.13 231.3666. 434.1444. (14) 2.14 „4__ CA4A AMAHHA - Suv. (md- Cmd 323. (17) 1.17

do., tod.. d.p.ndlnci.., .Ic.tl- ii— de crMlto e nlo peree tempo. LI- mam. ^ 
Edf 

_Slo 
Cri«ovlo^ Fona: CAMFO 4RAND4 - luKe Imd- I CAM04IA4 - ftof. FM 343. MM- I CAMD4IA4 - IRep.ee.) - No- I vrte_ V«v<e Idf. Fragatt. . malhor I 

CA(A r0WTI . Suapa |mAv4|, .
fado rua Gal Salgado malhor I MA-VIAOIM - Nuna. vde pe- 40A VIAOIM - Encel. apto. cJ* I D|< UMdot p,ulo Mlrende que I 244.(12, 13.14. I rtm), Edf. EHetw 42 qtoe, I |WIH apto c/verend., 03 qtM I raid. Tehelre vende epto n/idf. I de 2 qtoe, gar. var, elav^ OO^Mla I 

Ed| Q„mKjo gto, |)
ponto poupanga combiner flnan- I chlncha, por 48 mllhflaa pronto p/- qtoa. aoc.. (aulta). ampla aala p/2 I tcm cantanaa da |m6vala am con- I '8. 17) 2.8. I Mla m WC too. dap. emp. fl- I (suits), aala da Jenter o eater a do- I Parque dee Candelee c/eala p/2 I empto por epe^ea Crl 7B.WQ.W i 

|u|te) a|cat|f ^ ^ Arag ^
ciemento preata«flaa Cr6 morar. Edf. c/6 unldadaa.pllotla. In- amba. WC aoc.. copa-coi., ampla I d|p6#a d, f|nanc|im,nto. Procure I eQA wiSTA - Edf. 6ethoven Rue I nenct* garent. Slnal Crf I ^ dependlnclea o/170m» do I ambta., varanda. 3 qtoe. aoe. I da alnel. 6wenct* gerantwo, preao I Mrv ^ amp ant fnta^.
100 000.00 detalhea Cona. Agular I tarfone. portalro aletrdnlco, ant. co- varanda. c/aapatac. vleta p/mar. I quam a Ifder no mercado. Fonaa: I Prnof««o eeaulne Nlnfae. apto, I 60.000.00 Plent6o no looel. In- I iraa, poupanca fadlltada a aaaumlr I (aufto). banh. aoe.. oot.. 6roe aerv.. I VpNotla. Plentlo no loetfloo in- I 

aala amba. 4 andaraa. 2 aptot>
622 fa: 325 1520. 326-8524. latlva. TV aaq. alum. apto. al. vdo. 6tima irea Mrvlgo a depend. Pr*- I 231-3685 e 328-7600. (18). 2.8. I Qtoa (aulta) oarao. aubeolo, nunca I term, paloa fonaa. 231-8031 I rapaaae. A 30 metroe do mer. LI- I dep. ampragada. aaq. alumlnlo. brn I 

JJ'J'PJ®* 
I 

por andar, pronto p/morar. am nil
326 6366. <«i 162 (4,12.14) 2.6 „oi. WC MC dep. emPrag. cor dlo c/2 ele».d.. gar., eube. Pley-  . - 

~~ ^'..edo 
Oport. Crl 431-2M6 - 2441 - 361-1444 gu. Oh,. Ueedoe Feulo Miranda. u. daoorado. pWleto. Mldo p/A- IJ1-144« - 004J - 4J1-I4M Flnanc^ 

>itIntld0 ^
¦OA VtaeiM - filmAM v.rvte aarv. do luao. Tr. 231.3487. Crocl' ground. Intarf. alto rua Satubal. 25 | »OA VI6TA- Der^. Ok. Uaadoa | 0^3. (17) Cdd. 2.13 | 326-7600. 434-1668 a 231- | popo. Detelhee p^Pono: 226-6437. | 2661.(17) C6d. 2.16 | B rt . pumio no local Infbrm.
6To..p™1n.v^..c^ 841. (10. 12. 14)2.6 

TftVT ! 2oSoSooSa.de p^o 8FH. PI- CAMFO 6WAIID6 - Suape^rndT 1—nWl.14 Creel 2426. (10. 14) 2.14 CASA AMARHA - StMpa Im6- pate, fonaa: 231-8031 - 431-
ver.nde. Ml. 2 .mb. 4 qf. MC. I 

l0A VIAMM - SuaM Imdvel.. 11 quarto, 1 Mla. WC eodel. CO.. nanc. gerenddo «ndee 
^Antdnk. yqla 

- Vende Edf. Ellen, c/2 qt*e, CAMD||A4 - M. FM -412 Undo CAWMIA4 - Ary 4 4arr.t. .lu- «8t - 361-1444 - 0043. (171
eulte. .rmlrlo. dwjmp. oeregem v,nda Ed, LOcl> Plr,t0 Bronto p/ . ,. |r„ da Mrvico, Fecllltedo com Miranda Corrat. *»0C"U,*J| I art. on.. WC eoc dep. emp.. ft- I kltlwM c/mIi. qt», WC eMlel. CO- I g.m e«celente epto c/ verende, I *2 Wt I 

°" 
more, c/ru. celcede.pen.de tudo. *** 

M<^.e ^ gt« W ««o • pane "9" 444 W. 231-2004 „,oct. Slnal Crl ,lnha ^cabairant. de prim*.. Ml. am 02 omMentM. jft. 
M.I ^£.^^.^111.'^?^ CASA F0RT1 - Sebeetllo Or-

, 1 r c/ gar. no sub.olo, sello d. f..t.e, 
.m c.rtmk. ,.r2n?. -90-4 326.7600 

e CrMl 23. (14) 1.4  40.000,00. Flantl. ra toej In- . c,| 731.000. FKlllUd. mice. 02 qtoe. WC eodel. em£e 4e *rt. WranBf gwwIM. 
^ .^r.

5SKSS2 - c — = 
SSSrSrH tr&xxrz 

«-«ss.aBS: sia-ag 
S3£Sf.SK ss«rsgf

MA v,A4IM . simftee vend, um! ^T^.ZZZ ZTSSPtt SoI'SlTw^
Av. 8oe Viagam dtlmoa apt*a. noa I goA VIAQEM Suape Imdveia. alav.. dap. compieter varanda, 1 Cr$ 4i838.ooo.OO facllltadoa. Olv. ao Cantro Conda da 8. Vlata. au- I nente Quimarlea. a/n* o melhor de I Candalaa. of veranda, eala ample. 3 CAND6IA6 - Rapaaea de epto. o/- V^rl' 7.000,000,00,^ fwllltaInja. Av.

melhorea edf. 0. Afonao Henrique. Vende Edf. Lucia Plnto. pronto p/ pronto p/morar, poaalbllWada de fl- I Utadoi Ptulo Miranda, 231-3585 parmarcadoe. coMgloa etc. excel. I 2 qtoa ainal da Cr6 80.000.00 I at0a (aulte), etc. Poupanpa faclll- tel.. ev. Proa. Kennedy oNer. al. p/2 ^eoMW/PW. 2 qrj. Jolo do ierroe. 834. e.

Equlndclo, Alvaro da Coata. Portu- I morar gar aubsolo aala, aallo de nenct* total. Acalta c/perte daipe- I _ 32e.7600 - 434-1688. (18) 2.8 Prego flnanclado. Informagftea. I m0naal Cr6 88.000.00 Plantlo no 1 ?ede oreetacio Igual ao aluguol. amba.. 3 qta. eoce.. erma. ambe.. 2 dap- wwj-. ¦" • P^ 222J622.

gal. Segdvle, etc. com varande. festas. elev. 3 qfa (aulte) 2 apt'a gamento: )6laa. carro I . 231.2006. Antbnlo Miranda Cor- I loca) ^ p,^ inform. palo fonoa I 0lv' u##doa Paulo Miranda. WC eoce. (aulta) oopa ooa. dap. 2« -/Joe. Pone. r£.^eoa SSnooe Mt tIM /
Ml., 2 .mb, 4.6 ql*.. nc, 1.2 Po, and., Rn.ncf G.-nt. p.lo Treter. p/f.neet 341.6663. ». VWTA - OlvMo Lmm» m ^ Rut *,. 444. Eepl- I 231-6031 431-2661/2666 361- ]]1]H|">47400 434.1444. empr. gMe e Mr. F«q-nM A.'.r. 244, e/604 P.n., Ptan^Medwdn^lll. 11. «. ^

suit.. 3.4 WC mc. 1 2 (top. emp, | Lone Fino .c.b.m.nto v.r, 231.4604.221.0140.(17)2.4 | Edf. Ol.nthu. FrKHo o»2 .JJM ~> nhalr0 
n1l 2.6 | 0063/1448 (171 2.13 I „.V, .4 Cr« 4 mllhftM. Atend^M holep*o 131.6772. 

112. 14. 16. 171 1.16 | 16. 17) 2.17

garegem 2 e 3 cerroe Inf: 224- dep comp co. Plantlo no local —lmlH-.li I   imft1,.|.  fort.: 224-6333.(17) 2.14 CAM AMAMLA - S*mMI. CA|A . yuapa lm4v-. .
6666.224-7743.241-0736.(12. I Inform Fona.: 231-6031. 361 1 de 2 a btotM 

VOTn^ 03 guano. Mta! **>* **"* CAMFO ORANM Sueoe ImO- (JAWMIAI - M. FM-244 Mint.  ... Ortlnd. vende IrM prlvotlv. v.„^ cdf. Q„mK1o c^ qtoe, (1
14.17) 2.4 ,448/0063.431-2686/2691.1171 Tern 

'* WC eoclel. cUnhe. Ire«iMg. vele - V.nd. Edf. Nile Vlelre. o« lpt0, c«3 ,u.nM l«ilt.) prtdk. d. ^0,^?S*WMt°.,0rt'"d° c«ro., Ml. 2 .mbWntM.nMOWt.. Iui,„, .icttf, WC »c. Mlep^.m-I 
28 <Jt0# ^ v'»g*m 

ipfon™*^' I dap. completa/empregada. Infor epartoa. c/querto, aaia. m. aociei, i 
qtoa Mla c0l WC aoc. dap. amp. I -_.uln. o/aubaolo vlata parma- Vende. ept*. 2 elave. pledne. var., 2 quertoe 1 00m arm. ooilnha. dep. hl.nt.. Ar.. de terv dep. emp. ent.

¦OA VIAOBM - Edf Sta lereia I " ~ " 
I mapdaa com Paulo Mlrende, fonea: iraa de ey*1^ 8*^. ™ P|j°- I financiamento garantldo palo 6e- I n^t. para 0 mar. a 80 mta da al. 1. 4 dorma. 1 aulte, 2 Wc, grg. ^ ampragede. Iree de aervlgo. le- c0,aly 4 and#. 2 aptoa. por ender.

Imob.C. Qouvala. Parmuta 2 aptoa. | 60A VIAOBM - Nunee vde. epto 231-^31. 431.2M6. 431.288 I 231.3856,231.0861,326.7600, tie. alevadoree^ooalnha. Tratar dl^a- I piantio no local ou Informa- I Dr.)B Pr^o Cr6 10.000.00 faclll- *'ee eerv.. dep. emprog.. Cr6 venderia, deep. Cr6.4 mllhflaa feci- rf 
pronto p/morar, am rua do

c/2 atoa.. cooa coi, Ml. p/2 amba., al. varanda, 2 qtoa. WC wc.. dap. 361.1446. 361.0063. (17) 2.8 434. 1817.(16) 2.8 rtemante dee 7 6e 22 (^etetonee. cAa. Mloa fonaa. 231-5031 J* 'ZlZLSPH. 20.000.000.00. Infa. Av. J060 da Infa: Av. Jolo da 6erroe. " f
dep. empr^j., ire. aarv., var.. pllo- amp. cot., aerv. grg. pllotla. Edf. B0A 

v,Aa|M . vando no malhor 221-0180 
- 231-4606 - 341- 3ei.U48 - 0063 - 431-2685. ^SoMeltode Ueedoe 8erroa, 834. Pa: 222.2622 e34 Pa: 222-2822 - 222-2870 p,,nt^noS Intorm. A

tla. elev.. prMlo novo p/terronoa n^. Intorfona.portalroalatrftnlco. J Q mff|hor | g. vi«TA - Mha do Lelte. Vdo. 
6683 (17) 2.6 | 2691.(17)2.13 I p^„ Miranda. 231-3666 ou 222.2670 . • 222 2610 e 222 8673 Creel 66 ln. 231-5031 - 361-U46

srjsri«: £ftTitr.t rsssssfiw camfo^ 
r.,^ "-i-ssWirs srar r,f2M5 

-

J ,. ,  v
go. (12 14 14, 17) 2.4 OOA VIAOIM - Antenor Lin. I 

JO'0 
" ™"<" I 

prevlleglede eo Centra C. de 8oe I lend, pen law. |.rdlm frtntel com I lilKl0 , Ru. Tenant. Gulmerlee I M|^ y. I ^ „ CMlrio I ( piviui 1^ vwtde Apt" Av. 4m Vtogem. Edf. JJM '^ »» Vl«. 
Vup«m.rcKlo. collglo. etc. IW artlflcl.l. gara^m prtpn.. In- a,„. Sl„.l da Cr$ 80.000.00 m«m- ^ V«h. »*.-»• Ort^V^^.CMW£ MXAIHA 1

OOA VIA06M - CMfort. Mlr.nl., 3 qtM.. Ml., txalnhe. dee- ?,,14 16 1712 E.c.1 pr«o. tln.ncl.do. Intern.- tartona, centr.l de gll. geregem Cr» 68.900.00 Inform, paloe SJTu - —- Statfc^TwC^Wi.. ^
VMM OMelo de lent. Edf. Sen panu. !„«», clouMt e dam.le forte Inwb. (12. 14. 14.17)2.4 231-0206, Ant6nlo Corret wb. cont. v». Ml. 2 .mblrttM ,0„.. 231-8031. 431-2646 2691 2,4  ™«>««e. f*,2eAXAMA - DO. Un,. Edf. 4ol.r

Pl.tro eptoe. c/verende. wlte. co... d^tandlnclee. Inf.: 111-3944 (L.nc.m.nt.P- AmocWm. rue 44. 466. E»l- «,lte com 3 ctoMd, 1 »c compfe- 361-0063 1444(17)1.13 CANOIIA8 - Dlv Uaadoa Raf PM '^atw. hnrM 3 ndtt^M Fa- do 
Ce^. epto. oWvJeeele

deepen... Iree de Mrv.. d.p. 221-4144. M. 143. 111. 17) VIAOIM nhelro. 117) 1.9 I to., CMlnh., «g, Ime de Mtvlco. - „0. be OponunkMe epto. * i» Jh'S^II^o ^.TIoT qulMjT Crl am 
'V. pleo eeeMlho -n«Mdo,

compl. .mp„ WC MC., Intwf. gere- I 24 I 
m ulpt ,'l.v.dorea, play- I OOA VIOTA - Vando Mtlnete. Tr. 1 

p,ciii^Irt3^Av! I IIwIT? I "t0* "* V' * kWo *" I 222.2410 a 222.6673. Crad 04. I 3.300.000.00. Feclllle. Infa. Av. I M dta.. wit.. etoMadM. I«MI Oa

Tv"FMbW|!«h>l cmantee"oeredor I ¦<>* VIAOIM - Joelmer 41- I ground, Mllo feetee. port. ale1t6- I 214-0717. (14) 2.4 I 
Joloo, larroa. 934H: 222-2822 I j^n|m0 VIM.. 270 apto. c/ver I J"*™*.,' 

' 
iT"^S?l,to,lMlISIdl' I 44"3' PI,mto "" I J,,° d* I 'ZLmtt "r.lj'u^lllildnr. 

por-
prOprlo .uane Treter Fa. 231-4014 | LT^T!.."'C° 40A VIOTA - jKkMm Emp. j - 222-2670 222-1910 a 222- lnd. „|. 2 qtM. r»M. Piw J^eOOou 231-3166 (111 2.14 | 90. (11.13.14.14 .17) 1.37 | 222.4221. Wlro 

.WrtnlM entene Mlrtira. In-
- 231-8106 -Creel 4266 (12-14- ,| ™ Edl. Fto TandM >»*»"'• rend., dep. eomplSlnelll10 m^ I 

,mob. Ltdl v,nda rt. Idf. Alfndo 8673 Creel 96 Mg. 83^3 plentlo I 4.987 111.00 c/entr. 17 mil Mldo I 
(MMM . lMhl ^ M. c., I 13 I fomtK«M (VFeuK) Mlnnd.. Fonw:

"km 1 swrrsss ?¦ I zzizrjxis: I SS«,^i I ztisir-M r.

sxrrzsrszrs rriS y23''"212 
• ¦ 

%^ ca...mm«a ,.p.,r

Praia aotM c/verende. MX. 2 I faclllt. 26 Tr. Fon..: —— I ... 17| ,, I V«tde Wthn.1. Edf. Cenedl. 144. I  — ^I ^1!! I »el. vartdeepto.c/2 qto.g.r.elev I Ca>engl, elt.pMrloprldlo ^pllo-
moo a a atoa aulte cooa-cot. Iraa I 221.6166.221.0106.222.4060. I tOA VIAOBM - Orle Vd. apt*. 3 I —•—:—: — I ®p. 1004-A c/1 alio 1 cox.. 1 be- I CAMH) ORANO6 - 6erroe Cor- I Cr6 26.000,00. Llgue Urg«nte . I TV/FM. Intarf. aallo featea-Progo I ^,1 Crf 80.000.00 Edf. Fragata. I tla. 3 qtoa. elcet. 1 aulte, WC. eoc.
rt. mtv doao. dao. compl. amp. | (14. 21. 26). 2.6 | qtoe. aulte, vemnda^totja^ooa- | #0A VI9TA . Barr0i correla | nhalro. 1 guarda-roupa amb. Prago | rela - Vanda no Edf. Merle JOIIa. 

| 
Uaadoa Peulo | 16.500.000. preet. 141 »»0^- 

| silo i R. da Harmonia, tranav. c/a | »«|. 2 ambe. dap. oompl. amp. prat.
wr aoc imo WC aoc 3 alalva I 

 ~ I »llo c/daac. 40*. 6 I vanda no Edf Sagarana na Rua 8a- I a vlata 2.000.000.00. Tratar IneW I Prldlo pllotla. apt* c/aala. 3 qtoe. I a 321.3866. 434.1688. 8). I nanclac. 6andapa. entr- Imedlet. I fat do Arraiel prdx. Igre|a. Collgio, I 21.610.00 flnanca. garantldo
IlZ'S:,r» 

™"AV".rra:Z "tM"' *,. A,.m.n«, MWHa 111. (UM WC «... «». *m*m.  lom^co. Fl.ntlo ^3°- *4* Av

M correntee treter 131-4014. I "**"?!-d,.'Tw I 17l._24__ .— I tldo em peetUhe. ger eptn. c/Mle. I pa|X: 131-1144. Cracl 313.117) Inedeeerv.. «m. I 
CAN04IA4 - IKwmmI Konald. I 111 FA4X13V1144 °"*»• I form ,wIm form 231-6031 361- I Ag.menon Megelhlee, 111 PAIX

.in. r,„. ill. tu 14 I 9em c/860m c/3 t.rracSM gtande | ^ W1AA.M - Alberto Lund- I 3 qtM. eot. (eultel WC MC. cot. c/- | 2.9 I de plentlo no locl ou p/F<*t. 231- I T|U> hm | "® Varge., 647 F: 421.2444. | ,44t 0063 431 2686 431-2491 | 231-1144 «i Av. 0««k> VargM.

?1 17,2.4 .™ I i^Vd. »^e .m dlver« locele | cube de ecolnM. Inf.. p^one 231- 
| ^ WWA . ImM vend. Edf. I 

4048 Crael 476 (17) 2.13  
| crtrt„. .mba 4 .Mn- | 

Crad-323 (17)2.14  
| „„ 2.16 _ | F: 424-2441. M 323. (17)

. 
mil r 77, I rtl ntne wrK. »m >tr Cr« 120 I de 6oa Viagam do 3 e 4 quertoe I 6046 cracl 676. (17) 2.8  I Moura I Conde O'Eu ap. c/- I CAMPO aRAND6 - Comleaerle I dee 3 qtoa, aooe. (eulte) erm. em- I CAND6IA8 - Inabi vonde tdf. I 2.16

4°* VIAOIM - Cento e - I " 
outm m frente ne I com pllotle 00 ger^.m no lubeol. I vig^A - Ierroe Corral. I Ml., v.rend.. 2 qta. elcet col ce- I Vwtda - Apt*, com Mil. 2 qtl. male I butldM. ben eoc. ooe. arae aarvlw. I v.rd. Mar. Av. Fra.- Kannadv. I CA4A AMAMLA - In.b. vatvje I 

\VMda - ptv Lena. "J' 
j*' 

I Av , V|igtm ^aallo, 4 qtM., eendo todoe com eulte e verende I y^^ja no Edf. Yuceten ne Fue 8e- I rim, gereg. eubeolo. lerdlne. pley 1 t reveralvel. WC eoclel, pllotle. dap. I dep. impratedi plKye. "8aw»nta. I pronto P'mor" I 'OOmjI. mar. I Idf. CnlumbU I F. Nareu Ouwra, I A . 
HMmgiSnialA J

^^JL^^nmnl^nT^DlM. I wlte erm. etc. Crl 36 mllh«M. Tr. 1 c/loc.1 p^.mb.. .mbutldM. plM «lt I ,|o m 4lo lor).. 440 prldlo pllotH I ground. Intatf, 3 elev. ent. Mtat. amp, etc. Foupwe flue, flrnncle- I Md. 
^Ap*e. 

I**" Pff. 121- I prt,. C.ntMtrl. .pto.^v.rendqt pronto p/mor.r c/4 I 
^ 

CJWnBlXiam* 
Jd. Mrv dep compl .mp pi  | ...mi.imi HA 11 I crlmlce ou 1.CO- Freco fino | . .olo. c/1 . 2 QtM.Ml.coi. I oraat. 44.020. Hand. 231 mil. | m.ntn 2.600 UFC'a - Fegamwtto I 6437 Creel 2424. 2.14 | ala. c/poup. epenM 144 mdfacllH. | cob. alav. el.c/twrKO. 1 e3 qta. 1 | ^

tl'oTcrT'lM 4M emprag. Ira. de Mtv? v.r. qto .m- ^ Av. A^m^on Megelhlee, ^7.,™. TreUr *S«ZZ ^do flnwtc. CEF. mam. 33^40.00. p^rmlfc,. WC e OM. C|DAD4 UHIVIMIT*OIA -
" ^iY?* C™°1 4,M 131.3137. (14. 14. 17) 1.4 w (rav«e) Infe e/. ctmtor d. 111 FA4X: 231-1164. Ou Av. ld(. sl0 Crt«ovlo. F«t.: Ill- f«aVande OdmTepT ^Mf C^ ,Mbl M**yh*T' a«d# cor d*t p^«np. IrM Mrv. Q^m (»).. «lh. .nwtt*.

-li  I OOA VIA04M - Imob. 4lo Feulo I VIAOIM - Antenor Lino I plentlo no local ou pfona 131- I t6llo Vergee, 947. F: 414-2444. 
| 6166. Ctecl 244.112, 13, 14. 14. Ml. (rt amb. 3 qtM, I 1,1 I **"*» Pj1"11. pMI. ew. elurn hen I Apto t^Mla. Mr, 2 qtM. oot, WC

M>A VIAOIM - Mhm uma. Apf c/2 qtoe. e demele d* 4044 crad 476. (17) 2.4  emt 323.(17) 2.6  U) 2.13.  eute. WC MOtal. eope Mrinh. Me. 41,'2W iSTSSJTLIjSE't-hl 2.
Trenefw. enntreto de ""e~^ **» * *» *_».g p.„d4nclei. prldl. crtl«ador. ,oa VIOTA - Atenclo - I.I ml- OOA VIOTA - ImW vand. I F. campo ORANM - InaM v*K)e ^ 

111-**** 121-0100. (14. Zgemanon MegelhlM, 111 FA4X ^^ 
Me^.yM. do b^.

rnto.d* FW abelKO do ntarcedo Apro- , v|„, vd0 „d ,pt. D„m 6oaco frame eo SoMI.no. pano da tudo. Wenep. 1TI4.I4  
CAWOIIAI - Inebli Fel._1 W 

23, 1144(^01-323 1171 2.16 55^STlIi^ lRua Ooa. Jolo Pale. 1000 apt* I ar condlclonadoe, 2 aalaa. eaaoa I ^ lrTfa: 222-3848. 221-6166. I and ^ gu, Barlo da S - I Edf. Rita do Claala, perto do tudo, I ^tri§ iup#rmif0ido. edf. M6- I a.mqmi. _ Trooteal rapaata I ve»de ap. c/varande, aalea ample. I  I 7600(434-1617. (ig). a.ig.
1006. c/ele. 2 qrta. aulta. varandj. I Ihoo. H*terf. 2 BJ'eg. 

J"0 I (16. 17) - 2.8 I Rnrie 260 orldioracuado.apt«da I varand.. 3 qta.. 1 aulte. cope eot.. I 9 ntna Aurovalte 1 I 
3 d«e. (euM prl^ e/plotla. pert- AMAMIA «-p-»«a. I f|nBn_rteo. o/amor. Valor 8.600.000. c/tl- I Progo 24.700 mil aendo 11.700 I —- I .1^ I aaraa aub-aolo. dtlmo acab. ^taaa I V^.l Z IT-—I . .•'T I elatron. aallo faataa ent. col. tudo I CA6A AMAItBLA suapa imo- i CIOAD6 UN IVI MIT ARIA -

n.nclwnanto da 6.200.000 pra.t.- mil p/ lenorte Mldo fecllltedo mc OOA VIAOIM - luwa Im6«rt.- 
j wot. MUaeglo. MenMl 148 mlllnebl £^22'Z STUIm 

guano at»<el eteatlt^o. WCeorte'' l«o bam pwto d. F. Frof. Jdllo F^ «le «nde M^Fiqn .jmHhw MOTWtWe pdvUaglado epto «-

do da 71.000,00. eeldo 1 comb. I coMrture com Q4e oentrel, 3 ge- I Vende Edf. LOeld 0. Flnw^pront. I 
m| I A Aqamenon MegelhlM. 111. I , niailfltT I li^^jTmTmrirSf'J I ralre Irae Citll 140m1. Inebl Av. I de 2 qto. g.r. el^oM. eeeleem- I Mle. verenM, 02 qtM, ooe. WC eo-

nar. Tr. I Fue de Felme, 111, 3* rag, aub-eolo, I qtM, 2 eultM. ^mory.F.celMde.pertodetudo. JM. ^ FAIX 231-1144 ou A,. Oetull. A*m«n MoA. 111 FAM F* Por^M^JOOOOUOO* d-. <»p. oompMe. Ferto luda.
end. 1/316. Fonaa 114-1617. qtM emprag, terreco pergMdo. 60 c/ g». n. eub-Mto. t**o d.feetee. atM I V,„H g87 F 429-2961. Crad I ' 

.,^2694 Cracl 231.1144 «i Av. OWull. VergM, I etrvrt. prldto eobre pHMH. Hrtwwf rWCaur^CMe^FelwWCIiaaf.
224-1440. Cracl 444. 111. 14,17) mlthtee treter C Agule. 4200 L| 3 qtoe. (wtt.1. Mr, 2 aptM. 4107.326-2303.113. ejei yjtgee, 647 F. 424-2444. Craol I )14M4M.TnW )MIMM. I 

M7 426j|M Cratf-323 (171 gerentld.. Ftatl. t». tocal i« In- I TranepMt. fMI tatM. 231J444-
2. 24 Crad 4400. F: 321-4244.310- I p/ ender, flno ecMxmt«. Inform, no I  ¦ 323.1171 1.13  I 224.1277 M 227.0271. 1.14 I 

2 t4 I form petoe Iona. 131-6031 361- I ]2g7600ou4*4.1l17.(14)2.14
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40A VIA04M - Famando D.- | | 361.1446.431.2666.11712.6 | v.nd., eot* F. Femendei VMre, I Vwda ««• Av. Ag. MagalhlM. | rrHTTu MM.b- I TI" uiuii^. M. I CAH041A4 - Nov.loldug. W | 2,16 | OOAOIUNIVIMtTMIA- Dlv

tonta Vando epto de frente F. Au- I OOA VIAOIM - Imtjb Slo F.uk) I 
[)| 

~ . 
~ 

I pr«dl. o'elevi, InMrf, play ground, I prldlo 2 *«. end. iMer. lerdlm I ii'iiianda mi. em L. 3 qtM I „to j,. j mo., aoc. mi, I °°m mobllle, 2 aalaa. 3 quertM ao- I  I La^iimitue - Mf. 6etlo da Maul^

goal. Ur* oM.. 3 qtM. mc l-vd.eMepl.lwi.na Av.t! 4 I 00* Y******.' ' I q. aaporte. ger. prdprlo contendo I front, t^ego ertlf, gar, prdpd. In- I 
eotMa ^ ^ Mp. com- I p/vnprag.' InformMftM c/o "'a*' 1 eute. wc eodel3 guerde- I C*»A AMAMLA - Imp. Imd- I "

o/erm. 2 WC. eoc eulte. eot. dem I qn,. J WC McWe, edlo z/ ve- I trand. WlmM uiddadM M. Ce I 
3 dnrme, c/ger, etttbe, WC I terf, Mntral g4e grg. eubeol.. I „ garaoam Tratar Ion. q, dMttl. no loed ou I roupM. MpMaDnh., dap. d. «n- I »da vand. e«c. epte prt« ao lom- I "f^wc eodd.depyertHi'egl|1e

dap. pMtle. Crl 4.IOOOOO.OO. Inf. randa, qtM cl var. central d. er I gur* o'elavador. * ***¦ I compl, Iraa eerv, tslav. dep. em- I com, wr, e/2 embed euhel t^cto- I 
jji-goid' - 341-1104 Craol I ^^31-4044 owl 474. 117) I j"9*".' 'yT' I preco lgra|e, col4glo. (dte. c/Mte- I em *y»M>^064.4ud*wl¥j

F.Ndra^ntM 24161:324^)417. oond. 2 Mb-Mlo 60 mllhiM. Irae da Itgj I prag. Crl 10.600.000.00. F«lllta. Md. 2 WC oompl., CO. raq^p 
Um (12.1«-1^17l 2.13 ?U T,? clonamanto prtprto. Edf. Fr^m.

m..321. 14. 10. 12. 14) 2.4 I Vdo ImI. epto na Av. c/ 3 qtM. IrM toWIIOm*. l"Ja 1111441 I 
nwIaM Banorte. Infa. Av. Jolo da I trae eerv. c/lev. dep. emprag. Crl I I  I Mfvleo FO. 441 lul Ahjgud Crl I b„ t q, Harmonia eeq. c/Eet. ¦

———— 
I arm, etfa. eeeMlhed., vet, Intarf, I a 111-I1M. (14, 17) - 1.4  I 

>lrr()t tJ4 F|. 222.2811. I 10 MllhiM. Feclllti. Wl. Av. Jol. I ./uapoOOABOO -Vwtdo «tlm. I CAM00M0 - V«td. epf Mm 1 I 140.000fl0 Tr. Av, Cone. AgulM. I «, Arrelel Flentlo no locel ou lr>- I 434.1117. (II) 1.11
OOA VIA04M - A Mlnnon ¦ 

^ M 31 mHHdM teclttt vd. .....  I 222 2S70. J22 2.'0 772 6673 I m Fwrn. 434 Fr 222.1622. corlnh. d. Vrande I'M de I 1340 F: 324 0424 - 314 4240 pain. «nnt» 231-6031 [ CIOAOO UWV4lieiT*OIA - *at
MOd. ««. *• . F. Fa. CMPIH epto bolra me. 3 qtoa. eult., erm. ^™„. „7m.r^e£ Jpltotle Crad 44 Fag. Flantlo aM Domln- 111.2670. 222.M7I. Crad N Tm. — r1"- --" MrvlM. M 1 m»MM IMHndM Flwtl. eo. dNd. (17) 4.11 311-1444 0043 431-1441 1441 311. Undo «t> 0* vnnd.. Ml.
Mir.. c/d««dw. Mntral de 

£ ,nWf M 23 mllh6M am pl.«3d pon ale- goe. (12. 13. 14. 16. 17)2.1 | ftog. 61«3. Flantlo eM D«nln- de 31 , ,kmi. d. 47 ml. ta»M. TrMr. fniWHI I) II I. (1712.10 ampla, 3 qtM (eulte). prtdtotV «a-
i2—AM.^.^ ... 

— 
i> 1.2.13,mmi»• c«d „¦££««.^3712.««.«. sum.rz-^sz

^'.t^Tuf^V0

3426 112. 14. 14 17) 2.4 iliii — Fon. 231 6772. (12. 14. 14. 171 col 
M ^ Cr» 60000.00 Fe. ton., pin ground, quMr. aepone. TJ ^ «np. F- F»t. do FraorMMo. Mrtla* I 40IIUI Alufrt Crt. 4400000 OM -WIWU. ^4 quKtM. 1 

 lll-MM 222-2670^ 222-2610 4^^MMgwlF 
¦mmf*. mm. 

gatant. dnd Crl OOMO.OO. ^>IM. n^ddo. neIdM d. I: ml-
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| ILJZii? M. ,0400.00000 fMHIt.. Irdr | 1444. nu»». nn _L | 14 I  . . . . MOW.Mdm*lra.MMtvlM.da.
IhAee eendo 3 mWtlee feeMtodoee I soute Lelo 243 a/106, f- I e malhor prldlo de 6oeyiym va- I 

^ yigtA - 8.5 mlihdee financ. Av. J060 de 6enoa. 634 Ropeeee CAMPO 68A686 - 8uape Imd- ——— _ 
' I 

no tMkro oom «no P»nd6nele aemplen. Promo pe»e
3300 UPC'e. P/ Cehe vde epte I 341.4618.112. 14. 17) 2.8 I ^ende. aete pleo *evy°3 I 
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JJJ- JJ 
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CLASSIFICADOS
Recife, quinta-feira, 14 de abril de 1983

DIÁRIO. DE PERNAMBUCO

CAND6IA6 - 8uape. nlo deixe
p/emenhl o que vool podo feaer
boja adquirindo um doe eptoe. c/-

a Volev perque InfvitH pllotle e .la-
valor Int. Cri 1.100 itH leclllte-
doe eeoumlr 2.600 UPCa. Atendo
IW|. 114-1133. 117) 1.1

HA VtITA - FapeeM no M.
CdriM GomM, MMlinte KIT-NIT.
dtp 4 Av. Mwtod Iwke, Im Vlata.
•mal: Cri 1.100.000,00. Freeta-

«4o martad Cr* 12.000.00. Tratar
fonaa: 111.0110. 111.4101.
341.1113. (17) 1.6

OOA VWTA - Vendo apt*. Fua de
Unl4o do frente. 3 qfe. doetHedM

eerv. WC eoc dop. comp. o/emp. a
eln.1 de Cri 170.000. dpoupanM.
inform fone 361-1448 /0063,
231-8031. 431-2688. 431-2681.
Flentlo etl t. 20:00 he. (171 2 14

VandentM F. Capltlo Tenude. prd-
dlo comercial o/4.40ill,00. o/m-
Ho a WC. eedtemM propMte per-
mute por cerro e telefone. Crf
1.100.000.00. Ma: Av. Joio d.
Berroe. 634. Pe: 222.2622 .
111.1670 2221410. 111.4471.
Crad 44 Feg. 47/43. Flenila eoe
DtMt1lngM.l1l.13.14.1l.17l
2.11

gene no eubeolo p/2 e 3 carro». Inf.
a vendee oom latalo Mele. Fonee
111-4744 - 111-1166 - 314-
6464 (11-14-171 14

M.le Fonee 111-4744 - 222-
6366 - (12-14) 2.8 110.000.000.00 cede. oondlclM

vendo outro Rua Nevegantet c/3

quartoa aoclala ate. Preço
12.000.000.00. Treter fone 326-
5864. <12 14) 2.8 

BOA VIAMM - Peg. 017 vendo
epto. c/varanda, aala 2 ambe. 2
qtoa aoce (eulto). 2 WCe aoca. e/u.
dac. pleo teto. coilnhe. dop. emp.
compl. aeq. elum. Preço 6 mllhôea.
Tr. fonee 336-3760 - $18-3668
Cred 2603. (17) 2.8

vlelo de edquirir um doe ept*a de 3

qte. eullM, d. emple p/2 emb. cot.
eapeçoea dop. comp. p/emprog.
Iree de eerv. WC eoc. verende 60
m do mer. c/geregem aub-eolo.
pleyground. prldlo ótimo por preoo
M oceello no Edf. Am 6rence, In-
form fone. 361 1446/0063,111-
6031. 431-1646. 411-1641.
Flentlo etl 10 ho. 171 1.14

dlo. 6 000000. Curto preto Tr. o/-
Jodae Motom. F. 114-6411. e eoe
domlngM F. 161-0601. 111. 14.
17) 2.8

qtM. q/vtrd. d. dap. compl. do
emp. pllpde 60m. de prole p/trle
Fed. 4drro poupence 1 mNMM
.cito carro. Tr. F. 114-6466 c/AIr-
ton 2 .6-AF

0. VIITA - Urròr. Otr. 1'tndot
Paulo Miranda. Rtf. 337. Vende
em final de contruçdo apfi com
um quarto, I tala, ll'C tocial,
roa. e área de terviço. Facilitado
ann preçoJhro e parte S.F.H. Li-

que aqora fone»: 326.7600 e'231.3333. 
(18) 2.9

BOA VIBTA - Hef. PM 418 apto
c/2 qtoa. na rue de Unllo aala am-
pia, WC cotinhe. eervindo também
p/aecrltôrlo poupençe facilitada a
aaldo )l financiado pelo Benorte.
Preataçlo menor que o eluguel dlv.
Ueadoe Peulo Miranda fonas.
231.3666 - 326.7600 e
434.1817. (18) 2.8 

d. 3 qtM. WC eoc dop. emprag.
eerv. grg. ei 600 mu e Mldo em
praateçelee menaale. Tr.
131.3467. Crad 441. (10.12.141
2.8Demento, lotei o/Fndiclemento

13.600 mu. Trator: Ideon Mele. N:
326-1344. 324-4404. - 2.1

MA VIAOIM - lett. 4 qtM, 2

¦ulte. dop. I mllh. 324-6403 Foel-
nddo. Cred 770. 24.

MA VIAOIM - SueM Imóvele
vende Idf. Lúcle Flnto pmnto p/-
morer. F. celçede. perto de tudo,
c/ger. no eubeolo. Mllo do leetee.
alev. 3 qtoe (aulta) ver. 2 aptoa

p/andar, fino ecebemento. Inform.
no local ou petoe fonM 231-8031
361-1441 431-1616 (171 2.6

IDA VIA04M - Antenor Uno

vende últlme unldede Edf. Itepe-

tinge apf c/3 qf. (Mlte) prldlo e/-

placlne totelmente flnenclado. Inf.

222.3944. 221.4196 (14, 16, 17)

2J^

40A VIAOIM - Joio Moreira
vende epto. o/2 qtM, cotinhe. Ne
Felli de Irlto o/ConMlhdro Aguler.
Velor de Cri 4.000.000.00. Inf.
231-6821. Horlrio comercial 2* a
albodo. (14. 17) 2.4

4. VM04M - Joio Moralre vende
ne Av. 4elre Mer. «edente cober-
ture. c/630m' de Iree. 6 Mlee. 6

qtM, (1 eultM), 2 WC p/emp, ge-
ragem p/3 corroa. Inf. 231-5921.
Horlrio comerciei 2* e albado. 114,
17) 2.8

Edf. 4prr« 6ranoe, ode em L, o/ve-
rande. 2 qtee. eealnhe, WC eooiel,
I. eorvloo. dep. empr. Frldta «n pl-
toda IntamtMÍM pdM IwtM 124-

2842 - 141-0711 Crad 4111 Op-

natu e (171 1.14

BOA VIAOBM - Suope Imdvela
tem oe melhorai aptoa de 2 e 3
qtoa am 6oe Viagem. Prontoe p/-
morar. Informaçdee poloe fone»
231-6031 431-2686 2681 361-
1448 0063 (17) 2.8

BOA VIAOBM - Recanto venda
apt* prdiimo Shopping Conter
c/100m' útil. aale 3 ambiente» 2
qt*s. sociaia. dap. ampreg.. Irea
serviços, veranda. novo todo alcati-
fado. 2200 UPCs Benorte detalhas
Av. Cons. Aguiar. 622 fa: 325-
1520. 326-8524. rag. 161
(9,12.14) 2.8

B. VIBTA - Imob. C. Gouveia.
Alerte eoe ara. propriet. de Imdvela
caeos ou eptoe. Repoeeo e qultedo
p/etender ee necaaaldadaa doe
noaeoa clientee. Tr. P. Gouveia da
Barroe 126 6. Vleta. Fa. 231-6731
- 131-1031. Cred 3401 Flent.
elb o dom. (12-14-16-17) 2.8

BOA VIBTA - Simfioa vende bom
apt*. rua 7 Setembro com eela 3
qt'a. g-roupa» emb. telefone e In-
terfone. Outro rue hoepido aala 2
amb. 4 qt*a aoc. aulta. armário»,
ge regem. Outro: eole 2 qt*a gran-
doe cotinhe. WC. Inf: 224-8666.
224-8743. 241-0738. (12. 14.
17) 2.8

OOA VI4TA - Vendo bom epf
Av. Conde de Boa Vlata com ter-
roço. eele grendo, 2 qt*e aoc. gran-
doe. cotinhe. bonholro. Preço oco-
eilo 3.000.000. Outro: rue Hoepl-
cio eele 2 emb. 3 qfa. aoc. aando 1
eulto. ermlrioe dep. empregede,
gorogem. Inf: 224-8666. 224-
4743. 241-0736. (12. 14, 17)2.4

exc. coberture 16* end. neecente,
ventlledlMlmo, I qfe. iMttdo 2
•ultea) 3 aalea. prldlo luxo garedor
próprio, linda vlete penorlmlca.
Cri 40 mllhdee. Tret. FA6X-
328.1774. Arraclfaa vende melhor
e mele rlpldo. Ref. 328 Cracl
3678. 17/4

OOA VIAOIM - Vdo epto ne Av,
Belre-mer prédio de luxo c/gara-

gem eubeolo, de 2 embtea 2 ve-
randaa, 4 Qt». »oc domei» depand.
Cri 40 mllh6aa. Trater Barlo
Souta Leio 243 e/105 F.
341.4618 (14. 17) 2.6

MA VIAOIM - Jeckeon Emp
Imob. Ltde., vende no Edf. Barra-
maraa, ótimo apto., com ampla
aala. varenda. 2 qtoa. aoclala. WC.
cotinhe, Iree. dep. pí emp, por-
telro eletrônico, pleyground, 2 ele-
vadoree. garagem no eubeolo etc.
Inf: 222.4664. 211.0100.114,171
2.8

BOA VIAOBM - Recanto vanue
apt* 2 qt*» c/varende. aale. 2 em-
biente». suite, lavebo. alcatifa gare-
gem aub-eolo, 2 auto» requintado.
Poupençe CrS 3.200.000.00 fl-
nanciamento 15 enoa. Oatalhae
Av. Cone. Aguiar, 622. Fa: 325-
1520. 326-8524 rag. 178
(9,12.14) 2 8

rende. Mie. cerlmlce p/2 embe. 2
qtoa. copa cot. Iree dep. complete
pllotle. ligue 434.1817. ou
434.1646,otllo21 lie.(14) 2.13.

CAMPO OFANDI - Dlv. Lenç.

de gle. Treter F. 341-6106 - 231-
6014 Cracl 4264 (12-14-14-171
2.14

326-7600 ou 231-3866 (16) 2.14

OOA VIITA - Dlv. Lenç. Edf.
Amllle Meluf 4.e Vlete. Útlme lo-
calltaçlo. perto de tudo. apto.
compoato de aala com varenda. 01
a 02 quartoa. cozinha, área de ser-
viçoa. Aproveite. Informaçôee com
Paulo Miranda. Fone: 231-3655 -

221-0661 - 326-7600 - 434-
1617 (18) 2.9

BOA VIBTA - Dlv. Usados da
Paulo Mlrande ref. PM 400, vende-
aa apto. c/aale. quarto, coilnha.
WC a geragam. Financiamento p/-
Benorte. Ligue agora xp/326-7600

231-3888 e 434-1689. Flentlo
diariamente eté Ia 21 horaa. (18)
2*

40A VIAOIM - Fef. FM 362 co-
bertura duplex c/2 aalee, 06 qtoa (2
suites), terraço deecoberto, 2 gare-
gana a demela dependlnclaa. c/-

preço da apto. normal. Ligue Dlv.
jaadoa Paulo Mirando. 326-7600

434-1689 ou 231-3668 (18)
28

BOA VIBTA - Aproveite aua carta
da crédito e nlo perce tempo. Li-
gua Dlv. Uaadoa Paulo Mlrenda que
tem centenaa da imóvele am con-
diçfiea de financiamento. Procure
quem I lidar no mercedo. Fones:
231-3686 e 326-7600. (161. 2.6.

¦OA VIITA - Derby. Dlv. UMdw
Peulo Mirando Fef. 337. Vende em
final da conatruçlo apt* com um

querto, 1 Mie. WC eoclel. cot. e
Iree do eervlço. Facilitado com

preço fixo e parte S.F.H. Ligue
agora fonaa: 326.7600 a
231.3656. (18) 28

MA VIITA - llhe do Leite - Fd.
PM 461. epto. c/Mle. 2 qtoe. WC
eocial. Iree de serviço, dop. de em-

pregede. etc. Preço do pechincha.
Crf 4.838.000.00 fecilltedoa. Dlv.
Uaadoa Paulo Mlrende, 231-3555

326-7600 - 434-1669. (1612.9

B. VIBTA - Dlvlalo Lançementos.
Edf. Dlenthue Prldlo c/02 vogai no
Pllotle. a subsolo aale p/02 am-

| blentee. varende, 03 quertoe (aulta)
WC eoclel. cotinhe. Ire de eervlço.
dep. completa/empregede. Infor-
maçôee com Paulo Mlrende, fonee:

231.3666. 231.0961. 326.7600.
434. 1117. (161 2.6

BOA VIAOIM - Recento vende
apt* tipo caaa c/quintal privativo,
sala 2 eimbientoa. bar. 3 qt*a. coca.
suite, eecritdrio dap. de empreg.
garagem, prdx. melhores colégios e
comércio Crf 8.000 000.00 dete-
lhee Cone. Aguiar, 622 fa: 325-
1520. 326-8524. 326-6386. rag.
201. (9.12,14) 2.8

BOA VIAOBM - Recanto vende
excelente ept*. eala 2 qt*a. soe, WC
soe. coiinha. érae serviço, dap. am-
preg. ôtime localiiaçlo. Poupança
Crf 1 500 000,00 apenaa a com-
binar mais financiamento c/praata-
cio Crf 35.000.00 Av. Cona.
Aguiar, fa: 325-1520. 326-8624.
™g. 200 (9,12.14) 2.8

BOA VIAOBM - Recento vende
ept* 3 qt*s. suite, armérioe embuti-
doe. todea depandlnciae. alceti-
fado rua Gal Salgado melhor
ponto, poupança combinar finan-
ciamento prestações Crf
100 000.00 detelhee Cone Aguier
622 fs: 325 1520. 326-8524.
326 6386. reg. 192 (9.12.14) 2.8

BOA VIAOIM - Slmóaa vende
ótimoe apt*a. rua Nevegentee com
verenda. aale 2 amb. 4 qt*s eoc.
suite, armérioe dep. emp, garegem
2 cerros, outros: cobertura e 150
metroe Domingoe Ferreira c/2 ve-
rendee. 2 aalea. 4 qt*s sendo 2 aul-
taa. garegem 2 cerros. Preço Crf
21.000.000. Inf: 224-8743. 224-
8666. 241-0738. (12. 14, 17)2 8

Fom 131-4014 Cred 476 1171
2.14  

' 

CANDIIAI - Suepe - A oportunl-
dedo botou ne éue porte nlo o fe-
che. obtenha logo um apt*a c/aele.
3 qtM. (eulto) alcatlfedoe, ede em-

pia p/2 amb. cot., espaçosa, dap.
comp. p/emp. WC aoc. verende
c/elev. neecente é 100 m do mer

por preço de oceello no Edf. Icoro
Inform. 361-1448 - 361-0063 -

231-6031 - 431-2686 - 431-
2691. Flentlo etl le 20 hre. (171
214

MA VIAOIM - Jeckeon Emp.
Imob. Ltde. repeeaa ótimo epto. na
Rua Barlo de Beberlbo. prédio de
meemo nome, com eele p/2 emb..
3 qtoe. c/guarda-roupoe. aulte. WC
copa-coilnha. éroe dop. 2 geragana
a informações 222.4884 ou
221.0100. 114. 17) 2.1

MA VIAOIM - Excel. epto. d*
qtoe. eoc.. (aulta), ample aala p/2
embl. WC aoc, cope-cot, empla
varenda. c/eepetec. vlete p/mer,
ótima éraa serviço e depand. Pré-
dlo c/2 elevada, gar.. subs. play-
ground. interf. sito rue Setubel. 25
milhões aceito flnenclemento. f:
231.6404 110. 14. 17) 2.8

quertoa, 1 aulte. WC aoclal, coti-
nhe. Iree serviço, dap. emp. eleve-
dor. geregem. eoquedriea alumínio,
etc. Pegement. facilitado, "fixo"

em 20 e 36 meeea. Trater dlerie-
monte Edf. Slo Crletovlo Fone:
221-8186. Crecl 284. (12. 13. 14,
16. 17) 2.8.

Z Sul. 321-7100 oontro 231-
3686. Z. Norte 414-1417 114)
2.16

qtoe em Boa Viagem. Prontoe p/
morar. Informações peloe fonaa:
231-6031. 431-2666. 431-2691.
38M 448. 381-0063. (17) C6d.
2 8.

BOA-VIAOIM - Nunaa vdo. pe-
chlnche, por 45 mllhõee pronto p/-
morer. Edf. c/6 unidedea. pllotle. in-
terfone. porteiro eletrônico, ant. co-
letiva. TV eeq. elum. epto. el. vdo. 2
qtoa. WC aoc.. dap. ampreg. cot.
eerv. do luxo. Tr. 231.3487. Crecl
941. (10. 12, 14) 2.8 

mele dependdnclee o/170m' do
Iree. poupence fecllltede e eeoumlr
mpaoM A 30 metro, do mer. U-

gue Dlv. UoodM Peulo Mlrende.
326-7600. 434-1644 0 211-
3666 (181 1^14

nenet* garant. Binei Crf
80.000,00 Plantio no loeol. In-
form. peloe fonoo. 231-6031 -
431-2688 - 2BB1 - 381-1446 -
0063. (17) Cód. 2.13

OOA VIITA . Edf. Botltoven Fue
Progreaao, oequlne Nlnfea. apto, 3

qtM. (eulto), gorog. eubeolo, nunoe
hebltedo. Oport. Crf
11.000.000.00 elnel
1.100.000.00 M.do pdo SFH. Fl-
nonc. gerentklo vendee Antônio
Mlrende Cotrot. Aeeoc Fue 41.
444 Eeplnlldro. Td. 111-1000
Cracl 13. (U) ' -9

0. VIITA - Vdo. epf pronto. 03
qtoe.. (aulte). emple aale. cope-
cot., o depand. em prédio de ótimo

pedrlo. ept* nunce hebltedo c/ge-
regem locellt, prlvileglede. Pró»,
oo Centro Condo de 6. Vlete, eu-

parmercedM. ooUgtoe etc. ttcal.
Preço flnenclodo. Informaçôaa.
231.2004. Antônio Mltende Cor-
ret. Aaaoc. Rua 48. 468. Eapl-
nholro. (17) 2.6

OOA VIITA - Sentlego Imóvele
vende no Edf. Clrdenee, endontM
o porto, c/querto. Mie. WC eodd.
Iree de eervlooe. geregem. no pll.-
tle. elevedoroe. ooalnhe. Trator dia-
rlomente dM 7 le 11 p/tdofonM.
111-0140 - 211-4604 - 141-
6683 (17) 2.B

aala p/2 ambe. 4 enderee, 2 sptoo
por andar, pronto p/morar, em rui
de lecer. Financt* garentldo ppk
Benorte. Plentlo no locel Inform.
peloe fonee: 231-6031 - 431-
2686 - 361-1448 - 0063. (17)
2.17   .

u. decorado, pleo/teto. Mldo p/A-
pope. Detelhee p/Fone: 228-6437.
Crad 2426. (10. 14) 2.14 

CANOBIAB - Ary B Borreto elu-BOA VIAOIM - Suape Imóveis.
Vende Edf. Lúcia Pinto pronto p/
morar c/rua calçada, perto de tudo.
c/ gar. no subsolo, salão de festae.
elev. 3 qt*a (suite) var. 2 apt*» por
andar, fino acabamento. Plantão
no local. Informações pelos Fones:
231 5031. 431 2685. 361-1448.
(17) 2.8

BOA VIAOIM Suape Imóveis.
Vende Edf. Lúcie Pinto, pronto p/
morar gar. subsolo, sala, salão de
festas, elev. 3 qt*s (suite) 2 apt*s |
por andar. Financt*. Garant. paio
Banorte. Fino acabamento, var.
dep. comp. coz. Plentlo no local.
Inform. Fonee: 231-5031, 361-
1448/0063, 431 -2886/2691. (17)
2JÍ

MA VIAOIM - Nunoe vde. epto
d. verende, 2 qtM. WC «c dop.
amp. co*.. eerv. grg. pllotle. Edf.
novo. Interfone. porteiro eletrônico,
anteno coletlve tv pço. 7.600 mil.

Tr. 231.3467. Cracl 941. (10. 12.
14) 2.8

BOA VIAOBM - Antenor Llno
vendo Apt* Av. Boo Viagem, Edf.
Mlrente. 3 qtoe.. eele, ooilnhe. doe-

kltlnoto, o/Mle. qf, WC eqdel. oo-
zinho. Acebemento de primeira.
Poupençe Cri 731.000. Fedlltotf.
e eeeumlr o repoeeo. Ligue Peulo
Mlrende. Fonee: 326.7600 -

231.366 e 434.1644. III» 2.14.

Rue Jerônimo Albuquerque, eele 2
embe., 3 dormte.. c/ermérlqe

¦OA VIAOIM - Sentlego Imó-
vele, vende epert* c/02 o 03 qt*e,
elev.. dep. completee. verende,
pronto p/moter. poaelbllldede de 6-
nencf totel. Acdte c/pette de M-
gemento: )óiaa, cerro, telefone.
Treter. p/fonee: 341.6683,
231.4606. 221.0140. (17) 2.4

MA VIAOIM - luepe Imóvele -

Tem oe melhoree eptoe. de 2 e 3

qtM. em |M Viagem prontoe p/
morar. InformeçóM pelM FonM:
231.6031. 431.2646. 431.2691.
361.1444, 361.0003. (17) 2.6

CAMPO OBANOB - Suepe Imó-
veie vende Edf. Kltla, é Rue Te-
nente Guimarâee, a/n* o melhor de
2 qtoa slnsl do Crf 80.000.00 a
maneai Crf 88.000.00 Plantio no
locel ou peça inform. polo fones
231-5031 431-2691/2686 361-
0063/1448 (17) ^13

CAMPO QRANOI - Suepe Im6-
vaia - Venda Edf. Nila Vieire. c/2
qtoe. sala, coz, WC aoc. dep. emp.
finenciamento garentldo pelo Be-
norte Plantio no local ou Informa-
çôea pelos fonee. 231-5031 -

361-1448 - 0063 - 431-2646.
2891.(17)2.13 

regem prlvetlve, Crf
7.000.000.00. fodllto. Infe. Av.
Joio de Berroe. 834. Pa:
111.1611. 2111470. 111.1410.
222.6673. Craei 66 rog. 66/83.

BOA VIAOBM - Simões vende
Av. Bos Vlegem ótimos spt*s. nos
melhores edf. D. Afonso Henrique.
Equinóclo. Álvaro da Coeta. Portu-
gal. Segóvle. etc. com varende.
aala. 2 amb, 4 a 5 qt*e. soe. 1 a 2
suites 3 e 4 WC eoc. 1 2 dap. emp,
garagem 2 e 3 cerros inf: 224-
B666. 224-7743. 241-0736. (12,
14. 17) 2.8

semoe epto. no Edf. Perque doe
Cendelee. d verende. ede emple. 1

qtM. (eulto), etc. PouMnçe fedll-
toda, praeteçlo Iguel eo eluguel.
Olv. ueedoe Peulo Mlrende.
231.3666. 326.7400. 414.1004.
(18) 2.14

CAIA FORT4 - SueM Imóvde -

Vende Edl. Gremedo c/2 qtM, (1
aulte) eleedf. WC MO. Mie p/2 em-
blontee Iree de eerv. dop. emp. ept.
colotf. 4 onde. 2 eptoi. por endor.
interf. pronto p/morer, em rue do
leter. Finencf gerent. polo tf
norte. Plentlo no locel. Inform. pe-
loe tonoe. 231-8031 - 361-1448
- 431-2686 - 431-2611. -114.1

2.17

Orlendo vende epf Irae prlvetlve
CAWD4IAI - lebooMo Odendo.
Vende. ept*. 2 deve. pleolne, ver,
d. 1. 4 dorme. 1 eulto. 2 Wc. grg,
Iroe eerv., dep. empreg.. Crf
20.000.000.00. Infa. Av. Joio do
lerrae. 134. Fe: 222.2822 .
222.2170 . 222.6473 o
2221410. Cred 44 Feg. 244/42.
Plentlo eoe Domingoe. ( 12 , 13 ,
14 . 18 o 17) 2.14

epto. c/03 quertM leulte) prldlo de
eequlne «?eubeolo. vlete perme-
nente pttl o mor. o 40 mte de

prole. Fraco Cri 10.000.00 fedll-
tedoe Wcorreçlo. Acelte-ee BPH.
Ligue egore p/DMolo de UoodM
Peulo Mlrende. 231-1611 ou
326.7600 Flentlo «4 21:00 (II)
2.14

CANDIIAI - . Apt» que voei
quer eetl oom Peulo Mlrende. U-

gue egore Z. Sul, Fone 326.7B00.
(16) 2.14 

CANDIIAI - Olv. UeodM Fef. FM
310. Exe. Oportunldede epto. c/3
qtM (eulto). ne I. V. de Melo por
epenee 7.6 milhôee. Vel vender
logo. ligue |l p/Feulo Mlrende:
326-7400 ou 231-3168 (14)2.14

BOA VIAOIM - Edf. 8te. lorete.
Imob. C. Gouveie. Permute 2 eptoe.
c/2 qtoa.. copa cot. aale p/2 embe..
dep. empreg.. éroe eerv., ver., pilo-
tia. alev.. prédio novo p/terrenoe
em 8oe Vlegem. Tr. R. Gouveie de
Berroe. 128 Boe Vlete. Fonee:
231-8731 / 231-2031. Crecl
3601. Plentlo elbedoa a domin-
goi 112. 14, 16. 17) 2.8

¦OA VIA04M - Ceeeforte -

Vende Dlvlalo de Lenç. Edf. Sen
Pietro eptoe. c/verende. eulto, coz..
deapenee. Iree de eerv., dep
compl. emp, WC eM„ Interf. gere-
gem. eubeolo. pleyground. ent. colt.
IV FM, Mteb. optrentM gerador
próprio auane Treter Fa. 231-6014
- 231-5106 - Crecl 4266 (12-14-
16-17) 2.8

MA VIAOIM - Vendo no melhor
prédio da 6oa Vlegem o melhor
epto. beire mer, prédio com pie-
cine. 3 salas. 4 qtoa. (aulte). 2 ge-
regene. 250m1 de Iree útil. Aceite
epto. da menor velor no negócio.
Peçe detelhee peloe fonea. 231-
8014. 341-6106 Fef. 482 Com-
forte Imob. (12. 14. 16. 17) 2.8

0. VIITA - llhe do Leite. Vdo.
apto. pronto 03 qte. (eulte) ampla
aela. cope cot. e dependlncle. Pré-
dio de ótimo pedrlo epto. nunce
hebltedo c/geregem locelizaçlo
prevlleglede ao Centro C. da Boa
Vlete aupermercedoa colégios etc.
Excel, preçoe flnencledos Informa-
çôee 231-0206. Antônio Corret
Aeaocledoe. rua 48, 468. Espl-
nholro. (17) 2.8

¦OA VWTA - Vendo Wtlnete. Tr.
224-0727. (14) 2.8

CAMPO OHANOI - Suepe Im6-
veis vende o melhor de 2 qtoe com
90m' de éroe. Edf. Kétie. fica loca-
lizodo á Rue Tenente Gulmerlee
a/n* Sinai da Crf 80.000,00 medn-
sal Crf 88.900.00 Inform. peloe
fones 231-5031. 431-2886 2681
361-0063 1 448 (17) 2.13

terfone. centrei de gle. geregem.

Inet. eom e fone. Crf 3 milhôee. Fe-
clllte. Infe. Av. Joio d. Ferroe, 414.
Fe: 222.2622 . 222.2470 .
222.2410 e 222.1471. Cred 01.
Feg. 44/11. Flentlo om Domln-

gua (11 . 13, 14 . II ,17) 1.37

CANDIIAI - Inebl vendo Edl. Co-
mllo Pereiro Cemdro. Av. I. V.

temoo condomínio. Iree prlv. eetec.
2 earroe. qulntel. Crf
3.300.000.00. Foclllle. Infe. Av.
Joio do Berroe, 834. Fe:
222.6222. 2222670. 222.2810 ,
111.1173. Cracl 44 Feg. 71/41.

¦OA VIAOIM - ILançemento) -

Prédio a/pilotis. Edf. Viliage Me-
menguepe. elevedoroe. pley-
ground. eello feetee. port. eletrô-
nlco. 2 Miei, 3 qfi (lultel. ve-
rende, dep. comp. Sinel 200 mil,

praet. 170 mil. Inf. Nod|e. Cracl
1342. Rue Aurore. 285. s/506.
Fone: 231.8772. (12. 14, 16. 17)
2.8

CAMPO OFANDI - Inebl vendo
edf. Lutledee. pronto p/morer. r.
Jerônimo Vllele. 270 epto, c/ver.

¦OA VIITA - Jeckeom Emp.
Imob. Ltde. Vende no Edf. Alfredo
¦ondelro I Fue do Aurore, ótimo
ept* c/eole. 2 qtoe. eodele. WC eo-
dei. cotinhe, éroe o dop. p/emp.
etc. Inf. 222-4144 ou 221-0100
(14. 17.) 2.8

¦OA VISTA - lerrae Correio
vende no Edf. Segerene ne Rua Ba-
rio de Slo Borje 366 prédio ravee-
tido em peetllhe. ger. eptoe. c/aale.
3 qtm. eoc (eultel WC eoc. cot. c/-
cube de eço Inox. Infe. p/fone 231-
6046 crecl 676. (17) 2.8

MA VI4TA - lerrae Correio
vende no Edf. Yuceten ne Rua Ba-
rio M Slo 4or|e. 440 prldlo pllotle
c/dev. epto. c/1 o 2 qtM. Mie cot.
empreg. Iree de eerv. ver. qto em-
preg. (rovere) Infe. c/o corretor do

plentlo no locel ou p/fone 231-
6046 crecl 878. (17) 2.8

4.887.188.00 c/entr. 87 mllealdo
fec. venha eecolher. Inebl Av. Age-
menon Megolhlee. 111. PABX
231-1194 ou Getúlio Vergee, 887
F: 428-2886. Crocl 323. (17) 2.13

CAMPO OFANDI - leme Cor-
ralo - Vende no Edl. Morto Júlio.
Prldlo pllotle. ept» c/mIo. 3 qtM.
leulte) WC eoc, dop. p/emprog.

MA VIOTA - Inebl. Fd. 161.
Vende kithnete Edf. Cenedl, 148.
op. 1004-A c/1 dlo 1 cot, 1 bo-
nholro, 1 guerde-roupe emb. Preço
I vlitl 2 000000.00 Treter Inebl

vele vende eptoe c/2 qtoa gar. elev.
einal Crf 80.000.00 Edf. Fregata.
Sito I R. da Hermonie. trenev. c/e
Eet do Arraiei, próx. lgro|e. Colégio, 21.BI0.00 finança, garontldp

BOA VIAOBM - Elenco vdo. tine
cobertura de frente ne Av. 6. Vle-

gem c/660m' c/3 terreclei grande
eele grendo. eello. 6 eultea. todoe
c/erm.. 3 geregene. dep. de emp
c/2 qtoe.. WCb a erm. etc. Crf 120
mllh6M. Vdo. outro M frente ne
Av. 8. Vlegem c/eello, 4 qtoe..
eulto erm. etc. Crf 36 milhôee. Tr.
F: 221-33460141-1747.110.11.
14) 2.8 

M plentlo no locel ou p/Fone 111-
6046 Cracl 478 (17) 1.11

CAMPO OIIANOI - ComleMrte
Vende - Apt*. com eele. 2 qte. mele

1 rovorefvel. WC eodd. pllotle, dep.
emp. etc. Poupençe fixe. flnencle-
monto 2.600 UFC e - Pegemento
em 16 eiwe. Trotei dlorlomente
Edl. Slo Crletovlo Fm: 211-
6166. Cracl 244. (12. 11. 14. 14.
17) 2.13.

CAMPO IFANOI - Inebl trande

BOA VIAOBM - Ceeeforte -

Vende - Olv. Lenç. - Edf. Vlnl Ml
Mer. optM c/oulto. WC eoc, Iree
de eerv. dop compl emp.. pllotle.
2 geregene 1 p/enMr Fone 231-
1014 - 341-6108 Cracl 4266
112-14-16-17) 2.4

BOA VIAOBM - Berroe Lime.
Trenefere contreto do flnencle-
monto M um ítlmo ept», novo I
Rue Doe Joio Fole. 1000 ipt"
1006 c/de. 2 qrte. eulto. veronM.
dep. p/empr. Velor 8 600-000- c/fl-
nonclomento de 6.100.000 prado-
do M 74.000.00 o oddo I combl-
nor. Tr. I Fue M Pdme. 146. 3»
end. a/316. Fonee: 114-1417.
224-28BO. Cred 646. (12. 14,17)
21. ______

c/locel p/embe. ombuddM. pl» em
cerlmlce ou teco. Preço fixo
e/OFTN o eom UFC lono
211.1617. 114, 14. 17) 1.4

vende Apf c/l qtM. o Mmele de-

pend4nclei. pr4dlo c/elevedor.
preço ebobto do mercedo Apto-
volte. Infe: 111-1444. 111-6144.
116, 17) - 1.4

Inf: 111-4444. 111-0100. 114.
17)4 14

¦OA VIITA - Atençlo - l.l ml-
Ihlee I vlete. Vdo. end ipf 1*
end. de frente. Rue 8erlo de S -

6or|e. 260. prédio recuedo. apt* de
frente eervindo também p/comér-
cio contendo eele. cot.. 2 qtoe.

Fraco 14.700 mil eemfo 11.700
mil p/ *0111X10 Mldo fKllltedo e«c
coberture com Ole centrei. 3 ge-
rag. oub-edo. 6 qtM. 2 eultM. 1
qtM empreg, terraço pargdedo. 40
mlthftM tratar C. Aguiar 4100 U
26 Croel 4406. F: 326-4244.326-
4144. (14. 17) 1.4.

vela vende Edf. Fragoto o melhor
do 2 qtoe ger. elev. cot. e aale em-
pie por epenee Crf 80.000,00 do
dMl. prédio cobre pllotle. Flnonct>
garantido. Plantio no locel ou In-
form. petoe fonee 231-6031 361-
1444 0063 431-2446 2441 117)
2.16

Iree eerv. Chevoe fonea: 326-
4107, 326-2303. 113, 14, 17) -

2.8

¦OA MOTA - Sebedllo Odendo.
Vende, ept* R. Femendee Vlelre,
prldlo c/deve, Interf, pley ground.

111-6014 - 141-4104 Cred
4144 (11-14-14-17) 1.11preg- Crf 10.600.000.00. Facilite.

FopeoM Bonono. Infe. Av. Joio M
Oerroe, 834. Fe: 222-2822,
222 2570. 222 2.10 727*673
Cracl 64 Feg. Flentlo om Domln-
gM (11. 11. 14. 16. 17) 2.6

MA VIOTA - Sebeltllo Odendo
vende, ep ter. 41>40 c/tdd pio-
clne. equip c/2 WC. qulntel. 38
Irute. 1 torre. 2 de. 4 qtM. 1 eulto
cot. éroe eerv. Crf 60.000.00 Fe.
222-1611 111-1670. 112-1610
221-4171 Crad 66 Feg. 277/41
Flentlo OM domlngM 111,11. 14.
16. 17) 2.6

¦OA VIOTA - 4.6 mWtôM «nono.
Apto. 101. Edf. Oord6nle. Fone:
111-6016. (11. 141 1.6

cionemento próprio. Edf. Frege to.
fico I Rue de Hermonie eeq. c/Eet.
do Arrolei. Plentlo no locel ou In-
fòrmaçd»» paios «©nas 211-6031
361-1448 0063 431-2666 2681
(17) 2.16

de narme 634 Fe: 2221611.
112.2670. 222.6671. Cred 64
Fe6. 61/41. Flentlo om Domln-
gM 111. 11. 14. 16. 17) 14

OOA VIOTA - lobootllo Orlando
vendemoe ept* Rue Fernendo

BOA VIAOIM - (LaiHpainanluI
Edl Vlllage Memenguepe, dpilotle.
elevedoroe. pleyground, port. ele-
trônlco. sele. verende. 3 qt*e
(eulte). dep. comp.. elnel 200 mil.

prad 170 mil. Int. Nod)o Cracl
1342 Rua da Auore. 286. a/606.
Fom: 231.6772. (12. 14. 16, 17)
2.6 _____

1.600 UPCe poupençe Cri 11 ml-
Ft4M Tr. F. DMrto d. Fl. 14 dll
Fl 11441 M 114-1717(17)1.4

JoBo Cerdoao Ayroe Inf. Nod|o cred
1142 Fue Aurore. 246 i/404 fone
231-6772. (12 14 16 17) 2.6

V
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, ; ao. univimitaria - Antenor
.'Uno Vendo amplo* ept* do doia

y guertoo • domala dopendlncloo po-
. 

' <wana poupança. In». 222.3848.(14, 
1», 171 2.19

''fclbADI UNIVIMITARIA -

^anç. Edf. Rio Jué. Var, emp. aala.
.„ -2 qtos c/aulta 2 WC cot., áraa aor-
.i viço. dap. amp. fino acabamanto

, aaa >>um. gar. t/pllotlo. Infa. Go-
v- raWo Sacramento Rua Joaé Bonlfé-

,< oio 639 Torra - Fona» 227-3364 -
. 226-4776 (17) 2.19

CIDAM UNIVIMITAüIA - Ar-
reelfee venda opt*o novoa d aala.

//^aranda, dola qta. WC aoclal, cot.
, d baldo inox, dap. completa em-

» preg. ôtlma locallleçlo preço Crt'*6 
milhões a combinar Tret. d Arre-

,, cl#«a Pabx 325 1774 Arraclfaa é
sJ, (eepeclellteda na vende de Imôveio

upodoo e terreno*. Ref. 365 Crecl
.•( 3079 (17. 4) 2.19
'cio 

ADI univimitAria -

^onç. Edf. Rio Tucurul. O único to-
jolmonto naacente. 3 qtoe. c/oulte.' 
ver. emp. eele 2 amb. 2 WC aoclal.

. dep. p/emp. área serviço, garagem
• • ^pilotlo. Infa. Geraldo Sacremento

Rua Joaé Bonifácio 639 Torre Fo-
. noa 227-3364 - 226-4776 (17)
» 2.19

CORDEIRO
3

I SM - Apto., c/-
,r\ yala ampla c/var. 02 qtoe.. aociaia.

dep. compl. p/empregede. Area de
aervlço 

geregem. Poupança faclll-
' ""todo e aaldo devedor. Ligue p/DIv.

be uaedoe P. M. a fone» 326.7600.
' 

291.3666, 434.1817. (18) 2.21

- Lançamentoe matrli
Edf. Senta Clare Cordeiro ept*
com poeto de aala d varanda, 02
quartoe. WC aoclal. cotlnha. de-
pendlnclo completa para empre-
gida. prédio aob pllotli. 01 vagi da
geregem. entrega Imedlete. Infor-

' VHeçóeo com Paulo Miranda Fonee:
'221.0961. 231,3586, 326.7600.

" <434.1617 (16) 2.21

• II CORD1IRO - Vdo. lane. Edf.
-<* Itembé aptoe. c/aale plao cerlmlca.
. ' 06 qtoa.. aendo 01 reverelvel

- pronto p/elcetlfar. cot. WC aoclal.
¦ ÉrM da aarv. a dap. p/amprasada.

Infa. c/Paulo Mirende. Fonea
231.3568. 326.7600 a 434.1817.
(16) 2.21 

COMUM - Antanor Uno Vanda
,* «pt* últlmaa unldedee Edf. Paula.

• Mie em cerlmlca 6rennand. dole j
r quartoe. preataçlo 62 mil pronto

p/morar tratar Inf. 222.3648.
221.6166 (14. 16. 17) 2.21

ENCRUZILHADA - Suape Imô-
vala - Vende Edf. Diplometa ótimo
apto. c/fino ecebamt* 2 qtoa. aoca.
elev alnal CrS 100.000,00 pró». á
R. Elvlra eaq. c/MIrenda Cúrlo.
Plantio no local Inform. peloa fo-
nea. 231-6031 - 431-2666 -
2691 - 361-1446 - 0063. (17)
2.24

ENCRUZILHADA - Suapa Imô-
veia - Vende Edf. Diplomata ótimo . |
apto. c/fino ecebt* 2 qtoa. elev. ai-
nal CrS 100.000.00 pró. I R. Elvira
eaq. c/Miranda Cúrlo. Plantio no
local ou inform. paloa fonea. 231-
5031 - 361-1446 - 0063 - 431-

- 431-2691. (17) 2.24

ENCRUZILHADA - Suape Imó-
veia - Vende apto. c/elev. gar. port.
c/interf. aala a var, em cer. 2 qtoa.
alcat. c/guardaa-roupaa embta. WC
aoc. cot. c/azulejo baldo inox.
Pronto p/morar Edf. Diplomata
Plantio no local ou inform. peloa
fonea 231-6031 - 431-2685 -
361-1446. (17) 2.24

ENCRUZILHADA - Sebeatilo Or-
lendo - Eat. de BoMm. 190. vialnho
a Matrli de 6elém, nlo perca aata
endereço e vá morar perto de tudo.
Edf. Júlio II. eptoa. c/dormta, aallo.
varanda, cope-cot.. WC eoclel, Iree
eerv.. dep. empreg.. 2 eleva.. Interf.
geregem, elnel: 90 mil. ealdo 160
meaee p/CEF - Infa. Av. Joio de
6erroe. 634 - Fonea: 222-2622 -
222-2670 - 222-2610 a 222-

| 6673. Crecl 66. (12. 13. 14. 16.
17) 2.24

ESRINHEIRO Suspe Imóveis
vende oxc. epto c/aala. cot área da
aerv. qtoa aoc (auite) var. telef. in-
terfona. nlo perca eata oportuni
dade de morar num doa mala lu-
xuoaoa aptoa do ESpinheiro. In-
form. peloa fone* 231-5031 431-
2685 2691 361 1448 0063 (17)
2 26

- Vdo. excelonto
Apt* melhor e mela bonito prédio
da Rua 48. aela 2 amblentea. va-
rende. 3 qtoe.. ermárioa, aulta, WC
eoc.. cope e cotlnha. dep. compl..
éree aerv.. 2 elevadoree. garage
aubaolo etc. Pço. 26 milhões, ainal
16 mllhôea a viata e 10 milhóea |á
flnanciedoe. totel 26 milhóea. Tra-
ter: Rua Diário de Pernembuco. 28
- c/21. Fone: 224-6386. (171 -
2.26

ESPINHEIRO - Vdo. apt' prédio
de luxo, Rue St* Ellaa. and. alto exc.
viata panorlmice. olhendo p/Olinda
Edf. Jolar de Cemergo pllotla. ga-
rege. terreço. aele em eeeoelho. 3
qt*a (aultel. ermárioa cerejeira no-
voa, WC aoc. cotinha dap. comp.
área de aerv. Todo decoredo c/lua-
trea flnoa. Pço 20 milhóea corre ao
ecompenhedo. Tr. Rue Dierio de
Pernembuco. Í6 c/21 Fonea:

i 224.6386 ou 326.3717. (17) ¦ *ô

eptoe. Ed. Luclana, pronto p/morer,
com fine nele monto garantido, aala
2 e 3 qtoe, varanda ate. I Rua daa
Moçaa 842. pano da tudo plantio

Miranda ou polo Fone: 222.6726.
(12). 2 24

ENCRUZILHADA - Suape Imó-
vele - Vendo Edf. Dlplomete. ótimo
ept* c/flno ecebet* 2 qtoe, elev., al-
nel Crt 100.000,00 próx. I Rue El-
vira eeq. c/MIranda Cúrlo. Plantio
no local. Inform. peloe fonee:
231.6031, 431.2686/2691.
361.1448/0083. (17) Còd. 2.24

- Edf. Refeel ept*
nunce habitado ao lado de Exp.

. Anlmala c/3 qtoe. (eufte) ala. va-
, renda e demal* dependlnciea. Si-

qel 300 mil aaldo flnenciedo. Inf.
" 

Nodje Crecl 1342 Rue de Aurore."298 
a/606 lona 231-6772.112 14

18 17) 2.21

CORDEIRO - Comiaaarla Vende.
Apt*. com verende. aele. 2 dormi-
tórioe aociaia. Iree eerviço, depen-

£6ncie empregede. eaquadriea

.elumlnlo aobre pllotla. etc. ôtime

.Iqpolizoçfo pagamento facilitado.
, Tratar dlarlemente Fone: 221-

£1J>6. Cracl 294. (12. 13. 14. 16.

>7). 2.21

.( KBIT 
)

"D|RBV - Sal. PM 481. Vandamoa
apt* c/verende, aele, 1 qt*. cotlnhe,

^VC' aoclal. Novo, nunca hebitedo.
Preço fecilltado, ótima locellteçlo
Diy. Uaedoe Paulo Mlrande. Fonee:
2») 3856. 328.7600. 434.1689

,jl'f) 2.2? 

DIIIBV - Raf PM 246 - Otlmo
apt» c/3 qta (aulta). aallo da laataa.

Jot» c/1 Sim1 da Iraa útil. Praço
/eelmente convldetlvo. Ligue egore
'pari Olv. Uaadoa Paulo Miranda,

fonfa: 231.3556 ou 326.7600
118) 2.22

'QIDIY - Raf PM 107 ótimo apto

ç/eele emple p/3 amblentea, 3

qtoa. c/armlrloa e demela depen-
H|nclae no melhor trecho da cl-
dedo. Ligue dlv. ueedoa Peulo Ml-
%naa Ia 231.3566 a 326.7600
<18) 2 22

D8RBY - Dlv. Lençemento - Edf.
Menfla. apto com aela para 02 am-
bléntaa. 02 a 03 qtoa. (1 aultal.
Wt aoclal. Iree de aervlço e de-
Ãéndlnclo p/empregede ótlme
oportunidade Informeçóea Peulo
'Miranda Ia. 231 3555 326.7600
..y«.1817. 1181 2.22 

D6RRI - CNH. Vende em Ed. novo
fino ecebemento. repeaee geren-
tido Apt* de 3 qtoe, 1 (aulte) WC.
aofc. verenda. aob, pllotla, 2 eleve-
cfc>ros. interfone. área de leaer. F.
232-6453 C. 1166. (12. 14. 17)

lll

DffRSY Vdo. apt" pronto, nunce
habitado. 03 qta. auite. garag.
Sbfrt. cot. sala ampla. áraa. de-
perí compl. e ótimoa preçoe fi-
náhc. localit. privileg. próx. eo Cen-
Ir o. 'supermerc colégios, etc. In-
fbrrH e vendas 231.2006. c/Anto-
nfb 

'"Mirando 
Corret. Aaaoc. Rua

46.468. Espinheiro. plantio dilrio
a^ 19 ha. (17). 2.22

DIRBY Casaforta - Div. Lanç.
opf* c/1. 2. 3 4 qtoa suite, copa
edt WC soe . dop. compl. omp. ge-
regem. Interf. ent. colt. TV/FM.
elev. eiat. pare-reios esteb. corren-
taa lona 231-6014 - 341 5106 -

Cracl 4268 112-14-18-171 2.22

Suepe Imó-
vele - Vende Edf. Diplomata, ótimo
apt* c/flno acabet*. 2 qtoe. lelev.,
sinal CrS 100.000,00 próx. IR. El-
vira eeq. c/MIranda Cúrlo. Plentlo
no locel . Inform. peloe fonee:
231.6031, 431.2686/2661.
361.1448/0083 (17) Cód. 2.24

(|NI.M 
MIN)

ENOENHO DO MBIO - Dlv. Lenç.
Edf. Frei Canoca - Apto. d ampla
eele em cerlmice. 03 qtoa. (01
aulte). varende. cotlnha. dep. de
emp.. excelente oportunldede: In-
formeçóee d Piulo Miranda. Fo-
nea: 231.3666. 326.7600 a
434.1817. (18) 2.26

EM* 00 MBIO - Antenor Llno
vende Apt* Edf. Voyege amploe
Apt* c/doia qtoa. a demela depen-
déndee, prédio ^pllotls. Infa: 222-
3848. 221-6196.(16, 17)-2.23

BNQBNHO DO MBIO - Inabi
vende Edf. Merlene. R. Prea. V. Luit
712 apto. c/ver. sele. 2 amb*. 2
qtoa. aoc. cot. áraa de aerv. dep.
emp. prédio a/pllotia. inat. p/teiex.
preço 66.700.00 rende 166.740
fln. Benorte entr. imed. Inebi Av.
Agemenon Magalhlea. 111 PA8X
231-1194. ou Getúlio Vargas. 987

I f: 429-2698. Cracl 323. (17) 2.25

( 
ESPINHEIRO 

)

B8PINH8IR0 - Suape Imóvele -
Vende apto. c/4 qtoe, ger. ver. cot.
eela ampla Edf. Merle Clere fica I
Av. Agamenon Magalhlea, Pronto
p/morar Flnanct* garantido Inform.
no local ou peloa fonea. 231-6031
- 381-1448 - 0083 - 431-2886 -
2681. (17) Cód. 2.28

- Suape Imóvele
vende apto, d* qtoe. ger. ver. cot.
aala ample. Edf. Merle Clere, flce I
Av. Agamenon Magelhlea. pronto
p/morar, flnanc. garentldo. Infa. no
local ou peloe fa: 231-6031. 361-
1448. 0063, 431-2888. 2691.
1171 2 26

BSPINHBIRO - Repeaee Edf
; bento 3 quartoe. aulte. com ar-

mlrloe. cotlnha a deepenaa ve-
rende, eele demele dependáncle 2
eleveedor geregem poup. fixe em

( 10 meeee. preet. 69 mil. Inf. Nodje
Cracl 13442 Ruá da Aurore. 296 d
606 fone: 231 6772

BSPINHBIRO - Suepe Imóvele -
Vende ept* c/4 qtoe. ger.. ver., cot.,
aale ampla. Edf. Maria Clara fica é
Av. Agamenon Megelhlee. Pronto
p/morer. Flnenct* gerentldo. In-
form. no local ou peloe fonee:
231.6031. 361.1448/0063.
431.2686/2681. (17) Cód. 2.26

BSMNHBIIIO - Santiago Imóvela.
vando no (dl. Vanaiuala, ancalan-
toe apartamentos, c/3 quertoe. ( 1
aulte). aala empla. dep. completea.
garagem melo aubaolo. varende.
detalhe» p/fonas: 231.4608.
221.0180, 341.6663. (17) 2.26

Aptoa. de elte cleeee
naacente, e 50m de Preçe entrege
am 60 dlaa. Pa: 268.6674,
288 7080 (hor comerciei). Ligue,
confteça e trege sua propoata. (10.
12. .14. 17) 2.22

- Coberture. 4 qte. 2 eul-
tes, 2 selóes, 2 terreços. ger. p/8
eu^ofnóveis Entreg. 60 dlea. Fa:
268 6674. 268.7080 (hor comer.
8. Ligue, conheçe e trege aua pro-
poete. (10. 12. 14. 17) 2.22

DtMV - Apto prontoa. 03 qta
(eulte). ampla aale. cope. cot. e de-
pend.. prédio ótimo, pedrlo epto.
nunce hebit.. d geregem. loceilte-
çlo privilegiada próx. ao centro.
Conde de 6 Viata. aupermercedoa
• colégios. Excel., preços financie-
do». Informeçóea 231.2006. Anto-

ai) 
Mlrenda Corret. Aaaoc. Rua

r. 468 Eaplnhalro. Cracl 23.1171
*4*

(^ebcrüiilhaia)

imCHUIlLNAOA - Dlv lanç. Et*.
Rio ,1 Imiae. apto. «eele. c/vorenoe.
02 qt*a aoclale (01 aulte) cot. WC
apoiai. Aree de eerviço dep. comp.

Aproveite Inf. o/Paulo Mlrande. fo-
nop 231.3666. 326.7600 e
434.1617. (18) 2 44

Av. Norte. 2308. apto 401. o^eala.
qiaano. emple cotlnhe. copa. WC.
1.800 mil. Trotar fone: 224.7882.
(17) 4 24

vela vende Edf. Oipiomete. ótimo I
apto. ^6no acab. 2 qtoa. alav. alnal
Cr* 100000.00 1* 11. IMrt
eaq. «^Mirando Cúrtó. PI. no locel
infa. palaa «a: 231-8031. 411-
2é86. 2881. 391-144*. 00*3.
(17) 1.24

MemiZILHADA - (d Lancaatar
IR:'48I 2 q. ala. dap. amp. 3 mu. F:

22)4858 C 1671 2 24

- Akio Imóvele vde.
> apt* c/loc. exc. c/3 qtoe. ed*

1 aulte. d emv embut, 1 WC eoc
aoc ala grd. varende, cope/cot. áree
aarv. dap. oop. amp. Iraa útil
130m* garg pHotls prlvetlva, elev.
Preço Cr8 10.000.000.00 Tret. fa.
241-0482/0616. Cracl 2660
plent dler. Av. Joio de Berros,
1267 Eaplnhalro. (13.14.171 2.26

MMNM8MO - Aklo Imòvala vda
ótimo apt* parto (ollglo Vara Crut.
c/3 qtoa. aoc. 1 WC aoc, 1 ala. grd.
copa/cot. Iree aerv. dep comp
amp. bom acab. bam cona. c/alav.
gergno pllotls p/1 cerro. Preço Cr8
8.600.000,00. Tr.fa. 241-0618.
0481. Crad 2660. Plant. dllr. Av.
Joio da Barroa. *276 laplnlwlro.
(13, 14, 17) 2.26

BSPINHBIRO - Elenco _<de. fino
epto. de frente prédio novo gere-
gem no aubaolo c/verende. aale p/2
emb.. 3 qtoe. aulte. todoe c/erm.
mele um WCb de luxo dep. de
emp., éree e geregem. 16 milhóoe.
Vdo. outro noe meemos moldes
eponee menor tembém c/3 qtoe..
suite etc. 13 mHhóee. Tr. fonee:
221-3346. 231-1747. (I^r 12.
14) 2.23

BSPINHBIRO - Elenco vde. no
melhor trecho de Rue Cemelro VI-
leio exc. epto. no Edf. Jeregul. 4*
endar. prédio sobre pllotls eievd
interf. entene FM port. eietr. etc. d-
aala aaaòalhada n/2 amb.. 2 qtoa
eoc.. eulte meis um WCb aoc. dep.
de emp.. geregem etc. vidros fum6
CrS 8 milhões (Novo deeocupedo)

| Tr. HNtoe: 221-J446. 231-U47.
| (10, 12. 14) 2.28

(¦PINHEIRO - Com poupençe
fixe em 20 meses temos aptos em
conet. c/2 qtos meie um reverelvel.
sele em L" d verende. entene co-
letive. 3 elevedores. eele d águe.
metanino garagem eubaolo. piey-
ground etc Plenoe especiais de
lençemento. Vendes Rui Coutinho
e Aguiar Fones: 326-1397 e 326-
6447 (12. 14. 17) 2.26.

Sebestilo Or-
lendo - R. Serio de Itemerecá. 98.
empreendimento c/áree 2.000m1
quedre, eep.. eeune.. ducha, sl.re-
pouso al. feetea. playground, In-
terf., antene TV/FM, 4 eleva., aps.
c/verandlo. aele 2 embe. 2 dorms..
WC soclel. cope-cot. dep. emp. sl-
nel CrS 261.307.00. seldo 180
meses p/CEF. Infs. Av. Joio de Bar-

l roa. 834. Fa: 231.7266.
241.2800. 222.0864. 222 2522.
Crecl 96 reg. LA/82. (12. 13. 14.
16. 17) 2.26

ESPINHEIRO Suape Imóveis
Vende excelente apto. c/sala. cot,
área de serv. qto* soes. (suite) var.
telefo. interf. exter. Nlo perca esta
oportunidade de morar num doa
mais luxuoaoa apto, Inform peloa
lones. 231 5031 - 361 1448
0063 431 2685 - 2091 1171

j 2^26

I8PINHEIH0 - Ary & Sirr.to

| Vdem Apto. 02 qta. c/ermlrioa aala
cot. WC aoclal a CrS 36 milhóes
facilitedoe. Tratar Av. Bernsrdo

| Vieira de Melo 3680 PIEDADE
Fone: 361.2626. (17) 2.26

ESPINHBIRO - Sebestilo
Orlando - Venda. epto. Gomes Pe-
checo. 1* end.. sl.. 2 ambs., alcats.,
2 dorms.. alcete.. taco aint.. compl..

I copa. cot., Iree serv, lev.. dep am-
. CrS 8 milhóea fecilita. Infs:

I Av. Joio de Berros 634. Fs

! 222.2522. 222.2570. 222 2910.
222.6673 Cracl 96 Rag 57/83

| Plentlo aoe domingos. (12. 13.14.
16. 17) 2.26 I

ESPINHEIRO A Suape Imóveis
| Vende apt0 c/4 qt°a. gar. var. coz J

sala ampla. Edf. Maria Clara sito á
Av. Agamenom Magalhães, pronto
p/ morar, financiamento garantido.
Informações no local ou pelos
Fone: 23 1 503 1 . 36 1

| 1448/0063. 431 2685 2691
(17) 2 26

ESPINHEIRO Suape Imóveis.
Vende ótimo apt® no Edf. Maria
Clara c/4 qt°s, acabamento de luxo.
Financiamento garantido. Pronto
p/morar. Corretor de Plantão no lo-
cal. Informações pelos Fones: 231 -

5031. 361 1448/0063 431
2685 431 2691 (17) 2.26

BSPINHBIRO - Arrecifes vende
exc. coberture 4 qts (sendo 2 sul-

i tes). erm. emb. 4 seles. WCb so-
| ciai. 3 varandas, terreço sberto.

copa coz. duas áreas serviços, dep.
empreg. ger. subsolo 3 cerrps. CrS
35 milhóes fecllltedos. Trat c/Arre-
cifes PABX 325.1774. Arrecifes
vende melhor e meis rápido. Ref.
357 C. 3679. (17) 2.26

BSPINHBIRO - Vendo ótimo
apto. c/varende. 4 qtos. (suite)
cope-cot. dep. completa, área de
serviço, pllotls, geregem. nsseente.
etc. Tr. 231-6014 - Casaforta
Imob. Ref. 465 dleriemente. (12.
14. 16. 17) 2.26

BSPINHBIRO - Ceseforte vende
Dlv. Lenç. Edf Vie J. Thorp. apto.
c/varende. sele. 3 qtoa. suite, copa-
cot. WC. soe. deap. área de serv
dep. compo. emp. ger. metanino,
interv. ent. coltive. 2 elevs sit.
páre-reioa. slst. correntes. Tr. 231-
6014. 341-6105. Creci 4266. (12.
14. 16. 17) 2.26

E9PINHIIRO - Vanda-aa apt'
Edf. M* Guilhermlne. s/pilotis. ele-
vedor. interfone. verenda. sala L .
2 qt*a (aulte). cot., dep comp, (re-
pssse). CrS 1 760 mil, prest. CrS
72 mil. Inf. Nodje. Crecl 1341. Rua
da Aurora, 295. s/506 Fone
231.6772. 112. 14. 16. 171 2 26

BSPINHBIRO - CrS 10.500 fi-
nenc. Apto. 903. Edf. S Paulo
Fone: 221.5016. (12. 14) 2.26

BSPINHBIRO - Joio Moreira
vende epto. c/aale p/2 amblentea,

| varende. 3 qtoa.. WC aoclal, cot.,
dependéncle de emp., 2 garagens.
Inf. 231-6821 Horário comerciei
2* e sábedo (14, 17) 2.26

ORAÇAS - Sebestláo Orlendo -

Vends apt*.. emltede. sl., al. 2
ambs.. var., 2 dorms., WC compl..
cot. compl.. éree aerv.. c/lav.. dep.
empreg., pllotla. CrS
10.063 000.00. fecilita Infa. Av.
Joio de Berros, 834 Pe:
222 2622 222.2670. 222.2910,
222 5673 Cracl 98 Rag 68/83.
Plantio aos domingos. (12.13.14.
16, 17) 2.28 

ORAÇAS - Sebestilo Orlendo
vends ap 2 eleva. grg. prlv. ei 2
dorms. c/erma. emba. 1 suite, WC
social, cot. c/arma. dep. empreg. ei-
nal 2 milhóea. reet. totalmente fi-
nanclsdo Infs. Av. Joio de Serroa,
834 Fs 222-2226 222-2670
222-2910 222-6673 Creci 98
Reg. 31/83 Plentlo eos domingos
(12, 13. 14. 16. 17) 2.29

ORAÇAS - Vende-se excelente
coberture no Edtàclo Morada doe
Mangulnhoa. ne t'.. Joio Remoe, n*
171. apt* 904. Flnanctemento ga-
rantldo. Tr. F. 231-6101. reeldon-
ciei. 224-2092. Joaé Carioe. (14)
2.29 

ORAÇAS - Sebestilo Orlendo -
Pré-lançemento o epto. no ponto
que voe! querie c/var., aale. 2
domts.. WC eoclel. cot.. WC em-
preg., Iree eerv., R. Cerdeel Arco-
verde. 116 - Greçea. Sinal: 112-
898.00. saldo 180 meeee p/CEF.
Infs. Av. Joio de Sarros. 834 - Fo-
nas: 222-2622 - 222-2670 -

222 6673 a 222-2910. - 222-
0664 - 231-7266 - 221-2800.
Crecl 98 Reg. LA/82. (12. 13, 14.
16. 17) 2.29

ORAÇAS - Suape Imóveis vende
um excelente Edf. Sáo Jorge, loca-
lizado á Rua da Amizade, ótimo
acabamento, apartamento com 3
quartos com 132 m1 de áree.
Pronta entrega. Plantio no local.
Infor, pelo fones 231-5031 431-
2685/2691 361 0063/1448 (17)
2.29

ORAÇAS Suape Imóveis vende
apto com 3 qtos com 132ma de
área na Rua da Amizade. Edf. Slo
Jorge Ótimo acabamento. Pronta
entrega Informações petos fones
231 5031 431-2685/2691 361
0063/1448 (17) 2.29

ORAÇAS - Recento Vende 3 qtos
c/sulte sela 2 amblentea domeis
depend. completes fino ecobe-
mento geregem 2 elevadoree me-
lhor locel CrS 9.000.000.00 dote-
lhes cons Aguiar 622. Fs:
325.1620. 326.8624. Reg.. 187.

| (12. 14) 2.28

IMBIRIDBIRA Rag 021
Pronto p/morar, compra a mude se
ho|e mesmo, epto c/varanda, sala
piso cerlmice. 2 qtos soes. elcetlf.
WC soe. et. dec. piso teto. dep
emp. compl. eeq slumlnio loc I
Av. Pinheiro 1193. Fscllitedo em
10 meeee. Tr. Rue Grssiela. 143 Fa.
339-3760 - 339-3698 Cracl
2903. (17) 2.32

( 
-1 

)

IPBBP - Traneflro contrato epto.
dl qtoe.. eele. verande a/pllotia.
Preço: 1.100 mil. Fone: 231 -6788.
(14. 17) 2.33

IPBBP - Reg. 023 - vendo epto
c/sela 2 qtos. sociais. WC aoclal.
cotlnha. localitedo no conjunto re-
sldenciel Coete e Silva (Chico Cuty)
3* ender. nescente. Tr. Fa. 339-
3750 - 339-3568 Cracl 2603
(17) 2 33

IPSBP - A Minhota vende lindo
apt* na rua Jean Emile Favre. da
esquina, c/sale. 3 qts. 2 benheiros.
coz., todo reformado, esq. de
alumínio, armários smbutidos todo
forrsdo em gesso. urgente motivo
viegem. Tretsr R. Cons. Porteis,
609 Fona: 241.4617 Cracl 3826.
(12. 14. 16. 17) 2.33

c
IPUTINGA

J

IPUTINOA - Granda oportuni-
dede 02 quertoe. emple sele em L
d verende. WC soclel. cope-cot.
áree de eerv. dep. compl. |erdlm
geregem, éree de leter. vé ver Fo-
naa: 231.3666. 326.7800
434.1817(18)2.34 

IPUTINOA - Ral. PM 462. Olv
Usedoe Peulo Mlrsnda vende epto.
de 3 qtoa c/varanda s dep. de em-

pregede. geregem coberte ne
frente do prédio, perto do Bom-

preço, fermácie, etc. ótimo preço.
Parte flnenciede p/Benorte. 231-
3656 - 326-7600 (18) 2.34

IPUTINOA - Div. Lanç. Edf. Sinhá
prédio c/elevedor, sala. c/varende,
02 qtoa. aociaia. WC aoclal. cor.
áree de eerv. e dep. compl. p/em-
pregede oportunidade única apro-
valte Inf. c/Paulo Mirande fones.
231 3556- 3267600-434.1817
118) 2.34 

( 
GRAÇAS 

)

ORAÇAS - Ref 342. Apt* c/3
qta. aulte. sala ample 2 elevado-
ree. em plena Rua daa Graças. Pou-
pançe fecilltada a o reetante |á fi-
nanciedo. Ligue Dlv. Usedos Peulo
Mirende. 231.3556 e 326.7800
Plentlo eté ás 21 horss. (18).
2.28. 

ORAÇAS - Casaforta Vende -
Div. Lenç. - Edf. Villege ds Fonte
ap. 3 qtos. 1 suite. cot., área de
serviço dep. compl. emp.. garagem
pllotla. elev. Treter 231-6014 341-
6106 Cracl 4266 (12-14-16-171
2 26

- Ceeaforte Venda -

Div. Lançemento - Edf. Bosque Se-
vilhe eptos. c/verends. sala p/2
amb. 2 qtoa. WC aoc.. coz.. áraa de
serviço, dep. compl. emp.. 2 elevs.
interfone ent. colt. pilotls Treter Fs
231-6014 231-5105 Creci
4266 (12-14-16-17) 2.29

DivieSo de Lenç. Edf. Via J. Thorp,
apto. c/verende. eele. 3 qtoe. eufte.
cope aos. WC. eoc. deap. área da

motanino, Inte^. ent. colt. 2 elevo,
elet. pére-rsioe. eat. correntee. tre-
ter 231-6014. 341-6106. Creci
4288. (12. 14, 18. 17) 2.28

epto c/terreço. 1 sele. 1 WC cope-" 
a de ser-
rogo Crt

4.600 Tr. 2318014
Imob'"Ral 464 uatUinatMa. (11.
14-f6. 17) 2.24

ENCRUZILHADA
«•ia vanda Edl Diplomata 1 Rua El-
vira "eeq. c/Mirende Curió, o melhor
c/2 qtos (suitel c/erm. emtout. sinal
CrS-100000.00 pie itlo no locel
ou Informações pelos fonee 231-
5031 431 2885 2691 361 144*
00*3 1171 2.24

(MfaUULMADA - Suapa lm«-
veif|vende o melhor de 2 qtos apto
emjrino acebemt* c/82m* Edf. D»-
piomfta oferece o melhor conforto
p/vtyçé e sua fsmilia Plentlo no k>-
ceLou Informações peloe fones
231 5031 361 0063 1448 431
2685 2691 (17i 2 24

DMa*o da Unç. It* CtrbaHa. ap-
to*, c/aala. 2 «mba 3 qtoa. aulta.
cova-coa. aaa. WC. aoc. daap. ma
do aerv. dap. compl. emp. gar. mo-
lenino. Interf. ent. colt. TV/PM elev
alai. p»e ralea. eetab. oorrentee.
Tratar 231-8014. 341-810*. Cml
42**. (U. 14. 1*. 11) 2J*

OMaio «a Lanç 8#. VMa C
k. ^verende. i

WC. aoc Iraa da aarvtco 2 l
ant. ooH. Inter! central de gee. «a-
rMM eatab. correntee. eubeote-

I - Vdo. ótima cobertura
duplex. c/2 emples sales. (1 por en-
der) 4 qtoa. aoc.. (2 suites), 2 WC
aoc.. verende. e terreço descoberto,
copa-cor. dapand. 2 vagai garag.
2 eievd. tudo c/erm. cerejeira de 1*
26 milhóoe sendo 10 milhóes 6-
nenc. Neg. excel. f: 231 6406. (10.
14. 17) 2.28

ORAÇAS - Vdo. ótlme coberture
dupiea. q/2 emplee eeles (1 por en-
úeii 4 mis., sue.. (2 suíissl 2 WC
soe., verande e terreço descoberto,
cope. cot., depend.. 2 vegea gareg..
2 eievd.. tudo ^erm. cerejeira de
1*. 26 mHhóee eondo 10 milhóea
flnanc. neg. excel. F: 231.6406. (7.
10, 14). 2 29

ORAÇAS - Vendo ótims cober-
ture c/verende. sele. 4 qtos. (suite)
2 WCb cope cot. dep. empreg áree
de eerv levebo. hell. pilotis. 2 ele-
vedoree. interfone. ent. coletive. Tr.
231-8014 - Ceseforte Imob Ref
420 dleriemente. (12. 14. 18. 17)
2.28 

ORAÇAS - Rue Amétts 137 -

Edifício M* Carolina fpllotla alav
verande. eele. 2 qtoe. (suite) cot.
dep. comp. emp. (aceitamos carte
crédito) Inf. Nodja Cracl 1342 -

Rue de Aurore 296 sele 506 Fona
231-8772 - (12-14-18-17) 2 28

- Barroa Correie -
Vendo no Edf. Mandecerú ne R.
Mono. Ambroeino Leite. 92 prédio
c/gorador. antene colet interf.. 3
qtoe. eoc. (eulte). aele. WC eoc..
eoe.. éree aerv.. depend. compl
Infa. e/o corretor de plentlo no lo-
cal ou p/lono: 231-8048. Crecl
87S. (17) - 229

•MAÇA* - Edl. (8o Jorga o Edt
Sente Merle. Vendemos 2 «noe ep-
toe. todoe c/verande. eele. 4 quer-
toe eondo 1 suite 3 WC. cope coti-

( 
HIPCDR0M0 

)

HIPÓMOMO - Albarto Qualrol
vende, Kltinete 1* andar, c/aele.
quarto, cot. e WC acabemento de
1* perto de pederia. farmácia e su-
permercedo. CrS 4.000.000.00 fe-
cilitsdos. Infs. Rua Alberto Wender-
lay. 44 ou polo fone 268-4776
creci 3368. (17) 2 30

HIPÓOKOMO - Lanç. Edf. VI-
cento Pecci. Ver., 2 qtos. c/suit.
smpla sala. 2 amb. 2 WC aoclal.
copa cozinha, eaq. alum. fino aceb.
Rua Largo do Faltosa. Infs. Gereldo
Sacramento Rua José Bonifácio
639 Torre - Fones 227-3364 -
228 4776 (17) 2.30 

HIPÓDROMO - Sabaatllo Or-
lendo - Vendemos Rus Almirante
Barroso, c/sala. 1 3 qtoa.. WC
compls. cops, cot., com. dap. em-
preg.. área serv.. c/lev. CrS
6 000.000,00 - facilitemos Infs.
Av Joio da 8arros, 834 - Fones:
222 2522 - 222-2670 - 222-
2910 a 222-6673. Cracl 98. Rag
38/83 - Plentlo sos domingos.
(12. 13. 14. 16. 171 2.30

HIP6MOMO - Aklo Imòvola vda

âtlmo apt*. rapaaaa, c/3 qtoa. aoc,
tdo. c/erm. embut, pleo teco elnt. 1

WC soe. ala única gde, cope/cot.
áraa serv. dep comp. emp, gorg pl-
lotls p/2 cara, fachade em peeti-
lhaa, 60m p/eet. Est d/Selém, cen-
tro comérc. b/cone. Praço CrS

6 310.000. ad» 1043 UPC d/aald
Apapa Tr. Ia: 241-081*. 0492.
Cracl 2680. (13. 14, 171 2.30

C 
—* 

)

ISURA - Sebastláo Orlando vends
spt* terrsço, sela. 2 dormitórios, al-
estifadoa. WC completo, cotinha.
lavandarie. WC empregede. nas-
cente. CrS- 3.100000.00 facilita-
dos. Infs: Av. Joio do Serroa. 834
Fs: 222-2522 - 222 2670 - 222
2910 e 222 5673 Crecl 88 Rag
27/83 Plantio aos domingos. (12.
18, 14. 16. 17) 2.3)

( 
IMBIRISEIBA 

)

IMBIRIDBIRA - Raf PM-365,
ótimo apto. d varandlo 03 qtos.
(suite), aala ampla a damaie depen-
dlncies. todo grsdeedo. d parto já
flnsncieda. Ligue div. uaedoa Paulo
Miranda, 326.7600. 434.1686,
231.3655. plantio diário até 21
hs. (18) 2.32

IMBIRIBBIRA - Antenor Llno
vende Apt* aale em L em mármore.
3 qtos. (1 suite), cotlnhe, cerlmics.
área de aervlço. dep. empr. Infa:
222-3846. 221-6166. Rof. 173.
(16. 17) - 2.32

IMMIUMIIIA - Albarto Lundra-
gen Vd apt* de 3 Qt*e eondo um
reverelvel sele WC aoc. cot. va-
rande. pleo em cerlmice lo-
cal/erma. amt. prédio aobre pilotis,
revestimento externo em peatlhaa.
flnanciamtneot gerentldo. pou-
pençe fixe em 20 meeee fone:
231.3637 114. 16, 171 2.32

IMOIRIOBIRA - Antenor Llno
vende Apt* c/dois qtoe. pronto p/-
morer. preeteçlo 42 mil. Aproveite
últimos unldedee. infa: 222-3648.
221-6186. (16. 17) - 2 32

IMMMMIRA - Antanor Uno
I vende Apt* c/verende. eele em ce-

i rlmlce. dola qtos. socialo o domeis
dopendlncles. Infs: 222-3848.
221-6198. (16. 171 - 2.32'

IMMMMIIIA - Antinor llno
vende Apt* c/3 qtoe. (eulte) e de-
mala dapandlnclaa pronto p/morar.
Infa: 222-3946. 221-81*8. (16.
17) - 2.32

IPUTINOA - Olv. Lsnçamantos
Edf. Gueluba - Prédio pronto p/mo-
rar, apto composto de sele cerá-
mice, quertoa slcstifsdos, cotinhs
e áree de serv. 01 vsga na gars
gem em frente so prédio. Inf. d•
Peulo Miranda, fonas. 231.3555
326.7600 - 434 1817. (18! 2 34

JANOA Edf. Itabele Vorona
livre-se do slugusl sdquirlndo seu
spt* s 50 m. do msr. próximo s ps-
derls. supermeresdo. stc., com sais
de eetar. 1 qt* WC social o área do
sorviço Ligue p/ Peulo Mlrsnds
Fones: 434.1889. 434.1817 (191
237

PM-317 Apt* d vs-
rende, ssls sm cerlmlca. 2 quartos
1 WC. dep ompregsds Irss ds
sorviço s 160 mstros ds prsls.
Poupençs fixa am 10 meses s ss-
sumir seldo dov. Bsnorie Ligue
Dlv. Usados 434.1689. 231 3565
o 326 7800 (18) 2 37

JANOA - Edf Itabela Verons -
Adquire sgors ssu spt* com
quorto. ssls s árss ds sorviço pslo
menor preço Flnsnclsmento gs-
rsntido Prsstsçõss ds 23 mil. Li-
guo urgente Psulo Mlrsnds Fonss:
434.1889 ou 434 1917. (19) 2 37

JANOA - llvro-so do slugusl
Com spenss 70 mil ds sinel o prss-
teçlo de 44 mil vod compro ssu
opt* s 80 mt. do mor., c/vsrsnds.
seis p/2 smblsntss. 2 qt*s. WC to-
ciei. árss do ssrviço. Ligue Psulo
Mironds. Fones: 434.1817 ou
434.1689. (19). 2.37.

- Akio Imóveis vde
exc. duplex. no 1* end. 3 qtoe. 1
WC eoc. verande. o no térreo. 2 slo.
cot. dep comp. emp, érao eerv. ter-
roço tdo grad. bem conoorvodo
Preço CrS 4900.000.00 eceite
quslquer trensoçlo. Tr. 241-0616.
241-0482. Cracl 2860 plant. dllr.
Av. Joio do Borroo. 1278 Espi- |
nhelro. (13. 14. 17) 2.32

IPUTINOA - Ropssse ref. 122
imob C. Gouvols vende excel. apt*
c/2 qt*a. suite. sl. WC. soe. cop cot.
dep empr. I serv, 300 m ds csx
poup 800 mil, prsst 54. mil. Tr: R.
Gouveie do Bsrros. 126 8. Vists fs:
231-6731, 231-2031 creci 3601
plent sob. o dom. (12,14.16.17)
2.34

IPUTINOA - Edf. Refeel spt*
nunce hebitodo com 3 qtos. (sufto)
sele verenda. WC soe. cot. dep.
comp. rua ao lado da epp Animsls
sinel 300 mil ssldo finsneisdo. Inf.
Nodje crecl 1342 - Rua Aurors.
295 S/508 f: 231-6772 112 14 18
17) 2.34

IPUTINOA - S. Msteus, Imob. C.
Gouveie vendo spto. Ref. 079. du-
plex. c/2 qtos. sl. WC. soe. Ires de
serv. quintsi. prsst. 23 mil. CrS
2.700 mil Tr. R. Gouvols de Bsrros.
126 B. Vists fs: 231-6731. 231-
2021. Creci 3601. Plent. sábs s
doms. (12. 14. 16. 17) 2.34

IPUTINOA - Sabaatllo Orlando
Vende, ept* novo. Bom Pestor. c/o-
leve., ver. empls, 2 dorms. (1 sults)
2 WC compls. luxo. cot. completo,
áree eerv. c/lov. dsp. smprsg. o.

grg.. piloto, prlv.. CrS
8.079.690.00. Fecilita. Roposss
CEF. Infs. Av. Joio do Borroo. 834
Fi: 222.2622 . 222.2670 .
222.6673. Cracl 96 Rag 60/83
Plentlo ooo Domingos. (12 . 13 ,
14 , 16 . 17) 2.34

| IPUTINOA - Gereldo Alvee vendo
opt*e prontos poro moror. ssls 2
ambientes, 2 quartos, alcotifadoa.
wc soclel. cozinho, áree de serviço,
fino acabamento. Preço inédito
som pouponco. prestoçáo CrS.
50 000 Fona: 222 4427 [171 2.34

IPUTINOA - Sabaatllo Orlando.
Vendo. Apt* R. Jssuns, nos., sl., 2
dorms., Wc compl.. cot., ároo serv.
c/lev . dep. empreg.. CrS
85.650.000.00. Focillto. Infs. Av
Joio do 8orros, 834. Fs: 222.2522
. 222.2670 . 222.2910
222 5673 Cracl 98 Rag 39/82
Plentlo eos Domingos. (12 - 13 -

14 -16 - 17) 2.34

IPUTINOA - Vivendo vendo opto.
102 Edf Robarta. Rua Gaapar Pl-
roo. n* 410. c/3 quertoe. 1 c/sulte.
sole. WC ooclsl. cotlnhe, Iree i
viço. dep. comp. empregede. goro-
gam. Tr. 221-3222. (10. 12. 13.
14. 16) 2 34

IPUTINOA - Inebi vendo conj. S
Meteuo IR. S. Moteuo. 780 op. c/3
qte. dep. emp. pronto p/moror fi-
nenc. gorent. Apepe. poup. focilit.
s/juros s/corr. preço 5.466.665. oi-
nel 80 mil. mens. 61.770 vsnhs
logo eoc. rtp Trator: Inebi Av.
Agemonon Msgslhlos. 111 PABX
231-1184. ou Àv. Getúlio Vorgoo.
9P7 fone: 429-2998 (20) 2.34

IPUTINOA - Unç. Edf. Rio Jou-
purê o Curuá por tráo do Hipper de
Cexongá ver, 2 qtoe. oocloio. WC
cot., dep. emp. áree serviço, eoq.
elum.. mosss fins. pronto entrego
corretor de plentlo. Info. Gereldo
Secremonto Rue Joeé Bonifácio
639 Torro - Fone 228-4776 (17)
2.34

IPUTINOA - Inebi vende. conj. S.
Meteuo á R. S. Moteuo 780 op. c/3
qte. dep. emp. projeto p/morer fl-
nenc. geront. spepe poup. focilit.
Vjuroo dcorr. Preço 5 466.665 Si-
nel SOm mil mens 61 770 venho
logo oec. w"sp. Treter Inebi Av. Age-
menon Megelhlee. 111 PA8X
231 1194 ou Av. Getúlio Vorgos.
987 F: 429.2999 Creci-323 (17)

( 
rosiBittP)

ITAMARACA - Rag 019 vando
opto. c/verende, sele. 2 qts. soco.
WC eoc. cotlnhe. Irae o WC de
eerviço frente p/o mor. 60% do en-
trede o 60% focilitodo Tr. Fs 338-
3760 - 339-3698 Creci 2803
M?» 7f*Ot

JANOA - Divislo lençemontos -
Edf. Bougonvlilo Jengo-Peulists.
epto. compooto do selo d verende.
02 qusrtos slcstifsdos, (01 sults).
cotinhs. Irso de eerviço, dep. com-
pleto p/ empregede. geregem 01
vogo no pllotla. Ligue egore poro
Peulo Mirando. Fonee: 221.0681.
231.3555. 326.7600. 434 1817
(18) 2.37

JANOA - Ral. PM-433 lindo I
epto. c/sele p/2 embientos. vs- |
rondo 3 qtoe. o demole dependi
neles pequeno preeteçlo do CrS
27.000,00 Ligue Dlv Ussdos
Paulo Miranda 326-7600 - 231-
3666 - 434-1888. (16) 2.37

JANOA - Com eponee 90 mil do
elnel o sem Intercolodoe voei com-
pro oou ept* e 50 metros do mer
próximo o oupormorcodo. eels p/2
smbisntos. 3 qt*s. c/sulte. cope-
cot., dep. comp. p/empregode. Li-
guo o comprovo. Peulo Mirende.
fonee: 434-1689 - 434-1817
(18). 2.37.

JANOA - Adquire oou opt* no Edf
Gorçe e llvre-ee do eluguel. Prests-

çõos menseis menor que eluguel
Prédio próximo oo mor c/ssls sm
cerlmics. vsrsnds 01 qt* (suits).
cotinhs. WC Ligus Psulo Mlrsnds.
Fonaa: 434.1817 434 1669
(18). 2.37. 

JANOA - Moro o 50m do mer Ex-
colente ept* com eele pore 2 sm-
biontoe. 3 qt*s. (1 suite) cops, co-
zinhs, dep complete do empre-

gode. prédio s/pilotls. elevedor Li-

guo egoro. Fones: 434.1689 ou
434.1817 (18). 2.37.

JANOA - No melhor Iree de velo-
rlzoçlo. do Jongo, proximo e pede-
rios, fsrmlcios etc. Voei encon-
trorá o melhor Prédio c/opt*s de 2
qt*s reverelvel, poro 3 solo. vo-
rondo, cotinha, dep. do ompregsds.
Próximo oo mer. Ligue Peulo Mi-
rondo. Filiei 2oha Norte. Fonee:
434 1689 ou 434.1817. (18)
2.37.

JANOA - ótimo opt* com 3 qt*o
eondo 01 reversível, emple ssls.
cotinhs. érso do eerviço. dep. de
empregodo. Excelente locolizeçáo o
preço. Ligue egore Peulo Mirende.
Fonee: 434.1689 ou 434 1817.
(18). 2.3T

JANOA - Edf. Altobelll. edquire
oou imóvel no Jongo o 200m do
mor, eptoe. com 2 qtoe—01 re-
verslvsl. ssls smpla. voronds. cozi-
nha, dep. de empregodo. Preço ex-
celonto. ligue o comprovo, Peulo
Miranda tona norte, 434.1689.
434 1817. (18) 2.37

JANOA - Conoulto-nos som com-

promisso. tomos o Imóvel qus você
deseje polo preço que você quer
Ligue Paulo Miranda Filial Zona
Norte. Fones: 434.1689 o
434.1817.(18) 2.37

JANOA - Edf. Solvotors Voe-
chiono - odqulra sou opt* na mo-
lhor ároo do Jongo. prédio s/ pilo-

Is, d vorendo. selo. 1 qt*. WC so-
clol. cotlnha omerleone e áree de
serviço. Ligue urgente Psulo Ml-
renda. Fonas: 434.1689.
434.1817 (18) 2.37

JANOA - Rof 031 Imob C Gou
veia vende opto c/2 qtos sl p/2
ambs cops-cot WC soe dsmsis
dep. 2 sptos. p/and c/112 m* do
éree útil, perto praioe o supermor
codos, sin. 500 mil msis 4x250
mil. Uss sus cert. do crédito Tr R.
Gouvols ds 8orros. 126 6. Vists.
Fs 231-6731 231-2031. Creci
3601 Plsnta sábs s doms H2.
14 16 17) 2 36

JANOA Rof 104 Repasse Imob
C. Gouveia. Vend. apto c/2 qtoe.
cot.. WC dep. empreg.. áree eerv..
levebo. pilotlo. 2 eptoe p/ondor.
Poup. 1 500 mil o comb. Aceito
corro, telefono, no poup. preet. 47
mil. Tr. R. Gouveie do 8orroe. 125 -
B. Vists Fonee 231-8731 / 231-
2031 Creci 3801 Plentlo sábs
dos s domingos. (12. 14. 16, 17)
2 37

JANOA - Alberto Queiroz vendo
ept* 1* ender luxo. verenda. solo
em L. 3 quertoa aendo 1 sults. coz
etulsjsds até o teto c/pio inox, dep
comp. smp. érao do sorviço com
terreço 5x7, ormérioe embutidoe.
oetonte. portão trabalhadas piso
cerlmics, 2 WC luxo c/box, todo

I grsdssdo. garagem p/3 cerros CrS
12 000.000.00 Infs: Rus Alberto
Wondorley. 44 ou polo fone:
766 4776 Cracl-3366 1171 2 37

JANOA - Vandrf-aa luiuoao apto
ne quedre do mer. com ver 2 selos.
3 qtos. soe. guordos roupss smbs.
2 WC. soe. sondo 1 sults. com
vists psrs o mer, ótimo preço info.
polo fone: 431-2969 (17) 2.37

JANOA - Vendo exc. opto. ver.,
eela p/2 ambte.. 3 qtoa. soe (suite),
todos com verende. dep. empreg..
perto mer. Sinel. 600 mil meneol
42 000 Tr. 231-7477 Creci 4462.
(10, 12. 14) 2.37

JANOA Paulista Ed*. Rose Ds"
tas aptos c/sols. vsranda 2 qtoe < 1
suite) alcatifado WC socisl cot
Area de serviço dependánci* com
plete. Inf no locel de plentáo fones
431 2691 2685 Av José Au
gusto Moreirs 11 79 Casa Csiede
Olinda 2315031 361-
0063 1448 117) 2 37

OLINDA Jordlm Frogoeo sdquirs
sou ept* no beirro meis vek>r«edo
de Olinde. próximo e preie pedene
Cverande ssls p/2 omb 2 qt*s
WC socisl cops cotinhs dsp
comp p/empregede revestimento
satsrno sm psstllhs ótimo sesbs
mento Ligue Psulo Mirende fones
434-1689 ou 434 1718 (18)

JANOA Lsnçsmsnto Suape
Imóvsl lhe oferece no Jange a me-
lhor oferta Galerie Sete peça in
formecáo no local de plentáo es
critório Av José Augusto Moreire.

1 179 Cesa Caiada Olinda Zona
Norte 231 5031 361 0063 1448
(17)2 37 

JANOA A Suepe tem o melhor
de 3 qtos no Janga Edf Lucinda
Miiet preço fixo em 16 meses ep
tos c/varanda sala ampla, qtos c/-
suíte, área de serviço, dependéncie
completa Infs no local de plentlo
ou fones 431 2685 2691 Zore
Norte 231 5031 361 0063 1448
(17) 2 37

- A Imobiliária Gomea. re-
peaee ótimo epto. naac. 1* paralelo
de pista. 2* ender. por trás do Jóie
Supermercedo, c/3 qtoe. solo. WC
aoc cot. dep. empreg box eequo-
drla. alumínio, armário omb. etc
Aceito cerro ou terreno, Vr ropoeee
1.700 mil. Preotaçóea 48 mil Tr
Av Cliudlo Gualroa 761 Janga
Fone. 434-1640. (21) 2 37

JANOA Paulista Lançamento
preço fixo em 16 meses Edf. Lu-
cinde Milet aptos c/3 qtos (si
sala. varanda, coz. WC social área
de serviço dependência completo.
Saláo de Festa Inf no local de
plantão ou fones. 431 2685 2691
Zone Norte 231 5031 361
0063/1448 117) 2.37

i - Edf. Solar do Janga o
melhor apt* do Janga oetá livre p/
você d openes 90 mil do sinal e
100 m. do mer. próximo a supor-
mercado, padaria, ótimo acabe-
monto, varanda, aela em L. 2 qt*a.
WC social, copo-cotlnha, dep
comp. p/ empregede. financie-
monto garantido Ligue Peulo Mi-
renda 434.1669. 434.1817 (18)
2.337 

JANOA - Edl Roaa do Janga
deofruto do melhor ept* do Jongo
d epenes 88 mil de sinal a 100 m.
do mar, fino acabamento varando.
2 qt*s. WC social, cops-cotlnha.
dep. completa p/ empregada. Ligue
egora p/ Peulo Miranda. Fonee:
434 1669. 434.1817 (161 2.37^

JANOA - Rof. PM-468. Ligue Dlv.
Uaadoa Paulo Miranda 231.3565
- 326.7600 - 434.1689 a compre
apt* do luxo. 2 qt*s, sela am L em
cerlmice. Iraa do serv. s dep
comp. p/empregede I 50m do mer.
Prestaçlo do 36 mil mensais. (18).
2.37

- Rabélo Imóvois. Vende
lindo apto eom salaa, 3 qusrtos.
WC social, copa cotinha. áraa do
aervlço. dep. do empregada Preço
4.550 mil focilitodo Aceita auto-
móvel ne traneaçlo. Treter noe fo-
nes 339-1418 ou 339 3861
Creci 467 (17) 2.37

JANOA PAULISTA Suape
Imóvel Lançamento Galeria Sete
inf no local de plantão ou pelos fo-
nes 431 2685/2691 Av. José Au-
gusto Moreira. 1179 Casa Caiado
Olinda Zona Norte 231.5031
361 0063/1448 (17) 2.37

JANOA PAULISTA Suape
Imóvel Chegou a hora de ussr o
seu FGTS no "Edf. Jura II' apt°s d-
sala varanda. 2 qt°s alcatifado. WC
social, coz área de serviço dep.
empregada ótima localização Inf.
no local de plantio F:
431 2685/2691 Zona Norte
2315031 361 0063/1448 (17)
2.37

JANOA - Sebestilo Orlando
I vanda apt* com varranda sallo 2

smbiontoa. 3 dormitórios 1 suite
completo com toillot azuloijo copo-
cozinha. Iroo do oerviço com le-
vandaria dep. do ompragada CrS
5.082.674.00 com ropassa finon-
ciado Infs. Av. Joio do Barros. 834
Fs: 222 -2622 222 2570 222
2910 - 222 5673 Craci 98 Reg.
37/83 Plentlo aos domi gos. (12.
13. 14. 16. 17) 2.37

JANOA/ PAULISTA - Inabi
Olinda. Edf. "Zoé". 

prédio aobre pl-
lotls. revestido em pastilhas,
pronto p/moror. c/oelo am "L". ele-
vador, varende. em cerlmice. 2
qtos (1 suite), WC soe., boa loéall-
zaçlo. Infr no local ou p/F: 429-
3898 filial Olinda Ou 231-1194
contrai. Plantio até 20hs. Creci
323. (17) 2.37

JANOA - Edf Bougonvlilo pró-
xlmo a supormos» padaria, for-
mácia no melhor preço da praia do
Janga a 50m do mor Prédio com
olevador, porteiro eletrônico, fino
acabamento Apt* c/2 qt*s. (suite),
smpla solo em co/lmica. varanda,
área de serv. dep. do emp^ogodo.
Poupança fixo. Ligue 434.1689
434 1817. (14)2.37

JANOA - Edf. Gurgol - Lindo
apto a 1 BOmta. de pieto. p/trée do
Jóia Supermercados c/antona cole-
tiva, 3 qtoe. aele. ver. dep. emp.
ocabt* de 1* etc. Preço 7 milhóoe é
vista ou c/financlomento garantido
Tr. Imobiliária Gomea Fone. 434-
1840. (21) 2.37

JANOA Paulista. Lançamento,
preço fixo em 16 meses. Edf. Lu-
cinda Milet aptos c/3 qtos (suite)
sala, varanda, coz. WC social, área
de serviço, dependência completa.
Salão de Festa. Infs. no local de
plantão fones 431-2685/2691
Zona Norte Olinda 231-5031
361 0063/1448 (17) 2.37

IMBINIBBIRA - (Ropoeee) Edifl-
cio Roberto exc apartamento. qt*s
(aulte). aele. WC oociol. cozinha,
éree serv dep comp.. einel 800
mil. prest 35 mil. Inf. Nodje Creci
1342. Rue Auroro 28S. s/606
Fone 231 6772. (12. 14. 16. 17)
2.32

C Gouveie Vend Apto c/2 qtoe..
selo p/2 ombts. cope/cot., dep
empreg.. terreço. ver., jordim. quin-
tal Poup 1 500 mil. Preet. 36 mil
Tr. R. Gouveie de Borroo 126-6.
Viota Fonea: 231-6731 / 231-
2031 Crad 3601 Plentlo sébe
doe o domingos (12. 14. 16. 17)

I 2J2

IMBIRIBBIRA Rapaaaa Rol.
142 Imob C. Gouveie Vend. Ex-
col. Apt" c/3 qts. sole. WC soe
cot. desp dep. empr, levebo. hell.
plovground todo gred. c/erm» nos
qtos.. vid. fumé pie. inox. poup. 3
milhões prest 7 mil. p/Apope ou
entrego quitodo. Tr. Gouveia do
Barroa. 125 8. Viata Fa: 231-
6731 231 2031 Creci 3601
Plant. Sito a Dom. 112. 14. 16 171
2.32

IMOMIOIMA - Rog 020 -
Vendo opto c/3 oeiee. p/2 embe. 3
qtoa aoca laolwl. WC aac capa

i cot dep emp compl garagem no

Lençemento - •
Vendemos aptoa do luxo é beire
mer. flnenc. p/Caixa Econômico, d-
vede. eele. 3 qtoe. aendo 1 suite o
demela dependéncioo lot N S de
Fétimo - Estrada do Forte Orenge
Incorporação L G. M. - Emp. Imob
S/A - Vendes Conil - Rua Prof.
Júlio Ferreira do Melo 580 C-16 o
16 Fones 325-6376 - 326-1466
- 326-6644 (17) 2.36

C~Dl

k - Tenho o prazer do morer
em uma linda caoo duplex a 300m
do mor com varando, aela. 2 quer-
toa com varanda, copa-cozinhe.
dep. comp. do empregada. Ligue
hoje meomo poro Peulo Mirando
Filial Zona Sul Fonea: 434.1689
ou 434.1817. Nlo porco aata opr-
tunldade.l 18) 1.37

Ref. PM 418 Ótimo
opt* c/solo ampla, vorendo, 3 qt*o
(aulte). demela dependlnciea. pré-
dio do pilotis. localitedo do lado do
mar Condlçóoa focilitodo. preete-
çlo Iguol oo eluguel. Dlv. Uaedoe
Paulo Mirando. Fonee: 434.1688.
326.7600. 231.3666 (18) 2 37

- Na quedre do mer poro
residir ou vereneor. odqulra oou
opt* amplo varando, aala orr L em
cor , 3 qt*s. (1 suite) copa-cotinho
c/boldo inox dep. comp. a Iree do
aervlço. otulojodo eté o tato. Edf.
Itepitongo. Vendoo c/Paulo Mi-
ronde Fonea: 434.1617 ou
434.1688. (16) 2.37

Ref. PM-447 Vende-
mos oportomonto ne Av. Cláudio
Guoiros c/solo em cerlmice. 3
quertoa aulte. cotlnhe o demela de-
pendlnciea. Preço CrS
7 000.000.00 focllitodos Ligue
Olv. Uoedos Paulo Miranda 434-
1689 326-7600 231 3565 118)
2.37

Edf. Zoé c/2 qtoa (1 eulte) aele em
L ver cot. éree de eerv. dep. emp
1 elev. Plentlo no locel ou Informe-
çóeo peloe fonee 431-2666 2661
231-6031 361-1448 0063 (17)
2.37

Edf Zoé. d 2 qtoe. (1 aulte). eele
i "L". ver., cot., érao do eerv..

dep. emp.. 1 elev.. plentlo no locel
ou Informoçôee pelos Fonee:
431 2686. 431.2661. 231 6031.
361.1448. 361.0083. (17) 2.37

omplo ept* c/setfo. 03 quertoe. ter-
roço. WC aoclal cotlnha tra» da
aorvlço. dap. da amprogada Pou-
pençe ouper focilitodo preeteçlo
menor que o eluguel. Ligue <'
uoedoe Peulo Mlrande 434 1688.
32*.7*00. 231.3666
(18)2. .222.37

JANOA - Rof. PM - 366 <
moe lindo ept* c/verende. 03 c
ormérioe cotlnhe Irae de oerviço o

Edf Zo4 d 2 qtoa 11 aultal aala am
'V. ver. oot. Iree de eerv, dép. em-
preg. 1 elev. Plentlo no locel ou In-
formeçóee peloe fonee: 431-2808.
431-2881. 231-6031 361-1448
361-0083. (17) Còd. 2.37.

NOA - Cento de Torra. Av.
Mlrto Melo. 242. F: 231 1387.
231 1875 Vende o Edil Ollveirao.
apt*a c/quorto. eele emple. cot. WC

JANOA - Edf. Rofoola porto do
pists. vendo apto. 2* andar, deeo-
cupodo. varanda, aala. 4 quartos
sondo 1 oulto. 3 WC. copa cotlnha.
Crt 1 800 000,00 facilitadoo. roo-
tanto jé financiado am p/CrS
60.000.00. Valdir Corrotagom
Cracl 844. (17) 2.37

JANOA/ PAULISTA - Inebi
Olinda Edf. "Jecy". apto. c/selo p/2
ambit. varanda. 2 qtos. (alcatlfo-
dos). WC social, ampla cot., ároo
ds sorv. o demole dop. á 100mt do
mor. Infr. no local ou p/F: 428-
2898 filial Olinda. Ou 231-1194
(PABX). Central Plantio das 08: és
20hs Crecl 323 (17) 2.37

JANOA/ PAULISTA - inabi
Olinda Edf. "Sovilha . prédio do
ssquina. fino acabamanto. varende.
ssls p/2 amblt 2 qtos. sociaia. coz
ároo de oerviço. port. olotr. "O meio
barato do local". Infr. no local ou
p/F: 429-2999 filial Olinda. Ou
231-1194 (PABX) Contro Plantio
até 20. hs. Crecl 323. (17) 2.37

JANOA/ PAULISTA - Inabi
Olinda. Edf. Dom Manoel'. prédio
pronto p/morar, c/sola p/2 âmbito,
varando. 2 qtoa. alcotifadoa. WC
soe. cot., érao de aerv. o demela
dopondlncieo. Infr. no local ou p/F:
429-2868. Av. Gatúllo Vorgoo.
997. Olinda. Ou 231-1194 (PABX).
Av. Agamenon Magal. 111. Croci
323. (17) 2.37

JANOA Suape Imóvel - Lanço
menlo pronto pera morar Edf.
Santo Antônio apto. c/sslo, vo-
randa. 2 qt°s, 1 qt" reversível, coz
aiulejado. áree de serviço com-
plete. Inf. no locel de plentlo ou
Fones 431 2685 /2691 Zona
Norte 231 5031 361 0063
/1448 (1 7) 2.37 .

JANOA Paulists Suape Imó-
veis Edf Clerise Dentas . apto
c/sale. varando. 2 qt°s suite oleoti-
fsds. WC social, coz. área do aor-
vico dependência, ótima localizo- ,
cão. fino acabamento Inf. no local
de plantão Fones 431-2685

| 
'2691 361 0063 /1448 (17)

I 2.37

JANOA Peulists Suepe Imó
vel Foco o sou investimento do
ano adquirindo o melhor opto do
Janga Edf Santo Antônio" apt*
sala varando. 2 qt°s slcstifodos
coz e demais dependências Poço
informação eos nossos corretores
Fones 431 2685 /2691 231-
5031 361 0063/1448 (17) 2.37

JANOA Peulists Suepe Imóvel
Edf Juro II'. últimas unidades,

c/varanda. 2 qt°s slcstifodos. WC' |
socisl o demais dependéncioo.
ótimo locolizeçáo. e 50 mto. do
mer Inf no locel de plentlo F:
431 2685 '2691 Av Joeé Au
gusto Moreire. 1179 Ceeo Coiedo
231 5031 361 0063 /1448 (17)
237

JANOA /PAU AMARELO - Per
, roira vende opto. 3 qtoe (eultei.

solo. dep WC. 8 milhóes aceito fi-
nonciomento I R Arco Irie. SO -
Apto 02 - ou Tr R Dierio PE. 2S
*77 Fone 224-2582 Cracl 810.
(17) 2.48

JANOA Grande oportunidade
para você adquirir o seu imóvel Edf
Rose Dantas, aptos c/ssla. varanda.
2 qtos. (1 suite) alcatifado WC so-
ciai. coz área de serviço, com dep
completa infs. no locsl de plantão
ou fones 431/2685 2691 Zons
Norte 231 5031 361 0063 117)
2.37

JANOA Paulista Suape Imóvel.
Edf Flamingo sem despesa de <
critura. com poupança de CrS
70 000.00 aptos ovaronda. sala 1
qto alcatifado. antena coletiva á 50
mt do mar Inf. no local de plantão
ou fones 431 2685/2691 Zone
Norte 231 5031 361 0063/1448
(17) 2.37  

JANOA Paulista Suape Imóveis
Edf Jura II. últimas unidades aptos
c/varanda sala. 2 qtos alcatifados.
WC social, área de serviço e de-
mais dependências, fino acaba
mento Infs. no local de plantão ou
fones 431 2685 2691 Zona Norte
231 5031 361 0063/1448 (17)
2.37

JANOA - Barros Correio -
330 Vende no Edf. Medellln apt*
c/salo. quorto. varanda dop. compl.
p/ompreg. Aceita carro ou telefono.
Infs p/Fone 231 6014 Croci 975
(17) 2.37

JANOA Adquira o seu apto no
Edf. Flamingo últimas unidades
livre se das despesas do aluguOl
aptos c/sala. varanda. 1 qto alcati
fado, coz. WC social, à 50 mts. do
mar Infs. no local de plantão fones
431 2685 2691 Zona Norte 231
5031 361 0063/1448 (17) 2.37

( 
MADALENA 

)

MADALENA - Rof. 158. Imob. C.
Gouveie. Vend. opto. d 2 q oi.,
WC ooc.. deap.. coz.. dap. amp.. á.
aerv.. pilotlo, alnal: 1.500 mil.
Preet. 19.600.00. Tr. R. Gouveie do
6erroa. 126, B. Viata. Fa:
231.2031. 231.8731. Crecl.
3601 ¦ Plent. aáb. o dom. (17) 2.41

MADALENA - Antenor Llno
vendo omploa aptos.c/3 qtoa.
(aulte). Edf. Rogério, c/olevedor, fi-
nonciomento garantido. Trotar:
222-394S. 221-6196. (16. 17) -
2 41

MADALENA - Vando-ao operto-
monto 3 quartos, sulto, aele ampla,
pllotla. elevador, próximo Sport.
Preço 8.600 mil d hebitodo. in-
form: 222.0172. 434.1674. Crecl
727. (14, 16, 17. 19. 21) 2.41

MAOALBNA - Varanda, aele am-
pia, 3 quartos sults. copa-cotlnha,
dispenso, dependência completa,
éree de aorvlço. lovabo, hell. pilotis.
jordlm interfone. olovodor. play-
ground. etc. Tr. 231 6014 Coaa
Forte Imobiliária. Raf. 382 Diário-
monto (14. 16. 17) 2.41

MAOALBNA Financiado apto.
01 térrono, R Dr Berardo. 120
Fona. 221 5016. (12, 14) 2.41

MAOALBNA - Vondo-oo opt* 3
quertoe. ooc. aulta. aala amplo, dop
completo, pllotls. olovodor. pró-
xlmo oo Sport. Preço 9.600 mil n/-
habitado. Infor. 222.0172 -
434.1674 Crecl 727 dloa(7-9-10-
12 o 14) cod. 2.41

MAOALBNA Comissário Vendo
- ótimos apartamentos, nlo habl-
todoo. com: 3 quartos (1 oulto)
com voranda. cotlnha. érao sorviço.
dependendo amprogada. 2 elevo-
dorea. eoquodrlas do alumínio, ga-
rogam privativa, ate. Uso o sou
FGTS Tratar fona: 221 6166
Croci 294 (12. 13. 14. 16. 17)
241

MAOALBNA - Comissário Vende
2 apto. por andar - sala. 3 quor-

too (1 aulta) com varando, cotinha.
ároo aorvlço. dopendência empre-
gado. 2 olovadoros eoquodrlas
alumínio, garagom privativo, ate.
Uoo o sou FGTS. Tratar Fone 221 -
5161. Croci 294. (12. 13. 14. 16,
17) 2.41.

MAOALBNA - Ropoooo raf 169
Imob. C Gouveia ropoooo opto. c/3
qtoa. al. p/02 ombo. em L. cot. dep.
empreg. área do aerv. hell pllotla.
elev. Interf. ont colt. éree útil.
<^123 m1 preet 66 mil oinel 1.200
mil. Tr. R. Gouveia do Borroo. 126
B Viata, fa: 231-6731 231-2031
Creci 3601. Pl. oábo o domo (13.
14) 1.41

OLINDA JAROIM
ATLÂNTICO - Não pague elu
guel Moro no que é oou Apto d-
varanda sala ároo dep comple
tos mensolidode borotlsslms Fino
ocobomonto Verifique fones 434
1417 ou «34 1669 mal ' Sl 1181
2^44 _ _ 
OLINDA PM 316 lindo spto c.
terraço sala cozinha sirculoção
c/3 lovabo 2 quartos suite c area
total de 93ma prestação do
25 000 pouponco om 15 meses
som correção Ligue Div Ussdos
Psulo Mlrsnds 231 3555 326
7600 e 434 1689 (18) 2 44

OUNOA - Rio Doce Grande
oportunidade tvvocé adquirir o seu
imóvel s apenas 70m do msr pró
«imo s farmácia supermercado
etc Edf Homero JooO empla saie
om cerâmico. 2 qtos WC socisl
cozinhe, áreo de serv dep compl
de empregede Fones 434 1689
ou 434 1817 118) 2 44

OLINDA Jordim Atlântico Ref
PM 356 vendemos ótimo spto d
solo amplo. 3 qtos (suite), WC so
clol e domeis depencléncies. pou
pança facilitada s sooumir repesso
da Caixa Econômica Ligue div
usados Paulo Miranda. 434 1689
326 6667 66666 7600
231 3565 (18) 2 44 

OLINDA - Dlv Lançomontos Edt
Jardim da Praia Olinda ssls em L d
varanda, am cerlmjco. 03 quartos
alcatifados. WC social, áree de ser
viço. dep compl. p/ empregede
piscina plsy ground garagem em
fronte eo prédio informecôes com
Paulo Miranda Fones 221 0961
231 3565 326 7600 4341617
(18) 2 44

OLINDA B Novo - Compre sei
no bairro mais tranqüilo de

Olinde. perto de praia colégios, pa
daria etc O Edf Josmim tem epi°
c/sala e L p/2 ambientes. 2 qt°s.
WC socisl copo cozinha dep
comp de empregede plsy Ground.
finb acabamento Ligue Paulo M<
randa Fones 434 1689 ou
434 1817. (181 2 44

OUNDA Ref PM-430 apto
térrao gradeedo próclmo sos dois
supermercados 02 qtos. ssla e
dop comp p/ompregoda demais
dopondáncios apenas CrS
25.863 00 monsoio. Ligue Peulo
Miranda 231 3665 326 7600 -

434-1689 (18). 2 44

OLINDA J. Atlântico Edf Ste
Luzia Adquira sou epto c/epenes
75 mil de sinel e o resto facilitado
Próximo eo mer podaria, farmácia
c/varanda, ssls p/ambientes. WC
social dep comp de empregeda
Ligue Peulo Mirando Filial Zona
Norte 434 1689 ou 434 1817 e
comprove. 118) 2 44

OLINDA - J. ATLÂNTICO E«I
Raimundo Calado - Com sinsl de
eponee 92 mil você compre a me-
lhor opt° do J. Atlântico pnlo me
nor preço. Perto do mer, pedorie
farmácia, etc., d voranda ssls p.' 2
ambientes 2 qt*s sociais meis um
reverelvel c/ dependéncle Ligue ur
gente p/ Paulo Miranda 434 1689/
434.1817. (18) 2 44

OLINDA - Rio Doce Ref PM 445
Repesso ept* c/3 quortos ssle em
L WC eoclel. copo cozinha etc
preataçlo de 48 mil. Ligue dlv
usadoa Paulo Miranda Fones
231 3555 326 7600 434 1689
(18)2 44

OUNDA - Dlv lançamentos Edf
Agove. excelonteo eptos c/ 2
qts— 1 reverelvel. eels sm cerá
mico. dep comp empregede
Aproveite e oportunldede preço
eboixo do mercado ôtlma localiza
ção. Ligue egoro Peulo Mirende
Fones 434 1689 434 1817.118)
2 44 

OLINDA Adquire o seu epto no
Edf. Atrlum Av Gov Carlos d*
Llms Cavalcanti, próximo ao Hotel
Quatro Rodas, prédio «m piiot s.
apenas 2 aptos por sndsr saio em
cerâmico, jordinoires, 02 qtos sl
cotlfedos. cozinhe área de serviço
dop completo de empregeda LI-
guo Peulo Miranda 434 1817
434 1689 118) 2 44 

OLINDA J Fragoeo Edf Jordim
do Praia moro no bairro do maior
valorização do Olinda Otlmoe ept*s
o piscino, voranda, ssls p/ 2 am-
bientes. 3 qt*o. WC socisl copa
cozinha, dep. comp. empregada
polo monor preço. Comprove. LI-
guo p/ Paulo Miranda Fones
434.1817, 434.1689 (18) 2 44

OLINDA Recanto Vende ordim
Atlântico junto podsris Psr A 3
quartos adulto domei» deoendán
cies gsrsgom N Poupenva finon-
ciada mais 2 210 UPCS c/per mu
tes etc detalhas Cons AguiS' 622

Fs 325 1520/ 326 8524 Reg
'88 H2, 14) 2 44

OLINDA Vendo espetecuier
eptu ótimo acabto 3 qtoa. soe
(sulto) pilotlo. gO' P'2 carros nas-
conto prox, ao mar, 17Q.OOm*
l es mensal 80 000 00 - 231
7477 Crec 4482 HO. 12 14)
' 44

CASA CAIADA Repasso e*ce
lente apto com 2 qtos mais um re-
versivel sala com varanda cozi
nha portoiro eletrônico antena co
letiva 03 lardineiroí Poupança de
3 500 000 00 e saldo de 2 500
UPC s meiores informaçôex Av
Conselheiro Aguiar 1555 Loje 17
For,»j 325 1197 ou 326 U447
(12 14 17) 2.44

OLINDA Jordim Atlântico *e
passo ótimo opto com 3 qtos (1
suite) com varanda ampla selo
também com varanda cozinha e
depend complete para empreyade
Ótimo acabamento todo nascente
Poupança de 3 000 000 00 e
saldo financiado de 3 200 000.00
Tratar Av Cons Aguiar 155*>Loja
17 F 325 1397 ou 326 644;
(12. 14 17) 2 44

OLINDA Case Colada vando
apartamento sala quarto cotlnhe
banholro. próximo oo Bom Preço
2 600 mil Infor 222 01 72.
434 1574 Crecl 727 (14 18 17
19 21) 2 44

OLINDA Jardim Atlântico Re
passamoa ótimo apto l*ender ne
rua Sta Luzia c/3 qtoa 11 suite)
seis varanda dop empreg etc Vr
do repasse 1 650 mil em 8 meses
Ros'anto 50 mil mensal Tr Imobl-
liêrla Gomes Av Cláudio Guoiros
781 Janga F 434-1840 (24)
2 44

OLINDA Rio Doce VHa de Co
hab A Imobiliária Gomea vende
ótimo apto na 49 etapa todo qul
tsdo scabt® de 1* 3 qtos. WC
soe pox.. coz. azuloiada messa
fine etc Vr. 2 500 mil Não pegue
aluguol more no que á seu. Tr Av
Cláudio Guoiros 781 Janga Tone
434 1840 <24i 2 44

OLINDA C Caiada Canto da
Terra Av Mário Mo'o 242 231
1367-231 1875 - Repesse ótimo
opto do cobertura com .lOOm1 de
área conatruida. composto 3 qtoa
ssla amplo aulta WC social área
de serv coz dop empreg veran
dão terreço de Inverno geregem
Plantão aos séb a dom até I3hs
(14 17) 2 44

OLINDA J Atlântico Repnsse
Edf Norma apt0 1* andar com sela
3 quartos sulto. wc social cozinhe
dep completa para omoregeda
área de sorviço estedonamonto
200m' de área útil sinal 300 mil
prest 49 mil Inf Nodje Crecl 1342
Rua da Aurora 295 Fone 231
5772 2.44

OLINDA - J. AStlêntico) Repasse
Edf Adriena sob pilotis 3 quartos
suite sala wc aoclal cozinha, dop
para amprogada praataçáu 79 mil
Inf Nod|o Croci 1342 Rua da Au-
rora 295 v 506 Fona 231 5772
2 44119 21, 23 24) 2 44

OLINDA B Novo - Canto de
Torre Av Mário Melo 242-231
1357 231 1875 Repessa 2 ôtl
mos eptoo. do 3 qtos sondo um
sulto. sala ampla varanda cozinha
WC oociol éree de serviço, dep
empregeda garagom prootoçán
monsol 56 mil Acoltomoo corro,
torreno ou telofone PI Sáb e dom
até 13 ho. (14 17) 2 44

OLINDA Cooo Colada Jocksor
Emp. Imob Ltda Vando ótimo
opto no Edf Mirante alto ne Av
Beiro Mer 4801 com sela amplo 3
quartoe oulto cozinha éree dep.
garagom. etc Ver no ep '04 ou
peloa fs 222 4884 < u 221.0100.
(14, 17) 2 44

MAOAL6NA - Inabi vende Edf
Ano Cláudio. R Menozoo Drumont.
próx mercado, mog. cob. omploa
oalôeo. copo. coz.. dop emp. Edf
alto luxo ont. colot. Interf. pogt* fo-
cilt Plantio local. Inabi Av Aga-
menon Magalhlea. 111. PA6X:
231-1164 ou Av Getúlio Vorgoo.
997 F: 429-2999 Crecl 323. (17)
2.41

- Ropoooo Ref 169.
Imób. C. Gouveia Ropoooo opt* c/3
qt*a. ol p/2 ambs.. om "L". coz.
dep.. omprog.. ê eerv Hell. pilotio.
elevo.. Interf. ont. colot.. é útil.
c/123m'. Piost. 56 mti. Sinai 20C
mil. Tr. R. Gouveia do Rorroo. 126
8 Viota Fa 231 6731 .231 2031
Croci 3601 Plant Séb o Dom (12

14 16 171 241

MADALINA - Vendo oo opto 3
qtoa. ooc. aulta. aele emple dep
compl pilotis. olovodor. prõx oo
Sporte Preço 9 800 mil n/hob Inf
222-0172. 434 1674 Creci 727
(12-14) 2 41

MADALiNA Varanda sela om
pio. 3 qtoa (oulto). copo cot desp
dop completa, área do serviço Io
vobo. hall. pilotis jardim interf
elev . playground etc Tr
2318014 Casaforta Imobiliária
Rof 382, diariamente (12. 14. 16

[ 17) 2.41

- Rof 158 Imob C
Gouveia vendo opto c/2 qtoa ol
WC ooc.. deap cot dep omprog
érao eerv pilotis oinel 1 600 mil
preetoçôeo 19 600.00 Tr r Gou
velo do 6erroe. 125 6 Viata fo
231.2031/6731 Croci 3601 Pl
lb o Dom (12 14 16 171 2 41

6e Crt 42 mU.
logo 231-1696 - 326-7600
434-1666. (161 2.37

JANOA - Otlmo oportunldede p/

çto Tratar 131-8014 341-8108.
Crad 4288.111. 14. 18. 171 Ml

vende, ept* 1* ender. t
Borroo aele. 3 quertoe. cot. WC eo-
ciei dop comp emp prédio pllotla
geregem. etc Crt 6 000 000 00
fociltydoo Info Rua Alberto Won-
dorlev 44 ou peto fone: 266 4776
Craci-3356 (17) 2 26

O primeiro Crt 6 milhóoe o oo-
gupdo Crt 12 mühóeo. choves d-
VekPr Corratogem. Creci 644 (17)
2 26

MACAt - Na« 016 vando apto
2 «ar aala aatar aala jantar 3 gtoa
aoca WC ase coiWia «ao amp
compl. geregem 2 eievedces
ótimo tocellteçlo Tr tono 339-
3660 Craci 2603 '17) 2 29

oe certo do CEF Tr. fonee 336-
3760 - 339 3688 Crad 2603
(17) 2.32

log 013 Vendo
aor* cAar aala 3 qta aoc c/local

O gde roupa (oulto). WC

naacente recebemos
Tr.

alumínio
cerro
fon. 338 3750 338 3686 Cracl
2603 <17) 2 32

verende. aele. 01 quorto. WC oo-
ciei. cotlnhe Ligue Peulo Mirando
Fones 4341666 ou 4341617.
(16) 2.37

imo ept*
prédto «pilotio porteiro etetn
verende. 3 qto c/ouite cope. coti-

Ligua Paulo Miranda 434 1669 ou
434 1617 (161 2 37

Irae de aerv. Praço Roo em 30
ooeo Rnondemomo direto d* In-

oN 13 ho. (14. 171 237

JANOA - Vdo exc. opto. ver oeie
p/02 ambs 3 qtoe ooc (auite). to-
dos com verende. doo omprog
porto do mor. oinel 500 mil moneel
42 000 Tr 231-7477 Creci
4462 (12-14) 2.37

Nunee vdo Cobertura
do Edf Lenne. terraço coberto o
doocoberto ai om L. 3 qtoe oulto
WC aoc cot dop omprog eerv
grg Pço 10 milhões Tr. 231 3467
Croci 941 110 12 14) 2 37

terrae Correio •
no Edf. Morodo Nobre. Apt* c/oete
2 qtoe. eoc.. WC eoc.. cot. Irae de
aerv.. depende, compl Sinai 100
mü e chovee 100 mil. Reet ente R-
nanciedo Info c/o corretor do pien-
tio no locel ou p/Fone 231-6014
Croci 676 (17) 2 37

c J

Paulista Suape Imôvoio
tem o seu opto tão desejodo Edf
Sento Antônio aptos coolo vo-
ronda 2 qtos sociais área de aor-
vico esquodho de alumínio dep
completa e qtos oocionei de em-
pregado peça inf pelos tones 431 -
2685 2691 231 503* 361
0063 1448 117» 2 37

- J Atlântico - Mc
melhor beirro do Olinde c/openea
56 mil de sinal ótimo ept* c/ve-
rende. 2 qt*s WC oociol dop
comp p/empregede venda
Peulo Mirende Fonea 434 1689
ou 434 1917. (161 2 44

Rof PM 466 Vende-
moe opto c/3 qtoa aela amplo WC
oociol cooo cotinha pleno direto
em 10 anos 0/6NH Ligue Olv Uoo-
doo Pauto Mirando 2313555
326 7600 434 1689 116) 2 44

OLINDA Bairro Novo. Canto da
Torra Av Mário Melo 242 F
231 1357. 231 1875 Vends ôtl-
mos opt*o do 2 qt*s ssla smpla.

sronds coz WC social, irae de
serviço, financiamento gerentldo
Oenole Sinal 100 mil maneei 43
mil. Plantão ooo oábo <oo e domln-
guo oté ás 13 ha. (14. 17) 2 44

OLINOA - J. Atlântico Edf. Cris-
ano vonha ho|e mesmo comprar

oou apt* com apenoo 65 mil do ol-
nel o proataçlo Igual a um oluguol
Apt*o d varanda, aala em L p/ 2
ambientes copa-cozinho. dap
comp. do amprogada Comprovo £
aô ligar Paulo Miranda onoo
434.1689. 4341817 (18) 2 44

OUNDA - J Fragoso com apenas
66 mil da oinel o o restante total-
monto facilitado voei poda adquirir
oou apt* no Edf. Papoula c/ vo-
ronda, aala om L p/ 2 ombtantao. 2
qt*o. WC aoclal. copa cotlnha
Comprova. Ligue para Paulo Mi-
ronda Fonaa. 434 1689 434 1817
(18) 2.44

OLINDA Edf Galbú- Vonha
comprar oou apto. c/prootaçlo de
aponas 46 738 monsol d aala 2
qtoa. WC oociol o ároo do oerviço
Liguo agora p/ Paulo Miranda Fo-
noa 434 1689 ou 434 1817 118)
2 44

.OLINDA Caoo Caiada Edf Rio
Una. vonha deofrutar do mor odqui
rindo oou opto d rovootimonto om
paotllha. prédio d pilotio. olovodor
voranda aala omLp/2 ambientes.
3 qtos sendo uma aulta. d va-
ronda WC oociol. copa-cotinho
dop pompregada. fino acabo-
monto Liguo Paulo Miranda
434 1689 434 1817 (181 2 44

OLINOA Edf Raimundo Calado
aptoa d caronda. aala p, 2 am-
blontos. 2 qtos.. WC social, maio 1
qto. raverolvol. dep p* ompragada
ótimo acabamento, entrego ime-
dieta. Liguo o comprovo. Fonea
434 1689 434 1817 (18) 2 44

OLINDA - (Bairro Novo) aporta
monto térreo com solo 2 qtoa coz
WC aoclal. dop p/emp área de
aerv. preço 4 150 mil Inf Nodja
croci 1342 Rue Auroro 205 »'506

*77? it? 10 i« 171
2 44

OUNDA - Cooo Colada. Vando
opto Kitinoto aela. qto. cotinha
WC próximo oo RomPraço 2 500
mil Infs 222 0172 434 1574
Croci 727 (12-14) 2 44

OUNOA - Co o Caiado Vendo
' kltinete eela. quarto cotlnha

WC próximo oo Bompreço 2 500
mil. Infor 222 0172 - 4341674
Creci 727 Diee(7 9 10 12 o 14)
codg.2.44

OUNDA R>0 Doca Rapaaaa Ral
139 Imob C Gouveie Vend opt*
c/2 qt*s 1 rev sl p/2 ombo WC
soe dep empreg á serv lovobc
hell. 2 opt* p/end poup em 12
meeee Prest 60 mil Tr R Gouveio
do Rorroo. 126 8 Vioto Fs
231 6731 231 2031 Creci
3601 Plent Séb e Dom. (12 14
16. 17) 2.44

OUNOA - J Atlântico Repoi
Rof 136 Imob C Gouveio Vend
opt* c/2 qt*s. ol p/2 ombo Wc
ooc Cot dop empreg á i
levebo. 1* end qt*sc'aicot c/éreo
de 100 m' Poup 1 500 m»l em
12 meeee. Preet 34 mil Tr R
Gouveio de Rorroo 125 6 1
Fe 231 6731 - 231 2031 Crec.
3601 Plent oéb o dom <12 14
16 17) 2 44

OUNDA Coso Caiado Reiro
mer 50 mto o pós o Hotel 4 Rodos
vendemos ultimee unidades do Edf
Otho D águe aptos c/2 qtos mais
um reversível solo c vorendo coti-
nha ate Excelente toceliteçáo.
porteiro eletrônico entene coletivo
3 iordinei*es em cedo opto Intor
mecôes e vendes fones 325
1397 ou 326 6447 H2 '4 1
2 44

OUNDA - J Atlântico Conto do
Torra Av Mário Molo 242 F
231 1357 231 1875 Vende ôtl
moo optç do 2 qt*o de sele coz
WC oociol, prédio c/antona coiatlva
da TV a portoiro olotrônlco olonol

S 100 mil monoal 44 mil Plon-
tão ooo oábodoo o domingos até és

3 hs. 114. 17) 2.44

ULlNDA - J Atlântico re' UB
Imob C Gouvolo, vanda apt» com

quartos. 1 rev. sala para 2 am-
blantoa, wc aoclal. cotlnha dep
empregada área da aorvlço. lo-
vobo. hall. 2 opt9s por andar, eele
em cerâmico. Sinal Cr| 800 mil
Contrato 250 Praot. 60 mil pelo
Benco Econômico Tr. Rue Gouveia
de Rorroo. 125 Boa Viata Fa 231-
8731 231-2031 Cracl 3601
Plantão oábodoo e domingos 2 44

14, 18. 17)

OLINDA Sebeotiáo Orlendo
vende opt* olovodor plovground
gorogom. subterrânea vorendo
ssla 2 omblontoe 2 dormitórloo eo^
eioio. orm emb wc social cozinha
sorv lev dop do ompregeda Crf
632 790 00 Focllitodos Infs Av
João de Berros 834 Fs 222 2522

222 2570 222 2910 e /22
5873 Croci 98 Reg 07/83 Plentáo
aos domingos (12, 13 14 15 17)

44

OLINDA Sebastião Orlordo
Vando ap . Caoo Caiada c/vor sl
único dorms. WC compl coz
compl érao sorv dep empr«g
Cr6 1 600 000.00 rest c/financ
CEF Info. Av João de Berros 834

222 2522 2 72 2570
222 2910 222 5873 Creci 98
eg 34'82 Plentáo ooo domingos

(12 13 14 15 17) 2 44

OLINDA/ J. ATLANTICO Pe-

posso Edf Adriano - fl/pilotls 3
qt*s (suite) sala WC aoclal. cozinha
dop p/amp praot 79 mil - Inf
Nodja Cracl 1342 Pua Aurors
295 s/506 Pono 231 5772
244

OLINDA Sobootláo Onondo
Vondemoo opt* Av Gov Curloe de
Limo Covolconti. prédio com olnve
doree. poço orteolano solo amplo

dormitórloo com varando e orm
ombutidoo 1 suite 2 wc compia
tos coz ampla área da sorviço com
lovandaria dep de emprego 1o ge

iit pilotis C S • 2 OOC COC CC
Façili Infs Av Joio de Barros 834
Fs 222 2522 222 2570 222
2910 222 5673 Croci 98 Reg
78/83 Plantio ooo domingos 112
13 14 15.171 244

OUNDA RIO DOCK Ventura
imóveis repasss exc epto eobre
pilotio c porteiro eletrônico weo-
tido om paotiiha vorendo oeie p, 2
ombienteo 3 quortos. sondo 1
suite oguorde-roupo embutido
cot érao do oerviço dependência
da ompregeda Tr Fa 429-0702.
1035/0837 Crec. 1979 (171 2.44

OLINDA - Rio Doce Inebi Olinda
Edf Moredo do Atlântico apto d-
aala c/varanda 3 qtoa ' 1 suite) al-
cotifadoa WC oociol. cotinha
granda érao do oerviço qto o WC
do empregada préd<o ooneedo
Infs no locel ou p/fones 429 2848
Filiei 0'indo ou 231 1194 Centrei
Plontéo até 20*a Croci 323 (17)
2 44

OLINDA BAIRRO NOVO Ven
ture imóveie inicio a vende do Edf
Aroé ofinonciemento ep'o*edo,
fino eceb c/empta vorendo sola
grande WC oociol. ároo coberturo
poro eetecionemento copo coz 2
Quertoe oocioie ároo de oerviço de
pondénc>o de empreg Tr Fs 429
0702/ 2036. 0837 Creci 1979
(17» 244

O DOC 8 - Ventura
Imôvoio 'aposso exc opto c/vs-
rondo 2 solos cotinha 3 quartos
sendo 1 sultee WC socioi área de
serviço doo do empregeda e ? ge-
regem tvcedo epto oobre pilotis.
c/porteiro eletrônico Tr Tr. Fo.
429 0702 1035 429 063?
Croci 1979 (i 71 2 44
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•ub-aao, tm eam vannde. t dar-

amb. 2 ws. oompl»»»», eotlnfia.

Iraa do Mrvlco oom lavanderia.

dop d» empregede Cri

17 000.000,00 Inst: Av. Joio de

larraa. BB3 834 N: 222-2822

222-2170 - 222-2110 - 222

•171 Cred N Sos. 77/13 plantio

•udomlrvgu.112. 13.14.11.171

2.44

oiMBOtv J. ATijtjrrieo - m-
pteee - tm. Norma aor» 1* andar,

oer» ode. 3 «•» leulul WC MC.

om. dep. ram». amp. ma aa. ee-

udcnemenn 200 m1 da tree útil.

«nel 300 m« pratt. 41 mil. Inf.

Nodle Crad 1342 Sue Aurora. 2BI

rat» 231.1772. 2.44.

tale o/pUo em aaramlca. p/3 amb,

rr/varjnda. 3 qtoa. «ocUI». «ando 1

•urra. c/7 guarda» roupe» amb..

pragad». Ira» O» aarv •obro plloti»

Cri 11.000.00 • «vmbln.r. Trata

pelos fenee: 221.1277 ou

227.0272 2.44

OLINDA /CASA CAIAOA -

Apt»» c/aala. varanda. 2 qt»» so-

citl» coi. WC aoclal. úlllm»» uni-

dede» Int no local d» plantio ou

Fonea 431 2685/ 2691 Av Joal

Augusto Moreire, 1179 Casa

Cereda Ollnd» Zona Norte

231 5031 381 00*3/ 1448 1171

2»r

OUNDA /CASA CAIADA -

Suapa. nlo parca aa últimas unida-

da» do Edf Clamont Ferrend

spt°s c/ula, 3 qt'i (1 aulta) ar-

mirios - embutido, vidro furnê,

prédio da «quina a na pista, pis-

cina, garagam no sub-soio. fal»

com nosso corretora» paio. F:

431 26857 231.5031, 361 0083/

1448. 117: 2.44

Venha

aob pllotla. pronto pare ri

nanciamanto garantido'
ver o Edf Mar Ceeplo Mm dee-

paaa da escritura, nào parca assa

chance Inl. no local da plantio Fo-

nei «31 2885/ 2891 Zon. Nortl

231 5031 3610083/ 1448 1171

2 44

OLINDA /JAPJOIM FSAOOSO -

Suapa Edf. Columbis" apt»s c/sala

varanda 2 qfe alcatifadoe. WC eo-

ciai. coi e damala dapandéncias

Inf. no local da piantáo fonas.

4312885/ 2891 Av Jotl Au-

gusto Moreira, 11 79 Casa Calada.

Olinda 2315031. 3810063

.1448 1171 2.44

OUNOA /JARDIM FSAOOSO

Suape. ultime, unididaa do Edf

Tlmega' apt*s c/sala, varanda, 2

qfs sociais, coi. prédio sob. pilotis,

planllo F: 431 2885/ 2891 Av

José Augusto Moreira, 11 79 Casa

Cllldi Olinda 231.5031,

361.0063/ 1448 1171 2.44

OUNOA - Jardim Atllntlco. Inabl

Ollnd» Edf. 
-CaPaT, 

o milhor de 2

qr>» Mia» p/3 ambt. varand». qr>
dutrredu. WC eoc cot Ira» d»

Mn. a damala dapand. completas,

utlBl. o mu FOTS. Infr: no local ou

p/F: 4292898 Filial Ollnd» Ou

231 1194 Cantral Plantio atl 20
rt». Dlerlemente Crecl-323 1171

2.44

OUNOA - J«rdlm Atllntlco. Inibi

Olinda. Edf. Francieco d» Aaele

últlmaa unkj»d». •pf c/v»rand» 2

otlmo» qt ioc »mpl» Ml», coi

Ira» d» Mrv • d»m»l» drtpartd.

Aparai 44.000.00 minMl. Infr:

no locil ou p/F: 4292898 Filial

Olinda. Ou 231.1194 Cantral Plan-

tio dn 081» 20h. Cracl-323 1171

244

OUNDA - Sebea.leo On»™»

Vande. apt* Jardim Atllntlco. V»r.

»1. dorm». alcat». WC eoclel

cop». eu.. Ira» Mrv.. lav.. dap..

empreg.. grg. priv, plloti» Cri

8023888.00 Infl. Av. Joeo d»

Sarro». S34. Fe 222 2522 .

222 2870. 222 2910 . 222.1873.

Creci BB Beg 301/12 Plentlo eo»

Domlngot. I 12. 13.14. llt 171

2 44

OUNOA - Inabl Ollndt. Etcelen-

tM »pr>» no Edf An» Fiaria", cl-

vtnndi. Min p/2 imbtt. 2 ¦ 3

qt*s soe. otlmt coi. a damala da-

pand, pronto p/morar, 
'Sam 

Pou-

pança a despesa c/Escrltura', apro-

vdt» • utllll» o teu FGTS. Infra: no

local ou p/F 429 2898 Ollnd». Ou

231.1194 Cntro. Cracl-323 1171

244

OUNDA - Inabl Ollnd». Otlme»

¦pfs c/flno acebamen o, varanda.

Ml» em cerlmice p/2 emblentee.

WC aoc. 2 qf» »lc»tlf»do». cot. t

danai» d»p»nd vlaln-no» ho|»

mesmo a ve|a o apt* decorado do

Edf. Alt»" ou peee Intorm: p/Fone:

4292898 Filial Ollnd» ou p/F

231 1194 Cantral Cracl-323 1171

2.44

OUNDA - B.rro» Corral» - V.ndt

no Edf Minntei ept* c/ver.. Mil, 3

qtoe leultel WC toe. cot. Irai

ttrv, dap. p/»mpreg. Inf». p/Fon»

231-6048 ou c/o corrator d» plan-

tio no local Creci B76 1171 2.44

A/J. ATLÂNTICO - Ventura

Imovell vend» •• úlrlm»» unida»

do Edf Daniele com flrancHmanto

•provado tino eceb c/v»r»nd», Mil

em V levebo cot. 2 quino». WC

toclll. Irei de tervlco. dapaidln-

cia da ampragada Tr: Fs.

4290702/ 429 1035/ 429/0837

Craci 1B79 1171 2.44

OUNDA/Rlo Doce - Ventura Ime-

vd» repete, aae. •pf «obra pilotie

c/varand». Ml» cotlnha. 2 qutrtot

WC aoclal. dependlncli da empr»-

gadi Irae de eervleo I lOOm dt

•vanlda principal tr Av. Oatúllo

Vargaa 1180 L 
"(' 

B Novo

Ollnd» F» 428.0702/ 428 1035/

4280837 Crad 1979 1171 2.44

OLINDA JARDIM

ATLÂNTICO - Vinde-M »pft.

102/302. neec. ed». L. ver. 3 qt».

02 WC cope cot. dee. Irae terv.

••tac. Ural: 190 000 00 um mu

FOTS. Inf». • vende» Imob. ratei-

manto I Naeclmento. Ltdt P. do

Hoaplclo IB4 Ed. Ollmpl» aõOB

8* and. Td: 222.3147. 1171 2.44

OUNDA - C. CAIADA - Vende-

St C. Qtntttt, tactltntt loctliii-

cio. Uno acabamento aala, amp. 3

qta. 02 WC copa. cot. dac baldo

inoa. éraa sarv. c/dap. amp. slnsl:

Cri 139.639 00 ftnec. 1 SOO -

UPC S Imob. NeMlmanto Ltd» R

do Hoap 184 e/606 8" aid. F:

222.3147 117) 2.44

OUNDA - Sebeetlio Orlendo

Vendemo» »pf « Olevo Bllac J»r-

dtm Atllntlco 2 p/»nO»r. d». 2

¦mbe. 3 dorm», alcat». WC compl.

cepe-cu. c/arme. amba. pli Inoa

duM cubat. Irae eav. c/lar dtp

• mprag.. ••tac. priv.. Cri

1.200.000.00 Fadllta «ma

Financeira. Inf Av. Joio de Iam».

834 Fe: 222 2522 . 222 1270

2222BI0 . 222 5873 Crad BB

Aos. 88/93 Plantão aoe Domln-

aaa.112. 13. 14.15. 1712.44

OLINDA JARDIM

ATLÂNTICO idt Eulillt Ca-

lado adquira logo o mu ipf pano

da tudo, ótima localiiaçlo peça in-

formação aoa nossos corratoras vi-

sita o nosso escritório na Av Joal

Auguato Moreira 1179, Caaa

Calada Olinda. Zona Norta

231 9031. 3810083 117)2.44

„™-a jaroim auAntko
Suape Imovd Edl Euldl» Ci-

lado . apf em cerlmice. varende.

•da em L , para 2 anvbrantM 2

qf» • I r»v cotlnht eoc* • oa-

md» derjendenciM. Inf. no toed d»

plantão ou F: 4312885/ 2881

Zona Nona 231 5031. 381 0083/

18 (171 2.-"

OUNOA - Jirdlm Fragoeo Inebl

dio todo gradaado, aala pt/2 ambt,

3 qtM lolcotlfidul. 1 eulte WC

•oc. cot. IrM de terv. depend.

completM p/ampragada Int». no

local ou P/42B-2BBS Filiei Ollnd»

ou 231-1184 (PABX) na Central

Plentlo ett 20 ha craci 323 1171

2.44

OUNOA /CASA CAIADA -

Olinda Suape Imovd ultime urrara-

daa do fB Imola", epft c/Mla

lolie ne quadra do mar. portalro

•Mr. inl no local da rjtantao ou F

4312615. 2SS1. Av Joel Au.

fiarão Moreira. 1178 CaM Cdede

231 3031. 381.0O83/144S

(1711.44

OUNDA - Caaa Caled. Intbl

Olinda Edf. Bouen prldlo eobr» pi-
lotl». rua ••falta», c/port. eletr. ea,

randa. d» p/2 »mb. 2 qto» ioc ll-

cttlf»doi. WC ioc. cot. • demd»

dapandlnciaa. Inform,. no local ou

p/f. 428-2891 n» Av Oatúllo Var-

gaa 887 Ollnd» Ou 231-1194

IPABXI C»ntr»l Craci 323 1171

OUNOA - Jardim Fregoao Inabl

Ollnd» Edf. Claudia, apto c/ve-

randa, sala p/2 ambt. 1. 2 qtos so-

ciais, slcstlfsdos, 3 a qtoa ravarsl-

vai, coi. Iraa da aarviço satecio-

n»mt. eequedrle d» alumínio, hali

•ocial c/Mla dt capar» Inf». no lo-

cd ou p/F. 429-2BBB Filiei Ollndt

ou 231-1184 Cintril Creci 323

1171 2.44

BLINDA /CASA CAIAaaA - "tdl.

43IJMV 2781 Av Joel Au-

aua» Morei.» 1178 CaM Cdede

- OBnd» toe» Nane. 231.8031.

3810083/ 144S (171 2.44

OUNDA - Jardim Atllntlco Imbl

Olinda Edf, Ipanema, apto c/ve-

randa, sala. p/2 ambt. 2 qtos * 1

rtvtrtlvtl. WC MC. cot. c/belclo

Inoa. Iraa da sarvlço a sallo p/fes-

tal. venha logo eecolher o sau. Infs.

no loctl ou p/429 2896 Filial

Ollnd» ou 231-1194 Central Craci

323 1171 2 44

OUNDA - Jardim Fragoeo Inabl

Ollnd» Edf MarquM do Pombal

spto c/sala, vsrsnds. 2 qtos soe.

lalcetlledoel WC eoc cot. Irtt dt

ssrv. a damala dapandlnclss,

pronto p/morar Infs. no local ou

pvt. 429-2BB8 Filial Ollnd» ou 231 -

1184 Ctntril Plantio da» 8 I» 20

h». crtcl 323 1171 2.44

OUNDA - Rio Doei Intbl Ollnd»

Edf. 
"Ho 

d» Souu", pf c/Mll. vi-

nndt, 2 qfl llcitlfidoi. 3" re-

verelve! WC loc. coi • demtlt de-

pand. Infr. no local ou p/F:
429 2898 Av Gttúllo Vergtl. 987

Ollndt. Ou 231.1194 IPABXI. tv.

Agamanon Megelhlee. 111 Can-

trai plantio atl 20 h» Cracl-323.

1171 2.44

OUNOA - Bairro Novo Inebl

Olinda epf c/2 e 3 qf «ocial. Ml»

p/2 »mbl»nti». c/v»r»nd», WC eoc.

otlms coi. depend completas, com

fino acabamento escelente locali-

«Cio. vldt» o Edf. 
"Q»rd»nll". 

•

comprova. Infr. no local ou p/F:

429 2898 Av Oatúllo Vargai, 987

ou 231 1194 Cantral Crecl-323

1171 2.44

OUNDA - Jtrdlm Rio Doca Intbl

Ollndt tpf c/Mll. verand» 2 qf

(alcatifadoe. WC mc. coi. Irti dt

Mrv. t dimtli d»p»nd eecada em

mérmore, pradio da esquina. Visito

o Edf. JoM Marco» ou Int: p/F:

429 2898 Filial Ollnd» ou

231.1194 IPABXI n» C»ntr»l. Plin-

tio PR) 20 h..Cracl323. (1712.44

OUNOA - Jardim Fr.goto Inabl

Ollnd» Edf. 
"MarquM". 

prldio

pronto p/morsr c/vsrsnda, sala p/2

qf .lc.tll.do», WC eoc, coi, c/bd-

cio Inoa, Ira» d» Mrv. • demeie

depend. com lerdlnelree. Infr: no lo-

cd ou p/F: 429.2898 Filial Olinda

ou 231.1194. Cantral. Plantio de.

08 te 20he Crecl-323 1171 2 44

OUNDA BAIRRO NOVO - Va»

tura Imovala. rspssss eac. apto. cl-

varanda, sala, p/2 ambiantss, 3

quartos sando 1 sulta, todos com

guarda-roupas embutido da cara-

latira WC aocld. noa com ar condi-

cionado. coi, Irea da sarv. depen-

dlncl» d» ampragida. todo» gra-
ditdo Tr. Fa. 429-0702/

2035/0837 Craci 1979 1171 244

OUNDA - J. Atllntlco. n.p.eee

Ref. 138, Imob. C. Gouval» vande

¦pto. c/2 qtM. ei p/2 ambt. WC

aoc. cot. dap. amprag. Iraa da sarv.

lavibo. 1* tndir. qtoe. c/dc. c/lra»

de 100 m> poup. 1.800 mil em 12

meeee Pran. 34 mil. Tr. R. Oouvd»

d» Barroe. 125 B. Vlete. fs: 231-

8731, 231-2031 Craci 3801 Pl.

Mbe • dom». 113, 14) 2.44

OLINDA - SebaetUo Orlando

Vand» ap. Bultrln». c/V»r. d. 2

dorms. slcst». 1 casal c/arm. smb.

5 port.» • c»m» prt-moldad». WC

compl. cot. área sarv. c/lav. dap.

¦mprag. Crt 4.682 000.00 faclllt»

Inf». Av. Joio d» Barro». 834 Fa

222-2522 222-2570 222-2810

222-8873 Craci BB rag. 47/83

Plantio aoe domingo» 112. 13. 14.

18, 171 2.44

OLINDA - Jardim Frigoto -

Olinda Suapa. More no qua é seu e

livre-ss das despesas do slugual a

Suape lhe oferece o 
"Edf. 

Wandi"

apt" c/varanda, ssls. 2 qtos. slcstl-

lado». WC tocltl. dependlncle

completa. Inf» no local de plantio.

Fonee. 431 26B5/2691 Zone

Nort» - 231 5031. 361-

0063/1448. 1171 - 2.44

OLINDA - Jerdim Fregoeo Olinde

Suape - Edf. Comodoro 
', 

apt' c/

sala. varanda, 2 qtos. alcatifados.

WC »oci»l, coi, área de urvico.

dap completa ótimo acabamento.

Infs no local de plantio, fonea:

431 2685/2691 venhe etcolhtr o

mu -231-5031,361 0083/1448

(171 - 2.44

OUNDA - Um o aeu FGTS no

Edf Ana Tenório, átimo acaba-

mento e bem ioestirado apt» c/1 e

2 qtos. ns qusdrs do msr. pilotis,

sala, varanda e demais dapandln-

era. VI villtl-lo ¦ tele com o cor-

retor de plantio. Fonas: 431-

2685/2691 Zona Norte 231

5031 381-0063/1448 1171 -

2 44

OLINDA - Gerente o Mu invtiti

mento do eno Edl Coique ótimoe

apt*s para você escolher, spt's d-

saia. varanda 2 qtoa. alcatifados.

WC social, coi aiuleijada a demais

dependéncie. Inft, no locil d»

planllo ou fonet 431 2685/2691

Zont Norti 231 5031. 361

0063/1448 1171 - 244

OUNOA - Jardim Atllntlco Inabl

Ollnd» Edf Mari» Auguata tpto

c/aala. varanda, 3 qtoa (1 sultal.

cot. a damals dapand. compl. pri-

dio aobra pllotis. revaatido am pas-

tllhl Inft. no locd ou p/f 428-

2SSS Av. Getúlio V.rg.» BB7

Olinda ou 231-1184 Av Agame-

non Megle 111 Centro craci 323

(171 2.44

OUNDA - S»bMtllo Ort»ndo -

Apert»m.nto no (Mal mar» Iprail

vd de CaM Calai», c/2 dormi-

tório». Mllo. varanda, dap. im-

preg, prédio em peetllr.ee leque-

drlae ilumlnlo. vidro fuml. Ira» ra-

enteio Infentll., lltvadorM Otl».

grg. Sinal 1S7.SS8.00, Mldo ISO

meeM p/CBF. vldtti no local. Av.

Cata» Um» Cavalcanti. 1301 -

Olinde. FortM: 231-7268 - 241-

2B00. 222-0884 - 222-2822.

Craci BB. Reg. LA/82.112. 13. 14.

16. 171 2.44

OUNOA - B. Calai» Vattur» Imo-

vm. V.nd» «te. .pf bdra m»r. o/-

garagem aubt»rrln»t Mllo d»

IM». elevedor porteiro eletrônico

varanda, aala am 
"L". 

coi, 3 quar-
toa sando 1 sulta. Iras da aarvlço,

dapandincia da empregada. Tr. Fs:

428 0702/ 1035/ 428.0837 CrMl

1878. 1171. 2.44

OUNDA - J. Atllntlco. Ventura

Imóvel, dug» a.c »pf c/varand».

Ml», p/2 emblonte. 3 quartoa. c/-

guirdl. roup» ambutldo. Mndo 1

•ult». coilnha. Ira» d» Mrvlco de-

pendência d» emprogtdl. eobr. pl-
lotl» c/porteiro eletrínlco Praco

Cri 80000.00 Tr: Fl: 428.0702/

1036/k 0837/ 1878 117). 2 44

OLINOA - Jardim Fragoeo 01 um

baste ne sus procurs, venha var a

eecolher o melhor de 2 qf». • I

reversível. Edf. Henrique Nato"

apt's. com sala, varanda, coi., WC

aocial. Irae de eervleo WC de em-

pregada, escada em carlmica. Inf.

fonee: 431 2685 /2691.

231 5031. 361 0063/1448. 1171.

2 44

OLINDA Jardim Rio Doe» -

Olinda Suape - Pronto para mo-

rar o Edf. Ester apt* c/ssls, varanda,

2 qf», WC. eoclel. coi. em baldo

de inox, érea da ssrvlco. dapandln-

cia completa de empregada. Inf. no

local de plantio ou pelos fonas:

4312685 /2691. 2315031.

361 0063 /1448. 117) 2.44

OLINDA - Jardim Frigoto -

Olinda - Suape - "Edf 
Henrique

Neto pronto para morsr. apt*s, c/-

sala. varanda. 2 qt's. social ? 1 ra-

verslvel, coi. com baleio de inox,

WC social, érea de serviço. Inf. no

locel plentlo ou fonea: 431.2685

/2691. 2315031, 3610063

1446 Zona Norte. 1171 2.44

OUNDA - Jerdim Atllntlco na

Rua Santa Luzia adf. c/apenas 4

apto», vando o apto. 102. varanda,

sala, 3 quartos sociais sando 1

sulta. 3 WC, copa coilnha, entrada

Crt 4 000.000.00 • combinar rat-

tante |l flninclldo p/Crl

36000.00. Valdir Corrttigim.

Crtcl 844. F: 288.4886.117) 2.44

OUNOA - B Novo Vindo apto.

no Edf Santa Maria, »df. c/ap»nai

e aptos., varanda, sala, 3 quartos.

2 WC. cop» coilnha. «ntrad» Cri

1.500.000.00 Ucllllrjdu reetente

II fln»ncl»do p/Crl 36.000.00.

Vddlr Corr.t»g»m. CrMl 844. F:

288.4885 dl.rlimmt» 117) 2 44

OUNDA - S»b»»tllo Orlindo.

Vtndi. ipf R. Acapulco. nunca hi-

bit, vir, d, 2 dormi, 1 ault», 2

WC compl», coi, irti Mrv, liv,

dap. amprag.. csixlo. Cri

7.264.678.00 c/reptiM p/Ap»p».

Aceltemoe dlnh.lro, carro, telel

Int». Av. Joio d» Birrot. 834. Fl:

222 2622 . 222.2570 . 222.2910

. 222.5873. Cnel 98 Rag. 65783.

Plantio ao» domlngot. 112 . 13 .

14 . 15 . 17) 2.44

OLINDA - Slblltllo Orlindo

vends. ap. si. 2 dorms. (1 sultsl 2

WC eoclele coi. iru Mrv. c/lav.

dap. amprag. grg. pllotis Crf

7200000.00 facilita Infl. Av.

Joio dt Birro. 834 Fi 2222522

222-2570 222-2910 222-5673

Craci 98 R»g, 14/83 Plantio toa

domingo! 112. 13, 14, 15. 171

2.44

OUNDA í SabHtllo Orlindo -

Vindimol Apto. Av. Gov. Cario» L.

Cavslcsnti c/aala, cantral gls, snt.

TV/FM. InMrf, eeq alumínio, vidro

fuml. alava. Interfone. aaq. alum!-

nio. vidro fuml, alav., playground,

grg. priv., sala 2 ambta., var., 2

dormts, WC compsl., coi.. copa.

Iras sarv, lav. dap. amprag. CrS 10

milho», - R»p»»M CEF - Inft. Av.

Joio d» Barro». 834 - Craci 88.

Reg 41/83 - Plinllo eot domln.

oo». 112 13 14, 15, 171 2.44

OUNOA - Birrot Condi - Vtnd.

no Edf. Am Clludli. Prldlo plloti».

Apf c/Ml», var, 2 qto». mc. WC

toe. coi, Iraa d» Mrv, dtp. p/tm-

prag. Infa. c/o corrator da plantio

no locd ou p/Fon» 231-B048 Craci

876 1171 2.44

OLINDA JARDIM ATLÂNTICO

- Barro» Corral» - Vand» nc Edf

Harmlnla Dlaa. Aptoa. c/var., aala, 2

qtot. mc. coilnhl. WC ioc. Inft.

c/o corrator d» plantio no local ou

p/Fon» 231-8048 Craci 975 1171

2.44

OUNDA - Rio Dom. Rapem Red.

139. Imob. C. Qouvale vend. epto.

c/2 qtM. 1 rav. d. p/02 embe. WC.

aoc. dap. amprag. Iraa da aarv. la-

vabo, hali, 2 aptoa. p/and. poup.

12 meeM, pratt. BO mil. Tr. R.

Oouvd» de Barra». 125 B. VIM», tt:

231-8731, 231-2031. Craci

3801. RI. tlb. • domt. 113. 141

2 44

OUNDA - Slblltllo Orlindo -

V«nd»mo» Apto. c/ull. virlndl, 3

dormt». c/gu»rda-roupM imb». II

.ultl) 2 WC compl» coi, Irti

Mrv, Itv. dep. de emprega». Cri

12 mllhoaa. Inf». Av. Joeo de Bar-

ro», 834 - Fora»: 222-2622 -

222-2570 - 222-2810 • 222-

8673. Craci 96 Pag. 26/83 FUn-

tio IOI domingo» 112, 13. 14. 15.

1712.44

OUNOA Jardim Fragoeo Dl um

basts na aua procura, venha ver e

eecolher o melhor d» 2 qfe. * 1

reversível. Edt. Henrique Nato',

apt°s com sala, varanda, cot, Wc.

tocid. Ira» d» aarviço. Wc. d» am-

pregada, eecode em cerlmlc». Inf.

Fonea 431 2685 /2691, 231-

5031 381 0063 /1448. 1171 -

2 44

OUNDA - Ccm Celede Inabl

Ollnd» Edf RIU d» Ceeele prldlo
da esquina pronto p/morer, c/aala

p/2 emblentee 2 qt» lalcetlledoel

2 3 qt reverelvel. cos. a damala

dapnd. aam daapaaas eom aacrl-

tura. Infr: no local ou p/F.
429 2B98 Filiai Olinda, ou

231.1184 Ctntro Cracl-323 1171

2.44

OUNOA - Bdrro Novo. Imbl

Ollnd». Edl. 
"T.tl»n«". 

apf o/v»-

rand». Ml» p/2 imblttit. 2 qfl
lalcatrfadoal. . um reverdvd. WC

»oe. c/pUvground. pronto p/morar
Infr: no locd ou p/fon.: 428 2888
Filial Ollnd» Ou 231.1184 Central

Crecl-323 Plentlo ali 20 h». 1171

2.44

OUNDA - ClM Cilad». Inebl

Ollnd». EoT. 
"Sklnna". 

prédio eobr»

pllotll reveatldo em oeetllhe,

pronto p/morar varanda c/aala p/2
•mbt. 3 qf c/eulto. WC aocel. cot.

e demtli dapand. Infr: no locel ou

P/F: 42B2BBB Filiei Olinde. Ou

231.1184 Central. Plenteo atl 20

h». Cracl-323. 1171 2.44

OUNDA - Inibi Ollnd». Chagou o

Imóvd qu» voei procurava: EoT.

Aquário» pradio ravMtldo am aale-

crll. ipf c/mi»», varanda, an cari-

mlee. 2 qf a elcetlfedoe. WC eoclel.

coi, Iraa da aarvlço a damala da-

pand. Infr: no local ou p/F:
429 2898 Filial Olinde. Ou

231.1194 Central Crecl-323 (171

2.44

OUNDA - Jtrdlm Atllntlco. Inibi

Ollndt. Edl. 
"Crlttlini". 

ipf c/m-

Im. vtranda. 2 qft II aultal. cot.

depend. de empregeda. pradio ao-

bra pilotia. Infr: no local ou p/F:
429 2898 Av. Getúlio Vlrgll. 987

Ollnd». ou 231.1184 Av. Agam»-

non Megelhlee 111 Derby. Plan-

tio |tl 20 ht, Cracl323 I17I 2.44

OUNOA - Chi Caiadi - Ollnd»

Suap» Imóvel. Edf. Búiios" ept»s

c/sala am cerlmlca ampla, 2 qtos.

social • 1 reversível. WC social da-

corado. Iree de aarviço. WC dl

empregada. Infs. no local da plan-

tio. lonel 431-2685/2891. Av.

Joii Auguito Moreira, 1179 -

Caaa Caiadi - Olinda. 231-5031,

361 0083/1448. I17I - 2.44

OLINDA - Bim» Corrall - Últlrni
unidade nc Edf. Embaú apf c/var,

Ml». 3 qto». toe. Itultt) 2 WC aoc,

coi, irai de Mrv, dep. p/emprag.
Infa. c/o corrator da plantio no lo-

cal ou p/Fon» 231-6046 Craci 975

1171 2.44

(PiRNAMIHIM )
PARNAMIRIM - Ref. RM 243 -

Apr» no 7» andar, c/03 quartoa,

aulta. varanda, Mia am cerâmica

c/acabamento da Ia. Plano dlrato.

Açoitamos carta da credito. Ligua

Olv. Uudot Plulo Miranda. Fonti:

231.3668 ou 328.7600. (181 2.48

PARNAMIRIM - Dlv. Lmç«m.n-

toa - Edf. Slavus. Apt* compoato

dl 02 • 03 quirtot, OV Itultt). Mil

carlmlca c/vsrsnds. coilnha. WC

aoclal irtt dt Mrvlco, dependln-

dl completi pira empregada Ll-

gue igora pin Ptulo Mlrandi. Fo-

Rttl 221.0881. 231.3886.

326.7600. 434.1817. 118) 2 46

PARNAMIRIM - Suape Imóvelt

- Vanda axc. apt* c/2 qtoa {1 aulta)

WC toe, cot, «ultlo dac. atl o

p/emp. Mie em cerlm. eemelt. Edl.

Acaul. Plantio no local. Intorm.

Fonee: 231.8031.

381 1448/0083, 431 2686. (171

Cód. 2.45

PARNAMIRIM - Suapa Imóvde

Vende ótimo apt* c/3 qtoa (aulta) 2

varanda» 2 MlM. coi. dep. comp.

p/ emp. pllotll, elev 0 Edl. Slo Pi-

dro está em fssa da acabamento.

Corrator da plantio no locd Infor-

macóae pelo» Fon»»: 231-5031.

381 1448/0083. 431-

2686/2691. 1171 2 45

E»od. apto. 6*

¦nd. natcenl». 2 por andar. 2

alava., Intarf. gar. pllotla, varanda,

aala 2 amba. 3 qtoa. aoc., laultal,

c/»rm. aro. WC aoc, bot blinda.

Apene» 2 ano» um. Motivo trira-

6200 mllhoe» flranc. 231.8408.

110, 14, 171 2.48

PARNAMIRIM - Su.p. Imóvtll

vsnds sptos c/2 qtos coi, sala. gar,
elev. nlo parca tampo procurando
imóvel pré voei morar..Procura-

nos Informações palcos fonas 2 31 -

5031 431-2886 2891 381-1446

0063 117) 2.46

PARNAMIRIM - Suap» Imóvd»

vsnds o malhor c/3 qtoa (sulta) Edf.

Sio Padro. Sinal Cri 161 000.00

Prtdio cobre plloti», c/4 andara».

Plsntio no local ou informações

peloe fonee 231-5031 431-2886

431 2691 3611448 0063 (171

245

PARNAMIRIM - Suipe Imóvnt

Vinde Edf. Clui. I Eltr do Ene»-

namento Poupança fixa, var, aala

c/piso sm car. 2 qtos, (sulta) WC

soe. coi. dap. comp. alav. gar. pilo-

tis. Plantio no local. Inform, paios

lonee: 231 5031 - 361-0083 -

1448 431-2685 - 2681. (171

245

PARNAMIRIM - Su.p. Imóvd»

- Vende e.celente «pto c/2 qto» 11

aultel WC toe. cot. lluh)|o dac ati

o teto. áree de sa-v. dap. comp.

emp. eele em cer. eemiltidl Edlfl-

cio Acul. Plantio no local. Inform.

peloe fonei. 231-5031 - 381-

1448 0963-431-2685-2891.

1171 2.46

PARNAMIRIM - Suipe Imóvel!

vende Edf. Aciui I Eltr. do Enci-

namento poupança fixa, var. aala

c/piao em cerem. 2 qtol (aulta) WC

soe, cot. dap. comp. alav. garg. pi-

lotis. Plantio no local ou Inform.

peloi fonei 231-6031 361-1448

0063 431 2685 2691 117) 2.46

P. AMARBLO - Edf Climond

Ftrrind" últlmae unldedel. epf ¦ 3

qfl 11 aultel Mie, pera 2 imb. vl-

dro fuml esquadrias da alumínio,

dep, completa piscina, plavground
• bar Inf. no locd d» plinllo fona:

431.2686/2691 Av. JoM Auguito

Moreire 1179 Clll Cllldi.

231.5031. 3610083/1448 1171

2 48

PAU AMARSLrtVPAUUSTA 
-

Inabi Olinda. Utlllte o tu» FOTS

•pf c/Ml» p/02 »mbl»nni, n»

quedra do mir. nobre pllotll. nvie-

tido em pedllhe, pronto per» mo-

rar. varand» o/trleta p/o mar 3 qf ¦

11 aultel »lc»trf»do, WC tocial • de-

mal. depend Vldta o Edf. Adrltne

ou pT: 428.2898 ou 231.1184

Cracl-323 (171 2.48

MU AMARILO - IndubHrwd-

manta a maior pechincha do ano

d. 1883 650 mili quanto voei vd

pagar por um ripllli d» lindo

apto. oom varanda, ede em L, 4

qtM |1 aulul coilnhl, WC loc.

•Gredeedo. c/prettacoa» de 43 mil

Tr. Imobllllrlt Oomel, Av. Clludlo

Gudrot, 7B1 F. 434-1B40. 1211

2.48

¦AU -Edf. Sol» Mar

• 100 m. dom

82 mil d» dral. varanda, Ml» an L

p/ 2 emblentee, 2 qf • tocllll.

copa-coilnha, dap. compl. da am-

pregada. Ligue Peulo Mlrandi. Fo-

ra»: 434.1817. 434.1 SSB (IBI

2.48

PAU AMARBLO -Ref 132. Re

PMM Imob. C. Oouvd». Vendemo.

«cel. coberture duple». c/3 qt»,

WC aoc, ecoa/cot., dap. amprag.

Mia p/2 «mot», ver, terraço, pilo-

tle, tltmp. pley-ground, prldlo c/3

pav. 2 aptoa, p/andar. Poup. 3.600

mil ¦ comb. Praat. 33 mil. Tr. R.

Oouvd» da Bam». 128 - B. Vin».

Fon.»: 231-8731 / 231-2031.

Craci 3801. Plantio eibaoo, • do-

mingo». (12. 14. 18. 17) 2.48

PARNAMIRIM - Inabi vand» ru»

Abel Amado, Edf. Rio Negro, me-

lhor»» cond. da regilo. poup. 26

meM». Praco 12.823,881.00 vl-

randa, aala, 3 qtoa. 1 sulta, copa-

coi. gar. aubaolo. Inabl Av, Agama-

non MagdhlM, 111 ou Av. Oatúllo

V»rga», BB7 fa: 231-1194 • 429-

2898. Craci 323. (171 2.46

PARNAMIRIM - Suape Imòvell

vende o melhor ei 3 Vm (aultal.

Edf. Slo Padro. alnal Cri

181.000.00 prédio ti plloti», cl 4

andaria PUntlo no locd ou In-

form. pelo» forae: 231-8031.381-

144B.3B1-0O83.431-2886.431-

28B1. (171 Cód. 2.48.

PARNAMIRIM - Suepe Imóvd» -

Vand» ate. apto. cl 2 qtoe, Iraa de

aerv. Ml», cot, WC arje, cl 8.316

m' d» Iree útil, alnal Crt

80.174,00. Idf. Acaul, plantão no

locd ou Informiçou pdo» FonM:

231.8031. 381.1448, 381.0083.

431.2888. 431.2881. (17) 2.48

PARNAMIRIM - Antenor Uno

vende Apf 3 qto». Isuite), vtnndi,

sala p/3 amba., aubaolo, gerador

próprio. Inf»: 222-3948. 221-

8188. 118. 17) - 2.46

Suapa Imovala

- Vinda Edf. Acaul. I E»l. do Enca-

namanto. Poup. fina, var.. aala c/-

pl» »m cerlm. 2 qf a (aultel, WC

aoc., cot., dap. comp., alav., gar. pl-

lotl». Plantio no locd. Intorm. pe-

lot fonu: 231.8031

381 1448/0083,

431.2885/2891. 117) Cód. 2.45

PARNAMIRIM - Suap» Imóvd»

- Vend» apf c/2 qf». cot, Ml».

gar.. elev.NIo parca tampo procu-

rando Imóvel p/vocl morar.

Procura-noa. Intorm. peloe fonaa:

231.6031. 361.1448/0083.

431.2888/2881. 117) Cód. 2.45

PARNAMIRIM - Suap» Imóvd»

- Vtndi o milhor c/3 qr»t (aulta)

Edf. Slo Fldro. Sinal Cri

181 000,00. prldlo a/pllotla. c/4

andaraa. Plantio no local ou In-

form paio» fon»»: 231.8031.

381.144870083. 431.2888/2881

(17) Cód. 2.46

- Suape imóvel»

- Vend» Edf, Acul I Eat do Enca-

n»m»nto. Roup. fia», var. Ml» pl-

plM »m carlm. 2 qtM. (ault»). WC

aoc. eoa. dap. comp. alav. gar. pilo-

tll. piintlo no local. Intorm. pelo»

ton.». 231-8031 - 381-1448 -

0083 - 431-2886 - 2BS1. 1171

Cód. 2 45

PARNAMIRIM - Suepe Imóvelt.

Vende ate. ipto. c/2 qtol. 11 aultel

WC aoc. cn. eiuielo dac. atl o

tato, Iraa da aarv. dap. oomp.

p/amp. aala am carlm. eemelt. Edf.

Acul. Plantio no locel. Inform. Fo-

ne». 231-5031 - 311-1441 -

0083 - 431-2888 1171 Cód. 2.48

IM - Suape Imóvel»

vtnd» o mdhor c/3 qto». leultel.

Edf. Slo P»dro. alnal Crt

181.000.00 pradio l/pllotll, c/4

anderee. Plantio no local ou Infl.

pekj» fe: 231-8031. 381-1448.

0083. 431-2886. 28B1.1171 2.48

PARNAMIRIM - Suipe Imóvd»

- Vand» ate apto c/ 2 qto». Ira» d»

Mrv. Ml», cot. WC aoc. e/ 63.1 Bm'

d» irai útil. Sinal Crt 90.174,00

Edf. Acaul. Plantio no local ou In-

frjtmacca» pelot fonei: 231-8031.

381-1448. 381-0083. 431-2886.

431-2681. 1171 Cód. 2.46.

PARNAMIRIM - Suape Imóvd»

vende EoT. Acul. I Eetr. do Enura-

manto, pou. fixa, var. aala c/plao

•m carlm. 2 qtM. leultel, WC. eoc.

coi. dap. compl. alav. gar. pllotis,

pl. no local. Inf». pelo» f»: 231-

5031. 381-1448. 0083. 431-

2685. 2891. 1171 2.46

MU AMARILO - lndubluv.1-

mente • mdor pechincha do ano

d» 1883. 880 mil. I quanto vool

vd pagar p/um rapeeM de lindo

apto. o/varanda, vidro» fuml. Ml»

•m L. 4 qtM. II aultal. cot. WC

toe. todo gradaado ate. Pram-

COM d» 43 mil. Tr. Imobllllrli Oo-

rra» Av. Clludlo Oudra». 781.

Janga. Fone: 434-1840.124) 2.4B

( 
PIEDIDt 

)
PIIDADI - Dlv. UMdo» M. RM

308. V»nd» eacelente apto.

c/160m' 13 qtoa. I a 100 mtt da

prd» c/Mldo no Banorte. Ac.lt»

Imóvd d» mtnor valor llgu» »gor»

p/Paulo Miranda 328.7800.

231.3566.(181 2.47

PIIDADI - 0 pertemanto qu»

voei quar Mtl com Plulo Miranda.

Ligut agora - Filial tora Sul. Fone:

326.7800. (181 2.47 

PIIDADI - EdT. Rio Pirdo. vindo

•pto. novo c/3 quarto» ault». c/Ml»

•m 
"L" 

• dap. complete. Pradio ti-

pllotla c/llno »c»b«m»nto. Inf.

Paulo Mlrand» lon. aul 328-7600

C»ntro 231-3568 - Zon» Nort»

434-1817 (181

PIIDAOI Apto Idr. Mar. g.ba-
rito c/ampw Mia p/3 «mb, 3 qtM..
•oc, leultel todot c/frente p/mar •
•rmlrlo» amb. VVC toe, ampla»

eot, e Irae eav, dapand. ender

elto. 2 vagai ga. aubaolo. 2 eleva,

central de gi»,. gerador próprio,

poço ¦rtedano. pltyground. f:

231.8406. 110. 14, 171 2.47

- Vendemol como

100 mil da dral vool adquira um

apto. no Et». Crlno Rd Mm Ml»,

varanda, 2 qtoa. a damala depe.,

tam mala aam poupança nem Inter-

ctled». Nlo •cradruí Inflo oon-

Brme pdo tone 228-2112 - 381-

0722 a fece e eue raMrva hoje

m«amo, Donatua (17) 2.47

PIIDAM - Pira. olh. • l»l» -

100 mH da alnal. aam poupança

nem Intecalada. a tudo quanto

voei preclM para adquirir mu novo

apto. am Pledede Edl. Cria» Rd.

Liou» sejora irwerrro F. 221-2112 -

381-0722 - Crad 4813 Doratu»

(1712.17

- Otl» vand» apto. novo,

2 qt». plloti». para ocadio c/omc.

80%. 3.800 mil. Tr. f»:

32B.BBB7/8971. Craci 803 2.47

PIIDADI - luape Imóvele -

Vende Idf. Antonlno. c/ Mia, vir, 3

qtoa. (1 ault»). om. aras do eav.

dep. oomp. de emp. 2 vaga» n»

garagem. Inlormeçoa» pene Fo-

noe: 231.8031, 381.1448.

381.0083. 431.2118. 431.2881.

1171 2.47

PISOADI - Suipe - Aproveite •

última oportunidade de adquirir o

seu aptos, c/3 qtos. dap. compl.

p/emp. no Edf. Antlgua. Inform. Fo-

net 361 1448-361 0063-231

5031 431-2685 - 431-2881.

Pllntlo BI* ie 20 hre. 117) 2.47

PIIDADI - Ref. PM-369. Lindl

cim c/ 2 piv. 04 qtM. tultt. ttr-

raco. lirrtno 12«30. Pírt. p/ paga-

manto am 6 m»M». raatant» |1 6-

ranclado cl praeuclo rranor qu»

¦lugud. Ugu» urgente Dlv. UMdM

Paulo Miranda. Fona: 326.7800/

231.3656. 1181 2.47

«^CRnÍsÕo^vmI

PIIDADI - Divirto l«nc»m.nto»

Edf. Flor Mamei prldlo tob pllotll.

01 vaga da garagam, apto. com-

pleto da ula c/varanda. 03 quartos

(01 sulta) cotlnha, Iraa de serviço,

dap. compl. para ampragada. Pri-

dio com alavador. Informaçoaa

com Paulo Miranda, fonas:

221.0961. 231.3866 ¦ 326 7600.

1181 2.47

PIIDADI - Edf. Mondi Sul -

Vendo apto novo c/2 quartos, sulta

dap. compiata. parto do mar c/flno

K»b»m»nlo. Inf. Plulo Mlrandi

Zom Sul. 328.7800 - Ctntro

231.3556 - tou Nort. 434 1817.

(181 2.47

PARNAMIRIM 
- Sua» Imóvel,

vende «c. eplo c/2 qtM Irai de

Mrv. Mia oot. WC eoc. c/S3.16m'

de Irei útil Slnel Crt 80.174,00

Edf. Aceul Pllntlo no loctl ou in-

formicóe» peloe tonM 231-8031

381-1448 0063 431-2888 2891

(17-1 2.48

OLINOA J»rdim Frigoto Ollndt

- Suapa - Edf. Columbia apt*s.

c/ssls, vsrsnds. 2 qt*s alcatifados.

WC tocid. coi. ¦ dependlncie

completa • 1 qt° reverelvel. Inf no

locsl de plsntio ou fonas:

431 2685 /2691 Av JoM Au-

gueto Morein. 1179 ClM Cllldi.

231 5031. 391.0063/1448.(171

2 44

Rio Doca Inabl Olinda

Idf Eduordo apto c/v.r.nd». Mie

WC ate om. c/bdclo Ino». iraa de

aarv. a damals dapand. garagam

p/2 carro», infe p/F 428-2888 Fl-

Kd Ortnd» eu 231-1114 Centrei

Plantio dM0BO0M2Oh». dlerle-

monta cred 323 117) 2.44

.

Olinda tdl. VtvatdM da Caarartna.

dtrvtlM Wl. pil. 42S-2SM ou

231-I1S4 crad 323 117)2.44

Otnda Edf CampM SaiM apto cl-

H ne locd eu p/42S-2ISS Fita

andaau 231-1184 Central Plan-

le eti 201» crad 323 117) 2.44

pmaaaB\BBmmaam^mmm\ay
nheaa ieoai.aa.TI-
amar. i o mm Mf mmm. va-

randa. 2 atH. aadala. ea». entalo

no locel de plantla lane»:

431 28S5V 2SS1 Zona Norte

2315031.3810083/ 1448 1171

.S—S - Cm» Ctlldl r.,ia. dt

epf d p/2 astas. 3 eam Mrtfee:

•mis., arre» 2 WC aae Mndo urr

Cri 4 100 000 00 mel» Crt

J 40000000 ftEtrllill Tr pdo

sane 42S-087S (171 2.44

BUNDA - CaM Calada. Rabelo

dt mtr. varanda, ade. 3 quam e

dtp. da imniiii mi mim»

ane de oanrkaj. Praoo 4 mMM

Meto eutemovd eu urMnhto na

BBWBBm NaptLlu, urgant» Trat

rrae fora. 33» 1411 33S3881

(171 2.44

OLINDA - Caaa Caiede Olinda

Suap» Imóvel Edf. Imol» Ml».

vsrsnds. 2 qtos. slcstrfsdos. sob-

pilotis ns qusdrs do mar. Infs. no

Iteaj de pltr.tjg M fone. 431

2685/2891 Av JoM Auguito Mo-

79 Cim Cllldi Ollnd»

: 231-5031. 361

0063/1448. 1171 - 2.44

OLINDA - Jardim Fragoeo -

Olinda Suapa. tem o malhor imoval

para voei escolher 
"Edf. 

Cotum-

bi» apft »ic»tif»do». WC eoclel

ampla sala a 1 qto. reversivsl, Iraa

de serviço complsts Infs. no local

de plantio ou fones. 431-

2685/2891 Zom Nort». 231-

5031 381-0083/1448 1171 -

2.44

OLINOA - Mor» em a.c.lenie lo-

caiiiacao na piata a parto do tudo.

apt*s sala am carlmica ampla.

qtos ? 1 reveralvel. Iraa da aar-

viço WC «oci»!. Pk» Intormeclo

2885/2881 Av JoM Auguito

Mordra 1179 Com Cdede -

Olinde 231 5031 361-

0063 1448 1171 - 244

OUNOA - Jerdim Arlamico -

Edf Cdina Oouvd» . últlmM uni-

dadaa. vanha logo eecolher o aau.

apf» c Mie varand». 2 qtM dea-

Medo» WC aocld. cat. Ira» d»

aarviço a dapandincia da empre-

gala Inh no locd de plentlo lo-

rae: 431-2B81/2BBS Zona Nona -

231 5031 361-0083/1448 1171
- 244

PARNAMIRIM - Suape Imóvd»

Vande Edl. Slo Pedro c/3 qtM,

leultel. 2 vir» 2 mim. cot. oap.

emp. pllotll, dev. Plantão no locil

5031 -431-2888-2881 -381-

1448 - 0063. (171 Cód. 2.46

PARNAMIRIM - Suipe Imóvtll

- Vende excelente apto. c/2 qtos.

áraa útil dt 83.ISm' alnal Crt

90.1 74. Nio peres tsmpo procurl-

nos Edf. Acul Infor. paio fonas.

231 5031 431-2691 - 2686 -

361 0063 1448 1171 2.46

PARNAMIRIM Suape Imóvele

Lançamento apto. c/3 qtoe. Isultel.

2 var. 2 sslss, cot. dapand- am-

preg pilotis. elev Edf. Slo Pedro

estão em fsse ds acabamento.

Plantio no local. Infor.. pelo fones.

231 5031 - 431 2685 - 2691 -

381 0063 - 1448 117) 2.45

PARNAMIRIM - Suipe Imóvele

Vende em leee de contr. Edf. Sio

Pedro, A R. Dee. GOia Civdc. 84.

prô*. è entr do Hosp. Agamanon

Mahaltiies c/garsg. alav. var. sala

p/2 ambe. 3 qto» Itultt) WC eociel

cor, depend. finanet0 garantido In-

form 231 5031 431 2685 -

2691 - 361 0063 1448. 1171

2 45

PARNAMIRIM - Suape Imóvel,

- Vendo apto c/ 2 qtM. ou. Mil

gar. alav. Nao parca tampo procu-

rando Imóvel p/ voei morar.

•jar JJ1-B0J1 3B1-144B 381-

0083. 431-2888. 431-2881 (171

Cod. 2.48. ___

vendo epto. c/2 qtM. om. Mie ser.

dev. nao peru tem procurando

Imóvd rj/vocl morar. Procura-nM

Inf». pdo» ft: 231-8011. 3S1-

144S. 0083. 431-2888. 2881

1171 2.48

au Informiçl»» paloa Fenee:

231 8031. 4312SSS. 431.2SB1.

311.1441. 311.0011. 1171 241

- Vand» M. He Padro o/ 3 qm

PARNAMIRIM - V.nd» .pf n.

Ru. Ev«rl«o d» Vdg». «ntrag»

para |unho/83. Edf. Mari» T»cl»n».

i/pllotli. darador, varanda, itli. 2

qt*a.. cot., dap. comp.. sinal 150

mil, prad. 107 mil. Inf. Nod|». CrMl

1342 Ru» d» Aurora. 288, e/606.

Fon»; 231.6772. 112, 14. 18. 171

2.48

PARNAMIRIM - Caulort» -

Vand» - Di». Ltnç, EdT. Botqu»

D'Ampeiio aptoa. c/varanda, sala

p/2 «mb. 3 qtM. ault». WC aoc.

coi.. Iraa da aarv.. dap. compl

amp., elev.. garagam. pllotla. Tratar

F 231-8014 - 341-6106 Craci

4288 112-14-18-171 2.46

PIBDADB - O cemlnho md» curto

para a compra do aau Imoval 4 visi-

' ur ¦ Flll»l Zon» Sul d» Plulo Ml-

randa. 0 Corrator vai lha dar a

orlennçlo lobra lod»» •• opcéa»

d» R«gllo. Pira ni Av. Domlngoi

Ferrei,. 2.200 ou ligua pin 326-

7800. (18). 2.47.

PIBDADB - Vendo epto novo nt

Av. Bimtrdo V. de Milo c/ótimo

acabamento, c/03 quartos, suite,

Mil c/vir, dep. compl. Gingtm

p/02 ctrroí no tubaolo Inf. Paulo

Mlrand» lona Sul 328-7600 Mn-

tro 231-3666 t. nortl 434-1817

1181 2.47

PARNAMIRIM - Suipe Imóvelt

- Vends sucelente spto. c/2 qtos..

(1 eulte) WC eoc. coi. iiulejo dee

sté o teto, Ires de serv. dap. comp.

p/emp. sala em cerlmice «smal-

lede. Edf. Acul, plentlo no locd ou

Inform pelo» ton»». 2315031 -

361 0083 431 2686 - 2691

117) 2.45

PARNAMIRIM - E.c.1. cobertura

c/plKin». 2 aultee 3 dM. 3 terra-

ços, garg. p/3 automóvel. Fa:

288.5568. 288.7080. lhor Co-

mari.). Ligua conheça a traga sua

propmti. 110. 12. 14. 171 2.48

( 
HMIIIIUUftO 

)
PAU AMARILO - Rd PM 408

lindo epf c/ vtnndi. Mia ampla, 3

qft (tulta) demell rjarjandenclu

prldlo tob plloti» t 50 mti do mar

poupança facilitada a aaaumlr ra-

PMM pdo Banorte. Ugue Orv. Um-

do» Paulo Mlrand» 434.1888.

328 7800. 231.3881 1181 2.48

PAU AMARILO - Sal PM 411

lindo »pf cl Ml» em cerlmlc». 3

qf» laultal. dop. de empregado

otlmo para residência ou veraneio.

praetecao rapem pequeno, pou-

pança facilitada, aceitamoa carro.

iiyue t* Div. usados Tsuiu Miisiitla

434.1688. 328.7800. 2313658

1181 2.41

PAU AMARBLO - PM 2B3 Apf

c/VItti totd p/o mer. varende Mia

ímpia 3 qtM lauRe) Acabamento

da primeira garagam no ajb-arjlo 2

cirro» pHvground Cfuedro da •*-

porta» Etc «gue Dlv. Uatoo».

231.3888/ 328.7100. (111 2.48

PAU AMARILO - Deefrute do

mdhor clima na prde de Peu Ame-

ralo. a 2S0m do ma. totelmente

neecente c/verende. ada am L p/2

ambraitM. 2 qt». eoclele. WC

aocld • rtuerto ra.advd. cap».

cotlnha. ótimo eceearnanto. Com-

prova. Paulo Miranda. Vend». Ligue

434.1117 ou 434.1MS. llll

I-Edf. PorttldoSol.il-

Ira mar apto. novo c/3 quartoa,

aulta. garagam, aubaolo, garagam,

p/barco, cantral da gls, piacina. 02

apt*a p/andar, dap. amp. ullo da

Int»» «ranclado em 16 ino»

Maiores Informações Ugua p/Paulo

Miranda fon»»: 326.7600.

231.3666 «434.1817. 118)2.47

PIIDADI - Ref. PM 387 oportunl-

dada - 
por motivo da viagam ra-

pauimot epto c/Ml». 2 qtol. cul-

nha, daapança. ate. aomente Crf

1 200 000.00 • OMumlr praeteclo

d» Crt 28.000.00 ¦c.lumot urro.

Ligua dhr. UMdot Plulo Mlnndl.

231.3665 - 326.7800 - 434 1689

I1BI 2.47

H
-r- - MELO- 3441
sri5(&.l..ie Ke.tellel

•P I E DADE

PIIDAOI - Tropical rapMM 4 »p-

to» c/Ml» »lc»trf»d». 1 quarto, WC

toclll. coilnht c/nuli). Itl o Mto.

iru dt Mrvlco, c/Mticlon«m»nto

priv. Praço da cada um Cri

3.000.000.00 a comblnir. Trata

pelo. lonee 227.0272 ou

221.1277. 2.47

PIIDADI - Ori» Vd. .pf Berrarão

V. Melo. 2 qtu. ault». dar, pllot, d.

feetea Intarf. ant. TV/FM. P. oc»-

dio. 7 milho.» Fi: 328.8867/

8971. Craci 803. 2.47

- Joio Mordra v»nd»,

apto. EOT. Fia da Ul. c/mIi. ve-

rand». 3 qtM. laultal. ou, antene

AM/FM • TV g»r»g»m aobra plloti»,

naecente • 300m do ma. Inf. 231 -

8821. Hrjrerio oomerold. 2" e

eibaoo (14, 171 2.47 

PIIDADI - Ferrando D.font».

Vindo apto. R. Barardo V. M»lo.

c/Ml». 3 qto». eoc. WC eoc. cot.

d»m. dap. plloti». Crt 7 milho»» »m

07 m«»ee Inf. N»v»g»nt»», 2415

F: 328-0817. Rag 348. CrMl 446.

18. 10, 12. 141 2.47 

PIIDADI - F»mlll» Mtrangdr»

vd» fln» ra». »m urrano d»

16x32.80 nascente arborltado

ira» 220m' d» fln» comtruçlo 2

parto». Crt 15 milhou. Dll. F:

341.4619 ou Bsrlo Souta Lalo.

243 »T106. 112. 14. 171 1.47

Raf. PM 432 - Undo

apto. c/aallo p/3 ambientas va-

randa. 3 qtoa, (aulta). c/armlrtoa

pradio c/elevador, piacina portalro

eletrônico ate. poupança facilitada

c/repMM pd» CEF Dlv. UMdo»

Paulo Mlrande 326-7800 - 231-

3866 - 434-1888. 118) 2.47

- Ref. PM 338 Puhln-

cha apto. c/varanda. 2 qtoe, sala

ótimo Kobamento ligue Dhr Um-

du Ptulo Mlrand» 328-7800 -

231-3866 - 434-1688.1181 2.47

- PM 218 Cobertura

c/3 qt», 2 ula». ItrraeM drncobor-

tu, demd» depend. prtdio c/elev,

próximo da praia, praço da oportu-

nlrjod» Crt 10.000.000.00. Facili-

tado». Llgu» Dhr. Lwedu Paulo Ml-

renda. 231-3666. 328-7800.1181

2.47

PIIDADI - Ref. PM 370apto c/3

qtu (tudol. elevedor demeie de-

pendlncle». poupmci Crt

1 600 000,00 reelentt |i nnen-

dedo Ligue Dlv Ueedoe Paulo Ml-

rand» 328.7800 - 231.3888.

Plantio dlirio ettee 21 hora» 111)

2.47

PfPBADf Frtr ae-arhn rv.lg»n

vando apf novo c/ 2 quartoa. de-

pendlncle compiata. play ground,

praço espetacular Inf. p/ Fonea:

328.7800. 231.3888. 434.1817

1181 2.47

PIIDADI - Ref. PM 441. - Otlm»

oportunldede Apf c/verand». ide

impll. 02 quertoe. etc. Prldlo tob

plloti». no romaco de Pledede

Trand. »pf • 600,

matro». d» oral», c/3 qt». 1 ope, a/c

verand» » outra» dtpondlncloi.

Praço da Poupança 600.000.

600.000. i vlltl. raitinu. im 8

meMl. fininclirmnto 1.700. UPCl

pranteio 52 mil. Tr. c/Jodli F:

224.5613. t ioi domlng.

261.0602.112. 14. 171. 2.47

PIIDADI - Ciiaforu vendi Dlv.

Lanç. Edf. Serre do Mar. apto, c/va-

randa, ula 2 ambs. 3 qtoa. sulta,

WC. eoc. eu. iru de Mrv. dep.

amp. 2 slsvs. garagem, pllotla. and.

vatado. intarf. sallo da festas. Tra-

ter 231-6014. 341-6105. Creci

4288. 112. 14. 16. 17) 2.47

PIIDADI - Suepe. Vendi EdT.

Champs Eiyssss, Av. Benerdo

Vielre de Mdo, próximo eo Bom-

preço, garagam, aubaolo. 2 alav,

varanda, Ula p/2 amb, 3 qta. o/

sults, coi, dop. comp. p/amp,

pronto para morar, financiamento

garantido. Inform. fon» 381-1448.

0063.231-5031,431-2886.431-

2691 Plantio ati I» 20 hor...

(1712.47 .

PIIDADI - V»ndo ótimo apto. Av.

Bermrdo Vidra d» Mdo. 3 quartu.

2 WCa. aocld». d»n»ndlncll com-

plata. ula 2 tmblaitM. plloti». Ca-

Mfort» 231.801» Rei. 490 dlerle-

mente Crt 9.000.000.00. (12. 14.

16. 171 2.47

PIIDADI - Crnafort» - Vinde -

Dhr. Linç. Edf. Vlnlclul oe MaaM

tpto» o/viranaa. Ml» 3 »mb. 2 Kil-

tu. WC nc, oope eot, irai Mrv,

dap. compl. emp, bdra ma, 2

elevt. gingam, eubtolo. Itrdlnd-

ru ind. virado ant. colt. Fa. 231-

8014 - 231-8108 Craci 4288

112-14-16-171 2.47

Atençlo oportunl-

Ml». 2 qto», WC cotlnht. ete.

Pr.etecto 28 mil. Fone: 231-8711

(14, 171 247

PIIDADI - Orle Vd. epf, novo 80

•rone. etc. Fi: 328.1117/ 8871.

Crad 803. 2.47

PIIDAOI - (Jardim MMMnganal

Arreclfee vendo are. ept* novo cl-

mm. varanda. 3 qf a leultel demeie

depend. Pradio c/elevador, platina,

port. eletrônico, ate. Poupança fbta,*

Mndo dnd d» Crt 1 milhlo «nenc.

3.800 upei. Boi oportunldide

Trat. PABX-32B.1774. Ar.rKffM

vand» mdhor e md» rlpldo. Raf.

330 Craci 3878. 17/4

PIIDADI - Vindo nc apto 3

qtu. ul». cop». culnh», dep. em-

prag. (Ino uebemento. pltclna.

plrty-grdnt «te. rua ulçall repeeee

dral 1.100.000 pratt. 62.000, tra-

tar fonu: 222-8210, 222-5808.

C. 3642. 112. 14, 17) 2.47.

- Vivava» vtnd» »pf

202, Idf. Ara Carolln». R. M»re-

chel HermM da Frjvati, rr» 434

c/2 qu«rtu. Mil. WC aocld. cwl-

nhl. dep. comp. Tr. 221.3222. (10.

12. 13, 14, 161 rl.42 
'

PIIDAM - Sdxdllo Orlindo.

V»nd». ipf Sair» Mir. 2 deve..

v.r„ ll, 3 dormi, 1 ault». 2 WC eo-

cid. coi, Irai eav, dep. empreg,

grg. priv, Crt 10 milhou. Fulllta.

Inf». Av. Joeo de Birro,, 834. Fi:

222.2622 . 222.2570 . 222.2810

. 222.6873. Craci BB Reg. 310/82.

Pl.ntlo «OI Domingo» I 12 . 13 .

14 , 15 . 17) 2.47

PIIDADI - Vdo. cobertura Av. S.

V. de Mdo. 3474, 6" »nda ampla

veranda, Mia em 2 imblintti, 4

qfl irmlrlM laultal. ciou 2 WC

toe copi-culnhí, dep. comp. iree

Mrv. nunce habitada. 2 dev. ge-

raga p/2 carroa plavground, nee-

centa. Praço aMumlr 3.020 UPC»

¦o tlmn. a paga pouco d» 17 »m 8

mm». Tr. R. Ol»rlo d» Param-

buco, 28 c/21 Fom»: 224.8388 ou

326.3717. I noite (171 2.47

PIIDAM - Novt Sul ilugt ipf

com 1 Mil. 2 quirtot aoclal,, WC

tocld. copi-culnluj. varanda, ce-

rlmlca cdcitlfi. ira» d» urvlço

gingam plloti». RQ 484 Sul Alu-

gud Crt 40.000.00 Tr. Av. Cora.

Agulir. 1380 325 042B 326 4280

Pltntlo tu «Ibidoi • domin-

go»(17l 4.47

PIBDAM - Nov» Imobllllrli dug»

apt* oom aala. 4 quartoa aociaia

aando 1 aulta, WC aoclal, copa-

coilnha, dap. da ampragada gara-

gam pllotla, Interfone, carlmlca,

mármore, alavador Iraa da aarvlço

RQ 487 Sul Alugud Crt. 120

.000.00 Tr. Av. Conl. Agula. 1380

326 0429 326 4280 Plinllo a»

eibedoi t domlngoe (171 4.47

PIIDAM - Nova Sul aluga apf

com 2 salas. 3 quartoa aociaia

undo 1 aulte. WC aoclal. copa-

cotinhs, varanda, dap. da empre-

gada, garagam pilotis. csrlmica.a

alcatlfa. ira» d» urvico RQ 480

SUL Alugud Crt. 10.000.00 Tr.

Av. Com. Agula 1380 F: 326

0429 325 4280 Plantio tu riba-

dot l domlngod 171%) 4.47

PIEDADE - Suape Vende Edf. Pi-

giló. prédio s/pilotis. 2 elevs. inter.

aptos, c/3 qtos. (suite) alcatifados.

sala ampla, varandlo, coi, esps-

cosa, com baleio inox dap. compl.

p/emp. área de serv. Plantio atl

20 hrt. (171 2.47

PIIDADI Suap» - Mora nt Av.

Bernardo Vieira de Melo, aó lado

do mar no mais smplo spt»s de 3

qfl Itultel dt regilo no EoT. Ruflno

Vero. Inlorm Fom: 361.1448/

0063 231 5031. 431.2686.

431 2691 Pllntlo ete ie 20:00

:t7) 2.47

PIIDAM - iram vende Ref. Edf.

Caral ã R. Clemente R. Barbosa ap.

102 prldlo pollotl», alae. ravut.

pau. port. datrónlco »nt, coi.

TV/FM 3 qt», 01 1 «ult», varanda.

de, eu. iru Mrv, dep, compi.

plav ground. hali decorado. Preto

3.480.000.00. Flranc, geram,

Inebl Av. Agamenon Megelhlee,

111 PABX 231-1184, ou Av. Oe-

túlio V.rg... 887 fon»: 429-2888

Craci 323 (Itl 2.47

PIIDADI - Suap» Vand». EdT.

Carla, c/pilotit mil. dacorado elev.

sala em cerimica, piscina 3 qtoa.

isuite) varanda, coi.. sspaçosa dap.

compl. p/emp., Irea do sarv. Plan-

tio st* Is 20 hrs. Inform. Fonas

361 1448 - 381 0063 - 231-

6031 431 2685-431 2691 (17)

247

PIIDAM - larro» Corral» -

Vam» no EdT. Cebo Orange, prédio
reveat. am piaettcoto. aaq. alum.

var., aala. 2 qtoa. aoc.. coi.. Iraa da

aarv, qto. amprag. Iravara.1 WC

amprag. Infs. c/o corrator da plan-

tio no local ou p/Fora 231-8014

Crad 875 1171 2.47

verenda. 3 tf 11 arM. sm da-

no locd ou pr» 428 2888 Av Oe-

túlio Veraae. 887 Olinda Ou

231 1184 Av SS—stBS Meg.

ihlu 111 Planto ati 20h» Crad

323(171244

231-8031 431-2BSI. 431-2H1

381-1448, M1-00S3 1171 Cód

2.41.

114. II. 171 241

I. 221-1188.118 171-248

P. AktAMLO - Raf OOB. Imob. li.

Gouveia Vand. Apto c/2 gr», Ml»

p/2 amb». WC «oc eu. dap empr.

ira» «arv. 2 apto end. p/trte de

Cornou» Sin: 400. mt. pred 23.

mil Tr. R. Qouvele de Some. 128.

S. Vttta Fi: 231-8731 231-2031.

Craci 3S01. Plant. a», a dom. 112.

1», 13. 17) 2.48 

Inf, Aureliano Imovala. Fona:

431 1214. Av. Cláudio Gueiroa.

1818. Jenga optajo II. 10. 131

PAU I

Coru. Rm. Marta San. c/mm

atoa. araa de a

Quitado Inf Aurdleno Imóvele

Fona 434 1284 - Av Cláudio

Gudrot ISIS - Jenga código

2 443 IB 10 131

pança, a aaaumlr rapaaaa. Ligua

Dlv. Utado» Paula Mirende.

3267800. 231 3811»434 1888

(IBI. 2.47.

Ltra,va»Mnoldl.T»>»r1o»ótlmo

apto bdra ma. oom ada p/ 2

ara, 4 qtu.. adia. eapa rjodnhe.

2 aaatan etc. Inh 222 4114

221.0100. 1114. 17) 247

M. Amtrana «ataj. va. I tatt II

turrai eu. araa da eenr. oep oomp.

de emp. 2 vasta nt paragem hdor-

meesu paan mmm 231-1031

381-1448 OOM 431-2MI 2881

117) 2.47

Vand» M. Arrtonle m eda. vtr. 3

tatu. o/empla ed a/3 erra. 3 ot».

OM. lauta! ttdaa o/lrante p/ma a

anrakfae ema WC. IM. ampute

dn. 2 veaae str aaa. 2 dev o

- Barroa Corroía -

Vendo no EdT Solar d» Ciranda.
*rérilr> 

plInHs r/«l«v apt* r-Ver

Mil. 3 qtM. (aultal 2 WC aoc, ou,

ira» de Mtv dap p/emprag. Im».

c/o corretor de plantio no locel ou

p/fon. 231-6014 Craci B7B 1171

2.47

PIIDAM - Berroe Corraie - BC-

327 RapMM tpf nc Edf Adrltne

c/tala qte. eu. WC mc qto. c/a-

mlrlo. Infe. p/Fone 231-8014

Crad 871 1171 2*47

Bdra Ma. apto. 3

qtu. tuna. varanda, aa. ail>»elo.

Crt 12.000.000.00 dnal Crt

1.200.000.00 d. pVSFH c/rkvanc.

gtr. 11 ana. andar vaiada, hal. 2

III) .

Sabutllo Orlando

vanda apto. var. 2 ambientes, 2

dorms. 1 com g. roupaa amb. aoc.

cops-coi. tudo aiul, Iraa aarvlço

com lavanderia, dap- amp. Crf

5.292040.00 com rapuu CIF.

Inft. Av. Joio de Barro». 834. ft:

834 ft: 222.2522. 222.2570.

222.2910. 222.5673 Craci r»g. 1

263/82 Plantio ao» domlgo» 112.

13, 14. 16. 17) 247.

PIIDAM - Nove Sul aluga epf

com 2 aalaa. 4 quartoa aociaia, 1

aulta. WC aoclal, 4 guarda-roupaa,

copa-coilnha. dap. da ampragada.

garagem, pllotla Interfone, cari-

mica elevador, Iraa da aarvlço, pia-

cim. RG. 475 Sul Alugud Crt.

150.000.00 Tr. Av. Conl Aguiar.

1360 - 325 0429 325 4280 Plen-

tio tu ribadu • domingo» 817)

4.47

PIBDAM - Nove Sul duga apf

ne Av. Bdra mer com mobílie, 3

salas, 3 quartoa sociais, sendo 1

ult». WC aocld. 3 guarda-roupa».

copa-coilnha. dap. da ampragada

476 Sul Aluguel Crt 220.000,00

Tr Av. Cona. Aguiar. 1380 328

0421 326 4280 Plantio au (171

4.47

ula. verand». dor» qt».

Itultel WCb «ocUI c/duchM. ou.

Irai Mtv, dep. emprag. Poupança

flu facilitada. Mldo reoeaee Cala»

Econlmlc». So» oportunldede.

Trat. o/Arrecrfe» PAIX: 328-1774.

ArracIfM vande mdhor e mele ra-

pldo. R»f. 311. Cnel 3678. 117)

2.47

PIIDAM - Vdo. oobatur». Av. I.

V dt Mdo 3474. 8* tnd. verenda.

Mlt em 2 embientu, 4 qfl. er-

marro» Itultel. dou. 2 VVC aoe.

copa-coilnha. dap. oomp. Iraa

urv. nunce hioltad». 2 dev. ge-

rege p/2 urroe p+veground, nee-

cant». Pco eeeumlr 3.020 UPC» na

(Inan. a pagar pouco d» 17 em 8

mete. Tr. Ru» Diário d» Pemem-

buu. 28 0/21 Form: 224.8388 ou

326.3717. (17) 2.47

PIIDAOI Proalmo i Praci Jir-

dim Massangana. Vende-se apto.

no Ed Antilhat. c/3 qtu. (aultal ei-

estif. guarda-roupas embuta, am

todos os qtos. am cerejeirs. aaq. da

alumínio eu. WC Mc. Vidro Fuml

serv dep. emp. inform. pelo fona.

231 5031 c/2 vagas na garagam.

117) 2.47

 - Vindo «pto. c/Ml»

para 2 «mbientu varanoa. quarto

SC • culnhe. Preço Crt 3.100 mil

Md» mito. telefone ou tarrano a

facilito. Atande-M ho|a pdo fone:

224-6333. 117) 2.47

PIIDAM - Suap» - aqui Mtl • •

grand» otau d» adquirir um du

apf» c/2 c/rH (aulul demalt dep.

c/armlrios embutidos por praço da

ocaeiio no EoT. Saflra' Inform.

Fom .381.144870083. 231.8031.

431 2885. 431 2691. pelotão eti

it 2000 1171 2.47

PIIDAM - Suape - Edf. Ctiempe

ElveoH 3 qf» laultal ed» p/2 amb.

coi dep. p/amp. acabamento da

Inlorm Fon» 3613448/0063.

231 5031. 4312886. 431.2881.

Plantio ati 20 00 H 1171 2.47

•pf. novoe/

ada. vaend». 3 en lauhall demeie

dapand. prad») af d».ida, dadna.

pon. aamrMoa. an. Poupança Rn.

•avao and d» Crt 1 mPhlo «nane

3500 Upc» boe or>ortürWdede

Trai Pd» 326 1774 ArracIfM

330 Crad 3578 117 41 7 47

PIIDAM - Inabl vende |J. Mta-

Mngenal Edf. Frtg.t. R. Abel

Amado »»q. Av. Pirqu», 3 dt».

•ult». varando, pllotll. pan. ant.

od. pronto p/morer finan. garant.

poup. poup. Bn 20 imp entreg.

214 mil menuie 18 mH Inabi Av.

Agamanon Magalhlaa. 111

PABXZ 231.1184 ou Av. Oetúllo

Vtrgn. 987 F: 428.2888 Crael-

323 117) 2.47

PIIDAM - Inebl Rd. III vend»

ap. 101 Ed. Antlgu» R. Anketo an-

IM curve rjeae. lado Ido Mar. cl-

garg. tltdrp. 2 ap. prand. 2 dev. re-

ven. ud varand. 3 qu. 1 eult».

c/Guird-roupee amb. atl. uraldra.

• rf. alntei Preço

12.667 773.88 pegf facllt. Trata

Inabl Av. Agamenon MegdhlM.

111 PASX 231.1184 Cracl-323

(171 2.47

3 qts, varand. dap. amp. ant. Ima-

diat. Preço: 9.213.428, OMltamoe

Imóvd c/pane pegf R. Joal Braa

Moecono. Tratar Inabl Av. Agama-

non Megelhlel, 111 PABX

231.1184 ou Av. G«ulk> Verga».

997 F: 429.2898 Cracl-323. 1171

2.47

PIIDAM - Inabl vend» Av. Bdra

Mer. 1442 pred» dto lu»o. Ed.

Meeupt. ant. com. cintrd gi». ap.

c/v»r»nd. dl. eetar • lantar. 4 qu.

¦oc. 1 »ult». 2 garag. Praço • pertlr

33.184.802.00 venha vnrtar a

vaf. uc. eceb. Inebl Av. Agerne-

non MtgalhlM, 111 PABX

231.1194 ou Av. Gttúllo Vergee.

987 F: 428.2899 Crcl-323 (17)

2.47

ptMA - Antenor Uno vand. Apf i

c PRADO >
PHADO - Orv. Lanç. - Edf. Conde

de Sevól. - pradio a/pllotla. o/ete-

vedor. poupança Su em 20 num.

¦pf c/Mla ampla, wandi, 3 qtu

tocllll (1 eultel, ou, WC «

d.-Mndenc

pregada. Irrformaçflaa oom Paulo

Mirando 231.3888 - 326 7100 -

434.1S17.(1S)2.SI.

pajAOO-SerruCorrde vende no

Edf. eietra eplo. c/ula. 2 qtu. Mc.

dcat.WC eoclel, ou. Irae de mtv.

rjependenclu. Infs. o/o oorretor de

plentlo no locd ou p/fone 231-

6046 ored 871. 1171 2.11

Edf. Novo Prado. Promo p/morar,

Nlo parca ada grende oportunl-

dedo de pouulr um ase. epto cl-

Mia, ou. var. 2 qtoa Wo aoe. Plav

Idt. ¦rsatvo Praa», pronto pr morar.

Fontt: 231.1031. 311.1441,

381.0083. 431.2811, 431.2881.

(17) 2.11

nao paru ettt grtnde rjportunl-

dsda de pomlr um an epto o/

•da. ou, var, 2 qto». WC eoc Plan-

231-1031. 311-1441, 361-0083,

431-2811. 431-2111. 1171 Cod.

2.11.

PRADO - Suape Imóvele vande

Edl. Novo Prado. Pradio l/pllotll.

Mil p/2 tmbt» pito em cerlm. ver.

2 qtu tlcilt. tipo Mllecron ou d-

miler. WC ioc. eu. baldo inoa.

dep. comp. emp. plantio no hxel.

Informaçou paio» fon.» 231-

6031 381-1448 431 2686/2691

117) 2.51

PIIDAM - Inebl vende Av. Barra

Mar. mig. cob. Ed. Humberto Pon-

tu Filho, c/plecln» priva. Edf. o/a-

pena» 1 ap. p/and. altop luao c/4

qtt. 2 eulu». ulM. virando, todo

oeptçeto 417m' iru útil • garag.

pegf faclllt. Plantio locd. Inebl Av.

Agemenon Megelhlu. 111 PABX

231.1194 ou Av. Gatulio Vergee.

987 Fone: 428.2899 Cracl-323

1171 2.47

Jodmar Siqueira -

Vento ótimo epf nltcente com 03

qts. soca. Isuite c/varanda), ar-

mlrlot imb. an cerejelre, WC aoc.

c/boa. Mito 2bm. em tebue cor-

rida. varanda, ou, Irai de aarv,

dap. compl. para amprag., lotar-

fon», antene eoletlve. plloti». Tr.

Fonu 221-1111/0101. 222-

40B0. Unidade 14B. 1181 2.47.

PIBDAM- - ComlMari» Vend» -

Cobertura !• pev Mllo c/eetanw

Irae aarvlço, ate. 2* pav. 4 quartoa

eoclel, (1 eultel 2 garagem, deve-

dn. Preço 17 mllhoee Itcillttdo»,

parto Bompraço Tratar na Comia-

uri» Pernembucene Fone: 221-

5166. Cred 284. 112. 13.14. 18.

171 2.47.

oanPontu Fie» Av. Bdra rrarc/-

todo corrterto. 1 ap p/end. 2 «uto»,

•doai faeue. gt» central, ant. oo-

let Interl ele lenta e eaa 4 qtoe.

2 MIM. «perna 10 M. Inebl Av.

Agemenon Mlgdtilu. 111 Pata

231-1184 ou A. OWruHo Vargaa.

S87 Crad 323 F. 428-2888 1171

PtBOAM - Inabl Raf. 112 varie

mag. eeb. Edl. AatoMTna ep/702

Av. I. V. Melo. 347. 4 pav. térreo,

peq hdl » dapodt pav. eup. va-

rendi. ulu. eap. ee». 4 qn. an-

PIIDAM - Irae» Vendo Edf Hugo

satoM i r i titiniii m dam

hn 2 amb. 2 qu de 1 aura» » ra-

vm WC Mdd. érM mrv. poup

lha 20 mt» a ddo flnenc IneM Av

PASX

231 1184 ou Av C

997 F 428 2881 Cracl-323 1171

PIIDAM - Inebl vand» Ref. 171

Ed. Caral I R. Clemente R. Barbou

¦p. 102 prldlo plloti». dv. reveet.

past. port. elétron, ant, col. TV/FM.

3 qta. 1 aulta. varand. aalaa, coi.

IrM Mrv. dep. comp. pHvground.

hali du. 9 450.000,00 «nc. ga-

rant. Inabl Av. Agamaon Maga-

IhlM. 111 PABX 231 1184 ou Av.

Getúlio Vergee, 887 F: 428.2888

Cracl-323 (17) 2.47

- Inabi vtndt Edf. Cl-

randi R. UIImm Montarrovo». 220

pronto p/morar pllotis, varand. 2

qts. 1 sulta, dap. amp. aala, poup.
fixa a faclllt. vanha conhecer axc.

padrib de eceb. mdhur da regilo.

Imbl Av. Agemenon Megelhlu.

111 PABX231.11B4cuAv.0etu-

lio Varge», BS7 F: 429.2898 Crad-

?23 1171 2.47

PINA

PINA - Recento vend» cau c/2

sala, 5 qtl. demdl dependtnclei

próaim» lgr»|e Matril da Herculeno

Bendeire. Preço Crt 2.800.000.00..

Tr. Av. Com. Agullr, 622 Fi: 325-

1620 ¦ 326-8524. (9. 12. 141

1.49

PRADO - Suipe Imóvela Vtnde

Edf. Novo Prado. Pronto pl morar,

nlo parca eata grande oportunl-

dade de possuir um axcalanta apt*

c/Ml», cu. va. 2 qf ¦ • WC aoc.

Corretor da plantio pelos Fone»:

2315031. 381-1448/0083, 431-

2685/2691.11712.51

PHADO-Inibi vende EdT. Arcara.

R. Prol. Figueiredo, ap. c/3 qtl.

•oc, ula. varand. WC aoc, Iraa

eetec. intr. Imedlete pop. Su

preet. 88.830. Financ. garant. Inebl

Av. Agamenon Megelhlu. 111.

PABX: 231-1184 ou Av. Getúlio

Verg»., 9S7. F: 42S-2B9S Crad

323. 117) 2.B1

(555)
ROSARINHO - Mm no Rueri-

nho om eptM c/2 dar», preço de

pre-lençemento 3 que. leultel .m-

pie Mia c/var. Inf. c/P Miranda fo-'

nee. 231.3666 - 328.7800 -

434.1817.(18)2.84.

ROSARINHO - Edf. Cerol. novo.

vendo epto. ir ender, varanda,

Ml», 4 quartu Mndo 1 tulti. 3

WC, cope. culnhe. Crt 12 milhou

poupmcl Crt 8 milhou • combl-

nar aceltl-M Imovala ou urro. ru-

tant» li financiado em P/Crt

75.000.00 chevu c/Veldlr Corre-

tegem : Craci IM. F: 288-4886

(17) 2.B4

ROSARINHO - Comlmrii Vende

- Apf. entrege Imafrau. ótimo lo-

cillraçlo. parte rtnonclede, com

Mie. 3 qu. «ult». WC aocld. cul-

nha, dap. amp. estacionamento,

aaq. alumínio, elovedorac, etc. Tra-

Rua d» Aurora. Edf. Uo Cridovlo.

Fone: 221-5188. Cred 284. 112.

13, 14, 18, 17) 2.B4. 

ROSARINHO - Edf Coral novo

pronto trand» fino apf. 1* andar

varanda aala granda 4 quartoa

aando 1 Min 3 VVC copa culnhe

dnd Crt 3 milhou raetanu um II-

nenclemento 2.800. UPC. • p/Crt

116.000.00 chavu o/VolaTi Corra-

tarjem. Crad 144, F: 288-4685

dlerliminti. 1171 2.84

NESTES DEZ
ENDEREÇOS

VOCÊ
TEM TODAS

ASRVCUDADES
RARA

ANUNCIAR NOS
CU-vSSIRCADOS

DO DIÁRIO.

I 

AFLITOS-BOMPREÇO
AFLITOS-Rua Capitão
Sampaio Xavier, 71.

k AFOGADOS - PÃO DE
' AÇÚCAR

- Largo da Paz.

i BOA VIAGEM - Av. Cons.
'Aguiar, 4880 (Shopping
•LrCenter Praia Sul) - Telefona:

3254534. (Shopping Cantar
Recife) - Rua Padra
Csrapuceiro, 777.

CASA AMARELA-Estrada
do Arraial, 3585 -Telefona:

"268-6344.

'CENTRO-Praça da

\ Independência, nP 12 -
' Telefona: (PABX) 231-0129.

i ENCRUZILHADA-
i FARMÁCIA DOS POBRES
f - Largo da Encruzilhada.

I JABOATÃO - BOMPREÇO
JABOATÃO - Rua Barlo
da Lucena, 289.

| MADALENA - BOMPREÇO
. MADALENA - Rua Benfica,
'870- Telefone: 227 2075.

i OLINDA - Av. Gatulio
I Vargas, 290 -Loja 6-
'Telefona: 429440B

Agora só falta você contratar,
vender, comprar ou trocar o

que quiser.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO



CLASSIFICADOS Recife, quinta-feira, 14 de abril de 1983 DIAKIO DE PERNAMBUCO C-7

R09ARINHO - Comlsssrls Vende
- Apt*. ótima locsllisçlo, prédio
novo. parta financiada, com aaia. 3
qts. aulta, WC aocial. cotinha, dap.
amp. aatacionamanto. aaq. aluml-
nio. slevedores, ate. Tratar diaria-
manta na Comlaaaria - Rua da Au-
rora Edf. Slo Criatovlo. Fona: 221 -
8166. Cracl 294. (12. 13. 14. 16.
17) 2.64

ROSARINHO - Barro» Corraia BC
319 vanda no Edf. Luar apto. c/aala
p/2 amb. 3 qtoa. (aulta), WC aoc.
cot-, ampla Iraa aarv. c/tanqua. lo-
cal p/maq. lavar. dap. compl. p/am-
prag. vaga p/carro. Paq. poupança
facilitada. Infa. fona: 231-6046
cracl 976. (17) 2.64

1 - Inabl vanda Ed.
Domlngoa Azavado. ap. c/varand.
aala 2 amb. 3 qta aoc. 1 aulta,
copa-coi. Dap. garag. a/solo, Gua-
rlta. aallo faataa. ant. colat. Intarf.
playground. 2 alav. 2 ap. p/and. por
20 maa. flnac. garant antr. 01/64.
inabl Av. Agamanon Maga-
lhlaa.111 PABX 231.1194. Cracl
323. (17) 2.64

Racanto vanda
apartamanto 3 qtoa aulta armérloa
aala ampla toda dapandlnclaa ga-
ragam alnal combinar financia-
manto c/preetaçôes manaaia CrS
72.000.00 dataihaa na Cona.
Aguiar 622 - Fs: 326.1620/
326.8624. Rg. 196 (12, 14) 2.64

- Lançamento - A
Minhota vanda lindoa apt' c/va-
randa. aala. 2 qta aoc., banhairo.
co*., c/a*ulejo até o tato. dap.
comp. p/ampregada. ainal
100.000,00. manaal 42 000.00
manoa que um aluguel. Tratar R.
Cona. Portela. 609. F: 241.4817.
Creci 3826. (12. 14, 16) 2.54

(santo 
ahtòwo)

IANTO ANTÔNIO - Sebeuilo
Orlando. Vanda. pav. térreo, loia.
prédio da 6 pav». aaq. R. Nova.
c/160m*. 6 vltrin. portai aatalraa. 3
entradaa. cofre forte concreto,
arm., o porta aço 1.20x2.80.2 WC
compla. pé direito confortando ao-
braloja toda axtençlo. Cr$
160.000.000.00. Facilita. Infa. Av.
JoAo do Barroa. 834. Fa: 222.2622
. 222.2670 . 222.6673 a
222.2910. Creci 98 Reg. 73/83-
Plentlo aoa Domlngoa. (12 . 13 ,
14 . 16 . 17) 2.66

TOMtl - Vendo ótimo apto. am
pilotia, 2 garagena, aala p/2 ambe.
3 qtoa. (aulta) copa cot. armérioa
em cereleira. érea da serviço. •»!»-
vador. playground. ate. Tr. 231-
6014 Ceaaforte Imob. Ref. 462.
Diariamente (12. 14. 16. 17) 2.61

c
TAMARINEIRA

)
i - Dlv, lanç. Edf.

Benflca. localizado perto de tudo,
c/ entrega imediata, apto. c/ aia., c/
varanda, 02 qta. aoclala, WC aocial.
cot., érea de aarv.. dap. comp. p/
amp., inf. c/ Paulo Miranda. Fonea:
231.3666. 326.7600. 434 1817.
(18) 2.69

TAMAMNURA - Ret. PM-Ref
PM 431 - Dlv. Uaadoa Paulo Mi-
randa Vanda apto. c/2 qtoa. aala.
dap. p/ampregada. na Av. Nona c/-
pequeno aaldo no Econômico.
Pretlaçlo Cr$ 1S.000.00 Ugue
agora p/326-7600 - 231-3666 -

434-1689. (18) 2.69

TAMAMNIIRA - StbMIlo Or-
lando - Venda. ap.. prédio piiotii.
sl, 3 dorme., WC aocial. cor, deap..
érea aarv. Crf 3 milhões. Facilita.
Infe Av. Joio d» Birro», B3«. F«:

222.2622. 2222570, 222 2910,
222 5673. Cracl 98 Rag. 306/82.
Plantio aoa domlngoa. (12.13.14,
15, 17) 2.69 _____

TAMAMNIIRA - CNH. Vende
apt* na praça da Jaquelra aala. va-
randa, 3 qta. II aull WC aoc. cop.
co*. érea de aarv. e de empre 2
elevadores. Interfone. Todo flnan-

dado F 222 í«»3. C. 1158 112.
14, 17) 2.69

TAMAMNIIRA - Vdo apto co-
bertura. c/3 qtoa. al. L. varan.. cozi-
nha. depend, varandlo. Preço 8.5
milhôea facilitedoa em 12 meaea.
aceito carro a telaf. Tr. 222.6044.
Creci 3792. (12, 14, 17). 269

ÍÃMARINIIRA - Vlvanda vanda
epto. 13. térreo. R. Vleconde de
Abaeté. n» 36, c/3 quartoe. aala,
terraço. WC aocial. decoredo. copa.
cozinha, dep. empregada completa
Cr* 3.500 mil. Tr. 221-3222. (10,
12. 13. 14. 16) 2.69

c
TORRE

J

TORRI - Ref. PM 381. Repaaaa-
moa apto. em faae final de conatru-
çlo c/3 qtoa.. 2 varandas. 2 salaa.
elevador, andar alto totalmente
neacente ligue Dlv. Usados Paulo
Miranda. 231.3665. 326.7600 e
434.1689 (18) 2.61 

- PM-340. Excelente apto.
um p/ andar. 3 quartos (suite).
184ma. Maloraa Inf. d Paulo Ml-
randa fonaa 231.3655 a
326.7600. Plantôea dlérioe até aa
21 horaa. (18) 2.61 .

- Ref. PM 364 Div. Uaadoa
Paulo Miranda vende lindo apto
c/3 qtoa. (aulta) c/plao am cerl-
mica Brennand no melhor trecho
da Torre, perto de tudo. Poupança
facilitada. Assumir repeaae Ligue
23 1.3555 - 326.7600 a
434.1689. (18) 2 61.

I - Pm 340 Excelente apto.
Hum p/andei. 3 quartos (suite)
164171'. Melores inf. c/R#ulo Ml-
randa fonaa 231.3655 a
326.7600 Plantôea dlirloa até «a
21 horaa. (18) 2.61

TORRI - Dlv. Lane. Edf. Alameda
Nove Torre - Apt* c/aala. 3 qtos
co*., WC soc.d ap comp. p/emp.
Preço do lançamento. Infa. c/P Mi-
randa. fonea: 231-3556 - 326-
7600 - 434-1817. (18). 2.61.

- Barroa Correia - Vende
excelentea aptoa. no Edf. laruge c/-
aala em L. 3 qtoa. aoc. (aulta) c/-
ver., coz.. érea de aarv.. dep. em-
pregede. Infa. c/o corretor de P>en-
tio no local Av. Beira Rio n° 1059
ou p/Fone 231-6014 Creci 975
(17) 2.61

- Birros Correia - BC-334
- Vende Edf Paaaérgada Apt"
luxo. Av. Beira Rio c/aala p/2 am-
bientee 3 qtoa. (aulta) c/armério
amb. playground. Vlata panorlmica
nascente. Infa. p/Fone 231-6014
Creci 976 (17) 2 61

TORRI - R«L OU. Imob. C. dou-
veia vende (repaae). apto, c/2 qtoa.
sl. co*. WC. aoc. pilotia. érea de
aarv. latir. poup. V.200 mil a
comb. aceita carro, tal. proet. 21
mil. Tr. r. Gouveia de Barroa, 126
6. Vlata. <a: 231-6731. 231-2031
Cracl 3601. PI. aéba a doma. (12.
14. 16. 17) 2.61

Ceaaforte vende Dlv.
Lenç. Antônio J. 8otelho, aptoa. c/-
sale. 2,3 qtos,. coz. érea de aarv.
WC. aoc. elelv. ger. pilotia. tratar
231-6014, 341-6106. Creci
4266. (12. 14. 16. 17) 2.61

c
TORREÃO 

)

TORRlAO - Alberto Queiro*
vende apto térreo 2 terraçoa, aala
em mérmore. 2 quartos. WC aocial
c/chuvelro elétrico lavabo, co*.
dep. comp. emp. despense. ótima
éree de serviço, pequeno quintal,
todo gradeedo. lustres local p/-
carro. Crf 5000000,00. Infa. Rua
Alberto Wanderley. 44 ou pelo
fone 268-4776. Creci 3368. (17)
2.62

TORRlAO - Sebaatilo Orlando.
Venda, apt* Av. Agam. Magelhlaa-
220 m* c/2 eleva., and., vaeado.
faataa. 11 pava.. intarf., ger.. próp.
centrei, gés, grg.. subaolo. rec. 2 oi-
tóea, jardim, frontal c/lego ertif., c/-
var. ala 2 ambe.. 2 dormte. c/arma,
amba. (aulta) c/cloeed. 2 WC
compla., luxo. co*.. requipo. éree
aarv.. c/lav., dap. empreg. Crf 22
Milhóea. Facilita. Repeaae Banorte.
Infa. Av. Joio de Berroe. 834. Fa:
222.2622 . 222.2670 . 222.2910
. 222.6673 Cracl 98. Reg. 86/83-
Plentlo aos Domingos.! 12 . 13 ,
14 . 15 . 17) 2.62

I - Vendo exc. apto. var. 2
aelaa. 3 qtoa. aoc. (aulta). copa/-
cot., dep. empreg. 2 eleva. Sinal:
1.5 mil maneei 180 mil. Rua Conde
Ireié. Tr. 231 7477 Creci 4462
(10. 12. 14) 2 61

143 Imoh
C. Gouveia. Vend apt' c/2 qfa. al..
WC aoc.. dep empreg é.. aerv.,
hall. pilotia, var.. Pley-G. ent. colet
Repaeee. 2.600 mil a comb Preet.
56 mil. Tr. R. Gouveie de Berroe.
126 8. Vlata Fa: 231.6731
2312031 Creci. 3601 Plent Séb
e Dom. (12 14 .16 17) 2.61

» Inabi vende Edf. Tlnho-
rio apto. 101. I R. Joeé de Ho-
landa. 661 apto. c/3 qtoa c/arm.
cerejeira. Preço 11500 00000
por fac. flnanc. CEF. Entr. imediat
Tratar Inabi Av. Agamanon Mage-
Ihées 111 PABX 231-1194. ou
Av Gatúllo Vargaa 111 PAIX
231-1184. Creci 323. (17) 2.6

I - Alberto Ouetro* vende
apt* 2* ender. aaia. 3 quartos
eando 1 aulta. cor atuleiada até o

érea da eerviço.
alumínio Prédio pilotie
8 000000.00 faoUltedoe. Infa

tona: 269.4776 Crael-3356 1171
2.81

TORRlAO - Sebeatilo Orlando -
Vendemos Apto. 2 eleva., pilotia.
var.. aala 2 ambta.. 2 dormte.
c/arma. embts., 1 suite c/cloeed.
ver. 2 WC socieis. dep. empreg.,
grg. privativa CrS 17 milhóea. faci-
litamoa. Infa. Av. Joio de Berroa,
834 - Fonaa- 222-2522 - 222-
2570 - 222-2910 - 222-5673.
Cracl 98 Rag. 306/62 - Plantio
aoa domingos. (12,13, 14, 16,17)
2.62

( )

bebaetilo Orlando
Vandenwe. «Pt* R Pe AncMota
duplex cobertura 1* ale. 2 c/2
ambe • jenter. ver., dormt.. WC
compl. c/boa brinde* co* c/erme
Ura. érea aarv c/lav dap empreg

garagam 2 canoa. 2* aala In
c/lardirtaka 3 demita.. 1 aull
ctaaad. 2 WC compla. c/bo» brln-
dea todoa dom* c/ama. etnfce a
pião tabacow CrS
222 000.000 00-Facillta c/re-
peeee Econômico infa Av Joôo da
Barroa. 634 Fa: 222 2622
222 2670 . 222.2610 222 5673
Cracl 66 Rag 63/83 Plantio aot
Domlngoa 612 13 .14 15 171
2 81

- Antenor Uno vend.
emplo apt* 2 qt* a demala dap. Edf.
Mirante do Capibaribe próximo a
Av. Afònao Olindenae. Financie-
monto garantido Inf. 222.3946,
221.5196. Ref. (14, 16, 17) 2.64

vAriia - Inebl vende e fecllit. s/-
compra Ed. Cerejás Av. Afonao
Olindenae. 896 Ap. c/qte. Alcet.
coz érea serv. s/poup. c/epenas
51.419.00 de slnel e finenc. pela
gep. entr. imediet. Inabi. Av. Aga-
menon Magalhlea, 111 PABX
231.1194 ou Av. Gatúllo Vargas,
987 F. 429.2898 Creci 323. (17)
2.64

ÇIIKHSK 
HCAll)

CURADO - Recanto vende eperta-
manto eon|unto Cohab Curedo c/-
aale c/aala 2 quartos dependlncias
c/vérlos melhoramentos Cr|
3.600.00 menaala detelhee cons
Aguiar 622 - Fones. 326.1620.
326.8624. RG 199 (12. 14) 2.67

ILHA 00 LIITI - Vando aical.
ept'. pronto, c/01 qt aala. WC so-
ciai, cozinha, excelente localizaçlo.
Av. Manoel Borba. Inform. Antonio
Miranda Corret. Assoc. Rue 48.
468. Espinheiro. Fone: 231.2006.
Plentlo diério até 19 ha. (17) <

Quer comprar seu
apto. com praataçlo ao preço de
aluguel? Peulo Miranda vende.
Comprove. Ê só ligar para 434-
1689 ou 434-1817. (18). 2.87

IMRORTANTS - 0 Esc Imobl-
llério Paulo Mirande. eaté de plan-
tio permenente durante todoa os
dlea. inclueive aébadoa, domingos
a ferledoa. eté és 2lha. Anote o
aeu endereço: R. Carlos Porto Car-
relro. 190 Derby - Fonee: 231-
3656 (ramal 20 - Busca Automé-
tlce). 326-7600. 434-1817. (18).
2.67.

MIMANDO - Vdo. apto. pronto
p/morer ôtlme loceliz. c/03 qts
(aulte) aale empla copa/cor. de-
pend.. éree. geregem prédio de elto
pedrlo e fino ecebemt' excel. pre-
çoa financladoe próx. eo centro de
Cidade nunce hebltedoe inform. e
vendas Antônio Mirande Corret.
tssoc. rue 48, 468, Espinheiro.
one: 231-2006. (17) .

CASA AMARILA - Fernando
Oefonte. Alugo ótime ceaa. Eat.
Ubaiea, c/3 qtoa. 4 qtoa. aoc. 2
WC. aoc. co*. dam. dep. telf. CrS
124 mil inf. R. Navegentea. 2416 f:
326-0817. Rag. 207. (8. 10. 12.
14) 3.18

C 
C. FORTE 

)

CASA PORTS - Poço da Penele.
elugo duplex c/3 qtoa. cloaed. aale.
p/2 ambientee. codnha. mobillado
ou nlo. Preço 80 mil. Treter. F:
222 6044. Creci 3792. (12. 14,
17). 3.17

- Vendo excelente
epto. pronto c/01 (hum) quetr. WC
aoc.. aala e co*., e estacionamento
privativo excelente loceli*. Av. Me-
noel Borba. Informaç Antônio Mi-
randa Corret. Aeeoc. rue 48 468,
Espinheiro, fone: 231-2006. Platlo
até éa 19 h. Creci 23. (17/1

PAISSANDÚ - Vdo. ept* pronto.
03 qt*a (aulte). cope-co*.. depend..
prédio de ótimo pedrlo. Apt*
nunce hebitedo. loceli*. previl.
próx.. centro, B. Vlata, colég., su-
permerc.. etc. excel.. Preçoa a ft-
nane. Inform. 231.2006. Antonio
Mirande. Corret. Aeaoc. Creci 23.
(17) • s

PAULISTA - Ref. 147. Imob. C.
Gouveia repaae epto, térreo, du-
plex, c/2 qtoa. 2 WC aoc. al, cot.
érea de eerv. quintal. Jardim perto
do hoap. central de Peuliete. ein.
SOOmlI. a comb. preet. 27 mil. Tr.
R. Gouveia de Barroa, 126 B. Vlata
fa: 231-6731, 231-2031. Cracl
3601. PI. aébe e doma. (13, 14)
2.67

PAULISTA - Ref. 147 Imob. C.
Gouveie. Repeaae. apt*, térreo, du
plex c/2 qt*s. 2 WC aoc. al., cot.,
é.. aarv., quintal, jardim, perto do
Hosp. Centrei de Peulista. Sin. 800
mil e comb. Preat. 27 mil. Tr. R.
Gouveie de Berroa. 126 B. Vista.
Fa. 231.6731 . 231.2031. Creci
3601. Plent. Séb. a Dom. (12.14
16 . 17) 2.67

VINOf-M OU TROCA-M
apt" paquano na 6. Vlata ou 6. Via-
gam ótima caaa na Av. JoM Ruflno
3646 terreno próprio mec
46*50 prato baaa da 7 mlIMaa
também aceito telefone, cerro
como parte de pagemento. Infor
maçôaa 326-9944 - 326-6944
Cracl 1213 113-14-171 -

RMAALUGAR )

c
AFLITOS

3

AFLITOS - Nova Centro eluga
caaa c/2 ala. 3 qtoa. WC copa-coi
terraço, d. emp. grg. |erdlm, mérm.
luetree, érea de aer. RG. 1728 CrS
100.000. Tr. Pça do Derby. 109 ou
Ia: 222.5674-6097. 221.0743-
6885. PI. aoa aéb. a dom. II71 3.1

BOA VISTA - Atençlo Suape
Aluguéis aluge a edmlnletre o aeu
imóvel, enúncioe dlérioe, corretores
eopecleliiedoe cadastro rigoroso.
Trater é Rua 4 de Outubro. 141 no
Derby Fone: 231.6031. Plentlo
eébado e domingo (17) 3.9

APUTOS - Ref. 232. Imob. C.
Gouveia. Aluge. Excel, case p/co-
merc. (Av. Roaa e Silve) 6 al em
beixo e 4 al. em cime. 2 WC aoc.,
dep. completa, mala 1 galpão novo
etrée e estac. p/1 0 carroe, c/telef.
Tr. R. Gouveie de 8erroe. 126. 8.
Vlata Fa: 231-2031/ 231-6731.
Creci 3601. Plent. aéb. e dom. (12/
14/ 16/ 17) 3.1

APLITOS - Alugo exc realdéncia 4
qtoe. suite, nescente, oitôee livres,
lejeede. garagem p/10 cerroa e de-
meia dependénclaa com telefone
elugo p/ realdéncia ou coméroio
200.000.00 Tratar fonea: 222-
6210 a 222-5608. C. 3642. (12.
14. 17) 3.1.

( 
ARRUDA)

ARRUDA - Ref. 214. Imob. C.
Gouveie. Aluge. excel. ceaa c/2 al..
2 terraços. 3 qtoa.. WC aoc.. copa/-
cot., aaaoalho. ar cond. gradeeda.
garegem comerc. ou reaid. Tr. R.
Gouveia de 8erroa. 125. B. Viata.
Fa: 231-2031/ 231-6731. Creci
3601. Plant. aéb. a dom. (12/ 14/
16/17) 3 6

ARRUDA - Vivende aluge exce-
lente casa Rua daa Moçaa.
c/1.270mi éree construída, campo
de futebol iluminedo. Tr.
221.3222. (10. 12. 13. 14, 16).

( 
IEIERIIE 

)

Nova Centro aluga
caee c/sl. 2 qtos. soe levebo. cope-
cot terreço d empreg. gred jardim
RG 1721 aluguei. Cri 25 000 00

Pça do Derby 109 ou fa 222-
5674 222 5097 221-0743 221
5885. plantio aoa aéb. a dom (ft)
3.7

Canto da Terra. Av.
Mério Melo. 242. F: 231.1367.
231.1676. Aluge ótlme caea c/2
quartoa. 2 sslaa, terreço. garagam,
cotinha. WC aocial. por 36 mil.
Plentlo aoa aébedoe e domlngoa
até éa 13 ha. (14, 17) 3.7

( 
I. VIAtEM 

)

BOA VIASBM - Alugo caaea 3 e
4 qta, p/reeidéneie e Eec. Tr.
326.1601 3.8

B. VIASBM - Aiuga-ee 4 caaaa
duaa c/piacina p/reeldéncia preço
CrS 220 e 300 mil. Duee outrea p/-
rr. márcio pfero Cr9 360 a 460 mil
todea multo bem localltadas. Me-
lhores trechos 8. Vlegem meia In-
formaçôea 328-8944 - 328-8844
Creci 1213 (13-14-17) 3.8

Fernando De-
fonte. Alugo ceaa. R- Eng. Lauro
Borba, c/2 tarraçoa 3 Qtoa aoc.
aala 2 WC aoc. aulta. cor daap
dam dap. Crf 75 mil. Inf. Nava-

gantaa. 2415 I: 326-0*17. Rag
202 Cracl 446 I*. 10. 12. 1413.8

¦OA V1AMM - Barroa Uma. Alu-
gamoe ótima ceaa c/2 pevfs é Av.
loa Vlagam 16*2 tala 1 «na.
eulte. srmérioa. terreçoa dep.
p/empr. p/reekMncie ou comércio.
Tr. é Rua da Pelme. 2S6 3* and.
^316 Fonee: 224-2817 224-
2980 Creci 847. (12. 14. 17) 3 8

BOA VIABSM - Alugo ceee
lOOm Colégio Ste. Merie 2 pie-
nos 3 qtoa e/ver., (eulte) aale dep.
amp. interfone. conj Soulaverd
Soe Viegem. Nunce hebitedo.
Fone: 224-6881. (12. 14) 3 8

BOA VIABSM - Nove Sul elugo
caaa t/2 uM 2 qtoa. aoc. WC.

NO 466 aul Alugual Cr*
35 000.00 Tr A». Cona. Aguiar
1360 ou (: 126-0428 326-4280

PI aoa sébs a dome (17) 3.8

Nova Sul eluga
caaa c/2 ala. 2 qMa aoc WC aoc

RG 458-Sul. Alugual Cri
36 000.00. Tr. Av Cona Aguiar
1360 ou F: 3260428. 326 4280
Plentlo aos aéb. e dom (17) 3.8

( 
' 

)

BOA VISTA - Nova Centro aluga
caaa p/com. c/7 salaa. WC aoc. d.
empreg. grg. jerdlm RG 1720 alu-
qual Cr» 80000 00 Tr. Pca. do
Darbv. 109 ou Ia. 222-6674 222
6087 221-0743 221-5886 Plan-
tio aoa aéb. a dom. (17) ,3.9

BOA VISTA - Atençéo srs. pro
prletérios a Suape Aiuguéia aluga
adminiatre o aeu imóvel, enúncios
diérios. corretores especielitadoa.
cadeatro rigoroso. Trater e rue 4 de
Outubro, 141 fone 231-5031
plantio eébado. domingo. (17) 3.9

B. VISTA - Aklo Imôveie aluge ou
vende exc. ceee Av. Vlec. Suaaaune
c/3 WC eoc, c/3 alea. 8 qtoa, aoc,
érea aarv, copa/cot. dap comp
emp. oitôee livree. ecab. luxo 2 pev.
ter, prop med 12x33. c/SOOm1,
érea conat eluguel CrS 260.000.00
e vende CrS 23.000.000. Tr. fa:
241-0618. 241-0482. Creci 2660
pl. Av. Joio de Berroe, 1279. Eapi-
nhelro (13. 14, 17) 3.9

B. VISTA - Alugo p/com* ou re-
aid. caee 161 ma Pedro Henrique,
terreço. eala, 3 quart.. WC. cotinha.
dep- emp., geragem. Trater F: 224-
8832. Creci 1241. 3.8

CANDSIAS - Nova Sul aluge ceee ,
c/tel. ala. 3 qta aoc. WC aoc. 3
guarda-roupas, cops-coi terreço.
d. empreg. grg. gred. interf. cerlm. I
Iree de aerv.. RG. 466-Sul. Aluguel
CrS 80.000.00. Tr Av. Cona.
Aguiar. 1360. F: 3260428.
326.4280. Plant. aoa aéb. e dom
(17) 3.14

( 
C. AMARELA 

)

CAIA AMARILA - Atando Ira.
proprietárloe. a luapa Aiuguéia,
aluga a admlnlatra o aau Imóvel.
Anúncioe dlérioe, corretoree eepe-
cleliiedoa. cadastro rlgoroeo. Tra-
tar. É Rua 4 da Outubro. 141.
Derby. (17). 3.18

Atençlo 8re. pro-
prietérioe e Suape Aiuguéia, aluga
e edmlnletre o eeu imóvel, enún-
cios dlérioe, corretoree eapecialita-
doa. cedaatro. rlgoroeo. Trater. I
Rua 4 de Outubro. 141, Derby.
Fona: 231.6031. Plantio aébedo.e
domingo. (17). 3.17

- Sebastilo Or-
> - Aluga raa. r. 46 2 pava

rerec., 2 oltíai. c/tarr.. aala. 4
dorms 1 aulte. 2 WC compls
copa-cor. daap, 2 qtoa. WC. am-
preg.. Iree serv.. c/lav.. grg.. CrS 60
mil. Infa. Av. Joio do larroa. 634.
Fa: 222.2522. 222 2670
222.2810. 222.6873. Cracl 96
reg. 06/83- Plantio aoa domingos
(12. 13, 14. 16. 17) 3-26

( 
ESTÂNCIA 

*)

¦ITANCIA - Ral. 146. Imob. C.
Gouveie. Aluge. Na Av. Principal
p/flns comerc. ou reeld c/sl.. 3
qtos (1 suite). Terraço.' verende.
WC soo., é serv.. dep. empr.. gers
gem. preço s comb Tr. R. Gouveie
de Berros. 125. B. Vista Fs: 231-
2031/ 231-6731 Creci 3601
Plent. aéb. a dom. (12/14/16/17)
3-27

( 
BRAÇAS 

")

QRAÇAI - Atancio ara própria-
térios a Suape Aluguéis aluge e ed-
miniatra o aeu Imóvel, anúncios
diérios. corretores especlelltedos.
cedastro rigoroso. Tratar a rua 4 de
Outubro. 141 Derby fone 231-
5031 plentlo sébedo e domingo.
(17) 3.29 

BRAÇAS - Atençlo srs. proprie-
térios e Suspe Aluguéis aluga ad-
miniatra o seu imóvel enúncios
diérios corretores especialitadoa.
cadeatro rlgoroeo. tratar rue 4 da
Outubro. 141 Derby fone 231-
5031 plentlo aébado a domingo.
(17) 3.29

imingo. tifi. j.17 l ^

' I HIMOROMO - Sabaatllo 0

OLINDA - Siltlo Novo Vdo. caae 4
qtoe. 2 aalea. WC cot. terreço. oi-
tôee llvrea gradeeda Tr. f
224.3921. 3.44-AF

OLINDA CASA CAIADA - Aten-
çlo Srs. proprietérlos é Suspe AUi-
guéia aluge e admlnlatra aeu Imô-
vai. Anúncios dlérioe. corretoree
eapeclalitedoa. cadaaro rigoroso
Trater é Rue 4 de Outubro 141,
Fone: 231.6031. Plentlo aébado a
domingo (17) 3.44

OLINDA - Salgadinho. Imob. C
Gouveia. Aluga excelente casa (du-
plex) é poucos metros do Centro de
Convenções, c/sl. alestif jardim,
quintal. 3 qtos.. 2 WC soe., copa

. terraço, dep empr gerg Cr$
45 mil. Tratar R Gouveie de Bar
ros 125 B Vista Fs 231 2031
231-6731 Creci 3601 Plant sáb
e domg 114 16, 17) - 3.44

OLINDA JARDIM ATlANTICO
- Atençlo Srs proprietérloe é
Suape Aiuguéia aluge e edminlatra
o seu Imóvel. Anúncioe dlérioe. cor-
retorea aapecielltedoa cedestro rl-
goroso Tretar é Rua 4 de Outubro
141, Derby. Fon: 231.5031 Plan-
tio aébedo e domingo (17)3.44

OUMDA - Sr. Proprietérlos a
única empresa que trabalhe exclu-
aivamente c/aluguéis chega a
Olinda p/melhor servi-los. Novs
Imobiliária Av. G. Vargaa. 1780 ou
fa. 429-1696 429-3240 (1 7) 3 44

OLINDA Casa Caiada Nova
Norte, aluga casa 2 salas. 3 qtos
suite, guarda roupa emb., WC soe
copa cor. terr. varand dep em
preg. garag.. alcat assoa lustre,
área serv., bi. inox. RG. n° 1676.
aluguel Crf 150.000,00. Tratar Av
Getúlio Vargas. 1 780 f*
429 1696/3240 Plant Sáb e
Dom (17) 3 44

CAXAMA - Aluga-aa paquana
caaa- F: 227-1817. 3.18

^ 
c.imiversitAiiia 

)

C. UNIVIRIITARIA - Nova Can-
tro aluge ceaa p/com. c/tal. 4 ala. 3
qtos. suite. 2 WC soe. cope-cot. d.
empreg. grg. 2 ar cond. éree de
aerv. RG 1682 aluguel CrS
200.000.00. Tr. Pça. do Derby 109
ou fone 2225674 222-6097 221-
0743 221-5885. Plentlo eoe aéb.
e dorn. (17) 3.19

( 
CORDEIRO 

)

CORDSIRO - Nova Centro aluga
caaa c/3 ala. 7 qtoa. 3 WC. copa-
cot. terraço, vard. d. empr. grg.
grad. cerlm. luetree, Iraa da aarv.
RG. 1730 CrS 80.000. Tr. Pça do
Derby, 108 ou Fa: 222.8874-
8097, 221.0743-8886. PI.
aéb. a dom. (17) 3.21

CORDMRO - Atando Sra. pro-
prietérioe a Suape Aiuguéia aluga
a admlnlatra o aau Imóval, anún-
cloa diérloa, corretoree eepeclallte-
doe, cedaatro rlgoroeo. Tratar é Rua
4 da Outubro. 141. Oarby. Plantio
aébado o domingo, Fona:
231.6031. (17). 3.21

CORDSIRO - Berros Lime. Aluge-
mos ótima caaa é Rua Zenobio
Line. 171. c/ala. 3 qtra. t
raço a quintal. Tr. é Rua de Pelme.
295. 3* end. a/316. Fones: 224-
2617 224-2980. Cracl 647 112.
14, 17) 3-21.

CORDSIRO - Ref. 174 Imob. C.
Gouveia. Aluge ceaa c/2 al. 7 qt*a.
3 WC. soe. 2 terreçoa. dep. empr..
2 copa/cot.. 2 é aerv. gradeede, ge-
regem. CrS 80 mil. Tr. R. Gouveie
de 6arroa, 125, B. Vlata. Fa: 231-
2031/231 - 6731. Cracl 3601
Plant. séb e dom. (12. 14, 16. 17)
3.21

CORDSIRO - Nova Centro aluge
ceaa c/aale. 3 qtos.. WC soe. la-
vabo. copa-cot. terreço terreço, d.
emprag. grg. iardim moeaico. érea
de serv. RG 1636 eluguel CrS
46 000.00 tr. Pçe. do Derby 109
ou fs. 222-6674 222-6097 221-
0743 221-6886. Plentlo eoe séb
e dom. (17) 3.21

CORDEIRO Nove Centro aluga
casa c/2 aalea. 5 qtoa. 2 WC soe.
copa cot. d. empreg. grg. gred. ce-
rámica. ar cond. área de serv. RG
1549 aluguel Cr$ 100.000.00 Tr.
Pca. do Derby 109 ou fa. 222-
5674 222 6097 221 6885 plan-
tio aos sáb. e dom. (17) 3.,2i

CORDSIRO - Alugo ótime caaa
sito Rua Evaldo Altlno. 338 com
terraço gradeedo. aale grende. 3
qtoa. aoc.. dep. empregede Alu-
guel 55.000. Tr. 231-7477. Creci
4462. (10. 12, 14) 3.21

V

HIPODROMO - Sabaatllo Or-
lando alugamoa caee ter. 14x82
terr. lat. 3 salaa com garegem. 6
dormltôrioa. hall copa, terreço re-
falcftaa daap. rafalçíaa daap. gara-
gem copa-cotlnha. Crf.
160.000.000.00 Infa. Av. Joio da
Barroa. 834 222 2522 - 222 2670
- 222 222 2810 - 222 6673 Cracl
Creci 98 Reg. 37/82 Plentlo aoa
domingos (12. 13. 14. 16, 17)
330

Ç 
IBURA 

)

IBURA - Novs Centro aluga casa
c/sl. 3 qtos. WC soe., copa cot., grg
jardim, cerlmlre. Irea de aerv. RG
1529 - Alugual Cr» 35.000,00. Tr.
Pça. do Derby 109 ou Fs. 222-
6674 - 222-6087 - 221-0743 -

221-5885 - Plantio aoa séb. <
dom. (17) 3.31

( 
IMBIRIIEIRA 

)

IMRIRIRIIRA - Alugo linda caaa
com 2 terrenos, 03 terraçoa. 03 aa-
Ias. 04 quartos o 4 banheiros, fonte
luminoae. luatres a telefone, elu-

guel 180 mil. Tratar 339-1418,
339.3661. Av. Maac. do Moraea.
2314 Imblribeira. Crecl-487. (17)
'( 

**' 
)

c
DERBY

J

BOA VISTA - Vivende eluge caaa
c/2 pavlmentoa. Rua do Soeaego.
n* 555. fina comerclaia. Tr.
221.3222. (10. 12. 13. 14. 15).
39

BOA VISTA - Atençlo Srs. pro-
prietérioe. a Suape Aiuguéia, aluga
a admlnlatra o aau imóvel, enúcloe
dlérioe, corretoree eepeclalitadoe,
cadeatro rlgoroeo. Tratar, é R. 4 da
Outubro, 141. Fona: 231.5031.
Plentlo eébado e domingo. (17).
3.9

¦OA VISTA - Alugo caaa 2 pavl-
mentoe, 2 aalas, 4 quartos, varan-
daa. etc. Crf. 60.000.00 F. 231-
1496. (13. 17) 3.9

( 
C. GRANDE 

)

C. ORAMOS - Sitio Novo Ref. 227
Imob C Gouveia aluga excel casa
d sl. varanda, terraço. 2 qt*s. WC
soe. 2 dep. empr. cope-coz. gra-
daáda garegem. jerdim. Tr. R. Gou-
veie de Berros. 125 B Vists Fs:
231.2031. 231.6731 Creci 3601
plant. séb a dom. (12. 14. 16. 17)
3 13

CAMPO BRANDS - Alugo c/3
qfa. aale. cot. dep emp. terraço.
Rua Majeatade. 30 tr: 224-4414
3 13 (12.14)

CAMPO ORANDB Nova Centro
aluga casa c/3 sis 7 qtos 2 WC
soe copa. coz. d. empreg. grad
érea'da Wv "G 9'ugue' Of
180 000 00 tr Pca do Derby 109
ou fonea 222-5674 222 6097
221-0743 221-5885 plantio aos
sáb e dom (171 3 13

( 
CABSfIAS 

)

CANMIAI - Nova Sul. Aluga
caaa c/tal. ale. 3 qtoe. eoc WC aoc
3 guardae roupa» copa-cot ter-

carômlca. éraa de aarv RG. 486
aul. Alugual CrS 80 000.00 Tr Av
Cona. Aguiar. 1380 326-0428.
325-42SO Pl. aos sébs a doma
(17) 314

- Nova Sul Aluga
ceaa c/2 aalea. 4 qtoa. aoc. a/1
aulte. WC guarde roupa copa-cot
dap emprag grg. cerlmica. 3 ar
end éraa da eerv RG 506 aul Alu-
guel CrS 10000000 Tr Av Cona
Aguiar. 1360 326-0428. 326-
4280. PI. aoa aéba e doms (17)
3.14

Caee na beira mar
com 4 qtoe. aociaie (eulte) 2 WC
eociaie salea terr ecos dep empre-
geda e garegem duee frentes Alu-

pi «M CrS 150 000 00 Inferna"*"?
rom Esteio Maie Fonee 221 4788

222-5366 326-6466112 14
17) 3.14

Novs Sul - aluga
caaa c/2 ala. 4 qtoa aoca a/l aulta
WC eoc guerde-roupee copa cot
d emprag grg cerlm 3 er cond
éree de eerv Rg 506 Sul Aluguel
Cr» 100 000 00 Tr Av Cona
Aguiar 1360 325 0429 325
4280 Plent eos séb e dom 117)
3.14

DSRBV - Atençlo Srs. proprie-
térios, s Suspe Aluguéis slugs e
sdmlnlstrs o seu Imóvel. Anúncios
diérios, corretoree especlalliodos.
cadastro rigoroso. Trstar. R. 4 de
Outubro, 141. Derby. Fone:
231.6031. Plentlo sébsdo s do-
mlngo. (17). 3.22

DBRBV - Atençlo Srs. proprie-
térios s Suspe Aluguéis slugs e ed-
minlstrs o seu imóvel, enúncios
diérios. corretores especielitedos.
cedestro rigoroso, trstsr s rus 4 de
Outubro. 141 Derby fone 231-
5031 plentlo sébsdo s domingo.
(17) 3.22

DSRBV - Fernando Dafonte. Alugo
ceaa. trana. Guilherme Pinto, c/2
emplea aalee, 4 qtoa. aoc. c/arm. 3
WC. aoc. aulte. cot. 2 qtoa. p/em-
preg. grg. p/04 cerroa. CrS 220 mil.
Inf. Navegentea, 2415 f: 326
0817. Reg. 211. (9. 10. 42. 14)
3m22

(encruzilhada)

ENCRUZILHADA - Atençlo srs
proprietérlos a Suape Aluguéis
aluga a adminletre o seu imóvel,
anúncloa diérioa. corretores espe-
cialitados cadeatro rigoroeo. Trater
é Rua 4 de Outubro. 141 no Derby
Fone: 231 -5031. Plantio aébado e
domingo. 117) 3.24

INCRUIILHADA . Farnando Da
fonte Alugo caaa. próx. a Fermécie
dos Pobres c/2 salea. 4 qtoa aoc
c/arm. 2 WC. aoc. aulte. terreço.
coz. c/erm. dep. grg CrS 80
Inf. R. Nevegentea. 2416 f: 326-
0817 Reg. 212. Creci 446. (8. 10.
12. 14) 3.24

• - A Residenclual aluga case
c/02 qtoa aala. WC. aocial. dap
terreço. garagem. 01 qto. externo,

lardlm cod. 162 Cr» 40 000.00.
Treter R. doa Navegentea. 401 loja
7 8. Vlegem. Fa: 325-3206. 326-
6427 plantio sébs a doma. até 12
horaa. 3.33

ENCRUZILHADA ???
Imob C Gouveia Aluga excel. Caaa
c/telef sl.. terraço. 3 qtoa. (eendo

1 suite), er cond.. cope-cot belc.
inox. dep. empr.. éree serv.. gred.,
gerg. jardim outroa. CrS 70
Tratar R.Gouveia de Barros 125
evista Fs 231 2031 231-6731
Creci 3601 Plent sáb e domg
114 16 17) - 3 24

( 
ESPINHEIRO 

)

BSPINHBIRO - Aluge-ea eac.
ceee cent. comerciei R Hore. 886
c/20 aelaa. 4 WC. eetac p/40 car-
roe. érea 1 800m*. eev p/bancoe
cllnicea e flrmee Ode. porta f.
222 2027 Vigia. (13. 14. 17, 181.
3 26
ISPINHBIRO Vivende eluge
ceee n* 797. Av Roee e Silve, c/2
pevimentoe fine comercieie. Tr.
221-3222. (10. 12. 13. 14. 16)
326

BSPINHBIRO - Akio Imóveis
slugs exc caas na Av. Joôo da fl
roe. p/comerc. c/4 qtoa. eoc. ad* 2
suites, tdo c/arm. embut. 2 ela. 1
WC soe 1 terraço int copa/cot. 2
dep comp amp. éree eerv. garag.
p/6 carroe preço CrS 180.000.00
Tr. fs: 241-0616. 241-0482 Cred
2860 plant diér Av. Joôo da Bar-
roe. 1278. Eepinheiro. (13. 14. 17)
328

? -Ref 202 imob.C.
Gouveie Aluge excel ceee 2 pav
c/3 sl. 5 qtoe 2 WC eoc.. 6 torre-
ços cop/cot 2 dep empr gerg
p/3 autos jerdim teief estscione
mento P/10 cerroa Preço a comb
Tr R Gouveia de 8erros 125 8
Vista Fs 231 2031 231-6731
Creci 3601 Plent sáb e dom (12/
14 16 17) 326

- Alugo 40 mil. tode estu-
cede, 2 quertos. aale. terreço, quin-
tal. Tr. Rua Gregório Jr. 161 Cor-
deiro. (14, 16. 17) 3.21

( 
IPUTINBA 

)

IPUTIMA - Atancio Sra. pro-
prietérioe é Suape Aiuguéia aluga a
adminietra o aeu Imóvel. Anúncios
dlérioe, corretores especielitadoa,
cadeetro rigoroeo. Trater Rue 4 de
Outubro 141. Derby Fone:
231 6031. Plentlo sábado a do-
mlngo. (17) 3.34

IPUTINOA - Alugo caaa c/3 qfa.
sala. cot. dep. emp terraço, rua Lu-
litana. 136. Tr. 224-4414 1.34
(12,14)

IPUTINOA Nova Centro Aluga,
casa c/2 sis. 4 qt*s, suite. 3 WC
soe., copa-coz d. empreg . grg
cprlmica. área de serv . RG 1459
Alugual Cl 120.000.00 Ir Pca d
Derby. 109 ou fs 222.5674
222 6097 221 0743
221 5685. Plantio aos Sáb
Dom. (17) 3.34 

IPUTINOA - A 100 metroa da Av.
Caxangé aluga-ee fina reeldlncie 2

pavim. toda gredeede 6 qfa. Inter.
ext. 3 garagena. 80 mil. Nordeate

Empreendimentos Imobiliários.
Cracl 280. Fa: 221.2063.
221.2666. 3.34 

IPUTINBA Refs. 208/175
Imob. C. Gouveie. aluga duplex
Ref(208) c/2 SL. WC. aoc var.
cop/coz. á serv. grad. jardim Crf
40 mil. Outre Ref. (175) caae c/al.
4 Q. WC. soe. terraço, cop/coz. á.
serv. bale. inox. jardim, dep empr
Crf 40 mil. Tr. R. Gouveia de Bar-
ros 125. B Vista Fs:
231.2031/231 6731. Creci 3601
Plenta. sáb e dom (12 14. 16, 17)
334

Ç 
ITAMARACÁ 

)

ITAMARACA - Ral 236 Imob
C Gouveia. Aluga Caaa c/sala. 2
terraços. 3 qtos. (sendo 1 suite»,
WC soe., copa coz.. dep. empr .
bale. inox. área serv.. garagem, jar-
dim. Crf 60 mil. Tratar: R.Gouveia
do Barros. 125 - B.Vista. Fs' 231-
2031 231 6731 Creci 3601.
Plant. sáb. e dom. (14, 16, 17) -

335

C 
— 

)

JANOA - Elenco eluge ceee nova
nunca habitada c/tarreço. aale. 2
qtos. soe . um WCb soe., cope-coz..
e terreço de serv.. c/chuveiro de
preie e lavanderia. A caaa fica na R.
Altinho n* 46 caaa 06 do con|. Re-
aid. Jardim Planelto eese rua é
Tranev. da rua do depóaito da 8ra
silgés. Depois do S. Mercado Jóia
Aluguel 30 mil. Tratar fones: 221-
3348 231-1747. (10. 12. 14)

37__

JANOA - Nova Norte eluga casa
c/salaa 3 qtos., aulte. WC aoc..
copa-coz. dep empr gereg ierd.
gredea área serv bl inox. RG
052 Aluguel Crf 40000,00 Tret
Av Get Verges. 1780. F: 429-
1696 429-3240 1171 3 37

OLINDA - Alugo casa c/2 seles. 3
qts. sults. gsrsgsm ate F:
429.0171 (14) 3.44

OUNDA - J. Brasil - Nova Norte
eluga casa c/al.. 2 qtoa., WC.. copa-
cot., terraço, eatec. RG. 1629. Crf
25.000. Tr. Av. G. Vargaa. 1780 ou
Ia: 429.1696. 429 3240 PI aoa
aéb. a dom. (17) 3.44

OUNDA BAIRRO NOVO - Aten
çlo Srs. proprietários. A Suape
Alugueis aluga a admlnlatra o seu
Imóvel anuncloa diérioa. corretores
especializados, cadeetro rigoroso
Treter é Rua 4 de outubro. 141
Derby Fone: 231.5031 Plantio
aébado a domingo (17) 3.44

OLINDA - Caaa Calede - Nova
Norte eluga ceaa d 2 alaa. 3 qtos.
aulte, WC. guarde-roupa. copa-coz.
d. empreg. grg. gred. cerlm. mérm,
central géa, érea de aerv. RG. 060
- Crf 80.000 - Tr. Av. G. Vargas
1780 ou fs: 429-1696 429-3240
Pl. sos sáb e dom. 3 44.

(PARNAMIBUIlP)

PARNAMIRIM Nova Centro
aluga casa c/tel 4 qtos 2 WC soe
copa-coz. d. empreg. grg. cerfl
mica, assoalho, área de serv. RG
1719 aluguel Crf 130.000.00 tr
Pca do Derby 109 ou fs. 222-
5674 222 609/ 221 0743 221
5885 plantão aos sáb e dom. (17) j

( 
PAU AMARRO 

)

PAU AMARELO Norte aluga
casa com 3 salas. 5 quartos 5 sul-
tes, guarda-roupa. emb. copa-
cozinha, varanda, terraço, dep. de
empregada, quadra de esportes,
piscina, sauna, telefone, área de
aervico melhor casa de Pau Ama
relo reg. n'1 622 aluguel
250.000.00 Tr. Av Getúlio Vargas
1780 F 429 1696, 429.3240
Plantões sábados e domingos (17)
3.46

PIEDADE Arreofes aluga ótima
casa na Av Copacabana d 3 quar
toa sociais, terraço gradeado gar
copa coz. dep empregada, recen
temente pintada Aluguel Crf 56
nil Tratar c/ Arrecifes Pabx
325 1774 Arrecifes vende melhor
e maia rápido Creci 3579 (17. 4)
347

PIBDADE Fernando Dafonte
aluga casa beira mar antes d/l-
grejs. d 2 terraços 2 saias 5 qts
soe d srm varandas 3 WCs soe
suite, telefone Crf 280 mil p/ co-
merc ou resd. inf R Nsvegantes
2415 F 326 0617 Reg 208
Creci 446 (9 10 - 12 - 141 3 47

( 
** 

)

PINA - Fernsndo Dsforite Alugo
essa Av. Hercuiano Bandeira d-
terreço 5 selas 2 WC coz grg
Crf 100 mil Inf R Navegantes
2415 r 326-0617 Rtifl 213
Creci 446 19. 10 11 12 141 3 48

(" 
PRADO 

)

PRADO Ref 212 Imob C Gou-
veia. Aluga excel. casa p/comerc
ou resid. C/2 sl 3 terrsços var. 5
qtos. 2 g roup , 2 WC soe 3 dep.
empr cop/coz.. bale inox á serv
grad 4 garg jardim, 13 'ustres
preço a comb Tr. R Gouveia de .
Berros 125 B. Vists Fs 231-
2031/ 231 6731 Creci 3601
Plant sáb e dom. (12/14/16/17)
3.51

( 
ROSARINHO 

)

ROtARINMO - Alugamos na R
Caio Pereira, casa p/residéncia 3

qtos. sala jardim e pequeno quin
tal Tratar c/Celia pelo tel
231 2006 Aluguel Crf
65 000,00 117) 3 49

ROtARINMO Atancio Sra. pro
prietárlos a Suape aluguéis aluga e

administrs o seu imóvel, anúncios
diários corretores especializados
cadastro rigoroso. Tratar rua 4 de
Outubro. 141 no Derby Fone 231-
5031 plantão sábado e domingo
(17) 3.54

ROSARINHO Nova Centro
aluga casa c/tel. 2 sis 5 qtos. 2
WC soe copa coz. d. empreg grg
grad cerâmica, área de serv RG

1718 aluguel Cr» 150 000 00 tr
Pca do Derby 109oufs 222 5674

222 6097 221 0743 221 SB85
Plentlo aos sáb e dom 11 713.54

ROSARINHO Ref 184 Imob C
Gouveia Aluga casa p/comércio d-
telef 3 sl., 7 qtos 2 WC soe . 3 ter-
raços. cop/coz.. 2 dep empr é
serv , assoalho grad garg iardim

R. Gouveia de Barros 125 B
Vista Fs: 231 2031/ 231 6731
Creci 3001. Plant séb e dom (12/
14/ 16/ 17) 3 54

SANTO AMARO)

SANTO AMARO Nova Centro
aluga casa p/com. c/sl. 3 qtos. WC
soe copa coz.. terraço área de
sorv , b. inox RG 1526 Aluguel Crf
60 000.00. Tr do Derby 109 ou
Fs. 22-5674 222 6097 - 221-
0743 221 5885 Plantão aos
sáb e dom. (17) 3 57

( 
TAMARINEIRA 

)

TAMARINEIRA Sobaitllo Or
lando aluga residência 2 pavimen-
tos 2 500m' terreno 25*100 com
terreno 3 salas. 10 dormitórios ex
ternos 3 wc completos, cozinhe

com armários, lavanderia, gara-
gem eatacionemento servindo so-
bratudo pare clinica Crf. 260 mi-
ih&es infs Av Joéo da 6arroe. 834
Fs 222 2622 - 222-2570 - 222-
2610 a 222 5673 Creci 98 Reg.
02/82 Plentlo eos domingoe. (12.
13 14. 15 17) 3.60

TAMARINBIRA Nova Centro
aluga casa c/3 salas 4 qtos WC
soe isvabo copa-coz ciosed 6
terraços dep emprag grg.. grad
ce'ámica sinteco centrei gés.
área de serv RG 1579 eluguel
Crf 150 000 00 Tr Pçe do Derby
109 ou fs 222 5674 222 6097
2210743 2215885 Plantio
(171 .1 59

c
TORRE

J

PAU AMARBLO Refs
135/188. Imob. C. Gouveia eluga
casa (1351 c/sl, 3q.. WC.soc, cop/
coz., á. serv.. terraço, jardim. Crf
25 mil Outre Ref. (1881 c/sl 3q.
terraço, cop/coz.. dep. empr
serv., gred Iardim Crf 40 mil Tra
R. Gouveia de Barros, 125. B VistB
Fs: 231.2031/231 6731 Creci
3601. Plant. sáb e dom. (12 14
16, 17) 3 46

PAU AMARBLO - Sr. Proprieta
rio a única empraaa que trabalha
exclusivamente e/aluguéis chega a
Olinda p/melhor servi-lo Nova
Imobiliária. Av. G. Vargas. 1780 ou
fs: 429 1696, 429 3240. (17)
3.45

( )

PIBDADB - Nova Sul. Aluga casa
na 6. Mar, c/aala, 3 qto» aoc. a/l
aulte. WC. soe. cops-coz grg
mérm. taco, área de serv 24*50 de

érea RG 423 sul Aluguel Crf
170.000,00. Tr Av. Cons Aguiar.
1360 325-0429. 326 4280 PI

aos sábs a doms. (17) 3.47

PIBDADB - Nova Sul Aluga cass
c/tel. sala. 5 qtos. soe s/1 suite
WC. soe. guarda roupas, copa-coz
varanda, dep. empreg grg grad
cerlmica. área de serv RG 500
Sul. Aluguel Crf 110.000 00
Av. Cons. Aguisr. 1360 325-
0429 326 4280. Pl aos sábs e
doms. (17) 3.47

Há sempre uma nova
oportunidade para quem

deseja alugar, vender,
repassar, comprar e avaliar

seu imóvel. Procure

- Nova Norte aluga case
c/2 ais., 4 qtos. suite, cope-cot..
terreço. verende. d. emp
gred.. érss de serv. RG. 058. CrS
60 000. Tr. A». 0. Vargaa. 1760 ou
fs 429.1888. 429 3240 PI aos

. a dom. (17) 3 37

i - Proprietérloe e única
empreae que trebelhe excluaiva-
mente c/eluguéis chsge e Oiinde
p/melhor servi-toe. Nove Imotoi-

G. Vargas, 1780 ou fs
428-1888 428-3240 (17) 3 37

- Novs Norte aluga casa
c/ei. 3 qtos suite WC coz d emp
grg grad cerlm érea de aerv RG
052 Crf 40.000.00 Tr Av G
verges. 1780 ou Fs: 428-1686
429-3240 PI. aos Séb e Dom
(17) 3 37

( 
MAIALEMA 

)

Aluge-se esci.
I Tr. 227 0833 3.41

( 
»"» 

)

I OU NOA - Ouro Preto - Imob C -

I Gouveia aluga casa Ref 204 e/ei
I 2 qtos terraço WC soe lavabo

gred copa-coi.. jardim Crf 30
Tratar R Gouveia rte 6arros

125 B Vista Fs 231 2031 231
673*. Creci 3601 Plan» sáb

m 114 ie 17' 344

TORRB Aluga-ee casa. Tr 227-
3537 3 61

Ç 
nvmsos IQCAIS 

)

ALUDAMOS Seu imóval com
segurença da cadastro am qual-
quar local do Recife Trater R
Clube Náutico Capibaribe 27
s/1001 Prôx S Luiz. F 222 6044
Creci 3792 (12 14. 17), 3 67

CAMARAOISE Nova Centro
aluga casa c/3 ais 3 qt's. WC soe
copa coz grg grad cerémica.
área de serv. b granito RG 1571
Alugual Crf 30 000.00 Tr Pça do
Derby 109 ou fs: 222 5674 -
222 6097 221 0743
221 5885 Plantio sos Sab a
Dom (17) 3.67

CURADO Nova Centro aluga
casa sl. 3 qtos WC soe . copa coz..
terraço, dep empreg estac cerl-
mica taco áree de serv RG 1708

Aluguel Crf 25 000 00 Tr Pça
do Derby 109 ou Fones 222-5674

222 6097 221-0743 - 221-
5885 Plsntlo aos sáb e dom
(17) 3.67

ILHA DO LEITE Nova Centro
aluga casa c/tel. sl 5 qtoa. WC soe
copa-coz d empreg grad cerl-
mica área de serv RG 1717 alu-
guel Crf 80.00000 Tr. Pça do
Derby 109 ou fs 222 5674 222-
6097 221 0743 221 5885 Plan-
tão aos sáb e dom. (17) 3.67

MARIA FARINHA Nova Norte
alug. casa duplex. c/sala. 2 qtos..
suite. WC soe. 3 guarda-roupas
embut r.op-coz. varanda dep.
emp., área serv bl. inox. RG n'
051. Tr. Av. Get Vsrgaa. 1780.
Fon: 429-1696 Alug Crf
80 000 00 PI sáb dom (17) 3.87

M. PARINHA - Novs Norts slugs
esse dupl. c/sl.. 2 qtos. sults. WC..
3 guarda-roupas copa-coz.. ter-
raço. vard.. d. emp., áree de aerv.
RG 051 Crf 80.000 Tr. Av G.
Vargaa. 1780 ou fs: 429.1696.
429 3240. PI aoa sáb. a dom. (17)
3.67

MON6. FABRlCIO Nova Can-
tro. aluga caaa c/2sls.. 3 qtos WC
soe copa-coz . grg.. jardim, cerl-
mica área de serv b granito RG.
1711 aluguel Crf 40 000 00 Tr
Pca do Derby 109 ou f*
222 5674 222 6097 221 0743.
221.5885 Plantão aos Séb e
Dom. (17) 3 67

SÍTIO NOVO Nova Norte, aluga
casa c/sala 3 qtos Wc soe ter
raco. garagem, área serv., b. granit.
assoalho copa coz RG. 1854,
aluifuel Cr» 26 000,00 Tr A» Ga
túlio Vargas I Í80 t> 429.3240
1696 Plantão sáb. e dom. (17)

3 87

c

/^rnSIfii APARTAMENTOS \

BMAALUGM J

 I

AFLITOS

AFLITOS Aluge-se Apt» 202
Edf S Dumont Av. S. Dumont 319

224 4916 (19) 4 1

AFLITOS - A Residencial aluga
ótimo apto. c/aala. 03 qtos. OL
arma. embutidos. WC. soe cozi-
nha. desp. b. inox. áres de serviço,
dep emprag. sale alcatlfada, sin-
teco. pilotia, garagam, Cod. 180
Crf 50 000,00. Tratar Rua dos Na-
vegentes 401 loja 7 B. Viagem fa:
325 3205 326 8487 plantio
sébs e doms. 4.1

AFLITOS Procure nos pera alu-
gar o seu imAvel estamos cadas
trando clientes para casa e apt°
com encelente prest de serv Inf.
Nodje creci 1342 Rua Aurore 295
s/506 fone 231 5772 (12 14 16
17) 4 1

AFLITOS Nova Centro aluga ap
sl. 3 qtos WC soe. copa-coz. d.
irnipreg grg cerâmica olev área
de serv RG 1673 aluguel Crf
50 000 00 Tr Pca do Derby 109

fs ?n 5674 222 6097 221
0743 221 5885 plantão aos sáb e
dom (171 4 1

( 
1. VIA6EM 

)

SOA VIAOBM Nova Sul aluga
ap. c/sl.. 3 qtoa.. WC . copa-coz. d.
amp.. grg alnt. 2 alavs área da
aarv RG 508. Crf 80 000 Tr Av
Cons Aguisr. 1360 ou fs
325 4280. 325 0429 PI sos séb
a dom (17) 4 8

231.1179

2682307

PIBDADB - Fernando Dafonte
Alugo cass térrea, beira mar. c/3
aalas. 5 qtos. soe. 2 WC soe coz
dam dap. Crf 180 mil. Inf. R Na
vegantes. 2415 f: 326 0817 Reg
204 Creci 446 19 10 12. 14)
347

PIBDADB -Vislo atuga ótima
casa á 30 metros da Av Boa Via-

gem próximo ao hospitsl da Aero
náutica sala 4 qtos etc eluguel
IbU mu. TieUi fuu*» ?24 289?)
creci 129 (17) 3 44 

PIBDADB - Nova Sul aluga casa
na Av B. Mar c/sales 3 qtos soe
^1 suite. WC soe. copa-coz grg
mérm taco área de aarv 24x50m
de área. RG 423-Sul Aluguel Cr|
170 000 00. Tr. Av Cons Aguisr
1360 F: 325 0429 325 4280
Plant. aos sábados a dom (17)
3.47

PIBDADB - Vialo aluga ótimo
:aae é 30 metros ds Av B s Vis-

gam próximo so Hospital ds Aero
néutica sele. 4 qtos ste Aluguei
150 mil. Trstsr fona 224 2699
Creci 129 <171 3 47

PIBDADB - Nove Sul eluga essa
c/2 sis.. 3 qtos. suite. WC 3
guarde-roupss. cope-cot d empr
grg.. gred.. cerlm.. teco. éree de
eerv . plsclns. RG 471 Crf
75 000 Tr. Av Cons Aguisr 1360
ou fs 325.0428 326 4280 Pl
sos séb 117) 3.47

Arrocifes aluga e«c
eese com sala grande 3 qts 2 ter-
recos copa a coz terreno amplo
ajardinado e erborizado tode gra
deada demais dependências
Aluga-se com ou sem o teiefone
Tratar com Arrecifes PABX 325-
1774. Arrecifes vende mefhor e
mais rápido Creci 3578 117) 3 47

BOA VIAOBM - Nova Sul aluge
ep. c/sl. 2 qtos suite. WC cope-coz

amp grg pilotis. interf. elevs
áree de serv RG. 509 Crf 80 000
Tr. Av. Cons. Aguiar 1360 ou fs
325 4280. 325 0429 PI aos sáb
e dom (17) 4.8

BOA VIAOBM Nova Sul aluga
apt" com sala. 2 quartos sociais
WC social copa cozmha terraço
varanda dep de empregada gara
gem cerémice. sint área de ser
vico RG 480 Sul Aluguel Crf
50 000 00 Tr Av Cons Aguiar
1360 325 0429 325 4280 Plan
táos aos sábados e domingos 117)
4.8

BOA VIAOBM Mobilisdo beire
mar, 2 quartos, 60 mil F 325
2024 (14) 4 8

Nova Sul eluge casa
c/tel. seles 5 qtos soe c/1 suite
WC soe guarda-roupas cops-coz
vsrand d empreg grg grad ce

éree de serv RG 500-Sui
Alugual Cr» U0 000 00 Tr
Cons Aguisr 1380 F 325 0429
325 4280 Plent eos séb e dom
(17) 347

SOA VIAOBM Fernando Da
fonte alugo apto R Sideral, c/sala
3 qts soe. 2 WC soe suite, coz
dem dep pilotis novo Crf 65 mil

u Inf. R. Nínoydiil«». 24'5 F
326 0817 Req 121 Creo 446 19
10 12 14) 4 8

BOA VIAOEM Fernando De
fonte alugo apto Beira Mar de
frente c varanda sala ampla. 4
qts soe c/arm. 3 WC soe. 2 suites
copa coz e elevs interfone grg s/-
solo P'2 carros telefone Crf 280
mil tudo Inf R Navegantes 2415
F 326 081 1 Reg 102 19. 10 12.
14» 4 8

BOA VIAOEM Feriando De
fonte alugo apto prói ao Praia
Clube csala ampla 3 qts soe

rm 2 WC soe suite copa cot
dem dep pilts elevs reie*one
área útil 1 70m' Crf 1 35 mil tudo

R Navegantes 2415 F 326
081 7 Reg 105 '9 10 '2 14)4 8

BOA VIAOBM Fernando Da
fonte alugo apto R Navegentes
2439 r sala 2 qts soe WC soe
coz dem dep Crf 49 980 00
tudo Inf R Navegantes 2415 F
326 081 7 Reg 101 Creci 446 19
10 12 14) 4 8

SOA VIAOBM Ref 187 imob
C Gouveia Aluga apto csi 3 qt's

1 suite WC soe terraço var co
pa coz den empr bale inox intarf
asscaiho garagem vsoio iardim
Crf 70 mil Tr R Gpuveia de Ba'
ros 125 Boa Vsta Fs 231
2031 231 6731 Crec 3601
Píant sáb e dom (12 14 16 W1
4S

SOA VIAOBM - Fernando Da
fonte - Alugo apto 4° andar Av
Eng Domingos Ferre' s c telefone
c/saia 3 qtos soes WC soe coz
dem dep CrS 70 mil tudo tnf
NangantM 241S f 326 ofu
Req 107 '9 10 12 14)4 8

BOA VIAOBM Fernando Da-
fonte - Alugo apt' Beira Mar. d de-
frente, varanda, sala ampla. 3 qt's.
soe. d arm 2 WC. soe. suite, coz.
dem dep. grg s/solo. elevs. pilotis.
interfone. Crf 234. mil tudo. Inf. R.
Navegantes. 2415. F: 326-0817.
Reg 115(9 10 - 12 - 14) 4.8.

BOA VIAOBM Barros Lima
Alugamos otimo apt' 1* locaçlo á
Rua Júlio Ferreira de Melo. 381
apt' 703. c/salas, 03 qrta.. c/ar

ários. suite, varanda, dep
p/empr. Tr. é Rua da Palma. 295.

and s/316 Fones 224 2617.
224 2980 Creci 647 (12. 14, 17)
4 8

BOA VIAOBM Fernando Da-
fonte Filho Administraçlo da Bens
Alugo ótimo apt' R Antonio Fal-
do. próximo a praia, d sala.
quarto cozinha e WC soe estsc P/
autos bem ventilado CrS 35 mil
Tudo Inf R Navegantes. 2415. F:
326 081 7 reg 104 19 - 10 - 12

14) 4 8

BOA VIAOBM Fernando Da
fonte, alugo apto R. Roque Sales,
c/sala, 3 qts. soe. 2 WC soe. sulta.
varanda, coz. dem. dep. Crf 60 mil
tudo. Inf. R Navegantes. 2415. F.
326 0817 Reg 116 (9. 10. 12.
14) 4 8

BOA VIAOBM Fernando Da
fonte. Alugo ótimo apto. novo. 1*
locacêo R. F. Porto, c/varanda, 2
salas amplas 3 qts. soe. c/arm. 2
WC soe suite coz. dem dep pilo-

elevs interfone. Crf 135 mil
tudo Inf. R. Navegantes. 2415 F
326 081 7 Reg 109(9 10 12. 14
4 tí

BOA VIAOBM Fernando Da-
fonte Alugo apto R. Auguato Lins,

Ia de frente, 3 qts. soe. c/arm 2
WC soe suite. coz. dem dep pilo-
tis. Crf 76 mil. Inf. R Navegantes
F 326 0817 Reg 114 (9, 10, 12.

4i 4 8

BOA VIAOEM Fernando Da
fonte alugo apto Av. Eng. Domin-
gos Ferreira, c/varanda, sala ampla.
3 qts soe. c/arm 2 WC soe. suite,
coz dem dep pilotis, elevs. grg. s/
solo. interfone telefone. Crf 110
mil tudo Infs R Navegantes.
2415 F. 326 0817 Reg 111 (9.
10 12 14) 4 8

BOA VIAOBM Fernando Da
fonte Alugo apto 4° andar Av
Eng Domingos Ferreira c/telefona,
c/sala 3 qts. soe WC soe coz

i dep Crf 70 mil tudo. Inf. R
Navegantes, 2415 F 326 0817
Reg 107 19. 10 12 14) 4 8

BOA VIAOBM Fernando Da
fonte Alugo apto Av Eng Do-
mingos Ferreira c/varanda, sala
ampla. 3 qtos. soes. c/arm. 2 WCs
so^s. Suíte. cot. dam dep pilotis.
elevs grg ^aolo interfone tale-
fone. Crf 110 mil tudo Inf. R Na-
vegantes 2415 F 326 0617 Reg
111 (9 10 12 141 4 8

SOA VIAOBM Fernando Oa-
fonte Alugo apto R Sidersl. c/sele.
3 qtos soes 2 WCs soes sulta cot.
dem dep pilotis. novo CrS 65 mil

-tudo Inf. R Nsvegsntes. 2415 F
326 081 7 Reg 121 Creci 446 (9.
10 12 141 48

- Femenoo ue-
fonte - Alugo ept*. Av. Cone.
Aguier. tí eele. 3 qts soo., tí srm, 2 ,
WC aoc, aulta cot. dam dap. pilo-
tis. elevs telefone. CrS 82 mil
tudo. Inf. R: Nevegentee. 2416 f:
326-0817. Reg. 112. Creoi 448 (S
-10-14 14) 4J.

DOA VIAOBM - Femendo De-
fonte - Alugo ept*. R- Gesper R.
Costa d eele 2 qta eoc. WC aoc.
coz WC empreg. aatac p/ eutoe.
defrente 60 mil tudo inf R Neve-
gentes 2415 F: 328-0817. reg.
100 (8 - 10 - 12 - 14) 4.8.

BOA VIAOBM - Femendo De-
fonte - Alugo ept* Beire mer. de-
frente d varanda 2 seles. 4 qts.
soe. d varandas 2 WC soe. suite
cops coz 2 qts. q/ empreg eleve,
grg. d solo p/ 2 cerros. CrS 2 70 mil
tudo Inf Nsvegentes. 2416. F
326 0817 Reg 117 (8 - 10- 12
- 14) 4.8.

eluge epto. e/03 «toe. todoe
a/erms. oortlnee. suíte 02 eelee.
einteoedee. oorinhe, complete, dep.

cômodos. 02 WC. eoce. o/boa. 03
cbuvelroe. eiétrtooe, éree de sorv.

ootf. IM Cri !00.000.00 Tratar
rue doe Nevegentee. 401 loje 7 B.
Vlegem. fs: 326-3206 326-8427
Plentlo séb. s doms. sté 12 horse.
4.8

OOA VIAOBM - A I
eluge ótimo epto. c/tei. 03 qtos
sults. ssis 02 smbs vsrsnde. WC.
soeiel. cotinha éree de aerv dep
empreg. alcetlfe. eeeoelho. cod
167 CrS 100.000,00. Treter rue
doe Nevegentee. 401 lo|e 7 B Via-
gem Fa: 326-3206 326-8427.
Plantio aéb. e dome eté 12 horee
4.8

BOA VIAOBM Femendo De-
fonte - Alugo apto Beire Mar de
frente c/varanda sale ampla 4
qtos. soes c/erm 3.WCb aoes 2
suites cops cot. 2 elevs interfone.
grg s/solo p/2 carros, telefone CrS
280 mil tudo Inf R Nevegentee.
2415 F 326-0817 «Rog 102 (9
10 12 14) 4 8

BOA VIAOBM Fernando Da
fonte Alugo apto próx eo Preie
Ciube c/sele ampla. 3 qtoa aoes
c/arm 2 WCs soes suite copa cot.
dem dep pilts eleve telefona
área útil 170m* Crf 136 mil tudo
Inf R Navegentes. 2416 F 326-
081 7 Reg 105 <8. 10 12. 14)4 8

BOA VIAOBM Fernendo De-
?onje Alugo apto R Nevegentee
2439 eaaia 2 qtos soca WC soe
cot dam dep CrS 49 980 00
tudo Inf R Navegentea 2415 F
326-0817 Reg 101 Creci 446 18
10 12 14) 48

BOA VIAOBM Fernando De
fonte Aiugo.ôtimo epto novo 1*
loceelo R F Porto e/verende. 2
selas smpias 3 qtos soes c/erm
2 WCs soes suite cot dom dep
pilotis eleva interfone CrS 135
m.i tudo inf R Nsvegantes 2415
F 326 0617 Reg 109 '9 10 12
14 48

SECRETARIA UE

INDUSTRIA E COMEM »

JUNTA COMERCIAL DO

ESTADO DE PERNAMBUCO

INFORMATIVO

Documentos deapechedoe pele Junte Comerciei do Estedo
ie Pernambuco, em 04 de merço de 1983, publiceçèo pere fins
Io Artigo 40 do Decreto Federei de n9 57.661 de fevereiro de
966. C7C e l^ei Federei de n' 6.939 de 09 de Setembro de 1981

FIRMAS INDIVIDUAIS

REGISTROS - SUMÁRIOS

«10067737 a - IVIS JOSÉ DA SILVA, Rua Floriâno Paiioto
tf. 2' ander. sele 231, Sto. Antônio, Recife-PE; Cepitel Crf
£.000.000,00; Serviços de mio de obra Pinture; de limpcte de
tanques; compra e vende de materiaie de conetruçâo e outras
«tividades em conserveçAo e limpeze de piscinas.

2610067738 1-J.R.DA CUNHA - MERCEARIA. Preçe de
Bandeira s/n, Cibrazém, box 49, 50, Vitória de Sto. Ant&o-PE;
Capital Crf 500.000,00; Mercearia.

2610067739 0 - J. PIA FRANÇA VALENÇA, Av Eliza Cabral I
de Souza n° 541, Edf. Bom Jeeus, sala 28, Berro Novo Cermelo,
Camarajibe-PE; Comércio de confecções, tecidoe e bijouterias.

2610067740 3 JUAHKZ CARLOS DA SILVA, Prtçi Umatl
(touveia 215, Palmares-PE; Capital Crf 600.000,00; Hotel

2610067741 I - IVANILDO UNO ROSENDO. Ru> XV de No-
vembn» 119, Vicèncie-PE; Capital Crf 50.000,00; Mercearia.

2610067742 0 - EUZA GOMES TAVARES. Rua Antônio Pe-
dro da Silva s/n, Ouricuri-PE; Capital Crf 20.000,00; Comércio
varejista de lanches.

2610067743 8 IRACEMA MATTOS SOARES. Travessa Júlio
Bernardo 12, B. Vista, Recife-PE; Capital Crf 30.000,00; Ofi-
cina de consertoe de eutomóveis.

2610067744 6 - G. I. FARIAS, R. Joào Batista de Vasconcelos
76, Barreiros-PE; Capital Crf 1.000.000,00; Comércio etaca-
dista de bebidas, refrigerantes, inclusive águas minerais.

2610067745 4 RUBEM MANOEL CORREIA DA SILVA, Vile
Pedn» de Souza s/n, BR 408, Km 21, Sáo Lourenço da Mata
PE; Capital Crf 100.000,00; Comércio varejista de peças para
autoa, reparaçio de bateriae e radiadores.

•2610067746 2 - LUIZ VIEIRA DE LIMA. Av Minnel Gonçal
ves da Luz nu 634, Muatardinha, Recife-PE; Cepitel Crf
100.000,00; Comércio varejista de aves vivas e abatidas e ovoe,
atacado.

•2610067747 1 MARIA OLlVIA FRANCO DE OLIVEIRA. Av.
Manoel Borba, 237, B. Viata, Recife-PE; Capital Crf 50.000.00
Comércio e representações de eetrutures metálicas e prestação
de aerviçoe.

2610067748 9 - JOSÉ LUIZ BROL, Av. Cláudio Guei™ Leite,
3113, Janga, Paulista PE; Capital Crf 700.000,00; Churrasco-
ria; Tit. do Est. "CHURRASCARIA LAÇADOR"

2610067749 7 FLA VIO JOSE DE LIMA. Rue Vinte e Cinco de
Agosto s/n, Sáo José do Egito-PE; Capital Crf 400.000,00; Co-
mércio varejista de produtoe agropecuários.

2610067750 1 - SEVERINA LUCAS DOS SANTOS. Rua
Tupy. nu 324, Caruaru-PE; capital Crf 62.900,00; comércio va-
rejiata de confecções.

ANOTAÇÕES - SUMARIAS

2610012166 9 - J. GUSTAVO - COMBUSTÍVEL, eeubelecide
a Fazenda Papa Terra, BR-232, KM-188, Tacaimbô-PE; aber-
tura de uma filial á Rua SAo Miguel. 1428. Afogados-PE; com o
capital destacado de Crf 1.000.000,00, aob o NIRC 2690012781
5; aumento de capital para Crf 2.000.000,00.

2611X100409 3 JOSÉ PAUUNO DA SILVA, mudinçe do en-
dereço da sede, da Trav. Vigário Baatoa, 117, Centro, Pelmarea

PE., para a Av. Frei Canece, 74, Centro, Palmares-PE.

CANCELAMENTO - SUMARIO

2610052883 1 - EDMUNDO FRANCISCO DE SANTANA,
Rua Barào do Rio Branco, 961, Centro, Petrolina-PE.

C0NTRAT08 SOCIAIS

ARQUIVAMENTOS

2620028167 6 - ARMENGEL - ARMAZÉM DE ESTIVAS F.M
GERAL LTDA., Rua Tobiae Barreto, 363, Sio Joeé, Recife-
PE; capital Crf 2.000.000,00; comércio varejieta e etacadista
de estivas em geral.

26*20028168 4 - GITIRANA MODAS LTDA, Rue Delgado Pa-
raíao, 178-A, Cordeiro, Recife-PE: capital CrS 100.000,00; co-
mércio varejiata de artigoe de armarinho e confecção

2620028169 2 - SUPERMERCADO O FF.IRÀO LTDA. Rua
Vinte e Oito n» 30, Vila da Cohab, Cabo-PE; capital Crf
1.000.000,00; supermercadoe.

26200*28170 6 - CONFECÇÕES LILIAN LIMITADA, Rua
Ademar da Coeta Almeida, 51, 2" andar, apto. 201, B. Vista,
Recife-PE; cepital Crf 200.000,00; comercielitaçio de confec-
ções em gerei.
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

2690012776 9 - T. M. T. TRANSPORTES TERRESTRES
LTDA, sediada em Sio Paulo - SP; abertura de uma filial na
Rua Itajubá, 136, Imbiribeira, Recife- PE.

2690012777 7 - NEO LIFE COMÉRCIO E REPRESENTA-

ÇÒES LTDA, sediada em Sio Peulo; abertura de
uma filial na Estrade dos Remédios, 2066, Recife-PE.

2620005719 9 - COMERCIAL IMPORTADORA BOB'8
LTDA, sediada na Rue Maria Carolina, 88, loja 02 e 03, Boa
Viagem - Recife PE, eberture de ume filiei á Rue Pedre Cara-
puceiro, 777. PC-76, Boa Viagem. Recife-PE.. sob o NIRC
2690012778 5, com o cepital deatecado de Cr$ 100.000,00.

2820008236 9 - ALGOBRAS - ALGODOEIRA DO BRASIL
LTDA, sediada á Rua Siqueire Campos, 279, 9* ender, sele
909, Santo Antonio, Recife-PE; admissio e retirada de aôcioa;
alteração do objeto social, com a inclusão de novas atividades,
pasnando a ter e seguinte redação: "A sociedade tem como oh-

jetivo o comércio, exportação e importação de elgodão e seus
derivados, tais como fibrae, tecidos e linhos; tintes pere estam-
paria; confecções como roupas, artigos pare benho, cama e
mesa, produção e beneficia mento, industrielização de fios de
algodão e de seus sub-produtos"; e, eberture de ume filiei á Av.
Nunes Machado, 499 - D, Goiene-PE , com o capital deste
rado de Crf 1.000.000,00, eob o NIRC 2690012779 3.

2620023015 o - Pl CHIA LTDA.. eediada I Eatrada doe Remé
dioa, 77 e 79, Afogados, Recife-PE; altereçáo do objeto sociel
pera: comércio varejista com artigoe pere preeentes, bijoute-
rias. confecções e miudezas, e tembém industrie de confecção
de bolsas e sacoles em nylon e artigoe similares, alteração da
Denominação para: 

"PI CHIA COMERCIO E INDUSTRIA
LTDA".

2620000804 0 - T. C. L. TRANSPORTES DE CARGAS SER
VIÇOS F INSUMOS AGRlroLAS I.TTM. wdinde 4 F*'rert»
do Berbelho, 960, sele 07; Iputinga, Recife-PE; admissão de
sócios e alteração ne administração

2620000675 6 - BARÃO DE AMARAGI NEGÓCIOS E EM-
PRKENDIMENTOS LTDA. mudança do endereço de sede. de
Av. Dentes Berreto, 564. Eaf1 Inelmer, Recife-PE., pera a R.
Antonio Falcão, 1637, Boa Viagem, Recife-PE; admieeâoe reti-
rada de sócios; eltereçio na administração.

2620003115 7 COMERCIAL DE GE8S0 LTDA, aediada a
Rue Gilven Botelho, 51, Jardim Santa Rita. Olinda-PE; reti
rede de sócio e eltereçio na administração sociel

2620017399 7 - IMOSA LTDA. sediada no Cais de Santa Rita.
396. Sio Joeé, Recife-PE; arquivamento da Declaração de

revendedore exclusive doe produtoe de fsbricação da BRASI-
NOX BRASIL INOXIDÁVEIS S/A.

26900016517 - I. B. M. DO BRASIL - INDUSTRIA. MA«)UI-
NAS E SERVIÇOS, sedieda no Rio de Jeneiro - RJ., e com fi-
liei estebelecide á Av. Agamenon Megalhiee. 1180, Graças,
Recife-PE; aiquivamanto d* Deriareçàn de «aü«Md»di
máquinas de escrever elétricas marce IBM, com esferas de ti-
pos intercembiáveis e carro fixo.

2620007164 7 - UT1MRD - COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TfiCNlCA LTDA mudança do sndao^u da e«k, da Rua De-
sembargador Gób Cevalcanti, 3S4, Pamamirim. Recife-PE .
para a Eatrada daa Ubaiaa, 190. Parte leteral. Caea Amarela.
Recife-PE

2620016157 0 - FARMÁCIA ZONA SUL LTDA. eediada á Av.
Bernardo Vieira de Melo. 4198. loje 7. Jaboatio-PE; retirada e
admissão de sócios e alteração na adrainietraçio.

2620011780 9 - CASAS MARAJÁ ELETRÔNICA LTDA.. ¦
diade á Rua de Concórdia. 327. Sio Joeé, Recife-PE; aumento
de cepitel pera Crf 22.000 000.00

REGISTROS - SUMÁRIOS
3797 - W. HONG YU
4045 -JOSE C LA RINDO DOS SANTOS - COMERCIO

DF. ESTIVAS
0121 FLAVIO IGUAPE DE ALMEIDA <4> REGlAOV

FREDERICO COX C. L1N*
DIRETOR DO D R C



¦ C-8 DIÁRIO DE PERNAMBUCO  Recife, quinta-feira, 14 de abril de 1983 CLASSIFICADOS

EMPRESA

AUTO VIAÇÃO

PROGRESSO S.A.

Eacritório: Rua Lourenço da Silva, 34-Sio Joaé — Recife-fone: 224-
3055 PABX

PASSAGENS: TERMINAL RODOVIÁRIO DE STA RITA - Gtll
CHÊS 1, 2, 25, 26 e 27

Telefonei: 224-4546 e 224-0110
ENCOMENDAS: Rua daa Calçadaa, 416 - São Joaé - Recife -rone: 224-0056

LINHAS INTERESTADUAIS

CAMPINA GRANDE — Diariamente — 06:00 - 07:00 - 09:00 -11:00
13:00 -15:00 -17:00 executivo
19:00.

PAULO AFONSO — diariamente — 05:50- 17:50 - 21:00 v.
Petrolándia
22:10 -Leito - 23:10

PENEDO — diariamente — 16:30

ARAPIRACA — diariamente • 23:30

PÀO DE AÇÚCAR — diariamente - 04:20

MONTEIRO — diariamente -16:20

PRINCESA ISABEL — diariamente - 05:00

ARACAJÜ — diariamente - 23:00

LINHAS INTERMUNICIPAIS

iARANHUNS - diariamente - via BR 232 - 06:10 - 07:10 - 09:10
Opcional
11:10 - 13:40
15:10 - 17:10 Executivo
19:10 - 08:10 Aos sábados

iARANHUNS — diariamente-via Palmarei - 05:40 - 07:40 - 13:50 -

15:50

PETROLINA — diariamente-via Salgueiro - 01:40 - 06:00 - 11:20 -

14:01 - 21:00

PETROLINA — diariamente-via B. S. Fco. - 18:40-opcional
20:00
21:00 leito

ARCOVERDE — diariamente-via Pesqueira - 05:30 - 09:30 - 13:30

ARCOVERDE — diariamente-via B. Jardim- 07:30 - 11:30 - 15:30

SERRA TALHADA — diariamente - 23:50

SALGUEIRO - diariamente - 22:00 - 22:50

ARARIPINA — diariamente - 19:50 semi-expresao

20:30 leito tsexta-feira)

ITAPETIM — diariamente - 04:00

AFOGADOS INGAZEIRA — diariamente - 06:50 - 23:20 semi-

expresso

TABIRA — diariamente - 04:40 - 15:40

S. JOSE DO EGITO - diariamente - 10:40 - 21:40

SERTANIA — diariamente - 19:30 semi-expreaso via Pesqueira

BETÀNIA — diariamente - 07:50

FLORESTA — diariamente - 08:50

CUSTÓDIA — diariamente - 09:30

TRIUNFO — diariamente-via Carnaiba -12:20

BUIQUE — diariamente - 13:10

SÀO BENTO — diariamente - 14:40

AUTO VIAÇÃO

CRUZEIRO

K»crilorio HK 101. n IfMl. -Jardim Sã«» Paul»», time»
--Í4 471.V 251-11)42 Renfr

BARREIROS

Diariamente às 3:40 — 4:40 — 5:40 — 6:40 — 7;40
8:40 — 10:40 — 11:40 — 12:40 — 14:40 — 15:40 — 16:40 e 18:40

horaa
SAO JOSÉ DA COROA GRANDE

Diariamente: áa 5:10 — 9:10 — 3:10 — 17:10 horaa.
TAMANDARÊ

Diariamente áa 6:10 — 15:10 horaa

SIRINHAÊM
Diariamente às 7:10 — 14:10 horaa.

SANTO AMARO

Diariamente As 8:10 horas.

RIO FORMOSO

Diariamente às 10:10 horaa.

CAMELA

Diariamente ás 16:10 horas.

BARRA DE SIRINHAÊM

Diariamente às 16:10 horas «
IPOJUCA

Diariamente ás 17:25 horas.
CUCAU

Diariamente às 18:10 horas.

PRINCESA DO

AGRESTE

nu ,M"trll:JRu" 
do,,Gu,r#r,l,w ~ Caruaru - PU.FUial: Rua doa Pcacadorea. IS. Fone: 224.4M0.

NOSSOS HORÁRIOS

DIARIAMENTE:
RECIFE — TERESINA: 08:30; 17:30; 19:45; 20:30 e LEITO 20:15
hrs.
RECIFE — CRATO: 06:40; 10:15; 18:30; 19:15 e LEITO 20:00
hrs.
RECIFE — FLORIANO: 12:00; 15:30 hrs.
RECIFE - SAO LUIZ: 19:45; e 20:15 hrs. LEITO
RECIFE - IMPERATRIZ: 12:00 hrs.
RECIFE - JUAZEIRO(CE): 06:40; 10:15; 18:30; 19:15 e LEITO
20:00 hrs.

RECLAMAÇÕES PELOS TELEFONES EM RECIFE:

325-4125 - 326-3107 — 224-4660

RODOVIÁRIA

SÃO DOMINGOS

Rua Zeferiro Pinho, 910 Fone: M9-4844

PALMARU

Diariamente. 44 5 - 5 30 - 6 - 6:30 - 7 - 7 30 - 6 - 6 30 - 9 - 9 .10~ 
!í 

~ 
.'?2? 

~~!' ~12 30 ~13 ~13 30 -14 -14 30
« 

16 ~ " - 14 30 ~ " - 17 30 - '» -10 - - 1» 30 -
20 — 20:30 hora*

BBCADA
Dieriamegie. 4e 5 40 - 6 20 - 7 20 - 6 20 - 6 40 - 9 20 - 10 M

S3 
- 

83: K : 
',3.£ 

JT 
- - - 

":

corres
Diana mente, te S90 - 10 40 - 16 10 - II 10 horaa

CUCAO
Dianamanta áa 940 • lê 40 horas

CAMELEIRA
Diariamente, ás 9 10 — 17 30 horas

RIBCIRAO
Diahamente. As 17 40 horas.

CUPIM
Diariamente te < 90 e 12:10 horaa

JUHIMA
Dianamanta. ás 5 50 a 14:10 horas

PANBI.AI
Planamente, te 4 45 a 14 40 horaa

AGRSSTTM
Dianamanta. ás 13 40 horas

CATtNDC
Diariamente, ás 1:10 a 17 10 horas

PRIMAVERA
Diariamenu, te I SO a 19 90 horaa

AMARAGI
Dianamente. 4e 4 30 - 5 10 - 7 10 - 7 50 - 1090- 11 90- 12 90 -
USO - 16:.%» -- 17 90 horas

EXPRESSO 1002

Av. Mo ée Barras, 1994, ffsao: 221.1012
GnlcMe 31 e 34 de Terminal Reéevlárte te St' Mu.

LIMOEIRO

Diariamente ás 5 — 5,30 - tf - 6.40 — 7.20 - 7.45 - 6.40 - 9 -
9.20 - 10 - 10.15 - 11 - 11.20 - 11.45 - 12 - 12.20 - 12.45 - 13 -
13.10 - 13.40 - 14 - 14.20 - 14.40 - 15 - 15.40 - 15.50 - 16.20 -
16,40 - 17.20 - 17.40 - 16.10 t 19

Aos domingos ás 11,10 - 15,30 - 16.30* 16.45 horas

SALGADINHO

Diariamente, ás 6,20 — 10,40 a 15.20 horas

MACHADO

Diariamanta. ás 6 e 16 horas

JOAO ALFREDO

Disrisments, áa 16.10 horas

UMBURETANA

Diariamente ás 5,46 — 6,20 — 10,60 - 14,50 e 17 horaa

CARPINA

Diariamenu. aa 16.90 - 17,10 - 17.30 e 17,90 hora,

SIRMI

Diariamente, ás 6,50 — 10,40 — 14 a 15,10 horsa

BUENOS AIRES

Diariamente, áa 16,40 horsa

NAZARÉ DA MATA

Diariamenu, ásá — 5,30 — 6 - 6,30 — 7 - 7,30 - 6 — 6,30 — 9 —
•.30 - 10 - 10,30- II - 11,30- 12 - 12,30- 13 -- 13,30- 14 -

14,30 - 15 - 15,30 - 16 - 16,30 - 17 e 17,30 horss

ALIANÇA

Diariamente, a partir das 5 horss. ia meis em meia hora. até ás
16.30 horas

T. DO NORTE

Diariamente, ás 14,30 horas e sos sábados e domingos áa 5,10 horaa

Diariamente, te' 7.30 - t.30 - 11,30 - 13,30 e 19.30 horaa

SURUBIM

Diariamente, das 5,15 ás 17,30 horss. de meis em meis hors e ao*
domingos, ás 19,15 horaa.

RODOVIÁRIA

CARUARUENSE S/A

CARUARU: Rua Franciaco Joaquim, lêl - FONES: 721 4545 -

721.4122 - 721 2533 - Cia Pnrtal. *7
RECIFE: Rua Franciaco Pnrfírin, 122 - FONES: 2S1S3B4 - Ato-

RKCI R/CARUARU

Diariamente — 5.10. (.00. 6 30. 7 00. 7.10. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00. 11.10. 12.00. 13.00. 14 00. 15.00, 16 00.
17 00. 1600. lê 10. 19 00. 19 20. 20 00

Da 3* A eibadn — 8.30, 9 30, 10.20. 11.30, 13.10. 1.130. 14.30.
15.10. 16.30. 17.30. 17.40. 15 30

Aa V - 810. 7.30. 16.30
Aa O" - 18.40

> - 10.40. 1.1.10
i - 14 40. 17.40. 19.30. 30.40. 31.00

MCI R/GRAVATA,

IWatiaiainli - 7 40. 8.40. 10.40. 15.40. 17.30. 1*10
Da I* 4 aábado — 11.30. 14.40
Aaf- 1010

1*40

- 18.10
Da 3a * eáhaé» - » 40. 10.30. 18 30
Aaa toai—na - 30.30

'.¦ancaAoiAim-

- (.18. 18 50

Nápole? ^ran?porte e

Turismo

A». Jaaaalt Nahw». Ta» - Otoda: 43M883- 421-2U4I

NATAL

Diariamente (veiculo convencional) 06:00. 07 00. 09:00. 11:00.
13:00, J5:00, 17:00e 19:00(veiculoleito): 23 .'iO. 2*saábado 'veiculoasa
eutivu*. 11:00 — eiceto ás quinta feiràs Domingos (veiculo esecutivo)
23:00.

OfvIM)
09:2*1-'
|.Í:.K)'«
17:311

GOIANA

0B:(H» 07:00 07 M) OH:(H)
10:00 10 Kl 11:00 12:00
14:00 14:10 15:00 15 10
19:00 (diariain«*nle)

ARASSOIABA

OHMI
12 K»
10:00

IW-00
11:00
1050

Difriamente 06:00. 06:10. 06:30. 06:30. 07 30. 09:00. 10 30. 12 00.
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 16:30

CONDADO

Diariamente 06:00 - eicetn ms domingna

ITABAIANA

Diariamente. 17:88 ha

RODOVIÁRIA

BORBOREMA

. 118 - Ca
Eat. Badairtdrta: B4-I4W; Cana: «94-1644, 294-4166.

CHÁ DE ALEGRIA
Diariamente. 09:00 e 16:10

rSIRA-NOVA
Diawaments, 97:66, 06 45. 14 00 e 16 00
Sábados, domingos e segundas 06 30 e 12 09

VITORIA
Diariamente viagens de 20 em 20 minutos, s jwtfir das 06 00 até t
22 00

CAMOflM DE SAO FEUX
Sejvinrlee a «eatae. 06 30

aAO JOAQUIM DO MONTE
Segundas e sestas, 13 00
Terças, quartas, quintas, sábados e domingos 09 39 e l i 30

BONITO
Diariamente. 07 00, 10 20. 14 10 e 16 10

BARBA DE OUABIRARA
Diariamente (Via Urucu). 13 40
Diariam«nte 15 20

Os barárlaa acima sio fornecidos pelas respectivas emptesas

IOA VIAOIM - Novs Sul aluga
ap. c/asisa, 1 qto soe. WC soe.
copa-cor slnt. área de serv. RG
400-Sul. Aluguel Cr0 35 000.00
Tr. Av. Cons. Aguisr. 1360 ou F:
325.0426. 326.4260 Plant. sos
sáb. ee dom. (17) 4.8

•OA VIAOIM - Novs Sul slugs
apt* com sais. 3 qusrtos soclsis s/1
suite. WC socisl. gusrds roups-
codnhe. cops varanda. dsp de em-
pregada, garagem pilotis. gra-
deado. cerAmnica slcatlfs. eleva-
dor. área de serviço. RG 472 SUL
Aluguel Cr| 60 000,00 Tr. Av
Cons Aguisr. 1360 32 B 0429 326
4260 PIsntAo aos sébsdos s do-
mlngos (17) 4.8

90A VIAOIM - Fernando Da-
fonte - Alugo apto. R. Augusto
Lins. c/sala. de frente 3 qtos. soes.
c/srm. 2 WCs soes sults. co*, dam
dep. pilotis. Cr9 76 mil Inf. R. Na-
vegantea. F. 326-0617 Reg. 114
(9. 10. 13. 14) 4.8

90A VIAOIM - Novs Sul slugs
sp. c/si. 2 qtos. WC cops-coi. d.
smp. grg. subsolo, Intsrf cerim. 2
eleva, área de aerv. RG. 617 Cr6
60.000. Tr. Av. C. Aguisr. 1360 ou
fs: 326.4280, 326.0429. PI. aos
sáb. s dom. (17) 4.8

•OA VIAOIM - Novs Sul slugs
sp. c/2 sis. 3 qtos. sults, WC. 3
gusrds-roups. cops-coi. d. smp.
grg. pllot. Intsrf. cerlm. 2 elevs.
Aras de ssrv. RG. 618 Cr| 80.000.
Tr. Av. Cons. Aguir. 1360. ou fs:
326.4280, 326.0429. PI. sos sáb.
e dom. (17) 4.8

OOA VIAOIM - Arreclfss aluga
ótimo apto. c/2 dormlt. sala. WCb
socisl, dep. completa empreg.. área
serviço. Apto com tslsfons Av.
Cons. Aguiar. Con)unto ABC. Tratar
c/Arrecifee. PABX: 325-1774. Ar-
recifea 4 especializada na venda de
imôveia usados o terrenos. Creci
3679. (17) 4.8

SebsstIAo Or-
Isndo aluga. ap. Av. Cone. Aguiar.,
todo limpo, c/aala 2 amb. 2 amplos
dorms. 2 WC compl. corsa, coiinha
compl. área aerv. c/lav. grg. priv. pi-
lotis, tods sintekada. CrS 40 mil
Infs. Av. JoAo de Bsrros. 834 Fs.
222 5222. 222-2670 222-5673
• 222-2910 Creci 98 Reg. 07/83
PIsntAo sos domingos (12. 13. 14,
16. 17) 4.8

OOA VIAOIM - Novs Sul sluga
ap. c/al. 2 qtos. suite, WC oops-
co*. d. emp. grg. pllot. Intsrf. cs-
rAm. slsv. Arsa ds serv. RG. 614
Crf 80.000. Tr. Av. Cons. Aguisr,
1380 ou f,: 326.4280, 328.042*.
PI. sos sAb. e dom. (17) 4.8

OOA VIAOIM - Fsrnsndo Os-
fonts alugo apto. R. Roque Salea.
c/aala. 3 qtoa soe. 2 WCs suite vs-
rsnda. cot. dam. dsp. CrS 80 mil
tudo. Inf. R. Navsgsntss. 2416 F.
326-0817 Reg. 116 (9, 10, 12,
14) 4.8

®OA VIAOIM - Alugo spto. 3
qtos., ssls, dsp. smp. junto Embrs-
tal, R. Bandeira Filho. 155. Apto.
503. 112. 141 4.8

0. VIAOIM - Aluga-ae apt* da
coberturs c/6 qta., soe., 3 salsa 3
varandas, copa-coz., dep. amp.
compl.. gerador elev.. 3 garagens,
playground. wfeataa. Alugusl 200
mil + condomínio 300m do msr.
Tr: 341.3941/ 9778/ 9740. 4.8

OOA VIAOIM - Bslra Mar, alugo
apto. c/asls, 4 qtoa.. ate. Fons:
231-6798. (14. 17) 4.8

- Imob. SAo Paulo
- Aluga sxc apto ds 2 qtoa. aala em
cerAmlca em L. 2 slsv. No sdf. Ba-
rAo Leio 4B mil. Aluga ótimo apto
novo prôx C. Aguisr c/ 2 aslsa, var,

qtoa, aulte, c/ vsr, slsv. srm, In-
tsrf. 120 mil. Bsls coberturs c/ tsl.
prôx 0. Ferreira 160 mil. Exc spto
novo 6* and. Prôx JAo C. Ayraa 3
qtoa, aults. vsr, arm. intarf. Só 70
mil div. aptoa a coberturas c/ 2, 3,

a 6 qtos ds 46 a 300 mil. F: 326-
4244. 326-4388. (14, 17) 4.8.

OOA VIAOIM - Alg. Apt* c/3
qtoa.. aults, ssls. pilotis, slevador,
varands. depsndáncia de ampra-
gada. Próximo da praça. Area da
asrvlço. Isvsndaria. próximo ds co-
lágio s comárclo. Tratar: Edson
Mala. Fa: 326-1364, 328-4804. -
4.8

OOA VIAOIM - Apartamento
mobiliado por tsmporsda. quarto,
aala, coslnha. WC. pertinho da
praia, prAdlo familiar, Evaldo. Fona:
224 9033. (20) 4.8

OOA VIAOIM - Alugo apto. Bala.
3 qtoa, R. Padre Carapucalro c/pu
s/tsl. Tr. F. 326-7381 - 221-491B
(14, 18) 4.6-AF

OOA VIAOIM - Imob. C. Gou-
vala. aluga axcsl. apto. na Av.
Cona. Aguiar. Rsf. 240. c/tslsf. sl,
var, tsrraço. WC soe. 2 qtoa, g.
roup, copa cot. dsp. smpr. Arsa
asrv. intsrf. 2 slsva. pilotis, CrS 70
mil Tr. R. Gouveia da Barroa, 126
B. Vista Fa. 231-2031 -231-8731
Creci 3801. Plant. aAb a dom. (14.
16, 17) 4.8

OOA VIAOIM - Alugo apt*a 3
qta.. auita. c/Arms. Tal. Edf.
Acaiaca a Ana Paula 180 mil a 120
mil. Tr. 326.1801. 4.8.

0. VIAOIM - Kitlnet mobiliado.
Aluge-ee. F: 222-4162. Cred
1858. 4.8

O. VIAOIM - Aluga-aa apt* c/aala
ampla. 3 qta.. aoc.. aulte. WC. ao-
ciai, copa-cot., dep. empregada.
Aluguel 66 mil * condomínio, pró-
xlmo ao Shopping Cantar. Tr:
341.3941/ 9776/ 9740. 4.8

0. VIAOIM - Alugo apt* 308.
Edf. BarAo de Souta Leio, c/quarto,
asls, WC. aoc. s cotinha. alcati-
fado, pródlo c/elevador, prôx. ao
Col. St* Dumont. Tr. 341.8740. c/-
Gildo. 4.6

apto. Inf. 338-4686. 4.6

OOA VIAOIM - Alugo mobiliado.
fino apto. frente p/ o mar. F: 326-
1044. (14. 18. 17) 4.8.

OOA VIAOIM - Alugo apto Con-
aetheiro Aguiar. Edf. Senador, c/-
aala. 2 qtoa. copa. ate. 46 mil. Tr.
224.7862. (17) 4.6

OOA VIAOIM - Al. apto Av Do-
mlngoe Ferreira c/3 qtoa. aoc. ai.
co». WC aoc. dep. emp. CrS 60 mil.
Tr. f. 221 4869 4.8-AF

Mobiliado 1. 2
quartos por temporada F: 222
1170. 4.8

c
I. VISTA

0. VI9TA - Aluga-ae apt* c/mó-
vais Tr. F 231-3498 (14) 4.9

a. ViaTA - Aluge-a, ept* quem»
Ma. benti. «*„ A« M,noel Bofto,
>1 I. 222-1804 11*1 4 9

aOA VWTA - Aiuga-ee epf
Nue de União 863. de (rente 2 qi*,
Me dupla. WC Me:, com armtHo,.
48 mH. Nord,M, imareendlmen-
toe ImoMiarloa. Creci 280 h
221 2083. 221 2aaa 41

OOA WOTA - Alugo aptH Edf
tbeno com ae(a, quarto, we cot<-
nha. Rue da Aurora com Riechueio
PlentAo no local Tr. 221-1060
4J

OOA VIOTA - MobHiedoa por
tsmporeds com 1 quarto 326
2216 231-7899 46

OOA VtOTA - Atençáo Brs pro-

cedeatro rigoroso. Tratar A Rus 4
ds Outubro. 141 no Osrby For:
231.8031. PlsmBo

(17) 4.9

•• VIOTA - 9. viagam. Alugo
apto mob. p/fmo 1, 2. 3. P: 221-
0124. (13. 14. 18, 17) 49

OOA VIOTA - AtsncAo 9rt pro-
prtstSrtos s 9usps AmguSie atuga
e sdmlnlstrs o SOU lm6vol An«in-
cios dISrios. corrotoiss ssosciaUza-
dos. csdsstiu rigoroso Treter A
»ua 4 de Outubro 142 Derty
Fone 211 8031 Pl«nt4o

(17). 49

OOA VI9TA - AtsnçAo srs pro-
pristArk) s Suspe Aluguéis slugs s
adminlatra o aeu Imóvel Anúncioa
diários, corretores, sspecialifados.
cedeatro» rigoroso Tratar e r. 4 da
Outubro. 142 Derby fona 231-
6031. plantAo aAbado a domingo.
(17)4.8

OOA VI9TA - Atençáo 9ra. pro-
prletArioa a Suape Aluguáie aluga a
adminlatra o aeu Imóvel, enúnclos
diários, corretores sapecielltadoa,
csdsstro rigoroso Tratar s Rus 4
de Outubro, 141, no Derby- Fone:
231.8031. PIsntAo sAbado a do-
mlngo. (17). 4.8

(>OOA VI9TA - Por temporada,
bem mobiliedo Rua do Hoapicio.
148 70 mil. F: 221 6018. 112.
14)9) 4.9

O. VI9TA - Raf 226 Imob. C.
Gouveia aluga axcal. apt*. c/ aala. 1
quarto, sendo suite, d taco. coi. Tr.
R. Gouveia da Barros. 126 8. Viats
Fe: 231.2011. 231.8731 Cred
3601 plsnt. sAb s dom. (12. 14.
16. 17) 4.8

OOA VI9TA - Aluga-ae ept* c/-
móveis. Tratsr: 231-3499. - 4.8

OOOA V9ITA - Mobillsdo. 1.2
qusrtos por temporada F: 222
1170. 4.8

c
MINI

3

Nova Centro aluga ap
c/al. 2 qtoa. a/1 auita. WC spc , la-
vabo. copa-coz.. d. empreg. sstsc
jardim, márm., área da asrv.. b
inox. RG. 1710, aluguel CrS
46.000.00. Tr. Pça do Dsrby. 109
ou fa: '22.6*74, 222.8097.
221 0743. U1 Ó885. PlantAo aos
SAb. o Dom. (17) 4.10

c
CAJUEIRO

J

CAJUimO - Barroa Lima. Luga-
moa ótimo apt* A Av. Bebsribs.
Conj. Rssid. JoAo Paulo II. apt*
403. Bloco "A" 18. c/ala. 3 qrta.
coi, a banheiro Tr. A Rua da Palma.
296. 3* and. a/316. Fonss: 224-
2817. 224-2980. Creci 647 (12.
14. 17) 4.12.

c
C. BRANDI

3

C. ORANDI - Raf. 221 Imob. C.
Gouveia aluga axcal. apt*. c/ telef,
2 ai. 2 var. 3 terraçoa. 4 qt*a.
(sendo 2 aulte) 4 g. roupa. ar. cond.
WC aoc. g. estudo, dsp. smpr.
cops-cox. bale. inox. A. asrv, la-
vabo. grad, garg, Tr. R. Gou vaia de
Barroa. 126 B. VIstsFs: 231.2031.
231.6731 Creci 3801 plant. aáb a
dom. (12. 14. 18. 17) 4.13

CAMPO ORANDI - Nova Centro
aluga ap. c/2 aal. 2 qtoa. WC aoc.
copa coz. d. amprag. Aros ds ssrv.
RG 1722 siugusl CrS 60.000.00
tr Pçe. do Derby 109 ou te. 222-
5874 222-8097 221-0743 221-
5885. PIsntAo aoa sAb. a dom. (17)*
4.13

Ç 
CANPCIAS

A Residencial slugs
ótimo spto. c/pise. sauna. 03 qtoa.
aulte, 02 aalaa, varanda. WC. aoc.
copa-coz. b. duplo, em Inox. Area
de serv. gsragem cod. 161. CrS
100.000.00. Tratar R. doa Nave-
gantaa. 401 loja 7 8. Viagem. Fa:
326-3206. 326-8427. PlantAo
aAba a doma. 4.14

CANDBIAa - Ref. 211 Imob C.
Gouveia aluga excel. apt*. c/ aala. 3
qt*a. (sendo 1 aulte) terraço. WC
aoc. lavabo, dep. empr. cop-coz,
bale. inox, A. asrv. grsd. garagsm
CrS 46 mil Tr. R. Gouvois ds Bar-
roa. 125 B. Vlata Fs: 231.2031.
231.8731 Creci 3801 plent Ut> a
dom. (12. 14. 18. 17) 4.14

CANMIA9 - Fernando Fafonte -
Alugo apt*. Av. Castelo Branco, c/
varanda, aala. 3 qta aoc, 2 WC aoc.
auita. coz. dom dep. pilotis. CrS 56
mil tudo. Inf. R. Navegantea. 2415.
F: 326-0817 Reg. 110 Creci 446
19 - 10 - 12 - 141 4.14.

CAMOIIA9 - Barroa Lima. Aluga-
moa ótimo apt* I Av. Bernardo
Vieira da Maio. 6171. Ed. Sinfonia.
Apt* 302. c/aala. 3 qrta. aulte, ar-
mArioa embutidos copa. coz. dep.
p/empr. varanda a piacina Tr. A Rua
da Palma. 295. 3* and. a/318. Fo-
noa: 224-2817. 224-2980 Creci
647. (12. 14. 17) 4.14.

CANDBIAa - Ref 210 Imob C.
Gouveiá aluga axcal. apt*. c/ aala. 3
qt*a, WC aoc. dep. empr, copa-coz.
bale. inox. A. serv, lavabo. pilotis.
garag. intarf. aaaoalho CrS
60.000.00 Tr. R. Gouveia da 8ar-
ro>. 125 0. VIM, F,: 231 2031,
231.6731 Cracxi 3601 plant. slb e
dom. (12, 14, 18. 17) 4.14

CANOIIA9 - Alugo apto. total-
monta mobiliado. 9* andar,
lOOma. do mar. Tr. F. 326-4481.
(16) 4.14-AF.

8. Jangade. Nova
Sul aluga ap. c/al. 2 qtoa. WC
copa-coz. d. emp. Aree de aerv. RG.
812 CrS 28.000. Tr. Av. Cona.
Aguiar. 1380 ou fa: 32B.0429.
328.4280. PI. aoa aAb. o dom. (17)
4.14

_ - Nova Sul aluga ap.
c/2 ala. 3 qtoa aoc. a/1 aulte. WC
aoc. guarda-roupa, copa-coz. va-
randas. d. amprag. grg. pilotia. in-
terf. cerAm. mlrm elev. Area da
eerv. RS 492-Sul Aluguel Crt
70.000,00. Tr. Av. Cona. Aguiar,
1380 F 326 0429. 326.4280
Plant. aoa aAb. a dom. (17) 4.14

CANOIIA9 - Nova Sul slugs sp.
c/2 sis. 4 qtos soe. a/1 suite. WC
soe gusrds-roupss. copa-coz grg.
d. empreg. pilotis cerAm. mlrm
elev Ires da aerv. piacina. RG
502-Sul. Aluguel CrS 200 000.00
Tr. Av Cona. Aguiar. 1380 F:
3250429. 325.4280. Plant aos
sáb. a dom. (17) 4.14

CANOIIAO - Nova Sul aluga apt*
com 2 selas. 3 qusrtos socisis. 1
sults WC social, copa-cozinha dep.
da empregode. garagem pilotia.
aint.alcat. Aree da serviço RG 474
Sul Aluguel Cr|. 50 000.00 Tr. Av
Cun». Ayuiai. 1360 325 0429
3264280 PlantAo aoa aábados a

domlngoa (171 4.14

- Nova Sul aluge ap.
c/ala. 2 qtoa aoc. WC aoc copa-
coz. varanda, d. empreg. grg. alnt
alcet ant. colst. Arsa de serv. RG
412-Sul. Aluguel Crt 36 000 00
Tr Av. Cona. Aguiar. 1390 ou F:
328.0429. 326.4280 Plantáo sos
aáb. a dom (17) 4.14

Nova Sul aluga ap.
c/aelea. 2 qtoa aoc. a/1 aulte. WC
aoc. copa-coi verenda. d. empreg.
grg. pilotia. corám. alest áree de
serv. RG. 449-8ul. Aluguel Cr|
4000000 Tr. Av. Cons. Aguisr.
1380 ou f: 326.0428 326.4280
Plante aoa aáb. a dom. (17) 4.14

Apto 2 qtoa c/auita.
''parei da Av. F: 128-0817.4.14.

Fone: 221-6018 112. 141 4 14

P/temporade c/mó-
R Ste Lúcio 66 - Apto 802

»: 221-6018 (12. 14.) 414

CAWOtAO - Aluga-as apto Bsirs
Msr e/3 qtos.. etc Crf 110.00 mH.
Fone: 231-6799. (14. 171 4.14

( 
C.AUUKU 

)

CA0AAMA8ALA-âtMeln«M- ^awvao Wa.
l»oa< laia, lua. e luapo Alu«u4le.

ter A Rua 4 da Outubro. 141.
Osfbv (17). 4.18

Ref. 217.
Imob. C.Gouvsia. Aluga excel. ept*
2 pavf,. 1» Fev : cope-coi. eala.
WC. 2* Pev.: 2 qusrtos. 1 WC aoc.
Treter: R.Oouvele de 6arroe. 128 •
B.Viata. Fa: 231-2031, 231-6731.
Creci 3801. Plent. aáb. a dom. (18.
171 - 4.16

C. AMAR6LA - Rei. 217. Imob.
C. Gouveia. Aluga axcal. apto. 2
pav. 1* pav. copa/coz, sala. WC 2*
pev., 2 qusrtos, 1 WC soe. Tr. R.
Gouvsls da Barroa, 126. B. Viata.
Fa: 231-2031/ 231-6731. Creci
3801. Plant. aáb. a dom. (12/14/'
18/ 17) 4.18

CA9A AMAMLA - Imob. C.
Gouveia Aluga sxcel. apto. rsf. 239
c/sl, vsr, 2 qtos. WC soe. dsp.
smpr. cops cot. bale. inox. A ssrv.
gsrg. pilotis, Intorf. elev. Crf 48 mil
Tr. R. Gouvois ds Bsrros. 126 8.
Vists Fs. 231-2031 - 231-6731
Creci 3801. Plent. aAb a dom. (14.
16, 17) 4.16

( 
C. FORT! 

^

¦ AtençAo Brs. pro-
prietArlos, a Suape Aluguála, aluga
e adminlatra o asu imovsl, snúdoa
d"rkx, corretora, eepeclelliadoa,
cadaetro rlgoroeo. Treter I Rua 4
da Outubro, 141. Derbv. Fone:
231.B031. Plantáo aAbado a do-
mlngo. 117). 4.17

- Vlvenda aluga
apt* 103, Edf. Santo Eduardo. R.
Jorônimo do Albuquerque. "C" 2
quartos, sala, cozlnhs. WC. Tr.
221.3222. (10. 12. 13. 14. 16).
4.17

CA9A FORTI - Procure-nos para
alugar maia rápido o aeu imóvel.
Eatamos cadaatrando seu imóvel
com sxceianta prast. da aerviçoa.
Inf. Nodje Creci 1342 Rua da Au-
rate. 295 S/6606 tone 231-677Í.
(12 14 18 17) 4.17

(^¦UMKnsiTtolT)

c. UNivtaaiTAaiA - Nova Con-
tro aluga apt* c/al.. 2 qt*a, auita,
WC soe., 2 guarda-roupaa. copa-
coz., d. amprag.. grg. cerAmlca,
elev. área da aerv.. RG. 1617. Alu-
gual CrS 66.000.00 Tr. Pça do
Derby. 109 ou fa: 222.6674 -
222.6097 - 221.0743 -
221.5885. PlantAo aos SAb. e
Dom. (17) 4.19

c. uNiviaarrAaiA - no», cen-
tro aluga ap. c/al 3 qtoa. WC aoc.
guarda-roupa. copa. coz. d. am-
preg. grg. pilotia grad. taco ar.
cond. área de aerv. RG 1699 alu-
gual CrS 46.000.00 tr., Pça do
Derby 109 ou te. 222-5674 222-
6097 221-0743 221-588B plan-
tAo aos sAb. a dom. (17) 4.19

e. UNivtaaiTAaiA - Nova Can-
tro aluga cobertura c/tal. 2 ala. 3
qtoa. suite. 2 WC soe. lavabo. 3
guarda-roupaa. copa-coz. 3 torra-
çoa. d. empsg. grg. pilotia. cerA-
mica. intarf. Area de serv. RG 1707
aluguel CrS 180.000.00 tr. Pça. do
Derby 109 ou fa. 222-5674 222-
6097 221-0743 221-5885 plan-
tAo 117) 4.19

c. uNiviaairAaiA - Nova Con-
tro aluga ap. c/al. 3 qtoa. WC aoc.
lavabo. copa. coz. grg. pilotia. grad.
lustres, snt. colet. Ares ds serv. RG
1627 aluguel Crf 40.000.00. Tr.
Pça do Derby 109 ou fa. 222-
6874 222-6097 221-0743 221-
6885 plantAo aoa aAb. a dom. (17)
4.19

C. UNIViaaiTAaiA - Alugo dl-
verãos spt*s na Iputinga, C. Univer-
aitAria c/2 a 3 quartos, pronts an-
traga. Na faixa de 35 a 50 mil. Inf.
e/Valdir p/f. 227.0449 ou a R Eml-
lano Braga n* 16 Iputinga Creci
1769 (17)4.19

c
CORDEIRO

J
CORDIIRO - Barros Lima aluga-
mos ótimo apt* á Rua Cona* Sil-
veira e Souza 804 apt* 302 c/aala,
03 qrta, copa. coz. dep p/empr.
Prádio sob pilotis Tr. A Rua da
Palme, 296 3' end a/318 Fone,:
224.2617/ 224.2980 Cracl 647.
(12, 14. 17). 4.21

COODIIRO - AtençAo Srs. pro-
prletArioa A Suspe Aluguáis sluga e
edmlnlstrs o aeu Imóvel, anúncioa
dllrlo,. corretor», eap«clclli,do,.
cadastro rlgoroeo. Tratar a Rua 4
de Outubro. 141, Derby. Plantio
aAbado a domingo. Fona: 231-
6031 117). 4.21

C 
"»¦ 

)

AtençAo srs. proprie-
tArios s Suape Aluguáis sluga a ad-
mlnistrs o seu imóvel, snúncios
diários, corretores sspecisllzsdos.
csdsstro rigoroso. Trstsr s rua 4 de
Outubro, 141 Derby fone 231-
5031 PlantAo sábsdo e domingo.
(17) 4.22

(encruzilhada)

INCRUZIIMADA - Novs Centro,
aluga ap. duplex. c/sala. 3 qtoa. 2
WC soe., copa-coz.. 2 terraçoa.
dep empreg , grad. cerAmica. Area
do ssrv RG. 1724. siugusl CrS
50.000.00 Tr. Pça do Derby. 109
ou fs: 222 6674, 222.6097.
221.0743. 221 6886. PlantAo aoa
SAb. s Dom. (17) 4.24

INCRUIILNAOA - AtençAo ara
proprietArioa a Suape Aluguáis
aluga a adminlatra o seu imóvel,
anúncios dIArios. corretores espe-
cializados cadaetro rigoroso. Tratar
A Rua 4 de Outubro. 141 no Derby.
Fone: 231-5031. PlantAo aAbado o
domingo (17) 4.24

( 
ESPINNtmO

¦8PINHIIIIO - Atançlo própria-
tArioe a ASuapa Aluguála aluga a
adminlatra o aeu imóvel, anúncioa
dlArloa. corretores eapacializadoa.
cadastro rigoroso, trstsr rus 4 ds
Outubro, 141 no Oarby lona 231-
5031. plsntáo sAbado e domingos
(171 4.26

I9MNMIMO - AtençAo ara. pro-
prietArios a Suape Aluguáis aluga a
adminlatra o aeu imóvel, anúncioa
dlérloe. corretora, aapeclelliedoe.
cadastro rigoroao. tratar rua 4 de
Outubro. 141 Derby. tone 211
6031 plantáo
117) 4 26

IOPINMIMO - Sebastião
Oriando-Alugemoa excelente apt*
nunca habitedo. c/varandAo c/jerdi-
nsires. aeto 2 ambe.. 2 dorme, ao-
cieia (aulte). WC eociai.
dep. empreg.. Edf. c/quadre 1

eaune. ducha,
gem subeolo. alto R. BarAo de Ite-
merecA. 88 apt* 701. Infa. Av.
JoAo da larroa. 834. Fa:
222 2622. 222 2679. 222.2910.
222 6673 Creci 99 Reg RC/93
(12 13 14 16. 17) 4.26

nunca habitado. c/varand6o. e/Jer-
dineira. eale 2 ambe. 2 dorme. (1
aufte). WC aodoi. copa-coz dep.
empreg.. A. 9eráo da Itemereoá.
99. Edf. o/quadre eaporte. aeune.

igoa.ee-
TV/PM.

etevs.. CrS 90000.00 MS Av
Joáo de 9erroa. 934. Fa:
222.2822. 222.2870. 222 2910.
222 6873 Cred 89 reg. RC/93
(12. 13. 14. 16. 17) 4.26

OOMM9MO - Aluga ae apt* 09.
9. Cons Ponsts 394 2 qtos. ssls.
MC aaa.. derf uonmlalaa Cr» 40
mS Fons 241-1041 (9 ás 11 Rs.)
114) 4.29

( )

ORAÇA9 - AtsnçAo srs. propris-
tArios s Suspe Aluguáis sluga a ad-
mlnlatra o aeu Imóvel, anúncioa
diárioa. corretorea eapacializadoa.
cadaetro rigoroao. Tratar A rua 4 da

Outubro. 141 Derby fone 231-
6931- PlantAo aábado a domingo
(17) 4.29

tárioa a Suape Aluguála aluga a ad-
mlnlatra o aeu Imóvel, anúncios
diários, corretorea eapacializadoa.
cadaetro rigoroao. Tratar r. 4 de
Outubro. 141 Derby fone 231-
6011 plantio cabado a domingo
(17) 4.28

0RAÇA9 - Procure-nos para alu-
gar aeu Imóvel mala rápido. Eata-
moa cadaatrando cllentea, ofere-
condo excelontea Imóveis s ôtlms
prestaçAo de aervlço. Inf. Nodje
Emp. Creci 1342 Rua da Aurora
296 a/606 Fofte 231-6772 (12-
14-16-17) 4.28

0RAÇA8 - Barroa Lima - Aluga-
moa ótimo apt* A Rua da Amizade.
87. apt* 108, c/ela.. 3 qrta. ar-
mArioa. aulte. varands. cops-coz..
dsp. p/smpr. Tr. á Rua da Palma,
288, 3* and. a/318. Fonea:
224.2617. 2242880. Creci 847
(12. 14. 17). 4.29

( 
IMBIRIKIRA 

)

IMOIRIOIIRA - Aluga-ae ótimo
apto. Inf. 339-4999. 4.32

IMOmiOlIRA - Arrocifea aluga
ótima apt*. asls grande 3 qta, (um
auita) cozinha grande, Area aervlço,
dep. empregada. Aluguel CrS 40
mil Cruzelroa Trat. cj Arreclfes
Pabx 326.1774. Arrecifos á eape-
clalizada na venda da imóveis uss-
dos s terrenos. Creci 3679. (17. ¦»)
4.32

( 
lw» 

)

Nova Centro, aluga ap.
c/al. 2 qtoa. aoc.. WC aoc.. copa-
coz., varanda, eetac., cerAmica. b.
granito. RG. 1709. aluguel CrS
30.000.00. Tr. Pça. do Derby, 109
ou fa: 222.6874, 222.8097,
221.0743, 221.6986. PlantAo aoa
SAb. a Dom. 4.33. (17)

Nova Sul aluga ap. c/tel.
aalaa. 3 qtoa aoc. WC aoc. guarda-
roupaa. copa-coz. grad. eint. Aree
de aerv. RG. 505-Sul. Aluguel CrS
42.000,00. Tr. Av. Cona. Aguiar.
1380. F: 328.0429, 326.4280
PlantAo aoa aáb. a dom. (17) 4.33

IPOIP - Nova Sul aluga ap. c/aala.
3 qtoa aoc. WC aoc. guarda-roupa,
copa-coz. grad. alnt. Area da aerv.
RG. 505-Sul. Aluguel CrS
30.000.000. Tr. Av. Cona. Aguiar.
1380. F: 326.0429. 325.4280.
Plant. aoa aAb. a dom. (17) 4.33

( 
IPUTINGA 

)

IPUTIMOA - AtençAo Sa. própria-
tArloa A Suape Aluguála aluga a ad-
mlnlatra o aeu Imóvel. Anúncioa
diárioa, corretorea eapacializadoa,
cadaetro rigoroao. Treter Rua 4 da
Outubro 141, Derby Fone:
231.6031, Plentáo aábado a do-
mlngo. (17) 4.34

IFUTINOA - Aluga-ae ótimos
apto Tr. 326.0064. 4.34

( 
J.SÃO FAULü)

J. 0. PAULO - Alugo peq. ept*.
ceaal. F: 261.1804. CrS 20.000.
4.36

Aluga-ae apt*e. com 1.
2 qt*s. prádio novo, perto do mar
preço CrS a partir 26 mil. Nordoete
Emproondlmentea Imobiliários.
Cracl 280. Fa. 221.2061.
221.2688. 4.37

alANOA - laalea Alugs spt* c/3
qtos. suite, varanda, ala 2 amb.
naecento, 360 mta da pieta, parada
ônibua pilotia c/vaga garagem Pr.
46 mil controto de 1 ano. Inf. aeg.
aábado Fone 224-8108 (17) 4.37

JANOA - laaiaa aluga apt* beira
piata vlata p/mar, kltlnete 1* and.
Pr. 26 mil. Apto. kltlnete 300 mta.
da piata perto perada ônibua. Pr.
26 mil Infa. aeg/aáb. Fona:
224.9106 (17) 4.37

JANOA - Nova-Norte. Aluga, ept*
aala. 2 qt*e. WC aoc., lavb., copa-
coz.. 2 varand.. dep. empreg., alct..
cerAm. Area aerv., b. inox. RG.
1614. Aluguel. Crt 35.000.00. Trt.
Av. Gotulio Vargaa. 1780. fa:
429.1896 . 429.3240. PI. SAb a
Domg. (17) 4.37

Nova-Norte Aluga apt*
c/aala. 02 qt*e. WC aoc., cop-coz..
varand., dep. empreg.. grg.. alct.,
cerAm.. luat.. b. inox. RG n* 1690.
Aluguel CrS 35.000.00. Trt. Av.
Get. Vergas. 1780. Fa: 429.3240 .
429.1696. Plt. SAb. a Dom. (17)
4.37

JANOA - Sr propriotArio e única
empreee que trabalha exclua, c/aiu-
guáia chega a Olinda p/melhor aer-
viloe. Nova Imobiliária Av. G. Var-
gaa. 1780. Fa: 428-1688. 429-
3240. (17) 4.37.

Nova Norte eluga ap.
perto de preia c/aala. 3 qtoa. aulte.
WC soe., dep. empreg. versnd. pi-
lotis. garsg. áree serv. b. inox. elcet.
cerámice. márm . cope-coz.. RG. n*
1632. eiuguel CrS 50.000.00. Tre-
ter Av. Get. Verges. 1780 fs:
429.1696/3240. PI Sáb. s Dom
(17) 4.37

Nova Norte eluga ap.
aala. 2 qtoa. aulte. WC aoc.. copa
coz.. varand.. dep. emp.. cortinaa.
alcet. cerAm. garag. M. inox. RG
1692 Aluguel CrS 45.000.00. Trt.
Av. Get. Vergaa, 1780. F: 429-
3240. 429-1898. Pltôes sáb
domq. (17) 4.37

 Refa: 206-206 Imob. C.
Gou veie eluga apt*. ref. 206 e/ el.
var. 2 q. (1 ault) g. roup. WC aoc. 3
torreçoa, coz. bale. inox. dap. empr,
A. aerv. garg CrS 36 mil outro ref
208 c/ sl. var. 2 q, g. roup. WC aoc.
cop-coz. bale. inox. dep. empr. A.
aerv. pllot. ant. colet. jerdim. elev.
CrS 46 mil Tr. R. Gouveia de Bar-
roa. 128 8. Viata Fa: 231 2031.
231.8731 Creci 3801 plant aAba
oum. (U. )4, 18. W| 4.3;

JANOA - Barroa Correia - Aluga
apt* c/varende. aoie. 3 qtoa. aoc
(aulte). 2 WC aoc.. coz. a depen-
dánciee. Aluguel Crt 40 mil mala
condomínio. Infa. p/lone: 231'
8046. Cred 876. (17) - 4.37

IA PM A - Nona aluge apto. c/M,.
1 «toa. auita. WC aoc qto. roupa
emp dap. amp pHotle. grad. ye-
rende, slcst. n* 1881 Cr|
48.000.00 Trat. Av. Getúllo V»-
gaa. irao. F: 429-1898. 428-
1240. PI. MM e dome. 1171 4.37

Aluga apta «Ma 2
amb.. 2 qtoa. WC eodal. dap. emb..
28 mH. Tr. 224.7802. 1171 4.17

dap. amp Inf 222-0172. 414-
1874. Cracl 727. 112-141 4.17

sr: 2224)172.
414.1874. Cred 727.114. 18. 17,
19. 211 4.37

()

70 mH. i
R. Or 9srsrdo. 120 <
Fone. 221-9019. (12. 14) 4.41

Novo Centro aluga
ap. «W. I «uai anua. WC eapa oaa
» auaida napaa. «ar d emp n.
paot pan. etatr8n. certm ala»
«ree M aerv ft» 1729 Cr» 80.000
Tr Pçe do Derby. 108 eu Ia 222-
8874 8087 221-0741 5888 Pt
ooa eáb e dom. (17) 4.41

Nove Centro eluge
ap. c/aala, 3 qtoa., WC aoc. copa-
coz. varanda, d. empreg. taco Area
da aerv. RG 1728 aluguel CrS
60 000.00. Tr. Pce. do Derby 109
ou fa. 222-8874 222-8097 221-
6886 plantAo aoa aAb. a dom. (17)
*41

OLINDA
3

OLINDA - Casa Caiada - Nova
Norte aluga ap. aala 2 qtoa. WC
aoc.. lavabo. copa-coz.. tarreço.
dep. emp. pilotia, alcat. Aree aerv..
bi. inox. perto da praia. RG. 1663,
CrS 50.000,00. Tr. Av. Get Var-
gaa. 1780, fa: 429.3240/1896. PI.
Sáb. e Dom. (17) 4.44

OLINDA - Caaa Caiada - Nova
Norte aluga ap. aala 2 qtoa. WC
aoc.. lav.. copa-coz.. tarreço. dep.
empreg. pilotia. grad. alcat.. áree
aerv. Blc. inox. perto de preia. RG
n* 1852. aluguel CrS 50.000.00
trer Av. Get. Vergaa, 1780 fa:
429.1698/3240. PI. Sáb. a Dom.
(17) 4.44

OUNDA - Bairro Novo - Beira
Mar Nova Norte, tem excelente ap.
c/2 ala., 3 qtoa. auita. WC aoc.. 3
guarda-roupaa amb. varanda, dep.
empreg. garg., pilotis. subsolo, in-
terf. central gáa. eleva., área aerv..
box. deapena. armário, coz.. copa-
coz.. 2 piaa inox. 9* endar RG. n*
1841. CrS 100j000,00. Tr. Av.
Get. Vergaa. 1780 fa: 429.3240 ou
429.1896. (17) 4.44

OLINDA - Rio Doce - Nove Norte,
aluga ap. aala 2 amb.. 2 qtoa. copa-
coz.. varanda, dep. empreg. eatae..
cerAmica. eleat. luatre. área serv.
blc. inox. RG. n* 1639. aluguel CrS
40.000,00. Tratar Av. Get. Veigee.
1780 fe: 429.3240/1698. PI. Sáb.
e Dom. (17) 4.44

OUNDA - Jardim Atlântico. Nova
Norte. Aluga apto. 2 aalaa.. 2 qtoa..
WC eoc.. copa-coz.. varanda, dap.
coz.. pilotia. bl. Inox. área aerv al-
cat. 1* locaçAo RG 1701. CrS
40.000. Trat. Av. Get. Vargae.
1760. Fa: 429-1896. 429-3240.
Plt. aáb. domg. (17) 4.44 

OLINDA J. ATLÂNTICO - Nova
Norte. Aluga ap. c/al. 3 qtoa. aulte.
WC. copa. coz. cerAm. eleat. Aree
de aerv. RG. 066. CrS 40.000.00.
Tr. Av. G. Vargaa. 1780 ou Fa:
429-1698.429-3240. PI. aoa SAb.
a Dom. (17). 4.44.

OLINDA - Jardim AtlAntico. Nova
Norte, aluga ap. ssls. 2 qtos. WC
soe., copa-coz.. terreço, dep. em-
preg. eect.. alct.. cerAmica, Aree
aerv., bl. inox. RG. n* 1633. aluguel
CrS 40.000.00. Tret. Av. Get. Var-
gaa. 1780 fs: 429 3240/1696 PI.
SAb e Dom. (17) 4.44

Bultrins novo Norte
elugs spt* 1* locslizsçAo sala. 2
ambientea, eetecionamento áree
de serviço banheiro mármore reg.
1615 aluguel CrS. 30.000.00 Tre-
tar. Av. Getulio Vargaa. 1780 F:
429.3240. 429.1696 PlantAo
aábadoa a domingos (17) 4.44

OUNOA Bairro Novo - Beira
Mar. Nove Norte aluga ap. aala. 2
qtoa. WC soe., cops-coz., dep.
emp. teco, áree serv. RG. n* 1631
CrS 40.000.00. Tratar Av. Get.
Vargaa. 1780 Pi. Sáb. e Dom. (f:
429 1696 ou 429.3240, (17) 4.44

OLINDA - Jardim AtlAntico. Nova
Norte aluga ap.. aala. 2 qtoa.. aulte.
WC aoc.. 2 guardaa-roupaa emb..
cope-coz., varand. dep. empreg..
garg.. pilotia, cerAm. sint. alcat. aa-
aoa. Aroe eerv. bl. inox. RG. 1681.
Aluguel CrS 50.000.00. Trat. Av.
Get. Vergaa. 1780. PI. aáb. doming.
(17) 4.44

OUNDA - Caaa Caiade - Nova
Norte, eluge ep. aala. 1 quarto. WC
aoc., coz.. garagem, pilotia. alcat..
cerAmica. elevedor, Bl. inox. RG.
1680. eiuguel CrS 30.000.00 1*
locação perto de preie junto eo Ho-
tel 4 Rodas. tr. Av. Getúlio Vergee.
1780. fe: 429.1696/3240. (17)
4.44

OLINDA - Aluga-ae ótimo epto.
com eala, 3 qtoa. aoc. WC. aoc. co-
zinha. dep. p/ompreg. rua celçede.
Preço CrS 60.000.00. Infe. pelo
fone: 431-2968. (17) 4.44

OLINDA OIO DOCI - Nove Norte
eluga ep. c/al. 2 .qtoa. WC. copa
coz. varanda. cerAm. eleat. RG.
063. CrS 30 000.00 Tr Av G
Vargee. 1780 ou Fa: 429-1898
429-3240. PI. aos Sáb a 8Dom.
(17) 4.44

OLINDA - Sr. proprietário a única
empreaa que trebelhe exclua, c/alu-
guáia chega a Olinda p/melhor eer-
viloa. Nova Imobiliárie Av. G Ver-
gaa, 1780 ou Fa: 429-1696 429-
3240. (17) 4.44.

OLINDA Rio Doce. Nove Norte
eluge epto. eala, 2 qta., WC aoc..
cozinha, varand. balcAo Inox. elce-
tlf. RG. n* 063. CrS 30.000.00.
Tratar Av. Get. Vargaa. 1780. f:
429-3240. 429-1896. Plt. aáb.
dom. (17) 4.44

OLINDA - Rio Doce - Nove Norte
aluga epto. eala. 2 qtoa. WC aoc.
copa-coz. verende. dep. empreg.
pilotia. grg. áree de aerv interf. b.
inox, viata p/mar. perto de praia,
verende. RG. p» 1627. Aluguel Cr|
40.000,00. Tr. Av. Getúllo Vargaa
1780 I: 428-3240, 429-1686. PI.
rib, , dom,. 1171 4.44
OUNDA - Rio Doca. Nova Norte
,lug, apto. aele 2 qto,.. WC «oc
cop. coz.. verend., áree de aerv. 1*
locaçAo RG n* 1712 Crt
28.000.00. Trat. Av. Get. Vergee.
1780 F: 429-1696 a 429-1240.
Plt. a,b domg. 1171 4.44

OUNOA - Belrro Novo. Norte
Aluga apto. aala 3 qtoa. WC. aoc. 2
grg. roupa. amb. copa-coz. terreço.
dep. empreg. eatae. taco. luetree.
Area de aerv. b márm Rg. 1B87.
Aluguel Crt 40.000.00. Tret. Av.
Get Vargaa. 1780. F: 429-3240.
429-1896. PI. aába a doma. (17)
4.44

- Alugo Apt* no Jardim
Rio Doce perto da tudo. com 3
qtoa. (aulte). WC aoclel. 2 guarda-
roupae embutidoe. cope-cozinhe.

2 geragone no pilotia, Incluindo te-
iefono. 431-1674 (tr. no moomo).
(19) - 4.44

OUNOA - Rio Doce - Nove Norte'
eluge ept* c/al.. 1 qto.. dep. empr..
gra verende lerdtm cerâmico el-
cat.. Aree de aerv. RG-066. Crt
36.000.00. Treter: Av. Get. Vargae.
1790 ou fa: 429-1688.429-3240.
PI. aoa aába. o dom. 1171 - 4.41

A Suepe .
im;-

s4o Sr, proprietário,
Aluguála eluge e IH
imóvel anúncioa

Tratar a Mae 4 da outubro. 141
°e«>V - Fon: 211 8011. Plentlo

(17) 4.44

•UMA CA8A CAIAM-Aten-
«8o Sro. proprtetfrloe é luape Alu-
8* elupe a edmMetra aeu kn«-

Tratar a Nua 4 de Outubro 141,
Fona: 211.8011. Plant8o a

111714.44

OUMAJAMMATÜIlmea
- Atenção Ira. propi letai lue a
tuepe Ahggaie alaga e edmtmatie
o a^u Imóvel. Alua dMrtoe. correto-
roa owadaundo, cedeatro ripo-
noa. Tratar 8 *ue 4 da Outubre
141, Deftr Fona: 211.8011. Plan-

11714.44

Nana aluga a» o* 1 otae mim
**.. aapa-oae terreço. d. empr..
ar»., vard., coram , alcat.. ane da
eerv ao. 084. Crt 40.000. Tr. Av
O. Vargaa. 1780 ou *: 4281888.
428.1240. PI. aaa Mb. adam. 1171

Imob Lida Aluga Mmo apf ne Av
¦mp í

eala. varanda. 1 qtoa.
c/guerte-raupee. WC eocM copo
eoelnlie. geragem no aubeolo aree
dep p/ernp etc. br 222-4804
>21-0100 114, 171 4.44

9

I I AUTO VIACAO

EMPRESA CRUZEIRO

Kuril!trio MH KH. n 19II. -Iwdim Sa«« Paul", tone*.

_ 7 --4 471.> 251 (11)42 Recife

AUTO VIAgAO 
=T-

Diariamente as 3:40 — 4:40 — 6:40 — 6:40 — 7;40
8:40 — 10:40 — 11:40 — 12:40 — 14:40 — 15:40 — 16:40 e 18:40

PROGRESSO S.A. SAO JOSE DA COROA GRANDE

Diariamente: As 5:10 — 9:10 — 3:10 — 17:10 horaa.
TAMANDARE

^r't.?'i.°.LKua 
Lourent° da Silv«. 34-Sio Joe* - Recife-fone: 224- Diariamente to 8:10 - 15:10 horaa

3055 PABX SlRINHAfiM

PASSAGENS: TERMINAL RODOVIARIO DE STA RITA - OUT Diariamente 
aa 7:10 - 14:10 horaa.

CHES 1, 2, 25, 26 e 27 SANTO AMARO

_ , Diariamente 4a 8:10 horaa.
Telefonea: 224-4546 e 224-0110 BIn [npMn9nENCOMENDAS: Rua daa Calfadaa, 416 — Sio Joai — Recife —

Fone: 224-0056 Diariamente 4a 10:10 horaa.

CAMELA

LINHAS INTERE8TADUAI8 Diariamente i» 16:10 horaa.

BARRA DE SIRINHAEM
CAMPINA GRANDE - Diariamente - 06:00 - 07:00 - 09:00 -11:00 Diariamente 4a 16:10 horaa ,

13:00 -15:00 -17:00 executivo IPOJUCA

Diariamente as 17:25 horas.

PAULO AFONSO - diariamente - 05:50- 17:50 - 21:00 v. Diariamente 4a 18:10 horaa.
PetrolAndia —» ——
22:10 - Leito - 23:10 1 

^
PENEDO - ,8:30 PHINCESA 

DO
ARAPIRACA — diariamente - 23:30 AGRESTE

PAo DE AQDCAR — diariamente - 04:20 „„ Mjtrii: Rua doa Guararapea — Caruaru — PE
PUial: Rua doa PMndoraa. 16. Fone: 224.4M0. Radfc.

MONTEIRO — diariamente - 16:20 NOSSOS 
HORARIOS

PRINCESA ISABEL — diariamente - 05:00 DIARIAMENTE!

ARACAJO - diariamente - 23:00 RECIFE - TERESINA: 08:30; 17:30; 19:45; 20:30 e LEITO 20:15
hrs.

LINHAS INTERMUNICIPAIS RECIFE 
— CRATO: 06:40; 10:15; 18:30; 19:15 e LEITO 20:00

hrs.
RECIFE — FLORIANO: 12:00; 15:30 hrs.

iARANHUNS - diariamente - via BR 232 - 06:10 - 07:10 - 09:10 RECIFE - SAO LUIZ: 19:45; e 20:15 hrs. LEITO
Opcional RECIFE - IMPERATRIZ: 12:00 hra.
11:10 - 13:40 RECIFE — JUAZEIRO(CE): 06:40; 10:15; 18:30; 19:15 e LEITO
15:10 - 17:10 Executivo 20:00 hra.

19:10 - 08:10 Aoa aabadoa RECLAMAgOES 
PELOS TELEFONES EM RECIFE

iARANHUNS - diariamente-via Palmarea - 05:40 - 07:40 - 13:50 325.4126 
_ 326.3I07 _ 224.46fi()

PETROLINA — diariamente-via Salgueiro - 01:40 - 06:00 - 11:20 -

14:0t - 21:00 ___________________

PETROLINA — diariamente-via B. S. Fco. - 18:40-opcional
2000 EXPRESSO 1002
21:00 leito

ARCOVERDE — diariamente-via Pesqueira - 05:30 - 09:30 - 13:30 ^ 
Barrw I9M h* SIS f

ARCOVERDE — diariamente-via B. Jardim- 07:30 - 11:30 - 15:30 GwicM® .11 * M do Terminal IUtovi*rte 4* ***••

SERUA TALHADA — diariamente - 23:50
LIMOBIRO

SALGUEIRO — diariamente - 22:00 - 22:50 Diariamenu 
is 5 - 5,30 - tf - 6,40 - 7.20 - 7.45 - H.40 - » ~

ARARIPINA - diariamente . 19:50 aemi-expreaao »^-»*- »">«.» -»¦« - » -

20:30 leito tsexta-feira) — 
~ ^ ~ 1810 •

Aos domingoa as 11,10 - 15,30 - 10,30 e 10.45 horas

ITAPETIM — diariamente - 04:00 8ALGADINHO

AFOGADOS INGAZEIRA - diariamente - 06:50 - 23:20 semi- Disr.smenu, is 6,20 - 10,40 • 15.20 horas

MACHADO
expreaao _

Diariamente, 4, i a 16 horaa.
TABIRA — diariamente - 04:40 - 15:40 JOAO ALFREDO
8. JOSE DO EGITO — diariamente - 10:40 - 21:40 Diariamente, ,e 16,10 hora,
SERTANIA — diariamente - 19:30 aemi-expreaao via Pesqueira (JMBURBTANA

BETANIA — diariamente - 07:50 Diariamente. a, 5,46 — 6,20 — 10.60 — 14,60 a 17 hora,

FLORE8TA — diariamente - 08:50 CAEPINA

CUSTGDIA — diariamente - 09:30 Diariameiite. aa 16.60 - 17,10 - 17,30 e 17,60 hora,

TRIUNFO - diariamente-via Carnaiba -12:20 ,mUI
Diariamente. is 6,50 — 10,40 — 14 • 15,10 horaa

BUIQUE — diariamente - 13:10 BUKNOfl 
AIRES

SAO BENTO — diariamente - 14:40 Diariameiite. a, 16,40 hone

NAZAM DA MATA

DiariamtnU, i»5 — 5,30 — 6 — 6.30 — 7 - 7,30 - 0 — 0,30 — 9 —
———_____9.30 - 10 - 10,30 - 11 - 11,30 - 12 - 12,30 - 13 -- 13,30 - 14 -

14,30 - 15 - 15,30 - 10 - 10,30 - 17 • 17,30 horas'————————_____ ALIANCA

ROr>QVT ARIA Dianamtnta, 
a partir das 5 horaa. ia maia am maia hora. ati ia

SAO DOMINGO T. 
DO Nom

Diariamente, 4a 14,30 horaa a aoa e4b*doa e domingoa 4a 5,10 horaa

vmriwiM

Rua Zeferlro Pinho. 910 - Fone: 3.19-4844 Diariamente. ae'7.30 - 9,30 - 11,30 - 13,30 e 15.30 horaa
—— atmuMM

Diariamente, daa 6,15 a, 17,30 horaa, de meia em maia hora e aoa,

PALMARES domingoa, 4a II.IS Korea

Diariamente. aeS -5:30 - 6 - 6:30 - 7 - 7 30-a-630-»-»M
10 - 10:30 - 11 - 11:30 - I] - 1J 30 - 13 - 13 30 - 14 - 14 »'» - - W - » 30 - 17 - 17 30 - 16 -16:30 - 19 - 19 30 ^

20 — 20. 30 horaa

Diariamente. 4e 5 40 - 6 J0 - 7 30^*6 » - 6 40 - 9 JO - in _ - , _ NATUR

lit 
~!, 

S : iiS i 
'.IS 

J.3.80 
- M - •»» - »¦ 2 Napoles Transporte e

Diariamente. 4a I SO - IO W^VhT- 16 10 horaa TllriSIllO
CUCAO A*, taviln Nabvn. TIN - OUada: 426-2101 42S-2IMI.

Diana mant« ia 9 40 • 10 40 horaa
GAMELEIRA NATAL

Diariamanta. is 9 10 — 17.30 horaa
RIRRIRAO Dfanamania Ivalculo convanckmal) 00:00. 07 00. 09:00, 11:00.

Diahamente. ia 17 40 horas 13 00, 45:00,17:00a 19:00(vaiculokito) 23 \0.2*a>ibado(vairuloaBa

Diariamanta ia 0 SO a 12 10 hoST'^ Sf'oT*' 
" °° Dom.nfoa (va,culo.»acut.vo|

JUREMA
Dianamanta. ia 5 50 • 14:10 horas OOIANA

'iianamente. aa 4 45 a 14:40 horu" m™ n7::*' m m

AGRUn-JA 09 MMW 10:11 H im I2'«» 12:'*l |:W«I

Diariaaeate. 4a 13:40 horaa. «**'• •«» 
, 

««!:» "V" W W

CATCNDE I7:.9I 19:110 Iniariamenle).

Diariamente. 4a (:10 a 1710 horaa ARA8BOIABA
PMHAVBRA

Diana menu, aa 9:50a 15 50 horaa Dianamanta 06:00. 06:10, 06:30, na:30. 07:30, 09:00. 10 30, 12:00,
AMARAOI 13:30, 44:39, 15:30. 16:30. 17:30, 16:30

Dwnamenu, 4e 4 30 - 6 10 - 7 10 - 7 50 - 10 50 - 11 50- 12 50 -
14 80 — I6:»| -- 17 90 horaa CONDADO

Diariamente 06:00 - eaceto aoa dominra

1TARAIANA

RODOVlARIA

CARUARUENSE S/A

CARUARU: Rua Franciaco Joaquim, IS1 - TONES 721 4548 # 
_

721.4122 - 721 2533 - Cm Pnatal. 17 RODOVlARIA
RECIFE: Rua Franc wen Porfirio, 122 - FONES 2515394 - Afo

BO* BORBOREMA

RRCIfB/CABUASlI
Rw Raa4lla Cliaalraa, 179 — Ca— Amareta — Ma: M9-4in

DiariamtnU — 5.10, 6.00, 6 .10. 7.00. 7.10. *.00. 9.00. 10.00. e MMM9; Eat. Ra<a«l4rla: B4-I4T9: Carga: B4-I646, BMI96.
11.00. 11.10. 12.00. 13 00. 14 00. 15.00. It.On. J Ma JL. _
17.00. IS.00. IS 20. 1900. It 20. 20 00 M ALEOWA

Diariamanta 09 00 a 10' 10
Da 3* 4 edhadn - 8.30. 9 30. 10.20. 11 20. 12 10. 13 30. 14 30,

15 10. 10.30. 17.20. 17 40. 15 30 rWRA-NOVA
Dianamanta, 97:56, 09 45, 14 00 a 10 00

A* 2* - f.10, 7.30, lft.SU Sibadna. domingoa a aayundaa 06 30 a 12 09
Aa - 1*40
Aaa artlta - 10.40. 1.1.10 V1TORIA
Aoa daauaflra — 14.40. 17.40. 19.30. 10.40. 21.00 Dienemente. viafana de 20 en> 20 minutoa. a #a»ir daa 06 00 at4 aa

" SBCinAJSAVATf, CAMOnia DC BAO nux

Diariataanu - 7 40. 1.40. 10.40. Ift.40. 17 30. 1* 30 Sagwdaa e eaaua. oa 30
Dtfi atbtdo — 11.90, 14.00 ... __

|i |0 |Q 8AO 
JOAQUIM DO MOPffl

A—inirf — It 00 Sagundas a aastaa, 13:00
Tar^aa. quartaa. quHMaa, aibadaa a domingoa 00 30 • la 30

¦CtfMBIMOl BONITO

Diariannle — IS. 10 DtariaaiaMe. 07 00. 10 20. 14 10 e 16 »
Da r 4 aatwdD - » 40. 1030. 1S 
Aot tlMiiMl — 30.90 BARRA OB GUABIRABA

Dianamanta 
(Via Urucu). 13 40

\maWEAMA GtAffDC Dianamtnta 15 30
Dif >—i>wtt - t lO. 16.80 ____________

Oa Iwriilw adaa sio fornecidoa pclaa mpietivu emptetaB



CLASSIFICADOS Recife, quinta-feira, 14 de.abril de 1983 DIÁRIO DE PERNAMBUCO

Norte «liga op. ofalo, 3
eultt, WC (oo.. oop. eot. d«p.

1 eloet. bl. Inou RO 1701. Cri
61,000,00 Tratar Av. Oet. Vorgee.
17M. F: 426-1616. 421-3240.
«t. aéb. dom. (171 444

OUMM - Mc Ooea - Ref. 231.
Inwò. C.Oouvole. Aluga anal. apt»
todo om oaq. de elum. t^d.. qtoa.,
WC >00.. oarlmlca. aloal.. éroe
MH.. Intarf., inl. colet.. gerg., pilo-
tio. CrS 36 mil. Trotor: R.Gou veie
da (ama. 12S - I.VIata. Fe: 231-
20»), 231-6731. Cracl 3601.
Hant. eáb. a dom. {14. II. 171 -
4.44

«M-ltBwtowt.: Aloja"
¦Ma. 2 qtoo. aoa-, WC aoo., ooel-
nh». Aluguel Cri 30 mK. Info.
•m: 211.1041 Crool 171. <171

OUMM - Alugo apaitamanuj

dopondáwclo oomploto omprogodo,
aataalonamanto, prato Cri
41.000.00. Informadaa Fona:
222.1721.417) 4.44

ept*. oom telefone, dev. pdotle, 3

Impreendlmontoo Imobiliário*.
Creel 290. Fe: 221.2083.
221.2046. 4 .44

OU NOA - Alugo òtfmo opte. 2 qe.
P: 224-2636. 4.44

(mmmmmQ

- Norn Carmo
aluga, ept» cM. rfl amb.. 3 qtH„
euNe. WC na.. 3 guarda-roupa.,
oopa-ooi.. d. amprog.. alntaco. 3 ar
aond.. «lava., iru da aarv.. rg.
1M3. Aluguel Cri 60.000.00 Tr.
Pço do Derby. 101 oo fa:
222.1674 - 222.6067 -
221.0743 - 221.6616. Plantio
aoo 14b. a Dom. (171 446

ANUNCIE BEM

I NOPAO ¦

Ideaçücar. ¦

BNTRBBUI 66U ClASSIFfCAOO
00 MAMO NOPAO 06 AÇÚCAR

D6 APOtAOM.

DIÁRIO Dl PERNAMBUCO

( 
mmuaa 

^

»AU AMAMLO - Nova Norta
aluga apto. c/Mla. 2 qtoa.. WC
ooc.. oop-coi.. torrç.. dop. emp grg.
ent. coh. área aerv. luat. RQ n*
1716. Aluguel Cr| 30.000.00.
Trat. Av. Sot. Vargaa. 1710. F:
426-1666. 426-3240. Plent. aéb.
domg. |17) 4.46 

MU AMAMLO - Apto motX-
liado' Nova Nono. aluga c/tala. 3
qta. aulte. WC aoo.. dop. emp.. 3
vemd., área aerv. cop-oot., RQ o*
060. Alugual Cri 66.000.00. Trat.
Av. Oot. Vargaa, 1710. F: 426-
3240. 426-1666. Plent. a4b.
domg. (17) 4.46

P. A66AW10 - Nove Norte eluge
ap. «M.. 3 qtoa. aulta. WC.. oopo-
ooa, varanda, d. amp„ ina da aarv.
NO. 060. Cr6 66.000. Tr. Av. Q.
Vargaa. 1760 ou fa: 426.1666.
421.3240. PI. eoo aáb. o dom. 117)
4.46

M: 2 qtoa., WC. dap.
Nti, áree do aerv. RQ.

017. Cr| 30.000. Tr. Av. 0. Var-
gaa. 1710 ou Ia: 421.1666,
421.3240. PI. aoa a4b. a dom. 1171
4.46

WMI AMAMLO - Nova Norte
aluga ap* aola. 2 quertoa. aulta.
WC aocial, lavonderle copa-

it áree do oervleo. Reg
1621 aluguel 33.000.00 tudo. Tre-
ter Av. GetúHo Vargaa, 1760 F:
426.3240. 426.1666. Plantáo

I a domlngoo (171 4.46

PM AMAMLO - Vivendo, aluga
apf 10* andar mobWedo. c/lnter-
fone. 3 quartoa. erm. amb., aulte.
oele 2 amb.. WC oodd. ooilnha,
dop. oomp., 2 gorogono. gerador
próprio, Cr6 60 mH. Tr. 221.3222.
(10, 12. 13. 14, 16) 4.46

PM AMAMLO - Ref. 216.
Imob. C.Gouveia. Alugo eacel. Apt*
c/el., var.. 3 qtoa. (aendo 1 aulte),
WC eoc.. dap. ompr.. cope-cos..

outroe Cr6 36 mil. Trotor: R.Qou-
veie de 6orroa. 126 - B.VIata. Fa:
231-2031, 231-6731. Cracl
3601. Plant. aáb. o dom. (14. 16.
17) - 4.46

aluga apto. aala 2 qtoa. WC. aoo.
oope-coa. vorondo. gor. pllotla, dap.
emp. ent. oolt. áree do aerv. alnt.
luat. *0. 1661. Cri 30.000.00.
Trot. Av. Oot Vargaa. 1710. F:
426-3240, 426-1666. PI. aába o
dom. (17) 4.61

MU AMAMLO - tr. proprietário
o Anloe emproao que trebelhe ea-

ImoBNáHa Av. 0. Vorgee. 1760 ou
10.426-1666 426-3240 (17) 4.46

C
PIEIAK

M6A6I - Novo Sul eluge oi
Av. 0. Mor oftd. 2 ata. 3 qto

aulte, WC
oopo aoa. d
áree do aarv. RQ. 467-Sul.
Crf 160.000.00. Tr.
Agulor, 1360. P: 326
326 4260 Plant aoa aáb
(17) 4.47

D

Cone.
.0426,
a dom

PIIDAOI - Nova lul aluga ap. »/¦
tal. ala. 3 qta. aoo. *1 aulta. WC
aoo. guardo-nupaa. oopa-oot. d.

quaaa mobWado. RO 417-lul. Alu-
guol Cr» 160.000.00. Tr. Av. Cona.
Aguiar. 1310. F: 111.0421,
326.4260. Piam. aoa aib. a dam.
(171 4.47

Nova M aluga a» tf
ala. 2 qtoa aoa. aulta. WC aoa.
oop» ooa. verende, d. empreg. grg.

W. 466-iul. Alu&uol Cr6
46.000.00. Tr. Av. Cona. Aguiar.
1360. F: 321.0421. 321.4210.
Mam. aoa «4b. a dom. 1171 4.47
PIIDAOI - Nova W atuga ap.
oWa.2qtoaaoo.tf1 aulta. WC aoc.
2 guorde-roupeo. copa ca», d. am-

olava. áree da aoiv. RO. 101-lul.
Alugual Cri M.000.00. Tr. Av.
Cona. Aguiar. 1M0. F: 321.0426,
326.4210. Piam. aoo aáb. a dom.

lindo apto. </tol. mobilado melhor
local da Praia 2 aalaa 3 qtoo aoc.
c/arma. 2 WCa aoaa. linda aulla.

ragam aubado. Praço Cri 110 mil
atandamoa hoje. Tratar paio tala-
lona. 224-6333 (171 4.47
PIBOAM - Nove Sul duge op. c/-
aalaa. 3 qtoo aoo. VI aulta. WC
aoo. 3 guarda-roupaa, capa oo,
tarraço. d. empreg. pllotla. alm. al-
oat. luetroo. troa do aarv. *8. 604-
lul: Alugual Cr| 66.000.00. Tr. Av.
Cona Aguiar. 1310. F: 321.0412.
326.4260. Plent. eoo aáb. o dom.
(17) 4.47

PtlOAOI - Novo Sul alugo op. c/-
aalaa. 3 qtoo aoo. WC aoo. oopo-
001. varanda, d. empreg. grg. grad.
alnt. alcat. Iraa do eorv. RO. 607-
lul. Aluguel Cr| 46.000X10. Tr. Av.
Cona. Aguiar. 1360 ou lono:
326.0426. 326.4210. Plont. ooc
aáb. a dom. (17) 4.47

Alugo apto. da Ironia. Av. lamardo
V. Mdo c/vorondo, aala ampla. 3
qta. aoc. Verm. 2 WC aoc. aulta.
copo cot. dom. dop. eleve. pllto.
grg. atolo. Cri 1I6 mH tudo. Inf.
R. Navagantoa. 2416 F. 326-0617
rag. 11» (», 1Q, 12, 14) 4.47

Plodode Soo Vfogom o aeloe co-
morciela no Av. Domlngoo Forrolra.
ig30 tf 101. Tratar Fonoo: 326-
2261 o 326-6017. (171 4.47

PIIOAOf-Nove Sul duge op. e/1
aeloe. 3 qtoo eoo. ef1 aulte. WC
ooc. guerde-roupo. oopa-oot. ve-
rondo. d. empreg. grg. pdotle. corá-
mleo. adet. áree do oerv. RQ. 464-
Sul. Aluguel CrS 60.000,00. Tr Av.
Cone. Agulor. 1360. F: 326.0426.
326.4260. Plont. eoo aáb. o dom.
(17) 4.47

PIIDAD6 - Nova Sul dugo ep. c/-
aala. 3 qtoo, aoca. WC aoc. oopo
coi. varanda, d. empreg. grg. gred.
alnt. alcatl áree de aerv. Rg. 607
lul Cri 46.000,00 Tr. Av. Cone.
Aguiar. <360 ou f. 328-0429 -
326-4260 Plant. eoo aáb a dom.
(17) 4.47

Nova Sul olugo ep. c/2
elo. 4 qtoo aulte, WC 4 guorde-
roupea, cepe-ooa. verd. d. emp. grg.
ouboolo, Intorf. oer6m. elov. áree do
oerv. RQ. 611 CrS 230.000. Tr. Av.
C. Agulor. 1360. ou fl: 326.4260.
326.0426. PI. eoo aáb. e dom. (17)
4.47

PIBOAOB - Novo Sul alugo ep. kit.
tf aala. 1 qto. WC. «ronda. grg. al-
oot. tuatroe. RQ. 616 CrS 30.000.
Tr. Av. Cone. Aguiar. 1360 ou Ia::
326.0426. 326.4260. PI. aoo oáb
o dom. (17) 4.47

Pt SOAM - 3 qtoo, aulte, dop. 36
mH, Idem pM. 66. 326-6403 Rool-
nddo. Creel 770. 4.47.

Alugo apt* 2 qta.,
o/erma., alcat. 40 mil. Tr.
326.1601. 4.47.

P160ADB - Novo Sul olugo op. c/-
aalaa. 3 qtoo ooo. tfl aulta. WCX

d.
•raa da aarv. RO. 436-lul. Alugual
CrS 46.000.00. Tr. Av. Cona.
Aguiar. 1310. F: 321.0421.
326.4260. Plont. aoa aáb. o dom.
(17) 4.47

Alugo ótimo apt* R. Irai Mooooto.
tf aala. varanda. 4 qto aoc. tf arm.
2 WC aoc. autto. ooi. dom dop. 2
dova. pllotla. grg tf aala tf 2 car-
roa. Cri 11I mH tudo. Inf. R. Novo-
gontoa. 2411. F: 326-0117. Rog
103. Crod 447. (1-10-12-141
4.47.

Alugo apf loira mar. tf aala. va-
rende, 3 qta eoo. 2 WC aoo. aulta.
ooa. dam. dop. pllotla. elevador Cr|
70 mil tudo. M. R. Navegontee.
2416. F: 326-0017. Rog. 101. (I -
10 - 12 - 14) 4.47.

PI60A06 - Imob. C.Qouvelo.
Alugo eacel. Apt* Ref. 236. c/d.,
terraço, 3 qtoo.. WC aoc., dop.
ompr., copo-cot., bole. Inox, áree
aarv., lavabo. garg., jardim. CrS 70
mil. Tratar: R.Qouvola de Sorroe,
126 - B.VIata. Fa: 231-2031, 231-
6731. Cracl 3601. Plant. aáb. a
dom. (14, 16, 17) - 4.47

Rol. 224. Imob. C.
Gouveia. Alugo, eacel. apt. dd. em
eeeoelho (2 ambal, ver.. 3 qtoo. (1
aulte). c/arma., WC ooc.. cope/coi.
ampla, btlo. Inox, tf2 cuba.. Intorf.
dop. empr. de Iromo. gerg. tf Mio.
elov, Cri 70 mil. Tr. R. Qouvole do
lerroa. 126. I. Vlata. Fe: 231-
2031/ 231-1711. Crod 3101.
Plent. aéb. a dom. (12/14/ 1«/171
4.47

Alugo apto. de frente Av. 6omordo
V. do Melo c/vorondo, aalo omplo,
3 qtoa, aooa. c/arm, 2 WCa aoca.
aulte, oopo, ooa, dom. dop. elevo.
pNte. grg. atolo. CrS 166 mH tudo.
Inf. R. Navegontee. 2416 F. 326-
0617 Rog. 116 (6. 10. 12, 14)
4.47

Alugo apto. Av. Oomordo V. de
Melo. atola. 3 qtoo. ooc. ctomário
WC aoc. ooa. dom. dop. pdotle. CrS
46 má tudo. Inf. R. No»ogontos.
2416 F: 326-0617. Rog. 106.
Creel 446. (6. 10. 12. 14) 4.47

Alugo opt* R. alooá Nunoe.«/ aole. 3
qto, ooc, 2 WC eoo. odto. ooa. dom.
dOp. pMotlo. CrS 60 mN tudo. Inf. R.
Novogontoo. 2416. F: 326-0617.
Re*113(6-10- 12-14)4.47.

FIMADl . A RoaUenalal eluge
ap». tf02 qtoo. etfa. aopa boi. 01
WC. ooo. áree de oervlçoi moooloo,
t4rroo. iiailiili. ood. 112. Cr|
40000,00. Tratar R. doo Navegon
toa, 401 Leie 7 loa Viagem. Fe:
321-1201. ill-1427 plemto
a4be e «amo. até 12 Iwrae. 4.47

apto. aole 1
amte. 1 qwa aaalala. aulte. WC m-

ttve oto. 46 ml. Tratar U4.7602.
(17) 4.47

c
FI6A

D

MM - Nove M aluge ep. tfMae.
1 q«o aoo. WC eoo. copo-cot. alnt.
troa do eorv. RO. 466-6ul. Aluguel
Cr| 11.000.00. Tr. Av. Cona.
Aguiar. 1110. F: 326.0426.
321.4210 Piem. eoa a4b. a do-

(17) 4.46

WM - Akifo apf M. Coata Maa.
401. na Nua AWdoe Comeke Leal.
tftoa ampla. I qta., tfarme. WC.
eoo, ooa.. dop. amprai.. plao t/oe-

etot.. Alugual 60 mil + oondoml-
nlo. Chovoe pato lana: 141.1740.

D

prloMtloe e luepe Aluguéle aluga e

cadaatiu rigorooo. Trator rue 4 do
Outubro. 141 no Derby lano 211-
1011. Plantio aibedo o domingo.
07) 4,64

C )

SAO JOOt - Imob. C. Gouveia
eluge Ref. 203 opto. p/oomerc. c/al.
amplo. 3 a 1 WC. ooc. erm. em-
but.. oopa/cot, á. aarv. WC. do
ompr, elov, ootodonomonto. Preço
o oomb. Tr. R. Qouvole do 6orroe.
126. S. Vlote. Fe: 231-2031 -
231 -6731. Creel. 3601. Plent. aáb.
o dom. (12. 14. 16. 17) 2.66

(tamarineira )

Nova Centro
eluge ep. ofel. 3 qtoo. WC ooc.
copo-cot. d. empeg. eetoc. alntaco,
eeeoelho, áree de oerv. Crod 1660
eluguol CrS 33.000.000. Tr. Pço.
do Derby 106 ou fa. 222-6674
222-6067 2210743 221-6M6.

ft. o dom. (17) 4.66

TAMAMNOHU - Alugo epp 1
qto eoo: o demole dop. 42 mN. F:
224.I2M. (211 4.H

 Novo Centro
eluge ap. tfH. 1 qtoo. WC aoc.
cope. ooa. d. empeg. eetoc. alntaoo.
eeeoelho, «roo do ao». RO 1661
aluguel Cri 13.0000.0 tr. P«a do
Oort* 101 ou Io. 222-6674 222-
6017 221-0743 221-6666. Plen-
tio eoo aéb. a dom. (17) 4.66

Novo Centro
olugo op. c/al 2 qtoo. WC aoc.
copo-cot. d. empreg. oatac. alntaco
áree do aerv. RQ 1646 aluguel CrS
36.000.00 tr. Pço do Derby 106 ou
fa. 222-6674 222-6067 221-
0743 221 -6666 plantáo aoa aáb. a
dom. (17) 4.66

larroe Limo -
Alugamoe ótimo apt». i Rua leac
Seleior. 32. apt» 602, Edf. Monda
da Pamemlrlm tfelo., 30 qrte. c/ar-
mário. aulte. dap. p/empr. Tr. á Rue
do Pelmo. 266. 3* and. ^316. Fo-
noa: 224.2617, 2242660 Creel
647. (12. 14. 17) 4.66

C 
""" 

)

TONM - Nove Centro olugo op.
tfal. 3 qtoo. culto, WC aoc. cope.
oot. d. empreg. grg. certmlca. elct.
2 eleve, éroe de aarv. RO. 1666
aluguel Cri 60.000.00. Tr. P«e. do
Derby 101 Ia. 222-6674 222-
6017 221-0743.221-6666. Plen-
téo eoo oéb. e dom. (171 4.61

Novo Centro. Alugo apt*
tfal. 3 qtoa. eutte. WC aoc. oopo-
oot. d. empreg. grg. pilotie, corá-
mico. olcet. 2 eleva, áree de aerv.
RQ 1662. Aluguel Cr6 60.000.00.
Tr. Pço do Derby, 106 ou fa.
222.6674, 222.6067, 221.0743,
221.6866. Plantáo aoa aáb. a dom.
(16) * 41

- Nova Centro aluga ap.
tfal 3 qtoo. aulte. WC aoc.. cope
001.. dop. empreg grg pllotla. cat»
mico. eleot. elevo, áree do oerv. RQ.
1661 - Aluguel CrS 60.000.00. Tr.
'çe. do Derby 106 ou Fa. 222-
6674 - 222-6017 - 221-0743 -
221-6116 - Plantio eoo aéb. o
dom. (17) 4.61

Borroo Ume - Alugamoe
ôtlmo apf á Rua Joeá Bonifácio.
306. c/ooio, 03 qrte., oopo-eot.,
dop. p/empr.. Tre.. á Rue do Pelmo.
266. 3* ond. a/316. Fonea:
224.2617. 224.2660. Crod 647.
(12. 14, 171/4.61

Novo Centro olugo op.
o/d 2 qtoo. ooc. WC aoc. copa-cot.
d. empreg. pilotlo, alntaco áree do
oerv. RQ 1636 oluguol CrS
30.000.00 tr. Pço do Derby 106 ou
fe. 222-6674 222-6067 221-
0743 221-6M6 plantáo aoa aáb o
dom. (17) 4.61

- Nova Centro aluga apt*
c/d, 3 qt*a, aulte. WC aoc.. guarde-
roupa, oopo-eot.. d. empreg., grg.

de eorv.. RQ. 1666. Alugud CrS
66.000.00. Tr. Pço do Derby. 106
ou fo: 222.6674 - 221.0743 -
222.6067 - 221.6666. Plentáo
ooo Sáb. o Dom. (17) 4.61

Nove Centro olugo op.
o/d 3 qtoo. oufto. WC aoc.. oopo
ooa.. de. emp. grg pilotlo. oerámlee.
olcet. 2 deve. áree de oerv. RQ.
1663 - Alugud CrS 60.000.00. Tr.
Pço. do Derby 106 ou Fe. 222-
6674 - 222-6067 - 221-6666 -

aáb. o dom. (17)

Nove Centro olugo ap.
o/d 3 qtoa. aulte. WC ooc.. copo

RO. 1662 - Aluçuel CrS
60.000.00 Tr. Pço. de Derby 106
ou Fonoo 222-6674 - 222-6067 -
221-6066 - Plentáo eoo aáb. o
dom. (17) 4.61

Nova Centro Aluga, apt*
3 qt*e. aulte, WC aoc., guarde-

roupa, oopo-eot., d. empreg-, grg.

de aerv.. RO. 1667. Alugud CrS
66000,00. Tr. Pço do Derby. 106
ou fa: 222.6674 - 222.6067 -
221.0743 - 221.6666. Plantáo
eoa Sáb. o Dom. (17) 4.61

^^^¦Nova Centro duga. apt*
<^d., 3 qt*a. 1 aulte, WC aoc.. oopo-
ooa., d. empreg., grg. pllotla. oot6*
mloa. olcet.. ent. ooiot*. 2 eleva.,
áree de oerv.. RQ 1660. Alugud
CrS 60.000,00. Tr. Pço do Derby.
106 ou fa: 222.6674 - 222.6067
- 221.0743 - 221.6666 Plantáo
eoo Sáb. o Dom. (17) 4.61

( 
TOHBElO 

}

Tr. 241 2636 - 241 2764(14.16)
4.62

202. R. Aug. Rod. n* 73. 3 qtoo.,
OR|P jMMÉdaAam 4 lâlT ,..Mad. —ama. ootmna. 4 **v, veronoo, oop*
emp, Tr. F: 431-1664. Av. 6. Mor.
6367. Rio Dooo. ONndo. (14, 17)
4.62-AP

- Novo Centro Alugo,
apt* tfal.. 2 qfe, aulte, Wc eoo..
guerde-roupo, oope-ou.. d. am-
prog.. grg. pdotle. jerdlm. Intorf.. .1-
oat.. ar oond. elov.. érae do ao»..
M. 1607. Aluguel Cri 60.000,00.
Tr. Pço do Dettoy. 106 ou Ia:
222.6674 - 222.6017 -
221.0743 - 221.6666. Plentéo
ooo 14b. o Dom. (17) 4.62

( )

VAMSA - Novo Centro duga ap.
c/d 2 qtoo. ooc. WC aoc. copa. oot.
varando, d. empreg. grg. grad. Jar-
dlm. qtoa. colet. áree do oerv. RQ.
1672. oluguol Cri 36.000.00 tr.
Pço. do Derby 106 ou fa. 222-
6674 222-6067 221-0743 221-
6666 plantáo aoe eáb. o dom. (17)
4.<4

VAflZIA - Rol. 216 Imob. C. Gou-
vele olugo eacel. apt». tf il. terraço.
2 qt*o, WC aoe, lovabo, dop. ompr.
oopo-eot, á. oerv, pev, tárroo Cr6
40 mil Tr. R. Qoudo de 6orroa, 126
6. Vlata Fa: 2312031, 231.6731
Crod 3601 piem. oéb e dom, (fa,
14. 16, 17) 4.64

VAMSA - Nova Centro olugo
apt* tfal.. 2 qt*e. WC aoc.. lovebo.
cope-ooi.. vorondo. d. empreg.. ea-
tec.. cerlmlce. éroe do aerv.. RG.
1677. Aluguel Cri 30.000.00. Tr.
Pça do Derby, 106 ou fa:
222.6674 - 222.6067 -
221.0743 - 221.6666. Plentéo
aoo léb. o Dom. (17) 4.64

RR ouaotõsèvHM
ri&UfiQMRA AUJGAR .

ÊvãSK
\LUGARJ

Quarto paremoço. recedo lono 341-0266. (12
t3. 141-6

B. VIAIBM - Alugo-ao vagaa qt*
ouRoo p/ rapotW 326.4640. 6

0. VIAOBM - Alugo qto/vogo o
aenhoroo flno trato. f. 326.6602.
06-AF.

•OA VISTA - Dlv. poq. opto. F:
221-2126. (Hor. molo-dlo ou
nolto). (14) 6 

•. VISTA - Vogo tfmooe da
lamina tfralelofteo. Tr. R. de Aurore.
637 tfo porteiro Ivenlldo. dlerie-
monto. 6

0L

SALAS
COMERCIAIS

D

AV: CAXAMA - Alugo ume aele
comercial do 4.4 tfWC prlvetlvo

praço Cr| 10 mil. Inl. c/VelMdo tfl.
227.0446 ou o R. Emlliano Brago
n» 16 Iputlnge Creel 1766 (171 6

eluge eoloo. WC. eoo. érae totel.
30.76m> RO. 1423. Aluguel Cr|
20.000.00. Qolerio Opem Conter,
Tr. Av. Oetúllo Vergea. 1710 I:
426-1666, 426-3240. PI. oábo o
domo. (17) 6

alugo aalao. tfWC. aoc éroe da
30,76m* gdorio Opem Conter, RQ.
1421. CrS 20.000,00. Tr. Av. Qe-
túlio Vorgee. 1760 f: 426-3240.
426-1616. PI. a4be o dome. (17)6

I - Novo Cen-
tro eluge oele 0/2 tel. WC aoc.. aln-
toco. 2 devo. RQ 1666 Aluguel CrS
30.000,00. Tr. Pça. do Oorby 101
ou Fe. 222-6674 - 222-6067 -
221-0743 - 221-6666 - Plentéo
000 oáb. o dom. (17) 6

• Novo Cen-
tra. eluge aala aleetHode no (dl.
Metrit do 6enorto. RQ 1612. olu-
guol Cri 30.000,00. Tr. Pço. do
Derby. 106 ou Ia: 222.6674,
222.6067, 221.0743, 221.M66.
Plentéo eoo léb. o dom. 11711

Novo Cen-
tro. Alugo eele o/2 M. WC eoo. aln-
taco. 2 eleva. RO 1M6. Alugual
CrS 30.00000. Tr. Pço do Derby.
106 ou Fa. 222.6074. 222.6067.
221X1743, 221.6116. Plentéo aoa
aéb. o dom. (III I

i - Novo Sul. Alugo
aoléo tfootoe. 2Mm' de éroe WC.

porto. ocob. de hino. RQ. 462 8ul.
Tr. Av. Cone. Agulor. 13601: 326-
0426. 326-4260. PI. ooe oábo o
dome. (17) 6

Novo 6ul olugo
ealéo tf2 Iremoe eetoc 460m> do
áree 2 WCa eoo. ecobomonto de
Iuho, Rg. 461 6ul Tr. Av. Cone.
Agulor 1360 ou f: 326-0426 -
326-4260 Plont. áo oáb o dom.
(17)6

Novo 6ul olugo
ooláo ctotec. 166 m* do áree. WC

porto, ooobomento do luao. Rg.
462 6ul Tr. Av. Cona. Aguiar.
1360. F. 326-0426 - 326-4260
Plant. ooo oáb o dom. (17) 6

- Idf. (I Qreeo.

dredor do B. VtoBom. Vde p/ 3 ml-
Ihòoa á doto o/ 32 m». Tr. 326-
6107. 325 2303.(12.13.14. 171
6.

COORDENADOR DE

ALM0XAR1FAD0

(ALMOXARIFE)

EMPRESA DE GRANDE PORTE EM IMPLANTAÇÃO NA AREA DO QRANDE RECIFE, ESTA RECRUTAN-

DO PROFISSIONAL C0É AS QUALIFICAÇÕES ABAIXO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA NO SEU
QUADRO PROFISSIONAL

1. EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE IIAN08 NA ARKA

2. ESTÁ ATUANDO HA PELO MENOS I ANOS EM POSIÇÃO DE CHEFIA OU IMEDIATAMENTE INFE-

l CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA AREA COM ENFASE EM PLANEJAMENTO, RECEPÇÃO, AR-
RUMAÇAO, ATENDIMENTO A EMPREITEIRAS E CONTROLES EM GERAL

4. SER ORGANIZADO, ZELOSO E ESTAR FAMILIARIZADO COM O FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

DE IN FOR MAÇOES ATRAVÉS DE COMPUTADOR.

1 ESTAR DISPOSTO A RESIDIR NAS PROXIMIDADES DO EMPREENDIMENTO

A EMPRESA SE SENTE SEGURA EM OFERECER REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O MERCADO,

ASSISTÊNCIA MEDICA EXTENSIVA AOS DEPENDENTES, SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDEN-

TES PESSOAIS, TRANSPORTE CASA/ FABRICA/ CASA E ALIMENTAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO DO

EMPREGADO. ALEM DE PERSPECTIVAS DE PROGRESSO PROFISSIONAL

OS CANDIDATOS INTERESSADOS DEVERÃO ENVIAR CURRICULUM VITAE DETALHADO COM FO-

TOGRAFIA, INCLUINDO PRETENSÕES SALARIAIS, PARA PONTARIA DESTE JORNAL SOB O N? 701 a

Conjunto Pernambucano - Vdo 2
lojoo Juntaa c/ 20m* cedo, dtoa em
fronte oo Hlpor 6ompreço no Av.
Domlngoa Ferreira. Outro letorol -
preço oo duoa de fronte: 3.300 mil
oo duoa. A loteral: 1.100 mil é
vlote. Tr. 326-6107, 326-2303
(12, 13, 14, 17) 6.

- Novo 6ul olugo
ooláo com 2 frentoo eetecJone-
monto 460 m* do áree, 2 WC oo-
dei ecobomonto do luao RQ. 461
Sul. Tr. Av. Cone. Agulor, 1360 ou
f: 326.0426. 326.4260. Plentáo
aoa aábadoa o domlngoo (17) 6

•o VISTA - Ref. 226 Imob. C.
Qouvole olugo excd. oele. em corá-
mico. WC aocial. ate. Cr6 60 mil,
Tr. R. Qouvole do 60rroo, 126 6.
Vlote Fa: 231.2031, 231.6731
Cred 3601 Plent. oáb o dom. (12.
14, 16, 17) 

BOA VISTA - Vdo. átimo oon-
Junto ptocritário ou oonodtòrio ti-
oele eopero, aole Interne o WC. oRo

em ótimo prádlo. c/2 oaed. deve-
doree. Cr6 2200 mübOoe. .Fone:
231.6406. (7. 10, 141.6

MA VISTA - Vdo. Ótimo oon-
Junto ptocritário ou eonoultôrio c/-
oele eapere. aele Interno o WC alto
no idf. Indepondánoie no rue 7 do

em ótimo prádlo <^2 excol. devo-
doree. CrS 2.200 mllhóoo tano:
231.6406. (10. 14. 17) 6

MA VISTA - Tomoo um oon-
Junto tf 12 eoloo medldndo 467m'
no 6dt, Circulo oetólloo. Ligue
egoro DMeéo de Ueedoo Peukt Ml-
rende. Fonee: 231.3666 ou
326.7600 (161 6.

MA VISTA - Vivendo olugo conj.
401, Una comarclele. tdl. Zyketi..
R. lulMeo Merquee. n« 10. Tr.
221.3222 110. 12. 13. 14. 16) 6

¦¦ VI6TA - Aluge-eo Idl. Teblro
oon|. 1102 o oobroMo 01. Tr. F:
224-3303, 227-0646. (14, 17) 6-
AF

OBNTI6TA8 - Bor.-oe Correio -
BC-244. Alugo 2 aalaa am clinica
de nome no proço, ótimo oportunl-
dedo pora quem eatá Iniciando.
Inle. p/fone: 231-6046. Creel 676.
(17) - 6

BNCRU2ILNADA - Nova Centro,
eluge 4 aalaa. c/2 WC aoc., c/Inata-
laçáo pora ar cond. td. RQ. 1716,
Aluguel Cri 120.000.00. Tr. Pco.
do Derby, 106 ou fa: 222.6674,
222.6067, 221.0743, 221.6666.
Plentáo aoa 8áb. o Dom. (17) 6

INCRUZILHADA - Vendo ttlmoo
lojoa no melhor ponto comerciei do
Encrutllhode, oorvindo poro divor-
ooo fino. Trotor: 231-6014 - Cooo-
forte Imob. Ref-462 - dioriomonte.
(14, 16, 17) - 6

ISWNH6IR0 - A Minhoto olugo
ótlmoo ooloo, pertinho do Encruai-
lhada com aotoclonomonto. Trotor
R. Cono. Portelo. 606. Fone:
241.4617. Cracl 3626. (12. 14.
16. 17) 6

IMMRIIIIRA - Vivendo eluge
aacrltório, térreo, e 1* andar. Av.
Meocorenhoo de Morolo, n* 4006,
c/400 m*. áree conetrufde. CrS
260 mil. Tr. 221.3222. (10. 12.
13, 14, 16). 6

Excdentoe ooloo comer-
clale em locol de grendo velorlia-
céo. Aponea Cri 120.000.00 da al-
nol, o reotonto em 10 meooo flxoo.
Ligue Peulo Mlronde 434.1666 -
434.1617. (18) 6.

k - Nove Centro olugo
eolo com WC oodol. gronlto Reg.
1647 oluguol Cri. 26.000.00. Tr.
Pço do Derby, 108 ou fo:
222.6674, 222.6067, 221.0743,
221.6686. Plentáo ooo oábedoe o
domlngoa (17) 6

I - Dlv. Lonçomentoa Ea-
i comerclola, ótimo

tfoluger. Invoetlr, entrego 30 dlee
maneai menor que olugud, plano
direto, tot. lixo. loré vendido ré-
pldo. Apeneo 16 unldode, no me-
lhor locel do Plerode. Inf. C/Peulo
Mlronde. Fonoo: 231.3666 -
326.7600. (18) 6.

Excelentes aaloa co-
mordolo c/WC oodol o girou no Eo-
quine 23 de Abril. Ligue Zone Sul:
326.7600, Centro: 231.3666.
Zono Norte: 434.1617. (161 6.

Soloo comerclola
prontaa. Plano direto ou flnonclodo
em 10 onoa. Reetom poucoo unido-
doo. Excelente ponto no Curvo do
Soee. Vendeo Peulo Mlronde 2one
Sul - 328.7600 - Centro
231.3666 - 2. Norte 434.1617.
(16) 

go Soloo modemlto-
k> Brenoo. 188. Tr.

todo o 4* andar do Edf. Intemoclo-
nd. Av. Morquee do Ollndo, n* 302,
Qft46m'. Tr. 221.3222. (10, 12,
13, 14, 16) 6

SANTO ANTONIO - Novo Centro
eluge oolo no me do Pelmo c/Io-
vobo, percleno alntaco, cortinoo
elov. RQ 1602 Aluguel CrS
20.000,00 Tr. Pçe. do Derby 10»
ou Fo. 222-6674 - 222-6087 -
221-0743 - 221-6686 - Plentáo
ooo oáb. o dom. (17) 6

SANTO ANTONIO - Novo Centro
olugo ode no rue do Polmo c/Io-
vobo olcet. porcloneo, dev.' RQ.
1603 - Alugud CrS 20.000,00. Tr.
Pço. do Oorby 108 ou Fo. 222-
6674 - 222-6067 - 221-0743 -
221-6866 - Plentáo ooe oáb. o
dom. (17) 6

6ANT0 ANTONIO - Novo Centro
olugo odo no edf. Sento Todo com
WC aodel. RO 1646 oluguol Cr|.
46.000.00 Tr. Pço do DFerby. 108
ou Io: 222.6674, 222.6067,
221.0743, 221.6M6. Plentéo aoe

o. (17) 6

SANTO ANTÔNIO - Imob. C.-
Gouvde. Aluga Ref. 200. Excden-
tep ooloo poro eocritório ne Av.
Queroropee. c/áree do 40ml. 2
elevo., cortinoo, pio. etc. Proço 26
mil. Trotor: R.Qouvde do 6erroe.
126 - 6.Vlote. Fo: 231-2031. 231-
6731. Crod 3601. Plont. oáb. o
dom. (14. 16. 17) - 6

SANTO ANTÔNIO - Alugomoo
ótimo ode eomordd 1 andar. In-
teko. 2 vorondee, 3 aoMoe. 11
componlmontuo. 2 Unboe de tolo-
lono ale Tr 211.1014 Caialorta
Imob. Rol. 463 dlerlemente. (12.
14. 16, 17) 

OANTO ANTÔNIO - Imob. C.-
Qouvole. Alugo Ref. 167/116. E«-
celontoa adaa poro eocritório co-
mordd no Av. Queroropee. c/ároe
de 82m', devo., cortinoo. pio.
Preço o comb. Trotor: R.Qouvoio do
•erroe. 126 - S VIote. Fe: 231-
2031. 231-6731 Creel 3601.
Plent. aáb. e dom. (14. II. 171-6

Imob. C.-
Oouvole. Alugo Ref. 167/1 *6/166.
ôtimeo odeo comerdde poro Fir-
mee do grendo porto. Ne Av. Que-
rorepee. c/área do UOm1, 2 eleve.,
eoninoe. pio. Preço o comb. Trotor:
R.Qouvole de lerroe. 126 - 6.
Vlote. Fo: 231-2031. 231-6731.
Crod 3101. Piem. oéb. e dom (14.
16. 171-6

 eele oomerdel todo
¦5"*dA 2 WCa. e leeliilie etc.
b*. Itl éllé ou 221.0100 114,
17) S

tootfF. 221-6437 Creel 2421 6

vd. F. 2246SS1 (14. 161. 6

TONM - Novo Centro olugo oele
e/2 WC ooc. grani to luetrea. 1 co-
fre. RQ 1667 eluguol CrS
60 000.00. Tr. Pço. do Derby 106
ou fe 222-6674 222-6067 22V
0743 221 6686 plantáo ooo aáb a
dm II71 6

EPERjjSnA^
V ^mTOEIMOVEIsy

candiiai
troc. 6ltlma

- 6. Jengode Vdo. ou
und. do cooo c/3 qtd-

oulto) Torç.). do Invomo Tr. P: 361 -
2106. 1161 7

AOO propriitArioi 01
IMOVBIS - Poro vender, dúger o

lerroe Ume Corrotoro ImobMérle.
onunclondo, ovdlendo oontroto. re-
oobt* de dugudo, pogt* do eneor-
goo oom oeolt Jurídica o edmlnlo
trotlvo. Eoerit. á Rue do Pdmo, 266
^ 316 fonoo: 224-2617, 224-
2660 Crod 647 (14, 17) 7

OOA VIAOIM - Orla troee apf
ne lemerdo V. Melo P/ceee maior
velor ter. prtprlo ou eforodo. Fe:
321.1167/ 6671. Creel «03. 7

JONOAO - Orlo troee loje oxe. lo-
col p/ept*., corro, terreno, telefone,
etc. Fo: 328.8867/6871 Creel
603. 7

PM AMAMLO - Lof Luxlone.
lotao 18 o 18 do quedro U 2* poro-
Ido. 26x30, por 2 mllhóoo Troco
por terreno, corro, telefono, etc. No
moomo lo* 30x30 por 2.400 mil.
Tomoo outroe. Tr. Imobiliário Qo-
mee. Av. Cláudio Qudroe. 761
Jongo Fone. 434-1840. (21) 7

PIRMUTA-66 - 2 kjlea de ter-
rono medindo 12«30 cede lote. lo-
celltedo no 4> quonelréo de Unhe
férrea, em fronte á Ford. ovoliodoa
em CrS 800 mil, por quelquer
merco. Trator peloe fo: 222-6666.
231-1316. (12-14-16-17) 7

TROCO - Vérloe torronoe 16,30
em Cendoioe o Plodode. por gren|e,

Trotor p/lonee: 231.4606.
341.6663. 221.0110. (17) 7

<mM)

APUT06 - Ref. PM 466. éroe
804 m1, da aaquina c/ Rue do Fu-
turo, ótima paro Inoorporoçáo. con-
dlçôoa fedlltedea. dlvleéò de uaa-
doa Paulo Miranda, 231.3666.
326.7600. 434.1666. 1(16) 6

Jakaon Emp Imob
Ltde. Vende ne Av. Porimetrel. éroe
com 7.000m* aervlndo poro motel,
golpéo, etc. Inf: 222-4164, 221-
0100 (14, 17) 8

AflUA PRIA - Rol. 066 Imob. C.
Qouvole. Vend. c/16«60>74 -
1 186.20 m* rua odoltode perto do
more. do Ague Frio. 6 mllhíea
ecoite permuto. Tr. R. Gouvelo do
lerroe 126 6. Vlata Fa. 231-6731
- 231-2031 Cracl 3601 Plant aéb.
o dom. (12-14-16-17) 8

A0UA6 LINDAI - Ap6e Qoleno
lotoomonto c/rlo perene, lux, roo-
touronto, hotel, o 80 km do Recife,
no pldo, lotoe do 800m*, com
Infro-oetruturo, i/ontredo flnon-
clodo em 40 meooe, oom Juroo o
oorreçáo, oprovdtem a façem um
grendo Inveotlmento, malhor do
que codemeto do pouponçe, torro
náo ocobe nunco, meo tom poucoo.
Tr. Rue Dlorio do Pomombueo. 28.
0/21. Fone: 224.6386. (17) 8

AOUAI UNDA6 - Apde Solene
lotoomonto c/rlo perene, lux, raa-
tauronto, hotel, a 80 km de Recifo,
no pldo, lotea da 800m', com toda
infre-edrutura, ^ontrodo flnon-
clodo em 40 meooo, oom Juroo o
oorreçáo, oprovdtem o foçem um
grande Inveotlmento, melhor do
que eoderneto de pouponçe, torro
náo ocobe nunco, mee tom poucoo.
Tr. Rue Dlorio do Pomombueo. 28.
c/21. Fone: 224.6366. (17) 6

Á0UA6 LINDAI - Apõe Oolene
lotoomonto c/rlo perene, lux, roo-
touronto, hotel, o 80 Km de Recifo,
no ploto, lotoe de 800m*. com todo
Infre-ootruturo, (/ontrode flnon-
clodo em 40 mooee. oom Juroo o
oorreçáo, aproveitem o foçem um
grendo Inveotlmento, melhor do
que eoderneto do pouponçe, terra
n6o ocobe nuneo, meo tem poucoo.
Tr. Ruo Dlorio de Pomombueo, 28,
<?21. Fone: 224.6386. (17) 8

AOUAI LINDAI - Apdo Solene,
lotoomonto c/rio perene, lux, roo-
touronto, hotd, o 80 km do Recifo,
no ploto, lotoe do SOOm1, oom todo
Infro-eotruturo, a^entrodo, flnon-
dedo em 40 meooo, oom Juroo a
eorroçáo, oprovdtem o foçem um
grendo Inveotlmento, mdhor do
que eoderneto do pouponçe, torro
náo ecobo nunoe, meo tom poucoo.
Tr. Rue Diário de Pomombueo. 26.
e/21. F: 224.6366. (17) 6

ÁOUAI LINDAI - Apóe Solene
lotoomonto c^rlo perene, lux. roo-
touronto, hotd, o 60 km do Recife,
na ploto, lotoe do 800m*, oom todo
Infra aotruturo, «'ontrode flnon-
olodo em 40 meooo, oom Juroo o
oorreçáo, oprovdtem o foçem um
grendo Inveotlmento, mdhor do
que eoderneto do pouponçe, torro
náo ocebo nuneo, meo tem poueoe.
Ruo Dlorio de Pomombueo, 28
0/21. F: 224.6386. (17) 8

ALOBIA - Vdo. wc. terreno Loteo-
monto Prlvá Coneá c/6.000m*
águe lux dentro do terreno, o 200m
do prelo no km 7, pronto p/edlflco-
çóoo de ótlmoo roo. o o único ter-
rono deoocupedo no Prlvá. Pço
3.600.000.00 fodlitomoe. Tr. Rue
Dlorio do Pomombueo. 28 cs/21
Fonee: 224.8386 ou 326.3717
(17) 6

ALDSIA - Vdo. excelente rooidán-
cie no Km. 4 á 300 metroe de
ploto, novo com terreno de erbori-
iodo, frutdroo. 900m', com terroço
em L, omplo oele. 4 quortoo (oulto).
WC ooc., cope o coxinho. dop. com-
ploto, gorogom. churreequdro. todo
cercode. Pço. 6.000.000,00 pe-
quono fecllldode. Trotor: Rue Diário
do Pomombueo, 28 c/21. Fone:
224-6366. (17) - 

ALMIA - Rd. 667 Tamoe exce-
lento terreno com 1 .OOOm* no Lot."Eepoço 21". Preço Cr6
6.000.000,00 fecllltodoe. Inf.
Peulo Mlronde (8ul) 326-7600 o
(Centro) 231-3666. (18) 8

dele. Preço CrS 360.000,00 tot d-
mente fodlltodoo. Inf. Peulo Ml-
rondo (Sul) 326-7600 (Centro)
231-3666.(18) 8

ALMIA - Ref. 640 Terreno
tf 1 .OOOm1 no KM 14 Lot* lepeoo
21. Proço 706.600.00 fodlltodoo
Informoçóoe Peulo Mlronde - 2one
Sul 326-7600 Centro 231 3S55
116) 

ALOBIA - Rd. 642 - Vonde-oo
ene. áree com 3.000 m* no lot* Re-
conto Aldeio - Proço
2.200.000.00 totdmonto facilite-
doe Poço vooe- moomo o oeu
pleno de compro. Informoçóoe
Peulo Mlronde - Zone 6ul Fonee:
326-7600 Centro 231-3666 (16)

ALMIA - Rd. 648 Exc Terreno
^1.000m* lot* Eepoço 21 c/infre-
oetruture. Proço 600000.00 Fod-

Zone Sul - 126-7600. centro 231-
3666. (18) 6

ALMIA - Rd. 614 - Vonde-oo

r*) ume mognlflco i
nhe um titulo do oódo do Club
Prive c/todo infro-eotruturo. Preço
CrS 600 000.00 Informoçóoe
Peulo Mlronde Zone Sul 326-7600
Centro - 231-3666 (16). 6

ALOBIA-Reg. 024- vendo dde
Mee de 20a60 ceda área da
2.000m*. o 40mte. do eofOlio. am
bento ao CHibo do Cempo Alvo-
rodo. Tr. h. 338-3760 - 336-
3688 Cred 2803 (17) 06

AHBUMia teho.-ln ah.jj.wrwww wav —
Venda tote, tor., lotoomoiHu Apl-
puooo am vdto ecudo medMo
17.60a36.60, 1* locdlaoeSo privi-
loglodo p/mdhor cNme do ddode.
náo ealoto polulçáo. CrS
4.600000.00. facNte Infa Av.
Joáo de 6erroo. 6J4. Fo:
2222622, 222.2670. 222 6873.
222.2610 Cod 66 reg 64/83
Plentáo aoe domlngoo. *712. 13.
14. 16. 171 6

APIPUC08 - Ref 613 - Areo
c/6.637ml na Av. c/frente
42.60x132.60 doe lodoa am 02
aequinoa compoeto de 06 loteo
maloreo Informoçóoe Poulo Ml-
ronde - Zone Sul 326-7600 Cen-
tro 231-3666. (16). 6

Vonde-oo., terreno,
com 460m* no lotoomonto Othon.
beire do logo. Ótimo locellxoçáo.
Proço 4 mllhóoo o qulnhentoe mil
Tr. 231-6116 231-6116 (12. 14.
17) 

Aria p/incorporação
ceeeltemoe tfurgénde, prefortnola
6oe Vlote, Sreoee ou outroe bolr-
roo. p/pogomonto á vlata ou troee
em áree conetruldo no locd ou
pronto. Meloroe dete«<ee tftonoe:
341.6663. 231.4606. 221.0160.
(17) 8

ARRUDA - Vendo ótimo terreno
medindo 18. 80 x 38.30 com 3 co-
ooo Tr. 231-6014 Coeoforte Imob.
Rd. 413 dioriomonte. (12. 14. 16.
17) 8

ARRUDA - Terreno, vendo 24h60
p/conetr. Fone: 241-0171. (16) -

AV. R6CIPS - Vendemoe torronoe
120x100 ne ploto mdhor trecho.
Trotor fonoo 224-6682.224-6663
(14. 16. 17) 8

- Vdo 8 hoc no porte
oito. todo cercodo. o 700 metroe
do ónlbuo. llmlto-ee ooo lodoo c/
lot* Beberibe o noo fundos d Clube
doa Ddegedoe. Tr. 8r. Fomondo. F:
268-2386 Croci 2471. (12. 14.
17) 8.

BAIRRO NOVO - Tomoo vérloe
lotoe com vloáo totel p/o mor c/me-
trogene mádla 16x30 parta alto o
bdxo. dtuodo no Av. Qov. L. Cevei-
contl. Feço vocá moomo oeu pleno
de compro, protde o sua família.
Facilitamoe. planoa flxoe. Inf. Paulo
Mirando Zone Sul. 326-7600. Cen-
tro 231-3666. (18) 

SOA VISTA - Sobertiáo Ortendo
Vendo. Av. Mário Melo. áree pronto
p/Edlflceçáo c/11.812 m1. preço
CrS 86.000.000.00. Sinol de CrS
17.000.000.00. Reotonto. facilito.
Infa. Av. Joáo da Barroa, 834. Fa:
222.2622 . 222.2670 . 222.2810
. 222.6673. Cred 88 Reg. 30/83.
Plantáo aoa Domingoe. (12 . 13 .
14 . 16 . 17) 8

BOA VISTA - Vivendo vende ter-
reno. c/22,40,2 5 00 R. do Seu-
dedo, o ceaa tfterreno. 16>46. Av.
4 de Outubro, n* 86. Tr. 221-3222.
110. 12. 13. 14. 161 6

BOA VISTA - llho do Leite -
Vendo ótimoo lotea medindo
167x30. Tr. 231.6014 Caaaforte
Imob. Rd. 485 dioriomonte. (12.
14, 16. 17) 

SOA VISTA - Jodmor Siqueira.
Vende terreno Ruo Copltáo Joeá do
Lui Llho do Leito, medindo 12»30
lotoomonto Porque Ceplberlbe. Tr.
Fonee: 22 1.6166/ 0106
222.4060. unldode: 136. (14. 21
28). 

BOM JAMMM - Rd. 663 - Ven-
demoo oltio c/70.200ma com cooo
grendo da 03 quartoo. 02 aalaa ate,
olho d'água, diversas fruteiroo, cor-
cedo á 3km do centro do Munlcl-
pio, focllltodo. Informoçóoe Poulo
Mlronde Zone Sul 326.7600. Cen-
tro 231.3666. (18). 6

BN 101 - Slmóao vendo ótimo
área no ploto. ótimo locellxoçáo
medindo lO.OOOm1 com 100 mo-
troo do fronte outro meomo SR me-
dlndo 14 hectoroo ou oeje
140.OOOm1 com 660 metroe do
frente ploto ótimo preço inf: 224-
6666. 224-6743. 241-0736. (12.
14, 17) 8

 Lot. C. Verde
próx. o Flot Lux. Menor preço CrS
220.000,00 em 60 meooo p/pogor.
V. náo pode perder. Melhor negó-
cio regléo. Ligue 231-20061/Ant6-
nlo Mlronde. Você feré melhor In-
veet. o grendo poup. plentáo o
grendo poup. pl. locel (defronte o
Flot Lux). (16) 8

CAMPO QRANOI - Vendo ótimo
áree 1.700m'. Trotor 231.6014
Coeoforte Imob. Rd. 447 dlorio-
monto. (12. 14. 16. 17) 6

 CNH vende
excelente terreno, do oequlno, R.
Voluntário de Pátrio, neocente.
36.60 de frente, 24 de um ledo.
10,60 do outro o 36,60 fundoe.
Preço: 3.600.00. Fone: 222-6463.
Creel 1166. (14, 17) - 6

CAMPO ORANOB - Antenor
Uno, promovo o vendo de terreno
26x27, Ruo Odorlco Mendes do oo-
quino, prlvlloglde podçáo, noo-
cento o norte, próximo Av. Agome-
non Mogelháeo. Tr/Slquelro. Fonoo:
222.3848,221.6186.(14,16, 17)
6 

CAIA AMARILA - Ref. PM 467,
vondemoe áree no Eotrodo do Ar-
rolol, no terminei, oorvindo poro eu-
permercedo. boncoo. in corpo rodo-
roo etc., preço de ocodáo. Oiv. Usa-
doo Poulo Mlronde. 231.3666.
326.7600, 434.1668. (16) 6

CASA CAIADA - Construo oue
cooo o noo lhe demoo o plonto de
groço, Lot* Jerdlm Cooo Colode.
Preço 2.700.000.00 fecllltodoe em
pleno fixo. Inf. Poulo Mlronde. Zone
Sul 326.7600. Centro 231.3666.
(16). 8

Compro terreno
pare conetruçáo do prádlo. c/pilo-
tio. 1* o 2* podo oer em Roeorinho.
o Temorinoiro tr: 2226618.
(12.13.14,17) 6

CARPINA - Rd. 616 Exc. áree no
Lot* Roconto do Cerpino Preço
600.000.00. Fecilitodoe em 30
meooo. Informoçóoe Poulo Mlronde
2ono Sul 326-7600 Centro 231-
3666. (16). 8.

CARPINA - Rd. 663 - Vonde-oo
áree c/1.267m' perto do poeto de
Pdlclo Rodoviário. Totolmonto foci-
litedoe. Informoçóoe. Poulo Mi-
ronde - Zone 8ul 326-7600 Con-
tro 231-3666. (16) 

CAVALSMO - Lot. D. Menod
áree totdm. pleno, oetrut. opçáo
creoc. (cont adm. term. rodov. II-
gado p/aofalto oRr. pd. rod. ónlbuo,
o fut. term. prá metrô (Junto Eoc.
Prof. Irodeocol Cri 660.000.00 o
60 meooo p/peser vendeo Antônio
Mlronde 231-2006. Rue 46, 466
Eeplnhdre. Plentáo no locd. (18) 8

CAVALBMO - Lnt. S. Menod
Areo totdm. pleno. Infro-eotrut. op-
çáo do creoc. (Cot. Adm. term. Ro-
dev.). llg. p/oofoRo. oito pd. rodov.
ónlbuo o fut. term. prá metrô Jut.
Eoc. Prof. Bredooco). CrS
660.000.00 o 80 mooee. Antônio
Mlronde R. 46. 466 Eoplnholro.
Plontôo locd. (16) 

CAXANOA - Ref.. J6 - Vendo-oo
um terreno dopolo do ponte de Co-
aengá o 1* ontrode ea direltoe. no
Lot* Novo Cexengá. tendo lux o
águe. conetruçôoo no Lot* Pronto
tf conotr. Prego 111.000.00 Infa
Podo Mlronde Centro 231-3666
lono lul 326-7600 C/400m'
(16) 

CAXANOA - Ref. 664 - Vendo-oo
área 180000mf o 600mte de Av.
Coaengé praco por m1 600.00 tfé-
gue o lux. Informoçóoe Podo Ml-
ronde - Zone Sul 326.7600. Cen-
tro 231.3666. <16). 

CIOAOg UWVWITAWA - Ar-

reno. pleno, próprio, coboçe do
quedro. com 2.647 m* em ótimo
locoliiocáo ruo colçedo. terreno c/
2 fieriteo pronto p/ conetruir. CrS
16 mllhóoo o combènor Trot. c/ Ar-
rodfee PABX - 326.1774. Arrodfoo
vende moPtor o mele rápido. Crod
3676. (17) 8

toe de 12x30. é 13*37 >le32.
27x30. 30x26 ótimas locoáaeçôee.
próprtoe o pronto p/conetr dr Inf. E
vendo ^VoRrtdo Rdmundo p/f.
227.0446 ou 0 R. EmWono Brego
n* 16 Iputlnge Cred 1768 117) 8

CMMWMMITtNA-to-
tonor Llno tem um prosará epro-
vede oora conetruçáo da 36 apor-

tamentoo em 3 bloeoo c/elov odor
tudo pronto á oó começo o obro.
troee em áree no locd. Trotor c/61-
qudro. Fo: 222.3646, 221 6166
(14. 18. 17) 6

- O melhor
negôeio p/vocá opNcor a/dinhdro
naete momento. Compra terreno
um Inveotlmento oeguro o de oito
rentobWdode. Dlopomoe do loteo
no Cidode, Prole o Cempo. Terreno.
O Inveotlmento Meio 8eguro. O
mdo certo I Noeoo Imobiliário R
Guilherme Pinto 340 - Derby Fone:
231.0343 Cred 4286 (12. 14.
17) 8

c/1.640 m* próximo o eotrodo do
Forte, o^águo lux, pronto p^cone-
truir proço Cr6 16.000, mllhóoo Inf.
c/Volfrido Rolmundo p/F. 227-
0446 ou o R. Emllleno Brego n* 16
Iputlnge Cred 1768 (17) 6

- Imob. C. Gouvelo
rd. 081 vendo no Cordeiro exod
ter 0/4801»' á 300m de Cexengá
parto da Igrojo do Torre proço o
comb tr: R. Gouvde de Berroe. 126
6. Vlote fo: 231-6731, 231-2031
cracl 36 01 plont oab o dom.
(12.14.16,17) 8

Llno vendo
terreno no Ruo Qomoo Tobordo
medindo 20.00 por 32,00 próximo
0 Av. do Forte, fronte norte, trotor
com Slqudro fone». 222-3646 -
221-6186. (14, 16, 17) 6

CAUI CAOUOA - Ref. PM 462.
Terreno do eoquine c/1 .OOOm* oer-
vindo poro boncoo. eocritório. pró-
dlo comerciei, etc. Ligue Dlv. Uoe-
doo Peulo Mlronde. Fonoo:
231.3666. 326.7600, 434.1688
(16) 

CURADO- Compre terreno, o In-
veetimento meio oeguro. O mole
certo I Lot* Monooou èo mergeno do
BR 232 Km 20 Grendo chonco p/-
quem quer poupor, invoetlr, ou oo-
cdher um ótimo locol p/vivor. Lo-
toe o portir de 230 mil á vlata fl-
nonciedo otá 60 meooo. Vendo
Noeoo Imobiliário Guilherme Pinto
340 - Derby Fone: 231.0343
Croci 4266 Plentáo no Locol (12.
14. 17) 6

ENCRUZILHADA - (Ponto do Pe-
rodo) - Av. Beberibe. vdo p/ 6,6 mi-
Ihôee á vlata (entrego deoocupedo).
exc loto de oequlno. med 16x30.
nooc. dto em fronte o Peniflcodoro
do índio. Tr. 326-6107.326-2303
(12, 13. 14, 17) 8.

IOTANCIA - Pechincho: 2.300
mil á vlote, vdo 2 lotoe juntos med
24x28 oo doie, oito p/ tráo do Fá-
brico Yotonde. Ruo trenev. do Joáo
de Telxelro, xone em feoe de ex-
ponoáo. Tr. 326-8107 o 326-
2303. (13, 14. 16, 17) 6.

¦¦TUADA 000 MMtOMO -
Vendemoe torronoe 120x60 poro-
leio primdro per! m atrai na pi ata
trator fonea 224-8682 224-6683
(14. 16. 17) 

PAZBNOA NOVA - Participe
deode Já do Teatro da Nova Jeruoo-
lám como proprietário, odqulro o
oeu loto o tenho o luger perme-
nente noo mergeno do 6R. Preço
totel 2g0.000.00 ou 30 mooee fl-
xoe em preotoçóeo progreesivoo.
Inf. Poulo Mlronde Zone Sul. 326-
7600. Centro 231-3666. (16) 6

OOIANA - Rd. 626 - Vende-ee
exc. terreno d 3.OOOm' c/ todo
infre-ootruturo. Informoçóoe: Poulo
Mirende. Zone Sul 326.7600. Cen-
tro 231.3666. (18) 6

onavatA - Cllme suíço no o no
inteiro, odqulro oeu loto por
600.000,00 em 40 mooee flxoe
C/oo lego. churreoqudroe, águe o
lux. Info. Poulo Mlronde Zone Sul
326-7600 centro 231-3666. (18)

ONAVATA - Lt* Porte Florodo c/-
poucoo loteo o vende oprovdto o
compro oeu lote no regiáo o cllme
mole oolicitodo de PE. Vendeo em
40 meooo flxoo Inf. Poulo Mlronde
Zone Sul 326-7600 Centro 231-
3666. (16) 

BRAVATA - Ref. 616 - Vonde-ao
c/60.000m' c/frutelree cooo olm-
ploo de morodo águe o lux, lego se-
reno. Praço 6 600000,00 facilita-
doa Informações Paulo Miranda
Zona Sul 326-7600 Centro 231-
3666. (16). 8.

ORAVATA - Ref. 661 Ene. lotoe
ç/1.440 m1 perto do Serra da
Ruaao. Totalmente facllltadoe. In-
formações Paulo Mirando - Zone
Sul 326-7600 Centro 231-3666.
(18) 

ORAVATA - Sebootléo Orlando -
Vende. 8 lotoe Juntoe lotoomonto
beirro Novo. porto do hotd Suiço.
CrS 400 mil, cedo lote. Info. Av.
Joáo do Borroo, 834. Fo:
222.2622, 222.2670. 222.6673.
Cred 88 rog. 303/1. Plentáo oo-
domlngoo. (12. 13. 14. 16, 17) 6

ONAVATA - Lt* Eotándoo de Gre-
votá. Um novo conceito de loxer.
Todo o goetoeuro do cllme europeu
poro oeu conforto. Loteo o portir de
CrS 6.670.00 Menoelo em 60 me-
ooe. compre terreno, o investi-
monto mole seguro. O mole certo I
Vendeo Noaee Imoblllérlo Qul-
lharma Pinto 340 - Derby fone:
231.0343. Creel 4266 Plentéo no
locol. (12. 14. 17) 

ONAVATA - Compre terreno. O
Inveotlmento Meio Seguro. 0 Meio
Certo I Lot* Eotándoo de Grovotá
Um novo conceito de loxer Todo o
goetoeuro do climo europeu p/^-
conforto a partir de 160 mil á «loto
flnonclodo otá 60 meooo. Vendeo
Noeoo Imoblllérlo Guilherme Pinto
40 Derby Fone: 231.0343. Creel
4286. Plentáo no locel. (12.4. 17)
6

ORAVATA - Conto do Torro, Av.
Mário Mdo, 242. F: 231.1367,
231.1676. Vendo ótimo lote de
30r60 no Lot* Exonexer es mor-
gene de BR (o 60 mto do 6R). Locol
totolmonto odNleodo, com oom lux
o águe pronto p/oonetrulr, ecoite-

a. (14, 17) 8

Rd. 643 - Vende-
ee terreno c/417 m', dtuodo por
tráo do Pofloo. Preço 610 mil. Fecl-
litodo em 20 meooo. Informoçóaa
c/Paulo Miranda Centro. 231-
3666 o Zone Sul 326-7600. (16) 6

MANABSU - Imob. C Gouvelo

116. Proxeroa. Rd. 106. J. Toreoô-
pdio. Rd. 104. Aguoo Compridee.
Ref 088. Pitlmbu. tr. R. Gouvde de
Borroo, 126 6. Vlote Fo: 231-
6734. 231-2031. Cred 366Ò1 Pl.
oóbe o dome (12, 14, 18, 17) 8

IMBMIBBIRA - Vendo ótimo ter-
reno medindo 27*30m. em Ruo ee-
foltode do oequlno pronto p/bone-
truir Preço Cri 7 600 000 00 To-
nho outro terreno medindo
20x26m. também pronto p/cono-
truir Preço Cr8 4.600.000.00
Atandamoa hoje fone 224-6333
(17) 8

li
Vendo éroe t>profeto aprovado ne
Av. Pinheiro pare conotrucéo do 2
bloeoo com depéolto o oecrltóilu o
telef Preço 6 nUlMee. Trator noo
fonee: 331-1411 ou 33I-3M1

por 30 dUo. Cred 417. 11711

vdom excelente fete no 4* porotolo
do Meocorenhoo do Moroia d

lux o porto Junto do pródloo o rod-
dôndoo. Cr6 4.300 mN. ver o trotor

Fone: 381-2626. (17) 6.

NBONNSSMA - Vende oo á ume

piádmo 300 m* preço 26 mNhôoe

326-
I 1213 OS-14-17) 8

17a30. c/um
6 opf*o.*dpNotle loe. á Ruo OHdo
Mondou. Tr Fonoo 336.3760.
336 3668 Cred 2603 (17). 06

21x26.6 -
680m» R. JeMace Vta. Gerddáo 4.8
mP F 222-4868 Cred 1871 (14) 8

IMBIRIBBIRA - Rag 011 Vendo
terreno no lotoemento N S. do Pl-
ler. medindo 13x30. noacente, loc
á RuO Qd GdO Monteiro II* poro-
leio Meec. Morolo) Tr Fonoo
338.3760. 336 3668 Croci 2603
(17). OS 

IMBIRIBBIRA - Vonde-oo terreno
13x30 com projeto oprovedo R
Zeforino Pinho Tr. f. 224.3807
(12. 14) 08-AF,

IINA - Areo med 30x70
o 100 meto. do o ven Ido. neocente.
peço detoiheo pelo fone 231
6014. Coeoforte Imob Rd. 476
(12. 14, 16. 17) 8

Vdo no Lot N S
Pller 86x27.60 Cr6 6 mllhóoo Ou
tro c/24x30 c/um golpáo Crô 10
mllhóoo. Outro no Eot doo Remá-
dioo defronto á Roíemblite
c/13x30 Cr8 4 600 mil F
341.4618 ou Boráo Souto Leáo
a/106. (12. 14. 171 8

- Vdo no Lot* N . 8
Pller. 66x27,60 Cr8 6 mllhóoo. ou-
tro c/24x30 c/um golpáo cr8 10
mllhôee. Outro no Eot. doo Remó-
dioo defronto á Roxonbllte c/13x30
CrS 4.600. mil F. 431.4618 ou Be-
ráo Souxo Leáo ^106 (14. 17) 8

16600. C. QOUVBIA - Vend ter-
reno em Igereeoú. Rd. 116. Prexe-
roo. Rd. 106 J. Tereoópolle. Ref
104. Aguoo Compridee. Ref. 0*g
Pitlmbu. Tr. R. Gouvelo do 6orroo.
126. 6. Vloto. Fo: 231.8731.
231.2031. Croci. 3601. Plent oáb
o dom. (17) 

INVESTIR - Em terreno 0 no me-
lhor negócio em terreno um negó-
cio da futuro: preço o cond excol
finenc. 60 meoea em Olinde vocá
tem várieo opções Lotoomonto
Jordim Atlentico II próx. hotel 4
Rodos e Jardim Brooil V. próx. i
Antártica. Vendas. 231 2006 An
tonio Miranda Corret. Assoc. (17).
8

IPUTINOA - Vonde-oo terreno
14x38 neocente. luger elto. trotor
fone: 222.0172. 434.1674, Creçl
727, Ruo Tlmbeúbe 243 por tráo
do 8. Preço. (14,16, 17, 16,21) 6

IPUTINOA - Vende terreno
14x38 neocente. luger oito nunco
deu cheio. Inf. 222-0172, 434-
1674. Croci 727 (12 14) 6

ITAPISSUMA - Ref 523 Areo
c/ 2.880ma. cercodo. várloo frutei-
roo. poço orteoiono. vendes focllito-
doe. Informeçôos - Peulo Mirenda
- Zone Sul 326.7600 Centro
231.3666. (16) 6

jaooatAo - Espetacular lança-
monto coisa nunca viota Lotoe-
monto Sáo Monoel. Excelente loco-
liioçáo ligue o peça detelhes. Fone:
231.2006. Vdos. Antonio Miranda
Corret. Assoc Rua 46. 466 Eapi
nheiro. (17) 8

jaooatAo - Lot* Monooou áo
mergeno do BR 232 Km 20 Grendo
chonco p/quem quer poupor. inveo-
tir ou eacolher um ótimo locol p/vi-
ver. Lotea a partir de CrS 6.100.00
menoelo em 46 mooee compre ter
reno. o Inveotimonto meio aeguro.
o mole certo I Vendeo Noeoo Imobi-
liário Guilherme Pinto 340 Derby
Fone: 231.0343. Croci 4266 Plen
táo no locol (12. 14. 17)6

J. ATLANTICO II - Financ em
60 meooo. preet de Cr8
35.655,00 plantio diário no local,
excel. infro-eotrut. e localii provi
próx. hotel 4 Rodas, lotos prontos
p/construir, lux. água. ruaa abertas
ligue eindo hoje 231.2006 fole c/-
quem entende Antonio Mirondo
Corret. Assigc. Rua 48.468 Eapi
nheiro. (17). 8

JARDIM BRA8IL - Investimento
q/é pouponçe - O único lotoomonto
d tem tudo próx. i Perimetrel e Av.
Kennody. excol. locol e infro-eotrut.
gorontido. ideei p/ oue cooo. tem-
bám p/ golpóea o pequenas empre-
aoo. O preço começe c/ CrS 890
mil. poq. entrado e eeldo em 60
meooo. Inform. 231.2006 c/ Anto-
nlo Mirondo Corret. Aeooc. (17) 8

JANDIM BRABIL - Sue pequene
emproao ficoré melor. o únlcu lo-
teomonto oj tem tudo. Pfx. è Pori-
motrol o Proa. Kennody. olturo de
Antártico, c/ tronoporto á porte e
infro-eotruturo garantido. Inveoti-
monto rentável, locol próprio p/ ouo
cooo. Idool p/poq. empresas Peq.
ontrode o ooldo em 60 meooo. In-
form. 231.2006 c/ Antonio Ml-
rondo Corret. Aoooc. (17)8

JAMMM lAO PAULO - Antenor
Uno, Indico o melhor terreno poro
conetruçáo de golpóeo o ou depo-
dto ne Av. Sáo Poulo. Junto o BR
do contorno, ruo oofoltoddo, mu-
rodo, por openoo CrS
4.800.000,00. Tr. c/SIquelro. Fo:
222.3848, 221.6186. (14. 16, 17)

LOTBAMBNTOS - Incorporado-
roo entregue o oeu Lotoomonto e
Coeoforte Imob. Diopomoo de
equipe oitomente trolnodo c/corro-
toree motorlxodoe, prontoe p/co-
merclollxor o oeu empreendimento.
Tr. Coeoforte c/Rodrigo Ceoor. Av.
Agem. Meg. 1600 - Fone: 231-
6014 112. 14. 16. 171 6

R. Joáo Colmbro.
c/3q. Dop. Css c/terr 12x33 f.
222-4868 croci 1671 8

MAOALXNA - 14,2 B Eag cm
8on. Fábio 8erroo. vlx, Sport
1/222 *658 crod 1671 6

MADALBNA - Antenor Llno.
vendo um terreno próximo eo
Sport medindo 31x31 com ooldo
poro 4 rueo. neocente o sul, todo
muredo. preotondo-oe poro cono-
truçáo do oede do ouo firmo. Trotor
c/SIquelro. Fo: 222.3846.
221.6166. (14, 16, 17) 6

NKMIMO - Hei 636 - Areo
c/1.792m' porto do Poeto Flocel
Rodoviário c/fronte 28x62m>.
Preço 698.620.00 fecilitodoe em
preotoçóeo fixo em 1 & meooo In-
formeçôee Poulo Mirondo Zone
Sul 326.7600. Centro 231 3655
(18). 8

Rd. 633 vendo um
exc. terreno em Moreno próximo o
cidode com áree totel do 1 467 m'
todo cercodo de arama farpado um
riacho no lote o ume coxinho todo
dono com bonondroo. Informo-
çóoo Poulo Mirondo Zone Sul 326-
7600. Centro 231-3666 118) 8

lotoe 0 portir do CrS 6.000.00
menoelo no centro do cidode. Inf.
231-6621 horário comerciei 2* á
eáberto (14-171 g

Vendo ótlmoo áreoo
bem locdixedoe no ovonldo spóo o
proço med. 47x67 ou odo 3 149m,
outro med 42x120 ou aeio
6.000m*. outra med. 24x170 ou
Ode 4.000/m', outro pomomirlm
bem locoHxodo oorvindo poro Incor-
Poraçlo med 24i36 Inf 224-
6666. 224-6743. 241-0736. 112
14, 17) 

NOS M8LMORBS LOCAIS OS
Oo 2 melhores lanço-

Atlântico II o Jordim 8rodl V. ax-
cd. cond pagementoo financ. em
60 meoea Inform. a vendes
231.2008 Antonio Miranda Cor-
ret Assoc Rua 48.468. Eepinhairo.
Plentáo diário otá 19 He Cred 23
(17). 8

- Tamoe ve-
I a 3300 mto. do Grande

voRondo um cllme raro da Rogiôo
Preet monoel 4 000.00 em 30 me-
aaa flxoo Inf. Podo Mirondo Zone
Sd. 3226.7600 Centro 231.3666
OS» 8

PSUONNOS - Anterior Uno vondo
Nee nee piadifilia6a> da Pred-
demo Kennedy iwooteidu oe bom
pore eonoarue6o do OopBoRo gore-
gone gdp6eo etc. modbtdo 48x80
(2 honsool trotor dBlpudro^B
222-3848

Fe.
-221-8188.(18.17)8

IA». W-PONTO OB PANAOA^^H
borlbo) - Vde exedento »ote
16x30. pfdprle. do oequlno. neo-
oomo. end. Poniy|^^^Hin-

em 30 <*oe p/
6.6 mMee a12 inWiòoo de ehal o
aaMo n* Ifciui miihOu o eocrtlure
Tr 326-6107 o 326-2303. 113
14. 16. 17) 6.

PONT61INHA - noconto venoo
p/Industria tranoportodore. Motel.
Areo c/1 600mJ c/40m frente BR
contento Coooráo de exoolonte
conetruçáo. Preço do ocodáo dqto-
lheo c/Monlnho Av. Cono Agujor
622 - Fonoo: 326.8624/
326 1620. Rg. 31 (12. 14) g

PRADO - Sobootiáo Orlenfto
Vendo eopeteculor terreno 24x60
no ploto do Cortoe Gomes pronto
p/quolquor contruçáo. Crf
15 000 000.00 Focllito Infs. Av
Joáo do Borroo 834 Fs;
222 2622 222 2610 222 56^3
Croci 98 Reg 66/83 Plentáo #o0
Domlngoo (12. 13. 14. 15. 17J 8

PRAZ6R8B - Simões vende áti-
mes éreeo o 260 metros pista med
7.200ml outro ne pista med
7.18Q/m, com 140 metros de
frente outre 20 OOOm* tode plen»
com 90 metroe frente Outra BH
101 ind vioduto 2 irmáoe med
10 OOOm1 com 10 metros d<
frente outro 140.000m'. Inf: 224-
8666 224-8743 241-0736 112
14, 17) 8

PNAZ6MO - MOOrn' 41». N S
Grace. 300 mil cada f. 222-4668
croci 1671 8 

(6 MU PHOOLIMA ( IMÓV6L
- Tomoo vários opçóoo nos molho
res locoie de Olinde. temos excc
lente lotoe 12x30. 15x30 o 24x30
noscenteo oequlno etc. Preçoe e
cond. eopeteculoreo. finonciomertto
em 60 meooo. Vendeo disparada:
ligue vocá tombem 231-2006 n
peço Inform. Vomoo ver de peifn
vocá vel edorer 117) I

0. IOUKINÇO - Lot C Venj,
próx. Flot Lux. m. preço C|6
220.000.00 <^60 meooo (Vpager
Náo porco melhor negócio do rá-
gláo. Ligue 231-2006 f/c Antónk>
Mirondo. Rue 48. 468 Eaplrhelr^
Vocá fará melhor negócio irveajl
Pouponçe pl locol defront Flot
Lux. (181  ,

8. LOURCNÇO Mais um espetf
ciliar lançamento Lotoamenlç
Campo Verde paro construir du
investir aproveite preços de lonçi-
mento Informações Antonio
randa Crretores Assoc Roa
48 466 Espinheiro 231290$
(1718 ,

SOCORRO - Lot. S. Monoel {
Areo totel pleno. Infro-eotrutjret
opçáo creoc. C. Adm. term. Rodot
p/oafalto (ploto elt. pd. Rodov Fj-
turo term. prá-motró. (J. Eec. ProF.)
Bredooco CrS 560 000.00, 60 m^
ooo p/pegor. Antonio Mirondo Tr. r
231-2006 - R. 48. 468 Eaplnheiip
(18)8 |

T
Lot. S. Monoel ^

Areo totolmonto Infr. ootrutura o»
çáo do creoc. ct. Adm. Term. Ro-
dov. p/odolto (ploto olt. pol. Rndoi
Futuro term. prá-metro) Junto oa<{
Profla. Bredeaco) CrS 660000.00
60 meaea p^pogor Antonio Mlrqndi
F. 231-2006 R. 46 - 468 Eopk
nheiro (18) |

6UCUPIRA - Lot S Manoel 
'

Areo totoim. plano Infro-eotrut. oo-
çáo creoc. (Ct. Adm. Term. Rodovt)
L p/oafalto (plato olt. poli rodcvl*
fut. term. prá-motró (|unto eat4
Prof. Bredooco) Cr8 560.000,o|
60 moaeo p/pogor Antonio Mirando
231-2006 48 - 468 Eaplnhei^
(18) , | 

I
SUCUPIRA loteamento t
Manoel aproveite esto eapetAcu '
lançamento c/preços e condiv< •{•
espetaculares, Inform. 231 ?0t 3
vendas Antonio Miranda Coc ,
Assoc Rua 48.468 Espinhe -1
(17) •

. I
ITAMARINCIRA - Sobootiáo C

lando pormutomoo Eot do Arai J
ter com 2 .500m* 26x100, pr j
área conatruldo com fino rooi. 2 p. |
vlmentoo. 3 terraços, 3 aalao. ' i
dormltórloo 5 externoa olguna co t
orm. embutldoo cotinho, 3 wl
completoa Inf. Av Joáo de Ban 1
834 FS 222 2522 2222570 [
222 2910 e 222 5673 Croci
Reg. 32/83 Plentáo ooe domlngr*,
(12, 13 14 16, 171. 8

TAMARIN8IRA - JacKson Ent^
Imob Ltdo. Vendo ou troco por árois
construído no locol ou foro. árc;«
com 17.OOOm1 o 50 mto do A\ *
Norte, Ideal p/conotruçóeo de con-*
lunto rooldenclol. Inf: 222-4884
221 0100. (14, 17) ,

TAMARINIIRA - Ref. 100. Imr> ,
C. Gouvelo. Vend. excel. lol.a
951.72ml. oequlno ruo odoltado^
porto do tudo. CrS 6 mllhóoo. Tr. Ma
Gouvelo do Borroo. 126. 8 Vlof< *
Fo. 231.8731, 231.2031. CrocP
3601. Plont. oáb. o dom (17) 6 J

T6JIPIO - Lot. áree totoim. plor^ .
infro-eotruturo. opçáo creoc. (Cut.
Adm. Term. Rodov ). llg p/oofoltr
(ploto. olt. pol. rodov.) ónlbuo fut.
ter. prá metrô ()un*o o Eoc. Prr.
Bredooco) CrS 560.000.00 o 60
meooo. Antônio Mlronde R. 40 t
468 Eoplnholro. Pl. locol. (18) 8 »

T8JIPIO - Vonde-oo uma áras d- (
ebOOm'. Fono: 231-6798 (ia. ^
17)8 ,

i
T6RR8NO - O Inveotlmento meir
aeguro ótlmoo condlçôoa de paga
mento finonclemento em 60 mt
soo prootoçáo o oortir Cr?
12.346,00. Plantáo diário no locr' .
á 300 met do Antártico o no «scri »
tório ruo 48. 468. Eoplnholro Jar '
dlm Brooil V. oepotoeular lotes o ®

prontos p/const. Inform 231 200fc
c/Antônlo Mirando Corret Aeaoc ,•
(17) j

T6RR6NO - O Inveotlmento mais J
seguro lotoo dermercodns e pron \
tos p/conot. c/luz, águe, meio fie »
ônibus o porto o aquele preço mti- *
rovilhooo. ótlmoo condições de pa- '

gemonto flnençledoe om 60 me
soo Ligue 231-2006 o vejo di
perto Jardim Atlântico II próx ec .
Motel 4 Rodas Vendas Antônio Ml- i
randa Corret Asaoc. ruo 48. 468. '
Espinheiro 117) 8

T6RRBNO BM 0IV6R806 '
LOCAIS - Imob C Gouvelo vend '

ref 119 J Teroiópdlo. rd 160 ,
Comorogibe. ref. 150 Espinheiro. ^
rd. 115 Preioroo. rd. 106 J Toro- ^
fópolis. ref 104 Aguo Frio S Joeá ¦,
do Coroo Grande, outroo. Tr. R ^
Gouveia de Borroo. 126 B. Viota fo: '
231 6731. 231-2031 Creel J
3601 Plant oob a ,
dom l12.14.16 17) »

T6RRCNO Ref. 140. Igeraoou .
Imob C. Gouveia. Vend. Ter. •
ç/i i7Q»w» 4Ç»?§ Na d# •
Usina S Jooá Lot. Menino Jesuo j
de Prego. Proço 750. mil o visto ,
Aceite Prop Tr. R Gouvde do Bar- ^
roo. 125 B Viota. Fo: 231-6731. I
231 2031 Croci 3601 Plont oáb 1
a dom 112, 14. 16, 171 j

TINA.NO - Rol. 111. Imob. C
Gouvde Lotoemento J Toreoópo
lio Vendo 02 lotoo juntoo
c/12 5x25 cedo sendo um da ea-
quina Praço: 760 mil. Tr. R Gou-
vaia da Barroa. 125 - Boa Vloto.
Foneo: 231-6731 / 231-2031.
Creci 3601 Plantáo oábedoe o do-
mingoe. (12. 14. 18. 17) 6

TORRS - Vendo ótimo áree com |
06 cooeo oala 2 qtoa. WCa. cot. I
áree da latar etc Tr 231 6014 '
Ceseforte Imob Rd-429 dierte- 1
manta \

VITOtMA OAMTO amtAo - lot*
Alto do Rio. na entrada da cidddo
áa mergeno da BR 232. c/rua»
ebortes o lux. Loteo o portir de CrS
4.600.00 Menoelo. om 48 meooo
Compre terreno O Inveoti mor to
Mela Segura O Mele Cem> Ven-

Pinto 340 Oorby. Fone: 231 0343.
Crod 4216 Plentlo no loeol. 112.
14 171 8

-"—' |

iOAOM 00 JAWAPA I
022 - «endo trle lotoe de 16aM '
lumoo, troada 1.360m' todo mu- }
rodo «Mia de prole Fecwte-eo í
Porto do pegemanto Tr fonee |
336-3760 336 3566 ;roel »
2603 117) Og |

I
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Comieeerle Venda. 4 lotaa medindo
oodo lota 12*30, todoa localUadoa
na quadra (FE). 1 lota medindo
13*30 locolltodoo na quadra (Ne)
tratar dloriomente Comlaaaria Por-
Mmbucana Fone 221-5100 Cracl
104. (12. 13, 14, 10, 17) 0

BOA VIAOBM - VlaAo venda tor-
lano Cone Aguiar 10*00. tenente
Joéo Cícero. 17*30, Jequltlnhonhe
20*32 Piedade próximo ao Bom-
preço 20*30 Informoçôee fona
224-2R»6 Cracl 120 117) 0

BOA VIAQIM - Oarroc Correia -
BC-107. Venda excelentes terra-
noo parto do Shoplng Cantar, com
éreas da 205m< a 346m» Preço de
ocaallo. Infa. p/fone 231 0040
Crecl 070. (17) - 

•OA VIAQIM - Sebaatlio Or
lendo vende lota 1 SilO locallraçig

I preço de ocaallo CrB
4.000.000.00 Facilitados Infa. Av.
Joio da Barroa. 034 F«: 222 2022
¦ 222 2670 222 2910 222 S973

. Cr.ci 98 Reg. 307/82 Plentlo eoe
, Domingo. 1)2. 13. 14. 1». 17) 9

B. VIAQIM - Junto Sto Maria
10x30 B mllhôee próximo Shop-
ping Cantar 10*30 0 mllhôee Do-
mlngoa Ferreira 12*30 0,0 mil na
meeme Av poeea Sta. Caaa 27»32
10 mllhôee ainda temoe outroa
vérioe pontos 0. Viagem Fon. 320
1944 ou 329-1944 Criei 1213
113-14-17) 

^ MA VIANBM - Bairs Mar fora do
oone vende-se terreno c/000 me-
«oa quadradoe prestando-se p/ho

, td ou IncorporaçOo. Preço 100 mil
•rutdroe por m' Mais informoçôee
hnee 329-9944 ou 329-9944
Crecl 1213 (13-14-171 9

I - Aklo Imóveis vde
|ac. terreno ótima localltsçlo da" 
Av. Domingos Ferreira, ter med
100*40 4.000m* neecente Preço
a combinar Tr. fa: 241-0402. 241-" 
0010. Cracl 2000 Plant. dlér. Av.
JoOo da Oarroa. 1270. Eepinhoiro.
(13, 14, 17) 0.

' BOA VIAQIM Alberto Quelrotvende, terreno 20*72 frente ao
Boa Viagem fundos Nsvegentes.
pronto psrs construir, servindo

•" pars bancos, hotóis de luao. etc
Crt 300 000 000 00 Mm faclll
tade Infa: Rua Alberto Wanderley
44 ou pelo fone: 200 4770 Crecl-1369 1171 9

 BOA VIAQIM - Aproveitem de
10 lotea aó restam 9 todoa me-
dlndo 15x30. todoa |untoe, naa-

^ cante próx eo col. St* Maria éree
«om ótimas rea Pço ainal
2.500 000.00 o reetante a curto

M praio a/|uroa plantio na Av Do-
3 mlngoa Ferrelre. Eaq Ten. Joio Cl-

i,„ eero. Tr Rua Dlarlo de Pernem-
.. buco. 20 c/21 Fonea: 224 C300 ou

>26 3717 1171 9

BOA VIAQBM - Aproveitem de
10 lotee aó reetam 9. todoa mo
dlndo 10x30. todoa Juntoa. naa-
•anta próx. ao Col. St* Maria área

- tom ótlmaa rea. pço alnal
• 2-500.000.00 o raatante a curto
t praio a/]uroe plantio na Av. Do-

l\ mlngoa Ferrelre Eaq. Ten. Joio C(-
•aro. Tr. Rua Diário de Pernam-
buco. 29 c/21 torna 224 9399 ou
126-3717 (171 9

- Arrecifea vende
2 ôtimoa lotea. prontoa p/conatrulr
bela reaidlncla no Lot. Jardim dea
Acácias, 24x30 com 720 m'. Ape-
naa Crt 11 mllhôee. sendo, einel
de Crt 5 mllhôea e saldo facilitado.
Trat c/ArrecIfea PABX: 325-1774.

¦ Arrecifea vende melhor e maia ré-
pldo Crecl 3578. (17) 9

.. BOA VIAQBM Ref. 540
Vende-ae 03 terrenoa juntoa perto
da R. Barlo de Souie Leio - Infra-
aetrutura pronta p/conatruir ime-
diatamente. Preço 0.000000.00
Facllltadoa. Informações Paulo Mi-
randa Zona Sul 320-7000, cen-
tro 231 3555 (10) 9

BOA VIAQIM - Vendo tarreno na
Av Domingos Ferreirs próximo ao
Osnorte medindo 13 metros de
Irente 18 metros de fundos 28 me-
tros do ledo direito e 27 metro* do
lado esqusrdo Preço Crt 10 mi-
Ihôee A vista Atendo hoje 224

' >333 117) 9

BOA VIAQIM Atançlo tt.t
mllhôea A viata 2 lotas juntos med
25x30 sito no final da Rua Ernesto
P. Santoa na tranaveraal. iaforados)
Tr 326-8107 326 2303 112 13

• 14, 1 7) 9

B. VIAQIM Sebastiáo Orlando.
Venda Terreno no naacante mu-
rado doa ladoa. r aaneada. próximo
Shopping Csnter Crt 4 MilhoAa
Facilita Infa Av Joio da Barro»
034 Fe 222 2522 222 2570
222 2910 222.6673 Creci 98
Reg 200/02 Plantio aoa Domin-
90» (12 . 13 , 14 .16 , 17) 9

BOA VIAQBM - Ref 529. vende-
•a terreno a 250mta. ds Av. Do-
mlngoe Ferreira c/Arsa total
1049m' Preço 0 000 000.00 fecl-
Ntadoa. informaçóea Paulo Mi-
randa. tona aul 320 7000 centro
231.3655 110) 9

BOA VIAQIM - 0 grande Negó-
•Io Vleéo vende ótimo tarreno ea-
quina medindo 20x33 servindo p/-
eonatruir poato de gasolins. pada-
ria. reaidlncla etc. Preço Crt 30
mllhôea bem facllltadoa Tratar
tene 224 2899 crecl 129 (17) 9

B. VIAQIM - O granda negócio
Vlalo vende ótimo terrano eaquina
medindo 20x33 servindo p/cone-
truir poato de gooolino padaria reai-
dência etc. Preço Crt 30 mllhôea
bem facllltadoa. Tratar fone 224-
2999 cracl 129 1171 9

R - Atençlo 0.500
(Ml A vloto Vdo excel lote de ee-
guina, naacante. Rua JoAo C. Ay-
me. aaqulna c/20 de Janeiro, med
10m da frente. 20m lado eoq.
32 m lado direito, e fechando c/
I4m noa fundoa. rua calçada, ôni-
bus na porta. Tr. 320-0107 a 320-
>303. (13. 14. 19. 171 9.

B. VIAQBM - Vlalo vende terreno
Cone Aguiar 15x05 R Tenente
JoAo Cícero 17*30, Jequintionha
20*32 Piedade próximo so 8.
Preço 28x30 informsçôes fone
224-2099 creci 129 (17) 9

•OA VIAQIM - Ref 509 Vnde
•a terreno ne Av Domingos Fer-
ralrs com toda infra-estruturs. lote
03 Quedrs T do Lot. Sitio do Melo
Mslores infs. c/ Paulo Miranda Fs
>29 7900 a 231 3666 1191 9

®OA VIAQIM - Malhairoa vende
terrenoa nas seguintea ruaa atrAa
Colégio Sta. Maria 15*30
10x00 dlvaraaa metragens Jerdim
•otlnlco tenho grendea iraaa A»
Oole «oe *» Recife atrta Sarai-
•9o tratar lona 329-6994 112 141

p  Malheiros vende
tarenos seguintes russ Cons
Afiliar 19*40 93,27 12,30 Do
«Hngoe Ferrelre. 20a60 29a30
'3*30 12.40 32»36 90«30 Fren-
*co Cunha *8*30 19*30 9runoValoao 16*30 Pa faaaoa
12*17 26 * 10 Jullo da Maio

. 11x30 Nelson Hungria 10*32
30.32 tratar fona 3266994 112

e 14) 9

I * Qnd vendo no R.
do Sotúbal. terreno medindo
20x38 da moto. naacante. pronto
p/conatruir. próe a Central da
Taipa. Tamoa outraa érees no cen-
to da ddodo. Tr. Ia: 222 5508
131-1318 ou diariamente pato f:
*29-2010 1091 (12-14-19-171

Cantar. 18 lotee juntoa 4 frantaa.
Com «ra» da 942»tma' aaooloniee
locellteçlo Praça Crt
9Q OOO OOO OO Vandaa Naaaa

17) B
- Darfev- Craal 42BB. (12. 14.

Nnone na Av. ftamlngoo Forrotro
aemnto da oaguino mad. BOaAO,

aomo aaja - Ujaa Aglncias da au-
Bwliab ale. Pmae 4B m8h6oe
Vbndo todo ou am pane, facnito
am ana preoo a eoeho porta am

L Tr. fonea: 221-3348. 231
1747 (10. 12. 14) 0

BOA VIAQBM - Fernando da
Fonte vendo excelente lote rua RI-
beiro de Brito, medindo 18*20 pró-
prto pronto p/ eonatruir CrB 0 mi-
Ihôee Inf. Navegantee. 2410 F:
J20.0B17 Reg 010 (0.10.12.14)
0

BOA VIAQBM - Fernando Da-
fonte - Vendo excelente lota prox
ao Shooping, pronto p/ eonatruir,
rua asfaltada, égua a iui, 14 * 20
Crt 3 mllhôee. Inf. R. Navegantee.
2410 F: 320-0017 Reg. 010 Creci
440. (0 - 10 - 12 - 14). B.

BOA VIAQBM - Fernando da
Fonte vendo lote medindo 10*31.
R. Benvlnds de Farlaa. próximo a
Kltchana. Crt 10 mllhòaa Inl. 9.
Navagantaa, 2416 F: 329.0917
9ag 606 Cracl 449 (9. 10. 12. 141
9

BOA VIAQBM - Fernando da
Fonte vendo lote medindo 24*30
rua aafaltede c/ égua a lui. pronto
P/ eonatruir, pró*, ao Shooping.
grande pechincha Crt 0 milhões
Inf. R. Nevegentes, 2415 F:
320 0017 Reg. 002(9. 10. 12, 14)

BOA VIAQBM - Terrenos - Av.
Cons. Aguiar 30*30. Dom Joaé Lo-
pea 30*30 Domingoa Ferreira
24*33. Outroa locaie 12x32.
24x32 a 24*30. Ooa Vlata Av.
Conda da 0. Vlata. 10*140 com
projeto eprovedo p/2 blocoe Inf. e
vendaa com Esteio Mala. Fones
221-4700 - 222-6300 - 320-
0400 (12-14-17) 9

BOA VIAQBM - Terreno Av. Beire
Mar 20*35 Tratar fonee 224-
0002. 224-0003 (14. 15. 17)

B. VIAQBM - JoOo Moreira vande
terreno ne Rua Ribeiro de Brito me-
dlndo 12*30m. Inf. 231-0021 Mo-
rérto comerciei 2* a oébodo (14.
17) 

BOA VIAQBM - Antenir Uno
vende terreno medindo 24*40. na
Rua Siderei com projeto eprovado
para 40 apartamentoe de 2 quartos
com dependlnclaa preço Crt
12 000.000.00. tratar com SI-
queira Fa. 222-3040 - 221-0100.
(14. 10, 17) 

BOA VIAQBM - Antenor Uno,
oferece ume ôtlme oportunidade
pera Incorporedoree na melhor
parte de Boe Viagem, com projeto
aprovado • 50 metroe de Antonlo
Falclo Area total OOOm1. Tratar
com Slqcelro. Fa: 222.3040.
221.0100. (14. 10. 17)

 Antenor Llno,
apreaenta a érea que voei procu-
rava para eonatruir eue reaidlncla,
na rua Prof. Nelaon Hungria.
15*30. naacante, local reeervedo
aó para caaea. próximo eo Colégio
Santa Maria. Tr/Slquelra. Fa:
222.3040.221.0100.(14. 10. 17)
9

CANOIIAB - Vdmoa lot. Praia de
Candelaria quadra 0-G. lotes n*s
13. 14 e 15. juntos s muredos. Pço
p/vender urgente 3.500.000.00 na
quadra 5-G. lot. 15 e 18 juntoa.
Pço 2.500.000.00. neatea quadraa
só tem menaôee juntaa. Tr. Rua
Dlarlo de Pernembuco. 28 e/21.
Fonea: 224.8388 ou 325.3717.
Aproveitem aó tem eatee lotea.
(17) 9

CANOBIAB - Face aua caae. ven-
demoa lotea em 30 meaea flxoa em
preetaçõee progreealvaa preço to-
tal Cr« 670.000,00. Voct maarno
planeja e conatroi. Informaçóea
Paulo Mlrande centro 231.3555 e
tona aul 328.7800. (18) 9

CANOIIAB - Ary 0 Barreto vdem
ótimo terreno ne 2* peralela da Be-
rnardo Vieira rua aefeltede. naa-
cante, murado documenteçlo em
Crt 3 mllhôea mede 15 x 30 de ea-
quina ver e tretar Av. Bernerdo
Vieira de Melo 3880 fone: 381-
2025. (17) 9

CANOIIAB - Vende ou troca-ae
terreno 12x30 por linha telefônica.
431- Infa 222-0172. 434-1574.
Creci 727. (12-14) 9

CANOIIAB - Antenor Llno. vende
Ares medindo 30x30 nescente jun-
tlnho s Av. Castelo Orenco. Crt
5 600.000.00. Tretar com SI-
queira. Fones: 222 3948.
221.6198. (14. 16. 17) 9

CANOIIAB - Antenor Llno, vende
tsrreno naecente de meio medindo
24x30 no loteamento Jardim Pia-
dsde 2 rues após Av. Caatelo
Oranco. Tratar com Siqueira. Fo-
naa: 222 3048. 221.0100. (14,
16. 17) 0

CANOBIAB - Antenor Llno, vende
terreno 12x30 com projeto pronto
a aprovado na 1* rua apôa a Caa-
telo Oranco. aceita terreno ou tele-
fone no Cordeiro e Torre. Tratar c/-
Siqueira Fa: 222.3040. 221.0100.
014, 10, 17) 0

CANOBIAB - Antenor Llno. oferta
lote na 2' apôa Av. Caatelo Branco
com Iraa da 626m>. excelente
para reeldéncla por apenea Crt
2 600 000.00 Tratar com SI-
queira. Fa: 222.3040. 221.0100.
(14. 10. 17) 9

CANQUAMTAMA - Cova pode
deade jé realizar aeu aonho compre
o aeu lote a 50 mta da praia, pa-
gando menaalldadea de 4.700 em
40 meses flxoa. Infa. Paulo Ml-
randa 326-7000 Centro 231-
3555 (10) 9

CARNB OI VACA - Ref 550
Exc lotea a beira mar no melhor
trecho da praia c/lnfra-eetrutura.
Pieço total 1 300.000.00 facilita-
dos Informaçóea Paulo Miranda
Zona Sul 320.7000. Centro
231 3566. (10). 9

CUNHAÚ - Reserve logo seu lote
em frente de lançamento c/toda
infra-aetruturada a voloritoçéo ré-
pida sm 40 prestaçôea fixa aem Ju-
roa a correçôea Tratar noa fonea
330-1410/ 339 3001 ou Av
Maac de Morala. 2314. Imbiri-
beira. Anunciamoa seus imóveis
grátis Creci 407. (17) 9

CUNHAÚ - Seja proprletérlo de
uma bahia com égua limpiaalma.
adquirindo seu lote por 050 mil a
80 mts da Praia em 40 mesee fl-
*os Inf. Paulo Miranda Zona Sul
326-7800 Centro 231 3555 (18)
9

ITAMARACA - Terreno a praeta-
cio vdo no Lotto Enseada doa Gol-
flnhoe Q. "H" lote n* 10 12x40 e/2
frentea tem pieca indicativa no lo-
cai. F: 341.4610 ou Barlo Souto
Leio. 243 a/100. (12. 14. 177 0
ITAMARACA - Terreno a prato:
vdo na Av. que vai p/o Forte, a 00
mia. amas oo uece. \ 0.00 ne ptete
25m de cada lado. Agua lua a
força Tem pleea no local. F:
341.4610 ou OarOo Souia LeOo
243 a/100. (12. 14. 17) 0
ITAMARACA - Terreno a praeta-
cio: Vdo ne 2* rue paralela a beira
mar do Lotto Príncipe dDrange
antaa do Forte, entra no Bar Flor da
Ura. tem placa no local. Tratar F:
341.4010 ou OarOo Souta Leio
243 a/10B. (12. 14. 17) B

(Jeguerlbe) -
Lote a 00 metroe do mar. em rue
aataltada Lota 01 da Quadra D'
lot* Séo Pedro. Preço da oferta
900 mu. Int. Nodta Cracl 1342
Rua da Aurora. 200. a/000. Fone:
231 0772. (12. 14. 10. 17) 0.0

C.N.M
oreia da Jeguerlbe ótimo terreno

£!,. díTTd. 19.30 Crt
1 300 000. mllhOo • viata f

223 Mt3. C. 1199. 111.14.17) 9

ITAMARACA - A Minhota vanda
tarranoa dtaaraoa Mcala a nracoa.
temoe verdedeiree pechinchas,
pano a afaatado do mar. Ngua logo

Tratar R Cana. Nonata, 909 Fona
2414917 Crad 1929 |«1. 14.
10. 171 B

ITAMAQACA - Compra terrene.
0 Inveetlmentu Mala Baguro O

|^^g^Unae 
na Praia BOo

Paula, a maia^^^^^^^H
pardnho do Farta a naa margane da
1^9* afcdiw ¦ *i a¦ á. | ^ ^psemewasB. lot* necanto
do Fona. a partir da 900 m99 vlata

140 - Darbytona: 111.0141 Cnd
4200 112 14. 171 B

•TAMAMCAA - Voe* nto tara
outra oportunidade Igual • Mta. A
mele bela prale de Itamerecé. o
Pontal da Ilha. fie* I beira-mar. to-
doa oa lotaa tem uma dealum-
brante vlata. A partir de Crt 10 mil
meneele. 00 meeea ^raajuata */-
correçlo. prato flio. Imob. Perk,
rue Antônio Falclo. 1037. fa: 320-
0100. 330-3407 (17) 0
fTAMAIIAeA - Ref .627 Vende-
ae exc. lota medindo 30Om* pró-
xlmo a cidade. Preço 000 mil a
viata ou facllltadoa em 03 meaea
Informaçóea com Paulo Miranda
tona aul 320.7000 ou centro
231 3666. (10) 

ITAMANACA - Ral: 614 -
Vende-ae excelente terreno a 100
metroe da praia c/ 30Om'. c/ lut a
égua no local. Pr«ço:
1301.000.00. facultado. Inf. c/
Paulo Miranda. Centro: 31.3000
e Zona Sul 320 7000. (10) 9
ITAMAMCA - Ral. 667 Vanda-
ae lote perto do centro do Pilar c/-
preço total da 700.000.00 feclllte-
doe. Informaçóea Paulo Miranda
Zona Sul 320.7000. Centro
231 3000. (10). 

ITAMARACA - Ral 611 Lotaa-
mento Jerdim Miramar no caminho
do Forte Orenge c/632m' próximo
ao mar. Preço total Crt
000.000.00 facllltadoa Informa-
çôea Paulo Miranda Zona Sul 320-
7000 Centro 231-3606. (10) 0.

ITAMARACA - Terreno a prato:
Vdo na da Av. que vai p/o Forte, a
00 mta. antaa do Deca. 10.00 na
piata 20m da cada lado, égua. lut a
força. Tem placa no local. F.
341.4010 ou Oarlo Souta Leio
243 a/IOO (14. 17) 

ITAMARACA - Tereno a preata-
çlo Vdo na 2' paralela a Beira-Mar
do Lo* Príncipe d'0renge. Antaa do
Forte, entre no Oar Flor da Ura. tem
pleca no local. Tratar F. 341.4010
ou OarOo Souta Leio 243 a'100
(14. 17) 

ITAMARACA - Terreno a praeta-
çlo Vdo. no Lot* Enaeeda doa Gol-
flnhoe Q. "H" lote n3 10. 12*40
c/2 frentea. Tem placa Indicativa
no local F. 341.4010 ou OarOo
Souta Leio 243 j/100 (14. 17) 0
JANQA B PAU AMAMIO -
Lot* Na. Sra. do Carmo. 2 lindoe lo-
tea na quadra P med. 24*30 lotee
7 e I pela Inalgnlflcante quantl-
dade 1.100 mil. Tamoa ainda dl-
veraoe lotea em vérloa loteamen-
toa. Tr. Imoblllérla Gomae Av. Cléu-
dlo Gueiroe. 711. Janga. Fone:
434-1140. (21) 0

JANQA - Lot* Pedro Una. A Imo-
blllérla Gomae vende lote med.
14*30 naa Imediações do Poeto
Eeeo. em frente aoa aptos, da Ino-
coop. praatando-ae para reaidlncla
ou centro comercial. Preço 1.200
mil. Tr. Av. Cléudlo Gueiroe, 701.
Janga. F: 434-1040. (21) 0
JANQA - A Imoblllérla Gomae
vende caaa no Lot* Na. Sra. Apare-
clda, a 400 mta da plata. c/terraço,
•ala. 3 qtoa.. cotlnha, etc. Preço 5
mllhôea. 2.000 mil entrada a rea-
tente em 6 meeea. Tr. Av. Cléudlo
Gueiroe. 701. Janga. Fone: 434-
1040 dae 0 éa 10 horae. (21) 1.37

JANQA - 0.040 mta. a 100 mta
do Jôla Supermercados e a 40 mts
da plata, uma érea de 04*00. alo
14 lotea juntoa, cu|o valor é de 22
mllhôee e melo. Vendemoa lotee
aeparadamante. Tr. Imoblllérla Go-
maa. Av. Cléudlo Gueiroe. 701.
Jenga. Fone: 434-1040. (21) 0

JANQA - Lot* Na. Sra. Aparecida
3* paralela da pleta. Imediações dc
Jôla Supermercados. 0 melhor lote
dlaponfvel. Preço 1.100 mil. Outrc
a beira mar 12*32 murado po
0.200 mil. Tr. Imoblllérla Gomae
Av. Cléudlo Gueiroe. 701. Janga. F
434-1040. (21) 

JANQA B PAU AMAMLO -
Quer vendar ou comprar mu lote
de terreno, epartamento ou caaa?
Em 30 dlaa raeoive? Llghe para
434-1140 que oa corretoree da
Imoblllérla Gomae, a Catedrátlca
reeolverlo aeu problema em tempo
record. Av. Cléudlo Guolro* 781
Jenga. (21) B

JANQA - Lot* Sitio Quadra - II,
109 da quadra 9-9 mad. 16*30. da
mekr, junto de llndea caaaa. Praço
da oportunldada 960 mil, Eacrltu-
rado, raglatrado. lavado o anxa-
guado. Tr. ImoblIMHa Gomaa Av.
Gléudlo Gueiroe, 781 Janga. 434-
1B40. (21) B

JANQA - 2* paralela da plata, ee-
petecular lota da aequlna. 10*30.
Lot* Roea do Janga, como referén-
cie entrar a eequerda do Poeto
Eaao. Preço 1.000 mil. Outro
12*30 por 1.100 mil. Tr. Imobl-
liérta Gomae. Av. Cléudlo Gueiroe.
701. Janga. F: 434-1040. (21) 0

A Imoblllérla Gomaa
vende no Lot* Na. Ora. Perpétuo
Socorro, mad. 24*30 por 000 mil.
No Lot* Roaallna. 10*20 por 030
mil. No Coeta do Ouro 20x21 por
020 mil. Tr. Av. Cléudlo Gueiroe.
701 Janga. Fone: 434-1040 daa B
éa 1B horaa. (21) 0

JANQA - Vendo ótimo terreno ne
2* peralela perto de lindas reeldOn-
cias pronto p/construir medindo
15*30m. Praço Crt 2 mllhôea facl-
llto a aceito telefone carro a Imóvel
menor valor. Tr. fona 420-0070
(17) 0

JANQA - Espetacular loto fundo
com plata. Imediaçôea do Bar Bar-
gaçOo. lindo lota da melo, 10x20.
A Imoblllérla Gomee vande urgente
por 1.900 mH. Na 0* paralela, naa-
canta. 12x30 pela Inelgnlflcante
quantia da 000 mil. Tr. Av. Cléudlo
Gueiroe. 7B1. Jenga. Fona: 434-
1840. (24) B

Beire mar. Vende-ae
lote 12*30 a beira-mar, perto do
Super Mercedo Jóia. ótima locali-
laçlo. Tr. 231-0110 231-0110
(12 14, 17) 0

JARDIM ATLÂNTICO - Tarra-
noa com preeteçôea menaaia a par-
tir de Crt 17.000.00. locel prMIe-
giedo vendea c/Projetua Realden-
ciai fonea: 241.1509 a 241.1070.
(12. 14. 10)9

MARAQOOt - Jachaon Imp.
Imob. Ltda. Vanda 2 lotaa juntoa na
Beire Mar. medindo 30x38, Infor-
maçôaa p/fonas: 222 4884 a
221.0100. (14. 17) B

Ref. 041 -
c/éree de 10.200m* c/toda Infra-
aetruture e 300 mta da prale. Preço
totel 10 000000.00 Totelmente
facllltadoa. Informaçóea Peulo Ml-
randa - Zona Sul 328-7800 Cen-
tro 231-3000 (10) 0

na cidaoa de fmmou. Lotaa por
apahaa 1900.00 manaaia. Ruaa

Av. Agem MagalhOaa. 1000 -
Fone: 231-0014(12.14.10.17)0

- J. Atllntico - Ultime
oportunidade, único e último lotee-
mento. 300 mta.. av. pronto, ruaa
eberetes. Icomp) meio-fio, égue.

Compra hoje, conetrue emenhl,
praço 3.000.000.00 • antr. 10%
It.nin >A ânimalln iálaanrt»t Tacii i w maeee wronio wxenye.
Tal: 231200B. R 48 488 («pi-

al. (17) B

- J. Atllntico Qhime
oportunidade, únioo e último lotaa-
mamo. 300 mta.. av.. pronto, ruaa

hoje. conetrue emenhl praço
3 000000.00 antr 10* (fec) 00
maaaa. Antonlo Miranda, tal:
231JOOB. R. 4B. 400. fapbfraho.
pl local (17) 

demoa lata terrena Av Gov. Cartoa
da L. Ceneteand 10a41 tade plana
pranto apra aanatruçOo CrB-

Barroa. QB4 Pa: 222 2U2 - 222
2870 222 2B10 222 BB73 Crad
BB Nag. 02/03 PlantOo eee domin-
goe (12 13. 14 10 17) 0

CrB 1 000.000.00 Mf a vandaa
|f*u^k A lla*nla**l*¦ "II9LIITIV llO
Ltda. R. da HaapMa. 1B4. Ed
Oampie a/BOB 0* andar Tal. 222-
3B47 (17) B

com metregene em média 10x30
na melhor localitaçlo de Caaa
Caiada a conetrue aua caaa a livra-
•e da Inflaçlo. Planoe fixo# facilita-
doa. Inf. Paulo Miranda Zona Bui
328 7800 Centro 231.3000. (1B).
B

Lot* Jardim Circular, érea pravila-
glada a 10 mta da centro do RecHe.
c/aupermercadoe. ônibus, podaria,
etc. Plano faollltadoa. Fixo. Inf.
Paulo Miranda Zona Sul
328.7800. Centro 231.3800. < 18).

OLINDA - Bslrro Novo. Vdo. tor-
reno a 200 metroe da Av. Cartoe da
Lima Cavalcanti medindo 10 ma-
troa da frente por 31,00 de fundoe.
pronto para eonatruir, reeldOncla a
sosrtemento. Pço. para vendar ur-
gente. Crt 2.000.000.00 a vlata.
Tr. Rua Diário de Pernambuco. 28
e/21. Fona: 224.8388. (17) B

OLINDA - Rio Doce. Inebi. Ref.
100 em frente a Telpe Rio Doce
Lote 10 qd. 10 med.
15.60x27*26.00 R. Frederico Lun-
dreng Rio Doca. Preço
2.300.000,00 é vista. Inabi Av.
Agamenon MagalhOaa, 111 PABX
231.1104. Crecl-323 (17) 0

OLINDA - J. Atllntico - Ultima
oportunidade, único e último Ibtea-
mento. 300 mta.. av.. pronto, ruaa
ebertae. Icomp) meio fio. égua. lut.
loteemento bestente construído,
compre hoje. construe smanhé.
Praço 3.000.000.00. entra. 10%
(fácil) 00 meaea. Antonlo Miranda.
Tal: 231.2000. R. 40. 400. Eepi-
nhelro. plantio local. (17) 0

OUNDA - J. Atllntico. Oltlmaa
oportunidades Único e Ultimo lo-
teamanto, 300 mta.. av„ pronto,
ruas abeertas, (comp) melo-fio.
égua. lut. Local baat. construído.
Compre hoje. oonetrua amenhO,
praço 3 500000.00 - Entr 10%
(fecll) 00 meses. Antonlo Miranda.
Tal. 231.2000. R. 40. 400, Eepi-
nhalrop. pINUO LOCAL: 1171 9

OLINDA - Jerdim Brasil - tomece
sue ceea pelo terreno, junto é Av.
Perlmetrel e Av. Kennedy, elture de
fébrlce AntÁrtica. Tranaporto a
porta (dlvaraaa linhaa). toda infra-
aetrutura garantida. Lut. Agua.
melo-fio, ideei p/gelpôea e peq.
empreeaa. Peq. entrede. aaido 00
meeea. Inform. 231.2008. Antonlo
Mlrande Corretoree Aaaoc. (17) 9

J. Atllntico - Ultima
oportunidade, único a último lotea-
manto. 300 mta.. av., pronto, ruaa
abertaa (comp) meio Ao. Agua. lut.
Compre hoje, conet. emenhl. lo-
teemento baetento conatruldo,
preço 3.600.000.00. entr. 10%
(fec) 80 meeea. Antonlo Miranda,
tal: 231.2008. R. 48. 468. Eapi-
nhelro, plentAo local. (17) 9.

OLINDA - J. Atllntico - Ultima
oportunidede. único e último lotea-
manto, 300 mte., av.. pronto, ruaa
abertea. (comp) melo-flo. Ague lut.
loteemento beatente conatruldo.
compre hoje. eonatrua emenhl.
praço 3.600.000.00. antr 10%
(fecl) 00 meaea, Antonlo Mlrande.
Tal: 231.2006. R. 49. 499, Eapl-
nhelro. plentlo locel. (17) 9

OLINDA - Loteemento em local
nobre do jerdim Atllntico 10% ei-
nal e saldo em 00 meaea c/vlate
p/o mar vendaa Projetua Realden-
ciai fonea: 241.1509 e 241.1576.
(12, 14, 10)9

OLINDA - Loteamento em local
nobre do jerdim Atllntico 10% ei-
nel e eeldo em 00 meaea c/vieta
p/o mar vendaa Projetua Realden-
ciei fonea: 241.1389 a 241.1070.
(12. 14. 18)9

OLINDA - Temoa terrenoa p/ven-
das preço fixo em 40 meaea. Inf.
fonea: 241.1589 e 241.1678. (12.
14, 10)9

OLINDA - Jardim Rio Doca -
Vendo exc terreno 16 * 30 pronto
p/ eonatruir preço ótimo lote 18
quedre 89. Tretar fonea: 222-8210
e 222-6808. C. 3842.(12,14, 17)
8.

OLINDA - CNH Vendemoa em B.
Novo terreno de 10*28 perto elte
perto de llndaa reaidénclaa :Preço a
vlata Crt 1.700.000. Fona: 222-
8463. Creci 1158. (12. 14, 17) 9

OUNDA - Pelxlnhoe - Vende-ee
éroe de 7.OOOm1, 18 lotee juntoe.
c/aafelto, lut a égua. Urgente. Crt
7.600.000.00 é vleta ou Crt 10
mllhôea I combinar, f:
328.8044/328.2180 Preclea
aterro. (10. 14, 17). VAF.

OUNDA - Bairro Novo. Canto da
Tarra. Av. Mlrlo Maio, 242, F:
231.1387. 231.1870. Vende ôtl-
moe lotee no Lot* J. Fragoeo mo-
dlndo 14x32, 24x30. 30x30 e no
Lot* J. Atllntico medindo 24x30.
14x30 naac«nt« 12x30 10.0x30.
PlantOo eoe aébedoe e domingoa
até éa 13 ha. (14. 17) 0

OUNDA - J. Fragoeo - Canto da
Tarra. Av. Mérlo Melo, 242-231.
1307-231.1070-Vende 10 lotoa
Juntoa com érea da S.OOOm*. ma-
dlndo BOxBO com uma ceee da 3
qtoe, garagem. 2 aalee. WC aoclal a
etc. PlantOo eoe aébedoe e domin-
goe até éa 13 horaa. (14, 17) B.

I»AU AMAMLO - Lot* LuKana.
lotee IBe 18 da quadra U, 2* para-
laia, 28x30 por 2 mllhôee, Troco
por terreno, carro, telefone 2.400
mil. Temoe outroe. Tr. Imotoilllrla
Gomaa, Av. Cléudlo Gueiroe. 7B1
Jenga Fona. 434-1840 (21) B

PAU AMAMLO - Lot* Nova Fri-
burgo, lotee cMOOm* c/Infra oetru-
ture. preço 1.037.000,00 em 30
meeee preateçôea progreeeivee.
protoje suo fsmüie construindo vo-
cémeemo sue ceee. Inf. Peulo Mi-
rende Zone Sul. 320-7000. Centro
231-3000. (10) 0

MU AMAMLO - Lot* Coeta
Atui, lote e 000 mte. de plete. ne
Rue Mlnletro Céeer Ceie. perto dae
cesae de verto. 12x30, neecente.
p/000 mil. Lot* Ne. Sre da Concei-
çOo, 24x30. em frente e Inocoop
p/000 mil. Tr. Imotolliérle Gomee.
Fone: 434-1040. (21) 0

jé o sou lote s 300 mts. de prole fe-
eilitodos em 30 meees fixos. Lot*.
Jerdim Pou Amerelo, inf. Peulo Mi-
randa tona sul. 320.7000. 

'centro

231.3000. (10) 0

- Lot* 80o JoOo.
no plata. neecente. 18x30 do maio.
lota 1B da quadra E. um terrano
hehe No meemo Lot* 9* perolole
28.80x30. neecente por 2.800 mil.
Tr. na CatadrMoa Imobiliária Oo-
maa. Av. Cléudlo Gueiroe. 7Q1.
Janga. Fone: 434-1040. (21) B

MU AMAMLO - Vendo ótimo
terreno med. 18*40Tr: 231-8014
Ceeeforto Imob. Ref 441. diorlo-
mente. (12. 14. 18. 17) 8

- CNH Vendo
ótimo terreno, neecente. melhor lo-
col de regiéo junto de lindes ceoae.
10«>0 Crt 2100 mH. F. Ml-
0403 C. 1100 (12. 14. 17) B

- Vd . próximo
9a caaaa da Cone*. 19 Maa Km-
toe. no melhor local da Peu Ama-
ralo. Tr. c/Br. Fernendo P.
19* 2166 Crad 2471112, 14. 171
B

monto Coeta Atui. lota da 1BOO.
muredo. com égue o ume caae da
2 qtoe por terminar CrB 1 mMhBo
200 ml. F: 241 3600 Craal 2471
(12. 14. 171 B.

MM AOBANM - Vd. IB lotao
lumaa. am laeal prfcdegledo do Pto
AmaMA wlUnha a eacetenseooo-
•oo afrlnlm. ouedre ahe CrQ 10
ifiPRlM Rsssbs Oree canairulds
Tr.p/ldna.241-^^H
Craal 2471 (14. 17) B

Tarra. Av. Mérle Mala. 242-2B1.
1387-231. 1B7B - Vendo Odrno
lotee a parir da 100 mia. de piaia
fec. om 20

* com lua. ague

eomprovo o quo eosomaa dNendo -
PtomBe sib e dam ail I3ha. 114.
171 B.

P10DADB - Antenor Uno tem pera
venda um lota medindo 17x20 no
Loteemento Canto do Mr. aequlna.
prò*lmo a Rua Jwmdalrg, Crt
1.200.000.00. Tratar oom Siqueira
Fonee. 222-3B4B - 221-6188
(14, 1B. 17) B

- Antenor Uno vende
terreno conjulgedoa. neacentee
medindo amboe 37-28 na Av. Fer-
que, oequlne oom rua Jangadelro,
0 mllhôea (Rua aafaltada) Tretar o/-
Okquelre Fs. 222-3048 - 221-
0188. (14. 18. 17) 0

Aiwnor Uno aati
oom um proiato aprovado para
conetrulr 8 epertamantoe em ter-
reno da 12x30. frente norte, local

1.800. Tr/ ^Siqueira Pa. 222-3848
- 221-6188. (14. 18. 17) 8

Pechinche - 1.700
mil é vista. Vdo 2 lotee Juntoe. med
12x30. oada. prôprtoe, noscsnts,
da aaqulna. t/ plantado dantto.
pré*, e maneôos o mocembos
(ótimo Inveetlmento) Vdo urgente.
Fs: 328-8107 • 328-2303. (13.
14, 10. 17) 8.

PIIDADI - Vivendo vende pró-
xlmo Av. Bernerdo Vielrs do Melo.
lotes 7 o 8 no loteemento Sitio
Ilha. Tr. 221-3222. (10. 12. 13.
14. 10) 0

PIIDADI - Vlvonde vende lote 2
qusdre M-1, 10*27, Loteemento
Sitio 0 Irméos. Crt 3 milhões. Tr.
221.3222.(10, 12. 13. 14. 10). 0

PIODADI - Vivendo vende Lotee-
mento Cinco IrmOrs. loto 2 quedrs
M-1. 10x27. Crt 3 milhões. Tr.
221.3222.(10. 12. 13. 14. 10). 0

NIOAbl - Loteemento Reeeur-
rslçéo entrede ne Rue Slo Sebes-
tIBo em frente o Edf. Tlbérfoe. Lotes
• 1 400mts do mor. Preço fixo fecl-
lltsdo om 12 ou 24 meeee. Poucos
unldedee. Terronoe: rontebllidede e
ssgurençe em Inveetlmento. Tr. Ce-
ssforto Imob. Av. Bernerdo V. de
Maio. 1202 - Fonaa: 341-9109 ou
231-8014. (12. 14. 18. 17) 8

Vsndo ótimo terreno 28x40 de es-
quine, nescente. Tretor: 231-6014
- Ceeeforto Imob. Ref. 471. Dlsrls-
mente. (14, 18, 17) - 8

PIIDADI - Fernendo de Fonte
vendo 03 lotes juntoe, Jerdim Co-
psesbene, Crt 800 mil cede.
Grsnde Pechinche Inf. R. Nevegsn-
tsa, 2418 F: 328.0817 (B. 10. 12.
14) 

PIEDADE - Imob. C. Gouvsis.
Vend. Aroe. 7 hect. érea própris p/-
loteamento. construçéo, etc, Tr. R.
Gouveia de Barroa. 126. B. Viata.
Ft: 231 9731. 231-2031 Cracl.
3601. Plant. Sáb a Oom. (12, 14
16. 17) 9

PIIDADI - Av. Bernerdo Vieira de
Melo Vendemos terronoe 16x30
próilmo caaa Joa« Ermlrlo da Mo-
rsls oequlne frente poro o mor tro-
tar fonaa 224-9992. 224-9993
(14. 16. 17)

PIIDADI - Joslmsr Slqueiro.
Vende 2 lotee juntoe neecente lo-
toomento 5 Irmloe Peedode.
30x27. Tr. peloo Fonee: 221.0100/
0108/ 222.4080. unldedo: 140.
(14. 21. 28). 8

PIIDADI - Vonde-oe terreno lo-
taamanto J. Sta. Culalla, 12*10, In-
for: 222.0172. 434.1674 Crecl
727. (14. 18. 17. 18. 21) 8.

PINA - Ref. PM 488. Vendemos
árss no Av. 8. Vlogem, com 02
frontes 0/3.88701*. Condições fecl-
litsdoo. Dlv. Ueodoe Peulo Mirando.
F :32 8.7 600, 434.1689.
231.3666. (18). 8

PITIMQÚ - Lot* Prole Atui Ruos
abertos eletríflcoçlo. lindoe coses
construldeo Lotee o portlr de Crt
9.900.00 Menseis om 48 meses.
Ter terreno no Prole é ume colso.

Ter terreno no Prole Atui é outro
colso." Compre terreno, o investi-
msnto mois seguro, o melo certo I
Vsndes Nosss Imoblllérie Gul-
lherme Pinto 340 - Derby. Fone:
231.0343. Creci 4288. Plentlo no
locel (12. 14. 17) 8

PITIMBU - Compro terreno, o In-
vestimento melo seguro. O msis
csrtol Lot* Praio Atui, Ruoo ober-
tos, eletríflcoçlo. Lotee o portlr de
360 mil I vloto flnencledo eté 50
meeee. "ter terreno ne Prelo é ume
colso Tor terreno ne Prelo Atui é
outro colee". Vondoo Nosss Imobl-
lléris Guilherme Pinto 340 - Derby
Fone: 231.0343. Creci 4288. Pio-
nlo no locel. (12, 14, 17) 8

PITIMQÚ - Vende-oo ótimo loto I
beiro mor. 12*36, mognlflce loceil-
toçlo, negócio répldo. preço do
ocooilo. Tr. 341-4143. (12. 14,
17) 8

PITIMQÚ - Ref. vende-oo 04 lotee
todoe quitodoo com exc. locelito-
çlo próximo I cldede c/éree totol
1 630m* Preço 2.460.000.00 fecl-
litodo. Informsçôes Peulo Mlrondo
Zone Sul 326.7800 Centro
231.3668. (18) 8.

POWTA D9 RIMAI . Raf 930
vsndo-se exc. terreno com 360m'
com todo infro-eotruturo pronto o
200mto do mor. Preço 600 mil ou
focilltedoo. Informeçôee Peulo Ml-
rondo Zone Sul 328.7800 Centro
231.3666. (18) 8

WMTM M nOIU - Raf. 947 -
Vonde-oe lote perto do centro do
município, preço 800.000.00 fecl-
lltadoa. InformaçAaa Paulo Miranda
Zone Sul 328-7800 centro 231-
3666. (18) 9

PONTA8 Dl PIDAA - Ref 868-
Vonde-oe um terreno com éroe
376m* tendo lut o égue o coooo
ooflotlcodeo no locel. próximo o d-
dedo. Preço 750.000,00 feclllte-
doe. Informoçôoo Peulo Mlrondo
Zone Sul 326.7800. Centro
231.3666. (18). 8

">«TA Oi PtDMAI - Lot» Gul-
'ondim c/00% doe lotee neocenteo
c/4|ua a lut a 290mta do munlcl-
Dlo a aprovalta o ma»ior Carnaval
da Praia. Inf. Paulo Miranda Zona
Sul 129.7900. Cantro 211.1996.
(10). o

POWTA M NMM - Ral 910 -
Vanda-aa lotaa è 190mn. do mar
c/éree de 370m*. Preço
600.000.00 focilltedoo em 12 me-
laa InformaçAaa Paulo Miranda
Zona Sul 326 7600 Canuu 21).
3000. (10). 8.

PONTA OB PBOQAB - Temoe lo-
toe no melhor Lot* de Pl. você
pode c/ouo fomlllo vlolter o noite,
praça gramada, malior praia da
ReglOo vondoo de 10 o 00 meooe
focilltedoo em preço fixo. Inf. Peulo
Miranda Zona Sul 119-7MO a
Centro 231-3000. (18) 8

ou trooe-ee por cerro vetor Crt 280
mil. Tr. P. 231-7328. Henrique. 8-
AP

dlndo 12x30 otréo de beire mor.
Inf. 231-0021 hor. comi. 2* o oéb.
(14-17) 

PONTO DB QAUNMA - Ref 031.
Aproveito compre oeu lote ne me-
lhor prelo do oul. Focilltedoo em 00
meeee preço ecoeolvol. 400 mil. In-
formoçôee Peulo Mlrondo Zone
Bul. 328-7800. Centro 231-3866.
(18) 

PONTO DB QAUNMA - Ref 602
Vonde-oe lote no Lot* Reconto
Porto de Gollnhe c/éree 460m*
oproveite. Preço 400.000.00 Fecl-
lltodoe. Info: Peulo Mlrondo Zone
Sul 3287800 Centro 231-3666.
(18) '

PONTO DB QAUNMA - Ref. 682.
Vondomoe lotee o 800 mte. do mor
locolltedo no Lot* Reconto Porto
de Gollnhe. 600 mte de prole ven-
doe Peulo Mlrondo. Zone Sul. 328-
7800. Cerftro 231-3666. (18) 8

603 Antecipe o compre do oeu lote
o progreme ogore o eue férleo. loto
é 300 mte do P^ele Lot* Reconto
Porto de Golinhee. Info: Poulo Mi-
ronde Zone Sul 320-7000 Centro
231-3000. (10) 0

RORTO M OAUNHA - Raf. 131.
Vanda-aa aac. tarrano a 900 mta
do mar c/390m' Facilitado am 19
maaaa. Praço 414.400.00. Infor-
mações Peulo Mlrondo tono oul
119-7900 cantro 231-3666. 1111
0

PONTO DC QAUNMA - Ref 010
Vende-ee exc. lotee com 1.130m'
0 10Omte do Mor, próximo oo Cen-
tro. Informoçôoo Peulo Mlrondo -
Zone Sul 326-7000 Centro 231-
3000. (10). 8.

PONTO 01 QAUNMA - Ref. 812
- Vonde-oe exc. lote no loteemento
Reconto do Porto de Gollnhe o 000
metroe de prelo. Preço totol: Crt
700.000.00 focilltedoo Informe-
çôee Poulo Mlrondo - Zone Sul
320-7000 Centro. 231-3000.
(10). 0.

RORTO 09 QAUNMA - Ral. 907
- Arprovelte o compro o oeu lote
no melhor prelo do Sul a/400m*
Preço 400.000.00 focilltedoo. In-
formoçôee Poulo Mlrondo - Zone
Sul 320-7000 Centro - 231-
3566. (10). 0.

PONTO Df OAUNHA - Raf. 901
- Aproveite o compro oeu loto ne
melhor prole do oul o/dOOm1 Preço
400.000.00 facllltadoa. Informa-
çôee Poulo Mlrondo - Zone Sul
329-7900 Cantro 231-3666.1191.
0.

RRAIA D9 IARRA QRANDI .
Slo Joeé C. Gronde. Vendo gronde
éroe com 000 pée de coco. o 200
mte. do mor. med. 100x900 poço
detolheo pelo fone: 231-0014, Co-
oeforte Imob. Ref. 470 diorlo-
mente. (12, 14. 10. 17) 0

- Entre M*
Forlnho o Itomorecé. Inteiramente
muredo. c/portorio. piscina, gore-
gem, p/bercoo. raat. oollo p/jogoo,
bor pior, rompo merftimo. oncoro-
douro. Crt 21.200.00 flxoe om 30
meeee. A 20 Km do Recife. Vondoo
Imob. Perk. R. Antônio FolcOo
1037 f: 320-0100. 330-3407.
(17) 0

•AO JOIt DA CONOA
QRANDI - Aklo Imôveio vde. 2 lo-
toe de terronoe do Loteemento
Ceee Mor quedre 1. lotee 0 o 7 ter.
med 40x27 I.OBOm*. ótimo locel,
e lOOm do mor, junto o monoôoe.
Preço CrB 4.000.000,00 Feclll-
todo. Tr. fé: 241-0618,241-0482.
Cracl 2880 piem. dlér. Av. JoOo do
Oorroo. 1270 Eepinhoiro. (13. 14.
17) 0

BINNAMBI - Ref. 001 - Boa
oportunidede p/vocé compror oeu
lote é beiro mor Lot* Ponto do Ser-
rombi c/portorio poro entror oó oe
proprletérioe c/vérlee reoidéncloo.
Informoçôoo Poulo Mlrondo Zone
Sul 320.7000. Centro 231.3000.
(10). B

- Ref. 000 - Terreno
o 200mto do prole no Lot* Ponte
do Serrombi de oequlne c/vérloo re-
oidéncioo no Lot* Vendo fecltltede.
Informoçôoo Poulo Mlrondo. Zone
Sul 320.7000. Centro 231.3000.
(10). 0

BINNAMBI - Ref. 664 - Teireno
o Beiro Mor no Lot* Enooede do
Serrombi locolltedo no melhor tro-
cho com Infro-eotruturo o vérleo re-
oidOncleo. Preço totel
1.000.000.00 focilltedoo. Informe*
çôeo Peulo Mlrondo Zono Sul
320.7000 Centro 231.3006. (10).
0

BINNAMBI - Ref. 002. Vonde-oe
um excelente lote o 20Om de beire
mor. feciUtodoo om 04 meeee.
Praço 400.000.00. Informaçlaa
Poulo Mlrondo Centro 231.3668/
Zona lul 119.7900. 119) 9

rano na Mra Mar madlndo 16x40
por Crt 1.000.000.00. Oatalhaa na
Av. Cona. Aguiar. 122 Fa. 119-
1110 - 329-9924 Rg. 1091191 I

9ITUIAL - Raf. 991
cftraa da 490m' da aaqulna troca-
aa por apt< vanda facilitada. Infor-
maçSaa Zona Sul 119.7900. Can-
tro 111.1999. Paulo Miranda. 1191.
0

•IMNMABM - Ref. 040 Vendo-oo
02 exc. lotee c/1.272m* cede.
Preço 727.000.00 PecINtodo em
47 meeee. próximo é BB. Informe-
çôee Peulo Mlrondo. Zono Oul 320-
7000. Centro 231-3000. (10) 0

Raf. 146 Araa
c/9.097 m* pronto p/fotor gronjo
no locel. Roo ne BR 101. Feçllltedo
om 40 meeee. Informoçôoo Peulo
Mlrondo - Zone Sul 320-7000 o
centro 2313666. (10) 0

li
Vende terreno 14x30 beiro-mor.
muredo oom égue e lut. ume gere-
gem. terreço. churreoquetro e/2
portôoe. entrede de cerro o Ienche,
01 portOo oociei. Preço 2 mllhôee.
Tretor nno fonee 990-1418 ou
330.3681 Crod-467 (17)

|HraBp[>IC104 S4N1DS1

dUIONOKTIS

27.3372-228.5100

30% ENTRADA. FINANCIAMENTO ATI 24 MESES
APROVACAO NA HORA:

laandau 80-77
Cntnndom 6 cc. 250 Shid 82 Cupe

Diplomats 6 cc. 250 Cupe 83 Ok
Diplomata 4 portao e Cupe ... 82

Opala 83, 82. 81. 80

Chevftte 82, 81, 79. 78

I'aeaat TS 82. 80
Pawat LS 81, 79, 78, 77
Fusca I. 81, 79

Brasilia 79, 78
Caravan 82, 81, 80, 79, 78
Fiat CiL-L 80. 79
Puma GTB, GTS, GTE 80
Santa Matilde 79

Alfa Spide 2000 74 (importado)
Correl 81, 78
Voyage 82 Equipado
I)-10 Luso  £2
Fiorin" 81 alruol
J«*P 7i, 77
Belina LDO 79

TAMANOARi - Exoelenteo lotee

^¦mele 
linde prelo de Pomem-

buco. Lotoementoe: Aneltabelo
LulHene, Ano Ketlo o Noeoe Oe-
nhore de Pétlme reoliteçéo L Q M -
Empreendimentoe Imob. B/A •
Vondoo Conll - Fonee 320-0370 -
1320-0044 - 320-0234 (17) ft

Imob.
iQouvala vand. parto do mar am 1.
I Joaé da C. Qranda c/42 m1 Lot. Ca-

loemor,. Tr. R. Qouvelo de Berroe
1291. Vlata Fa. 211-9711 -111-
1011 Crad 3901. flant. att> a

|dom. (12-14-18-17) B

ABRBU B UNIA B MANABBO -
Morcoe RebOlo. Vende exduoive-
monte Qronjoe. Antee de vender ou
compror oeu Imóvel rurol. Conoulte.
Morcoo RebOlo o/compromlooo.
Vondomoe eue gronjo melo répldo
porque oomoe oopeclelietoe. Inf. F:
320.4082. C. 3074(12 . 14,10.
10 . 17) 10

AL0BIA - Berroe Correio vde. c/-
pagt* facilitado axcal. grania Kl 7
c/llumlneçOo per 10 gelpôeo p/crlo-
çéo de o voe mt. fruteiro equlp. p/ro-
çéo peq. pleiclno o outroe benfeito-
rleo 42 .OOOm' próximo plete Inf*.
p/fona 131-9049 cracl 979. (171
10

AUMA - Plata 1 axcalantaa gran-
laa 140.000111a: 60.000m' fina ra-

anargla. damala banfattorlaa Na
plete 00x100 - pleno t. 320.0072.
(14) 10
ALOBIA - Reconto Vendo proprle-
dedo c/0 He c/2 monoôoe ceeoe p/-
racapçtaa c/hpr bolta ate caaa ma-
noraa lul força platina lago açuda
um clube cempo perfeito e poucoe
matroa km 7 datalhaa c/Qaraldo Av
Cona. Aguiar 922. Fa: 119.1920.
320.0300. 320.0024. RG 107
(12. 14) 10

ALOBIA - A Minhoto vende dlver-
ooo chécoroe c/ceee. égue, lut, fru-
teiroo enfim todoo pronto o o tom-
bém temoe oó o torre oom eo Inoto-
loçôoo. Vé morar bem livre do po-
luiçéo. Tretor R. Cone. Portelo, 009.
Fone: 241.4017. Creci 3020. (12.
14. 10. 17) 10

ALO0IA - Quer vender ou com-
pror oue Gronjo? Conoulte Morcoo
Robélo. Vondomoe excluoivomento
Imôveio rurelo. Entregue eue gronjo
ooo cuidodoo de Morcoo Robélo o
foço um excelente negócio. Inf. p/-
fona: 129.4992. C. 3074 112.14.
10 . 10 . 17) 10

grania aarvlndo o/oonaulado. c/pla-
dno. oçudoo, eeeo c/terroço. 2
qtoa.. aal., oot.. Inf. 211-9911. ho-
rWo comorclal 1» a adbado. (14.
17) 10

ALOBIA - Jockoon Emp. Imb.
Lido. Vende exoelente éroe c/4
hact. na plata. com frutalraa ate.
Inf. 222-4194 ou 221-0'00.114,
17) 10.

BANIA - Vdo. 32 mil ne. boe loco-
lltoçlo. morgem BR égue, meceni-
tévol. Outro 31 mil he. c/oo moo-
moe coroctoriotlceo. Outro 24 mil
ho. c/modeiro. molgom do rio, ideei
p/projotoe. todoo codeotrodoo IN-
CRA: documentoçéo perfeito. Te-
moo outroe no Pleul. F 341-4143.
(12. 14. 17) 10

BBZBNNOB - Vendo 1 fet. c/378
hect. cercodo. vérioe eçúdeo, riocho
perene, poço ortotlono. 2 cocheiroo
c/60 orgolo cedo. 2 meq. forro-
gelro, 70% pongolo. 2 breque. 30
hect. do pelmo. 8 ceeoe. Inf. c/Vol-
dlr p/f. 227.0448 ou o R. Emlllono
Brogo n* 16 Iputinge Creci 1759
(17) 10

 205 he. vdo. megni-
fico locellteçéo, noo morgem do
BR. cllme de montonhe, vloto peno-
romlco. 2 eçudeo. multo pongolo,
todo cercodo. Preço convidotlvo.
c/fecilldede. F: 3414143. (12. 14.
17) 10

CAMUCIM I. R«UX - Vdo. 9
km. BR fet. c/200 he. coooo oode.
porto copoolro copim broquiério. o
poeto netlvo. energle o 7 km. todo
cercado, topog. ondulede. Outro
c/150 he. oçudo gronde. todo cor-
cedo. ceee oode, elet. m/poetogom.
frutelroo, torrão boa qualidade. F.
341-4143. (12. 14, 17) 10

CARPINA - Ref. 367 Linde gronjo
com 3 (trée) coooo. oendo uma xce-
lento, com 6 quartoo o demole de-
pendenclee gronde númeroe de fru-
teiroo. dlvorooo. Aceite Imóvel em
Recife. Ligue Oivloéo Uoedoe Poulo
Mlrondo. Fone: 231.3666 o
326.7800. (18) 10.

CARPINA - Excelente prop. c/26
he. próximo oefolto, todo cercodo, o
elet. ceee morador, gelpOo, ótimo
topogreflo, riocho perene, vérioe
pée de coco. dlvorooo frutelroo. tro-
tor novo, c/vérloo implomentoo.
Melhoree Info. c/RIcordo Leite. F:
341-4143. (12, 14, 17) 10

gronjo c/00 heeteroe, ne beire de
pioto, oorvindo p/clube oeeocle-
çôee, lotoementoe. eaee c/OOOm*
de éroe. Inf. 231-0021. hor. eo-
merclel. 2* e oébodo (14-17) 10

PA2BNDA - Alberto Quelrot
vende porto de Venturooe c/800 he
todo cercodo riocho égue de ce-
elmbo c/3 m 10 he de pelmo. 00
he de mete c/erueire, Bereúne o
englco 2 he de olgorobo. 2 bero-
gene, oendo 1 céguo doce. ôtlme
poro crloçéo. ôtlme pere crleçOo do
gedo. Crf 20.000.000.00 porte fo-
cllltodo «luroo Info. Rue Alberto
WondoHey. 44 ou polo fone 200-
4770. Crecl J300. (17) 10

PASBNDA - Alberto Quelrot
vende. 81 he ne eocrlturo 00 he
pientodo de cede oendo 37 he no
pionte. 14 he ooco. oçudo c/70 me-
troe de lerg. x 110 do oomp. fonte
de égue c/)eto de 8 polegodee. 0
coooo morodor. 0 burroe, 3 covoloe,
300 pée de obecote. 30 mllheiroe
de benene p/méo o vérioe frutelroo
é 10 km de Xexeu CrB
32.000.000.00 é vloto. Info. Ruo
Alberto Wondoriey, 44 ou polo
fone: 208.4778 Crocl-3388. (17)
10

eop. fotendo oo marga. Rio 8.
Frorjpo. c/704 hae. ^46 kve 1 poço

Crt 20.000.000.00 Aoalta pana
Imôveio no Recife. Tr. fo: 241-
0919. 141-0411. Craal 1110
ptom. dléi. Av. .JoOo de Beuue,
1278 Eepinhoiro. (13, 14. 17) 10.

40 he. 400 he. 80
ha. 117 ha. 209 ha. 270 ha. a
1.000 he. 368 he. etc. Em grovoté,
Botorroo, Cemuolm, Belré, Be-
nherô, o demole munleipioe de Eo-
tado. Tamoa lamblm na lahia
ireeo p/projotoe Budone. Vende-
moe oeu Imóvel rurol. Trja/RIcerdo
Lalta. F: 141-4141. (12. 14. 171
10

- Vendo ôtlme fe-
•anda c/tgua. lui, 2 caaaa. 70 hac..
dividido em 4 cercodo», plontaçôeo
frutelroo. cortede por 2 rloe, oçudo,
outraa fontaa da igui. ate. Tr.
231.6014 Ceoelorto Imob. Ref.
488 dierlemonte. (12. 14, 18, 17)
10

Mlnl-Chéeere próximo o Prelo de
Pomo de Pedro o Come do Voce no
munWplo do Talucupapo praat
monool de 6.000,00 em 38 meeee
flxoo. Inf. Peulo Mlrondo Zono Bul
328-7800 Centra 231 -3886.118)
10

i. com 4 hect. Ceee
gronde. pioclne, cooo de empre-
gedo, lut o égue de boe quolldode.
multaa frutalraa. Praço 9 mllh6aa
focilltedoo. Fonee: 338-3881,338-
1418. (12) 10

QOIANA - A Minhoto vende
ótima grania c/ 1 Ha a 1.6KM da
plata. antrada da Pontal da Padra
c/umo cooo boe terreço. oelo p/2
embientoe. 4 qto oulte, égue, lut o
muitoo frutelroo. Tretor R. Cone.
Portela. 909. Fona: 241.4917.
Cracl 1919. (11, 14, 19, 171 10

- Em Vltórie R*f. 632
Vonde-oe ume gronjo oom 03 ho.
c/piontoçôee. um riocho, ume ceei-
nho olmpieo no locel, multo bem
locolltedo Preço 2.600 mil Infor-
meçôeo Peulo Mlrondo Zono Bul
326.7600 o Centro 231.3666
(18)10

•RAMAS I FAMMDA9 -
Elenco vda. am Abrau a Lima, fat.
e/tl ha plana cercada Elatrif. caaa
oode e de morador riacho poço fru-
telreo multo capim coquei roo etc.
ôtlme p/gedo. porco gollnhe egrl-
cultura etc. Crt 49 mllhftee. Vdo.
em Sarenhune dlvlae c/bra|lo c/70
ho cercodo cooo frutelroo etc. 14
mllhíee. Tr. 221-1349.231-1747.
(10, 12, 14) 10

GRANJA - Aldeio. Imob. C. Oou-
veio vende Ref. 112. c/1. hect. lot.
mercúrio, o tel. ne porto 60% plono
bem vontilodo. c/vioto ponor. em
fronte CrB 6 mllhôee. ecelte corro,
tel. R. R. Qouvelo de 8erroo, 126 8.
Vloto. fo: 231-8731. 231-2031.
Crecl 3601. Pl. oébe o domo. (12.
14. 16. 17) 10

0RANJA8 - Vondomoe, Peudo-
lho. e/26 he. c/multo benfeitorle.
Cerplne c/36 ho. c/benfoitorleo.
Grovoté c/10 ho. elet. Outro c/20
ho. no morgem de pov. Outra c/30
ho. o 200 mte. 8R. Botorroo c/70
ho. c/benfeltorioo, no morgem de
Br. Tr. 341-4143.(12, 14. 17) 10

NRANJA8 - Morcoo Robélo.
Vende excluvivomente Qronjoe.
quondo peneer em comprar ou
vender ouo gronjo conoulte-noo
oem compromieeo. A noeoe oope-
clelldode é e ouo oegurenço. Mor-
coo Robélo vende ouo gronjo melo
répldo, porque é eopoclelloto. Poço
Inf. p/fonf. 326.4802. Creci 3074.
(12 . 14 . 10. 10 . 17) 10

GRAVATA - Vende-oo érooo de
50 ho. 00 ho. ou 70 ho. o 1.000
mte. do br. ótimo ocoooo. c/olot.
éguo ene. noo proximidodee. ideei
p/criotórioo dlvorooo. ou omprren-
dimontoe Imobiliérloo, no melhor
climo do Qrovoté. Tr. 341-4143.
(12. 14. 17) 10

ORAVATA - Vdo. «cal fai. c/92
ho. 4 km. BR. eetr. boe c/cooe oode.
éguo ene. elet. 6 coooo p/colonoo,
cocheiro p/80 roeoo, éguo ene. 3
currelo trevejedoe, brote conten-
çéo. corregedelro, 6 ho. pelmo, 2
ho. copineire. 3 eçudeo. todo doe-
tocede, cercodo. dlv. em 9 cerco-
doe. Fone. 341-4143. (12.14.17)
10

ORAVATA - Vdo. fei. c/270he. 3
km. br. c/elot. cocheiro. gronde. 2
currelo trevej. coooo 

'p/colonoa.

açudo. 70he. copim pong. 20 he.
pelmo topog. pleno o elevede, c/-
torreo booe. ideei p/pecuérle, egrl-
cult. gréoe, ou emproend. imb.
Preço convidotlvo. Tr. 3414143
(12, 14, 17) 10

GRAVATA - Vdo no reglOo provi-
legiode do município, 410ha. 2 mil
ton. do cone, ceee oode, 7 ceeoe p/-
colonoo, cocholreo. cortado p/0 rle-
choo perene, 10 neocenteo, 1 éguo
mineral topog. ondul. torreo férteio
p/ogrlcult. Ideei p/pecuérle, obelxo
preço de reglOo. F. 341-4143 (12,
14, 17) 10

ORAVATA - Vdo. fei. 227 he. 00-
t>erte capim bufell. e pengola 29
ho. pelmo mludo. 4 he. mlnelréo, o
cemeron, ceee oode, cocheiro boe,
curral trave|. 4 oçudoo. olot.ceeee
p/colonoo. cercodo, c/divino, me-
lhor cllme de Qrovoté. Aceite-eo
Imóvel prof. 8. Viogam. Fone.
3414143. (12, 14, 17) 10

GRAVATA - Vdo. ótimo prop. 40
ho. 3 km. de BR, quooo coberto de
copim pengplo. dlvorooo frutelree. 1
oçudo, 1 borrairo. 2 neocenteo.
elet. 1 ceea. todo cercodo, ocoooo
bom, topogreflo m/boo. excelente
cllme negócio répldo. Tr. 341-
4143. (12, 14. 17). 10

•RAVATA - Rabllo Imòvele.
Vende ôtlme fotendo com 880
hect. 2 eçudeo, vértoe todo cor-
cedo. muito copim, cooo grande ra-
gulor. ceeoe poro morodoree. etc.
00 mllhôea. Trator noo fonee 330-
1410. 338.3881 ou Av. Meeo. do
Moroee. 2314 Imbiribeiro Crad-
487 (17) 10

Morcoe RebOlo.
Vendo ume ouper-granje o 2 km de
pleto. c/11 hec. todo pronto. Unhe
cooo oode ç^oulte. 3 de moradoroo.
cocheiro p/9o raeoe, copim, frutoi-
roo, peetoe, 2 rlechoe, lut. égue
ene., etc. 10 mllhôee. Fone:
320.4002. C. 3074.(12, 14.10,
10 , 17) 10

Vende o maior incubetôrio do ra-
gMo c/27 hac., c/cap. p/100000
pintoe. 7 ovlérioe p/70.000 ovoe.
produtlndo: Outra e/10 hec.,
21.000 avoe. feb. de raçOo, 1.000
euinoo. ate; Outra c/O.B hac..
e/17.000 avoe. produtlndo. ee.
cooo. Conoulte-noo ^oompromiooo.
P* 929 499? C 3074 (12 14, 10
10. 17) 10

Av. HcnÇ* AMie» Oi CerveOie (oo letfeOo

Poete Retiro) 
FONCS 220 4009/220 0190

Gol Alcool 81 Cinza
Monza OK 1.8 83 Cinza
Monza SL/E 82 Bege
PasBRi TS 81 Branco
Torcel 80 Verde
Belina I, 78 Amaiela
Brasilia L.S. 80 Verde
Brasilia L.S. 80 Branca
Braiilia 79 Bege
Brasilia 77 Amarela
Pamat Alcool 79 Bege
Passat 75 Creme
Fiat 78 Bege
Variant II 78 Bege
Chevette S.L. 78 Azul
Dodge Pnlara 78 Branco
Dodge RT 77 Vinho
Fuscao 76 Amarelo
Fuscao 74 Branco
Camioneta A-1025.000 Km 81 Vermelha

IOARA99Ú - A Minhota venda
chécoro 40x120, c/olgumoo frutoi-
roo no pioto de BR 101 logo epôe o
Policio Rodovlérlo, preço do opor-
tunidodo. Tratar R. Cone. Portelo.
808. Fone: 241.4817. Creoi 3828.
(12, 14, 18, 17) 10

MARAMO - Granja c/fone,
tronoformodor próprio, todo oietrlfl-
eada fluoraeoama. poetee da eorea
cimento, eetébuloe pocilga. 2 ea-
dmboo c/bom bae, eaoo dono mob.-
liedo morador parta moblllede, be-
lenço ferramontae, colxo d'éguo.
Aooito troce cerro novo ou Imóvel
menor f: 281.0022. (08, 10. 14,
16, 16) 10-AP

Unda "ohéoara" o/oaoe rúotleo, pio-
eino, peço ortoeleno (porfu raçOo 02
motrao) égua minerei, gelpOo,
churraoquoira, pomer, vérioe frutoi-
roo, lindo vlata. toda cercodo e/ae*
tocoo de oonoroto o erame forpedo.
Ótimo oportunidade. Trat. c/Arroei-
feo PA0X-32B.1774. Crecl 3070.117/4

MARA99Ú - Canto da Terra, Av.
Mérlo Melo, 242. P: 231.1307,
231.1070. Vande ôtlme grania
com 7 heeteroe e 1.300 mte da
BR-101 oom 380 pée de ooooo o
demole frutelrae rio perene, eooita-

çéo. PlantOo eoe oébodoo o domin-
M 8jj 08 II lill l14, 17) 10

IPOJUCA - Vdo 29 hae, c/ 900
ton cena, 900 péa banana Paeo-
van, 80 coquoiroe oafrojondo etc,
multo éguo, olotrlf, 2 ceoae mora-
dor. Tr. e/ Fernendo f: 299-2399
Creel 2471. (12. 14. 171 10.

priedede 80 hac. BOK pleno, cooo
oode de luxo. copim pongolo. 18
hec. copim elefento, 30 mllhôee.
Tr. R. Diorlo PI. 28 t/77. Fone:
224-2002. Cracl 010. (17) 10

Vende fotendo com 200 hect. bo-
nhede pelo rio Orobô, ca eoe, frutoi-
roo topogreflo multo boe. Prtço 30
mllhôee. Aceite opto. no tronoeçOo
fonea: 330-3081 ou 338-1418 ou
Av. Maoc. do Moroie 2314 Imbiri-

o. Crad 487. (17) 10

- Vendo exc engenho
com 86 heeteroe de cone - Vendo
outro om Canhotinho 262 hect o
outro em Quipepé com 162 hecto
preçoa 40.000 - 39.000 e 40.000
reepoctivomente. Trotar fonee:
222-6210 o 222-6808. C. 3042.
(12. 14, 17) 10.

Jockoon Emp Imob
Ltda. Vande ótima propriedade
oom 10 hect. c/multe éguo. lut
cooo do morador, todo cercodo,
próximo da BR. Inf: 222-4884.
221-0100. (14. 17) 10

MUDA8 DB COCO - Anéo P:
301-0030. (14. 17) 10.

MURIBBCA - Promoçlo durante
80 dloo 80 gronjlnhoo com preço o
prato eopeclol. Apenoo Bkm do
centro de Proterao. Ideei p/explore-
çéo comerciei. Ruoo obertoe érooo
domorcodao llnhoe regular de ônl-
buo. Tr. Coaeforto Imob. Av. Agem.
Magalhéoe. 1000 - Fone: 231-
0014. (12. 14. 10. 17) 10

NAZARI OA MATA - Vdo.
ôtlme prop. c/20 ho. encravado,
éguo onc. boa topografia, mala dl-
verooo bonf. ideei p/emproendi-
mentos imobiliérloo. preço eonvi-
detivo. Tr. 341-4143. (12. 14. 17)
10

OUM 0-AMA - Cenhotlnho.
Vende-ee fannda. c/290ha. para
poeto, tode cercodo, éguo. cinco
açudee, t 9 km da plata. Tr. 231-
9119. 231-9119.112. 14, 171 10

PAUDALMO - Befeolmeo granji-
nhee ploneo, erboritedoo, c/éree de
1.000 é 1200m*. Lot. Boeque doe
Eucollptoe. promoçlo duronto 30
dloo. Preetaçõee o portlr de CrB
2.700,00 meneele. Preço fixo Tr.
Ceeeforto Imobllléria Av. Agom.
Mogolhéeo. 1600 - Fone: 231-
6014. (12. 14. 16. 17) 10

Vendo ótimo gronjo é morgem de
plete, e/1,6 hec, todo plono, mu-
rodo. ótimo caaa oede c/4 qt*o,
muitoo fruteiroe, cocheiro, lut, ce-
plm. etc. Pç. 8 mil; F: 326.4882.
Negôcloo do gronjo é com Moicoo
Robélo. C. 3074 (12. 14, 16, 16.
17) 10

RONTAR M HDU^H
Imp Imob Ltde. Venda átimo área
oom 2 hect, nr pleto, oom frutelroo
o lut ne porta, tode pleno, Inf: 2221
4884, 221-0100. (14, 17) 10 I

9ANHANÓ - Vdo fai 400ha. am
Pongolo 1 Km BR currol. cacimbo, 3
oçudoo dlvorooo borreiroo, dlv. 10
core. 2 poçoe tubuloroe, cooo de
colonoe, 10he. meto. megnlf. to-
pog. energle no limite, negócio fé-
cll, oceito-oe porte em Imóvel. F
341.4143. (12. 14, 17) 10

8AO CABTANO - Vendo-oo éroe
ne beire da plete. eftOhe. pagando
BOOmto. de beiro do pleto. Ideei p/-
loteemento. próximo o Corueru Tr.
231-8118 231-8118(12. 14. 17)
10

8BRTANIA - Robélo Imôveio.
Vende feiondoe ne pleto c/800 o
700 hect. 80% pleno. Coooo, oiotrl|
flcedoe multo copim, mineiréo o
elefento. 2 poçoe orteelenoe com
égue doce. Praço de ocooiéo. A trej
tor noe fonee: 330-1410 ou 330-
3001. Av. Meec de Moroee. 2314.
Imblrlbeiro. Crad 407. (17) 10 ¦

Qronjinhoo no be-|
Ira do oefolto. oponee 20 min. do
Recife, eobortae de frutdree c/rie-
choo perenoe. ne reglOo do Buepel
Crt 2.100.000,00 maneela fUo em
80 meooe «luroe. ^reejuotee. Tr. Rl
Antônio FolcOo, 1037 0. VlogemJ
fo: 320-0108. 338-3487. (17) 10

TUUCUMM - Compra aua
Mlnl-Chécere no Lot* Eetoncio Fe-
roeeto (Campo a Pralel Praat
9.900.00 manaaia em 39 maaaa fl-
aoa. Inf. Peulo Miranda Zona tul
329-7900 Cantro 231-3999.1191
10

AUTOMÔVna - Vendo uma Ar-

funclonemento ne Av. Caxangé
c/eetoclonamonto p/40 corroo, oe-

ofou oom outomóvdo. Inf. c/Voidir
p/f. 227.0448 ou o R. Emlllono
Brege n* 15 fputtnge. Crecl 1759.
(17)11

HB1 - Aleool. Tr. (Vflé-
vlo. P; 231-4787. (18) 11

tr.
231.217<y 231.2099.1141 11-Af.

429.0909.119). 11-AF.

BBUNA 78 L - Tr, o/Haivodo P.
288-3888 11-AF

¦RABlUA TB - Luxo unleromé-
tiee único dono oor bronco oom ré-
dio AM/FM otéroo«mocOnioa exee-
leme, motrieuledo, vendo urgente o
troco em eorro de menor vélor tro-
tar Av. Cexengé, 013, de eegundo
o oébodo. (17) 11

700 mil. P. F 229-1424 (11. 141
11

MARlUA 79 - Vendo bom oorv

2 tudo fundotMndo perfeitamente.
Tretar Qeraldo ou Mereoe. Av. Oor-
nardo Vidra de Meio 4141 - Pie-
dedo Fone: 381-1004. (17) 11.

RRARIUA 79 - L» - Vendo u^
gente 880. mN. P: 381-0288. (14)
11

77 - últ. r. pie. 8 rod
nove 1* em tudo bege Crf 900 mil
221-2991 119) 11

feRARlUA Tf - Urgente. Roa do
Eoplnhdro. 803. H. ooml, 11-AF

TB - exoelente
aetado Av. boa Viagem, U79 apt*
31 (14) 11

MARlUA UM- NovMma.
cor cinto, pnoue novoe, matricu-
lede méo 2. Prego 860 mil, oendo
340 mH em o preot de 61 mil. Tr.
Av. Cexengé, B10. P: 228-8834.
(14. 17) 11.

338-3262 11
i. Tr. F.

RRARIUA Tf - Melhor ofena.
Vlec. de Bueeeune, 82. (16) 11-AF.

BRABlUA 77 - vonde-oe bronco
Tr. c/8evorine P. 338-4788.11-AF

BNASlUA LB/88 - Pnoue novoe
empiecede rédio PM, oupemovo.
231.2636. 11

RRAflLIA/7f - Aleool. F
227.2440. 11

RRAf IUA/7t - Nova tr. Av. Joio

BRASÍLIA BI/PB - Tr. Av. Crut
Qabugá. 996 9andalre. 11 AP

fRAfIUA/74 - C/rodaa. v/troco
om moto CQ P: 228.2824 11

LM-
eetedo F: 222.8813. 11

MAfllUA 9t - Álcool branca
700 mil. F: 241 4220. 11

RAAflUA 77 - 299-1029. 11

RRA9lUA/7f - Vermelho, bom
oonoorvodo f: 228.1888. (18) 11

RNAflUA/fO - L9 Crt 790 mil
verde pempe Qervedo Campeio.
61 f/Jôqud. (16) 11

RRARlUA/Tf - Único dono 24
mil Km eutôntlooe 227.3033. (10)
11

6ANAVAN - Novo 01 - Vonde-oe
exc. eetado conoorvoçéo e/23.000
km ar cond. pnoue rodlol metélico.
Trator p/Fo. 220-2074 - 341-
4724 Crecl 2420 (10-10) 11

CARAVAN 7t - F: 241-2129 11

CARAVAN/78 - Tr. f. 330-1101
CrB 800 mil 11 AF

CNBVBTTB/B2 - 1,0, o geodlno
com 13.000 km rododoo cor otul
motollco pnoue rodlolo novoo.
vendo ou troco em corro do menor
velor trotar rue Diorlo do Pomem-
buco 00. com or. Alex. Fe: 224-
3077 - 224.3210. (1T> 11

CMBVBTTB BB - 1.8 Ouro Preto,
vendo-oo CrB 1.800 mil f: 341-
6B81 (14) 11

IS.OOOKme beso. Tr. Rue Tenente
JoOo Cloero. 300 Ooo Vlogem 320
2304 (14) 11

CMBVBTTB/BB - Equlp. Bom. ra-
doe. empl, doaradé. CrB 780eoe-
eume iCr» 41 maneai. Troeo.<Av.
Coxongé. 478. (14) 11

CMBVBTTB TB - Urgente vendo
troco 680 mil F: 220 2824 (12.
14) 11

CMBVBTTB BL TB - Novledmo,
pnoue novoe, rédio PM, ótimo
preço: 800 mil, oendo 40% ent o
preotoçôoo de BI mil. Tr. Av. Ce-
xengé. 010. P: 220-0034. (14,17)
11:

CMBVBTTB TB - R. Importei.
1811. 11

CHtVfm 7f-fL - Ótimo ea-
tado de eonaarva«lo Setúbal 292
9oa Vogam Tr. cheledo,. 11-AP

CMBVBTTB M/BB - Vendo-oo em
ótimo eotod. tretor R. Importei 474
F. 224-0033 (hor. ooml) 11

CMfVfTTf Lt/7t - Pouco to-
dado 1* em tudo/ 341.4287. MB)
1J •

«MfVflIf 1/n - Conearvado.
Vendo. F: 338.2438. (18) 11 '

380 mil. F: 320-0612 11

«mfWIH Tf H - famMM
Prineeoo leebd n* H - 231.B8BB.

.

CMBVBTTB/TB - BL. Bronoo cito-
daa v/treoo F. 219.1924 11 ,

CMBVBTTB BB - Motor 1.6 F:
HUfOO. Júnior, aaul mot. 1)

e«wvrm/77 m. - crt 190 m»
ecdto flnenc. P: 22B 2BBB 11

gom. 288.821 B. 11

BB - CupO, verde
matMeo. e9mWo eaMo, 4 cll. 29
km auttntlcoe. tato vinil. tooa-Dta.
empar. oranooa radln. Crf 1 M-
Ihin 900 mil. aando 900 da aM e
1 mlihlo am 14 kml da Qrf
99.747.00 Itaaa. Tr. p. 24! sua
Crad 1471 112, 14, 171 11 '

troe© Tr 934-9193 eom Alexbn-
(14)11

GLORIA

AUTOMOVEJS

30^ ENTRADA FINANCIAMENTO
ATE^24 MESES APROVAÇÃO NA

FUSQU1NHAS 75-76-77-78-79-80 Álcool
FÜSCAO 75

BRASÍLIAS L, LS 76-77-78-79-80
PASSATLS, TS 76-77-78-79-80
CHEVETTE L. LS 77-78-79-80-81-82
CARAVAN SL 78
CORCEIS L.LDO 76-77-78-79-80-81 Alcooi
BELINAS L. LDO 79-80
FIAT 147 L 78

OPALASL 79-80

DODGE DART LUXO 72

AV. JOSÉ GONÇALVES DE ME-
DEIROS, 102 - MADALENA. FONES-
228.4329, 228.5396, 228.5116.

ALMG04. S4N10S

dUIONOKriS
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lt.Tr.hor.
oomt. tarda. F: 222.3324. 11-AF.

II - Ano 12 Mui mataUoo
- Rádio fM. nMglo «gHX. 20.000
Km. Proeo 2.000.000.00. Info. p/-
fona: 231-0040 ou no local flua
Mlgual Couto n> I). Craol 171
<17) - 11

**MI - 6. 6a lata Vanla,
«0*. Patby. (II) Vi-AT.

70 - Vando bom aatado

boa. fc 241-1666. C. Hli.110-
14 - 17) Croel 020. 11

OOMetL 77 - Onloo dono. prt-
maka. 0. Importai, 1011. 11

CORCOL N/70 - Vdo ou trooo. Tr.
F: 222.2402. 11-AF.

olmo. Tr. Fe. 320.7070/0000 ou
0002. (17). 11-AF.

- 6aga Crt 600
I. 224-0012 I». oomt. 11 AF

. M/Fl - Novo, urg. Do-
mlngoi Fml», 1N1. • Vlapnv
11

I - Com toca-ftta. 070
mN. P. 220.4043. (10) 11

II»-F: 326-6411
Av. Oul 2001. 11

OOOOI MUUVn-Crt 160 mil
I. H6-0761 11 Al

"AT MUV/M - Vendo. F:
231.UI2. 117) 11

PIAT 70 - Novloolmo, cor onil,

flnandada. Tr. 220-0034. (14,17)
11.

HAT/70 - 01. Oamlnovo 720 mN.
Rodai mognOato. F. 220-4043 (10)
11

WAT X KOMOI - Trocamoa um
automóvol Fiat mod. 01. por utHi-
tário Kombi do maamo ano. (ou
próximo), contato* paio talafona:
2312006 com Célia. (17). 11

HAT PANORAMA OS - Movia-
•Imo vando urgente financio com
40% da antrada a o raatanta am 24
maaaa, aam aval tratar Av. Ca-
xengé. 013, da oegundo a aébado.
(17) 11

HAT 00 - Caminhonete Equipada.
Vando troco F: 221 2924 (12. 141
11

niac* 7» 1.M* . Supar novo

lanta matriculado vando a troco ou
Unindo com 40* do antrada • o
raatanta am até 24 maaaa. aam
atrai tratar A». Clungt. 111. da
¦agunda a atoado 117) 11

PU OCA 00 - Álcool a branco oom
rodas da Orooffio. pnaua da Oodga
matriculado placa 4, macénica
100% vando trooo finando am até
24 maaaa aam aval tratar na
Monta Valculoa Av. Coxongé 613,
da aagunda a oébodo. (17) 11

PU 0CA/70 L - ConaarvadMmo
Oandapa A
(10) 11

FU6CA 7* - Vanda pari. 100*. F.
241-0171.1161 11

PUOCA k 77 - Novo, cor boga,
praço 070 mil, aando 40% ant. a
praataçOaa da 32 mil. Tr. 220-
0034 ou Av. Canangé, 010. (14.
17) 11.

PU OCA/OI - Fafé da Oalém, cinte.
, Álcool, novMto. F: 222.4141.1111.

, 11-AF.

WWW - Na pnaua novo.
.Mm. 0-F: 221.1IM 1111 11

PUMA/TO - CrO 000 mil. Tr. P:
201.0403. o/Or. Oato. 11-AF.

PURCAO/74 - Otlmo oat oooRo
ftnenc. F: 220.2666. 11

branaa, maaOnlaa ótima. Var a tra
tar na Av. Or. Olroau Toaoano da
Ortto. 74. Jardhn Oaira Mo. Pino.
Procurar Marilnha eu Álvaro. Fona:
320-4007. (17) 11

PUMUMMA/70 - Motivo 01-
nhdrof. 320-0006 (14) 11

FUMUIMHA 711 - a rMo AM-
FM. pnaua' novea. 64 mil Kma. tar-
minado 7. todo original. Tr. Ir.
Qaraldo. Rua Manoal da Iam»
Uma. 217. Campo Oranda. Fi 241-
3161 Crad 2471.112. 14. 171 11.

NMUNNtA 7* L - Vando, todo

7, cor amarelo eeeuro. Tr. p/Fone:
241.3000 Croel 2471 (12,14,17)

, 11 

PUOQUtNMA 71 - Vendo, oor
muatarde, mocênloo 100%. amplo

*" eoe p/ fator. Carroçaria nunca foi
batida. Fona: 221-4771. Crad
001. (17)11.

rUMUMMA 77 - Iranao am-
plaoado. III Av. Raaa a Mva. 2000
11

NMUMHU 74 - Onloo dono Tr.
F. 121-4110 1111 11-AF

^^^¦lno77.|^H
por Cri 120.000.00 Tr. afc li» Ja-
nele P: 220-2000 ou 0. Cone. 011-
volre e Oouta, 020. Cordeiro. 11

am m«o CO F: 221.2124 11

•01M l - Novo. 321.2641. 11

ir. 1:211.1700111.14.17111-AF.

ROOMIA OS - Ouper luxo, coneer
vedo. tom oompl. e or oond. Tr. f.
320.2114. Únloo dono. (10) 11-
AP.

OFALA - Comodoro 01, oor
bronoo excelente eetedo 2 portoo,
6 pnaua rodlelo novoo pintura a
macénica em perfeito eetedo tretor
rua Podre Cerapueeiro 240, idf.
Vtlooct. Boa Vlegem. Fonee: 320-
6210- 241-3010 o noite. (17) 11

OOAIA 66 - C/4 portaa. vidro
Roy-Oen. emplecedo 03, vendo ou
trooo por earro, telefone, etc. Tratar
diariamente na Av. Manoel Oorba.
324 Oea Vlete, no idf. Cerdonea,
maior quarto a Mia da ddada. Ata
20 ha. (17) 11

OM1A COMOOOM/66 - Vdo.
Tr. F: 221-2220. 1141 11-AF

O» ALA 77 - Cor u
lua». novMmo. Vando urganta. Tr.
226-6t64. 114. 171 11.

OM1A0O - Vendo, Comodoro
novo. P: 224.0000 11

OPA1A DIPLOMATA M00 12 -
Tr. 227.0111 11

OMIA/7» - 4 port . Cri 100
mM. t. 211-1116 11 AT

PAOOAT 70 - Cor vermelho
vendo. P: 222-1170. Croel 3012.
11 '

PA66AT/77 - Cr* 600.000.00
fecMto F. 201-1011 0. 2100 11

RABRAT 70 - Ourfe boo. oxcol.
conaarvaçéo rVONOCO o/Nloou 0.
Conogo Oerete 00 Tamorinolro.
(10) 11

PAOOAT 70 - Vende-eo CrO 000
mil. Tr. f. 200.6304. (14) 11-AF.

PAOOAT/70 - Vende-eo tr. f.
220.2700. (14) 11

PAOOAT/70 - Oronco. oxcolo.
420 mW. V/ trooo. F: 226.2624.
(12-14). 11

PA00AT/00 OURO - Verde, me-
triculedo oxoolonto cerro médlce
vendo ou trooo pfeorro Álcool ou
menor velor. CrO 1.200.000 fone:
431-2360. (10) 11

PAOOAT TOLO - Novo 100%
fVFM 000 mM F: 231.7132. 11

PAOOAT/70 - CrO 300 mil f.
231-0300. 11 AF

PM-UP KOMOI 70 - Vonde-ee
Coroei 77. em ótimo eetedo. Tretor
fone: 222-4300. R.Momode 01-
môoe. 144 - Lo|e 10 - 0. Vlete. - 11

PUMA OTO 00 -Ver

231.1030 (14) AF
i. Tr. F:

TX 70 - Otlmo eetedo. Tr. 0.4 Od.
7. 01. 3 opto 103 Jerdlm Planalto
Tejlpló 11

VONTURA 00 - Bronco met. teto
tolar etc f. 326.6406.(12, 14, 16.
17) 11-AF

VOUI01606 77 - Vando urganta
Cr». 460 mil. F: 241.S672 1141
11-AF

- Cr| 760 mil HardNo
Cunhe, 37, Modolono (14) 11

VÜUIO 70 - Oronco 0. Abreu o
Lime, 00 Wooorinho. 11

VOUCO 70 k - Noviooimo Vdo. Ur-
gente F. 222-3730 11-AF

VOLRt/OO - Oreneo, élcool,
Kombi bego PM-UP ano 02, é)-
oool. Comlnhéo M. Oom eno 03.
OK-1113. Com oorrooerie. P: 200-
4343.(17) 11

AOtNCIA CAIUOA VI|CUÍ.06
- Av. Crui CaOugé. >14. Ia: 222-
3042,1441, Finonciemento 2 é 24
meoeo 30% ont. t/ovei. Pooot
7e/76/62 Fiat 76/76/ 60/ 62. VW
76 a 62 álcool. Rdlna 76. Corcd II
LOO 70. OPala 70/00 Plck-UP Fiat
60. Chavatt. 61 «cool a 62 gáa.
Caravan Comodoro 61 «cool. Ca-
reven 70. Oroallla 00. Bugre 74,
Olenco 70. Moto 126 76/00/02
(17) 12

BANDEIRANTE L IDA

a PERFIS. ACESSÓRIOS. FERRAGENS EM GERAL PARA BOX

a ESQUADRfAS DE ALUMÍNIO. REOUA PARA PEDREIRO CH<

e PA RAIADA, PITA 00 AÇO PARA PORTA DE ENROLAR E

e PERRO.

AGROPECUÁRIA MIURA

COM. REP. LTDA.

Máquina. Banadatti - Chocadairaa Dova.

Forragairaa - bailadairaa - Trituradona Conj. PacuArioa -
Mieturedoreo Raçio C/Trituredoree Cap. divereaa. Fébricaa
R*fto M0/4000 K. hera - Catavantoa - Bomba. - 8lat. lfii«>-
«lo - Chocadairaa Dova Cap. K>*600 Ovo. Oai - Elat. Pneu
actraga praço. nparlali c/ daacontoa até 26%. Avaa .nim.ia
ímportadoa - aamantaa a mudaa - ajardinanattto - plantaa or-
a.aianl.la - aduboa - Uvtoa t6c»looa. Bus do futuro 611 - Tom»
91112 73. Sotaoa importadoraa da
cienoe - gado bovino eqüino auino etc.

i ^
- ti
i

MATE XIAL OE ESCWTqUO

Teme* o* mtlhorat praço* <e mar-

eeOep Cont«tto-no«

owtr* iâ «mana

¦ carbono a« are mie 2.SOQOO

-contto eararaf.etel SQOO

LOOICA COM C TO» LTOA

AU Caaa.Afaiefr 1353 leia lt/14

aoAviAocM F0M.32&-I222,

AKEIA GROSSA

AREIA FINGIR, SAIBRO,

BRH A. QUALIDADE 
- PONTUA-

UDADE E O MELHOR PREÇO

TRANSPEDROSA COMÉRCIO

TRANSPORTE LTDA FONE: 271-

1046 - 227-2545.

- F.
227-2407 Av. Caxngl 2624
compra vanda troca laoll. 2/24 ma-
Ma. OpaM 76. 60. 61. 62. Chav «
76. 61 Voyaga L6. 62. FnM T6
61. C.nv.n 76, Corori 77. 60
Or... 74. 77. 76, Mmrlck 77,
Volk. 76. Abwto ObKto at« a. 12
horee. (17) 12

- P: 222.4420 ou 221.0034. Che-
vette OL o L 61/00/70/77, Qol L 01
Ale. a 60 Om. Panorama CL 61
Ale.. Fiat L a 01 60/76/77, PaaMt
6url 60. T» 76 . L6 76. Landau
76. Fuaca 60/76/76. M. P. Lafer-TI
60. Caravan 70. Opal. 77 coup* .
76 4-pta. F: 76/60. C-10 76 Ca-
bino Duplo. (20) 12

AlaVOO 00 UMA PtlMOO - Re-
vendedor Ford Honde em Goro-
nhunoR. Oerlo do Rio Orr noo 123.
Fonee 761-0066 o 761-0663. To-
moo p/pronto entrego todo Unho
03. Compromoo oou corro ou moto
quelquer que eo)e o merco.
Procurem-noa am noeoo eotobele-
cimento comerciei "violte Gero-
nhuno a cidade de cllmo morovi-
lhoeo". (17) 12

AUTO'0 - Av. Ceaongé, 2271.
CortMro. Fona. 227-2066 a 4406.
Chavatt. 76 . 60. LTO 76 . 60
Fuhi LSE 60 . L6 61 . 62 Al-
cool. Cercai LOO 60. AH. TI 77,
Finca 76. KomM 71. 76 a 60.
Oraalll. 76 . 76. Mlur. 62. C.n-
v«n 76 . 62. Op.1. 76. 60 . 61.
Olplomat. 60/6c. F. 600 60. Ma-
ra)« SL 61. 1171 12.

6ALÀ0 AUT0MÔV6I6 - H. Joaé
Ooórto, 026 f: 220-3110, OrooMe.
70. Olplomoto, 02/01, Del Rey 02,
Fuece L 77, Voyoge 02, Chevotto
70. 77, 70, Vorlent 77, Poloro 70,
Landau 76. 76. 60. Fiat 62 Álcool
CQ-OKm 02. (14, 10, 10. 17) 12

CORDEIRO AUT0M0VII6
LTOA - F. 227-4361 227-4426
lacllltamo. t/2* mm. 30* <n-
trede a/ovollat oprovocéo imediot
St.. Matlld. 76. Lalar 60. Fuma
00. Toy 03 Comodoro 00, 01 02.
Paaaat 76 61. Monta 6L E 1.6 ano
63. 62 6TMDI. 76/60 Clwvm. 76
60 61 62 M.r.061.62 F.nor.m.
62. L.nd.u 76 77 Fuk. 60 61
Op.1. 76 Kombi 76 76 C-10 76
Pica Wlllys 76 Kombi 77 Jon. 76
70 Verlent II70. Dodge Megun ano
1070 otoorto diariamente doa 0:00
t. 20:00 horaa. 1171 12

telro. F: 301-0030. (14, 17) 13-A.

NOVILHAS WOiOWO - Vdo. 100
eebeoee. P: 301.0030. (14, 17).
13-A

IIU6U0L 00 MAOMHOAO ISM
0 CONOMTOt - Alugemoe mOq.
I0M tomoe dKoraeo unldedeo pore
pronto ontrege oleteme do Ieoop6o
Indulndo oonoertoe e peceo t*c-
ntoo aapaciallata cottrta ouo mOo.
I6M fotemoe oontrato do manuten-
çéo Intec. Rue Oeréo de Oouto
Leéo, 1300 Fone: 341.0201 Ooe
Vlegem. (17) 14

conatm«6aa. ratormaa. prolMo. .

¦pon^vrt Hgu. pn 227.3661.
de 0 anoo, profetemoe o

(17) 14

MAOTOMP
técnico Imedleto peçoo gonuinoe.

bric.. Srv Aut. GMMrt, fogto.

COROA VIICUL06 LTOA - Av
Caunga. 1179 lona 227-2(36
Salina 77.76, Opala 77.76 kombi
77.76. Pick-up 77.76.60. Vclki
74. 76. 76. 60. Paaaat 79, 60, (I.
Braalll. 77. 76. AH. Romou 75, 76.
Chmtt. 76. 76. 61. gGASOLINA .
álcool Ford F-100/00 Comodoro
70. 0 Clllndroa Hatch 01 Yamaha
aetlefoçéo geromldo. 17)12

DAPONTI V6ICUL06 - Ca-
«anga 2366. F. 227-4796 Financia
24 maaaa: Voyaga 62: 6allna LOO
62 a 76: Ool 61 Ale: Sol 60 Sai:
Caravan Comodoro 01 Ale; Opala
Comodoro 60: Chavatta Match 60:
Braalll. 76 . 76: Chavatta 77.76;
Pnaat 77 . 76: Volk. 76 . 72;
Corcel 70. (17) 12.

o- U66A V6ICUL06 LTOA - Av.
Ceaongé 4336 f. 220-6233
OreoWe 77 00 A-10 01 Ok OoUna
70. 70. 00 01 02. Ok Chevotto 70
80 01 02 Ok Corovon 70 70, 00
02 Ok Olplomoto 02 Ok F-10000
Ok F-400 Ok LTO 70 MeroJÓ 01 Ok
Opele 70 77 70 70 00 01 02 OK
Poeoet 02. Monto Ok Veroneio, 70,
Verlent II 70. Voyoge. 02. (17) 12

IPANEMA VIICULO* - R. JoM
O.òrlo 617 - M.d.l.na F:
227.2143. Troce Fecilltodo oté 24
meeee c/30% ont. Monta/03 - 1.0
SLE - Corc.l/76 - 76 - Ch>-
vetto/76 - 76 - 77 - 78 - 76 -
Fl.t/79 - C.r.v.n/76 - 60 -
Gol/60 Pnut /76 - 60 J VolW7S
- 76 - 76 - 60 - Braalll. /76 - 76.
Abono .o. .abado, ata 12:001».
(17) 12

Taborde 1767 Cordeiro -
2270416/Monte 83, Corovon 62,
Chevotto 61, Plot 81, Poeoet 80,
77/F-76 76. KomM 77. Vdka 74.
78 Temoo corrocerieo poro Kombi
o C-10. (17) 12. 

ZUM6I V6ICUL06 LTDA - Av.
Caunga. 506 F: 227.2066. 3 a
24 maaaa 30% aem ovei. Oipio-
mete 61; Comodoro 01; Flot 00;
Chavatta 77: 76: Caravan 76: P.i-
oet 70; 70; Alfe 70; Opele 76. 76;
Meverlck 77, 78; Corcel 70, 77;
Jaep 77: Chagar 77: 6raallla 76.
70; C040000.CG01. Temoa
corrocorlo-Kombi-C 10 117) 12

ACHADOS EN
vfttDIDOSj

MOÉ NWWMA DA COOTA -
Teve ouo boloo copenge roubode
em 12/04 no quel oe encontravam

dito o todoo aeuo documentoo do
mel. en-
13

ter. Quando oou prod. predoor de
rep. conoulte o Conflonço Oreo-
temp/ Frigldelro. R. Ten. Joéo Cl-
coro, 300 0. Vlegem Fe. 320-2364
326-0204 (12, 14, 17) 14

OLOCTROLUX - Aooioténclo téc-
nica autoritedo vendedea de oopi-
rodoreo o encoredeireo induotrlolo.
venda» de peçoo o oceoeórloo poro
oporei hoo doméetlcoe o indúotrtolo.
oarvilux aerv. comp. rep. Ltdo. Av.
Condo do Ooe Vlata. 1000 fone
231-0006. - Recife PE. (17) 14

otendomoo ^ou chuveiro em r
ofldno ou e domMOo

oou ohuvobo o quelquer um Entoe.
Rua 6ar6o da 6ouia La6o. 1366. F:
341.0201 Soa Vlaoem. 1171 14

€HZ)

VOOTIOO 00 NOIVA - Orgonto
Froncoaa men.-40/42 Tr. F. 420-
1013 (17) 16-AF

CAMINHÃO «ATTO- 1676 v»
. trrnr labrm IP AM R. Frandaeo
Conto. 66 Fort.: 261-1422 Crt
1.000.000.00 1161 16-AF

CAMKMWTR/M C-10 - Luto.
boa hido. Açoito llnane. 226.2666.

CAMINHONBTI FIAT/60 - V/-
trooo em moto C0-400. F:
220.2024. 17

(g^oraronT)

«"TA* Ml 6UPIR - Vando
m4q. lot. oom ob|.. 60mm. Crt 160
mil. Urgente. Tretor c/Chorieo, 227-
4066 R.161. - 16

mv

|C0NSULTÓRI05

D

CLÍNICA - Atençéo oportunldode.
Vendo poeto de oorvleo. Centro o
Subúrbio. Aceito Imóvel. Fone:
231-6700. (14, 17) 10

fe&T"05)

SYNTEKOL

ASSOALHOS E

TACOS RASPAGEM

E APLICACAO

C/PERFEIÇAO

Av. Cona. Aguiar, 18S

325-0826

0 sol nasceu para

uTOLDOS 
.

VXTla^ii

TOLDOS/COBERTURAS/GRAOES/ESQUAORIAS/
BOX DE AJJMIMO

Roo d06 Co<(M6.994 /OI* Pont: 222.0912- RmH6.

comuuuuiE I

inocosscoiwrnoooouQoos

APK«TIR DE Cr$60X)00,00MENSA6

¦ PRESTAMOS ASSISTÊNCIA CONTWL

U PERMANENTE, TEMOS COMPUTADOR

¦. PROPRIQ

CMMTURA-CnUlTBM l «IMUMEJM.
amuM-nvcBMienti de d^lim.

<CQim<gu^«a»õOn-aNiNP<>a nSwfc3»4w

COMtlKK) REPRESCNTAÇOCII AHMTtNCIA

LÂMPADA* ESPCCIAI6 VENOAt I AtSIITf NCIA TÉCNICA I

MICTOOCOWOO MPtCTWOfOTOMtTWO*

6ALAWCA6 COIOOBHTIIOO

PRCutTowii 
cotruioonoo

RttwopwanTcmt6 michOtomm

Rw JmI Oonfllirai 6a MaMm, NF2H-Conp,,i^ 106

dismoc

CUIDADO COM FMI

Utilite o molhor colculodoro poro

et imi nogoeio».

TELCIMMMTAOOltA CemoMopIM

Rm Ouoronto o Oito, 4Z0 EepwMwe

f«M 2 f-2688

ALOCIA - 2.000 mio. no km. 14,
pronto poro oou leier. Preço

em Pledede o Condoloo. informe-
çOoo peloe fonee 220-2002 - 301 -
0722 (17) 20

A06 PROPRIITARI06 06
IMOVOIO - Poro vender, oluger o
odmlnlotrer oeua Imévola, conoulte
6atroa Uma Corrator. Imobiliária
AiiincJendo. evollondo contreto.
rocbt* de eluguéli, pogtH de en-
cargea e/aeal6t. lurMIca a admlnla-
trotiva. Caem. i Rua da Palma.
266. a/316. Fona.: 224.2617.
224.2000. Croel 047. (12.14.17).

ATOMÇAO - Motivo doençe
vende-eo ou troco ao p/lmòvoio ur-
beno ou rurol prOolmo é ReeHe pro-
Jete Oudono de Fotonde ooeoeo
ooefoltedo 10 mN heetere 200

prooo 120 mdhOoo preço boeo.
Meio Informeçôeo foneo 320-0044
- 320-0044 Croel 1213 (13-14-
17) 20

ALUOtML - Prodoo oluger ur-
gente oploo. o ceeea em Ollnde,
Jongo, Ooe Vlete, C. Orondo, Encru-

Emproondlmentoa Imoblllérloe.
Croel 200. Po: 221.2003.
221.2000. 20

AUMUM. - Uvro-oo do
Ugu. Paulo Mkand. . Mgulr. o

ao alugual. Fonaa: 414.1617 a
434.1000. (10) 20.

APLIC A6A09 6VNTINO
fiaa^Aiee UAMmi ———— *¦a KnlIKH 6irV1ÇO r.
220-3301. (10)

Conwro 221-4730. (11. 14. 16.
16. 17. 1P| 20

OOA VIAOOM A Atençéo ore. pro-
prietértoe do Imévola p/oluger ou
vender Clnol tem oNentoe codeotro-
doe p/oluger. oompror opertomen-
toe ou ceeoe em quelquer belrro de
cldodo. Tretor foneo 222-6660
231-1316. dlH. 326-2010.114 16
17) 20

OOA VISTA - Vendo excelente
lo{e oom excelente ponto comer-
clol. Tretor: 231-0014 - Ceeeforte
Imob. Rof-477. Diariamente. (14.
10. 17) - 20

BOA VIOTA - Jackoon imp.
Imob. Ltdo. Vendo excelente prédio
templo lo)e o no porte ouporlor um
apf, è rua Conda O Eu da eequlna.
oorv. p/quelquer remo. Inf: 222-
4004 ou 221-0100. (14, 17) 20

telro. F: 301-0030. (14, 17) 20.

CAOWHA CATIVA - Sport Clube
Oodfo locellxeçéo centrei - Tretor
dlarl.m.nt. Fona: 221-6166.
Cnel264.l12.11.14.16. 17120.

CAW M SANTA «TA - Vando
excelente ponto comerciei o único
ira. dleponlvel n. ngllo. ótimo
para dapòalto. Indúnria. mt.u-
rente, eocrltórlo. Aceito quelquer
iwgòck). Tr. 231-6014. ClHlort.
Imob. Oef. 434 dioriemente. (12.
14. 10. 17) 20

IEeoeedri*I

I 66 ahmiMe 6 Farra 0

I 0M6M66 I

| 
PW6UU»*6Wl>t>66 I

CAOA OOM CALOU - Conetrue
com o tijolo refrotérlo do Corémlco
Foco o néo) pegue é melo por eete
conforto. Informoçéoe: 231-1023.
(17) 20

- Conetrue
com tl|olo ralratárto da Carlmlce
Fmo . n6o p.gu. a mala por a.t.
contar». Informaeta. 231-1623.
(17) 20

Vendo Th. eóoio. Tretor: 320-
6700. - 20

- Ne medido que 
mlc. fio. Cri. 6.300m' Crt 2.600
tarnmwita. *l.tr. 6IkI> . OMltw
c/dm. 60» MwMplic 2327 I.
336-2662. Dal. Vmn V.lculo
(14 17) 20

Inobi fWf. 066 vende
éree Curedo 1 e/20 Hoce. ceeo
gronde c/gereg. 2 caaoa morodor. 2
oçudeo, 2 neacentea, 1 cochelro.
lui tronefor. Oorv. p/conetr. con).
hobitoc. ou fosendole. Inobi Av.
Agemenon Megolhéoo, 111 PAOX
231.1104 ou Av. Ootullo Vorgee.
007 F. 420.2000 Creol 323
(17)20

B60*ntACA0 - Agu. Lin
ogora tembém otuendo em dedetl-
toçéo, livre-ee do bereteo. forml-
geo. retoe o outroo inootoe. euote
pouco o higiene do ouo rooidéncie

çôea pelo fOne: 301-0010. (17) -
20

INPOCÇAO 0 I
(A O AOUA -!

UMPOIA DO
- Sua eaúde é o

noeoo bem ooter Aguo Limpo, poe
aul moqulnérioo o peoeooa treine-
doe poro faier uma perfeito limpoio
no colxo d éguo de ouo rooidéncie
Ligue poro nóo o peça orçomento
Tel: 361-0610. (17) - 20

DOCUMIMTACAO 6M 6IRAL
- Culdomoo de toda documontoçéo
exigido pelo 6FH - cortldéea nego-
tlvee. ovorbeçôee. regletroe. regule-
riioçéo do oocrlturoo. vondoa a elu-
guéie do ImOvele. Info. Rua JoeO
6onlféclo 630 Torre. Foneo 227-
3364 - 226-4776 (17) 20

OOCRITUItAO - Nunoo rogulerlto-
moo provldenclomoe certldôea no-
gotlvoe. acompenhamoa procooooe
noo egéncloe flnancelraa, vendo-
moo o alugamoe Imévoia. Tr.
231.3467 Croel 041 (10. 12. 14)
20

6«PlA0 ILmtÔNICO - Com
eete oporolho você vol ter o retrato
falado de todoo oe ligoçdee e che-
modoe feltoa no eeu telefone,
meemo no ouo oueénclo. Eete opo-
rolho moto o cobre o moetre o
prova. Fone: 222 1647. ITV Rádio
CorovoNv). (17) 20

OOPIMHOIIIO - Atençéo I Oro. pro-
prletérloe de Imòveio poro oluger
ou vender. Clnol tom dlenteo ce-

ce ooe ou epertemento. em quel-

meç6oo peloe fonee: 222.6600.
231.1316. (13. 14. 16. 17) 20

6STOFAM6NTOP - Enotamo.
todo oatllo dé móveis, aervlçoa per-
feltoa. moatruérioa decorodoreo oe
oo/ordeno Oomue Av. 6. Viagem.
660 F: 326-6706. Conaulte-noa.
(14) 20

- MultUocel p/-
or cond, coioeo p/coxf-

nhoo Ineteloçòee fone: 221.3070.
). (10) 20

3XUMBIA

•Fones
•Fodwdos

•faiionos vertical! e
norixontab

•BaxpWhsiioH

orçamentassem

I compromissos |

meionos:

268^7%a2307

PAÇA UM BOM
INVOOTIMONTO - Adquirindo o
aeu imóvel, o oeguronço poro ouo
fomllio. Ligue 434.1017 ou
434.1000. (10) 20.

PORMA6 M6TAUCA6 - p/Pra-
moldedoo Nervuroo, eotocoo retoe o
vlradao. E também todo o linho de
móvele de vlme em gorei. Vimotol
F: 341.3200 (16) 20-AF

OALPAO - Vende-a. ou oluge.-o
golplo em diverooa locolo. Inf. o
vendoo. Imob. Nooclmonto 6 Noa-
cimento Ltdo. R. do Hooplcio 104
Ed. Olímpio, e/606 6* onder. Tel.
222-3047. (17) 20

i ROCIPO - Imob. C. Oou-
veio. Vond. Comp. Permuto. Imô-
veio em vários locoie do Reclff.
Procure no Cloeeificodos oa nossos
referéncioo. Comprendo ou ven-
dendo ligue p/231 -0731 231-
2031. Creci 3601. Plont. Séb e
Dom. (12, 14, 10. 17) 20

ONAVATA - Jockoon Emp. Imob.
Ltdo. Vende é rue Jooé Tenórto 16
Vllo do Coheb. ótimo rooidéncie
oom eelo. torreço, 2 qtoe. WC, ol-
tôoa llvroo, c/o titulo de oóclo do
Club, etc. por openee CrO 1.600 o
outro todo reformodo, c/3 qtoo.
oulte, omplo torreço é Rue doe Ro-
ooe, 00. Info. 222.4004 ou
221.0100. (14, 17) 20

ILHA 00 MOTIM) - Jockoon emp
Imob. Ltdo. Vende ótimo éree com
1.2 hoct. próximo eo Oport. Club.
Inf. 2224004 ou 221-0100. (14,
17) 20

ITAMARACA . Alugo p/llm-rto-
oemeno ceeo porto do mor. Fone:
200-0077. (17) - 20

KDKTI / A(.'AO

J M AH IA NO

I « »\ \ "l I 1

JANMA - Peu Amerelo. Poro oom-
pror ou vender oou lote do terreno
o provMéndo é ooneultor oe Cote-
drétleoe de Imoblllérle Qomeo. Te-
moo ume experténclo de 12 onoo
no loe«. Av. Cláudio Oualroa. 761.
Jongo. F: 434-1040. Ooe 0 ée 10
horee. (24) 20

Vendo 10.000. Mocoo
Fona: 1610610. 114 171 20

ABManmg
¦MNlMIVIv W

¦II ia

EHBuTIDOS

SOB MEDIDAS

Inf26.000,

¦ EM CEREJEIRA I
INTERNO EM CEDRO

|ffipi||n| FONES:
mgyT—ino 320.8737

A/. B.VIAQEM358 326.1657

LAVAOOM - Oe olcatlfea a topo
toa a domicilio Méqulnao o produ
toe Importodoo. oom reoplngor po-
redoo eu outroo objotoe Montreol
Fone 220.2341, de 12 o 17 do
obrll/62 (17) 20

LAVA JANOLAO - Acebe c/os dl
flculdodeo do lever oo joneios do
oou opt*. oecrlt ou cooo Com o
leve lenoleo mognetico você leve
por dentro, e por foro. do ume oó
ver Com lenoleo fechedeo dendo
melor oeguronço p/todoo Podidoo
p/fone: 326 3600. 117) 20

UVR6-66 00 AUMUIL - Ad-
quirindo o oou imóvel naa melhorea
condições do preço. Ligue ogoro
par. 434 1666 ou 414 1617 1161
20.

UMPOIA CAIXA O AOUA -
Você |é parou poro peneer. que o
Oguo que você uee em ouo cooo
podo eeter contomlnede por Inoe-
toe. Iodos etc. Por multo pouco
foçe ume dooinfecçêo no colxo de
ouo rooidéncie ou edifício
Consulte-nos. Agua Limpa. Tel:
301-0010. (17) - 20

HENRISEMA
T • COKM fHMOOM

HM 

i6Mmisinu
FONE

I!222 6948

M \l<« I \ \l<I \
l'l". M l{ \ Kl -.|l

MACACÔ66 6 FAROA6 - Ru.
do Olquo 100. F: 224-0101. 20

MAQUINA LAVAR 6NA6T6MP
60 mil. Fone: 221-1774. R. Au-

roro. 1019 c/Romou. (12, 14) 20

MA66AOIM RILAXAMT1 - A
mole novo cooo de meooogom do
Proieroo, belee moooeglotoo, bor.
Tr. jogoe ootêo no Seuno Mlrobol.
venho conhecer Eatredo do 6eto-
lhe. N* 271. (10) 20

fone: 326-6027. 20.

NOVILHAS N6LOR6 - Vdo. 100
F: 361.0630 114. 171.20

OPORTUMIOAOa - Vendo ou
troco ótimo cooo Rue Oelo Vlete.
Cooo Amerelo. 2 torroçoo. 2 oeloo,
3 quortoe (oulte) ormérioe, WC,
copo-cot., dep. ompregd., gore-
gem. Preço 10 milhóee ocelto ter-
reno rone Sul, outomóvol. telefone
ou opto pequeno. Inf: 320.0044.
326.6044. (14, 16, 17) 20

Conotruimoo o refor-
momoe pioclno de todo tomonho
no cldodo, cempo o noo Eetedoe vl-
ilnhoe, gorontlo 6 onoo. Nordeste
Empreondlmontoe Imoblllérloe.
Croel 200. Fe: 221.2063.
221.2000. 20

I - Jockoon Emp. Imob.
Ltdo. Vende ótimo golpêo. c/eecri-
tórlo. oervlndo p/lndúotrlo, depóolto
etc. na 6R. Info. 222.4004 ou
221.0100. (14. 17) 20

PROPARAMOt - Toda documen-
toçéo do eeu Imóvel. Incluolve
porte do finonciemento do OFH. Inf:
222-4004 ou 2210100. (14. 17)
20

PROPM6TARI06 06 IM0V6I6
- Poro vender, oluger o odmlnlotrer
eeuo imóveio em quelquer belrro do
Recife. Conoulte Borroe Lime Cor-
retore Imoblllérle. evollondo. con-
troto, enunciando, recbt*. de elu-
guéio, pot* de oncargoe c/eooiot.
Jurídico o edminietrotive. 20 onoo
de exp. o oeguronço Eocrit. É Rue
de Polmo. 296. 3* onda/316 Fo-
n..:224,2617, 224.2960 Crscl
647. (12. 14. 17). 20

- Conetruçóee, Inete-
loções. Domollçêo, conotruimoo o
reformemoe no cldodo ou no
campo, c/oupenHoêo do engenheiro
roeponoévei. gorontlo do 6 onoo,
profetemoe. exocutomoe. Dotolheo
o orço men toe p/tono: 227.3961
(17) 20

•AMTO ANTÔNIO - Vdo. Av
Oentao Barreto, 2 ondoroe. cedo
um com 10 soleo. com éreo por an-
dar de BBOm' Excelente prédio, no
foco do Av. Oontoe Berroto, 2 o 3*
onder. preotendo-oe poro Bonco.
Componhlo do Seguroe. vondomoe
oe 2 ou um oó onder. Pço. por en-
d.r 30.000.000.00. Tratar: Ru.
DUrlo da Pernambuco. 26 c/21.
Fone: 224-6366 deeocupodoo.
(17) - 20

0 | I [jn g J || iTel ft I 
II

V/UUA ajmaj. i r. i JOvoee nono jnoafweom
Ouo Gonorol Swe>0o91

Melhor oenrlço f. 226.3301. (10.
11. 12. 13. 14. 16, 16 17) 20

OINTOKO - Serviços honootoo oo
molhoreo doe melhoreo Conoulte-
noe Oomue Oocoroçóee. Av. 6. Vle-
gem 660. F: 326.6706 domingoo o

(10. 12. 13. 14)20

OUMR OYNTOKO - P: 320-0300
(16) 20

VARZ6A - Vendo ótimo golpêo
oervlndo poro diverooo fino. Mod.
4.763.20m,> murodo, ótimo poro
depósitos garagem, oupermer-
cedo. etc. Tr. 231.6014 Caoeforto
Imob. Ref. 464 dioriemente. (12.
14. 16. 17) 20

- Ou troce oe em
opto pequeno no 6 Vlete ou 0.
Vlegem ótimo oeeo na Av Jooé Ru-
fino. 3646 terreno próprio me-
dlndo 40x60 preço boeo do 7 ml-
Ihóeo. Tembém ocelto telefone,
cerro como perto do pagamento
Informeçôeo 326 9044
320.0044. (14. 16. 171 Crad
1213 20

(© ^^EDUCACto^

AULAO PARTICULARES -
Curooe do 1* grau Portuguêo o Mo-
tomêtlea. Tretor: 231-6330. - 21

CUROO PARTICULAR DO
COMPUTAÇÃO - Programação
llnguogom Ooelc poro micro-
computodoroo. nível peeooel o oo-
morciol. turmo Hmltodo de openee
10 olunoo. Informeçôeo polo fone
220-2692. procuror Merluce (17)
21

CUROO BARDAREM - Llmpeoo

dopiloçêo F: 326-4340 21

MATIMAnCA | H6ICA - C
com o cureo Ooom F. 222-6071
Eopinholto 21

c®-rr«*o

RARCO VOLA - Pooeolo ou comp.
v/troco 420 mil F: 226-2824 (12.
14) 21-A 

LAOflR - Vendo novo preço CrO
400.000,00. Informeçôeo Fone:
222.6726. (17). 21-A

MOTOR JOHN OOR 4 NP - CrO
200 mil. Oorco do flbro. CrO 230
mil. Outro menor Crf 100 mil
Fone: 220-4012. (10) - 21-A-AF

VOLOIRO - Vando Laaor com ape-
naa 6 moooo de ueo ou troco por
borco melor. Tretor f/429.1913.
17/4

VOLOIRO - Vende-eo. ceblnedo o
equipado Fo: 224.2346.
266.6436. (14. 17). 21-A

AT6NÇAO CONSTRUTOR I
IMOWUARIA6 - Tec. Imoblll-
sério larga axp. oetor, doct*. pleno-
jemonto. vende o ropoooe, tronef
p/Recife, coloce ee e dlspoalçêo.
contotoo c/OIleon Ollvelro. Av. 0.
Viagem. 2412. ep. 202. p/carto te-
legroma ou manoagelro. 23

[(24) I¦empregos
.? COMERCIAIS I

D

AUXIUAR Dt CABOLOIROIRO -
Procloo-oo. Tr. F: 326-4367. 24-
AF.

RALCORIOTA - C/glnéelo com-
ploto. Boa aparência o com jalto
paro arrumaçêo. do vltrlnee Tr. R.
da Pilm.. 266 rt. 211. 24-AF

CAIXA - Procioa-oo o/prétlco ml-
nlma do 1 ano. Tr. R. Ste. Rito, 10.
(16) 24-AF

CAPTADOROO - Imob C. Gou-
vala. Nocoeoite da rapoioo o moços
poro empller eeu quedro do cep. 60
mil fixo mele comiooéo. Exigimoe
no mínimo curoo glnesisl Expe-
rlénclo de vendoe. Tr. R. Gouveia da
Borroe. 126. 6. Vlata. (12/14/16/
17) 24

CAPTADOR66 AT6NÇAO - A
Nova Imoblllérla eete colecionando
rapaz ao ou moção com ou oom ox-
poriêncie. boo aporênclo. 2' Grau
para trabalharem na Zona Norte
CrO 40000.00 Tr Pço do dorbv
109 feler com Sr. Sormenho ho
rérlo de 9 el 10 horee. 117) 24

- A Nove Imobl-
llérlo oata ooloclonondo ropatoo ou
moção c/ou «'experténclo, boo opo-
rênclo, 2* Greu poro trabalharem
em Ollnde. CrO 40.000.00. Tr. Av.
G. Vorgee. 1700 Falar c/Sr. Weltor
Horário Comorclel. (17) 24

CONTADOR
periêncio. Tr. HL Engenhado o Co-
mérclo Ltdo. Av. Agamonon Moge-
Ihêeo. 107 - Oorby. (14) 24 - AF.

CAPTADOROO - Atençéo A Nove
Imobilférie eete oelecionondo rope-
ias ou moçeo c/ou ^experiência,
boa aparência. 2* greü p/trobalha-
rom na Zona Sul Sul CrO
60.000.00 tr. Av. Cone. Aguiar.
1360 falar c/or. Farnondo horário
comerciei. (17) 24

CORRKTORI6 06 IMOVIlt
C/CROCI - Imob. C- Gouvolo no-
caoolto do 06 p/ompllor oou quadro
do vanda do Imôvoio. Oo intoreeee-
doe devem comperecer doe 6:00
êo 12he. Tr. r. Gouvolo de 6erroo.
126 6. Vlete feler c/er Ângelo (12.
14. 16. 17) 24

CORRITORI6 06 IMÓV6I6 - A
Ouope Imóvele oeté ooloclonondo
proflooionalo de vendo poro trebe-
lhor em noeoo Filiei Zona Oul. Pro-
curor oo Oro. Remoe ou Alberto é
Av. Oemordo Vlolre do Melo. 2110
Plededo. (17) eód. 24.

CORR6TOR66 06 IM0V6I6 - A

profloelonolo do Vendo poro trebe-
lhor em noeoo Filiei Zono Oul. Pro-
curor oe oro. Remoe ou Alberto é
Av. Oemordo Vlolre do Melo. 2116
Plededo. (17) eód. 24

CONTABILIDADE

Mecanizado ou por computador. Total aa-
sistència Fiscal Trabalhiata e contábil, a partir
de Cri 30.000,00 por mia.

Solicite uma vieita pelo fone 201-2075.

CASA DA

PORCELANA
Materiais pere pintura de porrelene e cerâmica
Fnmn p^iirimn p aulea He pintura em nnrrelana
Porcelana e cerâmica branca e decorado
Conjuntoo e peçoo orne mentais

Vi trio e peçoo em pedra oobio
(Grande promoção de Conjuntoo de 72 peçoo)

Rue do Hoopício, 410 tel. 231-5007

¦ A Suopo Imóveio
eotá ooloclonondo proflooionalo do
venda paro trabalhar am nossa Fl-
liai Zona Sul Procurar oa oro. Ro-
moo ou Alberto á Av Bernardo
Vieira do Melo. 2116 Pledede 117)
24

eotá oelecionondo profloolonoio do
vende poro trabalhar am noaoa Fl-
liai tona oul. Procurar oo ora. Ro-
moo ou Alberto » Av Bernardo
Vieira de Melo. 2116 Pledede 117)
24

COOTUROIRA - Procloe-oe que
faça peço complete, oalério maio
comleoêo Tretor em noeoo ooe ri-
tório na Av. Joéo do Oarroa. 930.
(17) 24

Corretores do Imó-
velo. o Suope imóveio oeté oeieclo-
nendo profloelonolo do Vendo poro
trebelher em noeoo filiei Zone Sul.
Procuror oo oro. Remoe ou Alberto
i Av Sernerdo Vlolre de Melo.
2116 Pladad. 1171 24

Poro confec-
çéo feminino com oxporlênclo. coe-
turoiroo o bordedelree p/méqulneo
induotrlolo. fone 341 2026 (14
16. 17) 24

BOTOOUIOTA/ PROORAMA-
OOR - Fábrica da confocçêo fomi-
nino. Procloo com prática. Trator
Rua 6arêo de Sento Ângelo 100,
Pina. Confecçâee Clelr. (27) 24

PORNANOO DA PONTO - Necee-
oltomoo do epoeentedoo ou inetl-
voe que deoejorem eumenter eueo
rendeo atuando no oetor Imobl-
llérlo. Comleoóee vonto|oeeo. Inf.
Rua doa Navogentee. 2416 Boa
Vlogon^ (9. 10. 12. 14) 24

KARMO KOMO - Procioamoa de
peoeoeo obllldoeae am trator com o
público fona: 326-0666 (14) 24

MANICURO COMPOTONT1 -
Procloo-oo Tr. F: 241 6023 (17).
24-AF

RUP - Procloo-
oo, 2ho. p/dla. R. Joaquim Felipe,
260. 0. Viste 24-AF.

M0ÇA6 ACIMA 06 66 ANOO
OU RRAO. - Trlnto mil flxoe mole
comleoóee produto p/geiadelro do-
méotlco R. Florlono Peixoto 66 3*
and a/314 Edf. Vlolre de Cunhe
(14) 24

- Procloe-oe poro
vondoa oxtomae de confecçóeo.
Salário ótimo. Trator am noeoo eo-
crltórlo na Av. Joéo da Sarroe. 936.
(17) 24  

VONOODOROO(AO) - Rovloteo
técnlcoa. Entroviotoo fone 221-
0903. (17. 24. 20) - 24

VBNCODOROO P aparelhos de
Surde* com prática comprovado no
ramo. Pagamoo bem. Centro Breol-
loiro de Audlçêo. Preço de Indo-
pendênclo 29- 5/ 1601 15» end
(Edlf Brocllerl deo 10 és 12 h. 2* s
6* (17) 24

VONOODOR(AO) - Sem exporlên-
cia. Oamoo trolnamanto. Ajudo
cueto proporcionei. Produto téc-
nlco de elte quolldode de gronde
grupo nacional. Tratar: Rua Major
Codacaira. 63 (começo Av. Joéo de
Borroe. 700). (17. 14. 26) - 24

(®S~

¦empregos
DOMÉSTICOS

D

COZINHEIRO
faça o trivial fino o durma no em-
praso. Paga-» multo bom Av Boo
Viagem 1640 26

COZINMOIRA - Dormir no em
prego, referência, tal: 222-0767
26^

COZINNOIRA6 - Forno a fogêo
com ref. F: 326-3770 26

COSINMOIRA - Procloo oe, exige-
00 roforêncla. F 221.1666. 26-AF

VMIA P/R66IDINCIA - R. Fran-
cloco Conto. 68 Eotênclo (16) 26-
AF

f(yaV instrumentosN

V Y.~,mSK:A,S J

PIAMOa 6 OaOAoa - F: 224-
1771. (17) 30.

joíãsèN

^ANTIGÜIDADES 
)

ALIANÇAO DO NOIVAOO -
7 990.00 19 k Comboo do Cormo,
40 lojo 06 Copocobono Jóioo. (17)
31

OURO - A Cinderelo Jóioo com-
pre: enéio. olionçoo. pulceiroe. cor-
dóee. tronocelino brincos ou quel
quer peço quebrada, néo vendo
ouoo jóioo oem entoe noo conoulter.
otendemoe a domicilio pelo fone
221 5937 r de Imperetni. 18/ 3*
ondor e/302 (12.13 14.17) 31

- 6.060 e gremo compro
ouro bolxo cautela CEF Briihentee
etc. Av. Vle. Joqultlnhonha. 072 F:
341 3000. (16) 31

MNTOADOIRA DOURADA
Antiga, pée da bicho eepalbo crio-
tal biooté. vendo F 326-4780 (12
141 31

OUKp

Compro Qual-
quer tipo de ouro e
chuIpIrk da C.R.F.
atendo a domicilio
rua Cleto Campeio.
44 «ala 1206 Edf.
Continental fone:
224.2714. Oliveira.

OUKO,

JÓIAS

R
CAUTELA DA

C F. K

COMPRAMOS

EDF. CONTINEN-
TAI, S/515

Rua CLETO ( AM-

PELO 44
FONE: 224-0660

Atendemos a domi-

cilio

PROSDOCIMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E VENDAS OK FCÇAS ONWilAIS

FREEZER • REFRIGERADORES E MAQUINAS DEGÉ LO

RUA DO JASMtM, IS9 - 
Fona: 231.2063o 222. 3791

JÓIAS

compro: enétt, alianças,
puieetros. oordOos, trenseihns.

brincos, ou quelquor peço
que br ode. Néo vendo suee

i domicílio,
pelo fone: 2216937
Rue da Imporotrú.

107 3P andar sole 302.

OURO

LAVAOIM OO OAPATOB TO-
RIO - Levemos etrovéo do pro-
caeoo europeu o eeu eepeto tênlo
Lavanderia Napolitana rua 0 da
Sou» Lato 663 Ia: 341 4333
341-4129 Boo Vlegem (17) 32

LAVAOOM - De oigotHoo e tapo-
toe no local Méquino o produtos
•mportadoo Sletoma ipor. ooe»
gem imediata ünk 10 Recife
Montreol: Fone 220 .1. (17) 32

LAVAN06MA MATOUTA^A -
Noeoo eepecialldado lavomoo a do-
mlclllo oem remoçêo. cortinas, ta-
oataa. alcatlfas. «atolado, patadaa
• «acadrlaa alcatüadoa aolkllo or
comento ^compromloso rua Oeréo
do S Leéo. n* 983 8 Vlegem fo:
341-4333. 341-4126 B «uam
(1 • ) 32 ^

(@uJ)

BAIRRO NOVO - Nova ^orto
aluga loja cWC. 00c. éreg da
16.01m' galaria Opam Conter» RQ

n* 1409 Tr. Av Getúlio Vasgeo
1760 Mugual Cit <30 000.00 F:
426-3240. 426-1666 PI aat>a a
domo. (17) 33 , _

BAIRRO DO RBCIFB - Aluoo-oe
no Rue Medre de Oeue. 300. junto
00 Bondopo centro com 260mf do
ooqulno F: 231 4022. 33 

OOA VIAOOM - Novo Sul Alugo
loja c/126* da área BB.m* do eotoc.
oala. WC. 00c lovabo RG 480 Sul
Alugual CrO 200 000.00. Tr.' Av.
Cone. Agulor. 1360 ou f: '326-

0429, 326-4280. PI oébo e «tome
(17) 33

¦OA VIAOOM - Nove Sul Alüüü
loje c/oeie. WC. 00c. levobo. alcat.
luotroe. er cond. RG 494 eluguol
Cr| 46.000.00 Tr Av Cone
Agulor. 1360 ou f: 326 0(129
326-4260 PI oébo e doms,i(17l
33  ¦>

60A VIA06M - Nova Sul Aluga
lojo c^.SIm* de éreo, eelo WC.
00c levobo. oetoc RG 496 Sul.
Aluguel Cr| 46 000.00 Tr.' Av
Cone. Agulor. 1360 ou fo: 326-
0429. 326 4280 PI oábs o dome
(17) 33

ROA VIAOOM - Nove Sul Alugo
lojo c/SS.OOm1 de iroo. eelo. WC
00c lovebo, eotoc RG. 496.oul
Aluguel Cr| 36.000.00 Tr<, Av
Cone. Agulor. 1360 ou f: 326-
0429. 326-4280. PI eoe oébo e
doms (17) 33

OOA VIAOOM - Av. Cone Agulor.
226 Alugo ôtlmo lojo c/jltou e Inot.
flnee p/boutique ou preoente^ F:
241.1862. 231.4641. (14)33

OOA VIAOOM Novo Sul oluf
lojo c/eele WC eoe. levobo. grg: F
470 - Sul Alugual Crt 60 000 v.
Tr. Av. Cone. Agulor. 1360. òu
326-0429 - 326-4260 - Plr
oos séb o dom. (17) 33

OOA VIAOOM - Novo Sul eluge
loje c/1260^ de éreo. Sãm1 do eo-
toe. eelo. WC eoe levobo. Rg. 488
Sul eluguol Crf 200.000.00 Tf Av.
Cone Agulor. 1380. 326-0429 -
325-4280 Plont. ooe oéb a dom
(17) 33 

OOA VIAOOM - Nove Sul eiuge
loje c/oala. WC 00c levobo. oleet.
luotroe ar cond Rg. 494 Sul Alu-
gual Crf 46 000 00 Tr. Av. Cone.
Agulor. 1360. - 326 0429 - 326-
4280 Plont ée oéb. o dom. (17) 33

OOA VIAOOM - Novo Sul aluga
lojo c/47.3101* oda éree. eelo. WC
00c. levobo. oatac. Rg. 496. Sul
eluguol CrO 46.000.00 Tr Av.
Cone. Agulor 1380 - 326 3429
326-4280 Plont. ooe oébedoe a
domingoo (17) 33

ROA VIAOOM - Novo Sul aluga
loje c/33.90m' de éreo. oala. WC
00c. lovabo. aetac Rg. 496 Sul alu-
gual Crf 36.000..00 Tr. Av. Cona.
Aguiar 1360 326 0429 - 326-
4280 Plont. ooe oopb o dom (17)
33

ROA VIAOOM - Vleêo eiuge 2 lo-
joo. R Antônio Felcêo. n* 821. alu-
gual 80 a 66 mil. outro p/vender no
Contro Sul na Av C. Aguiar, 1360
Crf 8 milhAee focilltodoe. Tretor
fone 224 2899 Croel 129(17) 33

0. VIAOOM Vleêo eiuge 2 loje R.
Antônio Felcêo n* 021 eluguol 60
o 66 mil outro p/vender no Centro
Sul no Av. C. Agulor n* 1360 Crf 6
milhôee focilltodoe Tretor fOne
224-2899 creci 129 (171 33

OOA VIAOOM Nove Sul elugo
loje com oelo wc ooclol levobo.
goregem. Rg. 470 eluguol Crf.
60.000.00 Tr Av Cone Aguiar.
1360 ou f: 3260429 325 4280
Plontêo ooe oébedoe e domingoo
(17) 33

ROA VIAOOM - Vivando alugo
loje n* 04 c/tolafona. Idf Ouortier
Coronna Av Cone. Agulor. Tr.
221 3222 (10. 12. 13 14 16) 31

Alugo prédio
com lofeo térreo 1* ondor Av. Cona.
Aguiar. 2210 Tratar F 224-6632
Croel 1241 33.

•OA VIAOOM - Alugo-se ótimo
lojo c/56m», c/tal Tr. 326.0004.
33

CANDOIAO Suape néo deixe
poro emanhé o que você pode farer
hoje adquirindo uma das lojoo do
Golerio Spário Sen Morino. lotali
íado. Av Pres Kennedy. junto oo
n* 5440. concffçflea tocnpotUeis
com o seu orçomento. Feço-noo
ume visita corretor de plontêd no
locol Inform 361 0063 /1448.
(17) 33

CAOA AMAROLA Novo Cegrro.
elugo lojo c/WC ooe.. cerêndce.
éreo de totel de 46mV RG 1723.
alugual Crt 70 000.00 Tr Pca Oo
Darby 106 ou Ia 222.6674.
222 6097. 221.0743. 221 6ÀB6
?lamto aoa 64b. a Paru l»7^33

CA6A A66AMLA - Mova Car*ro
elugo lojo c/WC ooe. éree totoT do
JOm1 RG 1706 alugual Crt
90 000.00. Tr. Pço do Dertoy. 100
ou fo 222 6874. 222 8007.
221 0743. 221 6000 Plentêo»eoo
Séb o Oom (17) 33

JOOOÁO Orla vo lota aaMo
eeuiej c/beieéo. dopOo WC. tu-
min ¦ - Ia. • |lfc Qporre' ennuer. r ço. j itt^Hooo.
Fo 320 0007/ 0071 Croel 003.
33

PERCOL

I distribuidor

VIDROS 
p«rr

TEMPERADOS PARA INSTALAÇÕES. 
' 

UBV

FUMÊ, BRONZE E FANTA2IA PARA ESQUAORIAS.

BOX RARA BANHEIROS» CAIXAS ETC.

ATENDIMENTO IMEDIATO - Orçomento compromisso

Av Raoublico üíroh» Unido.40-Pino/Tol Bge0070 RuacaAulomohco

êsSsL

CADEIRAS - POLTRONAS • MESAS

PREÇO NACIONAL

FATURAMENTO DIRETO DA FÁBRICA

TEL. 224-5223/224-6826

J.P. COM. REPR. LTDA.

¦

I IhmMM I

I 66 ahnnM6 6 Farra 0

I 0M6M66 I

| 
PW6UU»*6t6fYt>66 I

^^^VnlBliifvSI
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MO DOCI - Nova Nona aluga lo|a
I <*>m aala. 50 m1 WC, am Av.
•Prtndpd. tru oomerdel. MO. n*'-«••3. 

Mutual Cr* 10.000.00.
I I Tm. Av. Qatúllo Vargaa. 1710 F

428-3240 429-1096 PI. aába a
MB» 1171 33

lAVAOULOO - Blccmee. eeten-
toe. ootinhee. cama c/2 gavetBoe.

. Mòvala Pano Alogra lavada de
«onpl. 1110 F: 227-1666. 38-AF.

MÓVIIt ARTS0ANAIS - FaM-

' madeira natural oriantaçlo da ar-
Ãtuitote Maria do Carmo. Rua da
Concdçlo 100 f 231-7308 (17)
36

VITUIUM - Vando 2. muito boaa.
Tr R. da Palma 37) 1141 3*-"

Atenção
t

de^ca

*1

CAMAS

DE (.AMPANHA

fívizflex

Leves Práticas e

Duráveis

PREÇOS ESPECIAIS

P/REVENDE DORES

FABRICA AV CÂNDIDO
FERREIRA. 150
TEl 341 489f
P R ; Z F R E S

FILIAL R DIREITA,
345 - TEL 224 2604

Fabrica o que vende

Armários Embutidos
5/medido

Mesas e cadeiras p/
Bares e Lanchonetes

Reforma-se todos
tipos de conjunto
estofados

Rua da Conceição. 122
Fone 222 4405

'® 
I m 

MÓVIIS
J USADOS

RIRIAU - VwdHi oom • gm-
taa, oadaka axacutlva a aatanta Ur-
gnf ¦ F: 22»-062>. 37

MHÒ USADO - Vando. iatrada
do Bongl, 1110. 37-AP.

nar p/22-6693 222-0607 qua ra-
eoiveremoe aau caao (301 37

MÓVIK USADOS - P/Cacrt-
tôrioa. Avallamoa a negociemos M-
róis. aatantaa. méqulnaa. aar condi-
clonado. cadairaa. arquivo», ate
Baata telefonar para 221-4974.
NAo cobramos svsliações. (171 37

Atenção!

«tadaa. lipwi a mt»m

KW da cidada.

tawbdia wdgk l

da Cicrltarla

GRATUITAMENTE

Fona: 221-4M1

JANELAS
AC AM Cia s OfrCulOADCS DC

LAVAR AS JANÍIAS 00 SÍU APTO
f SCtiTOtK) OU CASA CO* O

t AVA JANttAS MAGNÉTICOS
VOCÍ LAVA PO» DENTRO f POR
f' BA Dt UMA SO Ví/ COM AS

JANÍIAS FICHADAS DANDO
MAIOR SEGURANC A PI 'ODOS

Pf OiOOS PílO

¦FONE:325.3500

VARAL

INNOVAR
C negou no Recife o VARAL

meu moderno do Brasil
innovar • «ertatii leveetun
c-onel pode ter mttelado na~
parede ou no talo Solta <*tcor
da« uma a uma e *mt a a levaíi
de INNOVAR pedidos pelo tone

3253500
INSTAIAÇAO GRÁTIS COM S

ANOS DC GARANTIA

/-TTTMAOUInasN
MOTORESJ

ALU4UIL M MÁOUlNAi KM
I CONOBRTOI - Alugamos mlq.

pronta antraga sistema da locaçlo
Incluindo conserto a peças técnl-
cos aapaclallsta conaarta sua méq.
IBM fazemos contrato da manutan-
çlo Entac. Rua Barlo da Souta
Leio. 1396 Fona: 341.0201 Boa
Vlagam. (17) 39

comboio LuamncAçAo -
Vando completo aami-novo. F.
221-3133 (12-14) 38

QUINCHO - Cap. 2.1/2 tona. c/-
freio a ambraagam. Vando F. 328-
4780 (12-14) 38

MAOUINA - Da corta p/tacldo.
compro F. 29(1673 II «I 33

r

'

SHELL QUÍMICA S/A

Vende através de concorrência no estado
¦m 

que se encontra:

i - Volkswagen 1300 ano 1979. O veículo
toderá ser visto nas instalações da Shell

Química, na Estrada de Belém, 342
Bairro da Encruzilhada Recife, das 8.00
às 12.00 14.00 às 18.00 hs.
As ofertas em envelopes fechados deverão
ser entregues a Shell Química, no mesmo
endereço acima até ás 16.00 hs. do dia
18/04/83.

Oba. A Cia, reserva-se o direito de aceitar
ou não as ofertas recebidas.

SECRETÁRIA

EXECUTIVA

Estamos selecionando pessoas

solteiras, com boa apresenta-

ção, maiores de 28 anos, forma-

ção secundária, taquígrafa e

experiência minima de 03 anos

no exercício do cargo.

Aguardamos envio de curricu-

lum, com foto e pretensão sala-

rial, até 25.04.83, para Caixa

Postal 1534.

| Aflora no Recita em montagens de mbveisnlo

exista dificuldade*. A CARPA desmonta mui

problemas.Ums emprese com Idéia» econômicas.

CONSULTE-NOS. Falamos contratos espadais c
m representantes para montagem e assistência

mAAiaie
liCHICS Ql lINJVÜIa 

CARPA - Mumssans de «Meeis Ltde.

Rim Floriano Peixoto, SS ¦ Conj.417
Fone- <0S1) W4-S201

MAQUINAS

USADAS

Serralharis —

Serraria-Motores

Elétricos etc.

Compro, vendo e

troco.

MOTOR S MA-

QUINAS 
- Av.

Norte 3538. Fone:

241.0618.

MOTO* AMSMCANO - A gaao-
llna 4 tampos cap. 7.1/2 HP. F.
328-4780 (12-14) 38

TRATOU 0/8 - Aluga-aa F 221-
3133 (12-14) 38

TRATOU ACHAIS - Vdo/tco F:
338 2318. 38-AF.

TRATOR AORALB - 4.100.
Equip. c/grsdeedo ate. F.
221-2124 38

TRATOR - CBT 1.000, ano 1878.
c/grada, carroça hidráulico. Vende-
ae, troca-se por D-10. Tr. c/Lauro.
F. 224.4427. 224.8321. 38

VMOO - Gerador Dieeel MWM-4
cll., 40KVA- 8 horee de ueo, preço
convidetlvo, Rue Bom Joeue. 220.
(20) 38.

^ 

motocioitas^

CR. 400 - Preta B2, deiembro.
Modelo 83. Excelente eatado con-
servaçlo. único dono tr. fone:
227 1848 e 227.2902. (17) 39

- Vendo,
novlnhe. R. Santa Rite 140 F.
8120 (12-14) 39

Av. Roea e Silva 13BO c/NIno
39-AF

Tr.
.(14)

HONDA RC 81 - Vermelha.
tado de nova. Informação p
fone: 381-0810. (17) - 39

MOTO - Compro e vendo qual-
quer clllndrede pelo melhor preço
de cldede falar c/Sobral ou Ed.-
vsldo f. 229-B233 dispomos para
pronta entrega daa seguintes mo-
)os CG-125 81. 82 Ok ML 126 Ok
Turune 82. Ok CB 400 81. Ok
Procuram-nos am noaeo eatabele-
cimento comerciei Av. Csxengé
4338 Iputlnge Recife/PE. (17) 39

288.8848. 38
- Cr| 400 mil. F:

MOTO CR BS - Boa Cr» 370 mil.
F. 341-3382. 39-AF

TU NUMA SI - Nova CrS 330 ml
Aceito carro f. 231-8388 39 AF

/^negóciospÃrÃ
M-ájfct- VENDER

0

- Vendo Mime caaa
comercial com sallo 1 qto., WCs,
coi.. cpo. med. 9.60x80 Tr: 231-
8014. Casaforte Imob. Ref- 438,
diariamente.) 12. 14. 18. 17) 40

ii^ATEMCAoi
l8T0 LHE |NTERE8»A

AOUA PRIA - A Munhota vende
lavanderia c/todo maquinério a
utensílios ótimo ponto c/boa clien-
tela. Tratar R. Cons. Portela. 809.
Fone: 241.4817. Creci 3828. (12.
14. 18. 17) 40

ALDIIA - Vendo 2.000m* em Al-
dele no km 14, todo pleno pronto
pere você construir sua caaa de
campo. Praço CrS 1.000.000.00
ou troco por sutomóvd, telefone
ou terreno nes éreee de Cendeiss,
Pledede. F. 228-2882 - 381-0722
(17) 40

RANÇA Dl RBVIRTA - Arrenda-
se aepecial com freezer. Tr. F:
429.1584. (17) 40-AF

Ber Reataurente c/môvais
utancDios seme-noe bom feture-
mento. Preço 3.600.000.00. Inf. e
vendes Imob. Nesclmento & Nesci-
mento Ltda R. do Hoaplcio 194. Ed.
Ollmple 1/506 6* ender. Tel. 222-
3947. (17) 40

RAIRRO DO RICIPB - Vende-se
Pederle Prédio próprio. 03 pava.
perfeito funcionamento. Baleio a
Lanchea" bom feturemento Inf. e
vendes.. Imob. Nascimento 8 Nes-
cimento Ltde. R- doe Hoeplclo 194.
Ed. Olímpia s/608 8' andar. Tel.
222-3947 Preço totrel
70.00000,00 (17) 40

RAR - Em Boe Vlegem ne Av. 0o-
mlngos Ferrelre, 2788 1* andar.
Fa 325 4995 a 326 229S horário
comercial. (17) 40 

RAR - Olinda B. Mar. vendo ou
troco. f. 231-6388 40 AF

ROA VIARBM - Rebêlo
Vende Piuaria. Reeteurente e Lsn-
chonete completamente equipedo
com todo* móveis e utensílios
ótimo apurado. Preço 6 milhões
outro 8 milhões. Aceito imóvel ne
treneeçlo. Tre. noa fonas: 339-
1418/ 339-3681. Creci 487. (17)
40

Vd. Piuaria e
Lanchonete, c/todo equipamento e

- Vd. Plxzerie e
Lanchonete, c/todo equipamento e
funcionando, boe cllenteie, BOmta.
da prale. nascente. ftcH eetecione-
mento. vende motivo seúde. Crf 4
milhões. Tratar: Edaon Mele. Fa:
328-1364. 328-4004. - 40

de praia, neeoente, fi
rto, venda motivo saúde. Crf 4

milhões. Tratar: Edaon Mala. Fa:
328-1384, 328-4804. - 40

ROA VIOTA - Vlvenda vende con-
luntoe. n* 808 e 808. Cdf. Zykau.
rua Bulhõee Merquee. n* 18. Tr.
221-9222.110, 12.13. 14, 15140

- Vendemos prédio e/3 pevts.. rue
Velhe c/dlvereas salae e WC pere
fins comercieis Crf 18 mllhõea.
Infa. Av. J080 de Barroa, 834 - Fo-
nes: 222-2622. 222-2670 - 222-
2910 e 222-6873. Creci 98 Reg.
68/83 - Plentêo aoa domingos.
(12. 13. 14, 16. 17) 40

OOA VIOTA - Sabeatilo Orlando.
Vende. Prédio R. Leio Coroedo. 2
peva. c/6 ala. 10 dorme. 2 cot., de-
meia depe. Crf 16.000 000.00.
Facllitle. Infa. Av. Joio de Berroe,
834 Fa: 222.2622 . 222.2670 .
222.2810 a 222 6873. Creci 88
Reg. 36/83. Plentlo oee Oomln-
goe. (12 . 13 . 14 , 18 , 17) 40

OOA VIOTA - Sabeatilo Orlando-
Venda, prédio r. Vleconde de
Golene. c/3 aalõea. 1 cot-, 3 de-
pósltoa, WC. Crf 3 mllhõea, faci-
lita. Infa. Av. Joio de Berroe. 834.
Fa: 222.2622. 222.2670.
222.2910. 222.5673 Cracl 98
reg. 288/82. Plantio aoa domln-
goe. (12, 13. 14, 16, 17) 40

Rebüo imóveis.
Vende prédio c/mercedínho ermarl-
nho a frigorífico, depóeito ótimo lo-_
celliaçlo, terreno próprio, c/móvdé
e utensílios e prédios. Preço 12 ml-
Ihõee. Trater noa fonee: 339-1411/
339-3881. Anun. aeue Imóveis
grétle por 30 dles. Creci 487. (17)
40

CBRAMICA - Ronaldo Telxelre
vende cerlmlea I margem de plete
c/cemlnhlo ceçemba, galpões, 1
forno continuo 4 fomoe ebóbede.
meq. extrueore, leminedor, oorte-
delra retroeecevedelre equlpaman-
toe dlvloem Detalhee p/F. 228-
6437 Cred 2426. 40

COMlRCIO P/COMMAR - Sra.
proprlet de pederlea, ienchonet,
confeit. churraec. a reet de geberito
nea imediações da centro de cl-
dede. 8. Vlegem ou aeje em éreee
nobrea ou comerclele. Imob C.
Gouveia neceeelta deete tipo de
negócio e fim de cobrir ea necee.
dos nossoa clientes tr. R. Gouveia
de Berroe. 126 B. Vlete fa. 231-
6731. 231-2031. creci 3601
plent. seb. e dom. (12,14,16,17)
40

COMÉRCIO - Raf 143. hcal.
Oport. Imob. C. Gouveie. Vend.
Confeit. Reat. a Lanchonete. Na B.
Viata. Renda garant. Crf. 280. mil
p/dia. A. útil 120mí. WC aoc. co«.
A. serv, Talef. Negócio algiloao. Crf
16. milhões, c/40% de Sinel. Tr. R
Gouveia de Barros, 126. 8. Viata.
Fs: 231-6731. 231-2031. Creci.
3601. Plent. Séb e Dom. (12. 14,
18. 17) 40

CONJ. Dl RRITARIM - Vende-
ae em Pernambuco condições ali-
menterea peneires vibretôrlss, 04
trenaportedor de 20 polg. com-
presaor s cepco. bslclo de reserve,
linhe de er comprimido outros
componentes maiores detelhes e
preço pelos fonee: 381-2626 e
341-3976. (17) 40.

CURADO - Sebestllo Orlendo.
Vendemos prédio comerciei. Av.
Gerote Ipeneme. sallo c/120 m*.
eecrltório. WC compl. oitlo livre,
excelente e único ponto tem leje
pere o 1* ender. Crf
9.600.000.00. Facilita. Infa. Av.
Joio de Berroe. 834. Fe: 222.2622

222 2670 222.2910 .
222.6673. Creci 98 Reg. 89/93.
Pelntlo eoe Domingos. (12 . 13 ,
14 . 16 17) 40

SNCRUZILHADA - Sabaatlio Or-
•ando - Vanda. padaria tunclo-
nendo ocupendo 2 prédios que en-
trem ne vende, incluelve belçlo"L". 

pretllelrea, cofre biraux, meee
p/massa ameaaadelre. cilindro,
fomo, modaledeira e demeis mó-
vele e utenallloa. Crf
20.000.000.00. Infa: Av. Joio da
Barroa. S34. Fa: 222.2522.
222 2570. 222.2910. 222.5673.
Cracl 96 flag. 94/83. Plantio aoa
domlnqoa. 114, 15. 17) 40

FASRICA OI MÒVSie SM
ARCOVBRDI - Vdo. c/toda ma-
quinerie nova pronta p/funcionar
prédio próprio c/éree de 1.100m*
aituade em rua comerciei de cl-
dede. Vdo. c/todo meterfel do ae-
critório telefone etc. ótimo ponto
de expoelçlo. Preço c/tudo Crf 36
mllhõee só es méquines. Crf 10
mllhõea. facllit. sceito Imóvel. Tr.
Fones: 221-3346, 231-1747. HO.
12. 14) 40

CADEIRA

FUTURFVIZ

Fabricamos em
lindas cores para
Bares.Restaurantes,
Colégios e Escrito-

rios.

Preços Especiais

p/ Revendedores.

econOmkr •••

PftINELou

n

mo *****
ORRMOrTN meNMMMI i iiA

IftZ^MOTU

SB

um*-m.fBk2AAA6llQ

RALPAO - Rebüo Imóvele. Vendo
rua Imperial n* 1184 c/duaa entra-
daa pronto p/dapóaito, oflclnaa •
qualquer pequena Indústriaa. Preço
16 mllhõea facilito Negódoe ur-
gente motivo vlegem. Tratar noa
fonee: 339-3881 ou 338-1411.
Cred 487. (17) 40

ICURA - Vando òtlma Padaria
mexendo 7 eacoe de farinha dllra
ótimo ponto Tr. 231-80814 - Ca-
seforte Imob. Ref. 427 Diariamente
(12. 14, 18, 17) 40

pio c/lree de terr. e^m1, c/éree
de gelplo 1.960m* c/3 frentoe
64mte. p/ev. Imblrlbeire, 131 naa
laterela, c/eeoritóroo boa altura, ae-
tacionemento etc. Tratar: 231-
6014 com Caetro dlerlemente. (12,
14, 18, 17) 40

IMRIRIRIIRA - RabUo Imóvele.
Vende reeteurente em frente e Ve-
iene Velculoe, com 3 frisas, fuglo
industriei. I meees, méqulnae re-
glatradoree, grande eetoque de bo-
bidss. Preço de ocesllo fonee:
338.3881, 339.1419. Crecl-487.
(17) 40

gelplo ^BOm1. éres conetrulde.
Tr. 221.3222.(10,12,13,14,18).
40

LANCNONITI - Vendo todo me-
terial maquinério Tr. com Jonedebe
F: 623 1 928 • 6231080 (16) 40
AF

quina R. Moepfcio/Msrtlns Júnior,
107. Tr. no meemo horério comor-
ciei. (17) 40

Vendo
mentoe oompletoe fs. 338-1400
ou 261-0203 40 AF

MÁQUINA - P/faiar aorvato. ca-
pscldede de 700 picolé* e 80 litros
de meeee por hore. Tel. 222.1047.
(17) 40.

100 mil de sinal é tudo tudo que
vod preclee para adquirir aau apto.
am Pledede. "Edf. Cristo Rei aole.
vsrende, 2 qtoa. a demeia dep. Tem
mala, aem poupença, nem Interca-
leda. Ligue egora meemo: F. 220-
2692 ou 381-0722 Cred 4013
Donetu e. (17) 40

OUNDA - Vende-ee Piuaria. ax-
celente loceliuçlo bom feture-
mento -Inf. e, vendea. Imob. Naaci-
mento O Naaclmento Ltde. R. do
Hoaplcio 194. Ed. Otdmple a/B0815* 

ender. Tel. 222-3947. (17) 40

Irro Novo - Vende-ee
plenoe ber. 1* andar aallo cobor-
ture complete móveia uteneflloe
novoa conjunto de aom Inatru-
mento muelcel. Praço:
2.200.060.00 Inf. a vandaa. Imob.
Naaclmento I Naaclmento Ltde R.
do hoeplclo 194 afeOB 6* andar.
F. 222-3947 (17) 40

J. Atllntlco Ref. PM
441 vende moe ecedemle de glnle-
tice em pleno funcionemento c/ to-
doa oa equipamentos, sauna, pia-
cina, fomo, aalõea p/ ginaetlce, c/
cese residencial anexa, maioree do-
talhee Dlv. Usedos Psulo Mirende
231.3666, 328.7800. 434.1888
(18) 40

OUNDA - Vende-se Pederie - Inf.
c/entregc de pies. bdeches I Hoe-
plteie, Induet. de médio porte ml-
qulnerlee moderna, cota farlnhe 2
moinhoe do Recife. Inf. e vendea
Imob. Naecimento e Naaclmento 1
Ltde. R. do Hospício. 194. Fone.
222-3947. (17) 40

Venda, ponto oomerdel Rua Aiml-
ranta Olee Cerdoeo ou Troce-ae por
ca^o, terreno, telefone, Crf
14)00.000.00. Infa: Av. Joio da
Barroa. 834. Pa: 222.2822,
222.2670. 222.2810, 222.8073
Cred 88 Reg. 93/83. Plentlo eoe
domlngoa. (14. 18, 17) 40

¦¦¦- BR 101. Ref. PM-486.
Vendemos Inat. Induatrlele nove
G^.OOOm1 de érea oonatrulda. ee-
critório oompleto. er oentral. gel-
pio, PA8X, terreno c/BO.OOOm1
égue, em ebundlnde, etc. Dlv.
Uaadoa Paulo Mlrande. 231.3666
- 328.7800 - 434.1888. (11). 40

\ - Alugo 2 galpõea na
Av. I. de Bonito, 700m* cede e/ee-
critório etc. preço um Crf 200. mil
e outro 160 mil. Inf. c/Veldlr p/-
fone: 227.0449 ou a R. Imiliano
Brege n* 16 Iputlnge Creci 1768
(17) 41

CMURRACCAIIIA NOC
APUTOO - Elenco vde. ponto ea-
taleçõee móvde e untensflloa fre-
guede certa c/telefone todo mete-
rld eetoque de bebidss e com Ides
pere imedleto funcionemento en-
trede p/cerro 2 geregene. Local de
granda movlmonto doa Affiloa.
Preço e condições p/fenee: 221-
3348, 231-1747. (10, 12, .4) 41

BANTO AMARO - Sebeetilo Or-
lendo vende prédio Rue do Peixoto
oom 2 pevlmentos ecdtemoe pro»
poeta permute Imóveis menor velor
Crf. 12.000.000,00 Infe: Av. Joio
de Berroe, 834 Pe: 222 2822 222
2870 222 2810 222 2673 Creci
88 Reg. 38/83 Plentlo eoe domin-
goe (12, 13. 14, 18, 17)

TUIPtd - Berroe Correle - BC-
314. Vende Odilon Sencho Clube,
dube c/dependéncles, ber, 2 WCs,
eecrltório, éree coberte, ceaa enexe
c/sala, 3 qtoa. aoc.. WC. Poaeibill-
dede emplleçlo. Infe. p/fone: 231-
8048. Cred 976. (17) - 40

TORRB - Alberto Qudroc, vende
ótimo gebinete dentlrio c/relo X,
equipedo. turbine, eeterllliedor dé-
tricô, tudo mòdemladmo, Inclusivs
c/e ceee servindo pere pequene cll-
nlce. Crf 8.800.000.00 I vlete.
Infa. rua Alberto Wendertey. 44 ou
pelo fone: 288.4778. Cred 3368.
(17) 40

ilasltsirs CralKli

Icsssl Cr$l7Sl|

I bsrcs CrSllNl

«BF

ALGODÃO j

FA8RICA:RDAS CALÇADA!
291-F0NE.2240068-SA9
J0SÉ'-FILIflL:R. DIREITA
N»Í66 - F0NE:2241077

(r+% PONTOS\
COMERCIAISJ

Camplne 0rende lo)e c/lneteleçlo
nove |unto eoe beneoe F. 222-
1038 (17) 41

ROA VIARIM - Nove Sul eluge
gelplo com 626.70m' de Iree tel.
wc eoe. eetecionemento gredeedo
RG-481 eluguel Crf. 460 .000,00
460.000,00. Tr. Av. Cone. Aguler,
1360. F. 326-0429,
326.4280.Plentlo eoe aébedoa e
domlngoa (17) 41 

OUNDA - Vende-ee paderiee, c/e-
quipementoe modernoa, prédio
próprio excelente locallzaçlo bom
feturemento Inf. e vendea. Imob.
Naac. A Naaclmento Ltda R. do
Hoaplcio 194. Ed. Olímpia aftOB 6*
andar. Tel. 222-3947. (17) 40

Vendemoa. Paderiee
9eree Reeteurentea Farmécie etc.
Inf. e vendea. Imob. Naaclmento A
Neac. Ltde. R. do Hospício 194 -
Ed. Ollmple V606 6* ender. Tel.
222-3947. (17) 40

PALMARIB - Vendo cerlmlce
c/130 hec. 8 fomos. 6 mercedee, 2
caçambee. 2 tratores, 6 tabotee.
260 mil telhea p/aemana, 180 tijo-
loa por eemene. Tr: 231-8014 Ce-
aeforte Imob. Ref. 472 dlerie-
mente. (12. 14, 18. 17) 40

RAUURTA - BR 101 - Ref. PM
466 vendemoa Inatalaçõea indue-
triais c/2.000m( de éree cone-
trulde. eecrltorio completo c/er
centrd, gelplo. centrei telefõnice.
terreno c/O.OOOm1. Meioree Infor-
meçõee Dlv. Usedos Psulo Mi-
rende, 231-3686 - 326-7800 -
434.1888. (18) 40

PRAMRIO - Arrectfes vende gal-
pio oom o et. metélica. pi ao legee,
belençe rod. 70 td. ponte de trene-
porte, gelplo c/ 17,40x78, érea
terreno c/ 8.788 m1, Ideei p/ trene-

ne plete, exc. loceliteçlo Crf 100
milhões e oombiner Trat. Pebx
326.1774 c/ Arredfee Cred 3678
(17, 4) 40

PRAZIR8B - Reg 016 - vendo
gelplo c/lree 1.387m* construído
em ter. de BJISm1 ne plete, neec.
servindo p/depódto de benooe, flr-
mee comercieis etc. Tr. fonee 330-
3760 - 338-3688 Creci 2803. 40
(17)

PRA2IR88 - Simões vende bom
gelplo com eproximedemente
1.200/m1 de éree coberte, cone-
tru Ido em éree de 2.200/m* po-
dando ser empiledo com eecrltório
linhe telefõnice funcionendo ótimo
preço. Inf. fones: 224-8743, 224-
3113/8866. 241-0736. (12, 14.
17) 40

Nove Sul eluge
gelplo c/626 70m* de Iree. tel.
WC soe. 460.000,00 Tr. Av. Cons.
Aguler, 1380 - 326-0429 - 326-
4290 Plent. eoe sébedoe e domin-
goe. (17) 41

excelente ponto comerciei de ee-
quine ne Conedheiro Aguler c/2
pevtoe c/baee p/terceiro eervindo
p/todo tipo negócio entrevietes so-
bre preços e condlçõee ne Av.
Cons. Aguiar - 822 - Fa:
328.1620, 326.8624. Rg. 103.
(12, 14) 41

Imob. Ltda. Vende ótima ceee eer-
vindo pere queiquer comércio ne
Av. Cone. Aguler, edtftceda em ter- |
reno de BOOm*. InformaçõeaI222.48I4 

e 221.0100.(14.17)41 I

BOA VIOTA - Prédio oomerdel ne
Rue Cemboe do Carmo, eervindo
pere lo)ee. bencoe, etc. negócio de
oportunidede. Ligue Dlv. Ueedoa
Paulo Mlrande 231.3666 -
326.7600 - 434.1888. (18) 41.

OOA VIOTA - Nove Centro eluge
gelplo c/WC aoc. éree p/depóaito
c/õBIm1 c/1 qto. banheiro p/vigia,
aala p/eacrltório RG 1661 aluguel
Crf 160.000,00. Tr. Pçe. do Derby
109 ou fa. 222-6674 222-8097
221 -5986 plantio eoe eéb. e dom.
(17) 41

- Berroe Ume - Alugemoa
ótimo prédio t Eatrada do Songl.
260. c/04 gelpõea. eecrltório c/04
dlvleóriae. éree de conetruçlo
1.400 mte. Pere comércio ou In-
dúatrla. Tr. à Sua da Palma. 295.
3« and. tf316. Ponaa: 224.2617.
224.2SSO.Craol647.l12.14.17).
41

- vivende eluge gelplo
^1.600m' éree conetrulde. R. Ee-
torledor Pereira da Coete. n* 860.
Crf 300 mil. Tr. 221-3222. (10.
12. 13, 14, 18) 41

CAW BC SANTA MTA - Jack-
aan Emp. Imob Ltda. Vanda Mmo
ponto oomerdel medindo 1200m'
e/éree térrea a grande eob loje. I
222-4884 ou 221-0100. (14, 17)
41 

CAMPO ORANDO - Vivende
vende ou eluge gelplo c/16 mil m*
éree conetrulde, próximo eo Centro
de Convençõee, e outro c/OOOm1.
éree conetrulde. R. Or. Mechedo, n*
848. Tr. 221-3222. (10, 12. 13,
14. 18) 41
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BOX

COBERTAS

TOLDOS

ESQUAORtAS

FALE CONOSCO

ANTES

ORÇAMENTO SEM

COMPROMISSOS

FONE:

2410922

ESCRITÓRIO E FÁBRICA

RUA ODORICO MENDES, 188 • CAMPO GRANDE RECIFE

RM DO CALOR SUFOCANTE

Cometerietioes: Baixo consumo Si
energlo-siencioeo-Renove o er
ambiente 30 vezee hore» lueufle-
monto 4ff€Í0Ml.

engel ia

engenharia térmica

At Norte.807I. Tki .2M 6000

FORROUJX

Forros e Fachodas deAluminio

Pronta entrega

RUA OOM PEORITO.208- IMBIRIBEIRA

Tel 326.4604-BuacaAutomatica.

PREÇOS DE

FABRICA ¦

Nove Centro aluga gal-
pio c/2 WC eoe., gred. éree de
eenr. totd de S.OOOm1, 1.100 de
éree oonetruldo. RO. 1688, elugud
Crf 160.000.00. Tr. Pça. do Derby

| 108 ou fa: 222.6674, 222.8087.
221.0743, 221.6886. Plantio aos

H. e Oom. (17) 41 *

INCRUSILMADA - Paeea-ee

2 pav. altuada Av. Beberlbe, 268 -
Encrudlhada. preço de ocadlo. Tr.
Fone: 241-3348. (18) 41 - AP.

Alugo pere co-
mérelo. Ceee 2 pev. oom 10 eelee.
ótimo ponto comerciei. Rue Cone.
Porteis, entre Joio de Berroe e
querenta a oito. Aree eprox.
300m*. Terreno 16x40. Aluguel
com telefone: Crf 160.000,00.
Infa. Antonio Mlrande Corret. Tel:
231.2008. Rue 48, 488. Eapi-
nhdro Creci 23 (17) 41

BORINHIIRO - Alugo pere Co-
mérelo. Ceaa 2 pav., com 10 aelea..
ótimo ponto cotnerdd I ma Cons
Portda, entre Joio de Berroe e
querem» e o'*?. Area aprox..
300m*. Te.ieno 16x40. Aluguel
com telefone Crf 160.000.Q0. Inf.
Antonio Mirende Corret. Tel.
231.2008. Rue. 46, 468. Eepi-
nhdro Cr. 23 (17) 41

Alugo pere co-
mérelo. Ceee 2 pev., com 10 eeles,
ótimo ponto comerdd. Rue Conee-
Ihelro Portele, entre Joio de Berro*
e 48. Iree eprox. 300m*. terreno
16x40. Aluguel com Tel. Crf
160.000.00. Inform. Antônio Ml-
rende, 231.2002. Rus 46,468. Es-
plnhdro. Creci 23. (17) 41

SALPAO - Alugamoa Ene. galplo
em frente eo eeroporto c/BOOm*
Iree coberta. 400m' de Iree doe-
coberte 2 Eecrltórloe, outro com
1.1 OOm* de éree coberte e
lOOOm1 de Iree deecoberte e/4

órloe ne Imbiribdra. Tr. Rue
Dlerlo de Pernambuco, 28 c/21 Fo-
nee 224-8388 (17) 41

IMRIRIRIIRA - Fernendo de
Fonte elugo ótimo gelplo. próx. s
Plrdll d 1.100 m*. 2 WC. 3 eeles.
smplo estec. Crf 330 mil Inf. R.
Nevegentee, 2416 F: 328.0817
Reg. 200 Creci 446(9.10.12,14)
41

IMRIRIRIIRA - CNH. Aluge em
dlvereos locais Gelpões. 1.400m«.
1.100*. 4 OOm*. F.222-6463. C.
1168. (12, 14, 17) 41

IRUTINRA - Nove Centro eluge
gelplo c/eecrltórlo grg éree totel de
1.644 m* 631 m* de éree coberte.
£G: 1688 - Aluguel Crf
400.000.00 Tr. Pçe. do Derby 109
ou Fs. 222-6874 - 222-6097 -
221-0743 - 221-6886 - Plentlo
eoe eéb. e dom. (17) 41

- Vivende vende gel-
pio c/1.400m* Iree conet. 2.000
m*. Terreno, eecrltório, 120m*.
Iree de eetecionemento. Tr. 221

, 3222. (10, 12, 13, 14, 16) 41

PRICIIAMOO - de eluger um
gelplo que tenhe no mínimo 30
mte. de frente por 70 mts. de fun-
dos ne Av. Imblrlbelrs trater com
Ceatro. Fona: 231-8014. (12, 14,
16, 17)

ROOARINMO - Alugemoa na Rue
Ceio Pereire, ceaa. jardim a pe-
queno quintel. Tretar. com CeHa
pelo telefone: 231.2006. Aluguel.
Crf 66.000.00 (17) 41

ROOARINMO - Alugemoa para
comércio. 60 m*. térreo e 1* ender
de gelerle. Rue Joeé Maria, ee-
quine, de Regueire Coata. Aluguel
Crf 70.000,00. Trater com Célie
p/telefone. 231.2006. Rue 48.
488. Espinheiro. (17) 41

OAN MARTIN - Nove Centro
eluge. gelplo c/tel., 2 qt*s. 2 WC
soe., cope-coz., 3 ar cond. b. mér.
RG. 1682. Aluguel. Crf
260.000.00. Tr. Pça do Derby. 109
ou fa: 222.6874 - 222.6097
221.0743 - 221.6886. Plantio
eoe Séb. e Dom. (17) 41

i JOOI - Alberto Qudroz
vende, prédio deeocupedo é Rue
Berlo de Vitórie c/térreo e 1* en-
der. eendo 2 eelões c/WC e éree
ventilede. 120m* de éree cons-
trulde Crf 16.000.000,00 perto fe-
cilltede. Infe: Rue Alberto Wender-
ley. 44 ou pelo fone: 268.4776
Crecl'3368. (17) 41

VITÓRIA - Vdo. induétrte de Peni-
flcsçlo c/forno 40 metroe, 3 cilln
d roo um reverdvel. ume Meche-
deire de Belhohemum conjunto de
Mlquine tipo 4. um conjunto de
méquine de encher e peeeer euto-
meticemente. um con|. de méquine
de coeturer eacoe. Pço 18 milhões.
Tr. Rue Dierio de Psmsmbuco, 28
e/21. Fonee: 224.6388 ou
328.3717 vele 400 milhões só

Io. (17) 41

¦CãS

I - Aceite-ee enco-
mondee p/ bancos, hotéis, cllnices
e poquenee empreses serviços
cemlees. biueae e gorro trebelho
em vériee coroe preçoe de ocedlo
treter c/ Adrieno ou Alexsndrs
fone: 341-3076. (17) 42.
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AO DIVINO SertRITO CANTO -
Agradeço grsçes slcençedes. Eu-

ORAÇÃO ao upirito santo
- Espirito Santo, que eederecee
tudo, que llumlnaa todoa oe cami-
nhoe para que eu etlnje o meu
ideal, que me dés o dom divino de
perdoer e eequecer o md que me
faiem e que em todoe oe Inetentee
de mlnhe vide eetée comigo, eu
quero neete curta prece, egredecer
por tudo e confirmar mala uma vos
que eu nunce quero aaperar-ma de
TI, e por melor que eo|a a llualo

orlai, nlo será o mínimo da
vontade que dnto de um die eetar
contigo e todoa oa meus Irmloe na
glórle perpétua. A M L A. 44

nhea 13 Almaa Bandltaa, voe peço
p/f mor de Oeua, atendei meu po-
dldo. Meu Jesus <^e Voeea prote-
çlo me cubra c/Voaeoe olhos. Ohl
Deus bondoeo Vóe aole meu edvo-
gedo ne vida a na morte, me livre
do mel, dé-me sorte ne vida, aegue
meua inimigos, c^oa olhoe meue
nlo me vs]am. cortai a força doe
Inlmlgoe. Mlnhea 13 Almae Bendl-
tee, ae eu eleençar aete graça, fica-
rd devote de Vóe. menderd publl-
eer eate oreçlo e reiar uma mleee.
Reter 13 Pd Noeeo, 13 Ave Merla.
13 dlee. - J.F. 44

BRmCTSMP - Frlflldalra. Paç.
aerv. ref. gerei, mio de obre cape-
cialltede. Braatemp/ Frigidelre. Re-
frlgeredor. lev. louça, ar. cond. ae-
cedore foglo. freeser. lavadora
Serv. Aut. Braatemp Frigidelre. e
pegue em 1 x1. R. Ten. Joio Cícero.
300. B. Vlegem. Fa. 328-2364
325-0294 112. 14. 171 45

Ai8 NN Mol|fRK09

Suo CruzoJro do Forto, 451

a.Vtafwn-r.34im7
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Concerto Munute
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Noo cobramos
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AOS MOMIISTARIOe - Da apa-
relhoe importedoa de TV, Vídeo
Ceaaetee. Som, compremoa a/TV
uaado I vlete, vendemoe, concerte-
moa qualquer marca de eperelho
em epenea meie hore. Mudençe e
duplo elatema pare a/TV e Vídeo.
Peçe Inat. de entenea extornee p/-
aau prédio ou caaa a tenhe ume
imegem do futuro preeente e a/-
aele. TV Rédlo Caravelly - 7 de Set.
197. fone: 222.1947. (17) 48

AOO RADIOAMADORII
Trensceptor Intreco c/finencle
mento eté 18 meses. Kenewood
TS-130, TR 2500. Yaaau 720 RVH
25 Watta 208 CTL R p/2m a acaa-
sórios. Antenss fixes móveis. Rédio
cobre 148, linesres, compremos
a/equip.. usedo. NE Equi. Av. Bebe-
riba. 1883. F: 268.2337. Indo a
Meneus visite NE. Imp. Exp. R
Henrique Mertlns, 267, 1» ender.
(17) 48

ATSNÇAO - Ridlo a TV. Conaor-
tos gerentldos por 60 dlee. Som e
TV, telefone sem fio, imp. ou nec.
Atendemos a domicilio. É aó dlecer:
224.8497. Elat. Recife. (17) 46

cAmara panacomc s vt-
DOO OONY Impr. Ampilflcedor a
Racelv . P: 222.3008 (14) 48

I CONSERTOS GARANTIDOSI

SOM — TV—VÍDEO

TELEFONE SEM FIO

| IMPORIAM OU MCKMU I

ESO DISCAR r 224.6364

CONCÓRDIA 334-1'ANDAR

ELETRÔNICA KAMAZ AKY

VIDfcO-CAOOlTI - NE Equip.
dé aadatlncla técnica ao ^vldeo,
c/menuels de fébrlce. Av. Beberlbe,
1883. F: 268.2337. Indo s Menues
vidte NE Imp. Exp. Rua Henrique
Mertlne. 267,1* and. Complete ee-
eeeeorla as ^compras em Menuee.
Aproveite es oe preçoe atueie.
Guardamos s/encomenda até a/-
chooeda. F: 268.2337. (17) 48

IQUIRAMBNTO Dl OOM I TV
- Compro, vdo. troco, oqulpemento

.de som TV. Pgto ne hore. Rue de
Concoiçlo 100 Fone: 231-7388
p/coneerto use F. 221-0899. (17).

Boeh p/VoNiewagan c/2 elto felsn-
tee Arton-20 watta vl 26.000.00.
Tratar 222-2003. Valdomlr. (17)

OOM OANOUI - Ampilflcedor Tu-
ner, peaee-dieco detetive remoto,
a/flo. P: 221.3731. Cred 3004.48

PEÇAS OKMilMIS

IIÍWtÍÍMMI

CALCULADORA ELETRÔNICA

US dlsmocl

COM DEFEITO ?

Não entregue e qualquer um, I

procurem é autorizeda I

ASTÍMAQ-Maq. Equip. LtdaJ

kv. Mongd Borbe.83[B-F0ne:222439Q

Poefc. Laaldon.

AtiiMlse
ftÇAX 81NUIWAS.

CONTIANÇA ELETRO DOMÉSTICOS LTDA.

WeeTiiim iilti Claata, 100 runa.

E PAGUE EM 1 + 1

TV COLORIDA - Samlnova
marca PMleo da 20 polagadaa
ótimo funclonamanto vanda-aa por
CrS 60.000,00. Tratar Av. Oomln-

goa Farralra 210 ou Fonaa 326-
9844 - 326-8944 Cracl 1213
(13-14-17) 4R

TSLIPONS - Ali Amaralo - Vdo
Unhe 434 preço: 1.300 mil I viata.

«f: 328-8107 a 328-2303. (13,14,
16, 17) 48.

to—)

TSLSPONS - Vando ou troco 341,
com. 241. road. S31. oom. 22S.
com. 224. oom. 211. oom. 241.
com. Compro todaa aa llnhae de

qualquar Cantral. Fona: 231.8000.
221.1740 ou Praça Machado da
Aaala. 66, apt* 1018 Edf. Novo Ra-
clfa. Com Dério ou Mandoa. 1171

Vendo oompro e
troco aa Centrala, 231, 241, 261,
221. 231. 222. 224, 268. 271.
228. 227. 338. 361. 341, 326.
326. 426. 431.434. 641,831. ra-
ald. ou comarclal. Compro aapan-
elo quitada ou a quitar de queiquer
Cantral. Fona: 231.6000 ou
221.1740. Mandaa ou Mrio. 1171
48

Compro, pago I
viata, qualquer central dedlgodoe
ou oom camet etraaado. Neceedto
231 ou 221 Soa Viata. Tratar p/Io-
nea: 221.0180, 231.4600.
341.6683. (17) 48

Sr. Proprlatlrlo para
vender ou eluger aau telefone com
repldet e segurençe pelo melhor
preço consulte a Lola doa Telefo-
nee, oompremoe e vlsts sxpenelo
quitede ou a quitar dispomos de
vlrles linhas pare vender alugar a
parmutar. F: 222.6893. 222.86SS.
(17) 48

TBLBPONI - Vendo 339 ree. 326
comi. Fone: 221.2261. Creci 1313
(16) 48

TILIPONI - Manoel Gonçelves
vende
221/224/288/271/326/338/341
com/compre 241/261 271/339
com/341/361/429/431/434 eluge
precisa pare eluger 224-/241
com/261 268/271 339 341 361
429 431 333 inf. Edf. Novo Recife
^1063 atrla do Slo Lula fonaa
231-66 21 231-7644. (17) 48

TILkPONI - Pratra compro ven-
der/trocar, alugar seu telefonr li-

gua 231-8699 resolvemos éeu
problsms com repidei segurençe a

pontualidede temos sempre e linhe

que voei deseja consulte-noe inf.
Rue do Hoaplcio 194 conj. 906 Edf.
Olímpia c/Edna Cavslcsntl. 117) 

""

TILIPONI! - Compro, vendo,
permuto, todea as linhas c/apenes
30% de ent. restente em 12 me-
ses, você terl um telefone funclo-
nendo em suf residência, ou co-
mérelo. Fa. 231-7343 - 231-7340
- Rua do Soaaego 183 Boe Vlete.
Meriee 117) 48

- Compro aeu telefone
é viata a você compra é prato p/pa-
gar em 6 meeee. F: 221-2281.
(16) Creci 1313 46

TILIPONI - Espllo Eletrônico -
Com eate eperelho você vel seber
em quem deve confler. Meemo ne
eue suslncla quando alguém retl-
rer o fone do gencho p/discer ou
etender llgeçóes e spsrelhó entre
em eçlo. regietendo tode conver-
seçlo durente le 24 hrs. fonee:
222.1947. TV Rldlo Caravelly. Te-
mos Bloqueedor DDD e DDI, Preço
Especiel. (17) 48

TILIPONI - Solange Bessone -
Compre, vende, troce - Todee es
centreis 224. 228, 339. 341. 434.
431. 261. 268. 361. 271. 328.
241 residencieis 8 comercieis.
Alugo: 241. 261. 231. 227. 341
Res. 231, 227 comsrc. Compro ur-
gente 341 ree. 227 comerc. e
vendo 361. ree. Tr. diorismente no
231-6497. (17) 49.

TILIPONI - Compro queiquer
Centrd ou expenslo quitede ou e
qulter, pegamento é vista pintar-
nediérlo. Vendo 268 ree., 328
com., 271 com., 341 res e 631
com., Ilgedo ne PE 101, Km 18,
Peretibe. Tretar peloe fones
224.6292 ou 224.9670. hor.
comi. dlerlemente c/Pedro Froites
(17) 49

TILIPONI - Vendo 268 ree. 326.
com, 271 com., 341 ree., e 631
com., Ildedo ne PE 101. Km 18.
Peretibe. Compro queiquer Central
ou Expanelo e qulter ou quitede,
pegemento I vlete s/lntsrmadlérlo
Tr. pelos fones: 224.6292 ou
224.9670, hor. com. dlerlemente
c/Pedro Freltes. (17) 48

TSLSNNS - Comp. alugo troco
231 - 241 - 261 - 224 - 227 -
268 - 271 - 326 - 341 - 338 -

361 - 428 - 431 - 434 - 641
631 - Cyro Albarto 231-3840
231-669* M7) 48

TILIPONI - Boe Vlsts Compre-se
telefone. 221,222, 231 Comerciei
Treter pelo fone. 222-2847. (17)
48

TSLSPONS - Comp. alugo. troc.
231/ 241/ 261/ 271/ 224/ 227/
266/ 326/ 341/ 339/ 361/ 431/
42)/ 434/ 641/ 631. ICyro Al-
bartol. 231.3640 ¦ 231.6396 C.
3109. (23)

TILIPONII - Compro, vendo
troco: 221. 231. 224. 326. 326,
241. 261. 339. 361. 288. 241
228. 227, 429. 431, 261 e 434.
disponho de: 241 e 224. comerciei
Edf. Continentel. 1003 fe: 224
6031. 224-8824. 268-3094
(12.13.14.17) 48

TILIPONI - Vendo compro,
troco. 221. 224, 241, 231, 261
326. 228. 341, 271. 339. 429.
431. res. e comi. disponho de 241
341 comi. compro 326 ree. e comi.
221. 222. 231. res e comi. etendo
domingo f: 222-6606 e 326
1567. (14) 48

TILIPONI - Compro vendo,
troco, elugo 231. 241. 281. 268,
328. 341. 431. 271.428. 434
outros F: 221 2824. 114) 48

TILIPONI - Compro, vendo, per-
muto, T. Centreis 381, 328, 281,
341. 228, 271, 241, 221, 231,
266. 339, 431, 434, 429, 224,
227. Roaldénclal aapanalo quitada
ou ê qulter: Alugo 261 resd., pro-
ciso 213. comi. Vendq 341 ooml.
F: 341.6962 VTalma daa 6 Ia 21
hs dlerlemente. (14) 48

TILIPONI - Berroe Lime - Trene-
ferlmoe 04 linhea telefônlces 339
comerciei. Instalado na Imblrlbeire.
Tr. ê Rue de Pelme, 296, 3* and.
s/316. Fonaa: 224.261 7,
224.2980. Cracl 847. (12. 14. 17)
48

Compro a vendo
toda linha V. 281. Com. 231-
7328. Creci. 2188 (14) 41

- Vando, 227, (oom)
Tr. f. 227.2027. (14) 48-AP.

TILIPONI - AI328 reeld. eluge-
se. Tr. 341-0846. (14) 48

326 proprletérlo
sluga. Tr. 326-6700. 48

640 mil Tr. 224-1407 (161 l
i 224-

TILIPONI - Vendemoe linhe 338
reddenclel p/lnsteleçlo Imediete e
alugamoe 326 e 231 reddenclel.
Pelo oe Fonee: 231.1367,
231.1176. (14, 17) 4.8

-Alugo 221 ree., Vdo.
341 oomere. oompro, 428 Ree. h
222.8808. 48

TILIPONI - Vendo compro,
troco. 221 - 224 - 241 - 231 -
261 - 326 - 228 - 341 - 271
338 - 428 - 431 Roa.,a Com.
atendo domingo f: 222.6608 e
326.1867. 48

- Vdo. 328. Tr. 328-
0338 - 328-1682. Feclilte. 48

- Alugo 221 Com.
341, Ree. F. 224-2838. 48

Cpro. 221 e 241
comi. Mudo P: 224.1341. 41

TILIPONI - Vdo. 288.428.227.
381. Cpro. 221. 328. 261. 241.
338. 224. 431. Muclo F:
224.1341 (18) 48

TILIPONI - Vdo. 381.241.231.
271. 228. Troco. Cpro. 261. 428.
328. 431. Criatlna F: 231.7819
(16) 48

Alugo llnhae 228 e
361. Tratar tona: 224.7662117)
48

Negócio urgente. Tretar ar. Eugl-
nlo, pelo telefone 231.2008 ou
Rue 48, 488, Espinheiro. (18) 48

TILIPONI - Vendemoe Centrei
Telefõnice d tronco pere 6 Unhes e
cepecldede pere 26 remele com to-
dos oe eceeeórloe e ceboe em per-
feito estedo de funcionemento -
Preço de ocedlo - Inform sções
peloe fones: 231-1367, 231-
1876. (14, 17) 48.

TSLSPONS - Vando linha 288
comi. a comproo linhe 221 comi.
Nagdclo dlrato. F: 434-1031. 4S

TILIPONI - Vendo comerciei
227. Tr. 326.0286. 48

TILIPONI - Vendo linha 341 ree.,
700 mil ê viste. Tr. Aurlstele. F*
326.3601. 48-AF.

TILIPONI - Alugo linhe 326. Tr.
c/Antônio Sérgio, f: 241.4601. 48-
AF.

TILIPONI - Compro vendo, troco
todee centreis. F: 434-1187 Nlldo.
48

dênclel pego
6608. 48

Compro 431 red-
830 mil. F: 222-

TILIPONI
341.899 mil
1606. 11

- Vendo urgente
e6 I viata Tr. 326-

TILIPONI -
Compro /Vdo
Roee. 48

Alugo 341/326
troco /326.6060.

Pago 680 mli.
Compro 428 ree.

F: 222-8606. 48

TILIPONI -
comi. Crf 18
48-AF.

Alugo 222 - 224
mil Tr. 222.4808.

TILIPONI - Com., vdo., elug.,
tenh. p/ elug., 221,227.326,428,

«¦31, 
221, 227 comer. 224.7741.

¦24.6688 Mdeée. Creci 663. 48

TILIPONII - Vendo 431 elugo
341. Tr. 221-1060. 48

- Vendo 341 comi. ou
troco Tr. 341-6862. 48

TILIPONI - Vendo 241 ree. Tr. P.
231-8497 231-8497 48

- Vando 228 raa. Tr. P.
231.-6487 - 231-8487 48
TSLSPONS - Vando 431 roa. SSO
mil Tr. P. 231-8487 48
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G. BARBOSA

AeeMteeie Trtelce lepeelaHiaée

¦Técnicos oom experiência de I2arae em ^N

Máquinas IBM

g 
Contratos de assistindo tecnica/Refor-

S mas/Serviços em geral oom garantia.

Z Nto cobramos visito.
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