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Seduc divulga os

aprovados: PREMEM

A Secretaria de Educação e Cultura di

vulgou ontem a relação dos candidatos apro

vados no Vestibular do PREMEN nas áreas

de Crédito e Finanças, Saúde, Comercio, Me-

cânica. Eletrônica e Eletricidade. PAG. 3.
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Bloqueada

a crise

Irã 
- 

EUA

;e iraniana-norte-

,cana continua to-

nte bloqueada, de

da determinação

estudantes de so-

te libertarem os re-

se lhes for entre-

) ex-Xá do Irã. En-

anto, na iminência

um ataque norte-a-

icano. o comandan-

:hefe da Marinha

mana declarou em

rã que os países do

fo Pérsico apoiarão

. tanto militar quan-

economicamente, no

de uma interven-

; dos Estados Uni-

Por outro lado

lomeini acusa os EUA

-ael 
pela ocupacão

mesquita de Meca,
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Manifestações anti-americanas no Irã

Séria denúncia sobre

contrabando de recursos

minerais na Amazônia

Um levantamento completo dos

recursos minerais da Amazônia,

com uma séria denuncia sobre

contrabando na nossa região, foi

elaborado pelo diretor da Compa-

nhia de Pesquisas de Recursos

Minarais — CPRM —, 
geólogo

Arialto Ferreira de Andrade, que

ainda fez várias sugestões ao Go-

verno no sentido do aproveita-

mento racional das riqueazs da

área. Segundo ele, os recursos

minerais juntamente com a agri-

cultura devrão ser a maior fonte

de riquezas para o Estado do A-

mazonas e propõe a participação

efetiva das Universidades da Ama

zônia na pesquisa 
mineral da re-

gião para o conhecimento das po-

tencialidades geoeconômicas 
e

na elaboração dos futuros pro-

gramas a serem executados. Ao

pedir a participação do Governo

do Estado no controle dos bens

minerais, bem como das Universi-

dades em convênio com as em-

presas aue oneram na região, o

diretor da CPRM denunciou o ocn

trabando de recursos minerais do

território brasiliero para outros

países, como vem acontecendo,

segundo ele. com o nosso ouro.

'olíticos 

amazonenses

aguardam as definições

€1
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Mu o embora o Congresso Nacio-

nal tenha aprovado a extinção da

na e MDB como as duas úni-

agremiações políticas exis-

tentes em todo o País, surgidos

o advento da Revolução de

ço, a maioria dos políticos a-

mazonenses ainda não se definiu

sobre as legendas que deverão a-

úl , principalmente os que têm

idatos outorgados pelo eleito-

ratíc amazonense. Na Camara Mu-

pai de Manaus, todavia, dos

vereadores oDOsicionistas,
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«SaSMÉTa

apenas o edil Alfredo Dias está di-

verqindo dos seus demais cole-

gas. Ao que se observa, o 
"Ho-

mem de Paletó Preto" pretende in-

gressar nas hostes do Partido

Trabalhista Brasileiro, caso esse

venha a surgir novamente e isso

Alfredo Dias não esconde dos

seus coleqas e amiqos. Já os se-

guidores do situacionismo, aguar-

dam os rumos do quadro político

atual, para então decidirem acer-

ca da agremiação em aue inqres-

sarão PAG. 5
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CEF entrego

amanhã 
prêmios

da Maratona

Escolar local

Unidades da

FAB regressam

às bases após

a III RATT

UT éi £**&? *

No dia 1-? as óbras vão ser inauguradas.
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piscinas 

no Parque—i

Brasília enfrenta hoje

Nacional tetracampeào
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As obras de reconstrução do Parque 10

de Novembro, caminham em ritmo acelerado

e o Prefeito José Fernandes espera entregar

ao público antes do fim do ano o seu antigo

balneário. As 4 piscinas 
sendo duas para 

adul

tos e duas para crianças, já foram concluídas

e os banheiros estão carentes apenas de

pequenos retoques. Concluída a terraplana-

gem da Estrada que dá acesso ao balneário

seu asfaltamento e asfaltamento das depen

dências das quadras, o Governador da cidade

já poderá 
anunciar com mais segurança a efe

tivação da solenidade inauguratória dos me

lhoramentos introduzidos naquele próprio 
mu-

nicipal. Com mais um pouco de trabalho, tu-

do estará efetivado. PÁGINA 3.
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fJaça 
entra firme na jornada dupla de hoje.

J Brasília 
que anteontem empa-

0tJ no Estádio Vivaldo Lima com

0 combinado 
Fast-Rio Negro, es-

ará 
se despedindo dos gramados

arr,^onenses. 

à tarde de hoje, en-

^tando 
° Nacional Futebol Clu-

letracampeão 
amazonense de

üíebol, 
numa 

jornada dupla em
IJe 

Preliarão, também, Fast e Rio

e^r°. 
pelo Torneio que 

foi elabo-

rado pela FAF. A estréia do time

da Capital Federal, não agradou

ao pequeno público que compa-

recou ao Estádio Vivaldo Lima,

muito embora, na fase final, te-

nha demonstrado um padrão de

jogo 
mais clássico. A partida de

hoje será dtríqida por Guilherme

Pereira auxiliado por A. Passos e

S. Carvalho ESPORTE

Desbaratado

perigosa gang

que 
atuava na

Zona Franca

A equipe 
"ouro" 

da Delegacia

de Roubos e Furtos, às primei-

ras horas da madrugada de on-

tem, no bairro da Lagoa Verde

desbaratou, espetacularmente,

a gang de puxadores de veí-

culos, que há muito tempo vi-

nha agindo em nossa capital.

O bandido Salomão Guedes

Farias, o chefe do bando, pre-

so numa favela situada por trás

do terreno da Base Aérea de

Manaus, confessou a autoria do

crime, e até às últimas horas

da noite, segundo o delegado

Francisco Sobrinho, titular da

DRF, havia descoberto o rou-

bo de 10 carros, entre Brasília,

Corcel e Volkswagem, cujos

veículos estão sendo recupera-

dos pelos policiais integrantes

da equipe 
"ouro", 

autores do

desbaratamento da perigosa

quadrilha, que vinha apavoran-

do os proprietários de carros

na cidade, motivando as provi-

dências. POLICIA.

NOTA AO PUBUC0

A Associação dos Exportadores da Zona Franca de

Manaus vem de público manifestar sua integral e irrestrita

solidariedade ao Centro da Indústria do Estado do Amazonas

e ao industrial João de Mendonça Furtado, Presidente da

Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, em face

do pro| et o da nova lei de incentivos fiscais encaminhado pelo

Exmo. Sr. Governador do 
"Estado 

è Assembléia Legislativa,

tendo em vista que os pronunciamentos do CIE AM e do

Presidente da FIE AM divulgadas pela imprensa refletem,

oom toda exatidão, a maio correta posição em prol do

desenvolvimento da Amazânia Ocidental e do próprio E atado

do Amazonas,

prcdpua da Associação dos

de Manaus a consolidação do

i, que vem sendo montado em

oa objetivos do Governo, propostos

Secretaria da Receita Federal e

jntam no sucesso do parque

cu|os reflexos |4 se fazem sentir no

das exportações da Zona Franca de

Ademais, é

Exportadores da Zona

modelo exportador am

perfeita sintonia com

através da CACEX,

SUFRAMA, e cuias

industrial de Manaus,

subst andai Incremento

Manaus.

Está a Associação dos Exportadores da Zona Franca de

Manaus perfeitamente consda de que é necessário.' neste

momento, mais do que nunca, evitar que venham a se

registrar bruscaa mudanças nos mecanismos de incentivos

fiscais capazes de .afetar, oom gravidade, toda uma

infraestrutura industrial iá montada, deixando em seu rastro

conseqüências desastrosas para milhares de famílias que

hofo vivem sob a tranqüilidade do emprego e da assistência

social garantidos.

Finalmente, espera que os homens públions do

\mazonas venham a se sensibilizar para a realidade danosa

que o profeto governamental pode«*6 gerar, se vier a ser

p«islo cm prática sem as devidas correções, as quais têm sido

reiteradamenle propostas pelos empresários devidamente

representados por seus órgãos de classe.

a) A l)ireto'i;i
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Avião retido na pista.

Pirata do

ar queria

ir ao Irã

Um homem armado

com uma faca, e què

pretendia ser levado ao

Irã, reteve, na tarde de

ontem, os 20 passagei-

ros e tripulantes a bor-

do de um avião, no ae-

roporto de El Paso. no

Estado do Texas. O a-

parelho, um 
"Boeing"

727 da American Air-

lines acabava de pou-

sar procedente 
de San-

to Antonio (Texas),

quando o homem tirou

uma faca e exigiu ser

levado ao Irã. O pirata

do ar teria em seu po-

der um cartucho de di-

namite. Após a aterris-

sagem as mulheres e

as crianças foram au-

torizadas a deixar o a-

vião. mas os homens

permaneceram como

reféns. Pouco depois o

seqüestrador, de nacio-

nalidade ainda desço-

nhecida, rendia-se. P/8

Stábile

vem falar:

X SDRA

O ministro da Agri-

cultura Amaury Stábile

tem chegada marcada

em Manaus no próxima

dia 28 para falar 
"sobre

a problemática agrope-

cuária brasiliera" no

Seminário de Deserivol-

vimento Rural do Ama-

zonas, promovido pela

Federação da Agricul-

tura do Estado: Estima-

se que estarão presen-

tes a êsse encontro

cerca de 200 produto-

res rurais locais e ma-

is 30 outros de vários

Estados. A programa-

ção do Seminário 
já

está elaborado, segun-

do informou ontem à

reportagem o sr. Euri-

pedes Ferreira Lins,

presidente da FAEA. O

encontro será aberto no

dia 26 do próximo mes

pelo governador Jtot

Llndoso. Na PAGINA 6
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N0TA AO PUBUC0

A Assodacao dos Ex port adores da Zona FraACa de

Manaus vem de publico manifestar sua integral e irrestrita

solidariedade no Centra da Industrie do Estado do Am axon as

e ao industrial J oao de Mendoupa Furtado, Presidente da

Federagao das Industries do Estado do Amazonas. em face

do pro|eto da nova lei de Incentives fiscais encaminhado pelo

Exmo. Sr. Govern ador do Est ado k Assemble a Legislative,

tendo em vista que ea pronunri—entos do CIEAM a do

P resident e da FIE AM divulgadas pela imprensa reflet em,

com toda exatidao, a mais oorreta poai«ao em prol do

desenvolvimento da AmaaAuia Oddental e do pr6prio E stado

do Amazonas,

Ademais, i preocupagao pradpua da Assoda^ao dos

Ex port adores da Zona Franca de Manaus a consolidate do

modelo export ador smaionense, que vem sendo montado em

perfeita sintonia com oa objetivos do Goverao, propostos

atravis da CACEX, Secretaria da Receita Federal e

SUFRAMA, e cu|as baaes se assent am no sucesso do parque

industrial de Manaus, cu|os reflexos |4 se fazem sentir no

substandal incremento das exportapoes da Zona Franca de

Manaus.

Esta a Associacao dos E x port adores da Zona Franca de

Manaus perfeitamente consda de que i necessario,- neste

momento, mais do que nunca, evitar que venham a se

registrar bruscas mudancas nos meqanismos de incentivos

fiscais capazes de .aletar, com gravidade. toda uma

infraestrutura industrial |i montada. deixando em seu rastro

consequ6ndas desastrasas para milhares de Camillas que

ho|e vivem sob a tranquiUdade do emprego e da assist&nda

social garantidos.

Finalmente. espera que os homens pubiioos do

\mazonas venham a se sensibilizer para a realidade danosa

que o pra|eto governamental pode«*6 gerar. se vier a ser

post a cm pratica sem as devidas correcoes, as quais tem sido

reiteradamanle propostas pelos empresarios devidamente

represent ados por seus organs de dasse.

a) A l)ireto"i;i
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APPM agora reivindica melhores

salários nos colégios 
privados

A Associação dos Profes-

sores Profissionais do Amazo-

nas prossegue na luta por me-

lhores condições salariais e de

trabalho nos colégios particu-

lares, bem como continua de-

nunciando uma série de irregu-

laridades que estão acontecen-

do nestes estabelecimentos de

ensino privados.

A A.P.P.AM, redigiu um

documento contendo uma sín-

tese de reivindicações e de de-

núncios que os professores dos

colégios particulares fazem ao

público de Manaus, que segun*

do o periodico 
"A 

Chamada" da

A.P.P.AM, e do Sindicato dos

Professores de Manaus, 
"não

está completo, porque as irregu

laridades são bem maiores do

aue as denuncias".

Como denúncia principal

feita no periodico. está a des-

criminação salarial que persis-

te. quando os professores com

o mesmo nível de formação,

recebem salarios diferentes.

O periodico diz também

que. os donos de estabeleci'

mento de ensino particular,

continuam a encarar a educa-

ção como um bom negocio, ha

|a visto que estão armando

uma teia no qual cada dia fi-

com mais ricos dando um mini

mo de educacão aos estudan-

tes manauoras.

A exemplo 
— diz o periodi

co 
— de tantas irregularidades

impurla a vigilancia da SEDUC

ao Colégio Auxiliadora, Centro

Educacional Christus e o Cole

gio Bandeirantes, que visando

somente os lucros investem

suas verbas em projetos agro-

pecuários 
desviando assim, o

fim que 
s© propunham.

Um caso curioso aconte

ceu. numa reunião no Colégio

Auxiliadora, quando o Sr. Orí-

genes Martins, reunido com a

diretoria do colégio, que man-

tem reuniões semana s. chegou

c dizer que 
"o 

professor que

desejar os Cr$ 171,00 por aula

que peça sua demissão".» En-

quanto isso (denuncia o perio-

dico) o mesmo Sr. Orígenes

Martins mantém diálogo com

o profsssores do Colégio Chris

tus, chegando ao ponto de pro

por um acorria

União Soviética 
novamente

adverte 
países 

da OTAN

BONN (AFP) 
— A União Soviética voltou a

advertir os países da Oorganização do Tratado

do Atlântico Norte (OTAN) contra a instalação

de novos foguetes americanos na Europa Oci

dental, por ocasião da primeira entrevista con-

cedida em Bonn pelo chanceler da URSS Andrei

Gromiko.

De visita oficial na República Federal da

Alemanha (RFA) até hoje Gromiko advertiu ca

tegoricamente que não haverá negociações so-

bre a redução de armas estratégicas na Europa

cso a OTAN decida antes 

"construir 

e instalar

na Europa mísseis de médio alcance.

Deste modo, o chanceler da URSS repelia

com tcda clareza a tese da RFA de que as nego-

ciações poderiam ser realizadas durante os qua-

tro ou cinco nos que deverão transcorrer entre

aceitarão dos novos foquentes pela OTAN e

sua efetiva instalação na Europa.
"Por 

aue iniciar um Drocesso de armamen-

to tão complicado e caro se um final Dositivo

das nenocfacões poderia reduzi-lo a nada?" per

pimtou o Ministro em sua entrevista transmiti"

da ao vivo pela televisão da RFA.

Pm seouida ele rpfoti de desmentir a tese

da OTAN de otie o reformo militar ocidental e

uma resnos+a a colocacão dos novos mfssefs

soviéticos SS-20. Tais mísseis são aoenas. se*

gundo Promilco. versões 
"modernizadas" 

de fo-

guetes 

"antiqos".

Nos círculos políticos de Bonn discutia-se,

Gen. Túlio Nogueira

se çmocioita ao falar

contra os comunistas

SÀO PAULO 
— "Estamos 

sempre prontos para

qualquer situação que se ofereça para manter esta pá-

tria unida e coesa e cumprindo sua destinação. Esta-

mos sempre prontos para dar a vida por ela", disse

ontem o comandante da 2* Região Militar, general

Túlio Chagas Nogueira, nas comemorações do aniver-

sário da Intentona Comunista de 1935.

No encerramento das três solenidades, o general

Túlio Chagas Nogueira falou muito emocionado, quase

chorando: 
"Vocês 

que me acompanharam nas três

cerimônias aos túmulos daqueles que tombaram cum-

prindo seu dever saibam que eles deram uma lição

oferecendo a própria vida em holocausto à pátria e

dando uma resposta aos maus brasileiros, fanáticos,

paranóicos mesmo. Não sei porque esses fanáticos são

chamados de criminosos 
políticos, quando são crimi-

nosos comuns, que deveriam ser afastados da socie-

dade. Podem ter certeza absoluta de que todos nós, se

houver necessidade novamente, ofereceremos nossas

vidas também em holocausto à pátria".

No cemitério do Araçá, em que se realizaram as

três solenidades e a romaria pelos túmulos, o coman-

dante da 2» Região Militar aconselhou os jovens a não

permitirem 
"aue 

nenhum elemento fanático venha

subverter a ordem de nosso País. Que não permitam

que nossos hábitos, costumes, aspirações, tradições

sejam modificados".

Segundo ele, 
"o 

Exército sempre esteye 
presente,,

procurando evitar que nossa ordem e nossa formação

religiosa, além de nossos hábitos e costume*, fossem

modificados. Assim, continuará sempre. Nâpse iluda.

Aquela frase do ministro Walter Pires, segundo a qual

ninguém vai incendiar este País, continuará sempre

latente em nossos corações".

Tancredo vai anunciar

segunda-feira bases

do seu 
partido

BRASÍLIA 
— u senador Tancredo Neves

(MDB-MG) vai fazer um discurso na tribuna

segunda-feira, em que 
vai cqmpipmeter-se a fundar

' * 

político. cdnstítbídohJe^msderadoi',
»» ••n/lacietac" "maliifistas" P dissi-'malufistas" 

e dissi- 
Jjo

um partido 
"chaguistas 

, 
"adesistas

dentes da Arena. _

Segundo os cálculos do deputado Renato

Azeredo, que deu a notícia, o partido 
de Tancredo,

que poderá 
usar a sigla PI (Partido Independente)

conta com a apoio de oito senadores e de cerca de 80

depuUdos 

va emi £0 deverá estar fora o atual

secretário-geral do MDB e tradicional aliado de

Tancredo Neves, o deputado pernambucano 
Tnales

Ramalho, que, 
segundo informações que 

chegavam

ontem a Câmara, fez um compromisso de adesao ao

PTB de Leonel Brizola.

anesar de tudo, que a visita dnf chanceler da

URSS foi um fracasso O ohanreler rta RFA Hans

Dietrich Genscher, advertiu que seria pouco me

nos que impossível 
"converter" 

em tão pouco

temno o Kremlin as teses de Bonn.

No entanto a opinião geral é que Moscou

continuára a intensificar sua camoanha para con

seauir aue o eventual reforço m»l«*»r at'5nt»co

não seja decidido serii prévia e longa negocia-

ção.

Ainda ontem de manhã, a limão Soviética

voltou a carqa com uma nova advertência diriqi-

da a Finland»a e puhlicada em Helsinque pelo se

manário político 

"Suomen 
Kuvalehti" com a as*

sinatura de Svuri Kdmisarov. pseudonimo coleti-

vo de um aruDO de especialistas soviéticos em

questões sobre o norte da Europa.

Sennndo o artino o orojetn Ha OTAN de inS-

talar foauetes 
"Cruiser" 

na RFA. Grã-Bretanha.

Holanda. Belqfca e Itália coloca 
"anqnstiosamen

te" ao qoverno finlandês 
"o 

problema do direito

de cada país de defender sua integridade terrf-

torial".

Caso um sissel 
"cruiser" 

fosse disparado

contra as instalações soviéticas de Mursmank

ou da península de Kola. precisaria atravessar o

espaço aéreo suéco e finlandês, de forma que

Moscou se veria obrioada a aplicar as clausufas

militares do tratado de amizade, cooperação e

aiuda mutua concluído com a Finlandia em ...

1948, salíenava o artigo.

% k

nr.

Jair Soares sugere um amplo debate

Jair nega haver 
plano

para 
a aposentadoria

por 
idade aos 65 anos

PORTO-ALEGRE - O

ministro da Previdência e Assis-

tência Social, Jair Soares, consi-

derou ontem que uma possível
mudança no atual sistema de

aposentadoria dos trabalhado-

res, 
"deve 

merecer um debate

amplo de toda a sociedade,

inclusive no Congresso Nacio-

nal, pois só ele é quem pode
modificar a constituição e alte-

rar a atual legislação da previ-
dèrçcia social' .

O ministro disse que náo

tem planos de estabelecer a apo-

sentado ria por idade, no caso 65

anos", 
porque 

náo seria possível

um projeto deste tipo, uma vez

|ue a expectativa de vida média

brasileiro é exatamente

esta".

O ministro Jair Soares

comentou que prefere, 
na even-

tualidade de alteração no atual

sistema previdenciário, conci-

liar o tempo de serviço do traba-

lha dor com o limite de idade.
— Como exemplo, uma pes-

soa que começasse a trabalhar

com 12, 14 anos, poderia se

aposentar com 50 anos de idade,

3ue 

seria o limite básico, assim,

iante da média de vida do bra-

sileiro, daríamos uma aposenta-

doria de 10 a 15 anos. Se a apo-

sentadoria fosse aos 65 anos de

idade, então náo estaríamos

atendendo o direito que todo o

homem tem. após uma vida

inteira de trabalho.

Segundo o sr Jair Soareá, é

importante que a previdência
social se 

preocupe 
com os próxi-

mos anos 
"oito 

ou pouco mais,

náo sei, 
pois precisamos ver o

futuro, náo somente o dia a

dia".

O ministro da Previdência

Social 
participará hoje na

Assembleia Legislativa, as 8 h,

da abertura ao I seminário

sobre saúde e comunidade, jun-
tamente com o ministro da

Saúde, Dirceu Arcoverde.

Consulte a

AGENDA PROFISSIONAL

DE FRENTE / DE PERFIL

INCERTEZA

Embora alguns parlamentares já estejam

definidos quanto ao futuro 
que vem por ai,

com a implantação do pluripartidarismo, no

entretanto, um grande numero continua 
"bo-

iando", como naufragos, sem rumo e sem

definição. Embora já estejam praticamente

certos quatro partidos, como aliás estava

dentro.da estratégia do Governo, ao acabar

com o bipartidarismo, estes parlamentares

não querem todavia, assumir um compromis

so desde logo, naturalmente temerosos de

escolherem caminhos errados.

A VOLTA DO PTB

Velhos petebistas amazonenses, estão

se movimentando com maior desenvoltura,

arregimentando os antigos filiados do PTB,

para a sua volta, dentro do esquema que es-

tá sendo trabalhado pela sra. Ivete Vargas,

que já manteve vários encontros com o ex-

governador Gilberto Mestrinho, a quem foi

dado a missão de coordenar a criação do no-

vo PTB em nosso Estado. Um dos mais ati-

vos deste trabalho, tem sido o ex-deputado

estadual Arlindo Porto, que também tem a

tarefa de organizar a campanha de Mestri-

nho, que será candidatQ ao Governa, caso

as eleições sejam diretas.

TROCA-TROCA

Nos últimos minutos de sua agonia, al-

guns arenistas deram uma de rebeldes e as-

sociados aos emedebistas, conseguiram fui-

minar a criação da sublegenda que estava

no projeto de lei do Governo. Dizem que o

Presidente Figueiredo vai vetar a emenda,

mas está em andamento também, uma pro-

posta de conciliação de interesses. A suble-

genda permanecerá em troca da garantia da

realização de eleições diretas para governar

dores em 82.

MITOS E LENDAS KARAJA

Resultado de uma permanencla de lon-

gos anos com os índios Karajá, e de um tra-

balho persistente e dosado de muita pacíên-

cia, João Américo Peret, indigenista sério e

estudioso, que já conviveu com muitas popu-

lações indígenas, lança mais um livro de sua

autoria, nele reunindo mitos e lendas coleta-

das diretamente junto aos indios Karajás. Há

muitos anos Américo Peret vem se especiali-

zando na temática indígena, sendo hoje um

dos maiores conhecedores da cultura, dos

costumes e hábitos das diversas nações in-

digenas brasileiras. Cumpriu várias missões

para o ex-SPI, tendo alicerçado um imen-

so acervo de conhecimentos sobre os nos-

sos indios.

UMA OPINIÃO ABALIZADA

Sobre o livro de João Américo Peret, o

escritor Manuel Diegues Júnior, Diretor do

Departamento de Assuntos Culturais do Mi-

nistério da Educação e Cultura, disse o se

gulnte: Especializado sobre a cultura indige-

na, tal como já havia revelado em livro ante-

terior — População Indígena do Brasil — o

autor enriquece a bibliografia nacional, com

essa nova contribuição específica sobre a

tradição espiritual através de mitos e lendas

dos indios Karajá. Trata-se sem dúvida, de

mais um relevante trabalho, que só merece

aplausos". O professor 
Arthur Cezar Ferrei-

ra Reis, também elogiou o trabalho de Amé-

rico Peret, a quem considera um consagra-

do especialista na temática indígena.

LANÇAMENTO DIA 4

Mitos e Lendas Karajá, terá o seu lança

mento no próximo dia 4, na Câmara Munlci-

pai de Manaus. João Américo Peret além de

um especialista da cultura indígena, é tam-

bém Jornalista e nesta qualidade, tem feito

um excelente trabalho de divulgação do A-

mazonas, através de várjas publicações, prin

cipalmente da revista 
"O 

Cruzeiro", 
que re-

centemente publicou duas excelentes repor-

tagens de Américo Peret: sobre frutos sil-

vestres e sobre o artesanato amazonense.

As potencialidades turísticas de nossa re-

gião, têm sido bastante difundidas por Amé-

rico Peret.

ENCONTRO DE MAGISTRADOS

Objetivando proporcionar aos nossos

Juizes condições de aperfeiçoamento 
pr^_

fissíonal, adaptando-os à nova dinâmica 
jo.

diciária com vistas a agilização dos proces-

sos, será realizado em Manaus, no período

de 6 a 8 de dezembro, o I Encontro dos

gistrados Amazonenses, iniciativa da

AMSEJA com o apoio do Tribunal de Justl

ça do Amazonas. Do temário constam duas

Importantes colaborações: a primeira do de-

sembargador Edgar de Moura Bittencourt,

de São Paulo, que falará sobre 
"A 

CrfaçãiO

das Escolas de Juizes e Deontologia dos W%Jm

gistrados" e a segunda do desembargador

Cláudio Nunes do Nascimento, do Paraná,

que abordará o tema: 
"A 

importância da As-

soclação dos Magistrados" como órgão de

prestígio e integração do Poder Judiciário

CONGRESSO DE JEOVÁ

Iniciado ontem, será encerrado hoie o

Connresso das Testemunhas de Jeová, na

sede da União Esoortiva Portuquesa. haver-

do as 16 horas a palestra do representante

da Sociedade Torre de Vigia, sobre o tema

Uma Terra Purificada — Viverá para Vô-la,

sr. W. Aleksandrux. Durante o conclave, o

grande destaque foi o batismo por imersão

em água de 8 novos cristãos que ingressa-

ram na organização de Jeová. Para a reu-

nião de hoje, a entrada será franca.

RESTITUIÇÃO

As restituições do Imposto de Renda a-

tingiram, de janeiro a setembro deste ano,

Cr$ 27,3 bilhões, com o crescimento de ..

89,2% em relação ao mesmo período de

1978, 
quando somaram Cr$ 14,43 bilhões.

Por isso, o Banco Central apoiou a extinção

do Imposto de Renda na fonte sobre o 13°

salário para que as restituições em 1980, a-

presentem taxas menores de expansão. A

arrecadação do Imposto Único sobre lubrifi-

cantes e combustíveis no mesmo prefodo foi

de CrS 34,17 bilhões, superior em 18,02% ao

mesmo período do ano passado.

Jarbas não acredita

BRASÍLIA - 
O líder

da .Arena no Senado, sr.

Jarbas Passarinho, decla-

rou ontem que nào está

dando crédito às informa-

ções vazadas, de acordo

com a imprensa, de fon-

tes do Palácio do Pia-

nalto, segundo as quais o

veto do presidente ao pro-

jeto de reforma partidá-

ria, reconstituindo a

manutenção da suble-

Senda, 

iá teria sido deci-

ido pelo governo.

Ele não acredita,

sequer, que o governo

esteja pressuroso para

sancionar a lei, citando a

disposição constitucional

de que o presidente dis-

põe 
de 15 dias para fazê-

Io. Salientou que só pre-

tende comentar o assunto

depois que tiver havido

uma decisão.

Esse cuidado do líder

arenista, conforme ele

próprio, decorre do 
pró-

prio fato de que a decisão

sobre a questão poderá

£carrç|ar .profunda çlte-

ração no quadro atual,

principalmente no que se

refere à formação do cha-

mado partido 

"indepen-

dente" que, sem a suble-

genda, ganhara 
muito

mais substância pela

natural expulsão de mino-

rias dos quadros gover-

nistas que, nos Estados

não gozam dos favores

dos governantes". 
Sem a

sublegenda. a meu ver

essas minorias ganharão

a possibilidade 
de ter can-

didatos próprios, o que

altera a visão em pers-

pectiva, pela 
natural

reorganização das poliu-

cas diante de outros hori-

zontes.

Até agora, porem,

ele continua admitindo

que perdera, 
da maioria

arenista no Senado, de

cinco a sete senadores

Náo concorda, portanto,

com o presidente 
da

Arena, senador Jose Sar-

ney, para quem a maioria

arenista ficara estabele-

cida em 38 senadores

Siqueira adverte

BRASÍLIA — 
O sendo dispensado

itado Siqueira Cam- narlamentares alinha-deputado Siqueira Cam-

pos (Arena-GO) ao pedir

ontem, na tribuna da Cá-

mara, o veto do Presi-

dente Jõao Figueiredo ao

artigo- 13 do substitutivo

do projeto da reformula-

ção partidária, fazendo

voltar o instituto da

sublegenda, fez uma

advertencia ao chefe do

governo: 
"Quem 

larga ao

abandono o amigo certo

em busca do incerto,

acaba ficando só".

Ele reclamou ainda o

tratamento 
que vem

sendo dispensaao 
^

parlamentares 

"alinha-

dos" com o governo, 
aí r

mando que setores do l

2* e 3* escalões 
"tem ^

esmerado exagerada-

mente em incensar
"dissidentes".

Ele quer que 
seja

adotada pelo Presid?^-3
"filosofia" 

de 
"quem 

não

esta comigo, esta cor tra

mim", para que

menos conscientes nao

sejam estimulados a dis

sidència e à contesta

ção".

LINHAS CRUZADAS

Como porte dos investimentos das Indus

trios Monsanto no Brasil que totalizam 125

milhões de dólares até 1980 .serão inaugu-

radas dia 27 proximo, duas novas unidades

da companhia em São José dos Campos.

Estarão funcionando a partir daquela data,

as unidades de plastificantes e defensivos

agricolas, produtos importados.

Empresas que deram entrnda em cartas-

consultas na Suframa estão aguardando co-

mo será votado o projeto de loi de incentivos

fiscais encaminhado pelo Governador José

Lindoso.

Outros investidores estão também na

mesma espectativa. Sendo o projeto apro-

vado na íntegra, dificilmente optarão Pe,c

Zona Franca para implantarem seus PfCHe

to®, é o que soubemos de fonte seguro

O esforço da Embratel para 
integra 

w*

da a Amazônia a rede basica de comumc

ções. prevê a instalação de 10 novas 
es,c

ções terrenas de pequeno porte pora 
^

lite. Irá ainda ampliar as estações jú 
lX'

tentes em Manaus, Porto Velho. Boa v >

Macapá e Rio Branco.

Estão sendo trabalhadas emendas 
subs

titutivas ao projeto sobre incentivos 
f,Sl 

*

do Estado. O Governador José

davia está confiante de que 
o mesmo 

s

aprovado como foi remetido.
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PRIMEIRO CADERNO

Diretor do CPRM 
aponta riquezas

na 
região e denuncia contrabando

Um levantamento completo dos recursos

is na Amazônia, com uma séria denúncia

j ntrnbando das nossas riquezas, foi elabo-

r pelo geólogo 
Arialto Ferreira de Andrade,

diretor da Companhia de Pesquisa de Recursos

CPRM, e entregue a Universidade

do Amozonas.

texto inicial do seu documento é o se-

guinte:

Os recursos minerais da Amazônia se,

ntemente pesquisados e racionalmente

explorados, deverão juntamente com a Agricul-

,f eonstituirem na maior fonte de riqueza

'\stado. A despeito da falta de infra es*

tir* para a exploração e exportação, as imen-

itidades de minério contrabalançarão os

inv- - mentes iniciais e darão grande margem

de lucros.

ra a primeira fase da pesquisa racional em

vocacão mineral do Estdo do Amazonas,

oco Arialto Ferreira de Andrade, técnico

msador da Companhia de Pesquisas de

sns Minerais, com 12 longos anos de ex-

>r:a na área de Geologia e de 
*»0 

anos de

Hos na amazônia, apresenta dados sobre

sa iá efetuada desde 1950 Dela Petrobrás

outras informações sobre atuais minerações

idas minerais e sujere 14 medidas funda*

mentais para o sucesso da exploração mineral

no Fstado da Amazonas"

RFCMR*?o<! MINERAIS DISPONÍVEIS

NA AMAZÔNIA

A nda praticamente desconhecida em ter

mns He oeoion?3 econômica, metalotectos, arrr

| (rnntes neolónicos. características ne*rolóqinas,

|itronpr>ras e nríncinalmente no seu comDOr

trmento mefalonenético. a Amazônia não pode

prescindir 
dos estudos de Dormenores acerca

cbs inúmeras ororrência.s bue comoõem o DO-

tenrial npo-econômico d?» renião. Dentre aque-

Ias iá cadastradas nelo 89 Distrito do Deoarta*

manter Naciona' da Produção Mineral, pela Com-

de Pesouisas de Recursos .Minerais ...

(fPRM) o ComDanhia Vale do Rio Doce através

da DOCFfiPO. ressaltam-se*

Fez. ainda, as seouintes suqestões ao Go-

verno e denunciou o contrabando:

Particioacão da«? Universidades da Ama*

zônia na pesouisa mineral da região oara o co-

Pht-.r mento das notenciaüdades qeoeconômfcas

e na elaboração dos futuros programas a serem

executados.

Continuidade do mapeamento qeolóqico

básico na escala 1:250.00 na região dos inter

flúvios do alto curso do rio Negro.

3. Continuidade do mapeamento geológico

básico na escala 1:250.000 na parte setentrlo-

na! do Estado do Mato Grosso, interflúvios do

alta curso dos rios Aripuanã e Sucundurl, cabe-

ceirps do rio Novo e Teles Pires no Sudeste do

Par e bacia do rio Arinos no Estado do Mato

Grosso*

4. Incremento na coleta de dados em áreas

onde se tenha efetuado reconhecimento 
geoló-

gicou ou projeto de escalas maiores no sentido

de ajustá-la ao mapeamento 
geológica de esca-

Ia 1:250 000, com finalidade de integração 
geo-

lógica regional.

5. Concentração de projetos geológicos na

escala 1:100.000 em estruturas batolíticas de

granito, envolvendo 
pequenas áreas, tais como

de granito na região do rio Aruri, no Pará. gra-

nito na reaião do rio Pitinguinha, no Amazonas,

granito Surucucus no Território de Roraima.

R. Desenvolvimento de pesouisas para loca

lizacão de chaminés de rocha ultrabásica de na-

ture7a kimherlítíra. fonte matricial rara o dia-

mante. da reoião do garimpo do Tepequêm e rio

Cotingo, em Roraima.

7. Desenvolvimento de prospecção aluvio-

nar para ouro, em pláceres ou aluviões sub-re-

centes relacionados a rochas metamórficas de-

nominadas na região do Tapajós de Suite meta-

mórfica Cuiú-Cuiú.

8. Desenvolvimento de prospecção 
aluvio-

nar para diamante em terrenos que constituem

o membro inferior da Formação Roraima. Os

conglomerados do membro basal têm dado ori-

gem a várias jazidas secundárias e terciárias,

das que são exemplos os garimpos de Sapcr, do

Maú, da Pulqa e do Tepequêm.

9. Fecobrimento por fotoqrafias aéreas con

vencionais, Jias escalas 1:50.000 e 1:70.000 da

região do Alto-rio Neoro.

10. Recobrimentp por fotografias aéreas na

escala 1:25.000 em áreas de imnrescindível de-

talhe. Exemplifica-se com os interflúvios do Al*

to-curso do rio Cotinoo. em Roraima, tendo em

vista que os corpos Kimberlíticos a diamante

possuem, via de reara, apenas de dois a três qui

lômetros de diâmetros em superfície.

11. Levantamentos 
geofísicos na reqião da

bacia do Alto-rio Nenro. n^s bacias dos rios Ari-

puanã e Sucunduri e reoiões oriental e ociden-

tal dos Estados do Amazonas e Pará, respecti-

vãmente

12. Desenvolvimento de trabalhos de expio-

ração mineral em jazidas de cassiterita em alu*

viões, cuja rocha matriz são os granitos deno-

minados Parguaza e granitos juvenis relaciona-

dos ao Evento Uatumã com idades compreendi-

das entre 1500 a 1800 M A.

13. Participação das Universidades da Ama-

zônia nos estudos analíticos e trabalhos no cam

po geológico em convênio com as empresas que

operam na reaião.

14. Participação efetiva da governo do Es-

tado no controle dos bens minerais que são ex*

piorados e contrabandeados no seu território, a

exemplo ao ouro.

Prefeito reabre o Parque Dez

com 
piscinas 

de água tratada

f- .I -—a .

Kb*.*?:* i™ ~ —8.
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Nwta área, 2 piscinas para adultos e 2 para me-

nor81 
e nos fundos o bar.

Cl" mham em ritmo bem aceiera-

a° 8' obras de reconstrução do anti-

flo Parque 10 de Novembro que pa-

'alizadas 
na gestão do Coronel Jorge

Te'*eira, 
como Prefeito Municipal, so-

mente
agora na administração do

Economista José Fernandes, tiveram

curso para serem inauguradas segun-

do é corrente, antes do Dia de Ano

Novo.

As quatro piscinas já estão defini-

tivamente prontas e já estão cheias,

faltando apenas limpeza, segundo ob-

sorvamos na manhã de ontem. Os

campos de^ futebol e o bar, estão

concluidos e ao que nos dado apre-

ciar, falta apenas alguns retoques e

térraplenagem da estrada que dá a-

cesso aouele logradouro público pe-

Ia chamada Vila Amazônas bem como

no interior do próprio balneário pú-

blico, inclusive asfaltamento e grama-

gem para que os banhistas não po-

luam as bonitas piscinas que ali fo-

ram edificadas.

Os operários estavam trabalhando

ontem com afinco, parecendo-nos po-

rém ser reduzido o número de traba-

lhadores para o término daquilo que

ainda falta ser concluido.

É pensamento do Prefeito Munici-

pai José Fernandes, até o próximo dia

31 de dezembro, restituir ao povo a-

quilo que dele fôra por muitos anos.

A idéia 6 muito válida, não há dúvi-

das. O Prefeito mostra-se efetivamen-

esperançoso de que seu pensamern

to seja de fato concretizado e pessi-

velmente 6 capaz de se transformar

em realidade aquilo que pensa o go-

vernador da cidade.

SEDUC divulga 
relação dos

aprovados 
no Vesti: Premem

* Secretaria 
de Educação e Cultu-

â Julgou 
ontem, a relação dos can-

^a,os 
aprovados no vestibular do

nas áreas de Crédito e Fi-

*"Ças- 
Saúde. Comércio, Mecânica.

^Afônica 
e Eletricidade. Segundo O

(' 

f*tário 
de Educação, os candida-

'^acionados 
abaixo, deverlo

Aparecer 
impreterivelmente, dia 27,

'n,»-leira, 
no instituto de Educaçlo

Arna?onas, 
munidos de toda a do»

^e^taçio 
exigida, para efetuar suaa

cuiaa. 
os candidatos aprovados

0S seguintes:

Maria Francelina oe Souza Alves,

Manoel Veríssimo Sena de Andrade,

Maria do Perpétuo Socorro Duarte,

Maria Olinda Alves Barbosa, Rosân-

gala 
de Oliveira Martins. Sebastião da

Souza Lima.

Maria de Lourde* Batista Maciel,

Aglair Brito. 
J""""»

„ tf, Boche. Maria <Ja Naiaré da CMI-

vaira 8'lva, Claudete Monteiro Porto.

«Wlma Lima da Silva. Fmndaca Bo-

MM jesua. ivanalda Magno Co«M*

José Jorge óa Silva-

COMÉRCIO

Maria Mirtes Bastos Farias, Carlos

Fernando Mendonça, Rairrunda Nona*

ta Santana, Raimundo Nonato Araújo.

MECANtCA

Maria Eilene Pereira Trindade,

Joio Bosco Granja Pereira de Souza»

Haroldo de Oliveira Mala, Joio Benf-

do Filho.

A Praça e os vândalos

OENESINO BRIGA

Arribaram, afinal, da sobre o artístico cal-

çado da nossa Praça de São Sebastião os

vândalos que, por quase dois meses, ocuparam

esburacaram, depredaram e aviltaram aquele

outrora formoso e rico logradouro público, ra-

zào de ser, durante muitas décadas, do orgu-

lho e úfania dos manauenses.

Doía no coração — no coração de quem

realmente dedica zelo e amor pelo patrimônio

cultural e moral que nos legaram ancestrais

ilustres, — doía no coração, dizíamos, assistir-

se ao insolente e desabrido festival de villpén-

dio, que até há bem pouco vinha se realizando

em derredor do majestoso monumento come-

morathro da Abertura dos Portos do Amazonas

à Navegação Internacional, sem dúvida um dos

mais belos, mais ricos e mais artísticos monu-

mentos públicos do Brasil, erigido há 79 anos.

E doía mais — como ainda está a doer —

porque tanta ignomínia contra a nossa mais

preciosa obra de arte monumental fora consen-

tida. E consentida — 
pasmem todos! — 

pelas

altas autoridades municipais, deixando estas

que se abrissem buracos no artístico calça-

mento undoso de basalto e granito de proce-

déncla européia e trabalhado nor calceteiros

trazidos especialmente de Portugal.

Os bárbaros, com a anuência, ou a crimi-

nosa indiferença, dos responsáveis pela con-

servação do patrimônio histórico e artístico da

cidade, ainda fizeram mais:- ergueram tendas

grosseiras, a que chamavam 
"stand" 

de uma

precária exposição, com elas vedando total-

mente o imponente monumento. E mais: puse-

ram 3 ônibus pesados sobre o calçamento de

basalto e granito; da base do monumento fize-

ram mijadouro. Deixaram o calçamento da Pra-

ça devastado, arrasado. E tudo era tão ignóbil

e tão abieto, que até se mandara desmontar e

retirar, às pressas, por um dia, para que, ao

passar por ali o Presidente da República, em

visita a Manaus, não visse a monstruosidade.

Para que tal, no amanhã amazonense, não

venha mais a suceder com os nossos jovens

que, agora, idealistas e sonhadores, estão abrin-

do os olhos e o coração para os valores tradi-

clonais e culturais de sua terra, — e para que

conheçam e se habituem a cultuar, defenHer e

preservar o que de seu espírito requintado e

amoroso com a terra nos deixaram nossos an-

tepassados, eles, sim, admiráveis de zelo e a-

mor ao Amazonas, — aos jovens amazonenses

de hoje trazemos, a seguir, os detalhes da fas-

cfnante sfmbolística que se entalha no mármo-

reeno bronze da nossa majestosa peça eseul-

tórea, conforme os descreveu, ao tempo de

ser a obra contratada com o famoso pintor e es-

cultor De Angelis, o jornal 
"Comércio 

do Ama-

zonas", em sua edição de 15 de março de

1899:

"UM 
MONUMENTO À ABERTURA DOS

PORTOS DO AMAZONAS

Como já tivemos o prazer de anunciar, o

artista italiano Domenico De Angelis fechou

contrato com o Governo do Estado para a cons-

trução dum monumento simbolizando a abertu-

ra dos portos do rio Amazonas ao comércio e

navegação do mundo.

Temos a fotografia do grandioso projeto,

que é o seguinte: — Da base à sua cúspide, o

monumento terá a altura de 12 metros, incluin-

do as escadarias de mármore 
"travertino". 

//

O corpo de baixo será feito de granito de Bave-

no, com a cornija de amarelo de Siena; os

acessórios, isto é, as naves e as âncoras, serão

de bronze. //O corpo do centro será também

de granito de Baveno, tendo as colunas de ver-

de de Ponsevero e os capitéis e as bases, de

mármore de Carrara. //O corpo do alto terá a

base de granito de Baveno, e o grande grupo

de figuras, que o há de encimar, será de bronze.

PARTE DESCRITIVA

CORPO DE BAIXO. — As quatro naves de

bronze são as quatro partes do mundo, Euro-

pa, Asía, África e América. Cada uma das 4

crianças que se vêem nas proas das naves, re-

presenta uma daquelas quatro partes do murv

do. Por exemplo, as crianças da face principal

e da posterior, Europa e América; as das faces

latérais, Ásia e África. // Por seu turno, cada

uma das naves terá o estilo ou tipo tradicional

de embarcação da parte do mundo a que ela

der sua significação. Por exemplo: Europa, ti-

po: nave romana: América, tipo: nave escandh

nava; África, tipo: nave fenícia; Asia, tipo: na-

ve turca. // Oa outros acessórios, aa Âncoras,

completarão o pensamento e a filiação históri-

ca que teve em vista acentuar.

CORPO DO CENTRO. — Ar> quatro faces

serão ocupadas por escudos e inscrições, com

o fim de unir de modo grandíloquo, as épocas

do descobrimento das bocas e do interior do

rio Amazonas e suas primeiras expedições me-

moráveis, em que os afluentes e o curso prin-

cipal do rio foram abertos ao comércio e à na-

vegação do orbe civilizado. // 
"Face 

principal"

— Ao lado, o escudo de armas do estado do

Amazonas, segundo o modelo que o reWido

governo considerou oficial, sendo que n i par-

te correspondente à águia amazônica, de asas

abertas e garras aduncas cravadas no escudo,

procurar-se-á, quando for possível, fazê-la res-

saltar em relevo, mais ainda do que está. Na

parte inferior da face se farão estes dizeres:

Lei de 5 de setembro de 1850: abertura dos

portos do rio Amazonas às nações do mundo

(?...). // 
"Face 

posterior" 
— ao alto, o escudo

de armas de Vicente lanez Pinzon, descobridor,

em 1500, das bocas do rio Amazonas, três ca»

ravelas no mar, uma ponta de terra sobre a

qual alguns índios, armados de flechas, olham,

admirados, as caravelas, que se aproximam. De

cada uma das caravelas sai uma mão apontan-

do a nova terra descoberta: seguindo-se logo

esta inscrição: — "Escudo 
de armas de Vicen-

te Pinzon pelo descobrimento das bocas do rio

Amazonas". // Na parte inferior da face se porá

esta outra inscrição: 
"1501. 

Convênio dos Reis

Católicos com Vicente Pinzon para o povoa-

mento do Amazonas". // 
"Faces 

laterais" — Lá-

do esquerdo. Inscrições: 
"1539-40. 

— Francis~

co d'Orellana. Descobrimento do interior do rio

Amazonas. — 1547-8. Doação do território do

rio Amazonas, com o nome de Nova Andaluzia,,

a Francisco d'Orellana." Logò em seguida nu-

ma só linha estes três nomes: P. Carvajal —

Oviedo y Valdez — Ramusio. / O primeiro foi

o cronista da expedição d'Orellana, o segundo

o autor da carta dirigida da América ao cardeal

Bembo, a qual tornou logo célebre na Europa

o descobrimento do rio Amazonas e o tercei-

ro quem imprimiu primeiro na sua racolta ame-

ricanista — 'Navigagione 
et viaggi" — aquela

carta. /Lado direito — Inscrição: 
"1639-40 —

Pedro Teixeira. Posse do rio Amazonas pelos

portugueses até o Napo. //Na parte inferior,

estes três nomes numa linha só: — Nome em

branco. Cristóvão de Acufia — Jorge Mor-

ris. // O primeiro em branco foi quem descre-

veu a descida dos frades franciscanos Domín-

gos de Brieba e Andres de Toledo, que se a-

venturaram águas abaixo pelo rio Amazonas

1636-37, e da subida de Pedro Teixeira até Qui-

to. O segundo descreveu as peripécias da volía

de Pedro Teixeira a Belém do Pará, e suas no-

tícias como se sabe, correram logo mundo, im-

pressas como foram em diversas línguas na Eu-

ropa. O terceiro pôs os rivais dos espanhóis e

portugueses e os holandeses ao fato da dita

viagem de Pedro Teixeira, com mais clareza

e proveito, que Cristóvão de Acuna, nas co-

municações que o Maranhão enviara aos Esta-

dos Gerais da Holanda.

CORPO DO ALTO. 
— O grupo 

em bronz-

representa a figura principal 
na Amazônia,

abraçada ao comércio, que é a figura miteió-

gica que se vê em plano 
inferior àquela. // 

^ 
O

facho que empunha a Amazônia terá capacida

de e consistência para suportar, querendo 
de-

pois o governo 
seguir esta lembrança, um foco

de luz elétrica, sisiema arco saltico (sen a 
"vo*

taico"?). Para islo o proponente 
se compromete

a preparar e colocar aquele facho, de modo

que ao govemo 
mais tarde fique não só fácil,

mas cômodo, instalar o foco de luz elétrica aci-

ma referida."

E concluía a local do 
"Comércio 

do Ama-

zonas":

O 
"Comércio 

do Amazonas" tem em ex-

posição, 
em seu salão, a fotografia do grandio-

so monumento."

Multas das coisas do projeto acima, sabe-

¦nos, foram omitidas na hora da execução da

obra, principalmente 
legendas históricas e es-

cudos <farmas. SubstRuiram-nas, porém, outra*,

ostensivas do nome do Governante que marv

dara erigir o monumento (José Cardoso Ra

malho Júnior) • do feito histórico que o mes-

aotoeitoo da nossa cultura e da

o monumento da Praça da

Sflo fTahastlão
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PRIMEIRO CADEftNo

VAlUAS

Plantão de Farmocia para o dia de hoje

DROGARIA DOM BOSCO III

Av. 7 d© Setembro, 1739

PRESIDENTE DA FIEAM ELOGIA

DELIBERAÇÃO DO MINISTRO DA FAZENDA

Despachando favoravelmente pleito dos

empresários brasileiros, o Ministro da Fazen-

da decidiu somente efetivar a plena implan

tação da obrigatoriedade de antecipar reco-

Ihimentos do Imposto de Renda em duodéci

mos com dispositivos do Decreto Lei n° 1.704

de 1979, a partir de 1982. período 
base do

exercício financeiro de 1983.

Em 1980 segundo informações do indus

trial João de Mendonça Furtado presidente

da Federação das Indústrias do Amazonas,

haverá uma implantação parcial e bastante

atenuada com os recolh!mentos previstos na

base de 1/48 do Imposto de Renda estima-

do para 1981. Pare 1981 o recolhimento pre

visto incidirá em 1/36 do Imposto de Renda

estimado para 1982.

Em 1982, os recolhimentos deverão sei

feitos na base de duodecimos. Nesse perío

do, as Empresas que iulgarem que a siste-

mática não lhes é conveniente, poderão al-

terar seu exercício soe al voltando a encerra?

balanço em 31 de dezembro.

A deliberação do Ministério da Fazendo

atende aos pleitos da Confederação Nacio-

nal da Industrias e das Federações de Indus

tria do País, razão porque o presidente do

FIEAM João de MencJonça Furtado enviou

telex ao Ministro da Fazenda cumprimentan

do-o pela atenção que dispensou ao apelo

dos empresários brasileiros.

SESI ENCERRA CURfíO

PROFISSIONALIZANTE

O Serviço Social da Indústria programou

para o proximo d r» rio 'ic'ombro no Cen-

tro de Atividades 
"Dioclecio 

de Miranda Cor

rea", a solenidade de encerramento dos Cur

sos Profissionalizantes 1979.

O evento ocorrerá às 15:30 horas com

a participação de autoridades e empresa-

rios locais que prestigiarão a entrega dos

Certificados de frequencia aos diversos usua

rios do Sesi que elaboraram inúmeros tra^

balhos artesanais e que estarão em Exposi-

ção no Centro de Atividades no Bairro de

São Jorge.

Na programação 
elaborada pelo Sesi

constam ainda:

apresentação de uma peça teatral •

ao Coral do Clube dos Jovens 
"Nova 

Gera-

çã°";

apresentação do Balé moderno do .

Professor Arnaldo Peduto com a participa-

ção de diversos dependentes do Clube das

Mães recentemente criado pelo Sesi.

tncerrando o programa daquele d a, a

representante dos Clubes das Mães fará um

pronunciamento 
avaliando as atividades da-

quele Clube durante o ano prestes a termi-

nar.

Segundo anunciou o professor José Ed

son Arruda. Superintendente do Sesi. os tra

balhos de orientação das Assistentes Sociais

Irces Oliveira e Ana Paulina Soares satisfaz

tórios e os Cursos Profissionalizantes cons-

taram de: confeito .educação alimentar, cor-

te e costura, bordado a maquina, trabalhoâ

manuais e crochê.

(í) 
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Em defesa 
dos subúrbios

ENOUANTO o governador José Líndoso. re

gressando a Manaus de sua viagem a Brasília,

anunciava que basicamente não pretende alterar

o Ante-Projeto da nova Lei sobre Incentivos fis

cais que já tramita na Assembléia e que, nessa

sua Ida à capital da República, tratou de acele-

rar os processos de empréstimos externos t?n-

to oara execucão de planos do FstaHo como do

Município de Manaus e de consolidar a destina-

ção de recursos para » constmrão hídrel^tri-

ca de Ralbfna. o prpf#»ffo .!«sé Fernandes, oue

também retornou de lá, comunicava à imprensa

que Consentira líSor*»- 9^ rr»?lhnp«í crii7P;ros

para obras nos subúrbios canital amazonpn-

se. com os quais está seriamente preocupado,

visando a melhorar as condições de vida e re*

sidência dos moradores desses bairros.

SOBRE política, em face da recente extir»

ção dos atuais Partidos, ambos nada quiseram

declarar. O qovernador Lindcrso, então, foi enfá-

tico ao dizer oue não tragara do assunto nessa

sua ida a Brasília.

ESVAZIADA essa matéria que poderia satls

fazer o aoetite da imprensa por um tema t^o

atual e do ma»s alto interesse da classe política

amazonense, voltamos nossa pfenção para as-

sertíva do chefe comunal de Manaus a respeito

do oue pretende a sua administração para os

bairros df. cidade, nos quais vive cerca de 60 por

cento da população da capital e cuias condi-

ções de carência de infra-estrutura urbana é nor

todos reconhecida. Efetivamente. Inclusive, des*

se fato. parece decorrer na verdade qrande par

te do conoe«*tionamento do centro da nossa me-

trrtnole. A falta de melhores condlcGe* de vida

dos subúrbios de — riian asfaltadas,

água, esgoto e até drenagem de águas pluviais,

impedem que as repartições do próprio sistema

de atendimento ao público se fixem apenas no

miolo da cidade, para onde. necessáriamente.

descem diariamente as populações dos bairros

à procura de assistência du ihHS, de recebimen

to de dinheiro e pagamento de compromissos,

enfim de toda uma gama de atividade indispen-

savel à regularização de situações que as pró"

prias leis exigem.

DENTRO desse prisma, acreditamos que

uma vez proporcionadas aos nossos bairros con

dições de vida melhores e mais saudáveis, ga~

rantindolhe. sobretudo, um bom sistema de

transporte através de vias públicas asfaltadas,

a tendência será aliviar a pressão do trânsito no

centro, inclusive do congestionamento nos esta

cionamentos de veículos, além de outros bene-

fícios como o da valorização das áreas suburba-

nas e a modernização de suas casas, tornando-as

mais saudáveis e compatíveis com o estágio

atual da nossa civilização.

OS bairros de Manaus, merecem essa aten

ção nrometida pelo prefeito José Fernandes. A

cidade, aliás, como um todo, precisa dessas pro

vidências.

/pied VbrcT)
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Uma 
palavra 

na Academia

AGENOR FERREIRA LIMA dote em 1 de Abril de 1899. Em seguida, para apro-

Da Academia Amazonense de Letras fundar os estudos, cursou o doutorado na Ponti-

legas e de mais companheiros foram sempre um

O Podre Antônio Vieira na igreja de N. S. da curso brilhante com louvores. 

Aluda, naquela época, na cidade de São Salvador O brilho do suo inteligência, a o^cocoo

disse- estudos, 
a bondade carinhosa para com os co-

"Onde 
pedir ajuda senão na Igreja da Ajuda?" legas e dem aiscomponheiros

daf me vemVmente: iman 
intenswo na sua vivência, corroborada peto

Onde fator de cultura senão nesta cosa de seu gênio alegre e esponsiyo.

cultura? Voltou 
ao Brasil no início do século atuai tor-

Sensibilizado pela grandeza e magnitude de nando-se vigário da Igreja ^e N°zt^. ern 

^ 

m.

vossos corações aqui estou neste dia. nesta ho- Em 1902 foi-lhe ^u^gado otíulo egi

ra e momento para manifestar a gratidão pelo 26 de março de 

^904 

foi etev^ ò to ça e

voto de confiança em minha pessoa, muito em- lado da cidade de Santarém. Foram dois

bora. se torne meridiano d minha falência peran- 
meses de pastoreio 

naquela região. Era moço e

te tão culta e aurifulgente congregação acadê- culto, a missão lhe era agradavei.

mlca Em 
8 de Janero de 1907 foi designado peto

Talvez penseis. Snrs. Acadêmicos, diante da 
PaP° Pjo x bisP° de

afirmativa, porque não tive eu o modéstia, não Frederico tomou posse da Diocese do' 

Çm 

s.

ousando me candidatar à cadeira de tão ilustre ^ ° segundo bispo do Amazonas; substitu u

Patrono, que foi um luzeiro de refulgente púrpura 
D- José Lourenço da Costa Aquiar.

da 
"Ecclesia 

Dei". Porque não me retrai diante do 
Foram sei9 anos de atividades

chamado pora oomporticipar de qompanhia tão à frente da vasta diocese, vencendo dificuldades

excelsa que moureja nesta vivência aljofrada de e barreiras, oposições as mais cruéis. Visitou to-

musas deificadas na ambrosia dos excelsos divi- do a região. Doente pediu ao Santo Padre o seu

noe da intelectualidade amazônica? afastamento. 
Tornou-se D. Frederico monge Ca-

Mas, perdoai-me. nobres Acadêmicos, os maldulense com o nome de Frei Arsenio. Mais

anos tornam destemeroeos e arrolados; a audácia tarde mudou para a ordem dos Carmelitas calça-

não é só própria dos moços, mas também, vez dos, residindo em Barcelona e aí veio a falecer no

por outra, saímos cfas nossas quietudes para o 26 de março de 1946.

arro|o das empreitadas. A cadeira de n.? 35 que hoje nos está sendo

Em noite de deslumbramento, como esta, o concedida foi ocupada anteriormente pela perse-

silêncio dos tempos, a memória daquilo que ion- nalidade admirável do jurista MOACYR ALVES,

ge se distancia, volla ao nosso subconciente re- Veio da luminosa Bahia, onde estudou e formou-

lembrando os caminhos tão longos e distancia- se em Direito. Professor universitário e estúdio-

dos que foram percorridos. so 
da leis e da fé cristã. Deixou vários trabalhos,

D. Bosco, exemplo integral de dignidade e fruto da sua vivência intelectual, rica e luminosa,

santidade: sua vida foi para mim a orientação Poeta admirável, descerniente de família exem-

plena, o que nunca esqusesrei principalmente pior. Ocupou em seu Estado natal cargos relevan-

neste momento de rememoraçôes e agradecimen- tes e aqui no Amazonas foi duma atividade e

tos públicos, justamente na fase em que as fon- lhaneza de trato, admiravel. Faleceu em Agosto

tes começam a recobrirem-se de efis. de 1976 deixando uma lacuna insubstituível no

O Patrono da cadeira que ora se me apresen- seu lar junto de sua esposa — Professora Eunice

cionaram a introdução bem oircunstanciada dos Carneiro Alves — e de seus filhos,

estudos clássicos, portas que se abriram para um Quis Deus e vós outros que nesta hora abris*

vergel primoroso s inssgotavel das fontes ubérri- se-me as portas tradicionais deste cenáculo de

mas dos Helenos e dos Romanos. cultura, o Acadêmico e Presidente Dr. Mario Ypi-

Nesta noite, tão em alto relevo para mim. ranga Monteiro. Inteligência fulgurante e lídimo

faz tempo para relembrar o que se perde, nas cultor dos momentos amazônicos, jovem de espí-

dobros do passado. rito. 
lúcido, de mentalidade rica de conhecimen-

O Patrono da cadeira qu eora se me apresen* tos. Ligam-se ao Professor Mario Ypiranga Mon-

ta. perlustrou a tribuna do Evangelho transmitin- teiro antiga amizade, nascida no velho casarão

do o palavra sagrada que transpõe os séculos do Colégio Estadual do Amazonas, hoje. Colégio

para orientar os homens, destinados aos páramoe Amazonense Pedro II. Esta amizade se consòli-

da luz eterna, sagrada e incontestável do direito dou pelos anos afora na admiração que voto ao

divino. seu talento de escritor, amigo fiel e possuidor de

Dom Frederico Benlcio de Souza Costa, titu- qualidade humanas admiráveis,

lar da cadeira de n.* 35. sob a égide purpurea de Nesta OItura. enflora-me espontaneamente

quem me abrigo, para debaixo de sábia inspira- o afluxo dos mais vivos agradecimentos 
que aqui

çôo poder seguir e cumprir os princípios e nor- vos deixo consignados e pleno de sentimentos,

mas que esta colenda Academia me outorga, nas- da mais profunda admiração e enlevo, snrs. Aco-

ceu em Boim, município de Santarém do Estado dêmicos, transpondo como transponho os hum*

do Pará em 18 de Outubro de 1875. brais solenes da Academia.

Fez seus estudos primários sm Belém, do Ao entrar neste sodalicio pare-me que gal-

Porá; oom 10 anos ingressou no seminário dio- duma Acrópole, imortal, onde os Propyleus não per-

cesano. Concluído o preparatório 
foi encaminha- dem a elegância ótica dos seus mármores e c Parte-

do paro o Colégio de Saint Sulpice, em Paris pa- non não cristaliza para sempre, o sorriso divino do

ra os estudos Filosóficos. Em 1896 concluiu esta beleza.

fase de estudos e no mesmo ano ingressou no Aqui temos a radiosa Acrópole da nossa Arte

Pontifício Colégio Pio Latino Amaricano para 06 Literária, na qual sois vós as colunas vivas e ae-

estudos teológicos próprios da carreira eclesias- nerosas.

tlca. Neste Colégio foi condiscipulo de Eugênio

Pucceli. o futuro Papa Pio XII. Sagrou-se sacer- (Excerto dum discurso)

Novos 
tempos

NEPER ANTQNV

O pais está. desde há dias, sem Partidos 
po

líticos. enterrado que foi, sem pompas ou ia

mentos das carpideiras. o bipartidarismo 
artifi

ciai que nos impuzera o regime revoluconáno

A partir 
de agora, libertos daquela camisa

de força, podem 
os nossos políticos desative

lar a máscara de revolucionário ou contrarevo-

lucionário, que usaram com desenvoltura duran

te quinze anos, e passar a definirem se ideolo

gicamentr 
ou segundo a maneira pessoal de 

ju!

gar a realidade brasileira do momento

Conquanto teoricamente fácil, tal definição

vai custar a muitos políticos horas de torturantes

reflexões, pelas posições casuísticas que ado-

taram, espontaneamente ou por conveniênr*

durante o período revolucionário |V|

Com efeito, o bipartidarismo em boa ho*l

extinto, coniugado com o carater do regime

condicionaram o pronunciamento polí^co a um

maniouelsmo inflexível, descaracterizante. na

maior narte das vezes, dn pensamento ou do jul-

gamento 
íntimo dos políticos

Pouquíssimos tiveram a necessária inde

pendência, 
ou força moral, para dissentir. algu-

mas vezes, da diretriz padronizada que se lhes

impunha o sistema, isso tanto da parte da situa

ção quanto da oposição.

Daí resultou para muitos uma imagem 
poli

tica falsa ou deformada, que terá necessaria

mente que ser corrigida agora e daí a razão da

dificuldade de que falamos.

Uma definição ideológica, neste momento

vai exigir muita personalidade, coragem cívica

e grandeza moral do optante se quiser, realmen-

te, despir-se do que de falso ou artificial usou

até aqora na militância da vida pública e isso

não será fácil porque, apesar do clima de aber 
|

tura direcionada para a democracia, muitos fa*j

tores de ordem pessoal pesarão decisivamente

na atitude a tomar.

Politicamente, contudo, não vemos outra

saida para os políticos que não a de enfrentar

corajosamente a realidade, numa definição cce-

rente e honesta, poraue somente assim merece-

rão o respeito do eleitorado, que. a partir de

aqora, será o grande juiz dos destinas de todos

eles.

Eliminado o bipartidarismo. destroçada re-

sultou. ninguém se iluda, aquela espécie de cen-

trai oposicionista representada pelo MDB que

naturalmente canalizava todos os descontenta

mentos, maguas e despeitos contra o governo.

A partir de agora, o espírito' oposicionista reflui-

rá em tantos sentidos quantos forem os novos

Partido criados, não havendo ponto comum em

que possa uiiincarse corno tio passauo. 
reto

contrario, mais que este, se lograsse emergir,

faiana mais torte o interesse do tortalecimfcnto

do presuyio partioano, que atuará aoravanie cc

mo verdadeiro divisor interno do campo oposi-

cionista.

Isto quer dizer que os políticos, que até en-

tão sobreviviam à custa do prestígio da siga

partidária, vão ter que lutar pessoalmente 
agora

por um lugar ao sol, até mesmo dentro da pro

pria agremiação, cujos quadros serão novos e,

certamente, constituídos de aspirantes à dispu

ta de posições eletivas.

Transferida a luta, pelo menos nos primei-

ros tempos, do campo partidário para o pessoal

tudo ficará evidentemente mais difícil, exigindo

pendores e qualidades antes vagamente solici

tados.

Por isso mesmo temos para nós que o novo

estado de coisas trouxe vantagens imediatas

para o governo, que mesmo à mingua — 
que 

nâc

é o caso — de respaldo ideológico para a sus

atuação política, disporá sempre de um vasto

campo de manobra, na área das mercês e dos

interesses, 
para exercitar o seu proselitismo

eleitoreíro.

Em suma: a extinção do bipartidarismo ciou

para os políticos uma realidade difícil de ser efv

frentada. Aqora é aue vamos ver quem re^men

te tem roupa na moxilha. ou merece efetlva^en-

te a confianca e a preferência popular

Papa classifica como'

' 'escândalo" 

desunião

atual entre cristãos

CIDADE DO VATICANO - O Papa João Paulo II larou

ontem, que a desunião entçe os cristãos e um escandalo <? Süí

viagem a Turquia na próxima semana realçara seu comr^Tii»8

em favor da reunificação

O Pontífice falou ante membros de uma comissão rev.™ ^ e'

Roma para examinar o progresso alcançado em relação a uniua

da Igreja, cinco dias antes de sua viagem a Turquia, onde conversa

rá com os dirigentes da Igreja Ortodoxa Onental

O Papa disse que a viagem de trés dias e duas noites a Turquia 
t

sua entrevista com o patriarca oriental Demetrio 1 em Ista'1 ^ 

|"minha 
primeira viagem ecumênica e servira para patertea 

^

maneira concreta o compromisso" de restaurar a unidade c• 1

cristãos

Mais de 100 prelados catolicos. assim como observado

Igreja Ortodoxa, a comunhão e a federação mundial lutera a 1*v

tiram a reunião de uma semana e ouviram o Pontífice no sala»- 
u

consistono do Vaticano

O Papa. que falou em inglês, disse que a promoção 
da uni

era uma tarefa essencialmente pastoral, cuja responsai

incumbe aos bisbos locais
"Enquanto 

os cristãos estiverem divididos, a tarefa d? P

evangelho sera dificultada as divisões entre os cristãos pre ^ 

^
a credibilidade do evangelho, a credibilidade ate mesmo en

manifestou o Pontífice
"A 

desunião e um escandalo. um obstáculo a propagaÇ'1

evangelho"

O Papa advertiu porem que o trabalho em relação a u 
^

não consiste simplesmente em M-guir a própria fantasia

preferencias pessoais signilica sermos fieis a representantes 
*

nos da posição da Igreja Católica

A autoridade indiscutível do Papa e odiv< n ioiig"'a" v

questões que impedem a reunilicaçào d<*s igreja^ romana t

oriental

.i . v •: ^. „a. . .  _ ¦ &¦' TiiiàHf- -itffcrV <iH n
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Políticos amazonenses aguardam

partidos 
para 

suas definições
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Acre luto Doro

manter coêso a

sua bancada

Observadores políticos do Estado do

apontam como positivas as declarações

c secretária de Fazenda daquela unidade,

ec amista Flora Valladares Coelho, quando

em entrevista conced da à imprensa nativa

apontou, publicamente, os nomes de parla-

r 
'ares 

que não apoiaram 
"as 

mais legíti-

- 'eivindicações 
do Estado, no sentido de

jl entar, consideravelmente a sua receita,

nc iova redistribuição em estudo no plano

federal".

O fato, que teve repercursões políticas

r assembléia e câmara de veradorçs da ca-

p 
acreana foi analisado politicamente e

tento o senador Jorge Kalume como o depu

tado federal Amilcar Menezes, que, compro-

missad06. se omitiram na defesa do Estado,

nco se defenderam pessoalmente. Apenas

se .s porta vozes nessas duas casas legisla

t vas é que se têm feito ouvir em defesa

dos parlamentares.

Contudo, a franqueza de Flora VaMada-

'es 
trazendo de público a omissão, serviu

pera 
demonstrar que os membros do partido

do governo devem estar coesos em torno

dos problemas maiores do Estado e não divi

d dos por questões internas de menor im-

portância. Aguarda-se, naturalmente, um

pronunciamento dos parlamentares acrea*

nos.

Caixa em casa

nova no bairro

de Educandos

W

lífí

\í

A Caixa Econômica Federal estará funcinan-

tio. a partir das 9 horas da próxima segunda-feira,

casa nova, no bairro de Educaodlos, na Av. Leo-

poilo i^eres. 1034.

Aa novas instalações da Agência Constantino-

pous são modernas e funcionais, e lá os clientes da

CL1\ ue Ljucanuos, ou mesmo dos bairros clrcu»-

v.zinlios, tais como BetAnia, Santa Luzia, Morro <ía

Liberdade e Cachoeirinha. encontrarão uma equl-

pe de funcinários pronto para prestar-lhes todas 08

informações sebre os vários tipos de operações da

Caixa.

A Agência Constantinópolis, a exemplo daa

demais agências da Caixa espalhadas pelo Brasil,

possui tamoéra os do:s tipos de caderneta de poupan-

ça 
— livre e programada.

Escola Agrotécnica

abre as inscrições

para 
oitenta 

vagas

As inscrições para o Exame de seleção para

preenchi mentes de AO vagas na 1.° série do 2.»

Grau. da Escola Agrotécnica Federal de Manaus,

ex olfc xricolB, lo Amazo.as, serào aberto, dia

l ca dezembro, devendo se pronlogar 
até 14 do re-

fer.do mês. .

Segundo o titular da SEDUC. Aid*. Gomes da

Costa a* inscrições serão efetuadas na SEDUC, das

7:30 as 12 horas e na EAFM, no tiorário das 7:30 as

e de 13 às 17 horas.

O regime le estudo será de semi-internalo. 
*e-

vendo os aiunos que passarem 
nos exames de 8®j®"

çào ter uma carga horário de aula, superior

aulas ministradas em colégio estadual.

Lanchas médicas

intensificam o

assistencialismo

As lanchas médicas da Secretaria de

Estado de Saúde, Seringueiro I, II e m. que

atuam nos rios Madeira, Juruá e Pur^8* 

JV
tensificarão o atendimento medico ate o t

nal do ano, nos referidos rios, segundo afir

mou ontem o Secretario de Saúde Francisco

De Paula. A

As lanchas médicas, que 
atualmente

efetuam todo tipo de atendimento 
medico,

desde uma extração de dentes até uma cirur

gia complicada, se deslocarão de seus po®"

tos e passarão a percorrer 
diversas localida

des do interior do Estado, afim de que>os

interiranos 
possam ter um natal sauaavei.

Por outro lado. De Paula disse que 
as

•anchas 
citadas acima .estão 

vqc^™} 
f

crianças ribeirinhas contra a paraliskiJnfan

til e o sarampo, é bom lembrar 
a por-

tlr de 1» de loneiro .a SESAU dort Infcto o

campanha ante-sorampo em nossa copro'.

Embora o Congresso Nacional

tenha aprovado a extinção dos dois

partidos oficiais criados pela Revo-

lucão militar de 64, a maioria dos

políticos amazonenses detentores de

mandatos ainda não 
"abriu 

o jogo"

sobre as agremiações partidárias

que seguirá.

Na Câmara Municipal, os onze

vereadores do MDB estão pratica-

mente definidos, todos eles. com a

exceção de Alfredo Dias. que deveflá

ingressar no PTB, comprometidos

com a luta de continuidade da Opo-

sição através do Partido Democráti-

oo Brasileiro cujas bases foram lan

çadas sexta feira passada em São

Paulo pelo deputado Ulysses Gui-

marães.

Os políticos do partido do Go-

verno, entretanto, esperam uma de-

finição do quadro político atual para

decidirem sobre o partido que ingres

sarão. Na Assembléia Legislativa há

a poss:bilidade de tres depufados

comporem com o partido independen

te .enquanto as previsões são de

que a maior a dos políticos aren:stas

deverão permanecer num partido go

vernista. Por outro lodo, na medida

que se concretiza a reformulação

partidaria ventila-se articulações en-

tre os mais variados personagens

políticos locais. Já sugeriram coali

zações entre Fábio Lucena, José Fer

nandes e Plinio Ramos Coelho, bem

como entre Andrade Neto e Ruy Lins

que tentariam galvanizar a popula-

ção operaria do Distrito Industrial

de 50 mil pessoas.

Preocupado com o momento his

tórico vigente, o JORNAL DO CO-

MERCIO não omitiu-se ao processo

e procurou ouvir vários políticos.

Eis suas declarações:

JOSÉ RELO (Arena) — 
"Até 

o

momento não me defini sobre qual o

partido 
irei. Uma coisa posso afir-

mar eu não vou para um part do de

Oposição, porque foi a Arena, o par

tido do Governo, que me elegeu

quatro vezes".

SOCORRO DUTRA (Arena) 
—

"Lamento 
profundamente 

a ext nção

da Arena, a qual me deu durante um

largo espaço de tempo viforias con

secutivas. Sou submissa às leis e

tenho que aguardar a formação dos

novos partidos para saber aquele

que mais afina com as minhas ten-

dencias essencialmente democráti-

cas".

HOMERO DE MIRANDA LEÃO

(Arena) 
— 

"Aguardo 
a fundação dos

partidos e devo optar por aquele cuia

essência esteja sedimentada sobre-

tudo nos interesses populares e na

defesa dos problemas 
sociais da co

letividade. Acho que dentro da Are-

na existem elementos que se coadu

nam com o meu posicionamento, isto

em razão da tendencia dos mesmos

observada ao longo deste meses que

precederam a extinção dos partidos

políticos".

GLÁUCIO GONÇALVES (Arena)

— 
"Nós 

da Arena na Assembléia Le

gislativa estamos mais ou menos

Socorro permanece 
com o Governo

JS8

m
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Queiróz contesta reforma: 
'ela 

é um latrocínio'

coesos em torno do partido a ser or-

ganizado e que dará sustentação

política ao Governo do Estado. Acre

dito que nossa bancada composta

de onze deputados, se não forem

todos, a maioria irá para o partido do

Governo".

JOSUÉ FILHO (Arena) 
— 

"Não

tenho nenhum partido em vista. Pre-

tendo, entretanto, continuar numa lí

nha de independencia como sempre

fui mesmo num sistema bipartidário.

A independencia quem faz é o par-

lamentar".

FRANCISCO QUEIROZ (MDB) 
—

"Esta 
reforma constitui um verdadei-

ro latrocínio político. No latrocínio,

o assaltante comete o homicídio pa-

ra alcançar um outro objetivo que é

o roubo. Por isto defino o proieto

como um latrocínio político ,isto é,

o Governo extinguiu partidos pomue

sua preocupação 
era acabor o MDB

para conseguir tres objetivos: esfa-

celar Oposição que estava dentro da

bandeira do MDB; prorrogar 
as elel

ções municipais e acabar eleições no

âmbito dos municípios. Irei ingres

sar no partido que irá suceder o

MDB".

DAMIÂO RIBEIRO (MDB) 
—< 

"In-

gressarei 
no sucessor do MDB que

será o PDB ou o PNDB. Terça feira

teremos uma reun ão às 16 horas pa

ra definir o novo partido de Oposi-

ção".

JOSEFA VASQUEZ (MPB) 
— 

"Fi

carei no partido de Oposição tenha

ele a sigla que tiver, na medida que

for de Oposição verdadeira e se apro

ximar dos trabalhadores".

CARREL BENEVIDES (MDB) 
—

"Estamos 
no Partido Democrático

Brasileiro, que está sendo articulado

pelo Ulysses Guimarães.

JOSUÉ BATISTA (MDB) 
— 

"Per-

manecerei na Oposição".

JOEL DIZ QUE 
NEM GOVERNO

TINHA ACESSO AO P. JARI

Na condição de relator da Co-

missão de Segurança Nacional, o

deputado Joel Ferreira da Silva

(MDBAM), em exposição de motivos

ao presidente 
do Congresso, refe-

riu-se ao Projeto JARI, a cujo com-

plexo nem as autoridades federais

tinham acesso e reportou, ainda, a

visita que os membros da Comissão

realizaram às instalações da Mari-

nha. no Rio de Janeiro.

Inicialmente Joel Ferreira diz

em seu relatório que 

"entendendo

ter o propalado e d'scutidíssimo Pro

jeto JARI implicações na Segurança

Nacional, desde logo a Comissão con

siderou prioritário o levantamento e

exame da controvertida situação.

Foram convocados à Comissão, o

diretor-gerente da potentosa empre-

sa, seus consultores jurídicos e di-

retores, enceno no cs depoimento®

o Sr. Ministro do Interior, Mário

Andreazza. A Comissão instituiu

uma Subcomissão para efetuar ml-

nucioso estudo no complexo da JA-

RI e levantar toda a problemático

social .econômica e principalmente

de Segurança Nacional.

O volumoso documentário obtido

pela Comissão, oriundos dos diver<-

eos depoimentos, autorizaram a ida

de toda a Comissão até o local, pa-

ra ultimar seu necessário trabalho

em defesa do Brasil. Aliás .diga-se

de passagem e a bem da verdade,

que tão logo os trabalhos da Comis

são foram iniciados, o Poder Execu-

tivo alertoc e hoje, ali na Jori já se

está instalando uma agencia da Ma

rinha de Guerra, um Posto da Secre-

taria da Receita FeçJeral e outras

repartições que garantem a presen-

ça do Poder Público no local. Antes

das pressões da Comissão de Segu-

rança Nacional, verdadeiramente a

JARI mantinha seus portos fechados

e até agentes do Governo para lá

entrarem, enoontravam dificuldades".

NSo restam duvidas de que

o Prefeito José Fernandes es-

tá na ofensiva. Desta vez não

nos referimos ao aspecto poli-

tico de sua atividade (isso é

outro neqócio) mas os traba-

lhos que desenvolve 
pelo pro-

gresso de Manaus. Aliás José

Fernandes, sempre que interro-

gado sobre suas intenções fu-

turas relacionadas com o pro-

ximo Dleüo e.eiíoral de 1982,

faz questão de sublinhar 
que,

de momenlo, unicamente o aue

lhe interessa e o preocupa é o

comando positivo e construtivo

da cidade aue lhe foi entregue.

Neste âmbito vem somando

pontos com as atenções vira-

das, em sentido prioritário,

mais para os bairros suburba-

nos, já oue o centro de nossa

caoital foi das áreas mais be-

neficiadas durante a qestão do

coronel Jorge Teixeira. Como

salientou na entrevista coletiva

concedida no aeroporto quan-

do do seu regresso a Manaus

na Dassada sexta-feira. José

Fernandes aolicará os vinte e

cinco milhões de cruzeiros li-

berados pelo Governo Federal

quase que integralmente nos

subúrbios da capital onde resi-

de mais de 60 por cento da po-

pulação. O Prefeito enfatizou,

também, que somente este ano

a Emprêsa Brasileira de Trans-

portes Urbanos liberou nada

menos do que 
190 milhões de

cruzeiros em favor do nosso

município, o que se pode cor.-

siderar uma vitória significati-

va se tomarmos em conta que

a previsão para o corrente ano

não ultrapassava a casa dos

100 milhões de cruzeiros. Co-

mo sublinhámos na coluna de

ontem, no que se refere ao cen-

tro da cidade, a meta imediata

de José Fernandes é cuidar do

tormentoso problema da rede

de esgotos considerando que a

'galeria 
dos ingleses' já não

satisfaz ás crescentes necessi-

dades de escoamento da cida-

de. Sabemos que, numa primei-

ra fase, a Prefeitura fará incidir

os trabalhos na Avenida Eduar-

do Ribeiro, pensando-se, em

seguida, em nova aquisição de

verbas para a gigantesca tare-

fa de salvar Manaus de vir a

afundar-se em alicerces apo-

drecidos e anarquicamente ras-

gados por primárias e improvi-

sadas redes de esgotos que

ameaçam estourar. Será uma

obra ciclópica e sem manche-

tes de fachada para auto-pro-

moções politiqueiras. Tudo se

passará 
'ás 

escondidas' do

grande publico, bem debaixo

do solo e sem a propaganda de

obras faraônicas para impres-

sionar os vindouros ou o elei-

torado. Mas, a concretizar-se,

será algo de muito sério que

projetará o nome de José Fer-

nandes na história de Manaus.

Regressam às suas bases

unidades que 
vieram à ill RATT

Foi encerrada ontem, na Base

Aérea de Manaus, a III Reunião de

AAviação de Transporte de Tropo

(3a RATT), que vinha se desenro-

lando nesta cidade desde o dia 19

do oorrente e que contou, também,

com a presença 
do Ministro Delio

Jardim de Matos, da Aeronáutica já

regressaram às suas Bas s o 29 Gru

po de Transporte do Rir- ^ Janeiro;

15? Grupo de Aviação sediado em

Campo Grande; 1* Grupo de Trans-

porte de Tropa, aquartelado no Rio

Depois Joel Ferreira relata a vi

sita que a Comissão fez as princi-

pais instalações da Ma. r-ha de Guer j

ra, no Rio de Janeiro, onde obteve

todas as informações de que neces-

sitavam com relação a participação

efetiva da Mar nha c Guerra do

Brasil, na Segurança Nacional, ga-,

rantindo a maior soberan a brasileira.

I

No relatorio destacou as fragatas e

o Arsenal de Marinha, que qualificou

de orgulho para o Brasil, pois ali es-

tão sendo construídas fragatas me-

lhores que as de fabricação inglesa.

de Janeiro e o 1? Grupo de Tran>

porte, também daquele Estado.

Essa operação militar, serviu

como instrumento de aferição de

proficienc:a dos Un*dades Aereas

Brasileiras e constaram de competi-

ções esportivas; tiro com armas por

tateis; futebol de salão; Voleibol; cor

rida rústica e nas competições ope

racionais ocorreram lançamentos aé-

reos, navegação a ba xa altura e

Simpósio sobre Aviação de Transpor

te de Tropa.

Foi acontecimento informal,

distante das colunas sociais

mas que se revestiu de profun-

do calor humano, de ternura fa-

miliar que envolveu 
'um 

dos nos-

sos" e fez reunir em clima festi-

vo e de muito afeto a família 
"as-

sociada". Referimo-nos ao an<-

versário de José Cidade Filho,

companheiro de batente de to-

das as horas ao lado de seu pa(,

nosso companheiro e 
"diretor.

José Cidade Filho recebeu os

abraços carinhosos de seus fa-

miliares e de todos nós iá pode-

rô assinar 
"reportagem" 

para

seu 
"mestre" 

inserir no espaço

tradicional de que é titular na

página 4.

—x

Uniram ontem os seus

destinos, Belmiro Vianez Filho

e Soraya Michiles. Nossas feli-

citações muito sinceras aos

noivos e uma saudação muito

especial ao 
"velho" 

companhei-

ro e amigo Belmiro Vianez. Co-

mentários na próxima edição.

COUTO RODRIGUES
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CEF entrega amanha

prêmios 
da 3a.

Maratona Escolar local

A Caixa Econômica Federal vai entre-

gar. amanhã, às 10 horas, na Secretaria de

Educação e Cultura, os prêmios 
depositados

em caderneta de poupança, 
aos vencedores,

de Manaus, da sua TV Maratona Escolar

-José 
Lins do Rego", de âmbito nacional.

Os alunos dos tres séries do segundo

grau dos estabelecimentos DÚblicos e parti-

culcrres de Manaus, que estão concorrendo

no certame, estão sendo convidados a assis-

tir essa solenidade, ocasião que serão anun

ciados os nomes dos cinco primeiros classi-

ficados, nesta cidade.

O Secretario de Educação © Cultura. Al

do Gomes da Costa, a Gerente Geral da Cai

xa Econômica Federal 
— Filial do Amazonas

Maria Auxiliadora da Silva, a Coordenadora

da Maratona. Professora Nely Baptista Bra-

ga, e outras autoridades especialmente con

vidadas .além de diretores, professores e

estudantes da rede escolar de 2o grau, esta-

rão participando da entrega dos prêmios.

O OBJETIVO DA MARATONA

A IV Maratona Escolar 
"José 

Lins do

Rego", que tem a coordenação da Bloch Edu

cação e o apoio das Secretarias de Educa-

ção e Cultura de todos as unidades da Fe-

deracão, foi desenvolvida, visando incentivar

a formação de habito de leitura, a capacida

de de interpretação de textos e o desenvol-

vimento da pratica de redação em língua

portuguesa, 
entre estudantes de todo o País.

Os dois primeiros colocados em cada

Estado. Território e Distrito Federal, irão re-

presentar as suas respectvas unidades da

Federação, na fase final de classificação do

concurso, em fevereiro do proximo ano. no

Rio de Janeiro.

Eis os prêmios depositados em caderne

ta de poupança da Caixa Economica Fede-

ral, nos Estados: 1o) Cr$ 12.000,00; 29) CrS

10.000,00; 3o) Cr$ 8.000,; AP) Cr$ 6.000.; e 5o)

Cr$ 4.000. Os prêmios nacionais são respec

tivomente: 1o) Cr$ 60.000,; 2*) Cr$ 50.000.;

3°) Cr$ 40.000,; 4?) Cr$ 30.000. e 5o) Cr$

20.000,00.

Ministro 
ria Agricultura 

chega 
na

quarta 
para 

a X Seminário 

Hural

O Ministro da Agricultura Amaury Stábile:

virá a Manaus no próximo dia 28 para proferir

uma palestra 
sobre o tema 

" 
a problemática 

agro

pecuária 
brasileira", no X Seminário de Deserr

volvimento Rural do Amazonas, promovido pela

Federação de Agricultura do Estado do Amazo-

nas.

DUZENTOS PRODUTORES RURAIS

Segundo informações pelo presidente da

FAEA, professor Eurípedes Lins. cerca de duzen

tos produtores rurais amazonenses e mais trin-

ta outros convidados, vindos dos demais Esta-

dos brasileiros, estarão presentes 
no seminário,

que terá início dia 26 dn corrente e se entende*

rá até o dia 19 de dezembro.

MELHORES CONDICOES DE TRABALHO

"A 

preocupação básica da FAEA, é que o

Seminário possa trazer informações e ensina-

mentos transmitidos pelos conferencistas, para

que proporcione ao homem do campo, melhores

condições de vida e de trabalho" frisou o presr

dente.

PROGRAMAÇÃO

A proqramação do seminário rural, ainda

sujeita a alterações, deverá ser cumprida da se-

guinte maneira: Dia 26, às 20 horas, abertura

da solenidade pelo Governador José Lindoso e

pek> Presidente da Confederação Nacional da

Agricultura Flávio da Costa Brito; no dia 27

palestra do Dr. Gileno Di Carli, presidente 
da

Federação da Agricultura de Pernambuco que

abordará o tema 
"Os 

incentivos fiscais como

forma de desenvolvimento", dia 28, o Ministro

da Agricultura proferirá a palestra citada aci*

ma, e dia 29 
— 

será abordado o tema 
"Probie-

mas fundiários do Amazonas" sob a responsabi

lidade do ITERAN e INCRA. dia 30 — a palestra

será; féita pelo médico Juarez Klinger do Areai

Souto, sob o tema 
"Como 

combater as doenças

no meio rural", dia 19 o Dr. Hugo de Almeida,

presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool

proferirá 

"A 
política do Álcool como alterna*»*

va de produção de energia".

Vale ressaltar que, spós a conferência do

Dr. Hugo de Almeida, será entregue aos partici-

pantés, 
certificados, seguido de um coquetel,

oferecido pela FAEA aos participantes.

Cruzeiro 
do Sul completou

75 onos ©m setembro 
último

A cidade de Cruzeiro do Sul, no Estado

do Acre, à margem do Juruá, completou em

setembro passado, setenta e cinco anos de

fundação, desde aquele histórico dia 28 de

setembro de 1904. quando o então Coronel

Gregorio Taumaturgo de Azevedo fundou-a

como um marco definitivo para o desenvolvi

mento daquela área.

Desde então a cidade caminhou como

todas as demais da Amazonas, enfrentando

e superando crises, até alcançar o atual

gráu de desenvolvimento.

Cruzeiro do Sul é hoje uma cidade em

franco progresso .sob a administração do .

prefeito João Soares de Figueiredo, enge-

nheiro agronomo, que vem se destacando

com a realização de uma administração em-

preendedora.

A efeméride foi condigngmente come-

morada com um extenso programa, que in-

cluiu homenagens especio s ao fundador da

cidade, coronel Gregorio Taumaturgo. ao

grande 
lider Mâncio Lima. que durante mui-

tos anos conduziuu o município e o seu po-

vo como um verdadeiro 
"condottier 

, mar-

cando indeleveímente a sua passagem 
na

região; e ao 7^ BEC, aue há dez anos vem

cooperando para o deservolv:mento daque

Ia area e em particular, 
da cidade.

O programa 
comemorativo foi muito ex*

tenso e cumprido do dia 26 ao dia 28. com

grande participação popula'

Todo o programa 
incluindo as hamena-

gens especiais foi devidamente divulgado

numa pequena plaquete, 
da qual nos foi ofe

recido um exemplar pelo 
Prefeito da cidade.

Administração 
terá

semana 
de estudos

na Universidade

Já está definida a programação da VI S<;man*

de Estudos Administrativos que o Departamento d \

Aam.ruatjaçao oa fraculdade de Estudos SociaJQI

com apoio da Assessoria Especial para Lílensão *

Universitário da UA, vai promover no per.oç^ da

30 a 14 de dezembro próximo, nos auditór.os da Se-

çretarta de Fazenda e do Sesi.

O encontro, que deverá reunir professores, tôc-

nicos, alunos e profissionais da área de administra

çào, terá como tema central 
'O 

Executivo e a Ad-

ministração da Mudança" por sugestão apresenta^

da pelo6 acadêmicos Jander Santos e José Mar uel

Ferre.ra.

Tendo per objet'Vo cíesc-nvolver raciocín-o cri-

tico sobre o papel da administração e sua responsa,

bilidade na construção de uma sociedade mais usu

a Semana será aberta ás 20 horas do d a 10 no

auditório da Secretária de Fazenda, pelo profe&scr

Orlando Sampaio Silva da Escola de Sociologia e

Política da Universidade de São Paulo, com jna

(conferência sobre 
"o 

Administrador em uma So.

Jciedade em Mudança".

No dia 12. às 20 heras, no auditório do Ses;, o

presilente do Conselho Federal de Técnicos de A<t

mi nis tração, Guilherme Quintamlha de Almeida, fa.

lará sobre o tema 
"O 

Compromisso Atual do Ad-

ministrador de Empresas — Empresar .o". No e*-

cerramento da Semana, dia 14, no auditório da

Sefaz, o professor Paulo Roberto Motta, da Ebap -

Escola Brasileira de Administração Pública, fara

conferência sebre 
"A 

Função Executiva numa era

de Mudanças Rápidas".

Também participarão do encontro, como CO"

ferencistas, os professores Randolpho Bittencourt,

da Universidade do Amazonas, que falará no dia

ül sobre 
"Administração: 

Ensino e Mudança", e

Moysés Nobre Leão, das Faculdades Integradas Es-

tácio de Sá (RJ) que no dia 13 abordará o tema 
*0

Adm nistrador como Agente dq Transformação da

Sociedade".

Sob a coordenação geral do professor Paalo

Roberto de Aguiar Lopes, tendo ainda três sub-coor-

denadores e seis auxiliares acadêmicos, a Semana

será desenvolvida através de seminário, com livres

debates ao final de cada uma das cinco conferè»-

Jcas, das quais quatro serão no auditório da Secre-

tária de Fazenda e apenas a do dia 12 no auditório

^Gilberto 
Mendes de Azevedo", do Sesi.

A CRISE 
IRÃ VERSUS 

ESTADOS 
UNIDOS

Um 
problema 

para 
o Direito das Gentes

"As 
sedes das embaixadas e legações

desfrutam da privilégios a isenções,

a os diplomatas, da imunldades a

tf

Raul Pederneiras in

donal Compendiado

"Direito 
Interna-

\ pp. 341, 12*.

Quando um Governo revolucionário se dei-

xa levar pelo ódio e pelas perseguições 
ao de-

posto governante e seus auxiliares, adotando

atitudes meramente passional, 
não tem muita

perspectiva 
de implantar a paz entre as gentes

• criar um clima propicio para o desenvolvi-

manto sócio-econômico. Ao derrubar o gover-

no imperial, leqítimo, reconhecido e amplamen

Ia respeitado de Mohammad Reza Pahlavi Shah

lançando por terra uma monarquia multissecu-

lar, o fanático aiatofá Ruhollah Khomeini deu

Início a outro reinado, o do terror, do ódio, das

perseguições pessoais, das vindistas, do fanatis

mo reliqioso. do retorno ao medievali3mo pior

do que qualquer ditadura conhecida, tão brutal

quanto a de Idi Amin Dada ou a de Francisco

Macias Nguema, de triste memório. Governo

ileqftimo, é acima de tudo um governo que nfio

respeita velhas usanças internacionais e faz

tábua rasa de todos os orincioios diolomáticos.

Isolado, ninquém o estima, ninauem o admira

ninguém o aooia, mas o líder reliqioso que vem

desgovernando aquela antiga, bela e rica na-

ção, 
usa arma da qual todos precisam: o pe-

tróleo. E com isso faz-se aceitar.

A8 sandices que vem praticando 
intema-

mente não nos interessam, mas apenas aos in-

felizes iranianos, que a estas horas, devem cho

rar, amargamente, pelo autocrático mas inteli-

gente e admirável soberano. Mas interessa a

nós, a todos nós, de todos os quadrantes 
da

torra, as violações aos direitos das gentes, 
a

brutalidade perpetrada contra princípios 
da di-

plomacia 
Internacional respeitados mesmo por

düidores brutais • por regimes extremistas que

ta tomaram conhecidos por seus desrespeitos

aos direitos humanos.

O problema deixa de ser americano para

ser mundial e hoie todos os Estados do mundo

passarão 
a temer esse precedente: 

o da viola-

ção 
de uma embaixada estrangeira, a sua ocu-

pação e a pressão 
covarde contra inocentes

para que se extradite um ex-qovernante, de

mais a mais, doente, num hospital. Sem nunca

ter admirado os Estados Unidos, que conside-

ro um país intervencionista e arrogante no tra-

to com as outras nações, desta vez fico total-

mente a favor da grande 
democracia america-

na. Não há opção.

A ponderação do Presidente Carter é de

ser louvada e esse homem, antes tão antipáti-

co a nós. brasileiros, pela sua intromissão in-

devida nos assuntos nacionais ao tecer crfti-

cas injustas a possíveis violações aos direitos

humanos no República Federativa, de um mo-

mento para o outro ganhou nova dimensão e

passa a ser, realmente um dos grandes lideres

do mundo, e um homem de coiagem. Não ex-

traditou o Xainxá. não cedeu às pressões do

blackmailer Khomeini, não tomou uma atitude

precipitada. Saindo o Governo americano vito-

rioso desse desafio não só à sua civilização,

mas ao seu poderio bélico, pela lóoica das ne-

goclações. o nome do Presidente Carter passa-

rá ás páginas da história como um de seus

maiores governantes 
no últimos anos. Não é

possível que um fanático cego pelo ódio, pos-

sa sagrar-se vencedor...

Khomeini, ao endossar a ação dos estu-

dantes que prenderam 
os americanos na em-

baixada, deu a cobertura do Estado iraniano,

legalizou uma brutalidade até onde pode haver

legalidade num governo ilegal. Permitindo a in-

vasão de uma missão diplomática estrangeira,

permitiu que se desconhecessem todos os tra-

tados referentes à inviolabilidade dos agentes

diplomáticos, às suas imunldades e privilégios

a abriu péssimo precedente que |á teve segui-

dores no Paquistão, onde a embaixada america

na foi incendiada a todoe oa seus ocupantes

tiveram que fugir como meliantes perseguidos

pela policia... 
O gesto 

brutal jdo governo 
ira-

niano fará seguidores por toda parte 
e logo

não mais existirá respeito pelos 
diplomatas,

que 
viverão à mereô dos humores de líderes

mentacaptos. A neutralidade in casu será não

apenas covardia, mas anuência ao desrespei-

to a tratados internacionais. Nenhum diploma-

ta estará mais a salvo, nenhum embaixador

julgar-se-á imune e poderá gozar de privilégios

se os Estados Unidos perderem 
no entrecho-

que.

O que deseja afinal Khomeini? Parece-me

que, juntamente com o-ódio terrível que alimen

ta contra o Imperador doente, esse religioso e

"santo 
homem", cheio de complexos e malda-

des, deseja dividir o mundo, lançar uma con-

tra a outra as duas superpotências, a União

Soviética e os Estados Unidos. Aliás, isso é fá

amplamente discutido nas ruas de Teerã e nu-

ma entrevista a Jornalista brasileiro um estu-

dante iraniano declarou, alto e bom som, que

"se 
os Estados Unidos atacarem o Irá. a União

Soviética virá em nossa defesa". Tudo faz par-

te de um plano tenebroso, mas não sei o que

espera, afinal, esse ancião de oitenta inúteis

anos. O que lucraria o antiqo Imoério do Irã,

aoora alcunhado de República Islâmica, com

uma guerra de grandes prooorções entre os

dois gfqantes? A perda inútil de sangue, a de-

vastação. a miséria, milhares de mortos e ft

separação irreconciAvel entre soviéticos e ame

rlcanos ou* tudo estão a fazer por uma coexis-

téncia pacífica.

Deseia fomentar o ódio antiamericano por

todo o Mundo Islâmico, fazendo conclamações

aos muçulmanos. Os frutos iá brotaram: no

Paquistão, turba enfurecida ataca uma repre-

«sentação estranqeira; na Arábia Saudita, um

país muito estável, há sequestros em massa e

aparentemente uma demonstração contra a

monarquia conservada e oró-Estados Unidos;

os palestinos aqitam-se por todo o Oriente Mé-

dio e o grande edifício começa a tremer nas ba

aes. Nenhum país mais respeita o poderio an»**-

ricano, o que é de lastimar-se profundamente

NEWTON SABBA GUIMARAES

mas há um como d^sein pairando no ar de

forjar uma nova situação a da instabilidade, a

do caos oreviamente planeiado. Mas nâo serSo

apenas nara os americanos esses males: sarSo

para todos e o mal e*emolo se expande ràrido

mas muito mais com essa onda perniciosa 
de

liberalização que ameaça tomar de roldão os

grandes nafses da terra.

A indiferença do mundo pela sua oróoria

tranouiifdade e est»hilMade é assustadora e

prenúncio de uma situação ainda mais caótica

do aue a em que vivemos. Premidos pela 
ne-

cessidade do petróleo os Estados fingem não *

ver o perigo no confronto Estados Unidos ver- 
*

sus Irá. Para eles, é apenas uma questão 
bil#"

teral, um problema entre os dois Estados, anv

bos soberanos, uma considerado como a maior

democracia do Ocidente; o outro, uma outro-

ra florescente e progressista monarquia que.

de súbito, mergulhou nas trev^ da Idade Mé-

dia... Mas não. Esse é um problema que 
3te-

ta a todos nós, de todos os continentes e se os

Estados Unidos fraquejarem, as conseqüências

serão incontáveis. E irreparáveis.

A extradição 
por motivo político 

raras ve*

zes tem sido adotada e a República Federati-

va em sua Constituição 
proibe-a. Os Estados

Unidos tem-na, lamentavelmente, 
praticado 

ai*

gumas vezes, como no caso Presidente Marcos

Pérez Jlménez e outros. Mas desta ver não se

trata de uma extradição apenas, mas da diçnl'

dade de um povo, da respeitabilidade de um

Estado, da viabilidade de um regime. Não creio

que os Estados Unidos extraditem o Xainxá

Antes seria 
preferível que fossem imofsdas 

as

vítimas inocentes do que perder todo um povo

a sua dignidade. Seria fraqueza imperdoável 
*

ninguém mais, doravante, 
poderia dar crédR*

aos Estados Unidos se o seu governo 
cedesse

à excentricidades 
de um maníaco, que pisote,a

com raiva no direito das gentes e que, 
sob cb

pa de santidade, esmaga a honra, a Wberdad*

o bom nome de todo um povo.

A*>esar suas vitórias iniciais, não «cf*

oito 
que, na luta violenta entre barbárie ® <*+

lização, esta aala perdendo...
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SEQÜESTRA flVIBO PARA IR AO IRA

EL PASO EUA (AFP) 
— 

Um ho-

mem armado com uma faca, 
que pre-

tende ser levado ao Irã, reteve, as

i6h46 gmt (13h46 de Brasília) os 20

passageiros 
e tripulantes a mordo de

urn avião que permanece no aero-

porto 
local, no Estado do Texas.

O aparelho, um 
"Boeing 

727" da

American 
Airlines acabava de pou-

sar procedente 
de San Antonio (Te-

xas) quando o homem tirou uma fa-

ca e exigiu ser levado ao Irã, segun-

do a versão de um porta-voz da em-

f presa

der. |

Hinan

tidas

Airlin

pirata do ar teria em seu po-

rovavelmente, um cartucho de

ite, segundo informações ob-

junto a agencia da American

>s no aeroporto de El Paso, no

<as.

Cçç
a suspeita, disse o porta-vóz

da empresa aeroviária, surgiu da

conversação mantida pelo seqüestra-

dor com a tripulação do aparelho.

Pouco antes da aterrissagem em El

Paso, perto da6 12 horas locais, o

seqüestrador comunicou á tripula-

ção que assumia o comando do avi-

âo e que deseja ir ao Irã.

Após a aterrissagem, as mulhe-

res e as 
-crianças foram autorizadas

a deixar o avião, mas os homens per

maneceram como reféns. Apenas o

comandante do avião foi autorizado

a descer para preparar o plano de

vôo para o Irã.

O seqüestrador rendeu-se as au-

toridados depois de 4 horas, anun-

ciou o escritório do FBI.

Todos os passageiros e tripulan-

tes estão bens, acrescentou o FBI.

Ex-imperatriz não acredito

que 
entreguem o Xá ao inimigo

PARIS (AFP) 
— A ex-Imperatriz

do Irã, Farah, está convencida de

que o ex-Xá não será entregue aos

seus inimigos", segundo declarou

tm uma entrevista publicada ontèm

pelo semanário francês 
"Le 

Figaro

Uoní
ine

A ex-imderatriz, que vive em No-

va Iorque onde seu esposo se subme

te a um tratamento para um câncer,

afirmou: 
"Parece-me 

impossível que

se possa entregar um 
"homem 

aos'

seus inimigos", porém acrescentou

que somente se tratava de uma cort-

vicção intima, porque 

"ninguém 
lhe

assegurou isto".

Farah declarou que o ex-Xá 
"é

censurado por coisas que não são

certas, como por exemplo, os supôs-

tos 100.000 presos políticos"

Acrescentou, 
"amanhã, 

dentro de

um ano ou dois, dentro de 10 ou 20

ano9< a verdade surgirá".

Esta 
"verdade" 

para a ex-lmpera

triz é que o ex-Xá que se sabia qüe

estava enfermo desde 1974, 
"quis

construir rápidamente um Irã modôr-

np? Um temor o atormentava: mor-

rer antes de treminar a sua obra".

Expressou sua esperança de que

"O 
Irã permaneça 

independente e in

tegro. É um país de civilização e que

ro que continui sendo".

Disse que deseja que permaneça

de pé, não pode deixar-se abater.

Quanto aos filhos do casal imper

rial destituído, achou que 

"um 
pérlr

go os envolve e que ela combato o

pessimismo". 
Afirmou que deseja

que eles julguem por si próprios, que

não quer que se amargurem".

Sodot vai

aps EUA

receber

prêmio

da paz

CAIRO (AFP) 
— O

Presidente do Egito,

Anuar El Sadat, viajará

para os Estados Unidos

no próximo 
mes de

março, para 
receber o

prêmio 

"Príncipe 
da

Paz", que lhe conce-

deu a Associação dos

Amigos do Egito, afir-

mou o semanário 
"Oc-

tubre".

Delfim Neto

na Arábio

Saudita

hiau (AFP) O Minis-

tro do Planejamento,

Antonio Delfim Neto,

foi recebido ontem pe-

do Rei Khaled, da Ara-

bia Saudita, em entre-

vista de que participa-

ram os Ministros sau-

ditas do Planejamento

e das Finanças, Feques

Hicham Nazer e Mo-

hamed Abaal Khalil.

Delfim Neto, qüe

chegou anteontem á

Arábia Saudita, está

percorrendo vários pai-

ses do Golfo Pérsico

com o objetivo de ne-

gocíar o fornecimento

de petróleo para o Bra

sll e a venda, para es-

ses países, de produtos

alimentícios e minerais

brasileiros.

- 
Possive! ataque no Irá

Tropas americanas nos açores

colocadas em Estado de Alerta

LISBOA (AFP) 
— Tropas americanas esta- nal 

"Diário 
Popular", de esquerda independente,

cionadas na Base Aérea portuguesa 
de Lajes, no 

Segundo o jornal .anteriormente já havia sido

arquipélago dos Açores, foram colocadas em Es- suspensas todas as permissões de saída ao« 3

tado de Alerta para apoiar uma eventual opera- rnj| militares norte-americanos sediados na base.

çâo dos EUA contra o Irã. noticiou ontem o jor-

Tremor de terra abala Colômbia:

24 mortos e milhares de feridos

BOGOTÁ (AFP) 
— Segundo um balanço da

policia divulgado ao meio dia de ontem, o tre-

mor de terra ocorrido anteontem na Colombia

causou 42 mortes e milhares de feridos.

A remoção dos escombros nas cidades de

Pereira, Cali e Manizales tods a oeste da Colom*

bia, prosseguia ontem em busca de cadáveres,

depois que o terremoto fês desmoronar céfca

de cem edifícios e residências. Talvez as igre-

jas tenham sido as mais afetadas por esse tre-

mor cujo epicentro localizou-se no pacífico, num

ponto entre o Panamá e o Equador, 650 km a

oeSte de Bogotá.

O instituto geofisico de Los Andes, em Bo-

gotá, informou que o terremoto atingiu os 10

graus na escala inernacional que vai de 1 a 12,

e explicou que as zonas mais afetadas foram as

que estão próximas ao oceano jjacífico. O fenó-

meno — 
possivelmente o mais forte registrado

no psís na última década — afetou todo o terri-

tória nacional e desde a fronteira com a Vene-

zuela informou-se que, embora não tenha havi-

do danos aconteceram cenas de pânico.

Boqotá, com quase 5 milhões de habitantes

foi violentamente sacudida. A polícia não infor

mou sobre danos na capital, embora tenha anún

ciado a existência de 20 feridos acrescentou que

o tremor de terra contribuiu para inundar vários

setores da periferia da cidade da energia ele-*

trica.

Segundo a pilícia, em razão do terremoto, o

¦ 
! I

rio Bogotá, que atravessa a cidade de norte a

sul, saiu de seu leito e nundou 5 suburbios hab»

tados por pessoas pobres que tiveram nue eva

cuar a área. De acordo com os dados fornecidos

pela policia, os departamentos produtores 
de,

çafé, com Ri*ar?.lda. Caldas e Fl OuinH»o. no

oeste colombiano, foram os mais atinqidos.

Em Risaralda morreram 15 pessoas. 
?na ca-

pitai Pereira soterradas DOr um edifício de 4 an

dares que desabou. Cm Caldas as estradas fica-

ram bloqueadas por deslizamentos e várias ca-

sas desabaram, provocando a. morte de 5 pes*

soas. Na província de Del Valle, cuia capitai e

Cali. 11 pessoas morreram, houve 3 colições de

autos e 14 povoados foram danificados.

A policia informou que o trabalho de remo-

ção dos escombros é dramática em Pereira e Ma

nizales, e eipllcou que as Igrejas de Chaparral.

Ortega. Anzoaveguí desmoronaram, a tragédia

provocada pelo terremoto somou-se a causa da

pelo forte inverno que açoita a Colombia desde

meados do fês passado e que já causou cente-

nas de feridos e provocou enormes prejuízos.

As autoridades assinalaram que calcular

agora os prejuízos é impossível. Em Manizales

(Calfas), o estádio de futebol Nernando Londono

ficou seriamente variado.

O terremoto, que durou perto de 90 segen

dos, ocorreu no momento e mque a maioria das

pessoas já havia deixada seus locais de traba-

lho. Em alquns arandes armazéns de Cali. Bogo-

ta, e Medellin, Pereira. Houve saques.

26 de novembro de 1979

NOVAS INSTALAÇÕES DA

CAIXA ECONOMKA FEDERAL.

Faça uma visita às novas instalações da Agência Constantinópolis.

Agora bem mais amplas, modernas e confortáveis. O endereço é

Avenida Leopoldo Peres, 1034, bairro de Educandos.

Lá, você vai encontrar 
gente que 

entende de Caderneta de

Poupança, depósitos, crédito e financiamentos.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Há mais de 100 anos 
garantida pelo 

Governo.
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1 tERA (AFP) 
— A crise iraniana norte

iamericana continuava totalmente bloqueada

ontem, depois da determinação dos estuüan-

tes. que há 20 dias ocupam a embaixada dos

Estados Unidos aqui, de somente libertar os

refens se lhes for entregue o ex Xá do Irã.

atualmente hospitalizado em Nova Iorque.

A esta grave crise soma-se agora um no

vo perigo para o Ira: a possível reabertura de

uma frente curda.

Os estudantes afirmaram que estão de-

cididos a 
"levar 

a cabo o processo do ex-Xá

através dos refens norte-americanos que tem

em suas mãos", se o ex-Soberano não for ex

traditado.

Em seguida salientaram que este proces

so poderá começar de forma iminente 
"se 

o

Presilente norte-americano Jimmy Carter con

tinua negando-se a entregar o ex-Xá aos ira-

nianos".

Abolhassan Bani Sadr, Ministro de Rela-

ções Exteriores iranianas, excluiu ante um ca

nal de televisão norte-americano, toda possi-

bilidade de compromisso que tenha por obje-

tivo a libertação dos refens, estimando que a

única saída possível para esta crise é a ex-

tradição do Xá do Irã.

Novo crise curd

Com respeito a possível 
nova crise cur

da, os observadores recordaram que a fren-

te curda estava inativa desde a decisão de

Teerã e Oom, de solucionar a crise pela 
ne-

gociacão, 
decisão aprovada há um? semana

atendendo anelo do Imane Khomeini 
"aos 

nos

sos irmãos curdos". asseauranHo-lhoc mio a

"República 
Islâmita lhes dava o direito de

administrar suas questões 
internas .

O partido democrata do Curdistão irania

na fPDKI) ameaçou ontem o remicio d* n«»er

ra de guerrilha se o lider religioso de Teerã.

Avatolíah Hosein Ali Montazeri. não aoresery

tar suas desculpas por ter chamado seus H*

deres de 
"d>aból?cos". 

Porr seu lado. os Pech-

mernas frjMerrilheiro*? cnrdos). duvidam da sin

ceridade do apelo de Khomeini e assim o in-

formaram 
^m volantp«s HíetriNiiHos em Maha*

bad, Azerbaldan Ocidental, onde se desenvol

verem uma serie de manifestações Dara oro-

testar contra as d^claracões realçada* sexta-

feira pelo Ayatollah Montazeri contra os lide

res curdos.

Finalmente, no plano 
econômico, as rela

ções entre o Irã e os Estados Unidos, são

mais tensas ainda depois da decisão das auto

ridades iranianas de não pagar as dividas con

traídas pelos bancos privados 
iranianos (na-

cionalizados posteriormente), 
ante os bancof?

norte-amr"-;"°nos »ob o reaim* Ho Xa

dam u»., . -íiri^v, k- -

econômicas iranianas, em nenhum momento

afirmou que 
a divida pública do Irã não seria

paga, porém negou-se a incluir nela 
"os 

enr

préstimos concedidos em benefício dos Ia*

drões do antigo regime".

Apoio dos 
poises

do Golfo Pérsico

TEERÃ (AFP) 
— O comandante chefe da

Marinha. iraniana, almirante Ahmad Madani,

declarou ontem em Teerã que os países do

Golfo Pérsico apoiarão o Irã, tanto militar

quantoeconomicamente, 
no caso de uma in-

tervenção norte-americana.

Porém, em declarações a 
"FrancePress

o almirante considerou pouco provável aue

"os 
Estados Unidos se lancem numa aventu-

ra militar dessa índole", mas afirmou que 

"to

das as medidas foram tomadas para enfrentá-

Ia", caso e'a ocorra

"Nossos 
40 navios de guerra 

estão pron

tos para partir", assegurou Madani, replican

do a uma declaração de peritos do Pentágono,

segundo a qual 

"a 
Marinha iraniana é uma

piada". Acrescentou que 

"os 
norte-america-

nos não conhecem tudo sobre nosscr armamen

to" e negou-se a dar maiores informações.

Sobre a atitude do Exército na situação

política atual Madani reconheceu que era

"iyn 
dos centros de poder e decisão, mas a ta

refa principal e desempenhada por Khomei-

ni". Madani defendeu o prosseguimento da

depuração do Exército, mas 
"°em 

espírito do

vingança pessoal". Os soldados" são. ouase

que 100 por cento fieis a revolução islâmr

ca"

*> - 
ja

I*W m
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Khomeini acuso

EUA e Israel

TEERÃ (AFP) 
— O imame Khomeini

acusou ontem aos Estados Unidos e Israel de

ter 
"conspirado 

para. a ocupação da grande

mesnuita dp Meca e lançou um apelo aos mu

çulmanos 

"oara 
oue defpnd^m rt íslame".

Fm uma mensan^m dirinida aos d'riaen-

tes aroePnos e difundido pela rádio iraniana,

Khomeini lançou um apelo aos muçulmanos

"para 
que d^fpndam o*? islame".

Em uma mensagem dirigida aos diriqen*

tes arqelinos e diundida pela Rádio iraniana.

Khomeini, lançou um anelo aos 
"deserdados

da sorte" para que se 
"levantem" 

e se 
"defen

dam".
"Israel 

ocupou Jerusalém hoje os Esta*

dos Unidos e Israel conspiraram para a ocupa

ção das mesquitas de Al Aram e de Al Na-

bil", declarou Khomeini, que instou os muçul

manos a 
"aooiarem-se 

no todo poderoso e

avançar", dizendo-lhes que 

"a 
vitória está pró

xima e certa".

Nesta mensagem, Khomeini acusou tam*

bém ao Presidente norte-americano Jimmy

Carter" de ter substitutido o direito interna-

cional pela lei da selva".
"A 

luta que empreendemos e dos deser

dados contra os orojilhosos. Um dos erros de

,er é não ter compreendido a profundida-

de do movimento islamita. Tem o complexo

dos orgulhosos com relação aos fracos e os

deserdados", indicou o Imame.
"Corresponde 

aqora aos povos muçulma

nos. acrescentou Khomeini, a.*uar de forma

tal que este erro desapareça de seu espírito.

Entretanto, Carter continua com suas prova-

cacões satânicas no momento em que o mun

do inteiro tem necessidade de calma e deseja

o desaparecimento de tais tiranos".

"Chegou 
o momento de lutar contra tira-

nos de tais características em favor dos de

serdados". indicou o 
"guia 

da revolução".

"Nossa 
revolução é muito mais do que

uma revolução iraniana, uma revolução moa-

metana, e uma revolução mundial e não uma

revolução regional", acrescentou.

"Nós, 
no Irã, concluiu Khomeini, já 

nos

lançamos em apoio dos povos deserdados, o

que se manifesta atualmente em favor dos pa

lestinos e das populações do Sul do Líbano.

Apoiem-nos e venceremos".

Por outro lado, os estudantes islamitas

que ocupam a embaixada do^i Estados Unidos

em Teerã lançaram ontem um aoelo ao povo

paquistanense pedindo a este para sequir 
"o

exemplo do povo iraniano".

Saudando indiretamente as manifesta-

ções antinorte americanas no Paquistão, os

estudantes integracionistas iranianos msls-

tem em seu apelo 
"na 

grande responsabiliza-

de dos Estados Unidos no complo contra a

mesquita de Meca"

Em conclusão, os estudantes islamitas

pediram ao povo paquistanense que contribua

na campanha 
"contra 

o maior corruptor da

terra: Carter".

Insistêncio na

extradição do ex-Xá

TEERÃ (AFP) 
— A crise provocada pela

presença do ex-Xá nos Estados Unidos pode

ser 
"facilmente 

resolvida, com a. extradição

do Xá e a restituição dos seus bens", afirmou

ontem em Teerã o chanceler do Irã Abol Has-

san Bani Sadr.

Numa carta aberta ao Presidente aa As-

sembléía Geral da ONU publicada no jornal
"revolução 

árabe", Bani Sadr considerou oue

desta forma a crise seria resolvida 
"sem 

que

os Estados Unidos se vissem obrigados a agi

tar o fantasma da auerra para salvar os seus

50 funcionários detidos em Teerã.

Em sua carta Sani Sadr afirma: senhor

Presidente, peça aos governos ocidentais cue

concedam ao nosso povo o direito de poder

defender as realidade. Este povo não trata de

se vingar de um doente mas de salvar sua

própria essência e proibir toda intervenção

dos Estados Unidos ou de qualquer outra gran

de potência.

O chanceler também pediu ao Presiden*

te da Assembléia Geral da ONU que 

"faça

com que os Estados Unidos compreendam que

a única diferença entre o ex-Xá e um crimino-

so comum e que o ex-Xá cometeu crimes con

tra toda a humanidade".
"Devem 

ser usados todos os meios ne-

çessários para que os Estados Unidos se

abstenham de continuar suas perigosas pro-

vocações"

Bases gregas

ATENAS (AFP) 
— Um porta voz do Go-

verno grego desmentiu ontem que os Esta-

dos Unidos tivessem pedido autorização pa-

ca usar as bases norte americanas em terri-

tório grego com o objetivo de uma eventual

ação militar contra o Irã.

A informação procedia de Washington.
"S© 

os Estados Unidos pedem tal auto-

rização, acrescentou o porta voz, o Gover-

no grego se reserva o direito de estudá-la".

"Iinfame" 

ação

DOHAA (AFP)) 
— O príncipe herdeiro

de Qatar .xeque Hamed Ben Califa al Thani

condenou ontem 
"a 

infame" ação empreen

dida pelos atacantes da grande mesquita de

Meca, que ocupam os lugares santos do is-

lamismo desde terça feira passada.

Num discurso pronunciado por ocasião

da inauguração na capital de Qatar da ter-

ceira conferencia internacional sobre a 
"vida

e a obra do profeta Maomé", o Xeque Ha-

med instou as auoridades a 
"punir 

severa-

mente" os responsáveis por este 
"ato 

indig-

no".

Mais de 20 altos dignatários do mundo

muçulmano participam desta confere-icic, %

que concide com o início do século XV da*

hégira e que continuará até o dia 30 de no-

vembro em Doha.

Ofensiva islâmica

CAIRO (AFP) 
— De Teerã à Meca e Is

lamabad, a violenta onda de acontec mer*os

que mobilizou nos últimos 20 dias imensos

multidões e grupos de fanáticos teve nessas

e em outras capital o comum e último ci-

mento do Islã.

Além de conjunturas e c rcunstánr as

propVas 
de cada país, a religião atuou como

grande aglutinadores, como fator de imed.c

ta e apaixonada solidariedade. Uma re g âo

agora entendida de modo militante, sem ou-

tro Deus que não seja Alá. outro texto que

não seia o Alcorão, salmodiado em árabe e~

Isltamabad como em Ancara. :em PeqirT

como em Tachkent. em Teerã como no

Cairo.

Enquanto o Ocidente se debate na 
r-

certeza e trata desesperadamente de reuaap

tar sua oristã dentro de sociedade cada

Vez mais céticas e leigas, 700 milhões

muçulmanos clamam sua convicção de yran

des depositários da única rei gião verdade

ra" com a mesma fé que os primeiros segu

dores de Maomé.

Quando o Ayatollah Khomeini proclamo

o início da 
"grande 

batalha entre crentes e

infiéis", nâb faz senão aplicar o Alcorão

"Alá 
é grande e enviou sua religião da ver-

dade para que prevalecesse sobre as outros

religiões e acabara com o paganismo vSu-

rat IX. Versículo XXXIII) 
"Combateis 

aquees

que não creem nem em Alá nem no prime 
-

ro dia e todos os que não observam as prc-

bições de Alá e do seu profeta (S. IX, Vers

XXIX).

Se o islamismo nego ser 
"uma 

relig ão

de agressão" o Alcorão preconiza a defesa

"Combateis 
os que vos combatem... Ma-

toi-os lá onde os encontreis".

Sumo teologica .conjunto completo de

normas éticas, o Alcorão é uma coleção

de receitos políticos e jurídicos, um todo que

segundo os muçulmanos, não deixa nenhuma

pergunta sem resposta.

Por exemplo, quando os fiéis leem 
"ex

pulseis os impios de onde eles vos expulsa

ram. acreditam encontrar definida, 1300

anos antes, a 
"justa 

linha de defesa dos di

reitos Da lestinos"...

Importações

TEERÃ (AFP) — Os importadores

nianos que precisam pagar em dolare< cs

exportadores estrangeros que não forem

americanos, poderão fazê-lo em outras moe

das. segundo anunciou ontem o Banco Cer

trai do Irã.

O Banco salientou num comunicado c-e

"esta 
medida permitirá que os importaco s

continuem suas transações comerciais 
>n

exceção daquelas que envolvem empre

americanas.

Posição do Egito »;

CAIRO (AFP) 
— A suprema autor czce

muçulmana do Egito, os Ulemas de Azhar,

decidiram criar uma comissão permanece

para acompanhar o desenrolar do ataque 
J

grande mesquita de Meca.

Os Ulemas .teologos muçulmanos -

maram o apelo feito pelo Xeque de ei Az^'

o Ima Abdel Rahman Bissa, pedindo 
umo

reunião urgente dos sábios muçulmano>

ra tomar as medidas necessárias ante as e

centes manifestações de correntes hos*5

aos muçulmanos.

Desmentida 
presença

dos 
paraquedistas

TEERÃ (AFP) 
— A chegada de paraqu°

distas norte americanos a Bahrem fo des

mentida pelo vice-Ministro das Relações 
E*

teriores desse país. Xeque Adelrahman 
Ben

Fares, segundo anunciou a agenc a

niana 
"Pors" 

feito ontem em Teerã

Segundo a agencia, esse desment 
do 

v

feito por telefone entre o Xeque Ben ^ 

^

e a embaixada do Irã em Manama O VCÉ>

Ministr ores saltou os boas relações de 
^

país com o Irã e assegurou que seu Govej

no iamais autorizara a presença 
em seu teí

ritário de paraquedistas norte-americano?

OI
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MANAUS 
— Domingo, 25 de novembro de 1979

JORNAL DO COMERCIO

Soldado do Exército

morre no G. Vargas

Os agentes da Delegacia de Roubos e Fur

tos, após intensivas averiguações, descobriram

o marginal que roubou do interior do navio di-

namarquês 
"Gunvor 

Maersk", uma bússula. Tra-

ta-se do 
"barriga 

d'água" conhecido por 

"Goía-

ba", que aproveitando"se das chamas em que

se encontrava a embarcação, penetrou no inte-

rior do mesmo e levou vários objetos.

O larápio, ao ser agarrado pela equioe 
ftou-

ro" da DRF, entregou todo o serviço. Ele disse

que entrou no 
"Gunvor 

Maersk" sem qualquer

problema, pois tinha certeza que o fôgo não atin

giria a parte frazeira do nav«o.

Entre os inúmeros objetivos arrancados do

interior do navio que estava em chamas, 
"Goia-

ba" roubou a bússula, a qual somente agora foi

recuperada pelas autoridades policiais 
da Dele*

gacia de Roubos e Furtos.

Vendedor ambulante

hospedado 
no xadrez

O vendedor ambulante Milton Barbosa Si-

mões, residente à rua Danilo Areosa, 241, Com

pensa, quando tentava ludibriar a senhora Joa-

quina Pdilha de Souza, foi prêso por dois guar

das da Polícia Militar. O vigarista, aproveitando-

se da bolsa da vítima que havia ficado no tabu

leiro de tucumã, escondeu-a, dizendo que 
nao

sabia onde a mesma se encontrava.

Além de documentos, a senhora Joaquina

, tinha a importância de 700 cruzeiros, com a qual

iria fazer algumas compras no mercado munter

pai 

"Adolpho 
Lisboa".

Temendo perder o dinheiro e os documen-

tos, a vítima procurou 
os policiais 

de serviço na

avenida Eduardo Ribeiro, formulando a queixa.

Na revista, os militares descobriram que

Milton Barbosa Simões havia escondido a boi*

sa. razão pela qual foi levado à Delegacia de Roo

bos e Furtos, aonde ficou hospedado num dos

xadrezes daquela especializada, por algumas too*

ras.

Moradores 
querem

o fechamento 
da

boite 

"Aquários"

Desbaratada a

que 

roubava

quadrilha

veículos

A equipe 
"ouro" 

da Delegacia de Roubos e

Furtos, às primeiras horas da madrugada de on-

tem, sensacionalmente desbaratou a perigosa

quadrilha de puxadores de veículos, que há mui-

to temDO vinha agindo em nossa capital. O ban-

dido Salomão Guedes Farias, o 
"Lindão", 

chefe

da aang, foi prêso numa 
"toca" 

situado no bair

ro da Laqoa Verde, e até o momento foram re-

cuoerados 10 carros, entre Corcel, Volkswagem

e Brasília, cujos mesmos se encontram à dispo-

sição dos seus legítimos proprietários, 
no pá-

tio interno da DRF.

DEBAIXO DF BALA
"Lindão", 

segundo o delegado Francisco

Ferreira Sobrinho, foi capturado na base da bala.

Ele estava num esconderijo que fica por trás do

terreno da Base Aérea de Manaus, onde organi-

zava seus planos delituosos para assaltar resi*

dências, estabeleaimentos comerciais e veí-

culos na Zona Franca.

A polícia, entretanto, embora tivesse a preo

cupação de descobrir de imediato, os recepta-

dores de furto, que foram entregues por Saio

mão, deixou de prender os outros membros do

bando, que possivelmente estão escondidos no

bairro do Aleixo.

Sabe-se, todavia, que 

"Lindão" 
tentou rea-

gir a prisão* à bala. Porém não resistiu o ataque

da equipe 
"ouro" 

da Delegacia de Roubos e Fur

tos, logo rendendo-se, 
pois sabia que os homens

da lei estavam dispostos a tudo, uma vez que o

delinqüente já ludribriou a políccia por diversas

vezes.

Antes mesmo de chegar na DRF, Salomão

Guedes Farias delatou seus comparsas, entre-

gando-os sem qualauer problema, como que se

nada tivesse ocorrido.

Os veículos recuperados pela polfcla

10 CARROS RECUPERADOS

Por outro- lado, somente ontem nada me

nos que 10 carros, entre Corcel, Volkswagem e

Brasília, foram recuperados pelos policiais, 
cujos

veículos atualmente se encontram no pátio 
in-

terno da DRF, na avenida 7 de Setembro, à dis-

posição dos seus verdadeiros proprietários, 
des

de que levem as notas fiscais.

Vários eram os pontos visitados por 

"Lin-

dão" e sua gang. Os marginais, pelo que ficou

constatado, sempre investiam nos carros que

ficavam estacionados nas Praças São Sebas

tião". da. 
"Saudade" 

e do Conqresso. Inúmeras

foram as denúncias apresentadas na Delegacia

de Roubos e Furtos com relação o problema.

TOCA-FITAS

O delegado Francisco Sobrinho, por sua vez,

declsroti aue o referido bandido também rouba-

va toca-fitas de carros localizados nas portas

das residências, mais precisamente dos conjun

tos dos Bancários, Comerciários e Castelo Bran

co.

Os objetos estão sendo recuperados na me-

dida em oue o meliante descobre os receptado-

res de furto, as ciua'* terão su?»s nrisões preven

tivas solicitadas à Justiça, nas Dróximas horas.

Tp!vp7 iá na nróvima sc/ra-feira. quando

"Lindão" 
deverá entrenar o<? últimos veícnlrts

roubados, o facínora seja recolhido à Penitenciá

ria Central do Estado.

1

"Goiaba" 
foi qu©rn 

roubou

a bússula do 

"Maersk"

Aqui funciona a boHe 
"Aquários*

¦ Os moradores das ruas uiuuwa %» »™«ii-

coré do bairro da Cachoeirinha estão pedin-

do à delegada Graça Albuquerque titular da

I Delegacia de Ordem Política e Social, o ime-

diato fechamento da boite 
"Aquários", 

pois

na referida casa de diversão vém ocorrendo

problemas gravíssimos.

Aos sábados e domingos, segundo a se-

nhora Maria de Nazaré Tavares de Melo, nto-

guém pode 
dormir sossegado. É que a ba-

derna toma conta da via pública, 
chegando,

inclusive, a ocorrer tiroteios e espancamen-

tos, sem que ás autoridades competentes ao

caso tomem qualquer providência.

Na semana passada, por exemplo, hou-

ve um conflito que durou aproximadamente

2*00 horas, só terminado com a òhegada de

cinco viaturas da Rádio Patrulha, <*ue tôve

que penetrar 
na boite 

"Aquários" 
e prender

os indivíduos na base da fôrça.

Segundo fomos informados, a sede per-

tence ao Sindicato dos Trabalhadores 
na In-

dústria da Construção Civil de Manaus (con-

forme mostra a foto), mas foi alugada para

dois rapazes, autores da confusão.

Sabe-se de antemão. o»ie no aludido pre

dio funciona uma suNmiHarte escolar, da

Unidade Educacional 

"Rui 
Araújo", e justa-

mente por Isso é que 
os moradores das »<m

Manicoré e Urucará. dn h«irro da Cachoelri-

nha, pedem 
das autoridades o fechamento

imediato da boite, a fim He que a paz 
volte a

reinar no referido subúrbio.

Salomão Guedes Farias o 
"Lindão"

Antonfo José da Silva

o dado do Exército Nacional, Antonio

i Siíva, que servia no quartel da Compa-

Transporte, faleceu ontem no CTI do

! 
"Getúlio 

Vargas", vítima de um capota

de uma Brasília, ocorrido às 8 horas de

- passado, na estrada da Ponta Negra.

Antonio têve pernas e braços quebrados,

fratura do crâneo, sendo o último a cau

Mia morte, embora, de imediato, tenha sido

t'do 
a uma intervenção cirúrgica.

o acidente

1 
nundo a mãe da vítima fatal, Raimunda

Jbel d i Conceição Silva, a 
"Zeneide", 

que 
re

rua Itapuranga, n9 270, São Jorge, o sol

''':'r'r 
havia chegado em casa às 7:00 horas, pois

tir,ha 
passado a noite trabalhando.

Aproximadamente às 8:00 horas, um amigo

J o convidou para dar uma voltinha pela Draia

da Ponta Neqra, ofertando-lhe uma garrafa 
de

tatida 
de maracujá.

Contpnt» com o convite, Antonio José da

'va resolveu topar a oarada. e imediatamente

VF"tiu 
a bermuda e uma camisa e se mandou na

si*'*• em comoanh«a também He uma mulher.

Nas 
proximidades daquele balneário púhli*

co numa curva, a Brasília, aue trafeqava em alta

Ve'°cidade, 
capotou espetacularmente, saindoros

ír^s 
feridos

Após os primeiros socorros, os dois cole*

9as de Antonio foram colocados fora de perigo.

enquanto 
o soldado, do Exército Nacional mor-

reu 
ontem, 

às 4:00 horas da madrugada, 
tendo

S'do 
sepultado 

às 16 horas, no Cemitério de São

o Batista.
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A Virgem dos Lábios

de Mel é um sucesso

E3

Helena Ramos

Tony Correia

^ancisco 
Di Franco

Ips Koppa

Mario Benvenuti e

Alberto Ruse hei

"Iracema 
— A Virgem dos

Lábios de Mel" é o grande

filme inspirado na obra de

José de Alencar que os cines

Veneza e Ipiranga estão exi-

bindo em sessões continuas

com grande sucesso de bilhe-

de Carlos Coimbra, conta

em seu elenco com: Helena

Ramos, Tony Correia, Fran-

cisco de Franco, Carlos Kop-

pa, Mário Benevenuti e Al-

berto Ruschel. é um grande

esoetâculo.

MyjMTHMB
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feria em Manaus. A película

Médico e Enfermeira

de O Todo Poderoso

Editn Siqueira é Marina a enfermeira boa

zinha e simplória e André Leão é o Dr. Renê.

médico residente que irá se especializar na área

de Clínica Médica, e que como todo residente,

é muito teórico, curioso, palpiteiro e trabalha-

dor. Eles estão em 
"O 

Todo Poderoso", nova no-

vela das 8 da noite na Tv Amazonas-Canal 5.

1—N T J* AAl\ A—Vmmi

í Cinema de Arte 

'

Ltda.

VENEZA

STUDIO CENTER

AR CONDICIONADO

HOJE
HOR AP IO -

12-1A-16

18-20HS

Sérgio HINGST

CHCMSTUMA KBSTNER

¦°ESl»

vmxmas

LANÇAMENTOS

Stúdio 
"MIJLHER 

DESCASADA

Vcrora e Ipiranga 
"OPHRACAO

D RAíi ÃO" (iuaranv 
"AS 

PANTERAS

ATACAM EM HONG-KONG"

GUARANY

FONE: 232-4201

HORÁRIO-

13-1 5-17-19-21 HS

HO JF

Cosiinha

em

Ce

REI 

*

SELVA"

AR CONDICIONADO

FONE: 232-9883

HOR ÁRIO -

14-16-18-20 
-22 -HS

hoje

Lançamento

simultâneo

IPIRANGA

FONE: 234-6/04

HORÁRIO- 16-20. HS-

HOJE

"IRACEMA.

A VIRGEM

DOS LÁBIOS

DE MEL"

Com Toni Correia

e Helena Ramos

Da obra de

José de Alencar

"OPERAÇÃO

FRANÇA

N°- 2"

Censura 18 anos

GUARANY

Sessão

Karate

"AS 

PANTERAS

ATACAM

EM HONG-KONG"

Censura: 18 anos

Hoje,

às 12:MO hs
GUARANY

IPIRANGA

"NOS 

VELHOS

TEMPOS DO

GORDO

E O MAGRO"

E UM

MESTRE EM

APUROS

^on«ura

livru

Cenoura Livre

Não percam

mais este

sucesso do

nosso cinema

Censura 14 anos

»!

I

Um dos filmes mais aguardados deste ano

"MULHER 

DESCASADA"

(An Unmarried Woman)

Dia 27 no Studio Center

-\

Os Cinco Super Homens

dia 28 no Cine Guarany

O duelo entre o bem e o mal, tudo pela

paz mundial, com a destruição dos demonios

objetivando-se a liberdade também é que

você ir áassistir em 
""Os 

Cinco Super Ho-

mens", a ser exibido a partir do dia 28 deste

mes no Cine Guarany em sessões contí-

nuas. Este filme também oferece ao públi-

co um extremo fascínio, através de técnicas

de ficção científica.

I 
' 

^3fe
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FLAVIO, SILVIO

E, ABERTURA

PELO 4

Neste domingo, aliás como sempre auoniece a

TV Baré — Canal 4 vai exibir mas três programas l(-

deres de audiência no horário. Trata-se de Flávio Ca-

valcanti, Abertura e Silvio Santos. O público já se

acostumou com estes programas dominicais e por

isto sabe o valor de cada um* Flávio Cavalcanti, um

programa bastante humano. Silvio Santos, a animaçSo

em auditório e Abertura, um verdadeiro show de tele-

ornai ismo.

/ _ __

|Hl

¦§H|K^€BHL

Rita: para o público jovem

Rita Lee 
pode 

ser

a 
próxima 

atração

musical da Globo,

a 
partir 

de abril

Como Roberto Carlos e Al cione, Rita Lee

poderá ser a próxima atração musical con-

tratada com exclusividade pela Globo. O

plano é lançar, em abril de 80, um programa

jovem, com Rita Lee como apresentadora.

O esquema do programa vem sendo manti-

do em segredo, mas há quem garanta que a

idéia é fazer com Rita Lee um show mensal

para substituir Saudade não tem Idade. O

núcleo de shows, dirigido por Augusto

César Vanucci, voltou a ter a responsabili-

dade de produzir os números musicais do

Fantástico, que vinham sendo gravados em

São Paulo, com direção de Nflton Travesso.

UK

#

Um Feliz aniversário

O vivaz garoto Fabrício Frank Laco-j!-

Araújo completou ont^^ 
~rimeiro 

%.

nho de existencia com uma grande mcm *e$

tação de alegr a na •_«; a de seus 
pq:

Osny Fátima Araújo à rua Prudente de Kui

mes no Conjunto habitacional p^/I

lí. Esta coluna registra com satisfação o arfl

versari onatal oo ri° rnh'?r^ oüe foi cv:

de grandes manifestações. Seu pai, Osny j

nosso colega de trabalho a»"" lornal 
do

Comercio e na TV Baré-Canal 4. Ao nata-

liciante os nossos votos de muitas felicido-1

cies e que esta data se repita por mu ta$ %. I

trás. Parabéns também ao casal Osny/Fâ-1

tima Araújo.

teleriiM

$)

Rede Amazônica de.Televisâo

09:30 — Padrão Colorido

10nX) — Abertura da Estação

.10:05 — A Santa Missa
»

11*06 — Telecurso 2? Grau — Retrospectivo

12:30 — Jesus, Esperança das Orações

13:00 — Darcio Campos

16:30 — Daniel Boone — "Resgate 
do Príncipe

17:30 — Show do Pica-Pau — "A 
Observadora t

Pássaro"

18:00 — A Palavra de Deus

18:05 — Os Pioneiros

"O 
Senhor é o Meu Pastor"

19:00 — Festival de Super Produções

"Uma 
Família Muito Louca''

20:50 — Astro no Ringue

22.00 — O Grande Cinema — Modesty Blaise

00:00 — Nostalgia

01:00 — Encerramento

IV BARÉ
? J

G

canal

4

09:45 ¦

10:00 •

11:00 ¦

20:00

20:00

22.30

0?h00

Padrão — barra - músicas

Programa Rex Humbard — evangélico

Programa Caravela da Saudade — varei*

des musicais

Programa Silvio Santos — variedades

Programa Flâvic Cavalcanti — 
jornaiisno

Programa Abertura — 
jornalismo

¦ Encerramento — músicas
I

wT ©

canal

2

_ 
-a

16 30 — Padrão

*'00 — Desenho — Os Brasinhas do Espaço

Feiiiceira do Espaço"

17:30 — Circuito infantil

17:40 — Desenhe — prankcnstein 
Jr. 

— " 
CX**®*

Chinch. a Bruxa Marota"

18:10 — Ficprama infantil — Daniel 4zu»«y

19 ?0 — jr rnai da Cidade

19:30 — Tercufso 29 Grau

20 00 — Si.^oUim

21-00 — 1979 — via Embrafel

21.30 — Século XX — "O 
incrível A'*furte"

22*CC — OI» 
-i,:fo 

Regional — 2 nos FsporfW

23:00 — Cinema de Todos os Tempos

firme: 
"Gilda"

24'3C — Frcetramento

WSMM

HH

I
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Open 
Market

RIO 
- O mercado aberto de Letras do Tesouro

Nacional operou, ontem pela manhã, na abertura

dos negócios, às taxas de- 23,00% de descontos ao ano

para 
compra e 22,80% para a venda de papéis de 91

dias de prazo.

De um modo geral, o mercado de LTN

apresentou-se 
com boa liquidez no decorrer da

manhã.

Os financiamentos de ontem 
para hoje, lastrea-

dos m Letras do Tesouro Nacional processaram-

M tr.inqiiilos, sendo contratados na abertura, à taxa

de 2.00lT ao mès.

Taxa de Câmbio

O departamento de operações de câm-

vinco Central (DECAM), afixou, ontem, a

da moeda americana. O dólar está sendo

:Vs. ado a 31.900 cruzeiros 
para compra, e 32,040

cruzeiros para 
venda.

istema bancario no Brasil, tem afixado às

|jki\sv 

' demais moedas no momento da operação.

Dólar Ouro

\ DRES 
— O dólar norte-americano reagiu

ontem ante as principais moedas mundiais e os 
pre-

ouro continuaram com sua tendência Dai-

xista anterior.

s cotações do dólar ontem, comparadas com

seu? fechamentos de anteontem, foram as seguin-

tes

Frankfurt 
- 1.7633 marcos - 1.7610

1 6553 francos suíços - 1.6505

4 1358 francos franceses - 4.1300

Amsterdam 
- 1.9680 florins - 1.9670

Londres 2 1580 dólares por cada libra esterlina -

2.1700

tem não houve operações cambiais em Tó-

quio 
devido a feriado nacional.

• ouro baixou a 392.50 dólares a onça ontem

pela 
manhã em Londres, tendo fechado anteontem ò

noite a 393.00. Em Zuriaue, caiu ontem a 392.00 dóla-

res iepois de ter fechado a 394.50 anteontem à

noite

Dólar

Cotação do dólar norte-
LONDRES •

americano ontem

Frankfurt - 1.7662 marco 
por 

dólar

Zurique - 1 6535 franco suíço 
por 

dólar

Londres - 2 1590 dólares 
por libra esterlina

- 4 1350 francos franceses 
por dólar.

Toquio - feriado.

Cobre e Estanho

NOVA IORQUE 
— 

O cobre para entrega ime-

diaia fechou anteontem pela manhã a 998,00 a

venda 999,00 a compra. Entrega futura 1008,50

vend 1009,00 a compra. Vendas 3.500 toneladas.

Estanho:

r.trega imediata 7.780 a venda, 7.790 a com-

pra Entrega futura 7.390 a venda, 7.395 a compra.

550 a toneladas.

Tupi 
pretende 

lançar

novela às 18 horas

<ào é só a produção de 
"Maria 

de Nazaré", que

ieir, streia 
prevista para a segunda quinzena de

substituindo 
"Como 

Salvar Meu Casamento",

movimentando a divisão de novelas da Rede

Tupi reocupada também com a produção da pri-

meira novela das 18 horas.

decisão de incluir uma terceira novela no

esquena da Tupi foi tomada na semana passada,

quar. Walter Avancini, superintendente de produção
e pro» dmaçáo, escolheu inclusive o tema.

meira novela da Tupi para as 18 horas terá o

amador como tema e nos bastidores da emis-

sora 
já se fala nas participações especiais de Ademar

Ferréira da Silva, Djan Madruga e outros atletas

famosos

elenco ainda não foi definido e até agora, na
• 

especulação, apenas Luiz Armando Queiroz
r "esença 

praticamente confirmada.

— Preservar, é educai, valorizar a pessoa

d e engrandecer o nosso País. A preservação é

< áo de bons cidadãos e bons brasileiros.

VENDE-SE

* Loja Comercial, incluindo prôdk

vende-se 
em Educandos 

— excelente ? c-

comercial — incluindo telefone, ar condicic

nado — Av. Leopoldo Peres, n9 688 (em

frente 
do correio) motivo mudança para 

o

sul do 
país. Documentação em ordem.

, 

"COMERCIAL 

AGR0PEC0 
- 

sementes de

capim 
em 

geral e representante exclusivo da

SUPER 
RATICIDA GATAO 

- necessita de

representantes 
nesta região.

Rua Romualdo Andreazzi, 845, Campi-

nas, 
São Paulo.

musica 
popular

LJI ) IVRARf

180 

IP 
canal
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SEGUNDO CADERNO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO AMAZONAS

CARTÓRIO DO 5.9 OHCIO DO REGISTRO CIVII

João Vargas. Oficial do Registro Civil de Ma-

naus, Estado do Amazonas, etc...,

Marizabete Vargas da Silva

Sub — Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que se pretendem casar: — PAULO

MaTIAS DE OLIVEIRA e RAIMUNDA ANDRELI-

JÍA DE MATOS SIMPSON. Ele, brasileiro, soltei-

Jro Motorista, natural do Ast. do Ama. nascido

Jno dia 16 de setembro de 1949, residente á rua 13 de

Maio. 223 — Coroado II, filho de Oscar Serafim de

Oliveira e de Luzanira Matias de Oliveira. Ela breu

fileira, solteira, doméstica, natural do Est. do Ama-

zonas, nascida no dia 30 de novembro de 1953, re-

sidente á rua acima citada, filha de Luiz Simpson

s de Maria de Nazaré de Matos.

Apresentaram os documentos exigidos pelo ar* •

,180 do Códiço Civil. Se alguém souber de algum

impedimento legal que obste o casamento que ve-

nha denuncia-los para fins de direito. Para conhe-

cimento de todos passei o presente edital que será

afixado em Cartório e publicado pela imprensa lo-

cal.

Manaus. 23 de novembro de 1979

João Vargas

Oficial

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO AMAZONAS

COMARCA DE MANAUS

MUNICÍPIO DE MANAUS

DISTRITO DE MANAUS

MIRANDOLINA DA SILVA G. RODRIGUES

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais

EDITAL DE PROCLAMAS
ê-

Faço saber que pretendem casar-se e apresen-

taram os documentos exigidos pelo art. 180, n.?

J, II, IV do Código Civil: — ELY TEIXEIRA BRAGA

e MARIA NEIDE OLANDA DA SILVA sendo, o pre-

dente: nascido no Estado do Amazonas aos 01 
'de 

ja-

Beiro de 1941. profissão Marcineiro estado civil sol-

teiro, domiclado e residente na rua Vista Alegre n.?

100 — Educandos, filho de José Francisco Braga e

teiro. d^micilado e residente na rua Vista Alegre n.<?

le de dona Margarita Teixeira Braga e pretendente:

jnascida no Estado do Amazonas afis 11 de setembro

|de 1950, profissão do lar estado civil solteira, do

pnicilada e residente no enderço supracitado filha

ide João Olanda Cavalcante e de dona Francisca Olan

ida da Silva.

Se alguém souber de aig»™ impedimento opo-

ríba-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser

afixado em lugar de costume e publicado pela inv

prensa local.

Manaus. 24 de novembro de 1979

Mirandolina da Silva Godinho Rodrigues

Oficial

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO AMAZONAS

COMARCA DE MANAUS

MUNICÍPIO DEM ANNAUS

DISTRITO DE MANAUS

MIRANDOLINA DA SILVA G. RODRIGUES

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se e apresen-

taram os documentos exigidos pelo art. 180, n.?

I. n. IV do Código CiviL- — EDGAR OLIVEIRA SI-

MÕES e dona HILDA BEZERRA DA SILVA sendo,

o pretendente: nascido em Amazonense aos 18 de

junho de 1949. profissão Motorista estado civil sol-

teiro, domiciliado e residente nesta cidade rua São

Pedro n.9 38 B, filho de Edgar Simões (falecido) e

de dona Icfolzuite de Oliveira Simões e a pretenden-

te: nascida em Amazonense aos 22 de março de

1958, profissão Aux. de Escritorio estado civil sol-

teira. dominiliaòa e residente nesta cidade, filha de

João Bezerra da Silva e de dona Djanira Souza da

Silva.

Se alguém souber de algum impedimento opo-

nha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser

afixado em lugar de costume e publicado pela im.-

prensa local.

Manaus, 24 de novembro de 1979

Mirandolina da Silva G. Rodrigues

Oficial

VENDE-SE

Vende-se uma máquina de lavar rouba

Brastemp, de um ciclo com Nota Fiscal no

valor de CrS 12.000,00 também um fogão elé-

trlco Troplcana com nota fiscal no valor de

CrS 5.000,00. Falar com Sr. Miguel, à rua

B-6 1427, Japlim II

RGENDfrfROnSSIONIIIS

Médicos. j

Pedlaírla.

DR HAMILTON MAIA CIDADE

MÉDICO PEDIATRA

CRM-868 — C.P.F. 027 155 202-63

CONSULTÓRIO: Rua Ferreira Fena, n.° 57

HORÁRIO: Das 16 às 18.30 Hs.

Telefones: 232-2745 e 232-3168 (Residência)

Ginecologia Obstetrícia^

DRA. MARIA DOROTHEIA R.

CARRIÇO DE AGUIAR

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Consultório: Edifício Alfredo Cunha, sala 29 —

Rua Saldanha Marinho, n.° 606. Telefone: 234-1484.

Residência: 234-7613 ou 234-9743. Consultas: de se-

gunda a sexta-feira, das 16 às 19 horas.

DR. EDILBERT SALOMAO

BRITO FILHO

C.P.F. 153885577 — Clínica Médica — Gastrc-

enterologia.

CONSULTÓRIO: Ed. Manaus Shopping Center

— Av. Eduardo Ribeiro 500/20, sala 512. HORA-

RIO: das 16.30 às 18,30 horas, de segunda e sexta

-feira.

Dra. Maria Leonor Coutinho dos Santos Brilhante

«Ginecologia — Cirurgia — CRM — 061 — Consultô»

rfo— Av. Eduardo Ribeiro n9 620 s/307. Edifício Cl-
'dado 

de Manaus —telefone: 232-6156 a partir das 15

fioraf.-

DRA LAIZE BERNIZ LEITE BRITO

C.P.F. 012.132.96?. — Ginecologia — Obstetri

cia — Pré-Natal — Partos — Esterilidade — Preven-

ção do Câncer — Mastologia — Residências de dois

anos no Instituto de Ginecologia da Universidade

Federal do Rio de Janeiro (RJ). Residência de um

lano no Serviço de Obstetrícia do Instituto Fernan-

des Figueira — Rio de Janeiro (RJ) .

Consultório: Edifício Manaus Shopping Center

Av. Eduardo Ribeiro, 500/20, sala 512. Horário:

18,30 às 19.30 horas.

DR. IVAN MENEGHINI

GINECOLOGIA — OBSTETRÍCIA — Pré-Natal

Partos — Prevenção do câncer na mulher — Dc-

enças da mama — Esterilidade. Estágio pós-gra-

duação (1 ano) no Instituto de Ginecologia da

Universidade Federal do Rio de Janeiro — GB.

CONSULTÓRIO: Av. Eduardo Ribeiro n.° 620

sala 325 — Ed Cidade de Manaus. Diariamente

das 16 às 19 horas.

RESIDÊNCIA: Rua Jonathas Pedrosa, 326-A.

Telefone: 232-0997.

Oínlca Geral.

DR. VINÍCIUS H GONÇALVES

MÉDICO — Inscrição no C.RM. - 102 — C.P.F.

000930252. — Rua Saldanha Marinho. 335-B, sala

8 — 1 
° 

andar — das 15 às 17 horas — de segunda

a sexta-feira.

DR. OSWALDO GESTA

CLÍNICA DE CHEK-UP e PREVENÇÃO DE

CÂNCER DA MULHER — Cirurgia em geral 
— Pré-

Natal — Fisioterapia — Raio X — Exames Prê-nup*

ciais. Tratamento da esterilidade feminina. — Aveni-

Ida Joaquim Nabuco, 396, esquina de Quintino Bo-

caiuva.

Oftalmologia.

DR ROBERTO GÕES MONTEIRO

C.P.F. 005147206

CLÍNICA DE OLHOS — Óculos — 
Operações 

—

Lentes de Contato — Glauco ma — Estrabismo e Or-

tõtica. Consultas com hora marcada de 9 às 10 e de

14 às 17 horas, diariamente. Endereço: Rua 10 dc

Julho, 93 — Apto. 102. Fone: 232-2077

DR. FRANCO DE SÁ

C.P.F. 000126022 — CREMEAM 002

Olhos — Ouvidos — Nariz — Garganta — Exa-

>ncs — Tratamentos — Operações — Óculos.

CONSULTÓRIO: Rua Henrique Martins, 185 —

sala 114 — Fone: 232-1029. Das 9,30 às 11 e das 15

às 17 horas.

RESIDÊNCIA: Rua Barroso, 293 — Fone:

232-1030.

DR. AVELINO PEREIRA

OCULISTA — 
C.R.M-AM 19

Receitas e óculos — Operações

CONSULTÓRIO: Rua Henrique Martins, 118 

1.® andar — Telefone.- 234-7077 — Manaus

m
: i

%¦

(Jrologia 
Venereologia_^

DR HIGINO CAETANO DA

SILVA FILHO

TRATAMENTO DAS VIAS URTNARIAS — Con-

sultório: Rua 10 de Julho, 142 — Telefones: 232-1023

e 232-2824 — Horários: das 9 às 11 e das 15 às 19

horas.

Dentistas

DR. FRANCISCO DE AZEVEDO BARBOSA

Cirurgião — Dentista

Edil- Policio Ao Coméicio

16.o Aod. — Sala 1609

Horário: Da SEGUNDA i SEXTA

dl 14:30 ás 18:b0 hs.

HOSPITAL GE!AL DE MÀHiOS

Da SEGUNDA à SÁBADO

dos 08:00 às 12:00 hs.

Tal. 2Ó2-1515 — Bamol 10

MOACIR G. ROSAS

CIRURGIÃO — DENTISTA — CRO-AM 024

Av.. Maués 1.333 — (Telefone 234-8473

DRA. MARIA NAZARETH CAN1ZO

BRASIL

CIRURGIA-DENTISTA — 
CRO 319

CONSULTÓRIO: AV. Eduardo Ribeiro, 639 —

Ed. Palácio do Comércio — 12.° cuidar — S/1201 —

TeL 232-7390

HORÁRIO De segunda a sexta? 8 às 12 e 14

21 hs. Aos sábados de 8 às 12 horas.

DR. FRANCISCO DE CARVALHO

CIRURGIÃO DENTISTA — CRO-AM n." 033

Rua gaiHanhft Marinho, 654 — Tèrreo-Centro

Telefone: 232-2228

Adviogados.
j

DR. JOSÉ PAIVA FILHO

e

EDSON ALMEIDA

CAUSAS CÍVEIS — CRIMINAIS — LEGISLA-

ÇAO TRABALHISTA — Escritório: Rua Marcílic

Dias, 164. Fones: 232-2247 e 232-5088

DR VINÍCIUS H. GONÇALVES

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA — Inscrição

O.A.B. — Seção do Amazonas, sob n.° 461 —

C.P.F. 000930252 Rua Saldanha Marinho, 335-B

Sala 8, l.° andar — das 15 ás 17 horas, de segunda

a sexta-feira.

HELENO MONTENEGRO

ADVOCACIA CIVIL — Comercia! — Trabalha

ta e Previdenciária.

Av. Eduardo Ribeiro, 020 — sala 219 — Ed. Ci

idade de Manaus.

Aonde você encontra

os 
profissionais

de Manaus

c

*

4

€

Prestigie 
o futebol

IABIO

BARÊ DE MANAUS

ZYH 285 _

Consulte a

AGENDA PROFISSIONAL

Onde você encontra os bons profissionais
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COTA

D'AGUA

As guos 
da baía do Rio Negro baixaram

de anteontem para ontem 3 centímetros. A

cota d'agua sobre o nível do mor estava on-

tem em 17 metros e 67 centímetros.
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MINISTRO DA MARINHA

DIA 17 EM MANAUS

No dia 17 de dezembro o Ministro dG

Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra

Maxim niano Eduardo da Silva Fonseca, es-

tará chegado em nossa capital juntamente

com a sua comitiva para uma visita de 24:00

horas qucndo fará diversas inaugurações em

organizações da Marinha em nosso Estado.

O Ministro Maximinlano Eduardo da Sil-

va Fonseca, diante de tantas inaugurações

que presidirá destaca-se o esquadrão de

helicoptero que trabalharão simultaneamen-

te com os Navios Patrulha Fluv al 
"Raposo

Tavares" e 
"Pedro 

Teixeira" .além da visita

que fará a todas organizações da Marinha

sediadas em nossa capital.

O ministro da Marinha vem acompanha

do de sua esposa e em sua comitiva vem o

Comandante Naval da Amazônia Almirante

José Calvente Aranda que também deverá

trazer a sua esposa.

DIRETOR DA JONASA VIAJA NA SEGUNDA

O empresário Joaquim Luiz da Fonseca

Neto diretor-geral do Grupo Jonasa em nos*

so Estado estará viajando na próxima se-

gunda feira com destino a Belem, Brasília e

São Paulo, aonde deverá tratar de importan

tes assuntos de interesses do grupo que di-

rige em nossa capital.

Joaquim Luiz da Fonseca Neto. deverá

retornar ao nosso Estado, na prox:ma quinta
feira trazendo o resultado deste trabalho

que vai realizar.

CAPITANIIA FISCALIZARÁ PRAIAS

Durante todo o dia de ontem e hoje a

Capitania dos Portos do Amazonas, f:sca-

lizará todas as praias que se localizam ao

redor de nossa cidade, o motivo desta fisco-

lização é co bir os abusos de determinados

proprietários de lanchas que ficam passean-

do com os seus barcos nas proximidades da

beira da praia onde se encontra os banhis-

tas, colocando em risco a vida de diversas

pessoas.

O Capitão dos Portos do Amazonas.

Comandante Paulo César de Aguiar Adrião.

pede aos proprietários destas lanchas 
que

procurem não se aproximar do local aonde

se encontra os banhistas pois se forem fra-

gados pela patrulha da Capitania o proprie*

tário terá a sua emborcacõo apreendida e

pagará pesadas multas pelo abuso.

SINDICATO CONVOCA ASSOCIADOS

O presidente do Sind jio da Empresa

O navio 
"Ondina" 

.está sendo esperado

em Manaus, dia 26. procedente de Santos,

oom carga geral.

de Navegação Fluvial do Estado do Amazo-

nas, empresário João Mendes da Fonseca

(Janjão), está convocando todos os seus as

sociados para tomarem parte da Assembléia

Geral que fará realizar no proximo dia 26 às

17:00 horas em sua sede localizada no Edi-

fício Antonio Simões.

Durante esta Assembléia Geral será

apresentado para os seus associados a pre-

visão orçamentaria para o exercício de 1980.

O presidente do sindicato, empresário João

Mendes da Fonseca, alerta aos associados

que não havendo numero legal na hora mar-

cada a reunião será transferida para às 18:00

horas quando será realizada com o número

de associados que estiver presente 
no se-

gundo horário.

TRAVESSIA DO RIO NEGRO

No início da próxima semana já estarão

abertas as inscrições para a Travessia do

Rio Negro Almirante Tamandaré, promovida

pela Capitania dos Portos do Amazonas.

Esta competição nadatória deverá con-

tnr com atletas de todo o Brasil, e dos me-

nores clubes como o Botafogo, Fluminense

e Flamengo do Rio de Janeiro, alem dos

atletas da Marinha que vem de todo o país.

Por outro lado os atletas amazonense»

já estão em treinamentos intensivos 
para

esta competição, como objetivo de ficarem

sempre nos primeiros lugares como acontece

todos os anos.

O navio 
"Amazônia", 

tem a sua chega-

da em nosso porto marcada 
para o dia 2.

procedente do Rio de Janeiro, com muita

carga geral.

O navio 
"Marcos 

de Souza Dantas", es-

tá sendo esperado em nosso 
porto dia 26.

de dezembro, transportando 
grande carrega-

mento de carga geral se'destacando entre

as tantas bastante 
generos para a quadra

natalina.

O navio 
"Gloria 

Peak", está sendo es-

perado em nossa cidade dia 30, deste mes.

procedente do Japão, conduzindo carga ge-
rol.

O navio 
"Heidelberg" 

.esperado em Ma-

naus. dia 15. procedente da Europa, com
muita carga 

geral, inclus ve generos alimen

ticios para a quadra nalina.

O navio 
"Tocantins", 

está sendo espe-

rodo em nosso porto dia 2 de dezembro, pro
cedente da Europa, com muita carga geral.

LIBRA

Posição dos Navios da

LIBRA — LINHAS BRASI-

LEIRAS DE NAVEGAÇÃO

NAVIO ONDINA

Chegando em Manaus dia
"05 

saindo dia06/10/79 para

Santos e Antonina

S/A, para os n.e^es de

Setembro e Outubro de

1.979

NAVIO RITA

Carregando em Maceió

110.000 sacos de açúcar

direto para Manaus, che-

«ando dia 20/10 e saindo

dia 10/11/79 dirqto para

Areia Bmnca.

6^T/ir/a

MANAUS EM BELÉM

Rua Saldanha Marinho 384

— cJtos — fones 234-6481 e

234-6984 Telex 0922586

Travessa Campos Sales 63

— 7° andar conjunto 701/

704 — fone 22-7247

0911317

G^mfia/vÂicL xfb Àtovegaçàr*-

NOVA PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

PPCN N/M 
"PEDRO 

TEIXEIRA" vmm 15

No porto em operações

Previsto Sair de Manaus dia 16.11.79

Destino: Vitória/Rio de Janeiro

PP CY N/M AMAZÔNIA vgm 18

Previsto Chegar em Manaus dia 27.11.79

Previsto Sair de Manaus dia 03.12."*9

Destino: Vitória/Rio de Janeiro

PPCS NYM 
"BOA 

ESPERANÇA"

Aouardando retorno do Longo Curso Dara

CABOTAGEM

RUA GUILHERME MOREIRA, 178

FONES — 234-5120 e 234-788*

r

VENDE-SE

«•

Uma maquina de escrever marca

Olympia" C/330 de espaço, em perfeito

estado de conservação.

Tratar na rua Guilherme Momeira 296 —

Sr. Jorge

Necessitamos de funcionários do sexo

masculino, para trabalharem no ramo de

vendas de tecidos. Exigimos experiência

comprovada.

Informações na rua Guilherme Moreira

— 296 — Sr. Jorge j

t

MISSA — CONVITE

3 ANOS

JOVELIANO PEREIRA DAS CHAGAS

(JULIAO)

Cléia Limongi das Chagas (esposa), Car-

los Alberto Limongi das Chagas, José Au-

gusto Limongi das Chagas (filhos), Irmãos,

sogra, cunhados, noras, netos e sobrinhos,

convidam aos demais parentes e amigos,

para assistirem a Santa Missa que mandarão

celebrar em sufrágio da Alma de seu ines-

quecível Chefe Joveliano Pereira das Cha-

gas (Julião), no dia 26 do corrente mês, (2?

feira) às 18,30 na Igreja de Santa Rita (Co-

choeirinha).

A Família agradece antecipadamente a

todos que comparecerem a este ato de Pie-

dade e Fé Cristã.

Requinte na decoração da sua casa ou escritório:

4 fabulosos Mapas Antigos

Reproduzidos em 6'cores de originais feitos a mão.

1 s

Agora você pode adquirir uma inédita e magnífica co-

leção de 4 Mapas Antigos, lançad i com esclusividade

compreendendo um Mapa-Mundi do Século XVII,

um mapa historico da America dc Norte e America do

Sul do Século XVIII, um da Europa e um da Afnca,

ambos do Século XVI. Cada .um mede 43 x 61 cm e.

além do belo colorido em 6 cores, contêm uma fasci-

nante resenha da época em que foram cartografados.

Sem duvida, eles vão dar aquele requinte à decoração

da sua casa ou escritório.

Estas gravuras não llic pareçam, também uma excelente sugestão para presente?
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ANO INTERNACIONAL

DA CRIANÇA

(Parlando 

ERmore

As mais belas cançOes Italianas 
j

reunidas neste LP da GTA I

LOKTAHQ PttOU OCCH» - SÉRGIO POUPO
— LUGITENCO

AMAM - JOHN POSTO
- mo aoNousro

HAIAU - UHBPrrO BALSAMQ

SMONE I

lOOlÜMTINBM AMCA — PHADCSTUM 462 I

TU, NBJLA MA VT1A — «DOMOHEZZI
— MTAPAVONE

^ pt IWMrtu Bttmurc

Ot

Uk

UM DISCO INESQUECÍVEL

43*

A VENDA TAMBflM BM K-7

4
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JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA 
Ctvtl

E DC ACIDENTES DO TRABALHO DA C1QJL

DC DC MANAUS 
— ESTADO DO AMAZONA!

EDITAL DE PRAÇA COM O PRAZO DC 0B

DIAS

O Doutor DANIEL FERREIRA 
oi

SILVA. Juiz d§ DlroHo da

Vara CIVal • da Acidenta» do f>%.

balho da Cldada da Manaut, Ci*

tal do Estado do Amazonas 
^

FAZ SABEÇ aos que o preser.te Edital

do Praça com o prazo de DEZ DIAS virem

ou dolo notícia tiveram, que no próximo dia

QUATRO HE DEZEMBRO DO COR&ENTF

ANO. às 10*00 horas na porta principal do

Palácio da Justiça, o porteiro dos auditórios

há de trazer à publico praça de venda e

tomataçáo o bem adiante transcrito, 
ponho»

rado nos autos de Processo de Execução 
(M-

ootecárfa) movida oor SOCILAR — CP£1>

TO IMOBILIÁRIO S/A., contra PÜCARoç)

WAGNER TAVARES e sua mulher IÉDA VIA-

NA TAVARES, seouinte:— UM APARTA-

MENTO no Edlficlo do Palácio do Comercio,

Ibcafizado no Décimo Quinto andar, sala

1.501, aituado nesta cidade, na Avenida

duardo Ribeiro, esquina da rua Vinte e 0ua-

tro de Maio, com uma área útil de 50,06 ma-

troa quadrados, devidamente inscrito sob rfi

5049, ás fls. 573 do Livro 2-R 1, do Cartório

do Sequndo Oficio do Registro de Imóvete

desta Comarca. Quem o bem acirfta xjutàr

arrematar, compareça ao locai dia e hora

acima designados, o qual será entregue •

quantia de HUM MILHÃO. TRINTA E orrv

MIL, DOZE CRUZEIROS E VINTE E TRÊS

CENTAVOS (CrS 1.038.0124»), como deter-

mina o artigo 6? da Lei n? 5,741/71. De que

para constar, lavrei o presente Edital que ee-

ri publicado e afixado na forma da Lei. De-

do e passado nesta Cidade de Manaus^ Ca-

pitai do Estado do Amazonas, aos 21 de no-

membro de 1979. Eu, EDNA MOUZINHO BAR-

tiETO, Escrlvfl o escrevi. (Assinado) 
— DA-

NIEL FERREIRA DA SILVA, Juiz de Direito

Confere com o original que vai devidamente

assinado.

Edna Mouzinho Barreto

EacrlvS

REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO AMAZONAS

COMARCA DE MANAUS'

MUNICÍPIO DEM ANNAUS

DISTRITO DE MANAUS

MIRANDOLINA DA SILVA G. RODRIGUES

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se e apr^sez-

taram cs documentos exigidos pelo art. 180, r 
0

I, II, IV d1 Código Civil: — AUGUSTO CÉSAR

SOARES DE CLIVEÍRA e doía MARIA DO PERPE

TUO SOCORRO BÜTEL TAVARES sendo, o pre-

tendente: nascido em Amazonense aos 15 de setea-

bro de 1957, profissão Estudante estado civil so:ítú-

ro, d">micil:ado e residente nesta cidade filho d?

Gentil Gulhereme de Oliveira e de dona Céba Soa-

re® de Oliveira e a pretendente: nascida em Ama-

zcnense estado civil solteira, domiciliada e res.den-

te nesta cidade, filha de Onofre Pimentel lava^es

0 de dona Rita Bútel Tavares .

Se alguém souber de algum impedimento

ríha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
-ei

afixado em lugar de costume e publicado

prensa local.

Manaus, 24 oe novembro de 1979

Miranlolma da Silva Godirdio Rodrigues

Oficial

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO AMAZONAS

COMARCA DE MANAUS

MUNICÍPIO DEM ANNAUS

DISTRITO DE MANAUS

MiranjOi *u Ua S Iva Gocnnho Rodr ?;ueí.

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se e apn?,eD^

taram os documentos rttigidos pelo artigo

I, II, IV, do Código Civil: — MANOEL SlMÃc

FERNANDES e dona MARIA DE NAZARÉ 
MA*

QUES 1>E StiXAS sendo, d pretendente 
nascido

Estado do Amazonas aos 22 de agosto de 1&28 pr<y

fissão Operáno estado civil soltero domciliadc

residente nesta cidade Presidente Kenie<iy " 
c 

^

filho de Manoel Escala Fernanoes (falecido1 
e

dona Albina Simào Rezende lfalecida> e a PreW"'

dente: nascida no Esta cio dc Amazonas aos 1 ^

membro de 1958, profissão do lar estado civil sol**

r&! domiciliada e residente nesta cdade

iKennedy n.9 221, filha de José Souza d»

^falecido) e de dena Franc sca Marques de

^es (falecida).

Se alguém souber d« algum impedün®"10

nha-o na forma da Lei. Lavro 
"» 

prese^e 
p^r®

afixado em lugar de costume e publicado

prensa local.

Manaus, 23 de novembro de 19'9

Mirandolina da Silva Godinho Rodngu*s

Oficial

s#

S*u problema é SAUNA?

- Consulte a

AGENDA PROFISSIONAL

S

El

¦i

Diversas
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NOVA PROGRAMACAO DE NAVIOS

PPCN N/M 
"PEDRO 

TEIXEIRA" vmm 15

No porto em operagoes

Previsto Salr de Manaus dia 16.11.79

Destino: Vit6ria/Rlo de Janeiro

PP CY N/M AMAZONIA vgm 18

Previsto Chegar em Manaus dia 27.11.79

Previsto Sair de Manaus dia 03.12."*9

Destino: Vit6ria/Rio de Janeiro

PPCS NYM 
"BOA 

ESPERANQA"

Aouardando retorno do Longo Curso Dara

OABOTAGEM

RUA GUILHERME MOREIRA, 1781

FONES — 234-5120 e 234-788*

— 
'
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MISSA — CONVITE

3 ANOS

JOVELIANO PEREIRA DAS CHAGAS

(JULIAO)

Cleia Limongi das Chagas (esposa), Car¬

los Alberto Limongi das Chagas, Jos£ Au¬

gusta Limongi das Chagas (filhos), Irmaos,

sogra, cunhados, noras, netos e sobrinhos,

convidam aos demais parentes e amigos,

para assistirem a Santa Missa que mandardo

celebrar em sufr£gio da Alma de seu ines-

quecfvel Chefe Joveliano Perelra das Cha¬

gas (Juliao), no dia 26 do corrente m6s, (2?

feira) £s 18,30 na Igreja de Santa Rita (Co-

choeirinha).

A Famllia agradece antecipadamente a

todos que comparecerem a este ato de Pie-

dade e F6 Crista.

X WMdu S^murc

Uk.
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INOCOOP-AM.

INSTITUTO DE ORIENTAÇAO 
DAS

COOPERATIVAS HABITACIONAIS

DO ESTADO DO AMAZONAS

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Na forma do artigo 18 dos Estatutos, fl-

cam os senhores associados, 
convocados

para 
a Assembléia Geral Ordinária a reali-

zar-se na séde do Instituto, na rua Lauro Ca-

valcante n.9 250, nesta Capital, no dia 11 de

'f 

dezembro de 1979, às 16 
horas, em 

primeira

j 

convocação, com a 
presença de dois terços;

ou as 17 horas, em segunda convocação,

com a 
presença de metade mais um; e, às

18 horas, em terceira e última convocação,

com qualquer número, 
para deliberarem so-

bre a seguinte Ordem do Dia:

I 
— 

Eleição do Conselho de Adminis-

tração;

II 
— 

Assuntos diversos.

Manaus, 25 de novembro de 1979.

a) RAIMUNDO GOMES DE ARAÚJO

PARENTE

Presidente do Conselho de Administração

INOCOOP-AM.

INSTITUTO DE ORIENTAÇAO AS

COOPERATIVAS HABITACIONAIS NO

ESTADO DD AMAZONAS

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Na forma do art. 18 dos Estatutos, ficam

os senhores associados convocados 
para 

a

Assembléia Geral Ordinária a realizar-se na

sede do Instituto, na Rua Lauro Cavalcante,

n° 250, nesta Capitai, no dia 11 de dezem-

bro de 1979, às 16 hs. em 
primeira 

convoca

ção, 
com a 

presença 
de 2/3; ou às 17 hs, em

segunda convocação, com a 
presença 

de

metade mais um; e, às 18 hs, em terceira e

última convocação, com qualquer 
número,

para deliberarem sobre a seguinte Ordem do

Dia:

I — 
Eleição do Conselho de Adminis-

tração;

II 
— 

Assuntos diversos.

*

Manaus, 25 de novembro de 1979.

RAIMUNDO GOMES DE ARAÚJO PARENTE

Presidente do Conselho de Administração ,
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AGENDA PROFISSIONAL

Onde você «ncontia os bom profissionais
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Caixa postal

Endereço telegráfico

Ano de Fundação

Código de

postal

Telex

Cidade ou Capital

Filiais

Número de inscrição estadual ou

municipal

Número do Cadastro Geral de

Contribuinte (CGC)

10) Capital registrado

11) Nome dos sócios ou diretores

Linha completa dos artigos fabricados,

Produtos exportados

Produtos importados

Comércio por conta própria,

agenciamento ou representação

12!)

13)

14)

15)

Tudo isto

classificado por

Estados, por ordem

alfabética de firmas

(seção de firmas) e ordem

alfabética de produtos

(seção de atividades)

V. encontrará também nos três volumes do CADASTRO DELTA,. todos os Bancos Comerciais e de
Investimentos, Financeiras, etc.. Transportadoras, Cias. de Seguros, Planejamentos e Assessorias, etc.,
além de uma seção especial de Turismo, com dados históricos e estatísticos sobre a vida econômica e
administrativa de cada Estado da Federação do Brasil.

Al

Quer dizer que V. encontrará, pelo menos, mais de 15 informações de grande
utilidade sobre a composição social e estrutural de cada firma pesquisada.

BEISIV DO BRASIL EDITORES LTDA.

E»«r.: R. BR. DB ITAPETININGA, JSS - 7* - CJ. 705 - FONE: 35-5769 - CEP: 01042 - SAO PAULO
Rc4*clo: R. VENANCIO AIRES, 308 - V. POMPtIA - FONE: 62-3324 - CEP: 05024 - SAO PAULO

C OC : 61.432.(78/0001-90 - liucr. Kit: 101.«SI.78? - Inacr Mun : 1.014.483-0

Representante em Manaus

EIFFEL RAMOS COELHO

Rua Henrique Martins, 445 
- 

Casa 5

^ 
j. SANTOS, BATATELl

& CIA. LTDA.

TINTAS IPIRANGA

ARTIGOS SANITÁRIOS 
— MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

|t LUSTRES E MATERIAIS ELÉTRICOS

ARTIGOS PARA PRESENTES. NACIONAIS E IMPORTADOS

CUTELARIA E FERRAGENS EM GERAL

Rua Marechal Deodoro, 
*32/34

TELEFONES: 232-7200 e 232-3160

END. TELEGRÁFICO: AVANTE

MANAUS — AMAZONAS 
— BRASIL

— Evitando a derrubada de árvores, 
que 

só pode ser fetia em casos especiais, estaremos partia

pando da defesa do meio ambiente e da melhoria da condição humana.
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J. A. CASTRO a CIA.

CiMENTO ZEBÚ

ÀYIS0

CASTRO & CIA., avisa a seus cli-

para melhor atendimento está

J. A

•emes

com estoque ae cimento para entregas pe-

quenas em seu Departamento de Vendas, à

Rua Lobo D'Afmada c/24 de Maio. Na opor-

tunidade agradece a preferência.

ORQUÍDEA

MODAS 
LTDA.

Praça Heliodoro Balbi, 122

telefone — 232-7089

ARTIGOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS

Recebemos lindos vestidos. MODA HOUSSE

estilo CAMISOLA

Lindíssimos VESTIDOS PARA NOIVAS

(Recebemos coleções novas mensalmente)

• ••••••••

Malhas para YOGA, GINÁSTICA e

NATAÇÃO para adultos e crianças

Colantes e blusas de LYCRA

Bijouterias nacionais e estrangeiras

Cartões de visita em madeira

Blusas Cachariel, malha estompadinha,

pantalonas, jaquetas e grande moda atual

Variados sortimentos de SOUVENIRS

nacionais e estiengeiros, para presentes

Roupa esports para homens

Jornal é cultura

*

RUA LOBO r/ai MADA. 322 FONES: 232-0901 e 232-3880

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO AMAZONAS

COMARCA DE MANAUS

MUNICÍPIO DE MANAUS

DISTRITO DE MANAUS

MIRANDOLINA DA SILVA G. RODRIGUES

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais

EDITAL>DE PROCLAMAS

Faço saber que pretenaem casar-se e aprescr.-

taram os docuemntos exigidos pelo artigo 180 n.Ç

l, II, IV do Cochgo Civil: — OSÈAS XAVIER GO-

MES e ELI AN A ALVES SOARES sendo, o preten-

dente: nasciao no Estado do Amazonas aos 31 de

outubro de 1951. profissão Emprensor estado civil

solteiro, domiciliado e residente á Rixa Manoel Ur-

bano n.? 4ot> — L-üuj anoos, í.Aia oe Abe: • .'lauas

Gomes e de dona Lucila Xavier Gomes e a preten-

tdente: nascida no Estado do Amazonas aos 07 de

janeiro de 1956, profissão Classiíicadora estado 
-ei-

vil solteira, domiciliada residente no endereço su-

pracitado, filha de Lazaro Menezes Soares e de

dona Aglaia Alves Soares.

Se alguém souber de algum impedimento, opo-

nha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser

afixado em lugar de costume e publicalo pela •m-

prensa local.

Manaus, 17 de novembro de 1979

Mirandolina da Silva Godinho Rodrigues

Oficial

REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO AMAZONAS

COMARCA DE MANAUS
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DISTRITO DE MANAUS

MIRANDOLINA DA SILVA G. RODRIGUES

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem ca.sar-se e apresen-

taram os documentos exigidos pelo artigo 180 n.?

I, II, IV do Código Civil: — NEUDO CORTES DA

SILVA e dona HILDA SOUZA DE ANDRADE sen-

do. o pretendente: nascido em Amazonense aos 24

de outubro de 1945, profissão Serralheiro estado ci-

vil solteiro, domiciliado e residente nesta cidade

rua Amazonas n.? 128, filho de Severino Corrêa da

Silva e de dona Iracy Cortêz da Silva e a preten-

dente nascida em Amazonense aos 23 de março

ide 1053, profissão do lar estado civil solteira, do-

miciliada e residente nesta cidade rua Amazonas n.®

128, filha de Antoleano Pereira de Andrade e de

dona Iracy Silva de Andrade

Se alguém souber de algum impedimento opo-

riha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser

afixado em lugao de costume e publicado pela im-

prensa local.

Manaus, 24 de novembro de 1979

Mirandolina da Silva Godinho Rodrigues

Oficial
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SEU 
TALÃO 

VALE UMA FORTUNA

EXIJA A NOTA FISCAL

ALÉM DE CONCORRER, AJUDE O GOVERNO A FAZER

CONCORRA A

Cr8 280 Mil

SECRETARIA DA FAZENDA

JOSÉ UNDOSO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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MANAUS 
— Domingo, 25 de novembro de 1979
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SEGUNDO cai>ÊRNo

NA ACADEMIA DE LETRAS

Paulo Pinto Nery

motiva sua imortalidade

Edson Almeida

(dos Diários Associados)
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Paulo Nerv. o novel acadêmico

Firmando suas gloriosas tradições, procu-

rando situar o Amazonas no alto conceito que

ocupa, desde os seus primórdios no venturoso

01 de janeiro de 1918, nossa sexagenária Aca-

demia de Letras abriu as portas de seu Templo

do Saber, em a noite de segunda-feira, recém

passada, para receber, em seu círculo cultural,

o eminente professor Dr. PAULO PINTO NERY,

festejado educador e bravo político que, desde

o seu tempo de ginasiano, vem destacando esta

terra que lhe serviu de berço, com o primado

de sua Inteligência, com o serviço da qual tem

sustentado o vulto de sua origem que permane-

ce frutificando homens de talentos indesmentl-

veis e deles saindo Governadores de expressi-

vas aDtidões no comando da cousa pública.

Conhecedor dos mistérios que dirigem as

mentes, deu. à sua, ação prática de separar o

melhor e colhêr mais abundante luz com explí-

cação da sabedoria aue leva ao êxito; e, no seu

coração, Imprimir a beleza dos nobres senti-

mentos da paz e do amor.

A premiacão de vida escolar (Ginásio e

faculdade) sequiu-se sua brilhante carreira no

maaistério político, com a mais rutilante proje-

ção ao lado de verdadeiros líderes, nas déca-

das nassadas. quando se caracterizou nos em-

bates legislativos, defendendo os altos inferes-

ses do povo e do Estado, um deles a criação

da Companhia de Eletricidade de Manaus, que

foi uma das suas qrandes vitórias na Câmara

Federal, inclusive um elenco enorme de ativi-

dades, além de publicar obras de alcance só-

cio-iurídico aue se têm somado às suas mara-

fonas intelectuais.

Devido a esses atrativos de sua personali-

dade, seu nome viu-se eleito, pela unanímida-

de dos pares daquele siloqeu, para ocupar a

poltrona n? 5 (cinco) que tem como patrono o

saudoso jurista dr. Francisco Pedro de Araújo

Filho, consumado homem de letras, que atinqiu

as marcas extremamante ambiciosas da cultu-

ra íurídica. de seu tempo, assinalando os mais

altos índices aue dimensionaram sua capacfda-

de no terreno do Direito, como desassombrado

advoaado. culto e experiente nas lides forenses.

Abertos os trabalhos, o salão de Perícles

de Moraes reolefo de distinto auditório, e com-

posta a mesa. de ilustres personalidades, o

presidente, acadêmico Mario Yoiranaa Montei-

ro. disse do fim a aue se propunha tão auqus-

Ia reunião, passando a traçar perfis da vida do

dr. Paulo Pfnto Nerv. em tóda sua plenitudo de

cidadão e da sua Importância nos caminhos

sociais por ele palmiíhados. dos auais tem si-

do um dos seus vivos testemunhos, posto que

vieram iuntos na mesma fornada de trabalho,

civismo e dedicacão ã cultura e ao saber, auan-

do ambos começaram a amadurecer nas lutas

do dla-a-dia. sem mentalidade hostil, até che-

garem, àquela noite, na maior alegria, vê-lo re-

cebido no calor daauelas homenaaens. e. dal

a instantes, envergar o seu florido fardão e sen-

tar-se na poltrona 
da imortalidade.

Uma comissão composta de três acadê-

micos. Incumbiu-se de conduzir o recipiendário

à tribuna, da altura da qual a assistência hon-

rou-se em ouvi-lo, em fecundante discurso, ex-

temando a oportunidade de valorizar o empe-

nho com que fôra distinguido em ajuntar-se

àqueles que solicitaram o seu concurso frater-

no, naquela Casa, onde o saber era e é o pri-

meiro fator de consagração à idéia e à palavra,

numa ordem que exige os primeiros 
labores no

conceito humanístico e estriba-se nos es-

plendores 
do espírito, em cuja fonte, sob

os alvítres generosos 
da inspiração, bebera to-

dos os ensinamentos no curso da História, com

a avidez de quem se desendenta de estudos,

observações e pesquisas.

Passando a discorrer sobre o seu patrono

fê-lo com rara felicidade, colocando-o entre os

maiores cultores do Direito, revivendo seu es-

tilo que exuberava de aprimoramento talentoso,

quer como advogado, quer como orador, quali-

dades excepcionais que o levaram à admiração

total de seus contemporâneos e que através-

sou o tempo até nossos dias, tornando-o uma

figura respeitável no cenário iurídico do país

e, no Amazonas, seu comportamento vertical

nas disputas dentro dos autos e das provas,

fê-lo aranqear a admiração, o respeito e o aca-

tamento. de tal estatura, oue, hoie. diante das

gerações amazonenses, ele se constitui num

símbolo eterno, não só aos seus conterrâneos,

pernambucanos, como a todos quanto têm sua

lembrança auerída oravada na História do A-

mazonas. que eíe ajudou a escrever.

Encerrada a vibrante oração do dr. Paulo

Pinto Nery. foi à Tribuna o acadêmico Ovama

César Ituassú da Silva, para o qual as aten-

ções não foram menores, vez que igual titã do

verho, tivera a missão de saudar e dar, assim,

as boas vindas àque'e que. também, fóra seu

colega nos primeiros estudos fundamentais e,

deoois, reencontraram-se na Fac t Idade de Dl-

reito. como catedráticos, ensinando a mocida-

de estudiosa de nossa terra.

Foram orações que se rivalizaram no afft

de tornar aaueia tertúlia de inteligência, no

mais rico e perfumado panorama de cultura e

de personalidade humana, no seu mais alto

sentido, tanto assim que suas palavras tradu-

ziam a mesma revelação aurida no Direito,

diante do qual, 
— todos sentiram — ambos

são mestres.

Caminhavam as horas e a noite tornava-se

peauena, pois ninguém oueria perder os mfnu-

tos aue se escovam céleres, ante a admira-

ção das palavras carinhosas com aue o acadê-

mico Ovama César Ituassú da Silva saudava o

seu eminente companheiro, repetindo a afirma-

ção 
de aue a intelioência é como a educação,

— vibra em todo o luqar, onde homens do mes-

mo saber se encontraram pára render justifica-

tivo preito em orações à Cultura.

Foi o que todos assistiram naquela noite,

na Academia Amazonense de Letras, onde oa

seus componentes amam-se pelos laços do

espírito.

O acadêmico

Oyama Ituassú,
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As mais belas canções Italianas

reunidas neste LP da GTA

fen

LOMTAMO DAGLJ OCCM — SÉRGIO DUUGO

VEMtAL VEXMAI - LUGI TtKCO

COMMCMMO AMAM - X—i POSTO»

CONCNGNATO — fWEU BOWGUSTO

NATAL! - IMUTTO BALSAMO

nove - DOMEMCO MOUUGNO

ZMGAJM - BOMY SOLO

HCSmO - FRANCO 9M0IC

fXN.CE TOMA AMCA - PRAEfCSTUM 452

M i t CINDO DO. MOCUOWE — MMA

III NE1XA MIA VITA - VWSS A DOM GHEZZ)

COME TE NOH CE NCMUNO - PHA PAVOM
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UM DISCO INESQUECÍVEL

ãífo

A VENDA TAMBÉM EM K 7
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-£^Não esqueça

"Natal 

dos Pobres

Envie dinheiro, roupas, gêneros alimefi-

tfoios. brinquedos e etc. poro a Paróquia de

São Sebastião à Ruo 10 de Julho, 567; ou

chame o coordenador Frei Vaíério pelo tele-

fone 232-4572. Já está d venda na mesmo

Paróquia, os ingressos poro a NOITADA DE

ARTE no Teatro Amazonas e um fMme de fie*

cão-cientffioa no Cinema 2. Não esqueça o

Notai dos Pobres, uma intetativo tradicional

de Frei Valério e Poróauia de São Sebastião.

1 

COLUNA ClENTIFICA

REMEDI0S

que, 

de fato, nos remediam....

Prof. Dr. M.B. Ucs, Titular da Universi-

dade do Amazonas. Membro da Acade-

mia Nacional de Farmácia e da Amazo

nense de Letras.

Alguns anos atraz (29.05.77) publicávamos

no Jornal do Comércio a COLUNA: PROTEÍNAS

DA INTERFERÊNCIA INTERFERONA. Ali, déva-

mos conhecimento, aos que dele necessitavam

(os nossos alunos, principalmente) de um. feito

ocorrido uns vinte e tantos anos atraz num Ia

boratório inglês: o 
"National 

Institute of Medi

cal Research* de Londres. Dissemos ainda, na

COLUNA referida, como nos veio parar às mãos

fotocópia dos 
"Proceedings" 

(ver vocabulário)

contendo a comunicacSo direta dos seus desço-

bridores: ISAACS. Alick e LINDEMANN. Jean.

este agora trabalhando em Zurlch. Suissa. Tam-

bém. naquela COLUNA, nos referimos à 
"inter

ferência virótica* fáto que induziu os pesquisa

dores citados a estudarem o problema. O final

da COLUNA aue escrevemos em 19T7 dizia as-

sim: 
"Por 

tudo Isto a3 
"proteínas 

interferenci

ais" ou a 
"Interferona" 

constituem substâncias

altamente especificas e potentlssimas inhihido-

ras da multiplicação virótica. Aguardemos pois.

para breve, sua introdução vencedora em nosso

arsenal farmacêutico". Isto felizmente está ocor

rendo agora, em 1979. é este o motivo desta

COLUNA dominaueira voltar a tratar do assunto:

PROTEÍNAS DA INTERFERENCIA À sua ativida-

de inhibidora das infecções viróticas a Interfero

na acrescentou outra também, igualmente inte-

ressante: pode curar certas formas de tumores

malignos e controlar infecções pois. os doen-

tes cancerosos têm seu sistema imunolóaico di"

minutdo ou mesmo suprimido, especialmente,

pelos remédios usados no seu tratamento E a

única cura para a Hepatite vlral ou B. doença

esta que podn ser crônica (ver vocabulário). Es

te mesmo uso pode ser dispensado em pessoas

que sofrendo transplantes tiveram que reduzir

sua aptidão imunolóaica afim de evitar a rejei

ção. Mas (há sempre um em tudo), as quatida-

des de Interferona de que dispomos não deixam

muita margem para tratar os milhares de pes-

soas que necessitam do remédio. Esta falta de

Interferona, em quantidade, tem feito com que

as pesquisas não caminhem com a velocidade

que deveriam ter. Em sequlda veremos que a

produção de mais proteína de interferência é

uma das metas atuais dos pesquisadores. Embo-

ra todas as células dos mamíferos produzam es-

ta proteína quando apropriadamente estimula-

das (ou infectadas oor virus) ho|e. se reconne-

ce que a Interferona n§o 6 toda Iqual. Há. pelo

menos, nos humanos, três tipos de Interferona:

a dos glóbulos brancos (leucócitos) descoberta

por VILCEK. Jan e HAVELL, Edward. aquele de
"New 

York University School of Medicine" e ês

te último do 
"Tridau 

Institute* situado no lago

Saramac, Nova Iorque; a dos fibroblastos (ver

vocabulário' descoberto pelo 
"engenheiro 

bio

lógico" (ver vocabulário) LEVINE. David W. do

M.I.T. (ver vocabulário) e a dos Linfócitos T ou

Interferona imunitária ainda não empregada em

terapia (ver vocabulário).

De Inicio ou seja quando dos trabalhos dos

inqlêses pioneiros. ISAACS e LINDEMANN. a

molécula da Interferona era tida como simples

proteína com um P.M. (ver vocabulário) igual a

63.000. Hoje. se sabe que não são proteínas pu

ras mas. qlicoproteinas ou seia proteinas con-

tendo Hldratos de carbono (ver vocabulário)

que. para muitos dos pesquisadores, são os

seus contaminantes antlgênicos. Seu P.M. ficou

mais baixo do encontrado por ISAACS-LINDE-

MANN e se localiza entre 15.000 e 20 000 Ca

mo já afirmamos linhas acima, os pesquisadores

de vários países, se dedicam atualmente è pro-

cura de um caminho que os leve a aumentar 3

produção da maravilhosa proteína uma vez que.

as células que detém o siqllo de fabricacão (até

aaora) não produzem senão ínfimas quantidades

dela. O finlandês CANTELL. Kari. dos Laborató-

rios Centrais de Saúde Pública, de Helsinki. de-

«envolveu um método para obtê-la partindo da

separaçao oas varias celulaa tiguraua# 00

yue piaainaiereae Iver vocaouianoj. twu.w

aa proteína utilizada, no mundo, provbin uos cs

torço» de CANltLL. 40 biinoes de unidades do

remédio da Cruz vermelha Hnianoeaa toraxn

adquiridas pela A.C.S. (ver vocabulário). A 00

tra tome produtora de Interterona e americana

t a do engenheirabilologo" do M.I.T. LFVINt.

bavid W. que, como já dissemos linhas acima

obtém a Interferona tibrobiastica. Este biólogo

engenheiro aproveita todos os prepucios das cir

cunsicões dos meninos pouco tempo depois de

nascidos. Felizmente já se obteve um utilizar

para os restos das exesões do prepucio .. Este

tecido é rico em fibroblastos e por sua vez. oor

tadores de grande quantidade da interterona

Muitos Laboratorios já estão procurando 
usar

método de LfcVlNE. Assim, não rest.i duvida,

custo da Intertererona deverá baixar muito. Mes

mo assim, se estima que o tratamento dt. um

canceroso custará alguns milhares de dólares.

Fóra estes dois métodos existe o de se co

locar em u a bactéria o gêne produtor da Inter

ferona o que se chama: induzir a bactéria a pro

duzir a proteína referida. Este é promissor

Atualmente se conhece perfeitamente a Io

calização no cromosoma (ver vocabulário) do

gene produtor da Interferona. Inicialmente os

trabalhos de TAN HWEE. Yin da Universidade

americana de Calgary e RUDDLE. Frank da a e

informaram que os cromosomas 2 e 5 eram os

que conduziam o gêne Segundo estes o 5 pro

duz a estrutura e o 2 se incumbe da produção.

Posteriormente o inglês MORSER. John do La

boratório Derrlck Burfc»» na Universidade de

Warwick. Inglaterra, localizou o gêne da Inter

ferona do fibroblasto no cromosoma 9. O que é

evidente segundo os geneticistas. é que há um

só gêne interferogênico e diversas células dife

rentes que produzem os três tio<^ desta orotei-

na. A questão qenétlca da atividade anti virai da

Interferona é muito mais conhecida Seoundo

TAN e RUDDLE. é no cromosoma 21 oue vai o

gêne para os receptores celulares (membranas)

da proteina interferencial (ver vocabulário).

Não se deve esquecer que a Interferona é

um remédio 
"especie-especffico" 

ou seja oue a

proteina produzida por animais não tem efeito

curativo alqum para nós homens. Somente a In-

terferona humana é que pode aqlr. como reme-

dio em nossa estrutura Por que estamos tão in-

teressados na Interferona? Afóra a sua imediata

indicacão como anti viral esta proteina tem se

mostrado eficiente na medicina dos cânceres.

E bom oue não nos esqueçamos oue certos vi-

rus (ver vccabuláriol nos causam tumores malíg-

nos. U'a medicacão anti vlral oue aoe assim,

porque dificulta ou impede a multiplicação viral

deve ser útil no evitar dos cânceres porque a

multiplicação destes é semelhante à daqueles

e, além. como o sustar de certas condições imu

nológicas o é. Linhas atraz informamos do eus-

to deste poiipeptidio (ver vocabulário) o que é

um limite para seu uso corrente maximé. quan
do,- 800,000 unidades de Interferona (ver voca

bulário) apenas podem retardar a in'ecçáo gri

pai (pelo virus da gripe). O conhecimento de si.a

atividade anti oncogênica (ver vocabulário) da

ta de 1980. O francês GRESSER. lon, do 
"Insti

tut de Recherches Scientifiques sur 'e Câncer",

em Villejuif foi o pioneiro nos testes desta ati-

vidade interferónica em cânceres de animais de
laboratório. Com relação aos cânceres humanos

hoje. se informa que à Interferona respondem

bem: o sarcoma ósseo, mieloma múdtiplo. me-

lanomas. câncer da mama, leucemias e lirrfo
mas. Nos sarcomas ósseos, tumor dos mais vi"

rulentos STRANDFR. Hans do Hospital Karolins-

ka de Estocolmo (Suécia) mostrou oue a mlnis-

trarão da Interferoha se traduz nelo Drolonoa-
mento da vida dos pacientes. Este mesmo pes

quizador anlicou a proteina interferencial om

C8SOS da chamada moléstia de Hodakin (ver vo-
sabulário) com resultados semelhantes. O ame*

ricano MERIGAN Thomas. da 
"Stanford 

Univer
sitv School of Medicine*, o mesmo que ronse-

guiu curar com Interferona fnfecões citomeqáli-
cas (ver vocabulário) em recem-natos. dirnos

além, que a proteína em questão Xt.u bor^
sultados em outros lintomas lora 0 doer^I
mencionada O câncer da pele cham0O0 ^
ma. segundo HOHOSZEWICKS, Ju, Z^rtf
William, e, HOLYOKE. fidw<jrd do 

"Ros*»;

Memorial Institue" de Buttaicr (Estado* y VJli
tem uma regressão significativa cv- 8 r , ,t

tração de Interferona fibroblástica Este-
mos pesquisadores também, refere ern ^
publicações, o tratamento com êx>'o r.

tasías (ver vocabulário) em doente» c
da mama Regressões parciais d*v< •• 

y.
tumor já foram obtidas por GUTTF^x/s>,

do 
"Hospital 

M D Anderson" do Inst^

Tumor em Houston Leucemias ^ Ai.
anças foram tratadas com sucesso po» hm ^
Norwood do 

'Wadley 
Institute of Mo e-_u> Me

dicine' em Dallas (Estados Unidos) Etc Etc o
que não resta dúvida é que estamos >

fatos bem auspiciosos Como age a inti rema

contra os cânceres7 Esta proteína rnubt ,w
vocabulário) como já dissemos a n

celular. Por outro lado exalta as cond"-,ões

nológicas o que é importante para a

dos tumores malignos Ainda que se -ão 
Ar.t

nha uma regressão da tumoração sor er .

tauracão imuncrlógica qarantirá acs taciemw
cancerosos de uma infecção intercorrenr» % Se«n
pre nefasta Há remédios pois, 

"que 
de *a»

nos remediam Vaie pois, ainda hoje, o Oizer m
pocratico: Vis Meoicatnx Naturae o,
cura e a Natureza ja que a Interterona é un prtr
dutu* curòcivo aas oossas próprias c^i

vocabulakjo

PKOCtíXíiNCjS — Mjiuuu, Reiatorv, da,
de Associações etc

FIBROBLASTOS - do lati»; flbra e í0 ^blastos — germe Ceiuia do tecido ajr.jMivt, VJt
deve formar o tecxfc f.broso
M I T. — MassacbuKeta Institute of Te-.fcnuogj
— Um dos maiores Institutos tcnológicce dos U-
lad06 Unidos

1XRAPIA ao grego therapeia — Traauntniot dü
enferm dades

P M — Pêso molecular ou seta péso a» nv,t<u.
àe uma substância tomado em comparação caa
o do átomo do Ox.gêwc que 6 16 00
PLASMAfERÊSE — Método dt s«paraç4c aos
constituintes do sangue pela ceninfugaçâo 0t
leucócitos formam entA^ o que os amercaaoe
chamam de "buffy" 

ou seja uma camada fina que
se sobrepõe ás h ema tias quajido se centrifuga
Por isso é fac l de separar Contém todos os ele-
Wentos da léne branca ou teucocitArs
A. C S — American Câncer Society Esta asso-
Ciaçic orçamentou este ano, CrS 2 00C OOC som
milhões cte dólares) para a compra da Interferona
Esta se destina somente as pesquisas r»n:<-ac sote*
o tratamento doe cânceres

CROMOòO&iA — Segmento de cromatiria nuciew
onde se encontram os gènes
RtCEPlOftES — da memorima celular Para ;ce
qualquer substância, remeOio ou nao poasõ preeur
© agir oa ceiuia é necessan<> que a memfcoraaa
<3«sta possua uma porta que se chama moiecuia
receptora Sem isto, nada poderá ag.r ceimanuenk?
falando

VIRUS — Orgar.smo ultramicroscopaco que rAo

pode viver sem parasitar organizações vivas com-

pletas ia que ele nà<j o é.

POLIPEPTIDIO — Em Química se etiama tirrva 30-
lécuia constituída pela reumÃo de outras que *
chamam pepticfios. Estes são formades por
reumáo de ácidos acusados

CITOMECAUCAS — ou C. M V. Virus do Upo
herpes Causa sempre anormais pois, 3% a>.
feçoes mtra-uteimas se devem a eote vírus Os
cem-nasci d 06 se apresentam com deficiência meu-
tal já que ele se implanta no Sistema Nervoso Ce^
trai £ um dos vírus chamados latentes ou 6*^è

permanecem nos infectados por toda a sua v-da
HODGK1N — Doença etesenta pelo médico íagtè*
Thomas Hodgktn. Também c4iamada p>ela medic
** de Granulomatase Maligna AoenomegáJca

Até agora nio tirfca remédio. Uma ferma de Leure-
mia.

INHIBE — De inhibiçâo. parada da multipiicaç&c
celular no caso)

oor onde andará

aesposa de uh nédko?

0 TODO 
PODGtOSO

> 

AV1S0

Darcy de Oliveira Alves, 
— inscrição

Estadual n? 041527836, residente no Beco

Ajuricaba, n9 87 — Centro, em Manaus, av«-

sa que foi estraviado seu Caitão de Ins^

ção Estadual, da Secretaria da Fazendo

a 
preservação 

do meio ambiente 
e 
^

necessidade de todos aqueles que buscam o w-

estar de sua pessoa, da sua família, da sua co^.

dade e do seu país, portanto é necessário que 
too^

aceitem a integração de cada um

D

um

DEl

4i

-^.Nao esqueca

"Natal 

dos Pobres

Envie cttnhe*to. foupas. gfineros olimeri-

tfcios. brinquedos e etc. poro a Par6quio db

Sao Sebastfoo d Ruo 10 de Julho, 587; otr

chame o coordenador Frw Va'^rio pelo tele-'

fone 232-4572. J6 estd 6 vendd na mesmo

Por6quio, os ingressos para a NOITADA DE

ARTE no Teatro Amazonas e um Mme de flc-

cao-cientffioa no Cinema 2. N0o esqueoa o

Nutal dos Pobres, uma inlctotiva tradiciomrt

do f rei Val^rio e Por6auia de Sflo Sebastioo.

AVISO

Darcy de Oliveira Alves, 
— inscrigdo

Estadual n9 041527836, residente no Beco

Ajuricaba, n9 87 — Centro, em Manaus, av«-

sa que foi estraviado seu Caitdo de Ins^

?ao Estadual, da Secretnria da Fazend?

^rnmm
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De Sao Paulo vieram a Manaus, 
para a

Noite dos Comendadores" as ilustres 
perso

nalidadeB; Gro-eaiz Pessoal Salzo. 
presiden

te da Sociedade brasileira de Educação 
e

Integração, 
Gra-Cruz Amador Noce Duran

rinH * 

Antomo Padi,h°. senhora Comen-

SÍT?. 
A"9el? Monelli e o Comendador 

An-
tomo Carlos Rossi.

—x—x—x—x—.

/> H ^íeVe 
,maS muito e'oquente e objetivo

o discurso 
proferido ,na 

"Noite 
dos Comen-

í^res"• 
pe,° Grã-Cruz Pascoal Salzo. sau

dando as autoridades e os agraciados. Agra
aeço a generosa referencia feita a este co
unista Pascoal é um grande amigo do Ama

zonas, do povo acolhedor e da terra dadivo-
sa. de natureza exuberante.

—x—x—x—x—

Agradeço ao amigo Genaro Cesario. d.-

— Cynthia Assayag, sua mãe senhora

Tereza Assayag, e as elegantes Inês Maria

Lira Benzecry, no aniversário de elegante

senhora Mary Benzecry.

f ••

— oennora Bety Hauser, senhora Te-

reza Assayag, senhora Inft* Maria Benzecry

e a senhora Bonina Ezagui, no aniversário de

dona Mary.

— Sr. Gandur Daccache, o industrial

Benjamin Benzecry e comendador Moisés

Sabbá, no aniversário da senhora Mary Ben-

zecry.

— Sr. Ambrósio Assayag, dr. Rubens

Benzecry e o Industrial Elias Benzecry, tam-

bém prestigiaram 
com suas presenças o ani-

versário de dona Mary.

^4^ 

1 A

SMihora Mary Benzecry a anfversa-

rlant», wZZéo to»-

zecry, o colunista, senhoras Deborah Assayag

a Bety Hauser, no aniversário de dona Mary»

Ao lado do colunista está o «Mio do casal

anfitriAo.

^W'

/// i

;ti

!!!

/// ' 

, 

• 

;,

> w
>0* %jSP

e*

Bit 
jK I^B 

Vbj^Sr

I 
^Wm 

^11 
>11 

NmHMm

-*,.' 
S*>':

— Sr. e Sra. Dr. Samuel do Valle, Ro-

sinha Figueiredo e Fernanda Chamma, tam-

bém responderam presente ao aniversário

de dona Mary.

mm ¦ '

f . M * I '•** '*

„ — Senhora Bety Hauser e o casal an

fitrião Mary e Samuel Benzecry.

§^OK/K

— Um grupo da senhoraa presentes

ao aniversário de dona Mary Benzecry.

retor da Air France, a oferta de dois núr< >

ros de conceituada revista francesa 
"Paris

Match", revista de circulação internacional,

fartamente ilustrada, com excelente noticiá

rio e artigos da melhor qualificação. Um dos

números é dedicado à memória de Yvonne de

Gaulle, viúva do General Charles de Gaulle.

recentemente falecida. Uma grande e nobre

mulher que encarnava uma França que já
se distancia, como bem escreveu Philippe

Labro. Recebeu a morte com a serenidade

das almas grandes, dizendo aos médicos- a9
s.stentes: 

"Laissez-moi 

rejoindre le Géné-
ral! (Deixem que eu me . e&ncontre com o
General!).

—X—X—X—X

Bonita festa promoveu o Clube da Mo-
drugada em comemoração das Bodas de
Prata de sua Fundação, no passado dia 22
Pelas 20:30. numerosos clubistas. intelec-

tuais e amigos do Clube se reuniram em ses
sao solene, ao pé do histórico mulateiro

testemunha viva da fundação. Iniciou os
trabalhos o escr tor Aluisio Sampaio, 

presi-
dente cessante, 

que empossou a nova Dire-
toria, cujo presidente é o escritor Ernesto

Penafort, 
que a seguir assumiu a direção doe

trabalhos, dando posse aos novos membros

do Clube, os intelectuais José Cidade de Oli
veira. Aluisio Nobre de Fre tas, Alexandre

Otto e Edson de Sousa.

—x—x—x—x—

O clubista Farias de Carvalho, designa-

do pelo presidente Ernesto Penafort, saudou

o acadêmico 
padre Nonato Pinheiro e o ban

carò Raimundo Sanícs agraciados com a
mais alta decoração cio Clube — o título de
Cavaleiro de Todas as Madrugadas do Uni-

verso. Um belo discurso, estrelado de ima

gem fascinantes. Padre Nonato agradeceu,

em nome dos agraciados, focando seus lia-

mes com o Clube da Madruugada, desde sua
fundação, afirmando que nunca pôs em dú-

vida a seriedade do Movimento Madrugada,

na renovação 
que se propôs e na promoção

da cultura. Outros oradores se fizeram ou-

vir, em tropos fulgurantes, entre os quais os

clubistas Jorge Tuflc, Antísthenes Pinto,

Moacyr Andrade e o professor Fontenele.

—x—x—x—x—,

Após a sessão solene, realizada na Pra

ça Heliodora Balbi, os clubistas e convidados

especiais se deslocaram 
para o restaurante

do Mercado 
"Adolfo 

Coelho", onde se reali-

zou um festivo Jantar de Confraternização,

sendo servidas aos presentes saborosas igua

rias e bebidas escocesas. Raimundo Santos,

um dos agraciados, num gesto de simpatia

do presidente Ernesto Penafort .assumiu pro
visoriamente a Presidencia do Clube, profe-
rindo expressivo discurso. F.ntre os presen-
tes: senhora Maria Edy de Magalhães Cor-

deiro, diretora da Biblioteca Pública, dr. Car

los Genesio Machado Braga, escritor Jayme

Pereira, 
presidente da União Brasileira de

Escritores do Amazonas, além de outras per

sonalidades.

—x—x—x—x—

Frei Valeiro. através desta coluno, faz

um alerta ao Comercio e ao público de Ma

naus: há uns inescrupulosos na cidade que

estão usando indevidamente o seu nome pa-

ra pedir donativos e extorquir dinheiro, em

prol do Natal dos Pobres. Frei Valerio avi-

sa que ninguém recebeu essa autorização.

—x—x—x—x—

Um bom domingo, gente fina! Voltarei

na terça, querendo Deus.

—x—x—x—x—*

Um pensamento de São Paulo, para me

ditd£ão: 
"Tudo 

me é permitido, mas nem

tudo me convém".

Rádio Difusora do Amazonas festejou

ontem mais um aniversário de sua funda-

ção, ocorrida no dia 24 de novembro de

1948. São 31 anos a serviço do progresso e

da cultura no Amazonas. Uma emssora po

derosa. fruto do idealismo do meu amigo

Josué Cláudio de Souza, inteligência primo-

rosa e visão nítida dos homens, das coisas

e dos fatos. Minhas efusivas congratula-

ções, com votos de crescentes prosperida-

des aos seus dirigentes e funcionários.

—X—X—X—X—'

Constituiu uma nota social de rara ele-

gância a 
"Noite 

dos Comendadores", levada

a efeito no luxuoso Salão dos Espelhos do

Atletioo Rio Negro Clube, com o presença de

autoridades e figuras exponenciais de nossa

sociedade, além de altas personalidades de

São Paulo e de outros Estados. Em noesa

edição de terça feira daremos notas circuns

tanciadas do que foi esse sarau de alto re-

quinte .quando foram agraciadas figuras emi

nentes do nosso 
"grand 

monde".

—X—X—X—X—

Minha distinta amiga professora Maria

Eleonora Peres, presidente da Fundação Es-

tadual do Bem-Estor do Menor, manda-me

no|icias de suas atividades. Teve aspecto

festivo a comemoração do primeiro aniversa

rio da fundação do Centro Integrado de

Atendimento ao Menor e a Família 
"Moacyr

Alves", vinculado à FEBEM-AM. Houve mis-

sa campal de ação de graças e animada fes-

ta infantil, sendo homenageadas, na oportu*

nidade, a professora Maria Eleonora Peres.

presidente da FEBEM-AM, e a senhora Eu-

nice Carneiro Alves, viúva do saudoso dr.

, 
Moacyr Alves. No proximo dia 1Ç de dezem-

toro chegará a Manaus a senhora Sinvol

Guazelli. presidente da Fundação Nacional

do Bem Estar do Menor, que vem conhecer

de perto o que se vem fazendo, entre nós,

em favor do menor carente. A FUNABEM

vem dando expressiva colaboração à Fun

dação Estadual do Bem-Estor do Menor e o

outras entidades 
particulares, incluindo

Prelazias. *

-X—X—X—X—
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JORNAL DE

ITACOATIARA

L 

ROBERVAL 
VIEIRA

Chibly 
Bbrahim 

assina

aumento neste Natal

Chibly Abrahim

O prefeito Chibly Abrahim vai assinar an-

tes do Natal um reajuste srJarial aos funciona-

rios municipais Itacoatiarenses. A informação

foi dada pelo próprio prefeito que esteve reuni

do com vereadores e assessores diretos.

Disse o sr. Chibly Abrahim que o reajusta-

mento poderá ser de 40% ou 60% por cento e

que tudo dependia de um estudo da assessoria

financeira. Comentou ainda o prefeito Chibly

Abrahim que 

"o 
funcionalismo merece um au

mento substancial para poder cobrir os últimos

índices inflacionários que o País enfrenta".

Finalizando o seu bate-papo com a impren-

sa disse Chibly Abrahim. 
"O 

aumento passará

a vlqorar a partir de 1Q de janeiro de 1980, e de-

seiamos que êle venha satisfazer nossos funcio

nários e que o nova ano seja de muita felicida-

de para todos".

É mais um tiro certeiro do prefeito que re-

almente tem realizado um arande trabalho em

benefício do povo itacoatiarense.

"AMATARI" 

E A POLÍTICA

quem quis aparecer em 
"São 

José do Amatarf"

para fazer seu 
"canteiro" 

eleitoral, mesmo que

desde ontem ninauém mais tenha partido polítf-

co ou coisa oarec*da. O promotor de iustiça de

Itaplranga (?) e político Francisco Gomes da

Silva ensaiou o lançamento" de sua candidatura

num comício que foi fustrado 
pela falta de ener-

9'a (dizem que deram o 
"prego" 

no conjugaao

^s propositadamente), 

mas que mesmo assim fa-

% 
jH^^H 

'ou e mostrou o opusculo 
que realizou (muito

f| 
bom por sinal) sobre o cenenário de 

"São 
José

*4h do Amatarf". Tudo Isso depois que o represen

tante do governador José Lindoso se retirou. O

dr. Aderson Pereira Dutra.

Jurandir Pereira e Whasington Lins, são

apontados como candidatos também, estiveram

Prf>c+s?JanHo os festeio* de 
"Amatari", 

mas na-

da falaram sobre a política, muito embora nem

fosse preciso. Já em Itacoatiara o candidato Fe-

«v . 

Vltal de Almeida aparecia nas solenidades

alusivas ao dia da num9 »most-« 
de

que êle realmente está disposta a defender tam

Na semana que nassoti. dia 17. exatamente, bém a sua vaga na convenção,

feri romemomHn os 100 ?nn«s Ho fundação d* vi- De resto ficou as especulações sobre os

Ia de 
"f?So 

Jo«* Hr» Amatarf" níqTRiTO itaro^tia- partidos que foram extintos (ninguém mais tem

rense que o governo do Estado engenuamente partido de agora em diante) e a lenga-lenga so

quer transformar em município. Da presença 
bre as eleições 

que poderão acontecer no ano

do prefeito Chibly Abrahim que discursou e enal de 80 ou 82 como os mais crédulos acreditam

teceu a figura de Mustafa Milton Amed e Ma- que seja.

moud Amed Filho (ambos filhos daquela re- Como muita água ainda terá que passar por

gião) pela dedicação que os mesmo tem por 
debaixo da ponte, nós ficamos aqui de camaro-

aquela área do município, principalmente Milton te apreciando a banda 
passar e dando lições pa

Amed que como médico sempre foi incansavel ra muito nego que acha que entende do 
"risca-

no atendimento médico-medicamentosa a toda do" mas que na verdade não entende de nada.

aquela população, além de amigo dos seus mo* Deixem o 
"Amatari" 

em Paz ête não tem con

radores... dições de ser elevado & município. Será. antes

Mas a política não pode faltar e foi mais de tudo, um crime tal nrevenção.

SESAU 
AMPLIA UNIDADES

A SESAU está recuperando e em-

pitando 
5 Unidades Médicas, tipo-3,

em Slo Raimundo. Alvorada, JapWm,

Morro da Liberdade e Santo Antonio.

A informação foi prestada pelo sub-

socretáric Tancfjdo Soarei, juntamen-

fe cot i Coc'' dor de Saú •. r*

%jt*+ * .. ->j»idfci •»<• '

ias Unidades outras tamtôm estarão

entrando nu processo de reforma tais

comc Ajuricaba, Petiópolis e AdriarWS-

polis.

A3 Unidades da SESAU represei*-

tam um papel da mais alta impcriAn-

cia pt»r& os programas nacionais de

" dr. em Manaus, onde se verifica

'o 
de médi-

cos, dentistas, bioquímicos, enfermei-

tasea medicamentaçAo

No decorrer da próxima semana o

mldico Tancredo Soares, o Coorde-

nador Milton Amed e o Secretário de

Saúde, médico Francisco De Paula

estarfto apresentando a imprensa es-

te importante trabaiho que a SESAU

estA realizando para qu o atendimen

to em Manaus — 
principalmente nos

bafrtos seja o de melhor.

(DESTAQUES 

DA SEMANA;

A Polícia Militar no interior...

Mamoud Am.d • Silvio Barro»... 
"o. 

pwtab 
•ucwor" * CWbly

MAMOUD E SILVIO

Parece que não existe mais duvidas

quanto a candidatura do empresário Ma-

moud Amed Filho a prefeitura itacoatiarense.

No fim de semana ele esteve conversan

do com empresário Silvio Barros Lira que

poderá vir a compor com ele (o Mamoud) a

chapa de frente do partido que lançará o

sucessor de Chibly Abrahim.

Aqui, apesar das dificuldades fotogra

ficas, mostramos Mamoud Amed e Silvio

num papo muito sério

No mais é só esperar para conferir.

A FORMATURA DE PATRÍCIA

Patrícia Cristhina Maranhão Amed, ti-

lha do medico Mustafa M Iton Amed e de

Nice Maranhão Amed. teve festinha e tudo

mais no dia de ontem em sua casa quando

recebeu diploma de formatura do ABC, do

jardim da infância 
"Adalberto 

Vale".

Nilce e Milton receberam amiguinhos de

Patrícia e comemoraram o primeiro capítulo

da história estudantil da filhota.

OS 15 ANOS DE JAC

Jackelinne S Iva completou ontem 15

anos e recebeu um mundão de amigos para

os parabéns...

Jac é filho do nosso amigo Aloisio Sil-

va, representante da TV Ajuricaba em Ita-

coatiara e proprietário da papelaria.

BODAS DE OURO

Um grande acontecimento foi registrado

ontem em Manaus e que reuniu uma família

tradicional de Itacoatiara... Falamos das

"Bodas 
de Ouro" do casal Elv e Ana Paiva.

Os 50 anos de felicidades conjugais foi

celebrado na igreja do colégio Santa Doro

thé!a e os filhos do casal (Niza, José, Osval-

do, Antonio, Kelly, João, Paulo, Eliana e Eli

berto Paiva) compareceram a festa linda dos

queridos velhos.

A coluna associa-se a família Paiva por

este exemplo de amor e respeito.

E A BRUMASA?

Sem percebermos trocamos o nome da

firma multinacional do Macapá e que teve

sua carga de madeira apreendida no sabo-

do em Itacoatiara. O nome correto é BRU.

MASA e não PRUMASA como fizemos publi-

car...

Que o IBDF e SEFAZ continuem opere

do com o mesmo espírito a-fim de que se

evite novos atentados contra a nosse eca

nomia e a nossa floresta.

Desta vez a Brumana não brumasou.

GESTA CONVIDADO

A junta do Serviço Militar em Itacoct <r:

convidou o desportista e Chefe de Gab ne-

te do Prefeito Chibly Abrahim para que o

mesmo elabore uma programação esport vc

para a Semana do Reservista que será co

memorada de 16 a 22 de dezembro...

Gesta Filho que entende do riscado co

mo ele só, certamente dará um verdcc!ei'c

show nesta programação.

O CHÁ DA THETECA

Theteca — nossa confreira Terezrr:

Correia — foi homenageada ontem às 17 ho

ras no conjunto 
"Kissia" 

pela srta. Fiavia

Espirito Santo com um movimentado 
"Chá 

ce

Panela".

Terezinha Corrêa casa dia 7 de deze^-

bro com o jovem Carlos Eugênio Barre::

ANA RITA NA CITY

Por falar em mulher charmosa anuncie

a visita brevemente a Itacoatiara da :

lista Ana Rita Antony — coluna 
"Sempre 

aos

Domingos" — 
para um encontro com a so

ciedade da Velha Serpa.

Ana Rita Antony deverá ficar hospeda

da no 
"Serpa 

Hotel" ou 
"Cristhian" 

once

repórter pretende reunir gente colunáv; d:

city.

Venha logo, viu meu bem?

PONTO FINAL

Aqui eu vou ficando, aproveitando ^:rc

mandar um abraço para os nossos e :: es

e pedindo a Deus que chame logo o KC

MEINNI lá pra bem longe e a Paz vo e a

reinar no mundo.

Com o Kennedy na presidencia 
cos

"states" 
o senil e decrépto ayatolla kome

já teria ido pras cucuias.

Tenente Coronel Humberto Soares, Co-

mandante do 2.9 BPM.

Vários oficiais da Policia Militar do

Estado estiveram 
— de passagem 

— 
por Ita

coatiara no fim de semana que passou, de-

pois de uma estafante viagem até a Velha

Tupinambarana onde lá foram tratar assun-

tos militares.

Entre os jovens 
membros da PME, ano-

tei a presença 
de Pedro Câmara, Coronel ©

Professor de matemática, além de um dos

moços mais inteligentes que já conheci e

que 
serve com fidalguia a Policia Militar do

Estado. Capitão Pereira, outro moço que

dispensa comentários e que atua com des-

tacado equilíbrio na Guarda Rodoviário, ago

ra com seu belíssimo quartel no quilometro

17, da Manaus-ltacoatiam Tenente Noguei-

ra. ex-delegado de Tefé onde realizou um

Coronel Pedro Cêfnart

dos mais nobres trabalhos e que 
de 

^

seu nome nos anais daquela gente 
Cü

aprendeeu a admirá-lo.

Mas. lá estavam outros mocos 0

lembro o nome no momento, mas que

bem participavam de uma jornada 
ern P

da segurança e do desenvolvimento 
^ 

\ ^

terior, por isso mesmo merecendo o 
r > 

'

maior respeito. ^

De quebra o Comandante do 1

Batalhão, sede em Itacoatiara, Coronr 
^

berto Soares, completou o quadro

moços que sem dúvida fazem da Políc^ 
^

litar do Estado um organismo alem 
óe .

fesa e ação, uma verdadeira ec 
1:1 c"

libro e dedicação.

Os nossos cumprimentos.
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laça muda time

I 

promete 

vitória

e F

poi:

por

de

fisicultor Elias Haddad, responsável pela

equ ; do Nacional, pois o novo treinador Ernes-

to Guedes, irá ao túnel apenas para observar o

P 
v somente na manhã de ontem, foi que

d escalação do tetra-campeão amazonen

enfrentar o Brasília está tarde, no Vi-

valdo Lima.

s Haddad estava com dúvidas entre Mar

para a quarta zaga, tendo optado pelo

pois o outro vem treinando somente na

amazonense de juvenil, portanto afasta*

ube. A outra se resumia entre Armando

evendo manter Armando como volante,

pstá há vários jogos fora da equipe,

•ivo 
de contusão e portanto sem ritmo

para suportar os 90 minutos.

JAIR ATRAÇÃO

"-'s 
uma vez pi mande atração da partida

e ti sombra de dúvida, o atacante Jairzl*

camnPRo do mundo que comandará o ata-

-icionalino, 
do qual a torcida espera os

me ainda não marrou desde que deixou o

Fa?f Clube para ingressar no Naça.

airzinho promete que hoje dará novas ale-

a torcida do seu novo clube, pois está bem

nente e portanto em condições de mos-

i do o futebol que tem diante do Brasília.

Desta forma o Nacional terá a seguinte for

Vilmar; Edson Marcelino, Soló, Marcos

n}'Crs; Armando, Dão e Jorge Luiz; Bende-

nrzinho e Nilson. No banco o treinador de

evar Romulo, Cabralzinho, Marinho Maça*

pá, Reis e Esquerdinha.
Soló continua na zaga azulina

Rio Negro decidido

a vencer o tricolor

fji
¦ m # <8 M Ma., ¦¦¦¦ W
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Barrote entra com fome do gol

0 Rio Negro que estreia no tor- tida contra o l-ast Clube.

Wo organizado 
pela FAF, também por sinal, o novo treinador está

não lem a escalação definida com sérios problemas para a defini-

^ Ueinador Hélio Lentz para a par- ção da equipe, devido a liberação de

Alexandre 
e Guilherme

dirigem 
as 

partidas

hoje à tarde no VL

Os árbitros Alexandre José Lourenço e C«ui

'herme 
Pereira dos Santos, foram designados

fJ^ra dirigirem as partidas de hoie à tarde, no '*s

*»lo Vivaldo Lima, entre as equipes do Rio Ne-

9f0 x Fast Clube e Nacional x Brasília, em ani-

^da 
jornada dupla.

O primeiro encontro será mais um classi

amazonense 
entre Rio Negro x Fast Clube, va-

çndo 
pelo torneio programado 

pela 
FAF. A

COAMAF designou Alexandre Lourenço, pa»-a a

sua direção, auxiliado por Antonio Cerquinho e

Francisco Simões.

Já o encontro interestadual, Brasilia x Na-

cional. que será o principal, 
obedecerá a dire-

ção do árbitro Guilherme Pereira, tendo nas la-

terais Acrinelson Passos e Sebastião Carvalho.

O árbitro reserva designado é Aloisio Alcanta-

ra.

ERNESTO GUEDES ASSISTE

HOJE JOGO DO NACIONAL

Durante a reunião de ontem, pela manhã,

na sede do clube ocasião que o fisicultor fez

palestra sobre a partida de hoje à tarde, diante

do Brasilia, foram apresentados aos jogadores

o novo técnico Ernesto Guedes, que chegou

anteontem a Manaus, a fim de conversar com

o presidente Manuel do Carmo Chaves, para acer

tar seu ingresso no tetra-campeão amazonense

Ernesto Guedes, irá esta tarde ao estádio

Vivaldo Lima, aa lado de Elias Haddad, acompa-

nhar o comportameno técnico da equipe, quan-

do então tomará conhecimento da atual situação

do plantei nacionalino

Elias Haddad irá dirigir ainda hoje a equipe

do Nacional, pois ainda não está acertado o in-

gresso de Ernesto Guedes no grêmio azulino.

Fast attnista 

promete

vencer também o Galo

Animados com a vitória de 4x3 diante do

Nacional, os jogadores do Fast Clube, prometem

nova grande exibição esta tarde diante do Rio

Negro, valendo pelo torneio promovido pela . •

FAF, no primeiro encontro da jornada dupla no

estádio Vivaldo Lima.

O treinador Zequinha gostou do rendimen;

to dos jogadores fastianos que integraram o

combinado diante do Brasilia e ontem pela ma-

nhã, somente os que não jogaram estiveram trei

nando na sede do clube.

Para o Fast Clube a vitória é de muita im

portancia esta tarde diante do Rio Negro, pcis

se vencer conquistará o título do torneio, com

possibilidades de realizar outros jogos aqui em

Manaus e fora, tudo dependendo de datas.

Por isso mesmo, na prelação de ontem Ze-

quinha alertou aos jogadores para a importancia

do jogo contra os rionegrinos e pediu empenho

de todos em busca do triunfo.

SÓ UMA DlíVIDA

O treinador só tem apenas uma dúvida para

definir o onze fastiano. Ela resume na ponta di-

reita, para a qual dispõe de Bibi e Serginho Be-

Fastianos entram de força total,

inclusive com.Gordfnho

narrós, devendo o titular ser conhecido momen-

tos antes da partida.

O onze para começar o jogo com o Rio Ne-

gro deverá ser este: Carlos Xepa; Carlos Alber

to, Luiz, Carlos, Marcão e Anselmo; Mário Ge-

raldo, Carioca e Mário Gordinho; Bibi ou Serçi-

nho Benarrós, Adalberto e Orange.

DAO DIFICILMENTE

RENOVA COM 0 NACA

O atacante Dão dificilmente con-

tinuará no Nacional para a têmpora-

da do próximo ano. Ele ontem reve-

lou que o ambiente nas hostes azuli-

nas, em relação a sua pessoa, não es-

tá nada bom, e que se não mudar, não

renovará contrato. Seu atual compro-

misso com o Nacional termina dia 31

de dezembro, e não renovando com o

Nacional deverá defender em 1980 o

Rio Negro ou o Fast, já que afirmou

ter proposta dos dois clubes.

— O ambiente do Nacional é de

muita fofoca. Agora os comentários

são de que estou prejudicanao Jairzi-

nho, o que aliás não é verdade •—

levelou Dão, esclarecendo ainda que

toda essa fofoca só te -i um objetivo,

que ê prejudicar a sua renovação de

contrato, já que são feitos por com-

panheiros de quipe com os quais não

se dar bem. Dão no entanto. prefe-

riu não mencionar nomes para evitar

ferir sensibilidades

vários jogadores, mas mesmo assim,

promete armar um time capaz de

acabar com a banca do tricolor ama-

zonense na competição.

IMPROVISAÇÃO

Apenas alguns jogadores do 
"Ga-

Io" estiveram treinando com Lentz,

pois os que atuaram Delo combinado

diante do Brasilia, íoram liberados

para o merecido descanso.

O treinador deverá fazer improvH

sação na equipe rionegrina mas ofici-

almente somente definirá a formação

momentos antes do encontro, já quan-

do estiver nos vestiários do estâdk>

Vivaldo Uma.

Contando ainda com bons valores

como o goleiro Maia, os zagueiros

Paulo Ricardo e Garrido, os atacantes.

Bariote, Tuica e Marquinhos, o trei-

nador promete mandar a campo a

melhor formação do Rio Negro.

G provável onze do Rio Negro,

para enfrentar o Fast Clube, no prl-

meiro jogo da jornada dupla de hoje

à tarde, será este* Maia; Sueid Paulo

Ricardo, Garrido e Souza; Artur/inho,

Macapá e Luiz Carlos; Barrote, Tuica

e Marquinhos. Como se pode verifi-

car o treinador será obrigado a fazer

Improvisações como Garrido na quar-

ta zaga e Souza de lateral esquerdo.*

BRASÍLIA REPETE 
TIME

MAS HOJE QUER 
VENCER

1

wtk 
J

i

Décfto Leal acredita

na vitória do Brasília.

A equipe do Brasilia, que anteon-

tem à noite empatou sem abertura de

contagem com o combinado Rio Ne-

gro-Fast Clube, fará sua despedida

de Manaus, esta tarde, enfrentando a

representação do Nacional, na princi-

pai partida da jornada dupla no es-

tâdio Vivaldo Lima, a qual terá na

abertura o clássico amazonense Rio

Negrc x Fast Clube, pelo tor.ieio pro-

movido pela Federação Amazonense

de Futebol.

Na partida de estréia a equipe

brasiliense não apresentou um bom

padrão de jogo, bem como também o

combinado, formado em cima da ho-

rs. No entanto, na fase final, melho-

rou um pouco e grandes jogadas fo-

ram proporcionadas pelos jogadores

Déo, aue praticou inúmeras defesas

de vulto, salvando situações perigo-

sas de gols criadas pe:o combinado;

Banana e o veterano Flávio, que já

defendeu as principais equipes do

pais ccmo 'nternacional, Fluminense

e Corintians.

Para a partida de hoje, o técnico

Décio Leal — bastante conhecido da

torcida amazonense, pois já dirigiu o

Rio Negro — 
premete melhor apre-

sentação, apesar dos jogadores terem

passado toda a manhã de ontem, per-

correndo as ruas da cidade,, aprovei-

tando para fazer as tradicionais com-

pras no comércio da Zona Franca.

Oécio esperava contar com Eduzi-

nho para o jogo de logo mais, mas,

segi-ndo comunicação recebida de

Brasília, o atacante, irmão de Zico,

não terá mesmo condições de viajar

para a capital amazonense.

Desta forma, o treinador deverá

manter a mesma formação que 
'niciou

o jogo diante do combinado Fast-Rlo

Negro, na última sexta-feira ou seja:

Déo; Aldair, Chavala, Mário e Luizl-

nho; Jcge Luiz, Moreirinha e Banana;.

Williams, Flévlo e Vilmar.

AMAZONAS 
ESTREIA 

EM

BELÉM CONTRA 
0 PARÁ

O II Campeonato Brasilei-

ro de Juvenis será iniciado no

dia 9 de dezembro, com as

participações de vinte e seisí

seleções. O Departamento Téc

nico da CBD dividiu em cinco

grupos as diferentes seleções o

determinou para o dia nove em

Belem, a estréia do Amazonas

contra o selecionado paraense*

A posição das seleções nos

grupos 
são as seguintes:

Gruoo A — Amazonas. Pa-

rá, Acre. Rondonia, Roraima o

Amapá.

Grupo B — Maranhão, PI*

auf, Ceorá, Rio Grande do Nor

te e Pernambuco.

Grupo C — Paraíba, Ala-

goas, Sergipe, Bahia e Minas

Gerais.

Grupo D — Rio de Janei-

ro, Espírito Santos. Distr to Fe

deral. Goiás e Mato Grosso do

Norte.

Grupo E —» Rio Grande do

Sul. Santa Catarina, Paraná.

São Paulo e Mato Grosso do

Sul.

GRUPO DO AMAZONAS

O Grupo db Amazonas

apresenta os seguintes jogos

no dia 9 de dezembro:

Belem — Amazonas x Po-

ra. Boa Vista — Acre x Rorai-

ma .Macapá — Rondonia x

Macapá. Os jogos da primeira

fase serão encerrados no dia

29 de dezembro .quando a

CBD estará classificando duos

seleções de cada grupo e duas

por índice técnico. A segunda

fase será disputada de 23 d*

janeiro a 3 de fevereiro e os

camepões de cada grupo desta

fase estarão classificados para

1* turno da final .que ocorrerá

nos dias 6 a 10 de fevereiro.

Nos dias 13 e 17 do citado

mes ,a CBD realizar os jogos

decisivos do II Campeonato Na

cional de Juvenis.

?

g

I

re

E

n

E

c

E

G

El

0

00

El

0

u

ElEl

El

El

o

B

B



ESPORTE 2

MANAUS 
— Dominao. 25 de novpmhm rín 1979

JORNAL DO COMÉRCIO

©

tlEUCEIRO CAD***0

Zombando, 
Serginho 

se defende 
do 

tumulto

O centroavante do São Paulo disse que 
foi vítima da confusão no Morumbi, e 

que 

"está 
limpo

NAIISON GONDIM

Quem esperava encontrar o cen-

troavante Serginho apático, fugindo ás

conversas e evitando falar sobre o in-

cidente que criou, no

Morumbi. durante o jogo Corlntlans e

Sâo Paulo, enganou-se Ele foi muito

bem orientado para enfrentar a reper-

cussáo de mais um problema do qual é

personagem principal. Só que se com-

portou de maneira diferente: ridl-

culariziu o fato, zombou do aconte-

cimento e riu à vontade de tudo o que

aconteceu E verdade que por instan-

tes procurou controlar suas declara-

ções Mas náo demonstrou nenhuma

preocupação quando abriu a porta do

vestiário, após a revisão médica de on-

tem, e saiu, liberado de mais um dia de

trabalho:

"Quem 
estava no campo viu tudo" —

comentou sobre o assunto. 
"O 

que

aconteceu foi um tropeço. Tropecei

naquele negócio lá do campo... aquela

gula lá do banco e me desequilibrei. Na

hora que cai, ele <o preparador-fisico

do Corintians, Nicanor de Carvalho)

deu Fiquei no chão. A bola já tava

fora O que eu queria era jogar a bola

para longe, para dar tempo de o Sâo

Paulo recuar e se armar."

Mas você chutou a bola contra o

banco de reservas do Corintians...

"Nada 
disso. Foi coincidência. Minha

intenção eu já disse: era retardar o

jogo para o São Paulo se armar".

Mas sua imagem está a cada dia

•se tornando negativa, com todos esses

casos de brigas, expulsões, agres-

sões...

"Acontece. 
Entra lá em meu lugar e

vê como é bom ficar levando pancada o

tempo todo Quando a gente entra em

campo é para ganhar, com multo es-

piritodeluta"

Nos últimos Jogos Serginho foi

personagem de confusões. Contra o

Palmeiras, chutou Beto Fuscáor nas

costas; contra o Santos, cuspiu no

goleiro Flávio; contra o Corintians (no

turno anterior) foi expulso por Jogo

violento.

O 
que está perturbando você?

"Nada. 
Estou tranqüilo. Meu Jeito ê

esse. sempre fui assim. E quer saber

de uma coisa: pela primeira vez eu não

comecei a confusão. Naquele caso do

bandeirinha, eu dei mesmo. Rasguei

ele. Mas ontem (anteontem) não. On-

tem (anteontem) eu tomei."

Serginho relembrou o caso do ban-

deirinha Vandevaldo Rangel, que ele

agrediu com um pontapé no (Ma 12 de

fevereiro do ano passado, durante o

jogo São Paulo e Botafogo (na época,

dirigido por Jorge Vieira), em Ri-

beiráo Preto. Por causa daquela agres-

sâo. foi condenado a 14 meses de sus-

pensão. Chorou quando soube da con-

denacão. Cumpriu a pena e prometeu

voltar mais disciplinado. Reintegrou-

se ao elenco, depois de 1 ano e dois

meses fora do time, e reapareceu com

esperanças de ser convocado para a

seleção brasileira. Até o presidente da

CBD, Heleno Nunes, indicou seu nome

como 
"um 

convocado". O nome de Ser-

ginho sequer foi lembrado pela comls-

são técnica da Seleção.

— Isso chegou a perturbar você?

"De 
maneira alguma. Não vivo de

passado Tô batalhando para futura-

mente ser lembrado. O problema de

ontem (anteontem) ê outro. Era um

jogo decisivo. E naquela briga todo

mundo participou e não vi motivos

para ser expulso. Pra falar a verdade,

eu estava até frio. Se alguém tinha de

ser expulso, então era todo mundo."

Serginho. que apareceu na equipe

como sucessor de Mlrandinha, que não

conseguiu íazer a torcida esquecer o

último grande centroavante do time,

Tooinho. acabou no 34.° Distrito

Policial Mas negou que tivesse ido a

delegacia:

"Não. 
nem fomos à delegacia", disse,

mentindo

— E o B.O. registrado no 34.° Dis-

trlto?
"Não 

teve bêó nenhum".

Serginho não conseguiu negar que

estlvera no 34 
° 

Distrito, onde foi regls-

trado o Boletim de Ocorrência 8641/79,

no qual foi citado. Juntamente com

declarações-queixas da vítima, NI-

canor de Carvalho.

"Ah. 
sim, fomos lá, mas o delegado

liberou a gente. Perguntou se tinha al-

guma coisa contra ele (Nicanor); e

perguntou a ele se tinha alguma coisa

contra mim. Como nenhum dos dois

tinha nada um contra o outro, fomos

liberados. Inclusive estivemos Juntos

depois, conversamos. O Nicanor é meu

amigo há cinco anos. Tomei, tudo bem.

O Jorge Vieira disse também que eu

tinha mágoas dele. Não tenho nada„

contra ele. Pode escrever ai: é tudo

grupo que estão dizendo que tenho

bronca do Jorge. Foi isso o que acon-

teceu. Está tudo oem. Troquei até

INÍCJIdéias com o Nicanor."

Serginho não encontra explicações

para Justificar os problemas em que

sempre se envolve. Diz com segurança

que está tranqüilo e que nada o vem

perturbando. Nem em casa fazem

comentários sobre os casos de indls-

clpllna de que participa:

"Ontem 
(anteontem) mesmo liguei

pra casa e disse 
"tá 

tudo limpo, não

precisa esquentar". Sempre faço isso.

Lá em casa ninguém está se preocu-

pando mais".

Nos últimos Jogos do São Paulo, Ser-

ginho foi o único goleador do time.

Marcou todos os gols. Está voltando a

ser um atacante decisivo para a

equipe. Mas também reaparecendo

como personagem principal de gran-

des confusões.

Como você define a atual fase que

está atravessando?

"Olha, 
estou subindo de produção,

apesar de o campeonato ter acaba-

do (para o São Paulo). Depois da sus-

pensão que sofri, a coisa começou a

melhorar, principalmente 
no segundo

e terceiro turnos. Estou voltando

àquela boa fase."

Já 
que você está fora do cam-

peonato, qual o time que vê com pos-

slbilidades de ser campeão?

"Ah, 
é o Palmeiras, que é o melhor.

Aliás, o melhor não! E o que está Jo-

gandomals certo."

E essa história de que você é

corlntiano...

"Grupo! 
Não escreve Isso al não,

heln! E tudo grupo. Quem foi que In-

ventou essa história?..."

EXCURSÃO

O São Paulo esperou o resultado de

sua sorte no Campeonato Paulista para

responder o convite que recebeu do téc-

nlco Rubens Minelli: disputar dois

amistosos em Riad, Arábia Saudita,

contra a seleção do pais, que ê dirigida

pelo ex-treinador do São Paulo.

Os jogos estão programados para os

dias 12 e 14 do próximo mês. Hoje pela

manhã, o técnico Mário Jullato vai se

reunir com a diretoria para elaborar os

planos da viagem, que terá de ser

previamente programada, segundo o

treinador do São Paulo:

"Porque 
a seleção árabe tem folga do

dia 8 ao dia 15 e só podemos jogar nesse

período. Lá eles têm calendário, não é

como aqui".

O São Paulo também está progra-

mando üma excursão à Europa. Os

contatos estão sendo mantidos com

clubes da Inglaterra. Bélgica, Suiça,

França ou Espanha, para a realização

de três Jogos. O objetivo ê não deixar o

time sem Jogos até as férias regula-

mentares.

Hoje haverá exercícios físicos no

Morumbi.Posslvelmentes os Jogadores

ganhem folga até 
"segunda 

ou terça-

feira", segundo Mário Jullato. A de-

cisão vai depender da diretoria.
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Aimlr, •m 1966. na maior confusAo quo armou como |o«odor

Na versão de Nicanor,

a agressão 
foi traiçoeira

Almir, o último 
grande

indisciplinado do 
futebol

No Parque São Jorge, on

tem à tarde, o preparador-

físico do Corintians. Nicanor

de Carvalho, não se mos-

trava tão irritado quanto es-

tava anteontem à noite, no

Morumbi. Mas não ficou

satisfeito em saber que o te.

nico Mário Juliato havia dito

que 
"ele 

(Nicanor) é que

agrediu Serginho". E confir-

mou suas acusações entre o

atacante do São Paulo

"Ê 
só rememorar os fatos"

— disse Nicanor 
"Os 

tapes

também estão al para pro-

var. O que aconteceu foi o

seguinte: O Serginho tinha a

bola dominada e um amplo

espaço pela frente Não sei

porque, vlrou-se para o nosso

banco e deu um bico na bola

Seu Isidoro é que amorteceu

o chute com o pe Ele tinha

uns cinco metros da linha

lateral até o banco para

parar. Deu a louca nele e

correu ainda mais a ponto de

vir cair em cima de seu Jorge

e de mim. Ai me deu uma

violenta cabeçada no peito

Ora, qual é a reação natural

de quem è agredido0 Keagir,

não é? Então revidei com um

pontapé. Ai veio o banco de

reservas do São Paulo, co-

vardemente por trás. e o

goleiro Tolnho me atingiu

com um poutape me

derrubando. Cal e fui pisado

pelo Zé Sérgio Depois, quan-

do conversava com um re-

pórter, com o nariz sangran-

do. já com a confusão ter-

minada, o Serginho. demons-

trando desequilíbrio mental,

como tem acontecido de uns

tempos para cá, me agrediu

covardemente. Já fui jogador

do São Paulo e no meu tempo

jogador do tipo dele não ves-

tia a camisa do time. Tenho

um passado limpo e sò fui ex-

pulso duas vezes, como

atleta, por causa de recla-

mação Como preparador-

físico, apenas uma, também

por reclamação."

Nicanor registrou a queixa

de agressão no 34.° Distrito

Policial, logo ao final da par-

tida.

Quando se encontrava

na delegacia. Serginho

chegou, acompanhado do

diretor de futebol do São

Paulo, José Dallora. e pediu

para não ter sua vida mais

complicada ainda. E pro-

curou sensibilizar Nicanor,

lembrando que recentemente

ficou abalado com a morte de

seu pai. Mas mesmo assim

foi registrada a queixa, sem

grandes conseqüências, no

Boletim de Ocorrência n 
ü

Bt>41 /79, e sem que o delegado

Rubens Cintra tenha pedido

para lavrar o auto de flagran-

te

O futebol brasileiro regis-

tra em sua história £ indisci-

plina de muitos atletas que

dentro do campo se destaca-

ram como personagens de

grandes confusões. Eles

marcaram muitos jogos im-

portantes com violências,

brigas, expulsões e todo tipo

de confusões. Os torcedores

do Botafogo 
— os mais anti-

gos 
— não esquecem das hls-

tórlcas brigas de Heleno de

Freitas; os do Flamengo sa-

bem muito sobre Tomires; e

não há quem não recorde os

tumultos criados por Almir

— o 
"Pernambuquínho" —, o

ultimo dos grandes valentes

indisciplinados do futebol

brasileiro.

Almir. de temperamento

forte e incontrolável. foi tal-

vez, até os dias de hoje. o jo-

gador mais indisciplinado do

futebol brasileiro. Brigava à

toa. Bastava olhar feio para

ele. Começou nos juvenis do

Sport. em 56/57 e nove anos

mais tarde, isto ê, em 66, seu

clube de origem recusou-se a

comprar-lhe o passe, alegan-

do indisciplina.

O 
"Pemambuquinho" 

pas-

sou por vários clubes brasi-

leiros 
— do Rio e de São Pau-

lo — e também da Itália e Ar-

gentina. Foi centroavante do

Vasco, Flamengo, América,

Corintians, Santos, Boca Ju-

niors, Milan. Fiorentina. Gê-

nova e seleção brasileira <e

quase foi de São Paulo, em

67). Onde esteve brigou,

criou problemas, foi suspen-

so...

O maior tumulto criado por

Almir. contudo, está nos ar-

guivos da Federação Carioca

de Futèbóí. Foi em 66, no.jo-

go decisivo entre Flamengo e

Bangu. Ele se transformou.

Inconformado com a superio-

ridade técnica do famoso ti-

me do Bangu (o dé Paulq

Borges. Fidélis, UblraJara e

muitos outros), agrediu La-

deira. numa cena memorável

para a história do Maracanã,

pois saiu correndo atrás do

adversário para agredi-lo

Temperamento forte, in-

controlado e caracterizado

por muitas confusões, hoje

Almir é parte do folclore do

futebol brasileiro. Mas só é

lembrado nas confusões.

Morreu brigando, em 73. as-

sasslnado com um tiro, num

bar em Copacabana.

De lá para cá aconteceram

novos atos de indisciplina,

com brigas isoladas e coleti-

vas, porém sem grandes des-

taques. Nas ruas, esquinas e

bares, contudo, muitos torce-

dores saudosistas discutem

sobre o assunto, perguntan-

do:
"Quem 

vai herdar o trono

de Almir? Serginho?"

Preliminar da

também

PALHINHA

Na verdade, a culpa não é somente

do Serginho. mas também de alguns

dirigentes do Sâo Paulo que, na

maioria das vezes, perdem a cabeça e

jtartem para a agressao e awuu« m-

7empestlvas. Recentemente, acho que

90 ultimo logo do SSo Paulo, (eve um

^Irgtn^nAnlfimhr^auen^fol^exDUlSO

porque tentou agredir o juiz ou o ban-fl

| deirinha Não me lembro. Quarta-

teira, o Serginho 
'começou 

tudo. mas

teve um diretor do Sâo Paulo que es-

tava no banco e também perdeu a

cabeça Quer dizer, apesar de ter

começado a briga toda. o Serginho viu

que nâo foi sô ele. mas um dirigente do

seu time também. Portanto, a sua

atitude nâo deve ter Impressionado

ninguém no Sâo Paulo, pois com a

agressão do diretor, ele deve estar

achando que está tudo certo.

O Serginho deveria pensar que com

essas atitudes vai ficando cada vez

mais visado. Por mais que se comporte

em campo, os Juizes sempre estarão de

olho nele, sempre estarão esperando o

pior, e Isso é prejudicial tanto para ele

quanto para o Sâo Paulo. Serginho, por

causa de seu temperamento, perdeu a

maior chance da sus carreira, â de ser

titular da Seleção na Argentina, além

de ser obrigado a passar mais de um

ano sem poder Jogar. Também, Já peo-

sou se faz uma coisa dessas em uma

Copa do Mundo9 Ele esquenta a ca-

beça demais, e. dal, para perder o con-

trole completamente, é apenas um pas-

so Precisa pensar um pouco antes de

fazer essas besteiras, senão vai acabar

prejudicando para sempre sua

carrélra. M „ ..

Ainda bem que o que 
fez no Morumbi

foi contra os Jogadores do banco do

Corlntlans. Já pensou se fosse para

cima do Juiz que tivesse partido? Iria

pegar pelo menos mais um ano de sus-

pensão Mas acho que fez aquilo de

propósito, para tentar acabar com o

logo e prejudicar ainda mais este cam-

peonitn cur lá está tâo tumultuado

Acho que o Serginho pensou que. Já que

o Sâo Paulo nâo tem mais chance mes•

mo, pelo menos vamos atabar de es-

tragar tudo de uma vez. Mas nâo é as-

sim que vai resolver os problemas do

seu tinte, e multo menos os dele. Vai

acabar , é arrumando um problema

mais Sério, que pode encerrar sua

carreira.

Eu não digo que um atacante nâo

deva catlmbar, provocar o adversário,

tumultuar uma área. Qualquer um faz

Isso, eu mesmo faço minhas brinca-

delras com os zagueiros adversários,

provoco aquela coisa toda. Mas nunca

parto para a agressão, nunca perco a

cabeça. A náo ser que seja agredido

mesmo. Al, náo tem outra salda. Mas o

que náo entendo é o que o Serginho quis

com aquela agressão ao pessoal que es-

tava no banco. O que eles tinham a ver

com toda a história? Que eu saiba, o

Serginho náo tem o menor motivo para

agredir qualquer uma daquelas pes-

soas que estavam no banco de reservas

do Corlntlans. Alguns sâo até seus

amigos. Nâo dá para entender uma

SãtltlHÍP

Além disso, ele precisa pensar que,

depois que os Jogos começaram a ser

televisionados, qualquer argumento de

defesa ttea multo difícil de ser aceito se

o Jogador nâo tem razão, como é o caso

dele agora. Depois do Jogo, nâo sei

qual foi o diretor do São Paulo que dls-

se que o clube Iria â Justiça 
para

processar os agressores do Serginho.

Ora, se todo mundo viu pela televisão

que o agressor foi ele, que argumento o

são Paulo poderá ter? Ele só foi

agredido depois que atingiu o banco,

portanto, os que reagiram á sua agres-

são fizeram Isso em legitima defesa.

Más o Serginho é um bom rapaz, um

ótimo profissional e, aos poucos, vai

começar a entender que essas coisas só

podem prejudicá-lo. E vai parar com

Isso. Tenho certeza.

I 
Sao Silvestr*^ 

I

CBF: Heleno

ainda acredita

na vitória

RIO (Sucursal) — O presidente Heleno

Nunes conseguiu protelar por mais um dia

a convocação da Assembléia Gerei para

eleição do futuro presidente da CBF On-

tem. Heleno chegou atrasado e por isso

quando o funcionário da CBD chegou ao

Cartório de Títulos e Documentos, o ex-

pediente estava encerrado e somente hoje

é que será feita a ratificação dos estatutos

da CBF — 
já foram registrados na sexta-

feira, peloCND.

Apesar do atraso na ratificação do re-

glstro dos estatutos da CBF. Heleno N>

nes, que se diz o provável vencedor na luta

pela presidência contra Giulite Coutlnho

explicou que na próxima quarta-feira será

definida a data em que haverá a Assem-

bléia Geral na entidade, que elegera o

presidente da CBF. entre o dia 10 e 15 de

dezembro

Muito apressado, apesar de ter chegado

atrasado para o seu expediente. Heleno

Nunes manteve um rápido diálogo com a

imprensa ontem á tarde, na CBD Lirr.!-

tou-se a confirmar sua condição de can-

didato à CBF e que 
"pelos 

telefonemas

que tenho recebido em minha solidane-

dade, tenho absoluta certeza de que sert;

vitorioso. A primeira prova disso foi»

aprovação dos estatutos da CBF por lí

votos contra 8", disse Heleno que tara-

bém não descarta a possibilidade

retirar sua candidatura desde que se.s

lançado um terceiro nome

Rubem Moreira, presidente da Fe-

deração Pernambucana e apontado como

um dos poucos dirigentes que apoias

Heleno Nunes, reconheceu que conco--

daria em apoiar um terceiro candidato,

desde que Giulite Coutlnho. do CND tam

bém renunciasse á presidência
"A 

luta entre Heleno Nunes e Giulite

Coutlnho está desunindo as federações

que sempre foram coesas A indicação de

um 
"tertius" 

de tradição e prestígio 
serii

uma boa solução/O futebol brasileiro estl

muito conturbado e precisa ser rápida

mente pacificado", disse Moreira^

contesta Márcio de Oliveira e Rui re:es

respectivamente das federações da BaM

e Brasília, que garantem a vitoria C

Giulite Coutlnho por 18 a 8

AMADORES

A comissão técnica da seleção £>'*'

silelrà de amadores estará reunida

na CBD. a fim de relacionar os 33 JO0"

dores que vão disputar as 18 vaga?

equipe que participará do Tornei

Olímpico, na Colômbia, em janeiro 
0 te^

nlco Jaime Vralente já confirmou que 
®

Jogadores que foram aos Jogos

americanos de Porto Rico e que 
e>:^

atuando nas equipes principais 
tamt*

serão chamados

I CBD 

programou

nil

Inscricões abertas até o dia 10. Promoção do

JORNAL DO COMERCIO/Radio 
Baré. com apoio

do CRD, FAA e SEMEC. com patrocínio 
da indús-

tria, comércio e entidade de Manaus.

Palhinha ê o prnMkmtc do Sindicato dos Atletas

Profissionais do Estado de Sâo Paulo

torneio 
juve

RIO — Sucursal — O Campwr^

Brasileiro de Júnlors ijuvents J* 
, ^

esquema preparado pela CBP Ele-

disputado de 9 de dezembro a 22 
f

verelro, pelas seleções dos 2t Estão®®,

territórios filiado? á entidade Sâo r_

ficou na chave 
"E" 

com o Rio Gran

Sul. Santa Cátarlna. Paraná e Mato 
»

sodoSul ,. „

Nas outras chaves estão -af

Amapá, Pará. Acre. Rondônia 
Kora 

^
Amazonas. 

"B" — Maranhão 
F'âU,

Grande do Norte e Pernambu^0

Paraíba, Alagoas. Sergipe Bahiae
"D" — Rio de Janeiro. Espirito 

-

Brasília. Goiás e Mato Grosso do V>r

A tabela dos jogos de Sâo Paulo

tas: dia 9 de dezembro Santa 
i 1

em Florianopolls. dia 12 
— conf^

Grosso do Sul. em Sâo Paulo dia £¦ 
rl

tra o Paraná, em Curitiba e dia 
1

o Rio Grande do Sul emSâoPau'0

U

J 

Preliminar da i I

I Sao Silvestre^ 
I

?



^° * * * *"***" r' *"

" gf^p 
• '

KmM/F ISi®, —o

Jk - 
'

VHHr^HlfB

H0 ...,«JT!t~ 
. --' ¦"mi  

^SSSSSn yr-^''¥^\

* 

..if^

ESPORTE l(jE)' JORNALOO COMÉRCIO Manaus 
— Domingo. 85 <te nowmbre <te 1IW» 

J

TERCEIRO CADERNO

No encerramento 
do Campeonato Brasil-Norte

de Fiat 147, Panteras carreai em Fertaleza

¦¦¦'a   ¦.....-  ¦aaMMaMMMMMHBHfliÉi

n Guaporé, além da 6o. etapa do Brasileiro

encerra-se o Campeonato 
Brasil-Sul de Fiat 147

Esta é a equipe do Moto Clube, de Sào Luís

(Maranhão), que realizou temporada em Ma~

Manaus, no ano de 1947, perdendo 
apenas para

o Nacional. A partir da esquerda, em pé: o mas-

sagista, o goleiro reserva, Sandovalzinho, Frazio,

Dagmar, Pretinho, Santiago, Ruy e Garápüça.

Agachados: 
— Valentim, Mosquito, um reserva,

Vinícius Oliveira. Galego. Zuza, Jayme e Jesus.

O Moto estreou em Manaus, no dia 11 de

maio de 1947, goleando o Tijuca, por 5x2. A par

tir desse jogo, o time maranhense, que exibia

um futebol de alta categoria técnica, ganhou 
a

simpatia do público amazonense, que voltou ao

velho campo do Parque, em massa, para o jogo

seguinte, contra o Olímpico Clube que era uma

das forças do nosso futebol e campeão da cida-

de. Novo rèvés, outra goleada e outra bela exi-

bição do time maranhense: Moto, 5 x Olímpico

1. Este jogo foi disputado no dia 15 de maio.

Cheaou a vez do terceiro joqo da têmpora-

da, contra o Nacional. O Moto despontava como

lógico vencedor da peleja. Zuza. Galego, Valerr

tim, no ataaue, Frazio, Ruv e Carapuça, na defe-

sa. foram os elementos do time visitante que

mais se destacaram nos jogos anteriores. Dia 18

de maio num dominqo de muito sol. Parque, de

dependencias reduzidas, lotado. O iulz era Sal-

vio de Miranda Corrêa, pente fina, da sociedade

amazonense, filho do antigo dono da Fábrica de

Cerveja Miranda Correi e bom de bola também,

defendendo as cores do Olímpico como centro

avante

Em camoo o Moto com Ruv, Santiago e Ca*

rapuça; Sandovalzinho. Frazio (Dagmar) e Preti-

nho; Mosquito (Jesus), Valentim, Galego, Zuza

e Javme

O Nacional com: Mota. Darcv e Lupercio,

Héloio Sena. Oveira e 31. (Júlio). Oliveira, Pau

Io Onety. Marcos Gonçalves ÍFliseu), Raspada e

Lé.

Jooo bem disnutado. O Nacional apresentan

do muita garra e bom entendimento no ataque

onde se destacava Paulo Onety, como fiaura má

xima. além de Rasoada e o iá veterano Lé. oe!a

ponta esquerda. Ataque lá e cá e, ao final,

vitória do Nacional, por 3x2. Marcos, Oliveira,

de cabeça e Lé, marcaram para o Naça. Galego

e Zuza. para o Moto que teve o seu jogador

Jesus expulso de campo por reclamações.

I

|

Nesse jogo ocorreu um detalhe qus foi mur

to baladado durante três ou quatro dias nas ro-

das esportivas que se agrupavam, acr anoitece»-,

na Leiteria Amazonas, no Restaurante Central ou

no Ponto Chie, locais onde hoje estão instaladas 
|

Lojas Credilar. na Eduardo Ribeiro. O jooo estava

quase para terminar e o Naça, já vencia por

3x2, com o qol da vitória marcado pelo ponte*

ro Lé. O Moto descia perigosamente para o ata-

que, quando a jogada foi interrompida porque ro

campo de jogo 
ouviu-se um apito forte (não era

do juiz Salvio Miranda Corrêa). Todos pararam

e o perigo contra o time local, passou. Quem fci.

quem não foi. como foi, descobriu-se minutos

após. Dentre os torcedores, na gerai, estava o

desportista Wilson Câmara, um assíduo frequen

tador do Parque que trabalhou durante muitos

anos no 22 Paulista e na Casa Colombo. Ele era

bom no apito de bôea, tão bom que a turma man

jou logo. Esse expediente de Wilson Câmara evi

tou o qol de emoate do time maranhese. mas

também causou-lhe alguns transtornos. O en-

carregado do policiamento, no Parque, ora o sau

doso Ramiro Menezes: Memnandro Tapajós, pr

sídente da Fada e o velho Josué Cláudio de Sou

za. que assistia ao joqo. era diretor da Rádio B;>

ré. O rebu formado e o Câmara descoberto ro

mo autor do 
"anito" 

foi convidado para se reti*

rar do estádio. Não relutou muito porque o joqo

estava para terminar e depois, evitou o empate

O Moto ainda voltou a iooar em Manaus,

contra a seleção local (uma ve? que o Nacional

não aceitou ao pedido de revanchel e ven< eti

por 2x0, no dia 20 de maio de 1<M7

A Fiat Automóvel S/A promoverá, 
no Autó"

dromo Virgílio Távora, em Fortaleza, hoje, do-

m no a primeira prova feminina já realizada em

todo o Norte-Nordeste. pira abrilhantar ainda

m is o encerramento do Campeonato Brasil-

No e de Fiat 147, na sua sexta e decisiva roda-

da

m. foram convocadas as 10 panteras 
cor

sa do Team Aseptopyl 
— Concessionárias

Fiat que mais se destacaram no I Torneio Femi*

Fiat 147 de Rali, certame concluído recen-

temente na Bahia.

Dentre as selecionadas para a prova femr

nina destacam-se Maria do Carmo Zacarias, Ma-

ria Bernadete Ribas, Maria Cecília Beré, Magcía

Izeppi e Maria Cristina Stein. No I Torneio Fe

m nino, Zacarias foi a campeã de slalon e a pri-

meira na classificação geral: 
Ribas ficou com o

título de rali em dupla com Dulce Doege; Bere

não participou das finais do Torneio, em razão

na luxação no braço direito, mas foi a ven*

c dora da prova feminina realizada no Rio de Ja-

durante o 
"Fesival 

do Álcool": Izeppi ven-

i última comoeticãc do I Torneio Feminino;

-atarinense 
Stein foi bem em todos os sla

mostrando grande potencial para pista.

°or isso. embora correndo separados, os pi'

cearenses, potiouares. piauienses e per*

npn-nucpnos deverão ficar alertas, pois em caso

contrário seus tempos na prova poderão 
ser su

por; jos pelas marcas das panteras corde-rosa.

Com relação ao 
"RrasMNorte". 

o pernam

no Ricardo Costa Pinto já é praticamente

carr )eão, pois acumula 70 pontos contra 59 de

onterrâneo e companheiro de equipe Ma-

lanoel Fonseca. O cearense Gilvan Caia-

rceiro colocado com 42 pontos, não tem

ma c hances, de forma oue, com Ricardo Cos-

ta 3 
to ou Manoel Fonseca, a taça irá para 

Per

nambuco.

-a 
a sexta e última rodada do Campeona

to Brasil Norte de Fiat 147, é esperada com ex*

* 
/a mais uma exibição do jovem cearense

Ma o de Castro, considerado a revelação do

^%no 

r 
e foi o segundo colocado na prova ante

rior, só não vencendo-a por falta de maior expe-

riência. Maurício está seguindo os passos do

pai, Aloísio de Castro, várias vezes campeão cea

rense em diversas categorias.

SITUAÇÃO ATUAL DO 
"BRASIL 

NORTE"

O Campeonato Brasil-Norte de Fiat 147

apresenta, depois de cinco etapas, a seguinte

classificação: 1^, Ricardo Costa Pinto, PE, equi-

pe Marim, 70 pontos: 2^. Manoel Fonseca, PE,

equipe Marim, 59: 3Ç, Gilvan Calado, CE, equi-

pe Herbinorte, 42: 49. Rogério Santos, CF, equi-

pe Five Stars, 20: 59, Maurício de Castro, CE,

equipe Torquato Veículos. 38: 6^, Fernando Ary,

CE. equipe Bombas King. 36: T*. Franklin Nunes,

RN. equipe Navona e Olinto Júnior, PE. 18: 9*

Arialdo Pinho, CE, equipe Hidrel-Veícuio — Rob-

son Santos, CE, equipe Five Stars e Paulo Pe*

rez, PI, equipe Jet-Pneumatic. 10: e. 12*. Galba

Filho, CE, 4 pontos.

PANTERAS SELECIONADAS

Essas foram as panteras corde*rosa sele-

cionadas pelo Team Aseptogyl — Co.icessioná-

rias Fiat e seus patrocinadores Pirelli, Kadron,

Cibié, Clube Mediterranée, Chelmi, Martini, óleo

Fiat e Lan-Chile:

Maria do Carmo Zacarias — é de Santos

onde leciona Ciências e Matemática. Foi a cam-

peã de slalon ei* colocada no I Torneio Femini-

no. 
1

Maria Bernadete Ribas — curitibana, uni-

versitária. tem muita exeriência em ralis, sen-

do a campeã dessa modalidade no Torneio Fe

minino.

Maria Cecília Beré — 
paulistana, 24 anos,

professora. Venceu a Prova Feminina no Rio de

Janeiro, a 7 de Setembro, durante o 
"Festiva 

do

Álcool".

Magda Izeppi — formada em História, mora

em São Bernardo do Campo, onde é proprietária

de uma retifica. Foi vice-campeã de slalon no I

Torneio Feminino Fiat 147 de Rali.

Maria Luiza Roth 
— 

de Novo Hamburgo, RS,

universitária e secretária de profissão. Pilota

com firmeza e decisão.

Hoje. domingo, o Campeonato Brasileiro de

p at 147 terá em Guaporé, Interior do Rio Grande

Sul a sexta das oito rodadas programadas,

brando 
assim, em sua fase final. Contudo.

nçssa 
oportunidade, o mais Importante será o

enrsrramento 
do Campeonato Brasll*Sul de Fiai

147 
disputado apenas por pilotos gaúchos 

e pa

ranaenses.

Na realidade há apenas uma prova com duas

r,assificacões: 

a do 
"Brasileiro", 

onde automati

^ente 
os 10 primeiros ganham pontos: 

e a do

rasil-Sul 
\ com pontuação para ganchos 

e ps
r<iriaenses. 

Assim, se um carioca for o vencedor,

brando 
um 

paranaense em segundo, o primei

y yanha no 
"Brasileiro" 

e o outro ganha 
no

Brasil 
Sul".

A 
pontuação 

geral do Campeonato Brasilei-

0 ^ncontra 
se suspensa, em virtude da desci as

,lt,cação do então líder Walter Soldan, vence

eir 
2.* etapa, em Goiânia. Automaticamente

estaria 
suspenso da prova seguinte, em São

au o. mas acabou correndo 
— e vencendo 

a

^drta 
competição 

consecutiva 
— com permis

Especial 
do presidente do Conselho Técnico

Desportivo Nacional da Confederação Brasileira

de Automobilismo. Como os comissários despor

tf vos da C8A não concordaram com tal atitude,

o resultado da prova paulista 
foi considerado ex-

tra-offci«l até decisfio definitiva do Tribunal de

Justiça Desportiva.

Porém, segundo informações da superinteo

déncia da CBA. tudo estará solucionado antes da

sétima e penúltima etapa do Campeonato Brasl-

feiro de Fiat 147, marcada para o Rio de Janeiro

a 9 de dezembro.

Além do que vai acontecer no 
"tapetão", 

o

que 
importa para o público que comparecer ao

Autódromo de Tarumã é a expectativa dos tre

mendos 

"rachas" 

que a categoria normalmente

proporciona, 
devido a rivalidade existente entre

paulistas 
e gaúchos. 

W. Soldan e Pulo Hoer

le, da equipe Glitz-lpiranga: Antonio 
"Janjão"

Freire e Renato Connil, da equipe Jardim Itália-

Mobil Super; e os representantes da equipe Mi-

lano, Attila Sipos, Luís Otávio Paftenostro e Hé

lio Mattheus, todos de São Paulo, até agora fo

ram os donos do espetáculo.

Caria Bononi 
— 

paulistana, universitária,

tem curso de piano e adora automobilismo. Foi

4.' coiucada ae siaion no iorneio t-eminino.

Ana Lúcia Walker — é de Campinas, onde

formou-se em biologia. Corre de kart desde

1975 e toi um dos destaques do Torneio.

Carla Ferrareza — a única securitária do

grupo. Nasceu em Estância Velha, RS, mas é

universitária em Porto Alegre. Ganhou o Rali

Óleo Fiat em Canela, na fase classificatória do'

Torneio.

Jane Marks — de São Leopoldo, RS, univer

sitária. Não deu sorte no Torneio Feminino, mas

tem bom potencial.

Maria Cristina Stein — bancária em Floria*

nópolis. tem experiência em ralis, sendo tam-

bém kartista. Foi um dos destaques do slalon

nas provas do I Torneio Feminino Fiat 147 de

Rali.

PQOGRAMA DO 
"BRASIL-NORTE"

E DA PROVA FEMININA

Dia 23 — sexta-feira — das 9h00 às I0h00,

treino livre para as panteras: das 10h00 às ...

11h00, treino livre para os pilotos graduados; 
e.

às 12h00, almoço com Imprensa, dirigentes ©

concessionários, no Náutico Atlético Cearense.

Ontem, sábado — das 9h00 às 9h30. treino

livre para as panteras: des 9h30 às 10h00, 1*

bateria classificatória dos graduados; das ...

10h00 às 10h30, única tomada de tempos das

panteras; das 10h30 às 11h00, 2." e última bate^

ria classificaitória para graduados.

Hoie — domingo — 9h00, 10 voltas, 1* ba*

teria de panteras: 10h00, 1.' bateria de gradua-

dos. 11 voltas; 10h45. 10 voltas, 2.* e última ba-

Depois do Rio, essa será a 2.9 prova de ptata qu« as Panteras cor-de-rosa darfio.

CARLOS ZAMITH

Maria do Carmo Zacarias, campeã de slalon

do I Torneio Feminino Fiat 147, estará correndo

em Fortaleza.

teria de panteras: 11h30, 2." e últimn bateria de

graduados, 
15 voltas, decidindo o Campeonato

Brasil-Norte de Fiat 147
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terceiro caderno

Listão do Santos vai

ser divulgado na l.a

quinzena 
de dezembro

CICLISMO

"O 
listão vem al 

" 
Esse era o

comentário que tomava conta

da Vila Belmtro. ontem, para o

desespero dos Jogadores santls-

tas. E a tradicional rotina que

toda equipe enfrenta, assim que

se desclassifica de um cam-

peonato a primeira providência

da diretoria foi formalizar um

pedido para o técnico Pepe

apresentar, até a primeira quln-

zena de dezembro, seu relatório

contendo os nomes dos atletas

que serão colocados em dls-

ponlbllidade. assim como os

reforços pretendidos.

Ao que tudo indica, Pepe nâo

terá uma tarefa difícil. Comen-

ta-se que os mais prováveis sâo:

Pais iseu empréstimo termina

no final do ano); Flávlo i embora

o passe seja do Santos, seu con-

trato termina em dezembro),

Valdemar »seu passe pertence

ao clube, mas será colocado em

disponibilidade), Luis Antônio,

Messias e Livio. os três seráo

devolvidos após o empréstimo

que termina no final do ano. Há

ainda o lateral esquerdo Gllber-

to. com o contrato para ter-

minar; Casslá. caso sua con-

tusào nâo seja grave e apresente

condições de recuperação, tam-

bém será devolvido no dia 31 de

dezembro ao Grêmio; Fausto e o

Cêllo provavelmente seráo em-

prestados â Portuguesa Santls-

ta.

Dos jogadores que estáo em-

prestados a outras equipes, o

único que será aproveitado ê o

goleiro Wllllans, que até pouco

tempo defendeu o Sâo Bento de

Sorocaba. Com a dispensa de

Pais e Flávlo, e com o problema

surgido com o goleiro Paulinho,

só restará mesmo a permanên-

cia de Wllllans e a contratação

de mais um goleiro. Joflo Mar-

cos, do Noroeste, e até mesmo

Carlos, da Ponte, estão nos

planos de Pepe.

Falar em listão até assusta o

técnico. Ele prefere só apontar

os nomes dentro do prazo que a

diretoria lhe concedeu para

apresentar seu relatório:
"Ainda 

não posso adiantar

nada — comentou o tranqüilo

treinador, sentado huma confor-

tável poltrona em Vila Belmlro.

Dirigi o Santos em 15 jogos e

tive tempo para saber quem

realmente tem condições de con-

tinuar. Mas só lamento nâo ter

testado todos os jogadores do

elenco."

Manos 
Ántonio 

venceu 

a

segunda 
prova 

do 
certame

Portuguesa 
poderá

antecipar as ferias

' 
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Esta manhã no Estádio VI-

valdo Lima, a FADA realiza

a etapa final do Campeona-

to Amazonense com a dts-

puta da prova de resistén-

cia. Marco Antonio, José

Américo, Raimundo Almeida

e Evangelista sâo os favorl-

tos.

O fato de a Portuguesa ter si-

do eliminada das finais do Cam-

peonato Paulista com uma go-

leada nâo abalou o ambiente no

clube. Pelo contrário. Quase to-

dos afirmam que a campanha

da equipe foi das melhores, co-

mo é o caso de Bolívar, um dos

Ídolos da torcida:

"Na 
verdade, a Portuguesa

foi longe demais, pois o time foi

montado com o campeonato em

andamento. No pro'ximo ano a

torcida poderá nos cobrar o tltu-

lo".

O técnico João Avelino, por

sua vez. terá uma reunião hoje

cedo com os dirigentes para

traçar os planos para o final da

temporada 
— as férias poderão

ser antecipadas — e discutir a

contratação de mais quatro Jo-

gadores. Há possibilidade tam-

bém de ser elaborado um listão:
"Chegou 

o momento de dlscu-

tlr com os dirigentes o remate

que pretendemos dar na refor-

mui ação Iniciada há quatro me-

ses."

O técnico evitou maiores deta-

lhes porque seu contrato terml-

na em dezembro e ainda náo sa-

be o que acontecerá, apesar de

gozar de prestigio entre os dlrl-

gentes e jogadores. Entretanto,

haverá eleições em Janeiro e a

política do clube, dependendo de

quem for eleito, poderá tomar

rumos diferentes.

Ontem, o movimento de opo-

slçâo Unidade e Participação

lançou um manifesto criticando

o continuismo de Osvaldo Tel-

xeira Duarte e explicando os

motivos que o levarão a concor-

rer às eleições do Conselho Deli-

beratlvo: 
"A 

renovação é a nos-

sa meta, visando trazer sangue

novo para o clube, projetando-o

ao lugar que merece entre os

grandes do desporto nacional".

A chapa será lançada oficial-

mente dia 30

Após a guerra pelas meda-

lhas, os ciclistas aguardam

uma pequena assistência

dos colaboradores a fim de

poder recuperar as ener-

gias.

Cruzeiro não

desiste de

Telê Santana

BELO HORIZONTE

— Embora o técnico Hil-

ton Chaves tenha colo-

cado o Cruzeiro nova-

mente em evidência.

rearmando sua equipe, o

presidente 
Felício Brandi

não desistiu da idéia de

trazer Telê Santana para

o clube, a partir de

janeiro do ano que vem. O

dirigente manteve um

contato com o treinador

anteontem à noite, mas

ele somente no final do

seu contrato com o Pai-

meiras, em dezembro,

dará uroa resposta defini-

tiva a respeito.

"l : 

TJ

Repetindo a mesma vibração anterior, o

ciclista Marcos Antonio, pedalando uma bi-

cicleta pertencente a equipe 
"Pejor" 

venceu

a seaunda prova do Campeonato promovido

pela FADA. A competição contou com as

participações de vinte e cinco ciclistas e o

grande duelo foi registrado entre Raimundo

Almeida e Marcos Antonio; o ciclista Anto-

nio Evanqelista que atuou numa biclicleta

simples ficou em terceiro lugar.

A prova foi 
"Australiana" 

e o público vi-

brou com as últimas voltas dos tres dispu-

tantes finais. Para quem não conhece, a pro-

va 
"Australiana" 

é disputada em um circuito-

peoueno, cuio o atleta oue lutar para

não ficar na última colocacão em cada vol-

ta do circuito.

Esta decisão torna a prova

mais sensacional, princioalmente pelos tor-

cedores que estão assistindo a disputa-

PROVA 
HOJ1

A partir das 8:00 horas, os ciclistas lar-

garão de frente ao Estádio Vivaldo Lima, pa-

ra o encerramento de mais uma etapa do

Campeonato da Cidade. A prova de hoje se-

rá de resistencia e o percurso constará de

ÍQ0 km. Os melhores dos tres selecionamen-

tos estarão representando o Amazonas no

Nordestão em dezembro, aqui em nossa ci-

dade.
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Super Rádio

-^NESTE DOMINGO
* 

UMA DA TARDE

.Futebol Humor Dentro do

Show de Loteria

LUIZ ROUGLES narro

NEGRO e FAST

JAYME BARRETO descreve

Nv NACIONAL e BRASÍLIA

t* ¦ 
LUIZ SARAIVA comenta e os

i'\^ polivalentes 
sacodem a massa

y\~ 
19,30 

— entrevista exclusiva de

l João Havelange direto do Rio

luma reportagem de Humberto

^ Rocha com o Presidente da

:IFA.

Fique com a

v emissora que o

povão elegeu

a1.a no esporte.

Um César 
persegue 

outro na artilharia

RIO 
— 

Com três 
gols 

marcados no

jogo 
contra o Mixto, César (do América-

kJ) assume a vice-liderança da artilharia

da Copa Brasil,como dez £ols,um 
a menos

que 
Roberto César (do Cruzeiro), artt-

lheiro isolado e principal 
candidato ao prê-

mio de Cr$ 20 mil que 
a Caixa Econômica

oferece em caderneta de poupança. 
Balta-

zar, do Grêmio vem logo a seguir, com 9

gols.

Na briga pelo goleiro 
menos vazaao.

Jorge Luís (çio Campinense) e Amauri (do

Goiás) vem fazendo um mano-a-mano.nus

seguidos de perto por 
Benitez (co

Internacional-RS). Os goleiros 
in*0®*

vazados, até aqui, estáo com a meaia ae

0,46 gol, 
resultante da divisão de 6 

gols jpor

13 partidas. 
A média de Benitez e de OJ»

gol, por 
ter sofrido 7 gols em 14 jo/os. 

us

três também são candidatos ao prêmio 
de

Cri^Omih

Fatos 
e Coisas do Esporte

ELEIÇÕES NA FEBAM
i

Estão marcadas para o proximo dia 4,

as eleições na Federação Amazonense de

Basquetebol. A entidade está um pouco

abandonada e exis um movimento para

que seja escolhido um novo presidente ca-

paz de movimentar o esporte da bola-ao-

cesto.

Desconhece-se a existência de qualquer

chapa para concorrer ao pleito. Um convite

por um dirigente foi feito ao nosso compa-

nheiro de trabalho José R.bamar Garganta

Xavier para concorrer.

VAI RESPONDER

O nosso companheiro José Ribamar,

convidado para concorrer ao cargo de pre-

sidente da FEBAM, disse que ficou contente

com o convite e vai dar uma resposta se

vai aceitar ou não.

Salientou que se encontrar mais duas

pessoas dispostas a trabalhar, aceitará dis-

putar a presidencio, a fim de tentar tirar o

basquetebol do ostracismo. O jornalista

acha que só com uma boa equipe isso po-

derá acontecer.

NAO REUNIU

Mais uma vez. por falta de quorum o

Tribunal de Justiça Desportiva da Federação

Amazonense de Futebol, não se reuniu na

noite de ante-ontem.

Apesar do esforço do presidente, 
város

juizes não estão comparecendo as sessões

Os processos que seriam julgados 
eram er-

volvendo atletas e entidades amadoristas

Assim, mais outro acumulo de processos

se desenvolve no TJD amazonense.

VAL VAI AO RIO

O jogador Vai. que foi uma das pr 
na

pais peças do Rio Negro, na temporada aue

está terminando, deverá viajar para 
o

de Janeiro, segundo fonte do R o Negro

Vai viajará a fim de ser operado

meniscos as custas do clube. Por todos es

tes dias, o profissional estará viajando

TROCAR DE LOCAL

O presidente da Federação Arn^"

se de Futebol, José Luiz de Araújo '

já está se mexendo junto ò CBD para
trocor

de local, o jogo entre as seleções 
do 

^ ^

zonas e Pará, pelo II Campeonato 
Bras"*

de Juniors. .. 
efV

Segundo ficou divulgado, a partia

tre amazonenses e paraenses, 
a Pri . .

marcada para o estádio 
""Evandro A,rp 

^ eS.

O presidente da FAF quer levá-la Dara 
«¦^

tádío 
"Alacid 

Nunes" o Man9uelra®lJses

maior segurança aos atletas amazoner^

2T>

3ES

e:

esporte

rearmando sua equipe, o

Cruzeiro n30 
presidente 

Felicio Brandi

nao desistiu da ideia de

rlocicto H** trazer Tele Santana para
UcToloLC UC Q 

ciube a partir de

m i * o a. janeiro 
do ano que vem. O

rele bantana dirigente manteve um

contato com o treinador

anteontem a noite, mas

BELO HORIZONTE ele somente no final do

— Embora o tecnico Hil- seu contrato com o Pal-

ton Chaves tenha colo- meiras, em dezembro,

cado o Cruzeiro nova- dara uroa resposta defini-

mente em evidencia. tiva a respeito.
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TERCEIRO CADERNO

Seara Espirita

A caravana 
"Bernardo 

Rodrigues de Al-

me da da Federação Espírita Amazonense

v sitou o Centro Espírita Brasileiro 
"Raimundo

Pujé" na cidade de Itacoatiara. tendo ainda

o irmão Alfredo Monteiro feito uma palestra

no Casa da Cultura, em reunião 
presidida

! pelo 
irmão José Góes. presente os carava-

| neiros José Campos. Bernardino, Flávio, irmã

! Elôdia, 
Alberto e esposa, os espíritas e pes-

| soas convidadas. Vale ressaltar o carinho

dispensado pelos confrades aos caravaneiros

naquela progressista cidade.

—x—x—

Quão perigoso é o fanatismo religioso.

I o mundo está tendo um triste exemplo com o

que 
se passa no Irã. Ele, o fanatismo, 

pode

U?r geMdo 
em qualquer ambiente, pelo que

jf* unca é demais — buscarmos a humildade

de Jesus 
— 

para que reflexões mais sábias

pene-rem 
a nossa consciência e o poder tem-

porei 
não cegue a nossa visão espiritual.

—x—x—

'odos 
sentimos necessidade da leitura

no ambiente espírita. Desde as obras de At-

lcr Kardec, passando pelos clássicos como

Bozznno, Denis, Delanne e outros mais, até

os escritores espíritas contemporâneos Im-

bassay. Peralva, André Luiz. Emmanuel, Deo-

lindo e muitos, rtá necessidade e deve haver

ânsia de conhecimento por parte do espírita.

Nossa biblioteca está à sua disposição, ò

aver da 7 de Setembro. 1558 c/9, pela parte

da tarde.

—x—x—

No livro 
"A 

Crise da Morte" de Bozzano

está escrito o seguinte: Parece que. na con-

dicão de 
"puro 

Espírito", toda entidade se

despoja da 
"forma", 

tornando-se um 
"centro

consciente de irradiação psíquica", em que

¦existe ainda a identidade, mas sob um aspec-

;to para nós inconcebível e qualificativamente

diferente da identidade pessoal terrestre,

muito embora toda individualidade pessoal

terrestre possa VIR A ENCONTRAR-SE nessa

condição mu't? elevada -da 
existência, por-

que o 
"estado 

radiante do ser abrange o Pas-

sado. o Presente e o Futuro" — como o afir-

ma 
"Celfra".

—x—x—

O Universo é um Verso de Amor feito por

Deus: Forma, ritmo, vibração e luz tudo con-

tém! E o Trovador Evangélico canta:

No pequeno grão de areia.

Na pequenina semente.

Na pequena gota dágua.

Deus em tudo está presente!

—x—x—

Caminhe com firmeza e distribua gestos

de fraternidade em qualquer parte onde você

estiver — e terá uma Semana feliz.

Recordando

Por WALDOMIRO RODRIGUES CORRÊA

Era, antes de tudo, um boêmio romântico.

Amável no trato, distinto e elegânte nas suas

maneiras. A vida para cie era bonita e perfuma*

da comc as orquídeas orientais. Adorava o mun-

do e os líquidos alcóolicos. Era refratório a aual*

Quer tipo de trabalha. A música romântica lhe

fascinava a tôda hora. Era fã incondicional dos

nossos mais famosos cancioneiros. Conservava

um bigode bem aparado, e uma barbicha á moda

tos rabinos budistas. Em verdade, êle era um

boêmio intelectual; Na expressão dialética de

8-u verborragismo 
poético, êle recitava Ca-

^ões, Castra Alves, Raclne, Caslmiro de Abreu

- Olavo Bilac. Gostava de falar na pslcometrla

Premonitória 
e na misteriosa pallngenétlca. VI"

v'a oerambulando 
pelos bares e botécos da

Mfe|dade- 
a Drocur* hehMas npr* va?8n aO

psofrlto 
de ho*m»n « fl»l rllsclntilo Ba-

Era um incorrigivel celibatárlo de expressão

Parnasiana. 
Era admirável como autodidata, con-

luoRva verbos francês 
possuía um bom conheci*

fT,enfn 
Ha flor 

Hn l ár»o.

Recordar 
é a forma de ressucitar. Todos os

as. como a luz. o homem revive de novo, derr

e as suas lembranças. Hoje, recordel-me do ve-

Vadico, 
boêmio dos cnos 195U. Sua passa-

ffn 
P°r êste 

planeta solar, foi de boêmias e na*

a mais. poi um homem que nunca conheceu a

a'<lade, 
nunca ofendeu a ninguém, mesmo

^nder 
era insultado e vilipendiado. Foi um bom*

urr> 
justo como os verdadeiros. Certa vez, o

e 
jornalista Júlio Corrêia, pediu-me para

'ue 
escrevesse 

algumas linhas, sêbre o últi-

0 boêmio 
de Manaus. Aqui. portanto, 

estou

dçCrev?ndo 
estas linhas negrológlcas de saudar

(• 

sôbre 
um homem 

que viveu e morreu na

^So sei se agradei, ao meu Irmão Júlio,

vai 
v,també"». 

ao nieu conspfcuo amigo Rober

um» 
ra_ Se "fio os agradei, porém, cumprir

de m 

8®° 
Pfecípua imposta pelos 

oa dltamaa

de 107i 

COraçfio 
Numa farde álglds de Inverno,

* a vw 

° ve'^° Radico, encerrava o? olhos p«*

^ 

,da- 
Morreu 

pobre e humilde, como oa vêr

Vau 

r°* 
boêmios. 

Partiu 
para eternidade cctno

e humilde.

ÁGUA BARRENTA: 
UM GRITO

CONTRA 
A SUBMISSÃO EM

QUE 
VIVE O CABOCLO

'Este 
livro é dedicado a todos aque-

les que podem fazer alguma coisa

para por fim à submissão a a impo-

tencia do caboclo amazonense dl-

ante dos patrões e da própria vida"

(Plínio Valério)

Um grito de alerta em favor do nosso

esequecido caboclo, lança o jornalista, poe-

ta e contista Plínio Valério, nas páginas de
"Agua 

Barrenta" que nos traz episódios re-

ais do cotidiano vivido pelas populações do

vasto Interior amazonlco.

Preferindo expressar-se na forma de pri-

morosas 
poesias e excelentes contos, Plínio

Valério projeta sobretudo, a sua preocupa-

çfio pelo social, pelas injustiças que marcam

a existência sofrida do nosso caboclo, sujei-

to de modo venal, à ganância do patrão e

aos caprichos da natureza.

Lembrando somente nas grandes en-

chentes, ou em épocas de eleições (afinal, o

seu voto vale tanto quanto o do doutor da

Capital), o caboclo imprensado pela imensi-

dão da floresta e das águas, vê escoar com

indiferença os dias, as semanas, os meses

os anos. Para êle, a vida continua a mesma

coisa.

Tendo sido testemunha do cenário em

que vive o nosso caboclo, Plinio Valério, entr

bora na juventude de seus 24 anos de ida-

de, revela-nos, no entretanto, uma mentalida-

de amadurecida, ao assumir uma postura sé-

ria e objetiva na abordagem dos problemas

sociais.

Aparentemente um ser acomodado com

o seu destino, com a sua vida, o caboclo no

fundo talvez seja um revoltado, um insatis-

feito e acima de tudo um incompreendido,

submisso e impotente.

Um solitário dos igapós, na longa eSpe-

ra pelo peixe, que nem sempre é farto, quan-

do as águas engordam e se espraiam, des-

truindo os roçados, invadindo os casebres e

empurrando o caboclo para a cidade grande,

na ilusão de uma vida melhor.

Os que ficam (dizem que o caboclo é

teimoso), buscam as terras firmes, e os que

arribam para a Capital, em sua maioria, con-

tinuam como párias, presas fáceis dos se-

nhores do mundo do crime. As mulheres, a-

cabam na 
"vida 

fácil" para garantirem a so-

brevivencia sua e dos filhos.

Plinio Valério, nos contos 
"Aldeia 

Per-

dida" e 
"Medalha 

de Herói", retrata com pin-

celadas de um argumento observador o dra-

ma vivido pelos ribeirinhos que emigram pa-

ra a Capital vítimas de despejo, violentados

em sua ingenuidade, acossados pela fome,

sem pão e sem teto.

"Agua 
Barrenta", um repositório precío-

so de 14 contos e 8 poesias, é um livro que

merece meditação e reflexão...
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Apesar de sua aparente conformação diante da

vida, tido como um acomodado, o caboclo amazo-

nense é um lutador, oue não se abate em face do

ambiente hostil em que vive.

As suas páginas são gritos de revolta,

um retrato secular da opressão em que vive

o nosso caboclo, naquele seu mundo estag-

nado, sem horizontes, sem perspectivas, ca-

minhando ao longo 
"das 

estradas", na can-

sativa sangria das seringueiras, estes teste-

munhas mudas da sangria que sofre o cabo-

cio dos regatões e dos homens da Capital.

Submisso e devedor eterno, sempre

com saldo negativo, as mãos calosas, os pés

feridos, o coracão sangrando...
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â aventura da CaoltaL
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É a eterna luta da nosso caboclo pala

Na sua fragilidade, diante do gigantismo

da selva, o caboclo amazonense continua es-

quecido. Não tem direito a passeatas, a cO-

comícios e comitês. A devastação e os índios

são temas mais atraentes... Dão mais Ibp-

pes. Rendem mais manchetes...

Plinio Valério no entretanto, embora re-

conhecendo, por certo, a importância de se

defender o indio de um extermínio total e de

pouoar 
a floresta amazônica de uma devas-

tação indiscriminada, criminosa, entendeu ha-

ver chegado a bora d® também se gritar pe-

Io nosso caboclo, de colocar um freito nes-

ta emigração desenfreada, que muitas vezes

somente coduz o caboclo a um mundo de

miséria maior, um mundo de falsidades, de

violências, de indiferença, de egoismo.

Que o grito de Plinio Valério, encontre

eco e repercussão. Que tenha continuidade.

Que seja o marco de uma tomada de posi-

ção 
firme e honesta, capaz de pelo menos a-

menizar o sofrimento do nosso caboclo, que

não pode mais continuar um eterno esqueci-

do e submisso.

Com este primeiro livro enfocando te-

mas da vida do nosso caboclo, Plinio Valé-

rio procura seguij as pegadas 
de um Alva-

ro Maia, de um Ferreira de Castro, que sou-

beram, de maneira soberba, em contos, poe-

sias e narrativas magníficas, mostrar os mais

diferentes ângulos da penosa 
existência do

seringueiro, do juticultor, 
do balateiro, 

^ 
e

mais recentemente, também de um Jornalis-

ta do 
"batente", 

o Acadêmico Epaminondas

Barahuna, que soube com muita propriedade

e num estilo bem agradável, transformar em

livro as 
"Estórias 

Amazônicas", que ainda

menino, ouviu nos seringais, que ele conhe-

ceu de perto.

Todos estes livros, retratam sempre o

caboclo como um ser passivo, 
dócil (ainda o

é?), mas como todo homem, dotado de pai-

xões, por vezes violentas, do que nos dão

notícias os crimes passionais, 
embora pou-

co freqüentes.

Apesar de tudo, da dura vida que en-

frenta no dia-a-dia, esquecido e marginali-

zado, o caboclo ainda tem forças e fé, para

cantar, quando 
a vontade é chorar.

"Talvez 
seja pelo desencanto de ver

tudo como está", como diz Plipio Valério na

poesia 

"Canto 
sem saber porque".

E muita coisa o caboclo não sabe. Não

percebe.

Ele deseja apenas viver, e cabe a todos

nós, contribuir para uma vida mais condig-

na, mais humana e menos sofrida para estes

nossos irmãos.
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Um 

programa 

amplo,

geral e irrestrito.
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Um sufoco as competições esportivas da 3* Reu-

nilo de Aviaçêc e Transoortas de Tropas, realizadas

diir*nto •- «- -. «errv"*. ní,^ ç,,,^rjr->r. r<n, 
esporte da

BASE AÉREA.

As equipes hde voleibol e futebol de salSo dos ofí-

ciaie e sargentos de Manaus (1? do 99) foram cam-

peões da 3» RATT A vitória foi comemorada entre

os atletas e a torcida frenética que vibrava ao som

de uma chaianga e batucada, numa alegria contagian-

le.

O maior destaque fo! a presença do Ministro da

Aeronáutica — Brigadeiro Dèlio Jardim de Matos que

aqui esteve na quarta-feira prestigiando essa importan-

te reunião.

Sexta-feira, para o encerramento, estavam pre-

antes os Brigadeiros: Prótassio Lopes de Oliveira —

Comandante do 1? Comando Aéreo Regional (Belém),

Roberto Augusto CartBo de Andrade — Comandante

do Comando Geral> do Ar, Rodolfo Becker Relsschnef-

der — Comandante do Comando de Transporte Aéreo

e Octévio Júlio Moreira Lima — Comandante da 5*

Força Aérea de Tiansporte, que também prestigiaram

o coquetel oferecido k noite no Jibóia Clube aos par-

ticipantes da 39 RATT. pelo comandante da BASE

AÉREA DE MANAUS, Coronel Evdnio Arouca.

4a* ? f

WV^A  
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A Academia Amazonense de Letras re-

cebeu PIULO PINTO NERY, dia 19 do andante,

coma um de seus membros.

Na festa expressiva, pontificaram: o dis-

cu<-so do intelectual Oyama César Ituassu, em

icentuacão de boas vindas; e o do novo oca-

cômico, sequenciando as notas de talento que

o caracterizam.

Nossa Academia, que a fatalidade tem

qcrlpeado àmiude. levando muitos de seus

maiores nomes, deu posse a um homem sé-

rio, culto, professor universitário, orador e po-

íítiro dos mais eminentes de nossos tempos.
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* representante máxima de

amazonense: Wecy Rephae!

O ANIVERSARIANTE DA COLUNA:

~\

Josué Cláudio de Souza aníversanou. 
t

todos os jornalistas brasileiros aniversaria-

r"n, 
dia 20.

É assim, na família dos jornalistas, 
ün»

^r todos todos por um, tal a solidarieda 
e

^essária 
às lutas e aos sofrimentos 

dos

We se dão a comunicação. 
^

Josué é um comunicador 
emérito, E

,a' 
Janeira o é, que contínua sendo mesmo

guando empresário ou político.

A Rádio Difusora do Amazonas 
6 a ex-

^ssão 
de sua capacidade de ser e do r®®

"lar

J
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Coronéis Moraes e Barroa e Evônlo Awoca

(Féfa)

É ISSO At• ••

Encontramos Renato Andrade cheinho de gripe •

muito afônico. Mas, nada diso consequiu atrapalhar

to charme e a elegância do-próprio.

—x-

lances do

memo badaladisaimo do Soraya MctiHes

Vtanes FOho.

—X—X—X—X—

Nossa amiga Therezinha Correia, coordenando to-

dos os detalhes para c seu casamento com Carlos Eu-

gênio Barreto, no próximo dia 7. Será, também, um

acontecimento elegante.

—x—x—x—x—

ha 20 tioraa no Circulo MIMar, a re-

o caaal Albino o Vara Lúcia Magalhães

palas 1S anos de sua filha, a bonita Audrvy

E o aagltárlano Little Box, dia 8,

nas, aa comemorações aó aeontaearSo na Cala

de Natal que todo ano eto oferece aoa amigoe, no aau

elegante apartamento do Ecfiffcio Antonio Simões.

—x—x—x—x—

Teca Macedo, desde ontem no Rio, a fim de con-

tornar probieminhas de saúde. Com o boneco ao la-

do, breve ela estará OK.

—x—x—x—x—

A simpática Teresa Jacoud vai *e mandar para

temporada de férias naa pralaa carlocaa com os fl-

Rwa O maridinho, CapMo Carlos Alberto tio logo

tenha folga na Baae Aérea Irá vê-la. O amor delee é

Vl|)lf Ml ICildBQt •
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o convne e conirrmamoa a

—X—x—x—x—

Uma boa: O sensacional Lúcio Alves, noite He a0,

cantando no Maca*s Terrace. Mesa de 4 lugares à

Crf 2.500,00 com direito a Jantar à la carta (nSo está

caro de jeito nenhum).

Eu. como me amarro na voz desse homem, |á

estou lá.

—X—X—X —X—

O Ideal Clube ido vai raafaar eaae ano o eeu Ire-

dteloral revellion. Como todaa a abam, o

que o Clube Verde x Branco voltará com for-

ça lelal para o carnaval

—X—X—X—X—

Oi coisinha tio bonitinha do pai ..

Ontem o MC-5 esquentou a gafieira do Cheick,

promovida por Carlos: Aguiar, aliás estava um barato

a turma curte adoidadc o gênero, agora 
"Sempre 

aos

Sábados**.

—X—*—x—*—

O negócio é aprivalar a ondm, e, tudo be i Hofa

a curttçSo é gafieira e batucada, com a ala levem

¦<tal"1" taíalmenfe. O antaawiHe de Júnloi

Mpe nofie da ontem, tal na baae de vede 4

-x—

A cantora Aicione, ccm seu genial repertório, vai

arrasar no reveillon do Hotel Tropical.

lima das meihoiee opções para a última nofio do

—x—x—-X—x—

Estêo sendo elogladoa a série de

que o |ornaiata Arllndo Pêrto, aatá

—x—>:—x—x—x—

Quem vai deixar saudades para as inúmeras

é o Capitêo Braga —¦ Relações Púbücaa da

ee Aérea de Manaus que foi transferido para SSo

Io, avec a sua simpélica Cristina.

—X— x—X—X—X—

Graziela Vieira de Albuquerque, uma loura char-

mesa com jeito de Manaquim francesa, é quem esaá

fazendo comercial para TV da Angoriz Jóias. A garo-

Ia vai longe.

— >—x—X—X—X—

O belo trator Taner Verçoaa, andou zangado per

Ipenema a Leblon o voltou douradMio de aol.

Qualé Taner, tanta gente gamadona e você ainda

nessa da casar?

Pó. nSo dá...

—x—x—x—x—x—

Marina Nunes, contando os dias para curtir o na-

tal no Rio, hóspede do cirurgiêo plástico Rômoio

Mêne.
i

—A—X—X—X—X—

Ontem lá pelo rcetaurante Casa Qrende tal ume

barra conseguir um lugar. Tinha gente pré dedeu ee-

npre. A comida goataaa de NacRr

gerenle o sucesso.

—X—X—X—X—X—

Numa dieta rigorosa, o gerente do Bradesco da

Sete, José Botter. Ele agora só tem um objetivo: par-

ticipar da lista dos elegantes tratores de Manaus.

—x—x—x—x—x—

O badalodo colunistar de BrasfHa

o caaamento da

de Fan-

—X—X—X—X—

O confrade Roberval Vieira, pretende organizar

um movimentado V6veillon em Itacoatiara, no melhor

clube de lá.

—x—x—x—x—

—x—x—x—x—x—

Noite de sexta em volta da piscina da casa be-

canérrima de Mário o Tereze Guerreiro, o jantar de

aniversário do filho Leandro, com figuras colunáveia

zanzando por lá.

—x—x—x—x—x—

MtfMo ftbra

fe AmaMMa

Flávio Rabelo, da Policia Militar que

AtNa Uns.

Legislallva, honra a votaçêo

—*—X—X—X—X—

Refleklor 
"Amor 

o egoísmo sêo antíteses A vida

de um é a morte de outro". (Hermógenes)

-x—x—x- *—

—X—X—»

Um abraçêo para dois primos estimados: Enilde

Azevedo Pereira e Joêo Baptista Verçosa, que quarta-

feira, estarão aniversariando

O coNVure Juen Cerloe: Tudo

Jr •

Br

B| Hi

PHHBBBBBP^P^Rf «

O tratar Renato

vel. (Féfix)

Andrade o

LMbetti CyiMMa Correa.

Csse boneca mufio TOHAN

4L
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FERNANDO SO 1ES I

Coimbra quer 
Dio das Comunidades

/o°

«*•

G° 
cp

vs*

No Palácio das Necessidades de-

correu a IV Reunifo da Comisslo Mis-

ta Luso-Brrsilefra de Cultura.

Foram abordados temas relaciona-

dos com a educação, ciência e co-

operação cientifica e tecnológica a»-

sim como o intercâmbio de artistas

entre os dois países.

Prevfl-se que nos próximos dias

sejam aasinados alguns acórdos no-

meadamente no domínio da tecnoto-

gla.

A Câmara Municipal de Coimbr,

pretende marcar uma audiência 
*>

Presidente da República, para lhe «x-

Pôr os desejos da Associação A cadê-

mica no sentido de centralizar naqu»-

Ia cidade as comemorações Camone*

fias. do quarto centenário de sua mor-

Ia.

Em seu encontro com o ge-erai

Ramalho Eanes. a editidade de Co<m-

bra apresentará sua candidatura 
par»

a realização do Dia das Comu^-d^^e*

no próximo ano de 1980
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Dffm*ado Federal Josué Cláudio de Souza •

hominageadoa no dia da ontem.

————-———¦ —' j

/

Joeué Filho. Diretores da Rádio Difusora,

do 31* anhwirlo da 
"Emleaore 

do PoeoP.

DIFUSORA-31 anos no ar

"Com 

o Povo e com Deus"

A radiofonia amazonense esteve

ontem em festa, quando a Rádio Di-

fusora comemorava 31 ano3 de sua

fundação, acontecimento compartilha-

do pelo povo e pelas autoridades do

Estado, em sinal de reconhecimento

pelos relevantes serviços a uma co-

munidade que distingue aquela emis-

sora, dando-lhe invejável posição de

liderança no contexto das comunica-

çóes de massa em nossa região.

tianter uma programação variada

e bem esquematizada, a Rádio Difu-

aora ao Icngc destas três décadas,

tem se preocupado muito com oa

seus ouvintes, renovando periódica-

mente seu equipamento técnico, con-

tratando novos e prestigiando antigoa

locutores, programadores, produtores,

discotecários, sonoplastas, rádio-re-

pórteres, técnicos e operadores doe

mais capacitados, todos unidos e for-

mando uma homogênea equipe, qee

du*nnte as vinte e quatro horas do d Ia,

leva ao programas como. Coruião de

Madrugada. A Caminho do Sol, Alvo-

rada Manaus, Grande Jomat da Me-

nhâ, Super Manhã Difusora com J.J.

Resenha Esportiva, F. Cavalcante Co-

manda o Sucesso. Comando Jóvem,

Falando ao Coração, Boa Noite Moto-,

rista. Informativo Difusora, com avisoe

para o Interior do Estado, Flagrantes

de Pcrtugal. O Domingo é nosso, la*-

de Esportiva e na palavra do jornalis-

ta Josué Cláudio de Souza, a Crónlce

do Dia. a maior tradição do rádio ame-

scnense

Nomes como Josué Filho, FAzInha, Pau-

?o Guerra. Paulo Soares. F. Cavalcante,

J. Aquino, 
'José 

Maria Monteiro, 
'J.

Nunes. Jurandlr Vieira. Cartos Carva-

lho, Zildo de Carvalho, João •¦Jures e

tantos outros são os responsáveis pe-

dlências de sucesso da Difusora, cue

ontem viveu e festejou também o prl-

meiro aniversário de sua estação de

FM. outro significado que é motivo da

orgulho e de alegria para os seus dl-

Mores Deputado Federal Josuâ Cláu-

dk> de Souza e Deputado Estadual Jo-

sué Filho e todos quantos empregam

suas atividades nos prefixos da 
"Emle-

sora do Povo e de Deus".
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Chanceler esteve

em Manaus

A Dra. Geri rudes Fernandes uma (foto), que du-

rante alguns anos desempenhou com eficiência e

geral agrado dos portugueses de Manaus o cargo de

Chanceler do Consulado de Portugal em Manaus, vol-

tou á nossa capital, para levar consigo sua genitore,

que passará e residir em sua companhia em Brasília.

Durante a sua estada de três dias entre nós, e

Dra. Gertiudes Fernandes Lima, voltou a sentir o quan-

to é estimada, sendo alvo de novas a simpáticas ho-

Como aqui em PAINEL LUSO-BRASILEIRO foi no-

HctadA na devida altura, e ex-Chanceler de noeso Con-

aulado em Manaus, foi transferida para a Embaixada

gt Portugal em Brasília, onde exerce posto de relevo

0 jf»i« da simpatia de apreciável circulo de amizades.

A Dra. Gertrudes Fernandes lima, sempre que

tem oportunidade, não se cansa de afirmar que lá ne

caoital federai, continua à disposição das pessoas de

-»lgr* *»"><?ad©. **sfe que 
" ,r> 

cs-

Ivi todos quaiiiw. r .»am oe su* •••••patia.

FUTEBOl

Por motivo da realização na quarta-feira passa-

da, no Estádio da Luz, em Lisboa, do encontro entre

as seleções de Portugal e da Áustria, a contar peio

Campeonato da Europa em Futebol e cujo resultado

está em outro local de PAINEL-LUSO-BRASILEIRO, não

ee efetuaram jogos do Campeonato Português de Fu-

tebol da i Divisão.

Enquanto isso, prosseguiu o Campeonato da li

Divisão, com os resultados que se seguem:

ZONA NORTE — Lourosa 3 Salgueiros 0, Ama-

rante 1 Penafiel 0, Paredes 0 Paços de Ferreira 2.

Leixões 2 Prado 1, Fafe 2 União de Lamas 0, Chaves

1 Riopele 0, Feirense 0 Famalicão 0 e Gil Vicente 2

Bragança 3.

O Leixões comanda a tabela com 14 pontoa.

ZONA CENTRO — Uliveirense 2 União de San-

tarérn 0, Portalegrense 2 Torriense 0, Covilhã O Neza-

renos 1, Acadêmico de Viseu 0 Acadêmico de Coim-

bra 0, União de Coimbra 6 Naval 0, Alcobaça 0 Man-

gualde 0, União de Tomar 3 Estrala de Portalegre 2,

Caldas 1 Oliveira do Bairro 1.

Nesta série o líder é o Acadêmico de Coimbra

com 12 pontos.

ZONA SUL — Cuf 1 Beja 0, Saltai 0 Farense 0,

Lusitano 2 Nacional de Madeira 1, Amora 5 Estrela de

Amadora 0, Atlético 2 Montijo 1, Olhanense 0 Juven-

tude 0. Sacavenense 2 Oriental 0, Cova da Piedade

3 Barreirense 1.

Com 12 pontos, o comandante desta zona é o

Sacavenense.

JOGOS PARA HOJE

Os desportistas portugueses voltarão hoje a viver

aa emoções do Campeonato da I Divisão, participar»-

do dos Jogos enquadrados na 11* rodada, que oferece

• seguinte panorâmica:

Guimarães x União de Leiria. Beira Mar x Estorit.

Rio Ave x Sporting, Benfica x Boevista, Portlmonense

x Espinho. Marítimo da Madeira x Braga, Setubel x

Varzim e. o grande cláeefco da rodada Porto x Be-

Oa nolvoe de cMem — e simpático e féean

hoje: Belmlro e Soraye. em ume de euee óMmee letee

de vfde de *o»elros. trocam olhares de ternura refle-

tlndo ume feWcMade eem fVm.

Enlace de BELMIRO e SORAYA

Constituiu-se no acontecimento social do ano, o

enlace matrimonial dos jóvens Belmiro e Soraya, on-

tem realizado com cerimônias religiosas na igreja de

Aparecida e na Igreja Central Adventista.

Belmiro, comunicativo e inteligente, tem já o seu

nome firmado na impiensa de Manaus e comanda com

acêrto o ramo de atividades criado e expandido por

ssu pai, é filho dos distintos amigos empresário Bel-

miro Vianez e de Da. Maria Ambrozina de Albuquer»

que Vianez, figura de destaque em nossas esferas so-

ciais.

Soraya é filha do Sr. Darcy Augusto Michiles e

da Senadora Eunice Mafalda Michiles. de grande con-

ceito em nosso 
"grand 

monde".

O casamento de Belmiro e Soraya que contou

com a presença de expressivas personalidades do ce-

nário político nacional, foi prestigiado pelas msls deej

tacadas Individualidades do mundo político de nosso

Estado e pela sociedade manauara.

O Jóvem e simpático casal e respectivas far &*

ofereceram no Tropical Hotel aos seus inúmeros cc

vldsdos refinada recepção, em ambiente de req^ 
- 

»

e de rara elegância.

Belmiro e Soraya, graças às suas singulares

lidades de espirito e de carácter, pedras bas:>ares c«

sua personalidade, usufruem de imensa e seleta rode

de amizades que lhes tributsrsm no decorrer de te-

dos os atos vivss msnifestações de estima, às quais

também o editor de PAINEL LUSO-BRASILEIRO junta

os melhores sugúrlos de uma venturosa união cc-

gal. com todas ss bênçãos Divinas, envolvendo rc

mesmo abraço de amizade o simpatia seus venerac

pais e demsls fsmWares.

Portugal foi derrotado

Num jogo que era considerado da máxima impor-

tância para as aspirações da qualificação da seleção

portuguesa para a fase final do Campeonato Europeu

de Futebol, na quarta-feira passada no Estádio da Luz

em Lisboa, a seleção lusa foi derrotada pela turma da

Áustria pelo marcador de 2 a 1, com o placar de 1 a 1,

no final do primeiro tempo.

Com a bela praça de esportes do Benfica literal-

mente lotada, os jogadores portugueses realizaram

uma agradável partida, com períodos de domínio ter-

ritorial, tíSte muito mais acentuado nos quinze minu-

tus finais do prélio, altura em que os austríacos se

submeteram a uma defesa cerrada, sofrendo escan-

feios sobre escanteios.

Coir os atacantes portugueses em noite de pouca

inspiração no capítulo da finalização de suas perigo-

aas avançadas, e com o árbitro não querendo assina-

lar uma grande penalidade contra os visitantes, termi-

nou o jogo com a vitória dos atletas da terra da ve

por um escore apertado neste seu último compror

so pelo seu grupo, enquanto Portugal, terá que

frentar a Escócia no dia 7 de Fevereiro do pró*

ano, deslocaçãc difícil dos portugueses, mesmo ccr

siderando o feito de cs escoceses estarem já desça

sificados

A seleção portuguesa, contra a Austra, ace

tou a seguinte constituição: Bento, Artur, Hu-.tt

Simões e Alberto; Frasco, Rodolfo, Nénó e Gct

Reinaldo e Costa.

O técnico Mário Wifeon, no segundo tempe c

curando dar mais agressividade ao ataque poi ;uç

no segundo tempo, substituiu Frasco e Artur, por

dão e Chéu, respectivamente.

O tento português foi marcado por Relnaldc a

42 minutos da etapa inicial.

PRESOS DOIS SUSPEITOS

A Policia Judiciária prendeu hé

dias dois indivíduos suspeitos de se-

rem os autores do atentado contra o

embaixador de Israel em Lisboa, em

que morreu um policial e ficou grave-

mente ferido o diplomata israelense.

As suforidades policiais não divul-

geram os nomes nem confirmaram se

tratar dos elementos procurados.

boa uma delegação da Câmara de Co-

mércio e Turismo Luso-Venezuelana

que anunciou a realização em Cara-

cas de uma exposição que terá lugar

de 15 a 25 de Março de 1960.

O certame visa divulgar c.

ços e os piooutos da indust

guesa, com interesses de e*.

para a Venezuela, assim com

os aspectos turísticos e gas'

cos de Portugal.

m

Setúbal: a 
princesa 

do Sado

Atualmente oe clubes ocupam aa seguintes posi-

Ções na tabela classiflcativa: Porte 17, Benfica Be-

tensnses 15, Sporting 13. Guimarães 11. Marítimo 10.

Braga. Estoril e Boevista 0, Varzim 0. Portimonense e

União de Leiria 7. Setúbal 6. Beira Mar 5 e na lanteme

o Rio Ave com 3 pontos.

Sporting, Estoril. Setúbal e Boa vl st a têm

tlFFI |vyv| VWI fwYSyBO SOS OUllOe OVtIDNt

Em Dezembro próximo aparecerá

nae bancas de Jornais e revistas de

Portugal, um novo matutino e o ee-

manário 
"Edição 

Especial" anuncia

que em bieve será transformado em

diário.

Diz-se também que o antigo jornal

M0 
Século" poderá reaparecer em no-

«oe moldes.

Chemar-se-á 
"A 

Tribuna", o novo

Jornal a publicar em Lisboa a partir

da primeira semana de Dezembro. O

aeu diretor Manuel Figueira, que exer-

da igual função em 
"O 

Século", men-

terá ume linha de

rJfc 
;

¦ "^ini

Z*1! 
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OELCQAÇAO LUSO-VENEZUELANA

Durante alguna dias esteve em Lis-

b A odad» dm Sttvbml Má
Wo Sado, perto do oomi» » m 31

Lubom. Í uma

trim fabril, p*lm rmmm mim— # um
mm, ,r„g»s d. Fitrvmmdurm, o çu. ^ m
nhex* p«ia Mire. feia # tmfulandmd» dm
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mm DO COMERCIO

Manaus — 
Domingo, 25 de novembro de 1979
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folha de moldes

9.

+ ^

ASSIM SE TIRA NOSSO MOLDE

Cada peça do nosso molde tem um traçado diferente 
que 

o difere dos outros. Em cada peça tem

o número do modelo e da peça que serve para identificá-la; podemos decalcá-la usando para isto

uma tolha de papel manteiga e obtermos assim o molde em papel. Ao decalcar o molde, confira sem

pre com as miniaturas que acompanham o esquema de confecção.
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ulináría

t

Para a sua Ceia de Natal, faça

uma rosca (doce) com sua massa

preterida e cubra-a com uma 
glacê espessa,

enfeitando com 
pedaços de nozes

3

Para

acompanhar

um prato

de assados,

rodelas

de

batatas

fritas

na

manteiga

e uma

salada de

verduras

cruas.

4

Usando carnes, cebolas inteiras

e legumes em suas refeições,

você enriquecerá sua alimentação

com proteínas 
e vitaminas.

BfliyflMaSMHHBHBMHBfcMBiMi
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2

Para os dias quentes um lanche

que 
fará a alegria da família.

Em uma bandeja individual, coloque

fatias de bolo, sanduíche, empadinhas

e frutas, e para completar um

gostoso 
suco de frutas.

* 
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5

Uma saborosa sopa,

como

entrada para o jantar, será

sempre bem recebida, feita

com feijão branco e

pedaços de carne.
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Linha Mouline (Stranded Cotton)

ÂNCORA

1 meada de cada 0188 (Verde Jade),

0335 (Flama) e 0403 (Preto).

Use 6 fios de linha na agulha.

40 cm x 50 cm de tecido talagarça

com 8 quadrados em cada 2,5 cm.

Uma agulha Darning Corrente n? 6

Marque o centro da tela em ambos

os sentidos com carreiras de 
pontos

de alinhavos. O diagrama dá o dese-

nho completo com o centro indicado

pelas setas brancas 
que devem coin-

cidir com os pontos de alinhavos.

Cada 
quadrado no fundo do dia-

grama representa um 
quadrado do

tecido. O bordado é todo feito em

Ponto de Cruz e é importante 
que a

metade superior de todos os 
pontos

caia na mesma direção. Comece o

desenho em um lado comprido, cen-

tralmente. seguindo o diagrama e a

chave do bordado.

Ao terminar o bordado, 
passe-o bem

pelo avesso.

Monte o quadro.

0

CHAVE DO

DIAGRAMA

a 0188

@3 0335

s 01+03
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Esquema de confecção

Modelo 1
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Espartilho em cetim 
— Mane-

quim 40.

Metragem e aviamentos: 0,65m

de tecido com 110 cm de largura, ou

0,45m de tecido com 140 cm de lar-

gura. o,65 m de entretela de tecido

termo colante com 90 cm de largura.

8 barbas de espartilho com 20 cm de

comprimento e meio cm de largura.

18 ilhós.

Corte: 1) Parte do meio da

frente 2 vezes

2) Parte lateral da frente 2

vezes

3) Parte lateral de trás 2 vezes

4) Parte do meio de trás 2 vezes

5) Vista do decote da frente 2

vezes.

6) Vista do decote de trás 2

vezes.

a) Fita para enfiar com 1,20 m

de comprimento e 1 cm de largura

(meio cm de largura depois de pron-

ta). Colocar as partes de molde

sobre o tecido e cortá-las, acrescidas

de valores de costura. A entretela

está marcada em quadriculado no

plano de corte.

Confecção: Coser à máquina a

costura do meio da frente abaixo do

sinal transversal. Coser a máquina

a parte do meio da frente e a parte

do meio de trás às partes laterais da

frente e as partes laterais de trás e

pespontá-las ao longo das costuras

de ligação com beiras estreitas e

com três quartos de cm de lar-

gura. Coser as costuras laterais à má-

quina. Pespontar as partes laterais

da frente ao longo das costuras.

Unir, cosendo à máquina, as vistas

do decote. Coser e voltar as orlas da

abertura da frente e a?, orla do

decote à vista. Voltar para o avesso

as vistas seguidas e alinhavar. Pes-

pontar a costura do meio da frente

de ambos os lados, seguidamente

pespontar 
as orlas da abertura da

frente, a orla do decote e as orlas de

trás. Nas orlas de trás, nas costuras

de divisão de trás e nas costuras

laterais enfiar as barbas de esparti-

lho até à orla do decote, nas costuras

de divisão da frente enfiar as barbas

apenas até aos sinais transversais.

Na orla inferior do espartilho voltar

para o avesso o valor de costura e

pespontá-lo 
com beiras : estreitas e

com três quartos de cm de largura.

Nas orlas de trás mandar aplicar os

ilhoses como está marcado. Coser e

voltar a fita para enfiar e pespontá-

la com beiras estreitas. Enfiar a fita

nos ilhoses em forma de cruz. Vincar

a ferro para fora os cantos da

abertura da frente ao longo das

linhas de sobra.
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Macacão moderninho 
"Jump-

suit" em linho fino Manequim 36-38.

Metragem e aviamen-

tos: 3,50 m de tecido com 90 cm de

largura. 2,60 m de rendinha com 1

cm de largura. 2 botões. Fita elás-

tica com três quartos de cm de lar-

gura. Fio elástico.

Corte: 7) Encaixe da frente 2

vezes 8) parte de trás 2 vezes — fun-

dura de bolso 4 vezes 9) Parte de trás

2 vezes a) 4 vezes a alça com 50 cm

de comprimento e 2,5 cm de largura.

Colocar as partes de molde sobre o

tecido e cortá-las, acrescidas de

valores de costura.

para o avesso (a medida depois de

pronto 
é de cerca de 32 cm) Coser as

costuras dos lados à máquina. Con-

feccionar bolsos nas costuras. Ali-

nhavar a rendinha sobre a orla exte-

rior do encaixe, de modo que aquela

fique voltada para 
essa parte. 

Colo-

car a segunda parte 
do encaixe sobre

a parte já pregada, 
com os lados do

direito sobrepostos e pespontar 
ao

longo da orla superior. Voltar o

encaixe e cosé-lo, depois de dobrado,

à costura de aposiçao. Pespontar a

orla superior do encaixe. Fazer

casas para 
botões caseadas no

encaixe, como está marcado.

Voltar para 
o avesso os valores de

costura das alças, em redor, e

alinhavá-los. Alinhavar rendinha por

baixo de 2 alças. Colocar as outras

duas alças, com os lados do avesso

sobrepostos e alinhavá-las. Pespon-

tar as alças em redor. Coser as alças

por baixo da orla superior da parte

de trás. Pregar um botão em cada

uma das extremidades da frente das

alças. Voltar para dentro os valores

de costura das orlas inferiores e

pespontá-los 
com 1 cm de largura

formando as bainhas para enfiar fita

elástica.

• .75iv (-550rr)

Confecção: Coser à máquina as

costuras interiores das 
pernas.

Coser à máquina de uma só vez a

costura do meio da frente e do meio

de trás. Franzir a orla superior da

parte da frente, como está marcada.

Coser á máquina uma parte do

encaixe à parte da frente, ae acordo

com a numeração das costuras, e

pespontar ao longo da costura de

aposição, com beiras estreitas. Vol-

tar para dentro a orla superior da

saia, ao longo da linha de dobra, e

alinhavar. Pespontar a parte de trás

como está marcado e em seguida

com um intervalo igual, empregando

fio elástico na bobina da máquina,
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Vestido longo 
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Manequim 38.

Metragem: 2,75 m de tecido

com 140 cm de largura. A altura da

saia é de 108 cm.

Corte: 10) Parte da frente 1 vez

11) Parte de trás 2 vezes

12) Pano da frente da saia 1 vez

13) Pano de trás da saia 2 vezes

a) Fitas com 80 cm de compri-

mento e com 12 cm de largura (6 cm

de largura depois de prontas í, b)

Fita para enfiar no pescoço, em viés.

com 1,20 m de comprimento e 1 cm

de largura (meio cm de largura

depois de pronta).

Colocar as partes de molde

sobre o tecido, e cortá-las acrescidas

de valores de costura. Com a orla da

frente do decote cortar 2 cm para

valor de costura. Confecção: coser à

máquina as costuras dos lados na

saia e no corpo. Voltar para dentro

os valores de costura nas orlas de

trás e laterais do decote, e

pespontá-las 
com as beiras estreitas.

Voltar para dentro o valor de costura

na orla da frente do decote e

pespontá-lo, depois de dobrado, e

como está marcado, formando a

bainha para enfiar fita. Coser e

voltar a fita e enfiá-la. Dar nós com

as pontas. Voltar 
para dentro os

valores de costuras nas orlas de trás

e inferior da saia e pespontá-los com

meio cm de largura.

Franzir a orla superior da saia.

Coser a saia à máquina ao corpo do

vestido, 
prendendo juntamente uma

tira de organza 
para evitar que dè de

si. Coser e voltar as fitas nas orlas do

sentido do comprimento, e numa das

extremidades; 
preguear a outra das

extremidades. Coser á máquina as

fitas às orlas de trás como está mar-

cado. Pespontar as orlas de trás com

meio cm de largura.


